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Полезно

Лятно детско обучение

*С поредно лятно занятие на децата започна с обучение по гражданска защита. То се проведе в заседателната зала на Общината. Инициативата е подета от
Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни със секретар
Силвия Петкова.
Децата – четвъртокласници от училищата на града, участват в обучението на доброволен принцип.
Занятието беше проведено в две направления- екология и гражданска защита. Галина Иванова – ст.
експерт към отдел „Екология“ в общинска администрация, проведе разговор с учениците за опазване
на околната среда. Раздаде им книжки с идеи как да
си направят украса от отпадъчни материали и брошури за разделно събиране на отпадъци. Екологът
поясни, че в града засега има 31 площадки за разделно събиране и две в селата Ребърково и Зверино.
Полезна, интересна и поднесена по достъпен начин
беше лекцията на доброволеца – инспектор към РД
ПБЗН - Монтана Силви Чифчийски на тема „Ранно
предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации“. Децата научиха как
функционира единният европейски номер 112 – при
какви спешни ситуации се ползва, кой да се обажда
/ по възможност възрастен/. Подчертана беше задължителната информация при подаване на сигнала.
Децата бяха запознати с така необходимите признаци на дадено произшествие. Инспекторът подчерта,
че телефон 112 трябва да се използва само при наличие на реална заплаха, че се избира без код, денонощно и безплатно. Малчуганите научиха, че при
фалшив сигнал се дължи глоба от 2 000 до 10 000
лева (понеже са малолетни, техните родители подлежат на тази глоба). Лекторът обясни подробно какво
се случва с подадения сигнал и че само БНТ и БНР
имат оторизирано право да оповестяват реална информация за предстоящо или възникнало бедствие.
Любознателните деца задаваха много въпроси и
чуха четирите основни сигнала за оповестяване и
ранно предупреждение на населението и изпълнителната власт за предстоящо или възникнало бедствие.
В поднесената презентация особено внимание беше
обърнато на наводнението като основно бедствие.
Нагледно беше обяснено какво трябва да съдържа
личната раница за бедствия.
Детската полицейска академия продължи в петък,
14 юни, в РУП – Мездра и РС ПБЗН, където на децата бе показано нагледно обясненото в лекцията.
*Ученици, завършили четвърти клас от СУ „Иван
ВАзов“, ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ избраха да заместят игрите и забавленията с „Лятното обучение на МКБППМН, за да получат образователни познания, свързани с тяхната
безопасност и самозащита. На петото занятие децата
бяха посрещнати от полицейските служители на РУ
на МВР в Мездра, където гледаха филм, свързан с
безопасните модели на поведение като участници в
пътното движение. Служителите на реда запознаха
децата с ежедневната си дейнст и отговорностите на
полицейската професия в раличните сектори - криминална полиция, икономическа полиция, охранителна полиция, пътна полиция и т. н. След това всички участници разгледаха техническото оборудване и
помощните средства, с които работят полицейските
служители.
*Заниманието на 17 юни, проведено в залата на Общината от Цветанка Дикова – психолог към местната комисия и медицинско лице, бе свързано с обучение по даване на първа долекарска помощ. Интерес
събуди и втората тема, по която г-жа Дикова и секретарят на МКБППМН Силвия Петкова беседваха
с децата – Срещи с опасни непознати.
Лятната работа е полезна за децата, тя запълва и ангажира ваканционното им време със смислени неща,
обогатява ги със знания и умения за тяхната безопасност и здраве.
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Пленер на местни художници

Групата на художниците
към Градска художествена
галерия – Мездра проведе
пленер. Изявата е организирана от Светла Дамяновска – гл. експерт „Култура
и художествена галерия“
в Общината и е под надслов „Юбилейно за Любомир Минковски“ по повод
85-годишнината на художника. От натура рисуваха
четирима мездренски творци Ана Николова, Дейвид
Дойнински, Емилия Гарванска, Иво Ангелов.
Грамоти за участие в пленера връчи кметът на селото, Маргарита Петкова.
Картините ще бъдат изложени два месеца в читалището в селото, като след
фолклорния фестивал „Белокаменица“ ще намерят
своето място в Градската
художествена галерия.

В Мездра

„Празници на Искърското дефиле“

С познавателни обиколки из туристическите
забележителности на Общината и кръгла маса за
проблемите на туризма
започна
тазгодишното
издание на „Празници
на Искърското дефиле“,
чиито домакин бе нашата
Община.
На кафе при кмета се събраха участници от трите
общини – Мездра, Своге
и Столична – район Нови
Искър. Екипите бяха тематично обособени – литератори, художници и
етнографи, както и представители на местните
администрации.
На откриването кметът
инж. Генади Събков приветства с „Добре дошли“
присъстващите и сподели:
„За мен е чест и удоволствие да бъда сред
представители на интелигентните и творчески
хора от трите общини.

Ние като екип се стремим
да създаваме и инициираме енергийно зареждащи
прояви за хората от нашата Община. Тази година
проведохме по по-богат
начин майските празници на културата и фестивала „Добре дошли в
Средновековието.“ Посетителите на АК „Калето“
успяха да се докоснат до
историята на нашия край,
научиха интересни неща,
усетиха атмосферата на
средните векове.
Възхищавам ви се, че успявате да останете верни
на себе си, да търсите
красивото и да го отразявате по най-добрия начин.“
Проведеният
ползотворен разговор засегна
проблемите за приемствеността между поколенията, за привличането на младите хора към
изкуството, за приобща-

ването им към традициите. Инж. Събков подчерта:
„Имаме огромна даденост – талантливи деца.
Иска ми се малко повече
да търсим талантите, да
ги активираме и окриляме. Не парите са най-важното – деветдесет процента от победите са в
главите на хората.“
Представителите на гостуващите общини споделиха добри практики в
тази насока, които да се
ползват като положителен опит. По атрактивен
и интересен начин пред
гостите беше поднесена историята на Община Мездра чрез видео
продукциите
„Легенда
за реката“, „120 години
Община Мездра“ и „Документално видео за Историята и забележителностите на Общината.“
на стр. 2

Романтика

Симфониетата
стопли сърцата
Оркестър „Симфониета
– Враца“ събра почитатели на българската естрада в Дома на железничаря.
Културната изява бе
част от програмата на
„Празници на Искърското дефиле“, чиито домакин тази година беше
нашата Община.
Звездите от телевизионните сцени Кристиян Янкулов, Християна
Дънкова и Кристина
Иванова зарадваха публиката с изпълнения от
незабравими български
естрадни творби, поднесени с нов аранжимент и
много чар.
Присъстващите на концерта се насладиха на
любими песни от репертоара на класиците
в жанра: Лили Иванова,
Емил Димитров, Орлин
Горанов, Васил Найденов, Силвия Кацарова,
Георги Христов, Мария
Нейкова, дует „Ритон“,
Тони Димитрова, Тоника
и др.
Виртуозният музикален
съпровод на „Симфониета – Враца“, изпълненията на младите надежди
на българската музикална сцена и заслужените бурни аплодисменти
на публиката доказаха,
че хубавата музика и
смислените текстове са
непреходни. Те са част
от българската естрада,
а тя – от културното ни
наследство.

http://facebook.com/mezdra

Животът

Почистване
на коритото на р.
Моравешка

Кметът на Общината разпореди спешно почистване на коритото на Моравешка река в района на
градския пазар. След поройните дъждове, донесли
голямо количество кални
наноси и всякакви отпадъци, стана наложително
разчистването на канала.
При последващи обилни
валежи почистеното речно
корито ще може да поеме
оттока на водата, без да
има опасност от преливане.
Почистена е пешеходната зона около реката и са
премахнати остатъците от
дървените беседки, изпочупени от недобросъвестни граждани. Предстоят
още действия, които ще
превърнат тази зона в приятно място за отдих и почивка.

на гробищния парк
Основно почистване и
окосяване на тревата извършиха работниците от
ОП „Чистота“ в гробищния парк в Мездра за Черешова задушница. Поставени са нови 5 контейнера
за отпадъци тип “Бобър“
и два големи 4-кубикови,
равномерно разпределени
по порталите на парка.
Тази година Черешова задушница се отбелязва на
15 юни – съботният ден
преди Петдесетница. Задушницата се нарича така,
защото черешата е найпопулярният плод през
периода и обикновено се
прибавя към поменалните
трапези.

Култура на
поведението ни

Облеклото
на девойките

Естествено е, че девойките
от 15 до 16 години се обличат
повече по детски, отколкото
на 17 и повече. На младите им
отиват ярките и нежни светли
и чисти тонове, такива като
червения, жълтия, зеления,
розовия и светлосиния. Тъмното облекло се оживява със
светла гарнитура. На младите
им отиват и леките въздушни
материи.
Обикновено за младите се
предпочитат дрехи от евтини
тъкани, тъй като техният ръст
и фигура още не са окончателно оформени и те бързо
израстват. На стройните девойки им отиват и са красиви
панталоните, които носят със
спортна блуза, пуловер или
сако. Големи възможности за
вариране дават полите, панталоните и блузите.
Различните по цвят и десен
блузи, ушити от евтин и лесно перящ се плат и плетените
вълнени пуловери или якета
ще разнообразят гардероба.
За тържествени случай е за
предпочитане елегантна блуза от скъп плат. Но и в блузата, и в роклята трябва да се
избягва голямото деколте. То
е позволено само за летните
рокли.
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„Празници на
Искърското дефиле“

Честваха
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Ден на Зверино

от стр. 1
През първия ден творци
от литературните клубове
на Искрец, Своге и Мездра потопиха присъстващите във виталния си
поетически свят. Краеведите поднесоха интересни
тълкувания на народната
метеорология, съвременен прочит на народни
умотворения, проучване
за генерал Паренсов. Екипът на район Нови Искър
представи арт-работилница, художници рисуваха от натура. Творческият ден беше посветен
на 119-ата годишнина на
бележития наш земляк –
скулптора Иван Фунев.
Представените художествени творби за пореден
път доказаха, че изкуството наистина се носи в душата и сродява хората.
Вторият ден на празниците бе Ден на туризма.
Представителните групи
имаха възможност да посетят едни от най-забележителните туристически
дестинации на Общината:
Черепишкия
манастир,
природната забележителност Ритлите край с. Люти
борд и АК „Калето“. Срещата продължи в заседателната зала на Общината, където беше проведена
кръгла маса, включваща
презентации и дискусии

по проблемите на туризма и туристическото обслужване. Присъстващите
споделиха, че в професионалните гимназии по ресторантьорство и кетъринг
се съчетава образование
с професия, отговаряща
на изискванията на развитието на туристическата
индустрия.
Прекрасен финал на вечерта бе концертът на
„Симфониета“ – Враца,
стоплил душите на при-

с дейности от ежедневието – шиене на копчета,
връзване на вратовръзка,
варене на кафе в джезве,
пренасяне на колежка,
опаковане на подарък и
др.
Наглед простички, обикновени и стандартни, те
позатрудниха участниците, които се състезаваха
за бързина, прецизност,
майсторство и изисканост.
Третият ден завърши с
традиционното надпяване

състващите в Дом на железничаря.
Най-атрактивен бе третият, заключителен ден на
Празниците на Искърското дефиле, в който се проведоха „Фермерски игри“
на открито.
Отбори от по шест човека
от всяка администрация
се състезаваха в различни дисциплини, свързани

„Искърски напеви“ и надиграване по двойки „Ръченица на поляната“.
Празниците на Искърското дефиле за пореден път
потвърдиха, че са полезна практика, обогатяваща
впечатленията и познанията за историята, традициите, облика и културата на
селищата по поречието на
р. Искър.

На 4 юни беше празнуван Денят на Зверино. Това е
вторият ден от Ботевите чествания в селото.
В слънчевата свежа утрин жителите и гостите имаха
удоволствието да се насладят на изпълнението на духовата музика към НЧ „Развитие“ – Враца. Талантливите
музиканти изнесоха концерт в две части. Музикалната
програма продължиха децата на ДГ „Звездичка“.
Празникът откри кметът на селото Цанко Цанев. В
обръщението си към присъстващите той подчерта:
„Зверино има с какво да се гордее. По време на революционните борби само то преведе Ботевите четници,
посрещна ги, нахрани ги, опази ги, което в много малко
селища се е случило.“
Гост на празника беше кметът на Общината инж. Генади Събков, който се обърна към празнуващите:
„Честит ден на село Зверино и честит празник! Стане
ли дума за Зверино, се връща оптимизмът, защото тук
има знаещи, можещи и активни хора, които обичат и
своето село, обичат и България. И това го показват с
всички прояви, които организират, в памет не само на
нашите герои, но и за бъдещето на нашите деца. Продължавайте да бъдете активната част от населението.
Никога не забравяйте, че само един горд, достоен и
вдъхновен човек е независим.“
Празникът продължи с народно веселие.

Храмови празници
В Елисейна
В деня на Свети Елисей жителите на село Елисейна
честваха своя храмов празник. Те почитат светеца като
закрилник на селото. Една от запазените легенди твърди, че името на селището идва от параклис или оброк,
посветен на Свети Елисей.
Храмът събра под купола си миряни от селото и гости.
Света литургия беше отслужена от отец Антон, който
освети и курбан-чорбата, от която всички хапнаха за
здраве. Майстор на курбана бе Димитър Пунчев.
Кметът на Общината инж. Генади Събков поздрави
присъстващите с пожелания за здраве и сплотеност.
Православната църква почита Св. Пророк Елисей, живял през 9-ти век, ученик на Свети Илия. При възнесението на своя учител той получил неговия плащ и пророческа дарба. Притежавал лечебна сила и извършвал
множество чудеса. Според народното вярване Лисе е
третият брат-градушкар, който е повелител на черните
градоносни облаци през лятото и на снежните виелици
през зимата. Старите хора тачат този ден и в чест на
болестта „лисо“.

Прочетено в старите мездренски вестници

„Проблеми на просветата и културата

...Всеки учител дълбоко и ясно е осъзнал, че
не става дума за обикновено
усъвършенстване на организацията
на учебния процес, а се
касае за съвършено ов
подход към проблемите
на образованието.
В тая връзка необходимо е от страна на ГОНС
- Мездра да продължи
създаването на условия
за превръщане на училището в ковачница на
добре обучени самостоятелно мислещи, активни строители на кому-

http://mezdra.bg

низма.
Тъй като броят на децата в началните и основните училища ще
се увеличи от 2250 на
3050 през 1975 г, за нормална учебна година
не ще достигат класни стаи. С пристройки
към училищата “Георги
Димитров“ и ,Кирил и
Методий временно биха
се решили условията
на основното образование. Строителството на
новото училище в Източната индустриална
част на града, е нужно и

обосновано.
С 8 на 100 ще нарасне
броят на учащите се в
средните училища. Паралелките от 110 през 1970
година ще се увеличат на
127 през 1975 година.
Декемврийската социална програма на нашата партия засяга целия
народ, но най-много
младото поколение.
Особени грижи трябва
да се полагат за правилното разрешаване на битовите въпроси»“
.
В. “Искърска комуна”
бр. 9 от 24 май 1973 г.

В Оселна

На Свети Дух храмов празник честваха жителите на
китното балканско селце Оселна. Църквата събра стари и млади, дошли да се преклонят пред Светия Дух
и да запалят свещички за здраве и благополучие. Литургията отслужи отец Тома. Той освети и курбан-чорбата, на която после се насладиха събраните на обща
трапеза оселничани и гости. Храмовият празник уважи
и кметът на Общината инж. Генади Събков.
Денят е празник на Свети Дух, даващ живот на всички
твари, източник на всичко живо. Светият Дух обогатяващ човека с духовни дарове и добродетели – любов,
радост, дълготърпение, милосърдие, кротост, себеообуздание.
Споделената храна, приятелските разговори, детската
гълчава и красивият летен ден оставят оптимистичното усещане за доброто, което предстои.

http://facebook.com/mezdra

Реалности

Решения на Общинския съвет
На заседанието си на 5 юни т. г. Общински съвет Мездра взе следните решения:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА,
чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл.4, ал.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация Община Мездра, при мотиви, изложени в докладната записка,
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„Спортна фиеста“
за децата

Решение 709
1. Допуска изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните
територии (ПРЗ) за промяна на предназначението на
п. и. № 063007, местност „Селището“ в землището
на с. Боденец, образуван от п. и. № 063006 с идентификатор № 04826.63.6 от одобрената кадастрална
карта на землищата на с. Боденец със Заповед №
РД-18-9668/ 18.12.2018г за изграждане на обект „Изграждане на пристройка с жилищно предназначение
към съществуваща жилищна сграда“.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният
му обхват.
- Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
- Възложителят да съгласува проекта за подробен
устройствен план със заинтересуваните централни и
териториални администрации, а при необходимост
– и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от
ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от
ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване
- Възлага на кмета на община Мездра, на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление на определените за това места в сградата на
община Мездра и го публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
- Решението не подлежи на оспорване съгласно
чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
Решение 710
1. Допуска изработването на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за имоти извън границите на урбанизираните
територии (ПРЗ) за промяна на предназначението
на п. и. с идентификатор № 39709.4.79, местност
„Габрика“ в землището на с. Крета, за изграждане на
обект „Изграждане на сграда за временно обитаване
от персонал и съхранение на инвентар“.
2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на ПУП и териториалният
му обхват.
- Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване да се разработи съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
- Възложителят да съгласува проекта за подробен
устройствен план със заинтересуваните централни и
териториални администрации, а при необходимост –
и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл.127, ал.2 от
ЗУТ, в изпълнение на изискването на чл.128, ал.6 от
ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване
- Възлага на кмета на община Мездра, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го разгласи с обявление
на определените за това места в сградата на община
Мездра и го публикува на интернет страницата на
общината и в един местен вестник.
- Решението не подлежи на оспорване съгласно
чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
След проведеното гласуване, предложените проекти за решение са приети!

На спортната площадка
на СУ „Иван Вазов“ се
проведе „Спортна фиеста“, където деца от четири
детски градини и ученици
от три градски училища
танцуваха, рецитираха,
пяха и спортуваха заедно.
Инициативата е част
от проект „Училище за
всички“, чиято основна
цел е интеграцията на
малцинствени групи чрез
изкуството и спорта, училището да се превърне
в притегателно място не

само за учене, но и за създаване на приятелства.
Празникът бе открит от
директора на учебното
заведение Мариела Горанова. Кметът на Общината инж. Генади Събков
поздрави ръководството
за добрата организация
и се обърна към децата
с думите: „Радвам се, че
се забавлявате искрено и
истински. Вие сте тук, за
да покажете, че можете. В
човешката природа е заложено да бъдем победите-

ли, което е част от нашата
същност“. Той подчерта,
че със самото си присъствие на празника, децата
вече са победители.
Организаторите
бяха
предвидили по две състезателни игри в три възрастови групи – деца от детски градини, ученици 5-7
клас и ученици 8-11 клас.
След пъстра палитра от
цветове, звуци и силни
емоции, участниците получиха грамоти, награди
и лакомства.

Строго секретно

Седмо писмо до отца Паисия
Ако сме и некога парламент имале, таа история немаше да я има. Никога!

Георги Апостолов
Мархаба, г-н Хилендарски,
Се си мислех тия дни за тебе.
То ти да си ми грижа, с мед да
те маже човек, ама тая твоата
История, се ме отвътре човърка,
да ти кажем , бай Паисие. Писал
си, значи, как сме голема държава, големо царство станале, та
с франките сме граница имале.
Они тогива са биле кралства,
ние сме си биле държава, силна,
уредна, страха са ни имале, тия
от средата на континенто.
Сеги са питам, бай Паисий, имале ли са тогава наште цареве парламент, събрание, дето като се
съедини и ни прави толкова силни. Щото глей сега какво стая?
Армията ни окуце, обосе, без
пари остана. Де що имаше самолете се довършия, сичко на
скраб ша оди, из небето гарги,
пилотете гледат и им завидуват.
И ние у шоплъко се малко мирясааме, оти ги нема тия фърчила.
Ама армията си сака оръжението. И тека парламенто почна да
мисли, да са изказва, да гласуе,
да са чуди и мае. Ше купуваме
ли самолете колко и от кой да ги
купим. Та дойдоя, бай Паисий,
едни пратеници из зад океано,
гледая, рекоя и ни казая, наште
самолете че купувате, и парламенто увисна као прани гащи на
цигански простор.
Ама, глей сеа, това са наши,
сегашни работи, дето ти ги разправям. Та сакам, разгеле, тебе
да питам: Като ти не пишеш
за никакви парламенте и гла-

сувания как некога са земале
решение да се бият наште армии за некогашна, тогавашна
де, България. Имало ли е „за”,
„против”, „въздържал се”, кои
как са гласувале, кои са им биле
лидерете, имало ли е коалиция и
опозиция?
Яз, г-н Хилендарски, мислим,
че не е имало, щото и яз , дека
учих у университето, не сам чел
да е имало текива партий. Щото
ако е имало, они додека постигат споразумение, додека прават
коалиции, ромеете ша ги изколат као пилци. И като я четем
„Историята славянобългарска”
са питам, мене си, де, като са
биле заедно и силни, и един цар
са слушале, как тека сме биле
голема държава, значи, и народ
силен?! Сeга сме демокрация,
парламентарна, нали тека, и
уж народо управлява, уж си
представителе има, а они само
крадат и по телевизоро реват за
народо, ама само си них гледат.
Колко годин миная? Самолете
нема, танкове нема, за войници
пущат обявления, ама кандидате
нема, облекоя по некое момиче,
тека за цвет и да пълни редиците, Виж чиновници има, советници там, експертове секакви
има, на яслата на армията место
нема, ама каква е файдата?!
Мисла и по ония, старите времена, са се спитувале вождове,
военни и невоенни, ама, ако
като днешните управници беа
мислиле, ако като днешните управници бея краднале и лагале,

да сме са като семе затриле, г-н
Хилендарски, и таа твоата история да я е немало никога! Ама
никога!
Сига са яви на телевизоро един,
па вика, па вика, доде втори и он
вика, вика, и се им другите виновни, се им другите пречат, та
да работат за народо. Абе, как по
онова време никой не пречеше,
та сме биле и славни, и силни,
а сиги, ем сме у Европеискио
съюз, ем у НАТО-то и сме за
срам и резил пред свето. Те това
го не разбирам, бай Паисий.
У парламенто се за благото
на народо приказват, а цените
растат, растат и нихните заплати растат, а народо дребнее и
са бута, та барем да осъмне. И
пишеш там как сме са с други
народе и племена съюзвале,
па сега уж сме у съюз, ама тоа
съюз ни кожицата одра - отсекъде. Аха да припечелим нещо от
нафтата, че през наше ниви ша
минава и из зад океано казая , че
ша ни я карат на вереле с корабе,
демек, да си не съсипваме нивите. И вместо ние да сме на крано, да го пущаме и спираме, че
чекаме с кофите, кога доде отнекъде и по колко ни го они дадат.
Да се чудиш и маеш, бай Паисий, ама дотука сме я докарале
То добре, че некога не е била текава демокрация като днешната,
та е останала бедната ни Българийка, дето си я ти описал.
Айде сос здраве и демократически приветет!
Бай ти Онзи

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg
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Атлети от Мездра
– най-добри на
шосеен пробег
Второто издание на шосейния пробег „Пазарджик – Острова“, който
е част от веригата „Рън
България“ събра над 150
участници в различните
състезания.
В основното бягане на
5.4 км Йоло Николов и
неговата възпитаничка
Милица Мирчева от Атлет /Мездра/ спечелиха
безапелационно при мъжете и жените. Николов
измина дистанцията за
16:28 мин. и победи с
повече от минута втория
Деян Атанасов /Стратеш
атлетик – Ловеч/- 17:33
и Йордан Петров /Атлетик 90 – Луковит/ - 17:37.
Милица Мирчева, която
се завърна от САЩ преди няколко дена, показа
отлично време със 17:56
мин. и изпревари Силвия
Георгиева /Евър – Варна/
– 18:50 и Ивета Бонова /
Юниверсал – София/ –
24:00.
Призьорите в различните стартове бяха наградени от кмета на община
Пазарджик Тодор Попов,
главният организатор на
събитието Ренета Камберова – бронзова медалистка с ансамбъла по
художествена гимнастика от олимпийските
игри в Рио 2016 и Антон
Бонов – Българска федерация по лека атлетика.
Първите трима при мъжете и жените получиха
традиционните ваучери
от „Спорт Депо“, основен партньор на веригата
„Рън България“.

Плувен курс през
лятната ваканция

Общината организира курсове по плуване за ученици
от I до VII клас. Обучението ще се проведе на плувен
басейн „Долче Вита“ по
предварително подготвен
график, всеки делничен ден
от 10.00 до 12.00 ч.
Обученията са разделени
на смени:
І смяна започва от 24 юни
до 5 юли 2019 г. за ученици
от ОУ „Иван Вазов“;
ІІ смяна от 8 юли до 19
юли 2019 г. - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“;
ІІІ смяна от 22 юли до 2
август 2019 г.- ОУ „Христо
Ботев“;
ІV смяна от 5 август до 16
август 2019 г. - ОУ „Христо
Ботев“;
V смяна от 19 август до 30
август 2019 г. – за възпитаници на ЦПЛР- Мездра.
Цената на плувния курс за
10 дни е 45 лв. Записването и заплащането на курса
се извършва в ЦПЛР всеки делничен ден от 8.00 до
12.00 часа.

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra
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Децата на
Община
Мездра

Измерения

Мръсната игра
с Историята
Кирил Радовенски
На 22 юни 1941 година хитлеристка Германия,
след като е прегазила почти цяла Европа, без
обявяване на война напада Съветския съюз. Започва Великата Отечествена война на съветските народи. Срещу многомилионната и модерно
въоръжена немска армия съветите възправят
своя героизъм и саможертва. Първият провал на
Хитлер е пред Москва, когато свежите Сибирски
дивизии отхвърлят врага на 200-300 км от столицата. Вторият, преломен момент на войната,
е на 2 февруари 1943 година при Сталинград /
дн. Волгоград/, където 6-та армия на фелдмаршал Паулус капитулира и в плен са взети 200 хиляди немски войници и офицери. Оттук нататък
Червената армия жъне победа след победа, за да
стигне в началото на януари 1944 година до източната граница на Полша. През всичките тези
години Съветският съюз се сражава сам срещу
германците, макар че още на 24 януари 1943
година на съюзническата конференция в Казабланка е решено да се открие Втори фронт във
Франция. Това би спасило живота на милиони
червеноармейци и цивилни граждани. Но САЩ
и Великобритания откриват този фронт едва на
6 юни 1944 година, когато 150 хиляди техни
войници дебаркират на бреговете на Нормандия. Разбира се, че този акт до известна степен
облекчава Червената армия, но той е твърде закъснял. В кръвопролитни сражения съветските
дивизии побеждават немците в Източна Прусия,
освобождават Полша, Румъния, Унгария, Чехословакия, Югославия, Австрия, България, за да
стигнат в началото на април 1945 година до подстъпите към Берлин. На 2 май с.г. Берлинският
гарнизон капитулира. Над Райхстага сержантите Егоров и Кантария забиват червеното знаме
на Победата. На 9 май е подписан Актът за капитулация.
През всичките тези жестоки месеци англо-американците търпят няколко тежки поражение на
Западния фронт и едва успяват да се придвижат
на 600-700 км и да стигнат до река Елба, където
ги посрещат частите на Червената армия, освободила територии с дълбочина повече от 3000
км. Ако сравним освободените територии и население от нея с тези на Съюзниците, съотношението е 1 към 10.
Тогава за каква победа на тези Съюзници над
фашистка Германия може да се говори?
Но се говори, повтаря и преповтаря подобно на
Гьобелсовите лъжи, които след 100-ното повторение стават истина. Но истината е само една:
СССР изнесе основната тежест на войната;
СССР даде 27 милиона жертви; без СССР над
Европа щеше да се развява знамето с пречупения кръст; без СССР нямаше да има нито „Великата“ Британия, нито каубойската Америка.
Днес обаче настана друго време. Западната пропаганда, ръководителите на западните държави
и военно-политическите кръгове на НАТО в
стремежа си да омаловажат ключовата роля на
Съветския съюз /и в частност на Русия/ всячески
се опитват да игнорират истината и да докажат,
че Победата е изкована не на Източния фронт, а
на Западния.
На 6 юни т.г., когато в Нормандия честваха 75
години от десанта и на което честване не бяха
поканени представители на Руската федерация,
американският президент Доналд Тръмп се изтъпанчи да каже, че англо-американците са победили Хитлер. Е, то бива безочие, ама това преминава всякакви граници. Нещо повече-в САЩ
пуснаха възпоменателен мадальон за победата,
на който са гравирани три знамена: на Съединените щати, Великобритания и Франция. Руският
трибагреник го няма. И се питам защо го правят,
защо изкривяват Историята, защо изопачават
фактите ? Отговорът е много простичък. Днес
Русия е трън в очите на Запада. Тя не се подчини
на отвъдокеанския диктат. Русия води независима и миролюбива политика. Русия пречи на господата да си развяват байряка по света. Русия е
могъща и отлично въоръжена. Oт тази Русия ги
е страх и затова искат да я натикат в ъгъла, ако
не със сила, защото не могат, то поне с пренаписване на Историята и с бликащите като фонтан
фалшиви новини. Няма да успеят! Хилядолетната история на тази велика държава го е доказала.
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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.

Персиян Томов - на 1
година и 9 месеца

Досието на войната
1939 г.

1 септември - Германия напада Полша. Начало на Втората световна война

1941 г.

22 юни – Германия напада СССР. Започва реализация на плана „Барбароса“ светкавична война за завладяване на териториите до Урал.
1 декември – Немската армия е удържана пред Москва. Пълна мобилизация на
съветските запасняци (10 млн. души) и прехвърляне на далекоизточните дивизии
за защита на столицата.

1942 г.

28 юни – Лятна офанзива на Вертмахта на Източния фронт. Червената армия
спира немските войски при Сталинград.

1943 г.

2 февруари – При Сталинград капиталира VI-та армия на фелдмаршал Паулус.
Япония отказва да се включи във войната с СССР.
5 юли – Червената армия печели битката при Курск.

1944 г.

Януари – Червената армия стига до източната граница на Полша.
3 юли – Лятна офанзива на червената армия по целия източен фронт. За четири
седмици Германия и Румъния губят 28 девизии от армии „Център“. Съветските
войски навлизат в Източна Прусия и в Балканското направление.
9 септември – След навлизане на Червената армия в София властта се поема от
Отечествения фронт и България преминава на страната на съюзниците. Започва
военни действия срещу Германия.

1945 г.

3 януари – САЩ отказват дългосрочен 6-милиарден кредит на СССР.
12 януари – червената армия започва настъпление по целия Източен фронт и
откъсва Източна Прусия от Райха. Цивилното немско население (над 5млн.) се
изтегля към Германия.
27 януари – Червената армия освобождава Освиенцим (до тогава в лагера са унищожени над 1.8 млн. души).
30 април – Хитлер се самоубива. СССР отхвърля предложението на Гьобелс за
частична капитулация. Адмирал Дьониц започва демобилизация и прехвърляне
на войници от Източния фронт, за да се предадат в плен на западните съюзници
(1.8 млн.).
2 май – Капитулира Берлинският гарнизон.
9 май – Пълна капитулация на Германия в Карлхорст, Берлин.
Човешкият баланс от войната: над 60 млн. загинали, от които около 27 млн. граждани на СССР, над 10 млн. китайци, към 5 млн. немци, 4 млн. поляци, 2 млн. японци, 1.5 млн. югославяни. Ранени и осакатени над 110 млн., над 70 млн. изселени.

Генерал Владимир Стойчев приема рапорта на полк. Цоню
Ганев - командир на 16-та пехотна девизия, 1945 г.
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Исторически дати

22 юни 1941 г. – Хитлеристка Германия вероломно
напада Съветския съюз. Започва Великата Отечествена
война на съветските народи.
1871 г. – Под редакцията
на Христо Ботев в Букурещ
излиза първият брой на в.
„Дума на българските емигранти“.
25 юни – Ден на работещите
в транспорта и съобщенията.
1966 г. – Официално в експлоатация е въведена електрифицираната ж п линия
Мездра – Горна Оряховица.
26 юни 1945 г. – Създадена
Организацията на Обединените Нации /ООН/.
27 юни 1877 г. – Освободителните руски войски преминават река Дунав край
Свищов.
28 юни 1980 г. – По случай Деня на работниците на
транспорта и съобщенията е
открит Дома на железничаря
в Мездра. От 1 септември 1965
година, когато е създаден, до
тази дата той се помещава на
последния етаж на ж п гарата /там сега са помещенията
на Транспортна полиция/. За
известно време се използват и
стаите на НТС.
2 юли 1933 г. – В с. Люти
брод е направена първата
копка за построяването на
ново училище. Присъстват
министърът на просвещението Ал. Бояджиев и народните
представители Илия Ненчев
от Игнатица и Цоло Лалов от
Брусен. Кмет на Люти брод по
това време е Петко Магерски.
1908 г. – Улица „Христо Ботев“ е построена през лятото
на същата година, за да свързва жп гарата със село Мездра.
Юни 1970 г. – В благоевградското село Кремен се провежда замляческа среща между
местните жители и тези от
Долна и Горна Кремена, чийто
корени са от Пиринския край.
Приятелските контакти между трите села датират от 1964
година, като инициативата е
на горнокременския учител
Иван Гарвански. За родолюбивото начинание активно
работят още Христо Панчев,
Цено Михайлов, Иван Ненчев и Иван Николов. На 3 и
4 октомври с.г. такава родова
среща е организирана и в с.
Горна Кремена.

В следващите дни
рожденици са:
Маргарита Стефанова, кореспондент на БТВ за Врачанска област - на 22 юни.
Доброслав Стоянов, журналист – на 22 юни.
Иван Коцев, кмет на с. Люти
брод – на 23 юни.
Юли Пухалски, поет и режисьор – на 24 юни.
Наталия Луканова, общински съветник – на 25 юни
Силвия Петкова, секретар
на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ на 29 юни.
Цветан Тодоров, управител
на фирма „Цветина“ – на 30
юни.
Георги Валентинов, общински съветник – на 1 юли.
Севдалина Джамбазка, секретар на Община Мездра –
на 2 юли.
Иванка Начева, журналист
– на 4 юли.
Методи Михов, управител
на общински фирми „Транс
Авто 2015“ и „Мездра Автотранспорт - 2003“ – на 4 юли.

http://facebook.com/mezdra

