МЕЗДРА, 18 ЮЛИ - 1 АВГУСТ 2019 г.
АК „Калето“

Шест години от историята

С концерт на квартет
„Българи“ бе отбелязан
шестият рожден ден на
Археологически
комплекс „Калето” – Мездра
на 1 юли.
Туристическият
обект
бе отворен за посетители безплатно през целия
ден. Програмата започна в 18 часа с откриване
на изложба на Снежaна
Петрова – уредник на Арт
центъра към комплекса.

Тя представи картини със
завладяващи цветове и
хармонични композиции.
Кметът на Онщина Мездра поздрави талантливия художник:
„Поздравления за всичко
това, което правите тук,
на Археологическия комплекс. Вие сте призвана
да бъдете посредник между положителната енергия, между доброто и нас
хората. Сигурен съм, че

Вашето изкуство ще набира все по-голяма скорост
и ще докосва все повече
души и сърца. Благодаря
Ви за участията, които
имате в цяла България.“
Празничната програма
продължи с дегустация на
най-новата колекция вина
от винарна „Типченица“,
а кулминацията на празника поставиха изпълненията на квартет „Българи“.

Пръскаха срещу
насекоми

Ред и сигурност

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

БРОЙ 14 (456), ГОДИНА XVIII
Грижа

Пореден социален успех

Кметът на Общината
инж. Генади Събков подписа договор за изпълнение на проект „В помощ
на децата и младежите с
увреждания – изграждане
на кухня-майка“.
Финансирането е в размер на 26 387,66 лв. и е от
Фонд „Социална закрила“, пред който Общината
кандидатства през април.
Проектът стартира своето изпълнение от 3 юли
– датата на подписване на
договора между Общината и Фонд „Социална
закрила“ и е с продължителност до 31 октомври
2019 г.
С проекта в сградата на
ул. „Манастирище“ № 99
/бившият Дом за деца и
младежи с умствена изостаналост/ ще се изгради
кухня с най-съвременно
оборудване. Централизирането на дейността по

приготвянето на храната
ще облекчи значително
дейността на социалните
работници и детегледачите в Комплекса за социални услуги за деца и лица с
увреждания. Работещите
в тази сфера ще имат повече време за специфичните дейности и грижи,
които извършват.
Със стартиране дейността на кухнята ще се
подобри качеството на
обслужване, обгрижване
и социализация при предоставянето на грижи на
децата и младежите.
В кухнята ще бъде назначен готвач с необходимата
квалификация на трудов
договор. 36 деца и младежи ще ползват услугите
на новата кухня- майка.
Това е пореден успех в
провежданата от община
Мездра социална политика за жителите.

В с. Брусен

Боливуд среща
Северозапада

Тревните площи в Мездра
Празник на полицията бяха
третирани срещу коНа 5 юли празнуваха служителите на Министерство
на вътрешните работи.
Впечатляващи са резултатите, които постигна РУ на
МВР – Мездра в борбата с битовата престъпност –
първо място в областта по разкриваемост за шестмесечието на 2019 година. Осъществяват се извънредни
акции, засилва се присъствието на органите на реда в
малките населени места. В изпълнение на задачите за
разширяване на видеонаблюдението и подпомагане на
правоохранителните органи от Общинска администрация са монтирали 13 нови камери, свързани със системата на РУ на МВР.
По направление „Пътна полиция“ е увеличен броят на
актовете и фишовете в резултат засиления контрол на
движението по пътищата през 2019 г. Броят на електронните фишове от технически устройства за установяване на превишена скорост са нараснали с 1000.
Общо 2725 актове и фишове са съставени на територията на Общината, от които над 1400 са от системата
за контрол на скоростта.
Началникът на РУ на МВР Красимир Митов сподели:
„Органите на реда в града и Общината извършват добра превантивна работа. В резултат на това в района
няма тежки престъпления. По линия на наркотрафика
има само 6 регистрирани случая от началото на 2019 г.“

Бърза реакция

Завърши ремонтът

След сигнал за пропаднала част от настилката на ул.
„Сърнин дол“ в Мездра, екипи на Общинско предприятие
„Чистота“ предприеха мерки
за възстановяването на пътната настилка и изграждане
на подпорна стена.
Едно от предизвикателствата
в изграждането на подпорната стена беше слабата, но непрестанно течаща вода от рекичката, която се е образувала
от водите на четирите извора

в местността „Мишковото“.
При по-обилни дъждове
малкото поточе приижда и
бързо повишава нивото си.
Последните проливни дъждове подкопаха част от улицата и събориха около 4 кв.м
от пътното платно. Съществуваше реална опасност да
бъде прекъснат достъпът до
5 къщи в района. Аварийните укрепващи дейности приключиха успешно и участъкът от улицата е обезопасен.

http://mezdra.bg

мари, бълхи и кърлежи. Обработката бе извършена със
студен аерозол – 20% разтвор на циперметин, като
по този начин се гарантира
намаляване популацията
на причиняващите дискомфорт и болести насекоми.
„Времето е най-удачно за
подобен тип третиране, защото няма вятър и аерозолният облак може да остане
по-дълго във въздуха и да
се разнесе на по-голяма
площ, с което се увеличава
ефективността му. Тревните площи са пригодни за
игра, тъй като препаратът
е безвреден за човека. С
това третиране се намалява
общият брой на вредните
насекоми, а ефектът е моментален“ - поясниха от
фирмата, която бе наета да
третира площите.
Аерозолното
третиране
премина през Археологически комплекс „Калето“,
зелените площи на р. Искър
към спортен комплекс „Локомотив“, улиците „Александър
Стамболийски“,
„Янко Сакъзов“, „Христо
Ботев“ (от ДАП до ХемусМ“), както и по поречието
на реките Моравешка и Боденска.
Това е първото третиране
от този тип на територията
на града.

Индийските култура, традиции и кухня намериха място и в сърцата на жителите в Брусен.
Катя Тошева, която е родена в Брусен, показа пред желаещите да
се потопят в мистиката на Индия традиционни индийски танци –
катхак, както и съвременни трактовки на танци от известни Боливудски кинопродукции.
След това Тошева показа нагледно как се връзва сари – традиционната дреха, която носят индийките.
„Има разлики в цветовете, материите и начина на връзване на сари,
в зависимост от възрастта и социалния статус на индийките. Богатите индийки използват по-плътно копринено сари, докато девойките
разчитат на по-ефирни сари с памучна подплата“, сподели Тошева.
Вечерта на Индия в Брусен завърши с дегустация на индийски чай
с шафран, кардамон и карамфил, а всяка девойка получи и специална рисунка на ръката, препратка към индийския сватбен ритуал
Менди.

Стартира студентската бригада

14 студенти заявиха желанието си да се включат в деветнадесетото издание на студентската бригада в Мездра. В
рамките на месец студентите
ще участват в дейностите по
благоустройство и поддържане на чистотата в града с изграждане на бетонови изделия,
почистване на канализационни шахти, ремонт на тротоари и асфалтиране на улични

платна.
В бригадата имаха 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.
На 11 юли се проведе срещаразговор на студентите с кмета
на Общината и директора на
ОП „Чистота.

Читателят
благодари

Стана чудесен
празник
Василка Христова Стойкова, с. Люти брод
Природата и Бог, и особено историята са дарили
с. Люти брод с изключителни богатства. Тези богатства, заключени между
Черепиш и района на селото са скътали дивни и
омайни красоти, съчетани
с историята от най-древни времена. Минават през
траките, славяните, римляните, през Аспаруховия
вал, Първо и Второ българско царство, църквата „Св.
Георги“ от 12 век, връстница на Боянската църква.
Минава през Шишмановец
и борбата против турско
робство. Възпети от Софроний Врачански, Иван Вазов, Алеко Константинов и
от унгарския пътешественик Феликс Каниц. За това
богатство, скътано в този
дивен край, за да стане достояние на хората, трябва да
се работи.
Какво лошо, че кметът
на Общината инж. Генади
Събков реши фолклорният
празник „Де е българското“ да се проведе в с. Люти
брод? Под ръководството
на кмета на Мездра и на
кмета на с. Люти брод се
направи много за оправянето на инфраструктурата
около района. Включи се и
художникът Евгени Кучков
- нарисува Иван Шишман
на автоспирката, нарисува
Ритлите.
Пред нас са Ритлите, древния Коритенград, малко
по на изток е Могилата,
на запад - Шишмановото
кале, Заград, Черепишкият манастир и Рашов дол.
Тук отекват последните изстрели на Априлското възстание. Загиват 10 ботеви
четници и две овчарчета.
На това място баба Илийца през бунтовната 1876г
минава р. Искър с болното
си внуче и помага на ранен
Ботев четник.
Празникът на 2 юни премина при много добра организация. Имаше курбан
за всички участници във
фолклорния празник. За
всичко благодарим на Община Мездра и най-вече на
кмета инж. Генади Събков.
Природните красоти трябва да се показват на хората.
Легендата говори, че дядо
Йоцо е от Люти брод. Можем да покажем и скалата,
от която слепецът е поздравявал преминаващите
влакове.

http://facebook.com/mezdra
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Поредно дарение

Кауза

Прокопи-пчелар
На 8 юли народът ни празнува в чест на пчелите и тех-

ния закрилник Св. Прокопий, наречен „Прокопи-пчелар“. На Прокопи по традиция се извършва подрязване
на кошерите, вади се от новия мед и от него се заделя
за лек.
В митопоетичните представи на българите пчелата се
свързва с мотива за плодородието, тя е в клоните на
световното дърво, обитава горния свят. В раннохристиянското изкуство пчелата е символ на Христовото възкресение – на безсмъртието. Тя е традиционен
символ на трудолюбието, а медът ѝ е храна, и лечебно
средство, притежаващо магически качества. Пчелите
са посредници между видимия и невидимия свят и помощници на Бога. Благословени са да създават меда.
Дори и злите сили не им пакостят заради любимата си
храна. Затова болестите, злосторните същества, орисниците, вилите и самодивите биват омилостивявани с
мед или медени питки.
В деня на Св. Прокопи жените правят „тръвнена пита“
– обреден хляб с изображение на кошер. Знайно е, че
кошерът събира пчелния род, затова тази пита се раздава само на роднини за здраве и дълголетие. И още –
сред кошери вода се не хвърля, особено „нощна вода“.
В пчеларско дружество „Нектар“ – Мездра тази година новопостъпиха двама млади, надеждни пчелари –
средношколците Кевин Акат от с. Дърманци и Анатоли Литков от с. Царевец, които споделят, че се грижат
за пчелите от любов към тях. Пчеларството е благородна кауза и председателят на дружеството Иван Братинов е убеден, че благосклонните климатични условия
и пословичният труд на пчеларите ще превърнат града ни в „Медена Мездра“. И съветва пчеларите да не
забравят казаното от проф. Гургулова, ръководител на
сектор „Аквакултури и болести по животни и пчели“
в Националния диагностичен научноизследователски
ветеринарномедицински институт във връзка с профилактиката на заболяванията при пчелните семейства:
„Пчелното семейство е безсмъртно. То умира, когато
е виновен пчеларят“.

Превантивни мерки

Африканска чума
по свинете
Община Мездра, съвместно с д-р Иво Иванов – официален ветеринарен лекар на общините Мездра и Роман, запознаха кметове и кметски наместници с опасностите, които крие болестта Африканска чума по
свинете. Това стана по време на заседание на Общинската епизоотична комисия.
Д-р Иво Иванов разясни на кметовете на населените
места от Общината какви рискове крие заболяването
за животните и какви мерки трябва да бъдат предприети в случай на регистрирано заболяло животно.
„При наличие на зараза гамата от клинични признаци
може да бъде много широка. Болните свине умират. В
задния двор такива животни обикновено се познават
по липсата на апетит, последвана от внезапна смърт. В
индустриалните ферми е възможно също да се наблюдава депресия сред животните, загуба на тегло, кръвоизливи и видимо зачервяване по кожата вследствие
на обилно кръвоснабдяване – хиперемия (краищата на
ушите, опашката, крайниците, гръдната и стомашната
област), куцота и аборти при бременни свине майки“заяви д-р Иванов.
Епизоотичната комисия взе решение кметовете и
кметските наместници в срок до 26.07.2019 г. да актуализират списъците на собствениците и броя на
отглежданите свине. Да информират собствениците,
отглеждащи свине, за риска и начините за разпространение на болестта и задължението им да не допускат
външни лица във фермите със свине.
При съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да сигнализират обслужващия ветеринарен лекар или кмета за вземане на необходимите мерки.
Д-р Иванов увери присъстващите, че заболяването
е нелечимо и на територията на Европейския съюза
няма ваксина, която да го предотврати.
В случай на заболяло животно то задължително се
умъртвява, както и всички свине в радиус от 3 км около мястото, където е регистрирано наличието на вируса. Освен това се създава още един периметър с 10 км
радиус, където животните само се наблюдават дали ще
проявят симптоми на болестта.
Кметовете и кметските наместници да имат готовност
в случай на нужда да осигурят терен за загробване на
животни, съобразен с изискванията на РИОСВ, найлон, слама и дезинфектанти. Общината поема ангажимент да осигури при необходимост подходяща техника
за извозване и загробване на трупове.
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Ден на с. Ребърково
На 13 юли жителите
на мездренското село
Ребърково
отбелязаха
деня на своето село /
Петровден по стар стил/.
Тържеството се проведе в салона на бившето
училище и бе открито
от кмета на селото Петър Петков с думите:
„Пожелавам ви да бъдем
всички заедно и единни,
защото само тогава това
село може да върви напред“.
„Празник е винаги, когато на едно място са се събрали добри, отзивчиви
и мили хора. Смятам, че
всички, които присъстват днес тук, са точно

такива хора, така че няма
причина да не се отпуснем и да се веселим“ заяви в приветствието
си кметът на Общината
инж. Генади Събков.
Танцов клуб „Мераклии“ с ръководител
Ненчо Петков и децата

от с. Ребърково веселиха
присъстващите с невероятните си изпълнения.
Кръшни хора извиха и
танцьорите от танцов ансамбъл „Мездра“.
Програмата продължи с
изпълненията на Влади
и Слади.

Реплика

Чий са тротоарите?

Здравна консултация

Алергиите
Д-р Герго Цонков
За разлика от неизброимите заболявания, причинени от всевъзможни
инфекции, токсични агенти, атмосферни промени
и други, те имат строго
индивидуални причинители-така наречените полени-прахови частици от
белтъчен характер, които
се отделят по време на
цъфтежа на растенията,
както и от алергени от
хранителен и друг произход .Срещат се и кръстосани алергии.
Респираторните алергии.
Те могат да се проявят
като алергичен ринит или
астма с кихане, запушен
или течащ нос, сърбеж
в носа, зачервени сълзящи очи. Симптомите на
алергичната астма са: затруднения в дишането /
стягане в гърдите, задух/,
суха кашлица, хриптене.
Те са придружени от раздразнителност и умора.
Влияят на качеството на
съня, водейки до сънливост през деня и проблеми в концентрацията,
намалявайки възпроизводителността в работата,
оказват значимо негативно влияние върху производителността. При децата алергичният ринит е
отговорен за отсъствие от
училище. Алергията към
полени е често респираторно заболяване, което в
повечето случаи се изразява в повишена чувствителност към няколко раз-

В Общината чрез Общински център за социални
услуги и дейности за пореден път беше получено
дарение от „Хранителна
банка“ в размер на 1851,
98 лв.
Дарението включва 60 кг
зеле, 40 кг тиквички, 1160
кофички кисело мляко.
Продуктите са предназначени за потребителите на
Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и
Обществена трапезария
„Топъл обяд“ – общо 290
души.
Целево дарение от „Хранителна банка“ беше насочено и към Кризисния
център. Неговите потребители получиха зеленчуци и кисело мляко на стойност 268,20 лв.
Чрез полученото дарение
се поевтинява храната на
ползващите услугата „Социален патронаж“ към Общински център за социални услуги и дейности.

лични типа полени.Тя е
свръх реакция към пренасяните от вятъра поленови зрънца на някои видове
растения/ дървета, треви
и плевели/. Състоянието
се описва като „сезонен
ринит”, защото се проявява единствено през периода, в който растенията
са в репродуктивна фаза.
Алергията към полените
може да бъде съпроводена
и с астма, която може да
задълбочи симптомите.
Хранителни алергии.
Техните основни признаци са: сърбеж, кожни обриви, затруднено дишане,
подуване на езика. Найчестите храни- алергени
са: яйца, фъстъци и други
ядки, шоколад, риба, ягоди, пчелен мед, соя и пшеница, понякога и като част
от тях в полуфабрикати
или готови храни.
Необходимо е да се внимава с някои храни. През
пролетта е необходимо
да се избягват от страдащите от алергия към
тревни полени следните
храни:портокали, домати,
пъпеши, смокини. Храните, които могат да засилят
неприятните симптоми на
повечето алергии, също
са: банани, краставици,
чай от ехинацея. Препоръчва се затваряне на прозорците през нощта, за да
не влизат полени и прах.
Разпространението
на
различните видове алергии по тежест и честота е
твърде различно в отделните селища и райони, за

да може да се изчислява и
сравнява процентно. Освен това много от признаците, характерни за алергиите, се срещат и при
други заболявания , без да
имат техните причини.
За поставяне диагноза
„алергия“ се подхожда
по общоприетия начин за
разпознаване на което и
да е заболяване: анамнеза
/разпит на пациента/, преглед, изследвания, консултации със специалисти.
Специално за поставяне
на диагнозата алергия са
важни данните за сезона,
през който се проявява
заболяването, сведения
за въздействие на полени
- евентуално и отпреди,
наследствено
предразположение и др. Важен е
прегледът с констатираните промени в отделни
органи и системи.
Изследвания:
проби за алергия, каквито
в Мездра не се извършват,
а в Окръжната болница
Враца, за установяване на
най-вероятните алергени.
Прави се разлика с доказано непонасяне на някои
медикаменти, което не е
алергия, консултация със
специалист по алергия и
др.
В заключение трябва да
се знае, че алергиите не
трябва да се подценяват. В
някои от случаите те протичат тежко и, оставени
без лечение, могат да заплашат сериозно не само
здравето, но и живота на
пациента

Иванка Начева
За кой ли път вече задавам този въпрос, но винаги остава без отговор.
По принцип: тротоарите
са територия за пешеходци, но всъщност така
ли е?
По която и улица в любимия ни град да минете, ще видите една и
съща картинка – по тротоарите са „паркирани“
кола до кола. Дори за
по-приятно са се настанили и в зелените площи. Там, където са поставени пейки за отдих,
за почивка, за разговор с
някой познат...
Докога, скъпи съграждани, ще обвиняваме
кмета, Общината, служителите,
полицията
и кого ли още не, а не
и самите себе си! Кой
е виновен за това? - за
колите по тротоарите,
за градините със зеленчуци там, където няма
тротоарни плочки, за
боклуците пред пейките
в алеята (като кошчетата са почти до всяка
пейка), за кучетата, които редовно развеждаме там и се досещате,
вярвам, за какво говоря? Нима е възможно
няколкото
работници
от ОП „Чистота“ да изчистят всичките ни боклуци! Обвиненията към
тях са, че обикновено
метат пред Общината,
централния площад и
улиците на шефовете.
Затова
допълнително
ще попитам: „А къде е
нашата съвест, нашата
гражданска
отговорност?“

Частна обява

Продавам къща на два етажа и стопанска построика
(груб строеж) в с. Долна
Кремена, под боровата гора,
до спирката.
Цена по споразумение.
Тел: 0899 159 419

http://facebook.com/mezdra

Свят
Безплатен тенис на маса
За поредна година Общината организира безплатни занимания по
тенис на маса.
Всички деца и младежи,
желаещи да се забавляват през лятната ваканция, могат да играят тенис на маса от 5-ти юли
до 14-ти септември в салона и фоайето на Професионална гимназия по
механизация на селското
стопанство всеки делничен ден от 9 до 16 часа.
За играчите са подсигурени тенис маси, хилки и
топчета. За реда в залата
ще се грижат обществени възпитатели от Местната комисия за борба с
противообществените
прояви на малолетни и
непълнолетни.

Обучение

Започнаха
плувните курсове
Двадесет и пет деца от
Мездра се включиха в
първата смяна на плувните курсове за тази година. Плувните курсове
се провеждат за 21-а година. В тях могат да се
включат малчугани от I
до VII клас. Заниманията за учениците се организират от Общината и
Центъра за подкрепа за
личностно развитие.
Обучението през лято
2019 г. ще продължи до
1-ви септември. Плувните курсове ще се проведат в 4 смени, като във
всяка ще се включат по
25 деца. Традиционно
интересът към обучението е огромен, но тъй като
обхватът на курса е ограничен, тази година 100
младежи от I до VIII клас
ще се включат в него.
„Курсът започва с найважния стил в плуването
- кроул. Правим упражнения за ръце и крака.
След като децата успешно усвоят тези знания,
преминаваме към втория
по важност стил-бруст.“ разясни Дилян Маринов,
ръководител на първата
смяна на плувните курсове. Инструкторът допълни, че има младежи,
които за поредна година
се включват в плувния
курс. Те желаят да усъвършенстват уменията
си. Има и деца, които не
могат да плуват. Тяхното
обучение започва в малкия басейн. След като се
усъвършенстват, тренировките се преместват и
в по-дълбокия басейн.
Плувните курсове в Мездра са елемент от Общинската програма за
осмисляне на свободното време на децата през
лятната ваканция.
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Черепишкият манастир -

Фолклорен фестивал

3

Шедьовър сред „Типченица пее“ 2019
приемането на документи за участие в XII изда170-те манастира ниеСтартира
на Фолклорен фестивал „Типченица пее“ 2019 г.

Илия Борисов
Изминали са около 620
години от съществуването
му. В далечното минало манастирът е бил средище на
петнадесетина села в района и се е прочул и ползвал
като център за религиозна
и книжовна просвета. Както се сочи в манастирския
типик (устав), всичко тук е
било създадено и обособено през 1393-1398 г., когато
страната ни пада под турско робство. Войските на
последния български цар
Иван Шишман храбро и героично са бранили прохода
от турските злосторници и
поробители. От натрупаните на камари на широките
поляни черепи е определено и името – Черепиш.
Такава е най-правдоподобната легенда.
От многото предания научаваме, че манастирът е
развивал огромна и ползотворна книжовна и просветителска дейност по
време на османското владичество. През XIV век
е написано Черепишкото
четвероевангелие, пазено и
до днес и останало като ненадминат образец на Средновековието.
През бурната 1856 г. тук е
действало единственото в
този край българско училище. В манастира са живели
изтъкнати църковници и
книжовници. Тук е намерил убежище и пристан за
укритие през ноември и
декември на 1798 г., възди-

гнат за епископ, котленецът
Св. Софроний. Писателят
планинар Павел Делирадев
припомня, че на път за София е престоял дядо Петко
Славейков. Цели 34 години
от своя бурен и неспокоен
живот като игумен тук е
прекарал Епифани Младенов. Този комита с монашеско расо е деен участник в
тайните сбирки на прогресивните дейци от Враца
и Берковица. Подготвял
е хората от Люти брод за
участие в Априлското въстание. Станал е свидетел
на паметния и легендарен
кървав бой на 10-те ботеви
четници, предвождани от
Георги Апостолов в Рашов
дол.
През великденските празници на 1939 и 1940 г. на
излет в манастира и в района на уникалното с хубостите и красототе си с.
Люти брод са идвали поетът Никола Йонков Вапцаров със съпругата си Бойка,
журналистът Антон Попов
и художникът Стоян Сотиров. По тайнствени пътеки
през Искърската клисура
от Осеновлашкия манастир
„Седемте престола“ за пръв
път през 1899 г. е гостувал
патриархът на българската
литература народният поет
Иван Вазов. Бил е запленен
от вълнуващия пътепис на
Алеко Константинов, определил това място като „Българската Швейцария“. По
идея и с активното участие
на врачанския владика дядо

Калиник, преди десетина
години е уреден музей на
Вазовата тераса. И в четири
помещения е разположена
оригинална експозиция за
историята на светата обител. Изложени са Агапиевите одежди, служебникътчиновник на Св. Софроний
с автограф, Евангелие с
обков – подарък от руски
император на хората от с.
Ъглен, пасох на Екзарх Йосиф, старинен архиерейски
я жезъл, сребърна дарохранителница, свещени книги, икони и други ценни
неща. От скитанията си из
пролома и вида на лобното
място във Врачанския балкан Иван Вазов написва 48
стихотворения, включени
в цикъла му „Скитнишки
песни“. Почерпил е сюжет
и за двата си разказа „Една
българка“ и „Дядо Йоцо
гледа“.
През последните десетилетия бяха извършени впечатляващи обновителни и
реставрационни
работи.
Грейна в сияйна светлина
колонадата на храма „Успение Богородично“.
В днешно време Черепишкият манастир, особено в
празнични, съботни и неделни дни, оживява за нов
живот. Идват много хора
– богомолци и любители
туристи. В тихата долина
възкръсват обреди и обичаи, замирисва на свещи
и тамян. Надалеч отекват
мелодичните звуци на камбаните...

Култура на поведението ни

Грижа
за ръцете
Ръцете, осветени от работа, подкъсяват с пиличка. Ако трябва да съответства на черкакто образнo е казала Жорж
Санд, трябва да се уважават.
Не е задължително работните ръце да са изпръхнали
и зачервени. Всеки може и
трябва да има чисти и спретнати ръце. Те трябва да се
мият по-често – преди ядене,
преди приготвяне на храна,
след посещаване на тоалета. Трябва да следим под
ноктите ни да бъде чисто.
Най-добре е да се мият със
специална четка. Ноктите се

се счупи един, трябва да се
изпилят и другите, тъй като
нокти с различна дължина
не са красиви. Най-красивата
форма на ноктите е овалната.
Не красиво е, когато ноктите
се извиват като тези на хищна птица.
Цветът на лака за нокти е въпрос на вкус. Красиво изпилените, чисти и нелакирани
нокти изглеждат по-красиво,
отколкото небрежно покритите с лак. Цветът на лака

вилото и на цвета на роклята.
Тъмночервеният лак изисква
грижливо гледани ръце и
съответното облекло. На ноктите понякога трябва да им
се дава да починат, да не се
лакират без почивка.
Онези, които са заинтересовани от това да запазят добре
ръцете си, трябва по възможност да слагат на работа гумени ръкавици, кожени или
текстилни ръкавици според
характера на работата си.

Заявките се приемат до 25.08.2019 г. на адрес:
с. Типченица – П.К. 3164, ул. „7-ми септември” №45;
НЧ „Съзнание-1899”
e-mail: n4suznanie_tipchenica@abv.bg
GSM: 0886 448 444 – Атанаска Петровска
Фестивалът ще се проведе на 6-ти септември 2019 година
и има за цел:
- Да опазва, съхранява и популяризира българските фолклорни традиции и обичаи. Да спомага за развитието на
любителското фолклорно творчество, като предоставя
възможност за изява на многобройните любителски колективи.
- Да представя фолклора, културата, традициите, музиката, песните и танците от различните етнографски области
в България.
Право на участие имат:
- Любителски колективи и индивидуални изпълнители,
представящи автентичен и обработен танцов, песенен и/
или словесен и обреден фолклор.
- Индивидуалните изпълнители/ певци представят една
песен с времетраене до 3 минути.
- Певческите групи/хорове представят две песни с времетраене до 8 минути.
Песните могат да бъдат изпълнени с музикален съпровод
на живо или инструментален запис на CD/USB.
Допуска се участие без музикален съпровод – акапелно.
- Танцовите групи/състави представят танци или композиция с времетраене до 10 минути /композиция или 2
танца/;
Танците могат да бъдат изпълнени под съпровод на живо
или инструментален запис на CD/ USB.
- Трупите, представящи народни обичаи и словесен фолклор – до 15 минути.
За всеки участник се попълва отделна заявка.
XII издание на фолклорния фестивал „Типченица
пее“ 2019 г. НЯМА конкурсен характер.
- Всички участници във фестивала ще получат грамота
за участие.
- Редът за участие се определя според реда на подаване на
вашите заявки .
- Организаторите си запазват правото за промени в програмата на фестивала.
- Разходите за пътни и нощувки са за сметка на участниците.
- Организаторите си запазват правата да фотографират,
филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обезщетения.
- До 30 август 2019 г. на всички участници ще бъде изпратена програма с часа на изпълнение на посочените телефони или на e-mail;
Организатори на фестивала са кметство с. Типченица и НЧ „Съзнание-1899”

Продължава плащането на местните данъци и такси
Община Мездра уведомява, че продължава плащането
на местните данъци и такси.
Съгласно Закона за местните данъци и такси за 2019 г., са
определени следните срокове за заплащане на: 1. Данък
недвижими имоти и такса битови отпадъци; I вноска до
30 юни; II вноска до 31 октомври. На предплатилите цялата
сума в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто. 2. Данък
върху превозните средства: I вноска до 30юни; II вноска
до 31 октомври. На предплатилите цялата сума в срок до 30
април се прави отстъпка 5 на сто. 3.Патентен данък: Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: за първото тримесечие до 31 януари; за второто тримесечие от 1
февруари до 30 април; за третото тримесечие от 1 май до 31
юли; за четвъртото тримесечие от 1 август до 31 октомври.
4. Туристически данък – до 15-то число на месеца,следващ
месеца, през който са предоставени нощувки; 5. Данък върху таксиметров превоз на пътници – внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона
за автомобилните превози. Задълженията си може да платите
по един от следните начини: - безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка ДСК „ ЕАД клон Мездра,
IBAN BG95STSA93008425414500,BIC код STSABGSF, код
навид плащане: 44 14 00 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници; 44 21 00 данък върху недвижимите имоти; 44 23 00 данък моторни превозни срества; 44 24
00 такса битови отпадъци; 44 28 00туристически данък: - на
касите на община Мездра Информационния център и чрез
ПОС устройство; - на касите на „Български пощи” ЕАД;
- в офисите на „Изипей” /Easypay/; - в ОББ АД;
- в Банка ДСК АД; - в Кметствата по населени места.

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра
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Строго секретно

Девето писмо до отца Паисия
Да са чудиш таа днешната история,
султанска ли е, циганска ли...?

Георги Апостолов
Бай Паисий, що теглила си събрал в таа История...ти,
що нещо. Борби и войни, ама се чуда как да я караме
ние днеска тука, на таа същата земя българска. Некога
Султанът е командвал раята с ирадета, демек, указе. И
каквото реши Султанът от Истанбул (преди Константинопол), дето сме го и превзимале и на колене ни е
падал, това, що е наредил Султанът, требва да стане. И
е ставало. Който не слуша султанската воля, на бесилото или под ножо.
Ше речеш, тека е било и кво? Кво?! Сакам да ти кажем, че и сега е тека. Само че Султанът се премести у
Брюксел, у Европата, демек. И каквото каже Брюкселот, еврораята требва да изпълнява и се подчинява. Не
знам как ше я гласим тая нашата славянобългарска история сега, ако речеш пак да я пишеш, не знам. Щото
, да речем, ние искаме да си прекараме тръбица, та газ
да си земаме, ама идват от Америка, от Европа и казват
– не! И ние, вместо да зимаме и да продаваме газта, та
на нас, на народот, да ни е по-евтино и за печките и за
тока, сега требва да купуваме и на народо по-скъпо му
иде. Ама едно е да продаваш – ти да прибираш парата,
друго е да купуваш, да плащаш и да чакаш друг да ти
казва какво и по колко ше ти даде, нали така, бай Паисий, яз тека мислим, значи.
Щеме уж още една атомна централа да си правим. Ем
ни реакторете затвория, на сегашната, ем нова ни не
дават да правим. Та понеже давахме ток и на Европа и
на комшиите по Анадола и по-нататик, сега ше почнем
да купуваме ния! А кажи ми сега, ако беха тука живи
днеска Калоян или Иван Асен , наште цареве, от некога, какво щеха да кажат?!
Та си викам, едно време Султанът ни управлява 500
годин и каквото речеше, това ставаше по земята ни.
Сега уж демокрация и па ирадета, само дека им викат
регламенти. Можеш да гледаш кози, ама да са толкова, повече не може, можеш да правиш търговия, ама
с когото ти кажат, с други не може, може да купуваш
газ само от нихни продавачи, а цените, г-н Хилендарски, цените се катерат, катерат като турци по Шипка,
на талази на талази и не спират. Тия дето управляват,
гледат да пазат регламента на Евросултана, ама еврораята, она си го отнаса. Щото парите не стигат, ама за
нищо. Чиновниците, пашите днешни, чорбаджиите, са
си добре, щото дерат кожата на народеца, ама що му е
на народо, он си знае!
Бай Паисий, една баница да речеш да си направиш,
требва да е по европейски стандарт. У магазина идеш
– сичко ти от чужбината. Та таа демокрация, дето си
я сами налузихме на главите, това ли ни докара?! Боб
– добруджански от Киргизия, леща от Румъния, праз
от Испания, целина от Унгария, домати от Гърция,
ябълки от Полша, абе с тия европейски ирадета у нас
останая за правене само дечурлига, ама от по-черничките, щото българските майстори на тая стока фаная
по света.
Та се чудим и маем, ако днеска требваше да я пишем
таа история, като европейска ли ше да е, като султанска ли, като циганска ли?! То затова ми са види, че и
твоата, славянобългарската , зея да я поотбутват, като
да не я е имало, де. Ама да видим...
Айде сос здраве, бай Паисий, па че ти пишем, оти и яз,
като народо се чудим, на дека да фанем .
Бай ти Онзи

Прочетено в старите мездренски вестници

„Накъде отиваме?
Какво се предприема спрямо жълтата преса, която
най-много съ сензациите разврати читающата публика и докара обществото да нема мерка за позволено
и непозволено, за моралъ и падение, за редъ и законностъ? Нищо. Напротивъ, покварата се заплаща и съ
собствените ни левове се подпомага да хване по-дълбоки корени.
Всичко се направлява и ръководи отъ егоизъмъ, грубъ материализъмъ, вражди – животински и партизански. Идеалистите са станали за посмешище на всички. Дори сериозни инъкъ вестници пишатъ:
„Трагично е положението на ония наши дейци, които се вълнуватъ отъ истински идеализъмъ. Техните
копнежи за единъ общественъ редъ, в който да преобладаватъ добродетелите: честностъ, характерностъ и
патриотизъмъ се сблъскватъ ежечасно и повсеместно
съ нашата действителностъ – груба и всевластна. Такива общественици не виждатъ осъществени и найскромните отъ мечтите си.“
В. „Искърски фаръ“, бр. 39 от 10 юлий 1930 г.

http://mezdra.bg

В рубриката „Децата на Община
Мездра“ вестникът
продължава да публикува снимки на
деца до 10-годишна
възраст.
Очакваме вашите
снимки на адреса
на редакцията.

Мая - на 6 години
Нова книга

Факти, мисли, куриози

Автор на сборника от
три книги: „Около известните“, „Още около
известните“ и „Пак около известните“, се казва
Георги Гешев. Той е инженер-металург и дългогодишен
зам.-генерален директор на МК
„Кремиковци“. Роден е
в с. Върбешница през
1941 г. Остава верен на
обичта си към родния
край и днес много често може да го срещнете
по улиците на Мездра.
Плод на упорития му
изследователски труд
е тази поредица от три
книги, която той беше
любезен да подари на
редакцията на нашия
вестник. Сборникът е
едно голямо богаство
от факти, мисли и куриози за известни личности, като се започне от
най-дълбока древност,
та се стигне до наши
дни. Но освен че поредицата е твърде интересна за четене, тя е и
едно чудесно помагало
за историци, краеведи
и любознателни хора.
Без преувеличение тя
е незаменимо настолно
четиво.
Впрочем, ето какво
пише авторът в предговора на книгата:
Повече от четиридесет
години това е мое хоби.
Събирането на тази
фактология
започна
така, както обикновено
се започва - в папки.
Към 2014 година бяха
събрани около шест

хиляди факта за около 1600 - 1700 човека.
Счетох, че това е много обемисто и, може
би, скучно за четене.
Подвързах няколко екземпляра в размер А4
и... преминах към съставянето на настоящия
сборник. В него намират място малко повече
от 700 личности.
Интересно ми беше да
разбера как са разпределени те по държави
(и националности) и
професии
(занятия).
Някои националности
и държави са обединени на географски принцип. Тук има около 100
личности от САЩ, толкова са и от Франция,
Белгия и Холандия,
както и от Германия,
Швейцария и Австрия.
Великобритания
е
представена от 80 човека, Русия /и бившият СССР/, както и Рим
и Италия - с по около
60 личности. От Гърция фигурират около
50 човека, а от Средна
Азия, Близкия Изток и
Египет - малко над 30.
Има и китайци, скандинавци, средноевропейци и др. С патриотична
цел включих около 80
известни българи.
Личностите,
които
фигурират в сборника, са живели и творили в различни периоди
на човешката история.
Разделението по този
признак също е относително, тъй като те обикновено са живели в два
близки периода. Все
пак - около 70 човека
са от преди Новата ера.
От първите 15 века след
Христа те са към 75
лица. За периода XVIXVIII век личностите
са около 140, за XIX век
- 180, а за XX век - близо 300 личности. Има и
около 30 човека, които
към 2014 година са или
живи, или са работили
и през XXI век.

От книгата:
ЕКАТЕРИНА II
(1727 – 1796), руска
императрица
През 1767 год. за шест
месеца Екатерина II зарязва по-неотговорните си дейности и лично
изписва на 215 страници фундаментален
труд „Учреждение за
управление на Руската
империя”. При създаването му тя използва
възгледите на Волтер,
Дидро, Монтескьо и
други свои видни съвременници. В резултат на това се създават
правила за уреждане
на границите между
владенията на помешчиците, ражда се системата на губерниите,
полагат се основите
на правила за градоустройство, утвърждават се наследствените
права на дворянството, крепостното право
разширява своя обхват
с районите на Северен
Сибир и Средна Азия,
с което се увеличават
чувствително приходите от данъци и т.н.
Р. S. Дидро с възхищение наричал Екатерина
„Семирамида на Севера”.
Екатерина II била щедра към верните си служители и най-вече към
любовниците си. През
1767-72 г. тя подарява
66.000 крепостни селяни, за периода 1773-93
г. - 202,000, а само на
18 август 1795 год. 100,000 крепостници.
„Каквото и да направя
за Русия, то ще е капка
в морето!”- обичала да
повтаря Екатерина.
Често сравняват Екатерина с Петър Велики. По този повод княз
Вяземский казва: „Колко странна е нашата
участ. Един руснак се
силеше да направи от
нас немци, а една немкиня - да ни преправи в
руснаци.
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Исторически дати
Юли 1908 г. – В с. Мездра е построена първата
улица „Хр. Ботев“, която
свързва тогавашното село
с ж. п. гарата.
21 юли 1983 г. – Умира големият български скулптор Иван Фунев, роден в с.
Горна Бешовица.
22 юли 1877 г. – Руските
войски и българското опълчение освобождават гр.
Стара Загора.
1867 г. – На път от Сърбия за Централна Стара
планина четата на Панайот Хитов със знаменосец
Васил Левски преминава
през с. Игнатица. По този
повод през юли 1987 г. туристическото дружество
„Ръжана“ в селото постави възпоменателна плоча
върху фасадата на местното читалище.
1899 г. – Официално е
открита ж. п. линията София-Мездра-Роман-Плевен.
25 юли 1925 г. – Роден в с.
Типченица Ивайло Диков,
дългогодишен артист във
Врачанския драматичен
театър.
1971 г. – В Мездра официално е открита нова
ритуална зала, която се
помещава в зградата на
Гратдкия общински народен съвет (ГОНС). Длъжностно лице на първия
сватбен ритуал е зам.
председателят на ГОНС
Иван Братинов.
30 юли 1917 г. – В Боденец е роден доц. Йото Танчев – дългогодишен лекар
(1962-1984 г.) във Врачанската окръжна болница.
Той е създател на първата
клиника по нефрология и
хемодиализа у нас (1975
г.). Автор е на научното
изследване
„Ендемична
нефрология“ (1988 г.), патентовано като осмото
българско откритие. Почетен член на множество
международни медицински дружества. Умира
през септември 2000 г.
Удостоен е посмъртно със
званието „Почетен гражданин на Враца“ (2001 г.)
1 август 1975 г. – Пусната
е в експлоатация съединителната ж. п. линия от
гара Мездра юг до спирка
Моравица (през тунела на
изхода за София). През
1978 година е завършено
удвояването на участъка
Моравица-Враца, а на 18
януари 1982 г. официално
е открита отсечката Мездра-Моравица, с което
официално е закрито старото трасе, преминаващо
през града.

За рождения си
ден почерпи:
Даниел Коловски, адвокат
– на 7 юли.

В следващите дни
рожденици са:
Георги Нончев, кмет на с.
Горна Кремена – на 25 юли.
Антон Антонов, гл. експерт в Общинска администрация – на 26 юли.
Стилиян Тотков, гл. експерт в Общинска администрация – на 1 август.
Димитър Доков, педагог и
краевед – на 1 август.
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