МЕЗДРА, 31 МАЙ - 14 ЮНИ 2018 г.
Традиция

Срещи в Искърското
дефиле

Община Своге ще бъде домакин на 25-то издание на традиционните „Празници на Искърското дефиле“, в които
участват Община Мездра и район „Нови Искър“ – Столична община. През тази година те се проведоха в периода от 24 до 29 май.
Официалното откриване на тазгодишните празници бе
Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май от 11:00 ч. Самодейни състави от
трите общини участваха във фестивала „Огньове в дефилето“.
На 25 май се проведе футболен турнир на мини вратички между администрациите и среща на творци от трите
общини. Футболната среща започна в 10:00 часа на градски стадион. Капитан на отбора на нашата община бе
кметът инж. Генади Събков, а в представителния ни отбор Общината бяха включени още 10 служители: Сашо
Илиев – зам.-кмет на Община Мездра; кметовете на селата Моравица, Оселна и Игнатица – Коно Жилковски,
Росен Николов и Иво Христов, Добромир Александров
– гл. експерт „Сигурност и ОМП“, Вихър Ганчев – учител по ФВС в СУ „Св. Кл. Охридски“ – Зверино и Пепи
Димитров от същото учебно заведение, Валентин Илиев
– охрана, както и двама служители от ОП “Чистота“ –
Иван Иванов и Стилиян Кръстев

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.
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Празнично шествие и
тържествен концерт

Албена Миланова
С шествие на възпитаниците на детските градини и
училищата на територията
на Общината започнаха празненствата по случай Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост-24-ти май. Процесията
тръгна от кръговото кръстовище при „Алеята на кестените“ и завърши на централния площад „България“.
Кметът на Общината инж.
Генади Събков приветства
учители, ученици и гости по
случай Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост.
„Светлата бъднина, към
която върви нашият народ, е
предопределена от вас, скъпи учители, защото това е
вашият най –голям празник.
В 14:00ч. в сградата на НЧ „Градище 1907“ се прове- Представям си колко сте горде среща на творци- краеведи, литаратори, художници. ди, виждайки на сцената на
Участие взеха: Калин Топалски – поет, Рени Митева – нашия град да се изявяват
художник и литератор, Емилия Гарванска – краевед и художник, Даринка Цветкова – поет, Иванка Начева – журналист, Цветко Стеев- писател, Найден Христов – поет и
Светла Дамяновска – поет и художник.
На 29 май в 14:30 се проведе кръгла маса на тема „Иновации, добри практики и обмяна на опит между адми- След прекрасния концерт
нистрациите“, в която представители на всяка община на Руслан Мъйнов празниимаха възможност да презентират най-сполучливите ме- ците на културата „Мездра
ханизми в работата си. Светла Дамяновска – гл. експерт май 2018“ продължиха с
„Култура и художествена галерия“ представи презента- краеведски четения, които
ция и доклад на тема „Доброто сътрудничество между бяха на 18 май в голямата
Община Мездра и читалищата, развиващи дейност на заседателна зала на Обнейна територия“.
щината, а следващите два
Доброволците от Клуб „БМЧК и приятели на Искър- дена (събота и неделя) се
ското дефиле“ при СУ “Св. Кл. Охридски“ представиха проведе Фестивал на средкратък филм за дейността си и множеството благородни новековните традиции, бит
каузи, които успешно реализират.
и култура на АрхеологичеС концерт на самодейци от трите общини завършиха ски комплекс „Калето“. На
тазгодишните „Празници на Искърското дефиле“ на от- 22 май имаше виртуозен
крита сцена на площада в град Своге. В празничния кон- концер на възпитаницицерт взеха участие най-добрите танцьори и певци, които те на Центара за подкрепа
представиха своя роден край с традиционни песни и тан- за личностно развитие на
ци. Нашата Общината бе представена от Представителен пл. „България“. На 23-ти,
танцов ансамбъл „Мездра“, Групата за стари градски пес- в сряда, на спортната плони и народния хор към градското НЧ“Просвета-1925“.
щадка на СУ „Иван Вазов“
„Празници на Искърското дефиле“ са израз на стремежа беше закрит XVIII-ят футза сътрудничество между общините, разположени по де- болен турнир на малки врафилето – СО-район „Нови Искър“, Община Своге и Об- тички за фирмени, кварталщина Мездра. Фестивалът е и форум за изява на значими ни и селски отбори.
за региона постижения в различни сфери и направления. На 24 май тържествено

вашите талантливи възпитаници.
Уважаеми съграждани, бъдете горди, смели и с огромно
самочувствие, защото притежаваме неописуеми знания
и умения. Нека усмивката и
цветята към нашите учители
и културни дейци, да бъдат
нашия подарък към тях. Честит празник!“, каза в словото
си инж. Събков.
Почетни плакети получиха изявени доайени на
просветното и културно
дело в Мездра. В категория
„Образование“ бяха отличени Илинка Каменова, Богдана Пенчева, Борис Борисов,
Емил Драгановски. Художниците Любомир Минковски
и Николай Кучков бяха удостоени с призове в категория
„Изобразително изкуство“.
Признание в категория „Литература“ получиха Цветко
Стеев и Светла Дамяновска, а

Празниците на
културата

http://mezdra.bg

в категория „Журналистика“Иванка Стайкова (Начева) и
Кирил Радовенски.
Почетни плакети в категория
„Читалищно дело“ получиха
колективите на НЧ „Подем
- Руска Бяла 1928“ - с. Руска
Бяла и НЧ „Просвета 1928“ с. Царевец.
По традиция на 24-ти май
бяха наградени деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби. В категория
„Наука и техника“ с парична
премия и грамота бяха удостоени 35 ученици, в категория „Изкуство и култура“ награда за труда си получиха 18
възпитаници на училищата
на територията на Общината, както и 10 групи и сдружения. В категория „Спорт“
бяха наградени 25 изявени
таланти и отборът по хандбал
V-VII клас на ОУ “Христо Ботев“.
на стр. 2

С. Игнатица

Пенсионерите
празнуваха

чествахме Деня на българската просвета и култура, и
на славянската писменост,
за което поместваме отделна информация.
Вечерта се състоя дефилето на зрелостниците от СУ
„Иван Вазов“.
Така завършиха 45-те Традиционни празници на културата „Мездра май 2018“.
Те бяха израз на една внушителна и запомняща се
изява на родолюбието и
преклонението ни пред
неизчерпаемото богатство
на българската писменост,
просвещение и култура.
Те бяха връх в досегашната 45-годишна история на
своето съществуване. Това
по безспорен начин го доказа наситената им и осмислена до съвършенство
Програма.

Пенсионерски клуб „Здравец“ в с. Игнатица празнува 15 години от своето
основаване. Тържеството
уважиха кметът на Община Мездра – инж. Генади
Събков, Наталия Христова
– директор на „Общински
център за социални услуги и дейности“, членове на
пенсионерски клубове от
общините Мездра, Враца и
Ботевград, жители и гости
на селото.
Музикално-художествена
програма изнесоха малчугани от населеното място
и талантливата Мирела Димитрова.
По случай годишнината инж. Събков подари на
пенсионерите музикална
уредба, с която да превърнат заниманията си в клуба
в истинско забавление.

АК „Калето“

Фестивал на
Средновековието
На 19 май т. г. в Археологически комплекс „Калето” бе даден старт на
четвъртото издание на
Фестивала на Средновековните традиции, бит
и култура „Калето – Мездра 2018“. По време на
двудневната проява посетителите на комплекса
имаха възможност да се
потопят в атмосферата на
Средновековието, да се
докоснат до бита и културата на старите българи и
съседните им народи.
Кметът на Общината
инж. Генади Събков благодари на организаторите
и участниците за атмосферата, която ни направи
съпричастни с живота на
хората от Средновековието.
Фестивалът започна с
лекция, чрез която присъстващите обогатиха познанията си за произхода
и приложението на облеклата от Средновековния
период, чиито реплики
имаха възможност да видят. От „Сдружение за
възстановяване и съхранение на българските традиции – Авитохол“ от гр.
Варна представиха характерните за българите от
ранното Средновековие
бит, култура, въоръжение
и снаряжение.
Гостите имаха възможност да видят типичните
юрти, номадското ежедневие, начин на живот,
както и да опитат ястия
и рецепти от средновековната кухня. Историята на Средновековието
„оживя” на територията
на археологическия комплекс. Бяха представени
двубои, битки, кътинг
тестове и демонстрации
на оръжията. Малките
и големите посетители
можеха да стрелят с лък
под вещото ръководство
на опитни учители. На
обяд по традиция се проведе битка за моста на
АК”Калето”.

Мисъл на броя
„Само онзи, който се
е облякъл в брони от
лъжа, нахалство и безсрамие, не трепва пред
съда на своята съвест.“
М. Горки

http://facebook.com/mezdra

Битие

Бляскав концерт

Празнично
шествие и ...
от стр. 1
В навечерието на един от
най-българските празници, на
площада в Мездра бе поставена и къщичка за книги, дарена
от г-н Сергей Игнатов. Всеки,
който желае, може да вземе
книга от нея и да остави вече
прочетена такава. Дарителят
също получи почетна грамота
от кмета на Общината за насърчаване на четенето и обмена на книги.
Пъстрата
музикално-танцова програма бе открита
от възпитаниците на Детски
танцов състав „Мездренче“
с художествен ръководител
Йоанна Аспарухова. Талантливите деца изпълниха богата
палитра от танци- „Ръченица“, „Северняшки ритми“,
„Северняшки микс“ и „Джиновски смесен танц“.
Малчуганите от Детска градина „Мир“ представиха разнообразна програма от песни,
танци и стихотворения, след
което се изявиха децата от
Детска градина „Роза“ и Детска градина „Слънчице“.
Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- клуб „Приятели на руския език“ изпяха
„Ние сме малки звезди“ и
представиха „Танц на стюардесите“.
Александър Георгиев от
Сдружение „Ново поколение
на талантите“ изпълни песента „Завръщане“, а Вокална
група „Little Wings” изпя „Вик
за близост“.
Преслав Николаев от ОУ
„Христо Ботев“ представи песента „Домашно излъчване“, а
финал на спектакъла постави
талантливата възпитаничката
на СУ „Иван Вазов“- Елизабет Виталиева, която изпя любими български песни.
ОБЩИНА МЕЗДРА ОРГАНИЗИРА
КУРСОВЕ ПО ПЛУВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИ 1 - 7
КЛАС
НА БАСЕЙН „ДОЛЧЕ
ВИТА”

Децата и младежите от Центъра за подкрепа за личностно развитие зарадваха жители и гости на града с приказен концерт. В Дома на железничаря възпитаниците
на Анета Петкова изнесоха истинско представление,
включващо песни, танци, рецитали и развлекателни
игри пред многобройната публика.
Гост на концерта бе и кметът на Общината инж. Генади Събков, който аплодира изпълненията на талантливите деца.
За приказната атмосфера се погрижиха групата по художествено слово „Приказен свят“ с ръководител Соня
Цекова, по спортна гимнастика с ръководител Христина Стоянова и по художествена гимнастика с ръководител Цветелина Цинцарска.
Изпълненията на мажоретния състав с ръководител
Христина Стоянова допълнително развеселиха публиката, а песните на децата от Вокална група „Детски
свят“ и „Детски свят – мини“ с ръководител Анета Петкова разтопиха сърцата на присъстващите.
Прекрасната украса и оформянето на сцената бе дело
на възпитаниците на групата по изобразително изкуство с ръководител Цецка Маринова.

Важно

За 18-а поредна година в Мездра ще се проведе единствената по рода си в България
лятна студентска бригада. Организатор на алтернативната
форма на трудова заетост на
бъдещите висшисти е нашата
Община.
В рамките на месец студентите ще участват в дейности
по благоустройство и поддържане на чистотата в града с изграждане на бетонови
изделия, почистване на кана-

лизационни шахти, ремонт
на тротоари и асфалтиране на
улични платна.
В бригадата имат право да
се включат студенти от различни специалности и форми
на обучение. Единственото
условие е кандидатите да са
с постоянна адресна регистрация на територията на Общината.
Желаещите да участват в
благоустрояването на общински обекти в града и селата,

“Детско полицейско
управление“
С множество демонстрации в АК “Калето“ бе финализирано
двугодишното обучение по Националната програма „Детско
полицейско управление“. Малките полицаи от СУ „Иван
Вазов“ – Мездра и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Враца
станаха свидетели на уменията на полицейски кучета, а възпитаници на Централен полицейски таекуон-до клуб Враца
с треньор Калоян Къчев направиха демострации на бойни
техники и техники за защита.
На закриването присъстваха кметът на Общината инж. Генади Събков, секретарят на Общината Севдалина Джамбазка,

Юбилей на читалището
С множество инициативи на 18 май т. г. бе отбелязана 90-та годишнина от създаването на читалището в с.
Царевец. В рамките на седмица в населеното място се
проведоха изложба на детски рисунки, концерт на ЖПГ
„Белокаменица“ и ДГ „Белокамениче“ с художествен
ръководител маестро Цветанка Костова, етнографска и
фото изложба „Минало и настояще на читалището“.
Кулминацията бе тържество, което се проведе на селския площад. Празникът уважиха кметът на Общината
инж. Генади Събков, Яна Нинова- председател на Общински съвет Мездра, общински съветници,
бивши и настоящи читалищни дейци и самодейци, както и известният художник Любомир Минковски.
Отец Данаил Цинцарски отслужи водосвет за здраве и
благоденствие, след което инж. Събков поздрави жителите и гостите на селото.
„Царевец е едно от малкото села в региона и в цялата
страна, което може да се похвали с толкова много неща.
Имаме чудесна и плодородна земя. Имаме кариери, които
дават бял врачански камък в цял свят. Имаме прекрасни
улици, сгради, църкви, кметство и читалище, които работят в синхрон и екипност. Но най- голямото богатство

Добромир Александров- гл. експерт „Сигурност и ОМП“,
служители на реда от Областната дирекция на МВР-Враца и
полицейските управления във Враца и Мездра.
Началникът на отдел „Охранителна полиция“ в ОД – МВР
– Враца Атанас Петков поздрави децата и им благодари за
проявеното усърдие по време на обучението.
Кметът изказа благодарност към малките полицаи и служителите на реда за ефективната съвместна работа.
„Мили деца, благодарение на това обучение сте се докоснали до истинската работа на полицаите и сте разбрали колко
е важно да се спазват правилата. Разчитаме на вас, че няма
да допускате да се вършат нередни неща, ще правите забележки и ще сигнализирате компетентните органи. Пожелавам ви много ентусиазъм, самочувствие и успехи“, каза инж.
Събков.
Малките полицаи получиха грамоти за участие и отлично
представяне в Националната програма „Детско полицейско
управление“ 2016-2018 г.

Прочетено в старите мездренски
вестници

сме ние, царевчаните, защото от тук са тръгнали много
хора и са извървели успешен път. Моят поклон днес е
за самодейците, за хората, които при днешните условия
не жалят време, енергия и сили, за да ни веселят и пазят
традициите на българщината“ , каза инж. Събков.
За празничното настроение на жителите и гостите на
Царевец се погрижиха самодейци от Руска Бяла, Сухаче, Брусен, Люти брод, Мъжка вокална група „Калето“,
Представителен танцов ансамбъл „Мездра“ и Танцов
клуб „Мераклии“ - Мездра.
Празничната програма за годишнината на просветното
средище завърши с прекрасна заря.

http://mezdra.bg
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Приемат заявления за
студентската бригада

с. Царевец

І смяна – от 25 юни до 6
юли 2018 г.
ІІ смяна – от 9 юли до 20
юли 2018 г.
ІІІ смяна – от 23 юли до 3
август 2018 г.
ІV смяна – от 6 август до
17 август 2018 г.
V смяна – от 20 август до
31 август 2018 г.
Записване и заплащане
на курса:
Всеки работен ден от
8.00 - 12.00 ч. в Център за
подкрепа
за личностно развитие
/ЦПЛР/ - Мездра
Контакти: ЦПЛР – Мездра
Тел: 0899 998 701 – Анета
Петкова, 0879 923 899 –
Ванеса Богданова

31 МАЙ - 14 ЮНИ 2018 г.

„Завършиха празниците на културата
В дните на културата бе открита изложба „Плакат“ на
художника Огнян Фунев, проведоха се срещи с поета
Найден Вълчев, с творческия колектив на филма „Вчера“
с участието на актьора Георги Русев, спектакли на Пернишкия драматичен театър и Кукления театър от Шумен,
фолклорен празник в с. Типченица с участието на детски
колективи от общината, концерт-спектакъл в заключителните дни на празниците и Деня на Мездра. Могобройни
са концертите и другите културни изяви в промишлените
предприятия и селата от общината, израз на децентрализацията на културните ценности... В този ред на мисли можем да говорим, че празниците на културата „Мездра май“
оправдават напълно своето предназначение – да приобщават трудовите хора към света на изкуството, да пробуждат
твореца във всеки от нас.“
в. „Искърска комуна“ бр. 594 от 2 юни 1988 г.

могат да се запишат в Центъра за информация и административни услуги на гражданите до 30 юни т. г.
Необходимите документи,
които следва да се подадат,
са: Заявление по образец,
Ксерокопие на студентска
книжка, заверена за учебната
2017/2018год. и Лична карта.
Допълнителна информация
на тел.: 0910/ 9 33 75 и 0910/9
21 16.

Непреходно

Впечатляващо
участие
На 19 май т. г. в гр. Вършец
се проведе Зоналният етап
на Петия Национален фестивал за руска поезия, песен
и танц „Пусь всегда будет
солнце“. Участваха възпитаници на детските градини
и училищата от областите
Враца, Монтана и Видин.
От 16-те първи места представителите на врачанска
област спечелиха 10, от които 6 възпитаниците от Мездра.
Блестящо се представиха
нашите от Вокална група
„Слънчице“ - първа възрастова група, ВГ „Детски свят“
- трета възрастова група и
Мажоретен състав – четвърта възрастова група. А Елена
Митова от трета възрастова
група грабна приза за изпълнение на песен. Трябва
да отбележим, че всичките
те са възпитаници на художествения ръководител
Анета Петкова и се класираха за участие в Националния
етап на конкурса, който ще
се проведе на 7 септември т.
г. в гр. Казанлък.
Чудесно се представи и Йоана Лилова при индивидуалните изпълнители от първа
възрастова група, която зае
трето място. Две първи места спечелиха учениците от
II-ри „Б“ клас при ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ сръководител Доля Попова за
танца на стюардесите „Въздушен Екипаж“ и Християна Боянова за изпълнение
на стихотворение. Също две
втори места взеха НТО „Новото поколение на талантите“ с художествен ръководител Тони Яшова в раздела
„Песен“ и ДГ „Мир“ в раздела „Танци“ с ръководител
Венера Гачовска

Обява
Бригада от 6 човека
извършва ремонт на
покриви и тенекеджийски услуги.
0899/250 731
0988/206 200

http://facebook.com/mezdra

Стремежи

Хандбал

Футбол на малки вратички

Завърши XVIII-ят турнир

Завърши XVIII-ят открит
футболен турнир на малки вратички за фирмени,
квартални и селски отбори. Той бе част от Програмата на 45-те традиционни
празници на културата „Мездра-Май`2018г.”
Кметът на Общинаtа закри футболния спектакъл.
Инж. Събков поздрави
участниците за достойното
представяне, демонстрираните майсторство, техника и ентусиазъм,с които
донесоха много положителни емоции на публиката и изказа благодарност
за спортсментската игра.
Кмeтът удостои играчите с
купи и грамоти, а състезателите си разпределиха наградния фонд от 1 500 лв.
Шампион на осемнадесетото
издание
на
турнира и носител на
купата е отборът на „Атлетик 1996“ - Враца с водач Владимир Петров.
На II-ро място се класира
„Пчелна майка“ - Враца
с водач Тодор Кръстев.
На III-то място в оспорваната битка за бронзово отличие се подреди отборът
на „Миньор“ - Згориград
с водач Ангел Петров.

31 МАЙ - 14 ЮНИ 2018 г.

IV-то място зае отборът
на
“Cashback
Bulgaria” - Мездра с водач Искрен Банински.
Наградата за Феърплей
отиде при отбора на
„Танцьорите“-Мездра с водач Мирослав Аспарухов.
Призът
за
най-добър
фирмен отбор взе тимът
на „Пчелна майка“ с водач Владимир Вълов.
Най-добър
квартален отбор тази година
е „Атлетик 1996“ с водач Владимир Петров.
„Миньор“ - Згориград
с водач Ангел Петров
спечели
наградата
за
най-добър селски отбор.
Александър Александров
от „Атлетик 1996” - Враца
бе отличен като най-добър
вратар, допуснал едва един
гол във вратата на своя тим.
Голмайстор на турнира,
който бе безкомпромисен
към вратарите на противниковите отбори, като
им вкара 5 гола, бе Владимир Вълов от тима на
„Пчелна майка” - Враца.
В XVIII-тия Открит футболен турнир на малки
вратички за фирмени,
квартални и селски отбори
взеха участие 15 отбора:

6 фирмени /„Никсметал
Груп“ - Ботевград, „SEBN”
- Мездра, „Пчелна майка“
- Враца, „ВиК“-Враца,
„Танцьорите“ - Мездра,
„Искър“ - Роман/, 5 квартални /“Cashback Bulgaria”
- Мездра, „ЛИВ“ - Мездра,
„Младост“ - Враца, „Атлетик 1996“ - Враца, „Скара
бира“ - Враца/ и 4 селски
отбора /„Околчица“ - Моравица, „Скала“ - Зверино, „Ботевъ“ - Брусен и
„Миньор“ - Згориград/.
В рамките на 15 дни от 23ти април до 23-ти май бяха
реализирани 29 футболни
срещи. През този период
бяха отбелязани 158 гола
и показни 13 жълти и един
червени картона. Тази година отборът на „Атлетик
1996” - Враца отбеляза
21 гола и реализира найдобрата защита с 6 гола.
Срещите от XVIII-тия Открит футболен турнир на
малки вратички за фирмени, квартални и селски отбори премина при засилен
интерес, а колорит на срещите придадоха танцовите
изпълнения на мажоретния състав към Центъра
за подкрепа за личностно
развитие.

Успех за ХК „Локомотив“
Отборът юноши старша възраст на Хандбален клуб
„Локомотив“-Мездра завоюва сребърните медали на
Държавното първенство М16, което се проведе в гр.
Горна Оряховица в периода 24-27.05.2018г. В оспорвания финал младите хандбалисти загубиха с 18:25 гола
от своите връстници от ХК „Фрегата“-Бургас. Възпитаниците на треньора Евгени Йоловски заслужиха вицешампионското отличие сред конкуренцията на големите клубовете от Варна. Бургас, Горна Оряховица,
Добрич, Хасково, Шумен.
За големия успех на мездренските хандбалисти играха: вратарите Петър Ганев, Петър Иванов и Георги
Вълков, ляво крило - Йохан Марков, дясно крило- Валентин Гачев, десен гард - Милен Валентинов /к/, ляв
гард- Теодор Ангелов, разпределител- Илиян Младенов, пивот - Божидар Симеонов, Габриел Георгиев, Георги Йорданов, Деян Дачев, Емил Александров, Цветелин Петров, Жоро Иванов и Юлиян Димитров.
За най-добър пивот в „златната седмица“ на държавните финали бе избран Божидар Симеонов.

Оспорвано

24 ученици от ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“,
ОУ „Христо Ботев“ и СУ
„Иван Вазов“ се включиха
в спора за Купата в четвъртото издание на лекоатлетически турнир „Най-добрите“ за ученици от I до
IV клас. Организатор на
провелото се в двора на

СУ „Иван Вазов“ бе Община Мездра. Турнирът
е част от традиционните
празници на културата
„Мездра-май“.
С най-много точки в крайното класиране се нареди
отборът на ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – 94 т.
Така те отбелязаха своя-

Допитване до децата и
Гимнастика за млади и възрастни
младежите
с треньор и художествен
ръководител
Христина
Стоянова и Клуб на готините баби - КГБ с художествен ръководител и
треньор Лилия Николова,
демонстрираха майстор-

ство и перфектни съчетания, с които показаха, че
са най-добри във възрастовите си групи.
Състезанието се проведе
на 27 май в спортна зала
„Дунав“- гр. Русе и се
осъществи с подкрепата
на Българската федерация по художествена гимнастика и община Русе.
В надпреварата взеха
участие 14 спортни клуба
от девет града в Северна
България.
Целта на масовата гимнастика е да даде възможност на хора от различни
възрасти да покажат своите умения и да се състезават.

Имат ли желание младите хора в Мездра да бъде
изградена площадка за
скейтборд, кънки, ролери и
ховърборд? С този въпрос
Общината иска да разбере нагласите на жителите
относно възможността за
изграждане на защитено
място, в което децата и
младежите да могат да играят и спортуват целогодишно.
Допитването се провежда по инициатива на кмета
инж. Генади Събков в съответствие с Програмата
за развитие на физическото
възпитание, спорта и социалния туризъм в Общината
за периода 2016-2019г.

В срок до 25 май т. г. възпитаници на детските и
учебни заведения и техните
родители трябваше да попълнят анкетното проучване. Жителите на Общината
имаха възможност да изпращат мнения и предложения и на e-mail:mezdra_pr@
abv.bg. или на официалната
страница на Община Мездра в социалната мрежа
Фейсбук.
Чрез изграждане на нова
инфраструктура Общината
цели да създаде подходящи
условия за забавления на
подрастващото поколение,
като стимулира физическата активност и заниманията със спортна дейност.

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg
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„Железничарите“ с
категорична
победа
След победа над ФК
„Околчица“ - Моравица с 3:1 в последния 25
кръг на „А“ ОФГ Зона
„Враца“ ОФК „Локомотив-Мездра“ е водач в
групата с 58 точки пред
ФК “Огоста“-Хайредин
/56т./и ФК „Монолит“
- Манастирище /53 т./
Кратка бе радостта на
домакините след гола на
Георги Янев, който откри
за моравчани. Илия Илиев изравни за 1:1, след
което Кирил Кръстев реализира още две попадения за крайното 3:1.

„Най-добрите“

Надпревара

Два представителни отбора от Община Мездра
спечелиха първи места на
Републиканското първенство по масов спорт „Гимнастриада – зона Север“.
Отбор деца 10-14 години
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Хонорари не се изплащат;
Всеки автор е отговорен за материалите си;

та трета поредна победа в
традиционната надпревара. На второ и трето място
останаха възпитаниците
на ОУ „Христо Ботев“ – 72
т. и СУ „Иван Вазов“ – 50
т.
Всички отбори получиха
грамоти и медали за участие в състезанието.

Храмов празник
Стотици жители и гости на
село Оселна отбелязаха храмовия празник на църквата
„Свети Дух“. Точно в 9 часа
отец Йоаникий и в съслужение с отец Стефан Красимиров отслужиха Божествена
света литургия. Стените на
храма се оказаха тесни, за да
съберат поклонниците, дошли да се помолят и да запалят свещ за себе си и за свои
близки.
Храмовия празник уважиха
кметът инж. Генади Събков,
представители на политически формации и кметове на
населени места от Общината.
Отбелязването на празника
на „Св. Дух“ в село Оселна
предхожда
традиционния
фолклорен празник, който
ще се проведе на 2 юни.

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Култура
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Децата на
Община
Мездра

Из цикъла „Недовършени дописки“

Съветът на Хилон
Борис Стрезов
Ти си ги дръж в тая папка, вика ми Спиро, но изпрати по едно
копие до вестника. Там ще преценят дали са за страницата
или за кошчето. Хвали ме Спиро. Нали ми е приятел. С него
сме набори, познаваме се от деца.
Спиро е читател и рецензент на мойте съчинения. Помня, че
още като ученик той беше на ти с римите и го отличиха за стихотворение в конкурса „40 години Октомври“. И двамата сега
сме в Клуба на независимите кандидат-писатели, но имаме
участие само в едно наше литературно четене.
Признавам, че Спиро ме бие по точки. Има две папки. В
едната отлежават римуваните му творения, а в другата, по дебелата, са логическите задачи, ребусите и кръстословиците.
Гостуваме си често, дели ни само един етаж. Наскоро, в дните
преди Коледа, той бе домакинът. Донесе 25-грамовите чашки, наля от гроздовата и ме попита мога ли за 8 секунди да
сметна колко букви има изречението „Ракията е кротка само
в шишето“. Не се опитах да гоня секундите, но ми беше ясно,
че е разпилял тези букви в малкия квадрат и ще предложи на
читателя да открие поговорката с хода на шахматния кон.
После опитахме и новото вино. След първите глътки се увлякохме в нашите си приказки. За децата, за пенсиите, за новините от телевизора и вестниците. Припомнихме си афоризма,
че най-доброто качество на парите и на виното е тяхното количество. Съгласихме се, че не цялата истина е във виното.
Спиро си пада малко философ, чел е по нещо от древните
митове и от класиците. Първата чаша, поучава ме той, е на
насладата. Втората е на веселието, но за нас дискотеката вече
е затворена. Веселието едва ли ще навреди на побелелите ни
глави, но нека не забравяме съвета на Хилон: „Във всичко –
мярката! Мярката е цярът!“
Може би и аз сега, като ви запознавам с моя приятел, ви
досаждам вече и излизам от рамката на мярката. Бранислав
Нушич също с усмивка размишлява за нея в своята „Автобиография“ и пише, че и на терена на живота е както в спорта. Не
е важно колко ще скочиш, а кой ще ти мери. Имаш ли, братко,
вуйчо владика, ставаш бързо личност велика. Нямаш ли връзки, скачаш и хоп... на опашката при арменския поп. Догоднил
ги е римите Спиро, но с тях не може да премери расте ли тая
опашка, смалява ли се. Все я търсим мярката, а тя се изплъзва.
Преглеждам скромните си ръкописи, отделям още няколко
листа за вестника и се сещам за двудневния курс във Враца, когато ни учеха как да търсим новините и как да пишем
не само за манифестации, за изпълнени планове и ожънати
декари, но и за други неща от живота. Запомнил съм думите
на лектора от София: „Не е новина, че куче е охапало човек.
Лесно е в една дописка да разкажеш за това. По-трудно е да
откриеш случай, когато е станало обратното“.
Тази трудна дописка все още я няма в папката, но да е живот
и здраве, някой ден може и да я напиша.

С. Елисейна

Щрих от миналото
Иван Георгиев, краевед от гр. Лом
Село Елисейна се намира на 30 км южно от Враца и е разположено на левия бряг на р. Искър. На сегашното си място се
премества след чумната епидемия в средата на XVIII век. Преди
това жителите му са обитавали землището „Елисейна“, на 500 м
от днешното село. На 100 м на юг през р. Искър, в местността
Градището, през късноримският период е имало бойна кула със
стражеви пост за охрана на прохода. Преди това на същото място
е имало и укрепено праисторическо селище от каменно-медната
епоха. Тук са открити множество антични предмети и една богата
находка от бронзови и късноантични монети от III век.
Днешна Елисейна е заселена още по времето на българското
средновековие. Според археолога Богдан Николов името идва от
параклис или оброк, посветен на свети Елисей – име на библейски пророк. Заварено е от османските нашественици със сегашното си име. Среща се в османотурски документи от средата на
V век, като Тимар (владение). На 2 км на север се намира мина
„Плакалница“ и медодобивен завод за претопяване на рудата. Същите са закрити в началото на 90-те години на миналия век.
През 20-те и 30-те години на XX век в Елисейна е имало основно
училище, прогимназия, читалище, църква, ж. п. Станция, полицейски участък, въздържателно дружество, македонско благотворително дружество, три бакалници, пет кръчми, склад за зърнени
храни и брашно. Селото е било център на община към околия и
окръг Враца, като в състава му са влизали и селата Еленов дол и
Зли дол.
Брой на жителите: 1910 г. - 574 ж.; 1926 г. - 694 ж.; 1934 г. - 556
ж.; 1946 г. - 579.; 1965 г. - 968.; 1992 г. - 490 ж.
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В рубриката „Децата
на Община Мездра“
вестникът продължава
да публикува снимки
на
деца до 10-годишна
възраст.
Очакваме вашите
снимки на адреса на
редакцията.

Тервел - на 9 месеца
Отличие

С принос към литературата

Дългогодишният председател на Литературен
клуб „Христо Ботев“ и гл.
експерт „Култура и художествена галерия“ Светла
Дамяновска получи ново
признание за дейността
си. Управителният съвет
на Съюза на българските

писатели удостои г-жа
Дамяновска с почетна
грамота за принос към
развитието на съвременната българска литература. Призът бе връчен на
церемонията по раздаване на Годишните литературни награди на Съюза
на българските писатели,
която се проведе в края на
миналата седмица в Българския културен център
– София.
Отличията се връчват
от 90 години без прекъсване. Тази година жури
в състав: Трендафил Василев – председател, Димитър Милов – за поезия,
Станко Нацев – за проза,
Панко Начев – за лите-

ратурна критика и есеистика, Ивайло Христов за
публицистика, документалистика и мемоаристика, е направило анализ на
над 200 книги.
„Приемам отличието с
огромна благодарност. То
е признание за цялостния
ми литературен труд, издадените ми до момента
11 книги, като превес са
взели последните две – „
Розариум и други хайку“
и „Синини върху душата“, каза г-жа Дамяновска и съобщи в аванс, че
новата творба, с която ще
зарадва многобройните
си почитатели е сборник
с разкази, наречен „Рога и
крила“.

Писмо от лекаря

Докога с тази наивност?

Д-р Герго Цонков
Не е за вярване, но за съжаление е истина. Някои
вестници рекламират всевъзможни магове-ясновидци с благозвучни имена:
Вяра, Величка, Янка, Събина, Елвира, Вени, Нелина, че и ходжи: Алие, Зейнеп, Анифе, които твърдят,
че са надарени от Бога със
свръхестествени способности да изчистват всякакви магии, да надникват
в миналото, да разгадават
бъдещето, да събират разделени двойки, да правят
бели магии и муски за
щастие и успех! В бизнеса
– да помагат при стресови
състояния, при психически
заболявания, при алкохолизъм, при безплодие, наркомания и всичко друго, за
каквото се сетите И забележете! При 100% гаранция
за успех и то не въобще, а
най-късно до 20-40 минути, при някои случаи- вед-

нага. Така те се обогатяват
за сметка на наивните и
лекомислени
граждани,
които се обръщат към тях
за помощ.
Работата на лекарите се
наблюдава. И при допуснати грешки им се търси отговорност, включително и
съдебна. А кой наблюдава
дейността на ясновидците
и маговете?. В един вестник отпреди години проф.
Братан Братанов написа:“
Прелиствайки страниците
на историята, всеки може
нагледно да се убеди, че
възникналото в далечното
минало знахарство, с развитието на научната медицина и с издигане на общата и здравната култура на
населението, постепенно
се изживява, а знахарството говори за изоставане в
културата на обществото и
примитивно мислене.“
Възниква въпрос, който
не може и не бива да бъде

подминат, а именно- как се
вмества дейността на маговете-ясновидци със Закона
за народното здраве, /писан
през 1989г./, в чийто член
88 е казано: „Право да
упражняват лечебна и диагностична дейност имат
само лицата с медицинска
професия. За нарушителите се предвижда лишаване
от свобода до 3 години и
глоба до 2000 лв, а при повторно нарушение - лишаване от свобода до 5 години и
глоба до 3000 лева....“
Член 78 от същия Закон
пък забранява на средствата за масова информация
да разпространяват сведения за лекарства и дейности, които не са признати по
съответния ред на клинична проверка. Това са въпроси, над които следва да се
замислят не само болните
и техните близки, но и цялото общество, управленските органи, МНЗ, МВР..
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Исторически дати
31 май 1876 г. – Обесен
Кольо Ганчев, водач на
Априлското въстание в
Старозагорско.
1 юни – Международен
ден за закрила на детето.
2 юни – Ден на Ботев и на
загиналите за свободата
на България.
4 юни 1970 г. – В с. Зверино, до църквата „Св. Димитър“, е открит паметен
знак, увековечаващ преминаването през р. Искър
на 22 май 1876 г. на група
Ботеви четници, водени от
Никола Войновски.
7 юни 1876 г. – Загинали
Панайот Волов и Георги
Икономов, изтъкнати водачи на Априлското въстание.
1937 г. – Основано търговско сдружение „Три
светители“ в Мездра –
браншова организация на
търговците и бакалите.
9 юни 1876 г. – Загинал
в неравен бой с турските поробители Бачо Киро
(Киро Петров), български
революционер и просветител.
10-17 юни 1990 г. – Провеждат се първите демократични парламентарни
избори за Велико Народно
събрание. От регистрираните 32 322-ма гласоподаватели в 79-ти едномандатен избирателен
район – Мездра своя вот
упражняват 30 750 жители на Общината. Повече
от половината бюлетини
(56,75%) получава кандидатът на БСП Тодор Ив.
Тодоров (син на Иван Тодоров – Горуня).
13 юни 1850 г. – Начало на въстанието против
турското робство в Северозападна България – Видинско, Белоградчишко и
Ломско.
14 юни 1906 г. – По новопостроената, първа в
България, въжена линия, е
изпретен първият вагон с
медна руда от мина „Плакалница“ до флотационната фабрика в Елисейна.
15, 16 17 юни 1940 г. – В
Мездра и околностите става голямо наводнение. Отнесени са къщите покрай
Искъра и сериозно е повреден мостът над реката
край селото.

В следващите дни
рожденици са:
Любен Костов, бизнесмен – на 8 юни.
Валентин Вълчев, председател на НЧ „Просвета-1925“ в Мездра – на 8
юни.
Мая Митева, кинезетерапевт – на 12 юни.
Инж. Генади Събков,
кмет на Община Мездра –
на 16 юни.
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