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АПИ ремонтира пътя
до Долна Кремена
стр. 2

Два проекта на Община Мездра са одобрени на първи етап

Фестивал на средновеконите бит, култура и традиции

Д

ве проектни предложения на Община
Мездра по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A
Румъния – България 20142020 г. бяха одобрени на първи етап от процедурата.
Първият проект е по Приоритетна ос 3 „Безопасен регион“ с наименование „Съвместни усилия срещу природни бедствия”/ JEAND/
и касае укрепване на образувало се свлачище на левия склон на дере Керекушко, в северозападната част на
с.Игнатица и обхваща участък от левия склон на пътя за
с. Зверино. Свлачището е регистрирано в края на 2006г.
като периодично се активира и е засегнало почти цялата ширина на външната лента на пътното платно в участък с дължина около 85 метра. Надолу по склона то е с

дължина 35-40 метра. Под
него, в зоната на стръмния
бряг на дерето, е формирано друго свлачище с по-малка площ и дълбочина.
При последваща активация на свлачището изградената през 2008г. подпорна стена се е деформирала в
участък с дължина 48м., като
по пътното платно са отворени пукнатини на скъсване.
Склонът е подложен на периодични оводнявания и активация на свлачищни явления, в резултат на които прилежащата инфраструктура е
заплашена от разрушения.
Проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския
план за развитие 2014 - 2020,
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:
„Устойчиво развитие на община Мездра чрез подобряване на техническата инфраструктура, околната и селищна среда.“, приоритет 3.5
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„Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия.“
Второто проектно предложение на Община Мездра,
което бе одобрено на първа фаза, бе за проект „Добре
дошли в Средновековието“.
Той предвижда провеждането на два фестивала за популяризиране на средновековните бит, култура и порядки. Единият ще се провежда
в АК “Калето“ в рамките на
4 дни. В него ще вземат участие представители от трансграничния регион. Предвижда се финалът да съдържа презентации и открити уроци по средновековни
бойни техники, презентации
на средновековни облекла и
ритуали, както и на средновековна кухня.
В рамките на проекта се
предвижда за нуждите на
АК“Калето“ да бъдат заку-

пени: автентична българска
юрта, използвана от прабългарите за техен дом; средновековни костюми, снаряжение и оръжия за пет различни
типа воини от средновековието; професионална система
за представяне, озвучаване и
презентиране на събития.
Проектът предвижда и реализиране на Римски фестивал в община Добрословени, Румъния. В рамките на 4
дни се предвиждат презентации и открити уроци на римски военни техники, на римско облекло и римска средновековна кухня. Римският
фестивал ще завърши с презентация на двата интегрирани туристически продукта
на най-големите туристически борси в България и Румъния. Индикативният бюджет е на стойност 495 000
евро като Община Мездра е
водещ партньор по проекта.
Проект „Добре дошли в
Средновековието“ цели да
подобри използването на
природното и културно наследство на общините Мездра и Добрословени, като
създаде два значими фестивала.Проектът ще създаде два интегрирани туристически продукта - Средновековен фестивал в Мездра
и римски – в Добрословени,
и ще промотира двете събития и традициите от средновековието в цялата трансгранична зона.
До 16-ти октомври Община Мездра трябва да внесе
детайлизираните проектни
предложения.

Язовирът в Долна Кремена

Няма опасни водоеми
в Общината
Обсъдиха състоянието
на язовирите в областта
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Няма язовири с разрушен преливник или бързоток на територията на
Община Мездра. Това
стана ясно по време на
работна среща в Областна администрация-Враца, в която взе участие секретарят на Община Мездра Севдалина Джамбазка.
Инициативата е на областния управител на Област Враца Малина Николова. Бе направен детайлен анализ на експлоатационното състояние на
общинските язовири в областта. На срещата присъстваха представители
на общините във Врачанско, на „Напоителни системи“ ЕАД клон – Мизия, както и собственици
на частни язовири и концесионери.

Младши
експертът
Анатоли Георгиев представи резултатите на Комисията, назначена със
Заповед на областния управител, извършила проверка на 88-те язовира на
територията на областта.
Според представените данни технически изправните язовири в областта са 29 бр., като в Община Мездра това са язовирите „Боденец“, „Ослен Криводол“, „Под селото“ и „Долна Кремена“.
От данните става ясно, че
52 са язовирите във Врачанско с работещи основни изпускатели, като
в Община Мездра това са
„Боденец“ и „Ослен Криводол“. Само един от язовирите в Мездра е с неизправен основен изпускател- яз.“Заминец“.
Продължава на стр. 2
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Актуално

Почистиха коритото
на река Боденска
Почистване на растителност и наноси от река
Боденска в района на
ДГ“Мир“ бе осъществено
в края на месец юли. Дейностите бяха възложени от
кмета инж. Генади Събков
на 24-ти юли и само за 10
дни бяха изпълнени.
Кметът инспектира качеството на извършените дейности, които за първи път се осъществяват със
средства от общинския бюджет.
Оценката ми е
изцяло положителна.
Виждам, че хората,
които
наехме,
са
свършили
чудесна
работа. Мина времето,
когато разчитахме на
Междуведомствената
комисия за възстановяване
и
подпомагане
към
Министерски
съвет.
Писмата, които пишем до
членовете на комисията
и проектите, които
изпращаме, не срещат
разбиране. В момента
имаме представени 2
проекта за почистване
на двете реки Боденска

Багер разчиства наносните отложения от реката

и Моравешка на обща
стойност над 400 000
лв. Няма реакция и дори
отговор от тяхна страна,
затова решихме да
вземем нещата в
свои ръце.
инж. Генади Събков
Почистването на част на
коритото на р. Боденска бе
осъществено със средства
от бюджета на Община Мездра в размер на 22 000лв.
Осъществените дейности възпрепятстват наво-

дняването на разположената в близост ДГ“Мир“, което традиционно се наблюдава при обилни
валежи.
Искам да отправя благодарности на Община Мездра от името на целия колектив и лично от мое име
за почистването на тази
част на реката, която е в
съседство с ДГ“Мир“. Смятам, че въпреки финансовите затруднения Общината успя качествено да

изчисти тази част от реката, с което осъществи
превантивни действия за
предотвратяване наводняване на детското заведение
Зоя Цветкова, директор на ДГ“Мир“
Община Мездра ще търси начини за освобождаване на средства от бюджета, за да се осъществи
почистването и в останалата част от коритото на р.
Боденска.

АПИ ремонтира пътя до Долна Кремена
Това е първата по-мащабна инвестиция на агенцията по оста Мездра - Роман
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Няма опасни водоеми
в Общината
Обсъдиха състоянието
на язовирите в областта

Продължение от стр.1
До 3 от язовирите в Общината достъпът е труден
или невъзможен - яз.“Батон
дол“, яз.“Заминец“ и
яз.“Царевец“.
„Батон дол“, „Заминец“,
„Ослен Криводол“ и „Царевец“ са сред 46-те язовира във Врачанско, за които Комисията е установила нарушения по стената /
воден или въздушен откос/.
9 от язовирите в област
Враца са със скъсани или
порязани стени и недовършена процедура по извеждане от експлоатация. В община Мездра това са: „Батон дол“, „Заминец“ и „Царевец“.
Съгласно Наредбата за
осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирите,
собственикът стопанисва, поддържа, организира,
провежда, ръководи и осъществява техническата и
безстопанствена експлоатация на язовирната стена

Кметът на община Мездра инж. Генади Събков инспектира ремонта на републиканския път
III-103, в участъка, който
свързва Мездра и Долна
Кремена. Трасето се поддържа от Агенция „Пътна
инфраструктура“ /АПИ/ и
състоянието му е изключително лошо. Няма общински път в Мездра, чието състояние да е толкова тежко.
Преди месец инж. Събков се срещна с новия директор на Областно пътно
управление – Враца Веселин Николов и му показа какво е състоянието на
път III-103. Благодарение
на целенасочените действия от страна на кмета на
Общината и директора на
пътното управление АПИ
отпусна средства за ремонта.

Инж. Събков заяви, че е
изключително доволен от
бързата реакция на стопаните на пътя. Според него
се работи качествено и отговорно. Кметът обаче не
е удовлетворен от размера на финансирането.
Отпуснати
са
средства за преасфалтиране на 1 650
кв. м. от пътя, които са
крайно недостатъчни.
Целият път от разклона на Е-79 до землището
на с. Горна Бешовица е в
много лошо състояние. В
това се убедиха работниците и представителите на АПИ, когато видяха състоянието и основата на пътя. Той не
е проектиран за такава товароносимост, при
каквато редовно се използва. Необходими са
още много средства, за
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да довършим трасето и
да го направим проходимо при съвременните условия
-инж. Генади
Събков
Кметът е провел и предварителен разговор с изпълнителния директор на АПИ
инж. Дончо Атанасов, който е поел ангажимент за допълнително финансиране.
На този етап то все още не е
факт и инж. Събков ще продължи разговорите за отпускане на допълнителни средства за подобряване състоянието на най-критичните
участъци от трасето.
Очаквам
настоящият ремонт да завърши до края на седмицата. Това е едно добро
начало, но в никакъв случай
не е удовлетворително.
Ще бъда изключително на-

стоятелен в исканията си
за отпускане на средства
за подобряване състоянието на пътя, по който преминава голям пътникопоток. По него се движат моторни превозни средства
не само от 6 от селата
в Община Мездра, но и се
осъществяват и връзките
с общините Роман и Бяла
Слатина
- инж. Генади
Събков
Кметът благодари за
бързата реакция на ръководството на ОПУ-Враца
и заяви, че ще продължи
целенасочените си действия за настояване АПИ да
отпусне допълнителни
средства за подобряване
състоянието на републиканската пътна мрежа на
територията на Община
Мездра.

и съоръженията към нея и
отговаря за тяхната сигурност и опазването на околната среда. Това става посредством техническо обслужване, ремонти и реконструкции, с които осигурява сигурност, дълготрайност и ефективност на
язовирните стени и съоръженията към тях.
Видът и обемът на ремонтните работи се определят от състоянието на
язовирните стени и съоръженията към тях или въз
основа на направените от
Комисията за обследване
на техническото и експлоатационно състояние на
язовирните стени и съоръженията към тях. Комисията е изготвила съответните
предписания.
На работната среща бяха
разяснени промените в законодателството и бяха обсъдени възможностите за
подобряване техническото
състояние на язовирите и
съоръженията към тях.

Младежи посетиха
Европейския парламент
Покана на Момчил Неков
и разговори за образование,
проблеми и перспективи
ЙОРДАН МАНЧЕВ

На места изкопните дейности по реновиране на най-засегнатите участъци от пътя до Долна Кремена достигнаха до 50 сантиметра.
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До няколко месеца заедно с екипа на Момчил Неков младите социалисти от
Враца ще започнат работа и преговори за реалното въвеждане на дуалното
обучение във врачанските
училища. То представлява
паралелно обучение на две
места - в професионално
училище и в предприятие,
като едновременно с теорията учащите придобиват и безценни практически умения. Това стана ясно
след като по покана на евро
депутата Момчил Неков
петима младежи от БСПВраца посетиха Европейския парламент в Брюксел. Добромир Александров, Стефан Цеков, Петър
Петров, Ина Иванова и Ангел Стоянов посетиха европейската институция, като
се запознаха със структурата на управление и вземането на решения. Добромир Александров е запознал лично европейския депутат с проблемите на двете професионални гимна-

зии в Мездра. Посещението започна от Централата
на Партията на европейските социалисти, където
бяха запознати с предстоящите инициативи. Младежите присъстваха и на
среща с представители на
Постоянното представителство на България към
ЕС. На срещата бяха запознати с дейността на представителството. Според
тях България трябва да
защитава по-добре своите национални интереси
пред ЕС. Обявиха се против „Европа на две скорости“ и разговаряха с Момчил Неков на дълго и широко за проблемите на найбедната част на Европейския съюз - Северозападна
България. Дискутираха се
още актуалните младежки
проблеми на младите хора
и младите специалисти в
България. Посетителската
програма завърши с посещение на Парламентариум, а Момчил Неков обеща скорошно посещение
във Враца.

Частни обяви

ПТЗК „Прогрес“ дава под наем селскостопанска постройка и административна сграда в с. Лютиброд.Телефон: 0897 585559
Фирма „Кобра 01“ изработва метални изделия, стругаро-фрезоване, поцинковане
Телефони за връзка 089 78 8583; 0887 585559
Купувам пружина за креват, ширина 73 см, стандартна
дължина. Продавам шевна машина, крачна
Телефон за връзка 0897 830395
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Митко Ценов представи България
на световното първенство в Лондон
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Митко Ценов завърши
на 12-о място във втората
квалификационна серия
на дисциплината 3000 метра стипълчейз от Световното първенство по лека
атлетика в Лондон. Българинът финишира с време
от 8:45.21 минути, което е
далеч от най-доброто постижение в кариерата му и
така остана далеч от финала в дисциплината.
24-годишният Ценов изпревари японеца Хиронори Цуетаки, тунизиеца
Рауф Бубакер и падналия
на трасето британец Юън
Томас. Българинът оста- гър, който спечели сесия- товният шампион Езекил ното класиране Ценов
на на почти 25 секунди от та пред етиопеца Тафесе Кембой от Кения пък фи- зае 37-а позиция от 44-ма
американеца Ивън Джа- Себока и Йоан Ковал. Све- нишира четвърти. В край- стартирали.

„Околчица“ /Моравица/ и „Огоста“
на полуфинал в Хайредин
ЙОРДАН МАНЧЕВ

Шампионът на Врачанско през 2015 и 2016 г.
„Околчица“ /Моравица/
и домакините от „Огоста“
/Хайредин/ се класираха за полуфиналите на
летния турнир по футбол „Хайредин къп“ 2017
организиран от Община
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

23 деца от третата смяна на традиционния плувен курс получиха своите сертификати за завършено ниво на обучение. В
рамките на 10 дни малчуганите научиха основните
положения при плуването
в стил „кроул“, като някои
от тях заслужено получиха най-високата оценка за
труда си – първа степен
на плувно умение. Това
означава, че през следващата година, в случай че
се запишат отново на курса, ще продължат да усвояват други плувни техники. Кметът на Общината
инж. Генади Събков връчи сертификатите на младите плувци.
„Поздравления, мили
деца, за участието в курса. Сигурен съм, че сте се
научили да плувате по-добре. Желая ви успех, много усмивки и добро настроение“, заяви инж.
Събков.
Треньорът на младите плувци Даниел Маринов сподели, че в групата
е имало и деца, които за
няколко дни са се научили

Хайредин и Областния
съвет на БФС. „Околчица“ победи „Партизан“ /
Доктор Йосифово/ с 4:2
в последния трети кръг
от предварителната група
„А“ на турнира. С хеттрик за моравчани се отличи неостаряващият централен нападател Цветан

Николов-Бербатов, едно
попадение добави Боян
Цеков- Доктора. Огоста
се наложи над третодивизионния „Първа атомна“, воден от мездренчанина Николай Нинов, с 1
:0. В останалите срещи
от тази група, играни досега, се получиха следни-

те резултати: „Околчица“
/Моравица/ - „Огоста“ /
Хайредин/ 2:1, „Партизан“ /Доктор Йосифово/
- „Първа атомна“ /Козлодуй/ 4:3; „Първа атомна“
/Козлодуй/ - „Околчица“ /
Моравица/ 4:0, „Огоста“ /
Хайредин/ - „Партизан“ /
Доктор Йосифово/ 6:2.

Малчугани завършиха
плувен курс със сертификати
Кметът връчи сертификати на завършилите плувния курс

да плуват и за това са получили най-високата обучителна степен. Маринов
заяви още, че курсът е бил
изключително полезен за

всички и вярва, че догодина, ще се запишат още
повече деца. Програмата
на плувните курсове продължава до края на месец

август. Остава обучението на още две смени плувци, като общият им брой
в края на плувния сезон ще
нарастне до сто деца.

Треньор от Зверино ще води
U17 на „Левски“-Раковски
ЙОРДАН МАНЧЕВ

Емилиян Петров ще
води две формации на
„Левски“-Раковски през
новия сезон. Треньорът
от Зверино заслужи доверието на ръководството с добрата си работа с
подрастващите на клуба и постигнатите резултати. Петров е натоварен
с отговорността да се занимава с юношите до 17
г., които ще ритат в елитната група, както и с децата, родени след 1 януари

Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg

2004 г., чийто участия ще
бъдат в градското първенство на София и турнира
за купата на БФС. Емилиян Петров доскоро помагаше с интелигентната си игра на своя роден
клуб „Скала“ /Зверино/ в
областното първенство на
Врачанско. Преди време
той бе определян за един
от най-добрите защитници за своята възраст в България, но тежка контузия
му попречи да се наложи в
професионалния футбол.

„Един ден малките звездички
ще станат големи звезди”
или възражда ли се футболът в Мездра?

ГАЛЯ ВАСИЛЕВА
Детски футболен клуб
„Звездичка” – Мездра. Що
е то?, ще запитат мнозина.
Това е новаторски по своята
идея и революционен в много отношения начин за възраждане на футбола. Такъв,
какъвто трябва да бъде – с
любов към играта, с трепет в
сърцето, с отдаденост и постоянство. Футболът, който
пълни стадионите и учи децата на основни ценности.
Това е основната идея,
която поставя началото на
ДФК „Звездичка” в Бургас
през 2011 г., а от април 2016
г., клубът вече е на мездренска почва.
Идеолог и председател на
клуба е Петър Алексиев –
бивш футболист, който вижда, че традиционната методика за подготовка на състезатели вече не работи и допълни примера с управленската и финансовата криза
на много футболни отбори в
България, доведени до фалит. Така че той вижда времето за революционно нов
подход към най-популярния
спорт. Започва да подготвя
5-годишни деца. Алексиев
вече е „заразен”, а успява да
„зарази” и други любители
на футбола.
И така, днес „Звездичка”
има филиали в много градове на България и обучава
по своя програма деца в детските градини и ученици от
началния курс. Треньорите преминават специално
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обучение и работят по единна методика. „Звездичките”
вече имат много фенове.
От 2016 год. във всички детски градини и училищата ОУ „Хр. Ботев”, ОУ
„Св.Св. Кирил и Методий” и
СУ „Иван Вазов” в Мездра,
ДФК „Звездичка” води тренировки по футбол.

Мездренската връзка е
Лъчезар Бебев – бивш футболист, възпитаник на „Локомотив” – Мездра. След
като завършва своето образование във Велико Търново, започва учителска кариера в СУ ”Иван Вазов”. Наред
с това продължава да тренира футбол и да води ученически отбори. Преди няколко години съдбата и любовта
го отвеждат в черноморския
град Бургас, където се установява. Продължава да учителства и да води тренировки в ДФК „Звездичка”.
Продължава в следващия брой

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Ракурси

Интересно
За рождения си ден
почерпиха:
Галин Тошков,
общественик – 8 август
Рени Митева, поетеса
– 10 август;
В следващите дни
рожденици са:
Данаил Димитров,

общински съветник – 18
август;
Д-р Николай
Венковски,
офталмолог – 19 август;
Веселин Мишонов,
бизнесмен – 19 август;
Николай Иванчев,
бизнесмен – 20 август;
Д-р Петко Петков,
личен лекар – 21 август;

Исторически дати:

• 17 август 2001
г. – Умира известният
учител по български
език
и
литература
Георги
Тодоров
–
краевед, журналист и
писател. Той е автор на
книгите „Благи залци“ и
„Боденец и боденчани“.
• 19 август 1930 г. –
Положен е основният
камък за изграждането
на църквата „Св. Георги
Победоносец в Мездра.
• 21 август 1877 г.
- Начало на епичните
боеве
при
Шипка.
• 23 август 1925 г. –
В центъра на Мездра
започва
изграждането
на училищна сграда.
Първоначално тя носи
името
на
основния
дарител и индустриалец
Тодор Балабанов, а днес
– на поета-революционер
Христо Ботев.
• 23 август 1981 г. –
Открит е Дом-паметникът
на
връх
Бузлуджа.

• 24 август 1875
г. – На събрание на
Българския централен
революционен комитет
/БРЦК/ в Букурещ е
избран нов ЦК начело с
Христо Ботев. Решава
се да се вдигне общо
въстание в България.
• 26 август – Ден на
миньора, Ден на туризма.
• 30 август 1912
г. – Основан Съюзът
на
работническата
социалдемократическа
младеж
в
България
• 31 август 1950г. - С
Указ 435 на тогавашния
Държавен съвет на НР
България Мездра става
110-ят град в страната. По
това време кметува Никола
Ваклинов,
управлявал
общината от 1948 до 1954г.

• Август 1919г.
Народният поет Иван
Вазов
посещава
Черепишкия манастир и
други забележителности
във Врачанския балкан.

Снимка на броя

15 - 28 АВГУСТ 2017
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Читалището в Крапец
стана на 10 години
АЛБЕНА МИЛАНОВА

С богата музикална и художествена програма бе отбелязана 10-годишнината
от възстановяването на НЧ
„Светлина-2007“ в село Крапец. Празникa почетоха десетки приятели на просветното средище.
Сред официалните гости
на тържеството бяха кметът
на Община Мездра инж. Генади Събков, председателят
на Общинския съвет Яна Нинова и общинският съветник
Наталия Христова.
Начало на празничната
програма поставиха децата от село Крапец, които развиват талантите си в читалището. Галя Цветкова и Цвети
Цветкова изпълниха песента
„Приятели“. Габриела Гоцева рецитира стихотворението на Елисавета Багряна „Потомка“. Шани Кънчова изпълни българската народна
песен „Лиляно моме“, а Сандра Кънчова – „Самодива“.
С музикални изпълнения се
представиха още Лидия Ангелова, Елизабет Виталиева,
Поля Росенова и Ванеса Богданова. В празника на читалището се включи и женска певческа група „Белокаменица“ при НЧ „Просвета

Танцьорите на ансамбъл “Мездра‘'

1928“ – с. Царевец. Под бурните аплодисменти на гостите дамите изпълниха песните: „На Цветница“, „С
тъга по теб“ и „Либе Станке“.
Жените от клуба при НЧ
„Светлина – 2007“ изиграха
етюд от живота на възрастните хора и заредиха гостите
с положително настроение.
Кметът на община Мездра
връчи поздравителен адрес на ръководството на читалището, приветства екипа на просветното средище,
поздрави организаторите на
тържеството и отбеляза, че за

10 години читалището е дало
своя решаващ принос за развитието на селото.
„Читалището е неразривно свързано с живота на селото. В село Крапец има много таланти- и млади, и стари.
Сигурен съм, че бъдещето
е пред вас! Бъдете все така
упорити и всеотдайни, за да
съществува и читалището,
и село Крапец!“, каза инж.
Събков.
Председателят на Общински съвет-Мездра Яна Нинова и общинският съветник Наталия Христова също

поздравиха екипа на читалището. Приветствие за годишнината на читалището
изказа и г-жа Бистра Георгиева. Почетни плакети за родолюбие, за изключителна
инициативност и сърцатост,
за всеотдайност и принос за
изграждането и развитието
на читалищната и културната дейност в с.Крапец получиха: инж. Илия Николов,
председателят на читалището Дафина Цветкова и Елена Василева. Самодейците и
участниците в празничната
програма получиха грамоти.

Браво, брате, браво!
Премиерът Бойко Борисов и македонският му колега Зоран Заев подписаха в Скопие Договора за
приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република Македония.
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

нически области, отцепени
от бившите предели на разпадналата се Титова татковина. Но македонците вече
близо 30 години поддържат жив спомена и духа на
„Юго“.
Сега по същество. Какво
печели България с това парче хартия, което със сигурност ще събира прах по незнайните рафтове на кабинетите на Борисов и Заев?
Или може би е по-удачно да
се запитаме дали Заев не направи един много умел рекламен ход, с който да спечели така или иначе колебаещото се население на населяваните с предимно българомислещи македонци?
Най-вероятно Зоран Заев
може да играе и покер, защото зад това парче хартия
се крият стремежите му Македония да попадне под радара на Европейската комисия, която пък от своя страна

Завършиха заниманията в лятната академия „Патиланци”

следния от трите модули в лятната академия.
Тя запозна децата с пирамидата на здравословното хранене, петте ключа към по-безопасна храна. Децата научиха защо е
важно да пием поне 8 чаши
вода дневно, защо трябва
да консумираме в ограничени количества сладки изделия, енергийни и безалкохолни напитки. Малчуга-

Младият талант от село Крапец Елизабет Виталиева се
снима с кмета на Общината инж. Генади Събков по повод 10-годишнината от възобновяване читалищната дейност в селото.

Албена Миланова
С лекция за здравословното хранене завършиха заниманията от Лятната академия “Патиланци‘' за тази
година. Инициативата бе
насочена към деца от социално слаби семейства,
ползващи услугата “Осигуряване на безплатен топъл

обяд 2016‘' и се реализира
от Общинския център за социални услуги и дейности
/ОЦСУД/ съвместно с Фонд
“Мисия‘'.
Посредством ролеви и
образователни игри малчуганите бяха запознати
със здравословните храни.
Експертите обаче устано-

Най-обсъжданата тема в
националните медии през
изминалите дни е подписването на Договор за приятелство, добросъседство
и сътрудничество между България и Македония.
Този ход, независимо от неговата абсолютна излишност, все пак е добро начало за събаряне на Сръбската
страна, завзела онази част
от картата на Света, която
само ние наричаме Македония.
Истинското наименование на тази област е „Бивша югославска република Македония“. Тук идва
моментът, в който се повдига първия въпрос - защо
Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора не се наричат „бивши“ и „югославски“? Може би защото в
същността си тези държави са се формирали като ет-

виха, че децата разпознават предимно зеленчуците
и следователно консумират предимно тях, а консумацията на плодове е далеч
под необходимото за тяхната възрастова група.
Зам. директорът на РЗИВраца д-р Ирена Видинова бе специален гост на по-

да реши, че малката държава е доста по-добър кандидат от Сърбия, да речем, и да
се присъедини към „голямото европейско семейство“. А
Борисов и свързаните с него
като свински черва партийни функционери, бизнесмени и феодали чакат естествената развръзка от едно такова подписано съглашение –
експанзия извън пределите
на родината ни.
Да се върнем на договора –
една от точките гласи, че Историята ще бъде... „унифицирана“ – тоест, написана
по начин, устройващ и двете страни, а не така, както ни
е била разказвана от поколенията българи, които са имали допир с Македония.
Давам за пример моя род
– преселници от Паралово,
в близост до Прилеп, където и до днес живеят чисти
българи. Преселили са се в
България с подписването на
ните разбраха защо редовното миене на зъбите е важно и най-вече колко е приятно и полезно да прекарваме ваканцията навън, отколкото пред телевизора и
компютъра в къщи.
Заниманията от Лятната академия “Патиланци‘'
стартираха на 24-ти юли.
Чрез разнообразни инициативи и дейности бе осмислено свободното време на

един друг, но по същество
много по-жесток от обсъждания тук договор – Ньойския. Тази история обаче не
я пише в никой учебник –
нито български, нито македонски, а се носи само в родовете на онези, българите
в Западните покрайнини.
И ако това не е просто политически ход за осигуряване на хегемония в и извън оста София-Скопие, то
този договор може да доведе до началото на една
братска война, защото
сърбизираните македонци няма да позволят „махленски“ действия в тяхната страна.
И за финал ще цитирам
думите на един мой познат,
роден в Прилеп – „Ако ќе
се убиваме, ајде да е рамо
до рамо, а не пушка против
пушка. Сите сме балканци.
Нас ни убива многу лоша
боел - онаа на поделбата“.
малчуганите с нещо интересно и полезно, което да
ги мотивира да се хранят
здравословно, да спазват
добра лична хигиена, да
чета, да рисуват и да творят. Децата бяха провокирани да развият своето въображение и да се осмелят
да мечтаят, въпреки тежкото социално положение,
в което се намират семействата им.

