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140 години свободна Мездра Кой иска да „притежава“ града?
АЛБЕНА МИЛАНОВА

За първи път в модерната си история жителите на
Мездра отбелязаха 140 години от освобождението
на селището от турско робство.
Точно в 17.30 ч. десетки
ученици тръгнаха от учебните заведения в града. Децата и техните учители преминаха по ул. „Ал. Стамболийски“, носейки запалени
факли. Множеството се събра пред паметника на Васил Левски, където звучаха възрожденски песни. От
двете страни на монумента
имаше и гвардейски пост.
Под звуците на „Юнаци,
лека нощ!“ бе запален вечният огън, символизиращ
паметта ни за хората, дали
своя принос за извоюване
и запазване на българската
независимост.
В словото си кметът инж.
Генади Събков направи историческа ретроспекция
на събитията, белязали
7-ми ноември 1877г., когато поделение на Лейбгвардейския Драгунски полк,
командвано от полковник
Лихтанский влиза в малкото тогава селце Мездра
и обявява освобождението
му от османска власт.
„Днес, 140 години покъсно, ние, съвременните жители на разрасналото
се и придобило статута на
общински център селище
– Мездра, сме се събрали
да отдадем почит на свято-

Общинският съвет спаси
площада на Мездра
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Над 120 ученици от всички училища в града се включиха във факелното шествие
то дело по освобождението тев“, Центъра за подкре- соки сини планини”, „Пена поробения от османците па за личностно развитие сен за Мездра” и „Пътнико
за пет столетия български и Женски народен хор към свиден, пътнико млад”.
народ, да преклоним гла- НЧ „Просвета-1925“ – МеЖенският народен хор
ви пред подвига на руската здра.
към НЧ „Просвета – 1925“ в
армия и храбрите българС е д м о к л а с н и ч к а т а Мездра изпя песните „Бълски опълченци. Да поче- Марина Петрова от ОУ гарка” и „Хубава Мездра”.
тем сражавалите се за неза- ”Христо Ботев“ рецитира
С едноминутно мълчависимостта на Родината ни стихотворението на Иван ние бе отдадена почит към
руски воини и онези 19 до- Вазов „Здраствуйте, бра- геройски загиналите бълброволци от мездренския тушки”.
гарски опълченци и руски,
край: 5 от село Типченица,
Вокална група „Детски и финландски воини в Ру5 от село Лик, 4 от село Ре- свят” към Център за под- ско-турската освободителбърково, 2 от село Морави- крепа за личностно раз- на война 1877-1878 г.
ца и по 1 от селищата До- витие, с художествен ръВ знак на преклонение
лна Кремена, Дърманци и ководител Анета Петкова пред подвига на героиМездра.
и ученици от ІІІб клас на те бяха поднесени венци и
Поклон, дълбок поклон ОУ”Христо Ботев” – град цветя от името на Общипред всички, сражавали се Мездра, с ръководител Ли- на Мездра и признателни
на живот и смърт за свобо- лия Христова представиха граждани.
дата и добруването на Бъл- музикално-поетична комТържественото отбелязгария!, каза в словото си позиция за родния край. Во- ване на 140-тата годишниинж. Събков.
кална група „Детски свят” на от освобождението на.
В тържествената програ- изпълни песните: „Къде си Мездра от турско робство
ма се включиха възпита- вярна ти, любов народна”, завърши с пищна заря.
ници на ОУ „Христо Бо- „Хубава си моя горо”, „Ви-
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Общинският съвет спаси
лицето на гр. Мездра – централния площад „България“, от възможността част
от площада да бъде застроена.
Съветниците трябваше
да се произнесат по заявлението на „Роял“ ООД да се
изготви нов Подробен устройствен план /ПУП/ –
план за регулация и застрояване. Целта за искането на
нов ПУП е регламентиране
обхвата на площад „България“ и пешеходните пространства към прилежащите улици в града с обособяване на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна собственост в кв.64. Заявителят
обаче искаше новият ПУП
да обхване освен кв.64, в
който „Роял“ ООД е съсобственик на търговски обект,
така и още 2 квартала- кв.65
и кв.66.
Общината е твърдо против предложението, тъй
като съгласно Заявлението
на „Роял“ ООД нов ПУП ще
засегне обществени територии публична общинска
собственост.
„Промяната в ПУП е обвързана с настъпването на
съществени промени в обществено- икономическите и устройствените усло-

вия, каквито към момента
не са налице. Недопустимо
е да се дават привилегии на
определени фирми“, каза по
време на заседанието на Общинския съвет инж. Събков.
Кметът заяви, че е негов
дълг да се вслушва във волята на народа и предложи
да се проведе обществено
обсъждане за желанието на
хората относно визията на
централния площад.
„Нека потърсим мнението на нашите съграждани
дали е необходимо да изменим границите на площада
и плътно да го застроим. Да
ги попитаме на кого да отдадем парцелите и по какъв
способ да стане това“, допълни инж.Събков.
Постоянната комисия по
устройство на територията, опазване на околната
среда и инфраструктурата
към Общински съвет – Мездра не прие предложението на „Роял“ ООД за промяна в ПУП, тъй като дружеството не се явява „заинтересовано лице“ в случая по
смисъла на ЗУТ.
Така на практика Общински съвет – Мездра не даде
възможност частната фирма да възлага и предлага нов
подробен устройствен план
на централна градска част и
да парцелира площада.

http://facebook.com/mezdra
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Пари за бедствия Проучване на здравния и социалния
и благоустройство статус на населението в Общината
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Общинският съвет прие вътрешно-компенсаторни промени в капиталовата програма
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Доставка на готварски
печки в 3 детски градини в Общината, закупуване на цистерна за нуждите
на ОП “Чистота“ и заделяне на 50 000 лв. за ликвидиране на последствия от бедствия и аварии, и осъществяване на превантивни мерки за безопасността на жителите на Общината са факт,
след като Общинският съвет прие вътрешно-компенсаторните промени на капиталовите разходи на община
Мездра за 2017г.
Докладната записка за
промените бе внесена от
кмета инж. Генади Събков
с цел ефективно използване
на планирания финансов ресурс и усвояването му в пълен размер, съобразно приоритетите на инвестиционната програма на Общината. Измененията са продиктувани от срещи и обсъждания на кмета с директорите
на учебните заведения, ди-

алог с експерти и граждани
за спешните пера, по които
да се пренасочи финансов
ресурс.
ДГ „Слънчице“ , ДГ
“Мир“ и ДГ “Звездичка“ –
с. Зверино ще получат нови
готварски печки, след като
директорите на учебните заведения отправиха молба до
кмета на общината. Наличните уреди са силно амортизирани и затрудняват работата на кухненския персонал. Също така ще бъде закупена и цистерна за нуждите на ОП “Чистота“, чрез
която ще се осъществява регулярно измиване на улиците преди почистването им с
взетата под наем мотометачна машина.
„Целта ни е да намалим
количеството на фините
прахови частици във въздуха на територията града и да
продължим активно да изпълняваме Програмата за
управление качеството на
атмосферния въздух на об-

щина Мездра“, поясни инж.
Събков.
Кметът допълни, че третата вътрешно-компенсаторна промяна в капиталовите разходи е отделянето
на 50 000 лв. в резерв, които
да бъдат използвани за ликвидиране на последствия от
бедствия и аварии, както и за
реализиране на превантивни мерки за безопасността
на населението.
„Реките Боденска и Моравешка периодично предизвикват проблеми в града, а
след обилни дъждове през
лятото се активизира свлачище в с. Люти дол. В други
населени места има обекти,
за които също трябва да вземем спешни мерки. Подобно на останалите общини
в България, не получихме
средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет,
затова правим всичко възможно да възлагаме спеш-

но проектиране и да търсим
възможности за привличане на средства. Ако сами
не си помогнем, е трудно
да разчитаме на сериозна
външна финансова подкрепа на този етап“, подчерта
инж. Събков.
Над 90 000 лв. от средствата, заложени в капиталовата програма на Общината ще бъдат предназначени за дейности в областта на жилищното строителство, благоустройството
и регионалното развитие.
Осигуряването на средствата стана възможно благодарение на успешната реализация на обществени поръчки и предложените пониски ценови оферти от изпълнителите.
С 12 гласа „За“, 7 -„Въздържал се“ и нито един
„Против“ Общинският съвет прие вътрешно-компенсаторните промени на капиталовите разходи на Общината за 2017г.

В детски градини и кметства

Доставиха дърва за огрев
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Детските градини и
кметствата в Общината,
подали заявления в дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ на Община Мездра вече са снабдени
с дърва за огрев. Доставката на дървесината бе осъществена от служители на
ОП „Чистота“ със съдействието на частна фирма.
„Материалът за огрев бе
доставен през миналата
седмица в детските градини в селата Боденец, Върбешница, Брусен, Горна
Кремена, Долна Кремена и Оселна. Дървесината е добита от прочистване
на ливади общинска собственост и при окастрянето на дървета, които скриваха видимостта на пътното платно или чиято коренова система разрушаваше
тротоарната настилка. Остатъкът от добитата дървесина се намира в гаражния
двор на ОП “Чистота“ и във
времето ще бъде използван за допълнително снаб-

Част от доставената дървесина е добита след почистване на тротоари в града
дяване на кметства и соци- от години липсва монтира- транш от доставката на съално слаби лица, които ня- но осветление в града. То дове за битови отпадъцимат алтернатива за снабдя- се намира между ул. „Ду- 110-литрови кофи за смет
ване с дърва за огрев“, по- нав“, ул. „П. Яворов“ и ул. тип „Мева“ и контейнери
ясни Николай Несторов, „Патриарх Евтимий“. На тип „Бобър“ с вместимост
директор на ОП “Чисто- това място е имало освет- 1 куб.м и 4 куб.м. Служита“. Директорът допълни, ление преди повече от де- тели на ОП „Чистота“ вече
че през изминалата седми- сетилетие. Преди дни слу- подменят
повредените
ца работниците на общин- жителите на ОП „Чистота“ контейнери в Общината и
ското предприятие са „ос- го възстановиха и там вече ги поставят на допълниветили“ поредното „тъмно има монтирани 5 лампи.
телни места, където е непетно“ или място, на което
Вече е факт и вторият обходимо.

Благотворителна изложба
ИВАНКА НАЧЕВА

Благотворителна изложба за подпомагане на малката
Сияна от гр. Мездра представи художничката Стела Цветкова в в ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий. Изложбата откри председателят на Литературен клуб „Христо Ботев“
Светла Дамяновска. Портрети на български възрожден-

ци, сред които Васил Левски, Иван Вазов, Христо Ботев, Захари Стоянов и Георги
Раковски бяха представени
пред присъстващите ученици, учители и гости на благотворителната инициатива. Събраната сума от закупуването
на произведенията ще бъде
дарена за лечението на момиченцето.

http://mezdra.bg

Започва проучване статуса
на живеещите в малките населени места на Община Мездра. То ще се осъществи от
5-членна експертна комисия
с председател г-жа Елена Нанова, директор на Дирекция
„Социални и хуманитарни
дейности“.
Приемните по селата стартираха на 06.11.2017г., като в
рамките на проучването жителите попълват анкетни карти. Обиколката на експертната комисия ще продължи до
30.11.2017г.
Първите села, в които се
проведе проучването, са Горна Бешовица, Цаконица, Кален, Горна Кремена и Долна
Кремена.
На 7 ноември комисията
посети жителите на селата

Очин дол, Елисейна, Зли дол,
Зверино, Оселна, Игнатица.
На 8 ноември се проведоха приемните в селата Руска
Бяла, Моравица, Крета, Боденец, Крапец и Върбешница.
На 13 ноември се осъществи проучването в селата Старо село, Царевец и Брусен, а
на 14 ноември – в Ослен Криводол, Лик, Дърманци, Типченица, Люти дол, Люти брод
и Ребърково.
След приключване на проучването експертната комисия ще изготви анализ на състоянието на населението в
Общината и ще бъдат набелязани индивидуални мерки за справяне с безработицата и оказване на съдействие
за справяне със социалните
и здравни проблеми на всеки
жител.

Коментар

Vox populi, vox dei
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Ние сме държава на прехода. Свикнахме с този преход. Освен че прехождаме
от настроение в настроение,
всички наши ценности станаха преходни – любовта ни
е преход към скандала, омразата ни е преход към безразличието, а безразличието – преход към бездушието.
Именно бездушието ни
доведе до там, 28 години
след приемането на един
от най-значимите ходове в
българската история, едва
ли не да съжаляваме за това,
че сме избрали „властта на
народа“.
Но какво се случи за тези
28 години? Оглупяхме, това
е сигурно. Глупостта ни доведе до реалната угроза да
не можем да се похвалим с
почти никакви спортни успехи в дисциплини, в които сме имали хегемония.
Единствено 209-те сантиметра на Стефка Костадинова стоят във въздуха като
исполин, а пред него лекоатлетите в скок на височина смирено и тихо свеждат
глава.
Странна нация сме ние,
българите. Избрахме да зачистим всичко това, което създава една нации като
такава – изменихме уникалния си език, с лека ръка
посегнахме на културата,
спорта и изкуствата. Накарахме интелигенцията на
днешната младеж да мечтае
за Терминал 2, а не да създа-

ва семейство и да отглежда българчета. Това, според
мен, е началото на края за
една държава.
Да, не можем да пренебрегнем и позитивите – развивайки се в свят на пазарна икономика, България
стана конкурентноспособна на много от своите западни големи батковци. Имаме „наши“ сред най-добрите програмисти, сред найдобрите математици. Само,
че те отдавна носят само патриотизма, заключен в гените им. Другото е извън граница. Получихме и свобода
на словото. Свободни сме
да се плюем и храчим в социалните мрежи, да нанасяме тежки обиди и да сплетничим, скрити удобно зад
клавиатурите. Иначе имаме
светкавична връзка с целия
свят. Бабите се научиха да
ползват компютри и смартфони, за да видят своите
внуци в Щатите.
И за капак – живеем на
кредит. Един 25-годишен
младеж най-вероятно вече
изплаща нещо – било то образование, кола, жилище…
и каквото още се сети. Всичко това е в резултат на тези
28 години преход. Едно обаче остава непреходно – нашето желание да водим подобър живот. Живот, който
по никакъв начин не се доближава до този. Живот, а
не съществувание. Живот, а
не работа от 8 до 5. Живот с
главно „Ж“.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 15. 11.2017 г. се навършват 3 години от смъртта
на Борислав Цолов Иванов
80 години
Смъртта е страшно жестока, отне ни скъп човек.
Остава рана ужасно дълбока, за което няма лек.
Вечен покой на душата му.
Съпруга, деца и внуци.

http://facebook.com/mezdra
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Четири златни медала
за нашите гимнастички

ОФК „Локомотив-Мездра“
записа поредна победа
Отборът громи с 13:0 „Миньор 2017“ (Згориград)
ОФК „Локомотив-Мездра“ записа поредна победа като гост, този път срещу
последния в класирането
на „А“ ОФГ „Балкански“
(Михайлово) с 0:2. Попадения за тима на „железничарите“ отбелязаха Марио
Иванов и Тихомир Найденов. Този успех затвърди
втората позиция на ОФК
„Локомотив-Мездра“, оставайки на две точки от лидера „Огоста“ (Хайредин),
но и с мач по-малко.
Марио Иванов побърза
да открие головата сметка
за ОФК „Локомотив-Мездра“ след като засече центриране на Емил Борисов.
Капитанът на мездренчани
Борис Тончев, който доскоро бе извън състава на „Локомотив“ направи чудесен
пас към един от голмайсторите на командата – Тихомир Найденов-Бизнеса, а

централният нападател не
пропусна да повиши с още
един гол сметката си в таблицата на голмайсторите.
Треньорът на ОФК “Локомотив-Мездра“ Иван Георгиев- Саки заяви, че е доволен от постигнатия резултат:
„Момчетата играха добре, все пак сме с много
отсъстващи играчи. Получи се интересна среща, постигнахме чиста победа и
поздравявам всички за чудесния резултат“, заяви
Георгиев.
В друг мач от първенството пък футболистите
на ОФК“ Локомотив –Мездра“ се изкачиха на втората позиция във временното класиране на „А“
ОФГ след разгромна победа срещу „Миньор 2017“
(Згориград) с 13:0.
Още в седмата минута

Класиране в „А“ОФГ-2017/2018г
Есен-Пролет - Кръг 11
Отбор

М П Р З Г.Р Точки

1. ФК“Огоста“ - Хайредин

11 8 3 0 41-16

27

2. ОФК “Локомотив - Мездра“

10 8 1 1 58-8

25

3. ФК „Околчица“ - Моравица

10 7 1 2 38-18

22

4. „Манастирище“ - Манастирище

11 6 2 3 31-12

20

5. ФК „Монолит“ - Манастирище

10 6 1 3 23-24

19

6. ФК „Искър 1923“ - Роман

10 6 0 4 19-18

18

7. ФК“Скала-2015“ - Оселна,

10 6 0 4 33-16 18

8. ФК“Ботев“ гр.Криводол

10 5 1 4 27-13 16

9. ФК „Миньор2017“ - Згориград

10 3 1 6 16-46

10

10. ФК“Ботев“ - Рогозен

10 2 2 6 10-20

8

11. ФК „Септември-98“ - Гложене

10 2 0 8 20-36

6

12. ФК „Ботев“- Бърдарски геран

10 1 0 9 9-59

3

13. ФК“Балкански“ - Михайлово

10 0 0 10 5-44

0

на срещата Марио Иванов изведе „ЛокомотивМездра“ напред в резултата. Само десет минути покъсно Брайан Стоянов добави още едно попадение
в сметката на мездренския
отбор, а след още пет минути Стоянов затвърди
преднината на „железничарите“ с още едно попадение.
Набралите инерция играчи на ОФК „Локомотив-Мездра“ побързаха да
пречупят отбранителните сили на згориградчани.
Илия Илиев се разписа за
4:0 в 26-ата минута, в 34ата мин. Костадин Пилитов отбеляза за 5:0, а в 40ата мин. Камен Каменов с
глава покачи за 6:0.
През второто полувреме
пресата на ОФК продължи. В 50-ата мин. капитанът на отбора Борис Тон-

чев изведе непокрит Марио Иванов, който отбеляза за 7:0. 5 мин. по-късно
Иванов се записа в графата на отбелязалите хеттрик, след извеждащ пас
на Любослав Петров.
Головото фиаско за Згориград продължи след
пълната капитулация на
„Миньор 2017“. В 60-ата
мин. Брайан Стоянов се
нареди до Марио Иванов в
списъка на голмайсторите
за 9:0. Камен Каменов направи чудесно представяне през втората част, като
в 64-ата и 75-ата мин. направи резултата с хандбално изражение. Юношата на ОФК „Локомотив-Мездра“ Константин
Велинов, на когото все почесто се гласува доверие,
отбеляза две фамозни попадения и фиксира крайния резултат на 13:0.

Състезателките от ЖКХГ
„Анелия“ /Мездра/ спечелиха четири златни медала в Първия детски турнир
по художествена гимнастика „Купа Гълъбово“. Състезанието се проведе на 3-ти и
4-ти ноември в гр. Гълъбово
и бе организирано от Община Гълъбово.
В турнира участваха 26
клуба от цяла България и над
300 подрастващи гимнастички. Сред тях бяха и 15-те
грации от ЖКХГ „Анелия“,
възпитанички на треньорите Лили Николова, Цветелина Цинцарска и Христина
Стоянова.
При 10-годишните със
златен медал за мездренския клуб се отличиха Елеонора Цинцарска, Деница
Павлова и Александра Драганова, изигравайки съчетание с топка.
С високи оценки за техника и стил, ансамбълът до 10
г. на „Анелия“ грабна следващите златни медали. Младите гимнастички Йоана
Димитровска, КаролинаМихаела Цветкова, Кристина Бойчева, Надин Кръстева
и Полина Пешева изиграха
безупречно съчетание с топка.
При ансамблите – девойки младша възраст златните медали за отлично съчетание с топка грабнаха Виктория и Валерия Захариеви,

Силвия Събкова, Биляна
Маркова и Калина Илиева,
При девойките старша
възраст златни медали завоюваха шампионките на България Виолета Миловска и
Александра Захариева. Те
представиха на жури и публика в Гълъбово перфектно
съчетание с топка и обръч.
„Златните момичета“ на
мездренската художествена
гимнастика споделиха, че
са очаквали добро представяне, тъй като са тренирали
усърдно.
„Спечелихме турнира с
много труд. Много се гордеем с постиженията си. Изказваме огромната си благодарност към нашите треньори Лили Николова, Цветелина Цинцарска и Христина Стоянова, затова че толкова време ни вярват и ни
подкрепят“, казаха Александра Захариева и Виолета
Миловска.
В началото на декември
гимнастичките на ЖКХГ
„Анелия“ ще вземат участие във финалите на Четвъртото Държавно първенство
по масов спорт „Гимнастрада 2017“, което ще се проведе в София. След това ще
се включат в Шестия Детски турнир „Зимни принцеси“ във Велико Търново.
На 16.12.2017г. пък Мездра
ще бъде домакин на XIII-я
Международен турнир по
художествена гимнастика
„Коледни звездички“.

10 мездренски каратисти
успешно положиха изпит за
защитаване на ученически
степени „кю“ на провелия се
изпит по карате-до. Под ръководството на треньора им
Василий Ковяр, мездренските каратеки показаха завидни
умения пред сенсей Лъчезар
Ненов – главен инструктор и
изпитващ до втори дан. Началото на изпита започна с интензивна загрявка. Изпитваните трябваше да изпълнят
поне две индивидуални комбинации, както и да направят
спаринг с партньор. По време на изпита сенсей Ненов
помогна на децата да усъвършенстват техниката на изпъл-

нените „кати“, като поясни
основните им грешки и начина на тяхното преодоляване.
„Децата показаха много голям напредък спрямо миналогодишния изпит и напълно заслужиха оценките си.
Много от децата преминаха и на по-горно ниво, което
само потвърждава, че в Мездра наистина има потенциал за майсторство в карате-до“, заяви Ненов. Деветнадесетте деца, присъстващи
на изпита, получиха грамоти,
а оценките им бяха вписани в
карате книжките и паспортите. Следващият изпит на младите каратеки на Мездра ще е
след 6 месеца.

АЛБЕНА МИЛАНОВА
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Децата на ОФК
победиха „Чавдар 2“ Мездренските каратисти
защитиха коланите си
/Бяла Слатина/
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Децата от Общински
футболен клуб „Локомотив-Мездра“ /ОФК/ победиха като домакини тима
на „Чавдар 2“ Бяла Слатина/ с 1:0. Срещата от третия кръг на първенството по Футбол 7- Зона Враца се игра на помощния терен на „Ботев“- Враца. Точен за малките футболисти, родени през 2007г. и
2008г. бе Никола Маринов.
С отлични вратарски умения се изяви и Никълъс
Николов. Пред погледите на многобройната агит-

ка от родители, децата на
ОФК показаха своите футболни умения и напредъка си под ръководството на
треньора Цветомир Събков. За победата на ОФК
играха: Виктор Йолов /к/,
Константин Цолов, Мирослав Георгиев, Калин Атанасов, Иван Цолов, Владимир Йолов, Томас Мехмед,
Златомир Георгиев, Кристиян Вишински, Никълъс Николов, Никола Маринов, Пламен Миловски,
Цветомир Иванов, Стилян
Илиев и Радостин Пенчев.

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра
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Интересно
В следващите дни
рожденици са:
Росен
Николов,
кмет на село Оселна 12 ноември
Емилия Гарванска,
педагог-психолог - 13
ноември
Жанета Маринова,
старши
експерт
в Общината – 15
ноември
Христо Найденов,
бивш кмет на с.
Горна Бешовица – 15
ноември
Светлана
Mицева, директор
„Устройство на

територията“ в
Общината - 16
ноември
Гергана Петрова,
общински съветник 19 ноември
Пламен
Русев,
общестеник – 19
ноември
Каролина Кьолер,
общински съветник
– 19 ноември
Венелин Кръстев,
общински съветник 21 ноември
Павлинка Русева,
гл. библиотекар в НЧ
„Просвета 1925“ – 21
ноември

13 ноември 1913г. - Във
връзка със строежа на жп
линията София-Лом към
гара Мездра е създадено
Локомотивно депо. Първоначално към него са зачислени пет парни локомотиви от серията 28, а
персоналът му наброява
25 служители – 7 локомотивни машинисти, 10 огняри, 3 чистачи, 2 нощни
подкладвачи, водоснабдител, ревизор и вагоноописвач.
14-21 ноември 1954г.
- Футболният отбор на
„Локомотив“-Мездра за
пръв път играе бараж за
влизане в „Б“РФГ. След
като стават победители в Оряховската окръжна група, „железничарите“ добиват право да
спорят за място във втория ешалон с първенеца на Видинската група „Локомотив“(Лом). В тази
среща на неутрален терен
във Враца, мездренчани
завършват 0:0, 1:1 и 0:1 (
след продължения) с ломчани и неуспяват да постигнат заветната цел.
16 ноември 1947г. - С
прожекцията на игралния
филм „Клетва“ официално е открито читалищното кино в Мездра. За пръв
кинооператор е назначен
Никола Андреев от Вра-

ца, а за билетопродавачка Радка Величкова. Първият публично обсъден
филм е „Сказания за сибирската земя“. От 1 април
1958 година киното се отделя от читалището с пръв
директор Георги Динков.
20 ноември 1949г. - Открито е основно училище „Хаджи Димитър“ в
с.Елисейна.
Ноември – декември
1984 г. - В градската художествена галерия гостува изложба на Владимир
Димитров – Майстора.
Тя включва 45 творби от
фонда на Кюстендилската художествена галерия.
Сред творбите са шест автопортера на художника,
три ескиза от композицията „ Целуване на ръка“
и картината „Молитва за
дъжд“.
21 ноември 1990г. - Направена е първата копка за
разширението на Районната болница в Мездра (
сега МБАЛ). Обектът е на
обща стойност 3 830 000.
22 ноември 1913г. - роден в село Руска Бяла популярният детски писател
Асен Босев.
1919 г. - Народното събрание приема закона за
съдене и наказване виновниците за националната
катастрофа.

Исторически дати:

ЧИТАТЕЛЯТ НАПОМНЯ

Забравената алея

ИВАЙЛО ХРИСТОВ

Отнася се за частта от централната градска алея, находяща
се между улица „Д. Петров“ и източния ЖП вход за товарна гара
( от към ‚Хемус М“). Предлагам с минимални разходи и работна ръка от Общината да се изчисти настланото с плочки платно на алеята. По подходящ и естетически издържан начин да
се оформи растителността откъм товарната гара, като се оформят отделни фигури от растенията, както и от отделните дървета. Необходимо е алеята да се превърне в приятен кът за отдих, като се поставят още 4-5 пейки, независимо какви са, но да
могат да се ползват. И още:
На първо място в този район контейнерите за отпадъци трябва да се позиционират на подходящи места; необходимо е да
се поднови настилката на алеята; желателно е окончателното
премахване на безразборно паркираните автомобили, като се
поставят трайни заграждения за това; с жп властите да се уточни сервитутът на жп гарата и кое е общинска собственост, след
като почти всички сгради са продадени на частни лица.
Около бившата транспортна болница съществува занемарен парк. Могат да се потърсят възможности той да се приобщи
към алеята по подходящ начин. Така ще се задоволят нуждитена живеещите в непосредствена близост млади семейства от
приятна околна среда и място за разходки и отдих.
Оформянето на алеята ще спомогне и за нормалното предвижване на работещите в източната промишлена зона. От името на моите съседи заявявам, че при нужда от допълнителна
работна ръка, ние сме готови с доброволен труд да участваме
при реализирането на такъв проект, ако се осъществи.

http://mezdra.bg

Общината подписа братска клетва
в областта на доброволчеството
ЙОРДАН МАНЧЕВ

Oбщини от цяла Европа,
сред които и Мездра, подписаха договор за побратимяване и сътрудничество с Община Куртис, автономна област Галисия, Испания. Община Мездра бе представена от кмета инж. Генади Събков. В церемонията, провела се в град Тексейро, взеха
участие генералният директор на "Младежта" в Галисия Сесилия Васкез, кметът
на Община Куртис Хавиер
Каинцос, кметовете на общините Онифери и Ница от
Сицилия (Италия), Фигейра
да Фож (Португалия), Приекули (Латвия ), Община Виница (Словакия) и Шурдопоспоки Кожек (Унгария),
с които Куртис разработва
съвместни проекти. Проектът е под мотото „Насърчаване на местните инициативи, умножаване на европейските доброволци“.
Сесилия Васкес, генерален директор на младежта,
откри събитието, като подчерта необходимостта от
създаване на мрежи на солидарността, за да се създаде по-многообразна Европа,
благодарение на доброволческата дейност.
"В Галисия ние разбираме тази идея, като поемаме
и ангажимент за единство

Официалната делегация и младежите по проекта посетиха пленарната зала на парламента на Галисия

и да работим заедно, както
се вижда от този акт, защото ние сме една общност“,
каза в словото си госпожа
Васкез.
„Ние трябва да дадем
гласност на идеите и инициативите, които ни обединяват в това начинание,
на това което ни отличава и
което ни различава. Този договор трябва да бъде повод
за наша всеобща гордост“,
сподели кметът на община
Куртис Хавиер Каинцос.
„На местно ниво доброволецът може да помогне,
да дари усмивка, да спаси
живот. Това е безценно. На
национално равнище, след

формирането на Европейския съюз, животът стана
по-безопасен и по-предвидим. Ние живеем на един
континент с огромно разнообразие. Трябва да намерим
начин разликите ни да бъдат
нашето богатство, а не източник на проблеми.
Историята показва, че не
винаги е лесно. Векове наред Европа се опитва по различен начин да поддържа
несигурен баланс на властта или да коригира този баланс, обикновено чрез военни действия. Европейският съюз прекрати вековната борба за господство. Тя е
в основата на европейското
сътрудничество – никоя държава вече не може да доминира; ЕС е структуриран по
такъв начин, че дори големите държави трябва да се съобразяват с това, което повечето държави-членки предлагат. Това е форма на солидарност и доброволна скромност, която развива способността ни да бъдем разумни
Дискусията за доброволчеството в ЕС премина в аулата на и да виждаме нещата от гледна точка на другите“, каза
университет “Сантиаго де Компостела‘' /Паласио Фонсека/

кметът на Община Мездра
инж. Генади Събков преди
подписването на договора.
В събитието взеха участие
и петима младежи от Община Мездра, съпричастни към
идеите за доброволчеството.
На церемонията в градската зала на Тексейро присъстваха и много млади хора от
всички държави, вече побратимени с Куртис, както и такива част от Програма Еразмус+ от Естония, Турция и
Гърция. Церемонията бе закрита от група Faragullas
Group, които изпълниха традиционни галисийски песни
и танци. След официалната
среща делегацията бе приета в Парламента на Галисия и от Карлос Лопез Креспо-депутат от най-голямата
политическа сила в местния
парламент -Народната партия. Гостите бяха запознати с
работата на институцията, с
нейната история и с проблемите, които решава. Посетителите имаха възможност да
зададат въпроси, като найобсъжданата тема бе референдумът в Каталуния.

Светла Дамяновска с нова книга
Десетки творци, приятели и почитатели уважиха премиерата на новата книга „Розариум и
други хайку“ на Светла
Дамяновска-гл. експерт
„Култура и Художествена галерия“ в Общината и
дългогодишен председател на Литературен клуб
„Христо Ботев“ към градското читалище „Просвета-1925“. Представянето на поетичния сборник
съвпадна с 50-годишния
юбилей на талантливата
дама.
Ритуалната зала на Общината се оказа тясна за
многобройните ценители
на творчеството и делото на Светла Дамяновска,
които я отрупаха с цветя.

Сред ценителите бе и кметът инж. Генади
Събков, който
благодари за цялостната и дейност за обогатяване културния
живот на Общината й пожела още дълги години да се радва
на крепко здраве, нестихващо
творческо вдъхновение и ползотворна културна дейност.
„Розариум и други хайку“ съдържа 111 хайку,
организирани в 12 цикъла. Те са събрани от автора в три раздела – „Сезо-

ни”, „Смъртта“ и „Столица”. Ядрото на поетичния
сборник е цикълът „Розариум“, който включва 60
хайку.
Светла Дамяновска е автор на над 250 произведения, носител на повече от

50 литературни награди,
редактор и илюстратор на
над 30 книги. Тя е участвала в повече от 50 художествени изложби, а в биографията си има записани и 10 самостоятелни
експозиции.

http://facebook.com/mezdra

