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ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

БРОЙ 15 (457), ГОДИНА XVIII
„Светият път“

„Хабитат България“
и Общината

Съвместни усилия

На 17 юли представители от Общината и фондация „Хабитат България“
проведоха работна среща
за проблемите и възможностите пред общностите
за достоен дом за всеки.
Срещата бе открита от
кмета инж. Генади Събков, който приветства подобно начинание и изказа
убеденост, че с общи сили
проблемите пред населението на Земята могат да
бъдат разрешени.
“Проблемите на човечеството в глобален мащаб са
много, но проблемът да
имаме достъп до жилище
и земя стои по малко поособен начин в дневния
ред. Ние, като общини,
а и като хора, трябва да
подпомагаме тези, които
имат нужда от подкрепа.
Глобално планетата не
се е променила много от
зараждането на човечеството до наши дни, но човешките отношения са се
променили коренно. Човекът е излязъл от пещерите
и е направил живота си
по-приятен. Но това носи
със себе си и битката за
надмощие и власт, и трябва да си зададем въпросите нужно ли е това, и има
ли причина. Когато сме
добронамерени един към
друг по-леко ще постигаме добри резултати. Пример за това е съвместната
ни дейност с „Хабитат
България“. С общи усилия
ще облагородим района
около река Моравешка“ сподели инж. Събков.
Експертите от „Хабитат
България“ обсъдиха Дневен ред 2030 – документ
на ООН, подписан в Ню
Йорк през 2015 г., който адресира нуждата от
жилища и земя във все
по-скоростно урбанизиращите се територии. На работната среща бяха дискутирани и проблемите пред
жилищния фонд в България и как някои общини
са решили тези проблеми
чрез
преструктуриране
на подробните си устройствени планове (ПУП).
Кулминация на работната
среща бе облагородяването на част от парковото
пространство около река
Моравешка. Експерти и
доброволци от Общината
боядисаха оградните съоръжения на реката, положиха бетонови бордюри,
изляха основата на беседка и придадоха по-свеж и
функционален вид на територията около ул. „Индустриална“.

С. Игнатица

Започна укрепване на свлачището

Първа копка и официално започване на строителството на обект „Укрепване
на свлачище в с. Игнатица,
Община Мездра“ бе направено на 19 юли 2019 г.
Инвестиционният проект
включва всички мероприятия, свързани с укрепване
на ската с три укрепителни
стени от два вида габиони,
възстановяване на прилежащия пътен участък и
съпътстващите укрепването мероприятия, както и
изграждане на система за
ранно оповестяване.
Строителните дейности
се извършват в изпълнение на Проект: “Съвмест-

ни усилия срещу природните бедствия”, ROBG
416, който е съфинансиран
от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките
на Програмата Interreg V-A
Румъния-България.
На официалното откриване на строителната
площадка
присъстваха
кметът на Общината инж.
Генади Събков, търговският директор на фирмата
изпълнител „Пи Ес Пи“
Асен Гьошев, техническият ръководител Христо
Ставракев и техническият
координатор на проекта
Пламен Червенков.

Програма за развитие

Три улици ще бъдат обновени

На 22 юли започна обновяването на три улици в града.
Дейностите са възможни
благодарение на проект №
06/07/2/0/00118
„Реконструкция и рехабилитация
на части от уличната мрежа
в град Мездра, Община Мездра”
Финансиран по подмярка

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“
от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.
на стр. 2

———————————– www.eufunds.bg ———————————
Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и
рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра, Община
Мездра“,финансиран по Договор № 06/07/2/0/00118 / 20.11.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

http://mezdra.bg

премина и през
нашата Община

Стартирал във Велико Търново с 20 души поклонници, походът на „Светият път“, по който са пренесени
мощите на св. Иван Рилски, достигна нашата Община.
Десетки поклонници от цяла България дойдоха в с.
Долна Кремена на път по 600-километровия маршрут
до Рилския манастир. Следващите спирки на поклонниците бяха в селата Горна Кремена, Върбешница и
Царевец.
Озаглавен „Светият път“, поклонническият поход е
организиран с цел да отбележи 550-годишнината от
пренасянето на мощите на светеца от Велико Търново
до Рилския манастир.
„Положихме огромни усилия да разработим възможно най-достоверния маршрут и да организираме първия такъв поход от подобен мащаб. Вярваме, че това
е поредната крачка в правилната посока за развитие
на духовния туризъм, както например поклонници от
цяла Европа се стичат по маршрутите до Сантияго де
Компостела“, сподели един от главните инициатори на
поклонническия поход Евгени Коев.
„Досега не сме имали никакви премеждия по пътя, навсякъде сме приети радушно и топло. Сега сме в пика
на третия етап от нашия път, като финалът на третия
етап е в Черепишкия манастир „Св. Успение Богоро„Обектът е изключително дично“.
труден за изпълнение, за- Няма ограничения за участниците в похода, всеки мощото 20 години не можем жеше да се включи.
на намерим техническо
решение за този важен и
тежък проблем за с. Игнатица. Надявам се сега
с усилията, които положихме за финансиране на
проекта чрез Програмата Interreg V-A РумънияБългария с този сериозен
и отговорен изпълнител
в лицето на фирмата да
постигнем едно трайно
решение за жителите на Вярата
селото“, каза инж. Генади Събков, след като даде
старт на дейностите.
на стр 2 На 20 юли Българската православна църква отбелязва
деня на Свети пророк Илия. Той е старозаветен пророк, който е възнесен жив на небето с огнена колесница. Според народната вяра, при подялбата на света на
пророка се падат „небесните води“. Той е повелител на
гръмотевиците и светкавиците – предизвиква ги, препускайки с огнена колесница по небето. Ако се разгнеРемонти през лятото ви, светецът може да предизвика продължителна суша.
Общината обновява централ- Затова на Илинден не се работи – празнува се да няма
ната градска част и Младежкия порой и градушки, против суша и за почит на свети
клуб за радост и удобство на Илия.
жителите на града. Работници Народната традиция повелява в чест на свети Илия
на ОП „Чистота“ възстановяват Гръмовник да се коли най-старият петел в двора- подотлепени и счупени плочки по младяват се петлите в дома. Подмладяват се и „петлиплощада и цветните градинки. те“ в селището – на този ден се извършва опасването
Подменят се решетките на во- на новите ергени.
доотточния канал пред входа на На самия празник се прави молебен за дъжд.
хотела.
Илинден се отбелязва като имен ден на носещите имеВ Младежкия дом е подменена на Илия, Илиян, Илина, Илияна, Илко, Илка, Личо.
дограмата, направен е ремонт В нашата Община 86 души носят името Илия, 88на входа на Центъра за под- Илиян, 74- Илияна, 4-Илко и 4-Илка. Най-възрастникрепа за личностно развитие. ят е Илия Григоров, роден през 1923г., а най-младият
В градинката зад клуба са ре- Илия Момчилов ще навърши една година пред месец
монтирани уредите на детската август.
площадка и са подменени изронените плочки на стълбището.
Мисъл на броя
Батутът, който миналото лято
„Децата виждат в родителите си миналото,
радваше малчуганите в градин- родителите в децата си - бъдещето и ако срещаката зад Младежкия клуб, сега ме винаги повече любов у родителите към децае разположен в АК „Калето“ и та, отколкото у децата към родителите, това
може да се ползва безплатно, е тъжно, но и естествено. Кой не обича повече
като се спазват указанията за своите надежди, от своите спомени?“
Й. Етвеш
безопасност.

Илинден

http://facebook.com/mezdra
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“БЕЛОКАМЕНИЦА -2019 г.”

Три улици ще бъдат обновени

от стр. 1
Главна цел на проекта: Да
се подобри експлоатационното състояние на улиците
„Христо Ботев“, „Александър Стамболийски“ и
„Димитър Благоев“ за провеждане на автомобилното
движение и пешеходния поток при максимални условия
на безопастност и комфорт.
Обща стойност на проекта е
1 951 533,16 лв., от които 1
658 803,19 лв. – европейско
съфинансиране чрез Европейски земеделски фонд за За изпълнител на строи- Генади Събков да подо- През месец май т.г. кмеразвитие на селските райони телно-монтажните работи бри качеството на живот тът на Общината подписа
и 292 729,97 лв. национално е определено обединение на жителите на Общината договор с Държавен фонд
съфинансиране. (Посочени- „Улици Мездра“ ДЗЗД намери своята реализация „Земеделие“ за ремонт и рете стойности са без ДДС)
– София, представлява- в този проект, който не е конструкция на парк „АлеяДБФП е подписан на но от Пламен Трифонов с единствен по тази програ- та“ в V и VI участък (зоната
20.11.2017 г. и срокът за из- участници в обединението ма. По Програмата за раз- над градския пазар ). В V
пълнение е 36 месеца – до „АРЕТЕ СТРОЙ“ ЕООД, и витие на селските райони участък се предвижда из20.11.2020 г.
„ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ има подписани договори граждане на няколко къта за
Съгласно одобрения за фи- ЕООД. Строителният над- за още три обекта. Най-го- отдих с пейки, цветни гранансиране проект е предви- зор ще се осъществява от лемият проект на стойност динки, пергола, водна площ
дено изпълнение на СМР „Рафаилов консулт“ ЕООД 5 519 670 лв. предвижда с ротонда. Стойността на
по реконструкция и рехаби- – София.
реконструкция на водо- този проект е 779 824.19 лв.
литация на части от улична На символичната първа ко- проводи в четири села. В с. Долна Кремена ще
мрежа (улици и тротоари) пка присъстваха зам. кметът Проектът предвижда ре- бъде изградено осветено
и доставки за следните по- на Общината Сашо Илиев, конструкция на водопро- спортно игрище с изкустведобекти: улица „Димитър управителят на обедине- водната мрежа в Брусен, на трева, пригодено за няБлагоев“; два участъка от нието Пламен Трифонов и Долна Кремена, Зверино колко вида спорт. Стойностул. „Христо Ботев“ и два Борис Рафаилов от строи- и Моравица, както и пре- та на проекта е 97 214.42 лв.
участъка от ул. „Александър телния надзор.
чиствателно съоръжение в Срокът за изпълнение е 36
Стамболийски“.
Стремежът на кметa инж. Моравица.
месеца.
—————————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————————
Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на части от уличната мрежа в гр. Мездра, Община Мездра“,финансиран по Договор № 06/07/2/0/00118 / 20.11.2017 г. за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансиран
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

В с. Горна Кремена

Започна укрепване на свлачището

от стр. 1
Проектът се изпълнява съвместно от Община Мездра,
в качеството на водещ партньор и Жандармерийската
служба в окръг Мехединци (Румъния), в качеството на
партньор по проекта.
Една от основните цели на проекта е да се възстанови задържаща стена за защита от свлачище в община
Мездра (село Игнатица), която също засяга главния
път към селищната част на общинската пътна мрежа. Свлачището в Игнатица е регистрирано в края на
2006 г. като периодично се активира. Съществуващата
подпорна стена е напълно повредена и пътят е в много лошо състояние. Проектът включва изграждане на
задържащи стени и свързаните с тях дейности с цел
осигуряване на безопасен достъп на всички граждани
до засегнатия район.
Предвидените средства за румънския партньор ще бъдат оползотворени за закупуване на високопроходими
автомобили и модернизиране на техниката в жандармерията на окръг Мехединци.
Стойността на проекта е 918 399.38 евро общ бюджет,
от който 85% са от Европейски фонд за регионално развитие, 13% национално съфинансиране и 2% собствено участие. Средствата за Община Мездра са в размер
на 453 175.58 евро. Строително-ремонтните работи за
укрепване на свлачището възлизат на 638 015.03 лв.
Проектът включва и други съвместни дейности за
преодоляване на кризи при природни бедствия. С цел
по-добро сътрудничество на различните структури, отговорни за борбата с бедствията, ще бъдат създадени
и въведени конкретни планове за действие в кризисни
ситуации.

Илинденски
курбан
На 20 юли църквата почете Свети Илия Гръ-

мовник. Този ден жителите на село Горна Кремена отбелязаха празника с курбан, обща трапеза и
кръшни хора́ .
В местната църква „Св. Николай“, съградена
през 1825 година, отец Данаил Цинцарски отслужи света литургия за здраве и почит на светеца.
Празникът беше финансиран и организиран от
Светла Алексиева, родена и отраснала в селото.
За втори път тя събира своите съселяни около
софрата и те с благодарност споделят, че след
предишния курбан сякаш се живее по-спокойно
и зачестилите смърти на млади хора са престанали.
Светла Алексиева разказва, че прави този жест в
памет на баща си Илия, за своите деца и за здраве на всички и вярва, че добротворчеството е заложено в човешката природа и е нормално да се
дарява.
На този ден курбанът е за омилостивяване на
светеца и за предпазване на реколтата от градушки и наводнения. След обяд в селото валя
проливен дъжд. В селата Горна и Долна Кремена
вярват, че дъждът на Илинден вещае плодородие.
Стари хора разказват, че, ако „удари на Илинден
дъжд и завари кукуруза на едно пе́ ро , нема да
остане стопанинът гладен“.
Събитието беше уважено от жители на селото,
общински съветници и гости.
В Горна Кремена по постоянен адрес към 30
юни т. г. са регистрирани 414 жители.

Съобщение на редакцията
Следващият брой на в. “Мездра XXI век” вместо
на 15 август ще излезе на 22 август.

http://mezdra.bg

Кметството и Народно
читалище “Просвета –
1928” – с. Царевец канят
вокални групи, духови
оркестри, фолклорни ансамбли, танцови колективи и хорове за народни
песни за участие в Четвърти Национален фолклорен фестивал “БЕЛОКАМЕНИЦА -2019 г.”,
който ще се проведе на 31
август 2019 г.
Целта на фестивала е да
популяризира българския
фолклор – автентичен,
обработен, както и фолклорното танцово изкуство.
Фестивалът има конкурсен характер в следните
раздели:
1. Обработен фолклор;
2. Фолклорно танцово
изкуство;
3. Духови оркестри.
За обработен фолклор
участниците се състезават в три възрастови групи:
деца- до 13 г.
младежи – от 14 до 20 г.
възрастни – над 20 г.
За фолклорно танцово
изкуство:
деца- до 13 г.
младежи – от 14 до 20 г.
възрастни – над 20 г.
За индивидуални изпълнения:
деца- до 13 г.
младежи – от 14 до 20 г.
възрастни – над 20 г.
За духови оркестри:
деца- до 13 г.
младежи – от 14 до 20 г.
възрастни – над 20 г.
За всяка възрастова група по форма на изява ще
бъдат присъдени първа,
втора и трета награда.
В журито на фестивала
съобразно категориите на
участие са включени утвърдени професионалисти – музикални фолклористи и хореографи.
Решенията на журито не
подлежат на обжалвания.
Организаторите на НФФ
”Белокаменица” не носят
отговорност за решинията на журито. Журито
може да прекъсва изпълненията на участниците,
ако не е спазен регламентът.
Извън конкурсните награди ще бъдат присъдени:
-специална награда на
журито
-по една поощрителна
награда за всеки раздел и
всяка възрастова група

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
1. Художествените ръководители сами определят
програмите за участие;
2. Изпълнителите да се
ориентират към поне една
песен, мелодия, хора́ и
танци, които са типични и
характерни за селището,
от което идват;
3. Времетраене:
- вокални групи – до 10
мин.
- индивидуални изпълнители – 6 мин.;
- танцови формации – до
10 минути
- духови оркестри – до 10
мин;
4. В програмата могат да
участват художествени
колективи и индивидуални изпълнители от всички
жанрове. Няма ограничение на възраст и етническа принадлежност;
5. Участниците поемат
разходите си за транспорт;
6. Всяка група по желание да носи посадъчен
материал /дръвче/ по избор, което ще бъде засадено на място, както и две
табели с името на фолклорния състав / една да
се постави пред засаденото дърво и една за участие
в дефилето/;
7. Организаторите в деня
на фестивала осигуряват
на участниците: храна,
медицинско обслужване
и охрана;
8. Организаторите си запазват правата за снимане
на изявите без заплащане;
9. Заявки за участие се
приемат до 25 август /
включително/.
Пълната програма ще
бъде изготвена след приключване на заявките и
ще бъде изпратена на посочения в талона за участие E-MAIL.
Празникът се провежда
за четвърта поредна година в дните около голяма
Богородица /по стар стил/
и Празника на каменоделеца.
Добитите от кариерата край селото каменни блокове са еталон за
най-високо качество в
продължение на години.
Златните ръце на царевчанските майстори – каменоделци са оставили
своя отпечатък по много
значими сгради и обекти
в цялата страна.

ЗА СПРАВКИ И КОНТАКТИ: 3141 село ЦАРЕВЕЦ, Общ. МЕЗДРА, ул. ”ГЕОРГИ ДИМИТРОВ”,
№ 35, КМЕТСТВО ЦАРЕВЕЦ, ТЕЛ: 09121 / 23-61,
GSM: 0888443054 , 0884141435; 0889764651, e-mail:
zdravejelaem@abv.bg

http://facebook.com/mezdra

Спектър
Футбол

Валери Цветанов е
новият треньор
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Клуб „Анелия“ участва в

световна Гимнастриада`2019

Легендата на “Ботев” – Враца от 80-те години Валери
Цветанов ще води тима на
ОФК „Локомотив-Мездра“
през сезон 2019/2020 в Северозападната Трета лига.
Треньорът бе представен на
„червено-черните“ след победата им като домакин над
ФК „Бойчиновци“ с 2:1.
Цветанов е специалист с
дългогодишен опит като
треньор на “Бдин” – Видин,
“Чавдар” – Бяла Слатина,
“Локомотив” – Мездра, а
през пролетта беше треньор
и на “Първа атомна” – Козлодуй.
Професионалната биография на Цветанов включва
също заемани позиции като
изпълнителен директор и
спортно-технически
директор на ПОФК “Ботев” –
Враца.

Над 22 000 участници от
2 до 82-годишна възраст
взеха участие в Световна
гимнастриада`2019, проведена в Австрия. Сред тях
и 19-членният мездренски
отбор „Анелия“, съставен
от Клуб на готините баби
и активни състезателки,
който бе определен от
Българска федерация по
художествена гимнастика
да представи България за
първи път на световния
форум. Освен нашите съгражданки, се включиха
и тимовете на „Финес“ –
Костинброд и „Нюанс“ –
ФК „Скала-2015“ София.
ЖКХГ „Анелия“ пред– Оселна
стави
композицията „Тантриумфира на
цът- удоволствие и забавторото издание вление“, който бе приет
Футболистите на ФК „Ска- радушно от многобройнала-2015“ – Оселна се увен- та публика.
чаха с победата във второто
издание на мемориалния тур- Спорт
нир в памет на един от най-известните футболисти от елита
в област Враца-Ангел Радков На 20 юли отбелязахме
Международния ден на
– Чико.
На изкуственото игрище в шахмата. Този увлекатес. Моравица среща си дадоха лен спорт на ума и съобветераните от три футбол- разителността се играе по
ни клуба – домакините от целия свят.
ФК „Околчица“, ФК „Скала Произходът на шахма2015“ и ФК „Ботевъ“ – Бру- та все още е нерешен, но
няма спор, че това е една
сен.
Играчите играха по схемата азиатска игра, създадена
„всеки срещу всеки“, а сре- преди края на VI век.
щите бяха с продължителност В нашия град шахматът е
2х20 минути с 5 минути пре- обичан спор с утвърдени
принципи. Важен дял за
късване.
В първата среща оселчани и неговото популяризиране
бруснени не успяха да опре- имат нашите съграждани
делят победител, завършвай- – сем. Велчеви /баща и дъки 3:3. Във втората среща оба- щеря/.
че тимът на Росен Николов Николай Велчев – майнадделя над домакините с 4:2. стор на спорта по шах, диПобедителят в турнира бе оп- ректор на БФШ и Мария
ределен с изпълнение на дуз- Велчева – международен
пи между ФК „Скала-2015“ гросмайстор от 1994 г. и
– Оселна и ФК „Ботевъ“ – гросмайстор по шах за
Брусен.При наказателните жени /от 1999 г./, републиудари командата от Оселна кански шампион за девойтриумфира с 5:3, а кметът на ки във всички възрастови
Оселна Росен Николов вкара групи. Приоритет на клуба е работата с деца. През
победното попадение.
Кметът на Общината инж. годините те са донесли на
Генади Събков поздрави фут- Мездра повече от 130 меболистите за проявения от дала, като 32 от тях златни.
тях феърплей и спортен дух „Шахматни звезди“ на
и награди отборите с грамоти ШК „Локомотив“ Мездра
и купи. Петьо Ценов от ФК са и Светлин Младенов,
„Околчица“ – Моравица по- Гроздан Лозанов, Христо
лучи приза за голмайстор, а Велчев, Надя Борисова,
Стилиян Кръстев от ФК „Ска- Николай Димитров. Грозла-2015“ – Оселна – за вратар дан Лозанов е шампион
на Европа индивидуално
на турнира.

„Възхитени сме от многобройните състави на страните Чехия, Финландия,
Япония, Швейцария, Германия, Австрия, Гърция,
Канада и др. с по над 1000
участника – каза Мариета
Дукова – председател на
комисията по масов спорт
при БФХГ. В нас се събуди
желание да успеем да стигнем тези страни по социална значимост на спорта и да
дадем шанс на нашите сънародници, родители, деца
и хора в неравностойно положение да имат възможността да изпитат радостта
от движението и на практика да изпълнят девиза
„Здрав дух в здраво тяло”.
От мездренския клуб изказват своите благодарности към кмета инж. Генади
Събков и Общински съвет,

благодарение на които състезанието стана възможно.
Най-големият фестивал за
гимнастика, наречен Гимнастрада`2019, събра повече от 22 000 гимнастички от
над 60 държави. Форумът е
събитие, което се провежда
веднъж на 4 години и обединява много участници
под мотото „ГИМНАСТИКА ЗА ВСИЧКИ“. За FIG
Гимнастрадата е изключително ценно и важно събитие, независимо, че няма
конкурентен, а фестивален
характер. Участието е отворено за всички, без значение на пол, възраст, раса,
религия, култура, способност или социално положение. България участва за
първи път на този грандиозен форум.

Международен ден на шахмата
за ученици в Реджо Емилио-Италия, европейски
шампио в смесен отбор.
Светлин като ученик се
класира на 6-то място в
Държавно
индивидуално първенство за мъже.
В кореспондентския шах
клубът е завоювал над 100
медала.
Първи председател на
клуба е д-р Герго Цонков,
с щатен треньор м.с. Димитър Николов. След това
треньор е м.с.Николай
Велчев.
Дългогодишен
и авторитетен треньор и
председател на ШК „Локомотив“ е м.с. Тошко Кирков, който е и капитан на
отбора. Той е двукратен
шампион на България за
мъже. Негова е идеята и
организацията за провежданите четири градски
първенства по кореспондентски шах. Тези първенства се провеждат за пръв
път в България и включват
класически шах, ускорен
шах, блиц и турнир за купа
Мездра.
Александър Парушев и
Тошко Кирков вече три
мандата са членове на УС
на БФКШ и делегати на
два Световни конгреса на
ИКЧФ-Св. федерация.
В момента ШК „Локомотив“ е най-силният клуб

в България в направление
кореспондентен шах!
При срещата си с международния гросмайстор
по шах Мария Велчева и
млади шахматисти от ОУ
„Христо Ботев“ тази година кметът на Общината
инж. Генади Събков сподели любовта си към този
спорт: „Шахът е интелигентен начин да покажеш
своите възможности. С
него доказвате, че владеете дадена ситуация и можете да излезете от нея по
най-добрия начин“.
Световни шахматни величия:
Александър
Алехин„шахматен гений на Русия
и Франция“ /1892-1946/,
Михаил Ботвиник – съветски шахматист, д-р Макс
Еве – Холандия, Геза Мароци – Унгария, Хосе-Раул
Капабланка- Куба, Емануел Ласкер- Германия, Мигел Найдорф-Аржентина,
Хари Пилсбъри – САЩ,
Самуел Решевски-САЩ,
Михаил Тал- съветски
гросмайстор с феноменална памет, Андре ФилидорФранция, Робърт Фишер
– САЩ, Вилхелм Щайниц
/1836-1900/- първи световен шампион от 1886г.,
Гари
Каспаров-Русия,
Анатоли Карпов – Русия.

Фолклорен фестивал

„Типченица пее“ 2019
Стартира приемането на документи за участие в XII издание на Фолклорен фестивал „Типченица пее“ 2019 г.
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”

Мездра - с. Боденец

„Легнал полицай“ на пътя
Ограничител на скоростта, познат като „легнал полицай“, бе
изграден пред входа на „Техкерамик-М“ на пътя между Мездра и с. Боденец. Препятствието е превантивна мярка за недопускане на ПТП. Голямото струпване на работещи в предприятието в определени часове и високата скорост, която
развиват водачите на МПС в участъка, доведоха до необходимостта от ограничаване на скоростта не само с пътни знаци.
С. Боденец е най-близкото до общинския център село, поради което много хора предпочитат да пътуват пеш. Маршрутът е предпочитан и за спортуване и разходка.

Нови дарения
В Общината чрез Общински център за социални услуги и дейности за пореден път беше получено дарение от
„Хранителна банка“ в размер на 3216.60лв. – най-голямото до момента.
То включва 1550 бр. напитка „Данонино“ и 1180 бр.
мляко „Активия био“. С артикулите бе разнообразена
храната на потребителите на Домашен социален патронаж, Дом за стари хора и Обществена трапезария „Топъл
обяд“.
От месец май т.г. даренията от Национална хранителна
банка възлизат на близо 10 000 лв.

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg
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Децата на
Община
Мездра

Вместо реплика

Жална ни майка

Кирил Радовенски
В края на юли на територията на България се проведоха военни
учения, в които участваха 5 страни: Албания, Македония, Сърбия, САЩ и ние. Каква сила! Пък и без Съединените щати, нали
знаете, нищо не става...
Десетина дена дрънкахме оръжията си по плодородните родни полета, огаАзихме нивите и градините на хорицата, а накрая
американските генерали направиха изводите. Така трябвало да се
действа срещу „руската заплаха“. Само едно премълчаха – това,
че Русия няма и най-малкото намерение да ни напада. Американците се зъбят и дрънкат оръжията си, пък ние, за да не останем
по-назад и най вече, за да им се издокараме, запретваме двата пищова на голия си задник и търчим в пушилката срещу мнимия
противник. То бива излагация, но нашата край няма.
И какво от това, че 700 войничета и стотина бойни машини отъпкаха нивите, разровиха пътищата и попречиха на българина да
си върши полската работа! Какво от това, че отново прахосахме
десетки милиони лева за ненужни военни игрички! По-важното
е да се харесаме на господарите си, да ни потупат по изпотения
гръб, пък даже и да разцелуват министър-председателя, защото
тези неща той много ги обича.
В знак на умиление, още не дочакал края на маневрите, той се
изправи сред София да каже, че е разпоредил веднага и изцяло
да се преведат няколкото милиарда за самолетите F16 на американците. Не можел човекът да търпи дългове и разсрочените
плащания, както правели правителствата на България през последните години. Ха, сега, де! Дали Бойко не забрави, че той ни
управляваше през тези години, когато бяха закупени вертолетите
„Кугър“ и транспортния „Спартан“. (Мисля, че и една белгийска
фрегата трета ръка ни докараха в Черно море). Дали Бойко не
забрави (или за кой ли път се опитва да ни прави на балами) за
плащането на милиардите за самолетите? Не, уважаеми господине, не Вие разпоредихте да се изплати веднага и изцяло сумата.
Американската фирма „Локхийд-Мартин“ го наложи и ние тракнахме токовете. Това е истината. Парите заминаха отвъд океана, а
въпросните осем демодирани самолета ще долетят в нашето небе
едва през 2023-2025 г.
А докато ги чакаме, ще продължаваме да си играем на войничета, ще харчим народни пари, ще тъпчем родната земя.
Жална ни майка!

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

Мария Красимирова
- на 10 години

Празнуваха оброка на Мария Магдалена
Десетки жители и гости
на с. Игнатица празнуваха
оброк на Мария Магдалена в м. „Чертеж“. На 22
юли по традиция, датираща от незапомнени времена, бе отслужен молебен
за дъжд от отец Антон.
Курбан за здраве осигури
Сашо Христов.
Поклонниците от похода
на „Светият път“ също
преминаха през местност-

та. Ентусиастите прекараха нощта в с. Игнатица и с
помощта на местните жители преодоляха Р`жана
планина по пътя към манастира „Седемте престола“.
В традиционния оброк
се включиха и гости от
съседните села Рашково,
Зверино и Оселна.
Оброчните знаци – два
кръста, се намират на една

от трите тракийски могилки до вековен бук, пред
стара круша. Пред оброка
от Иван Минов е засадена липа. На малкия кръст
от бигор долу до каменен
кръст с размери 0,50/0,30
м има надпис: ”ПОДАРЪКЪ НА СВ М МАГДАЛЕНА ОТ ГЕОРГИ И Т. МА
(не се чете – б.м.) ЕВИ И
КАМЕН И МИТО ИВАНОВИ ПИРОНКОВИ”.

Прочетено в старите мездренски вестници

„Напредъ!

Силата на единъ народъ зависи от мъдростта на неговите водачи. Тая
велика истина трябва да премине въ всеко българско сърце, което мисли за род и родина!
Господа министри, управници, свещеници, учители и интелигенти,
вие носите най-големата слава въ тая страна, но вамъ се пада да носите
и най-големата отговорностъ предъ българското племе, предъ грядущите поколения, ако не помислите часъ по-скоро за избавлението му.
Требва с големи букви да се напише въ душата на всички ви:
„Обичай родината си и пази като зеницата на очите си свещената
българска земя, която стократно е ръсена съ кръвта на нашите деди,
бащи и братя.“
Ние, живите днесъ, не би ли требвало въднъжъ завинаги да разчистимъ всичко онова, което разяжда живата снага на българския общественъ животъ – партизанството? Нека изкъпемъ нечистите души! Затова
напредъ! За постигане прогресъ и свобода! Напредъ и все напредъ!
Н. Тодоровъ.“
В. „Искърски фаръ“ бр. 41 от 24 юлии 1930 г.

Писмо от лекаря
Д-р Герго Цонков
Извършвах прегледи в едно
село. Към обяд обслужих и
последния пациент, съблякох
бялата си престилка и се приготвих да си тръгвам. В чакалнята видях около 60-годишен
мъж, по-скоро среден на ръст
отколкото едър, с нестабилна
стойка и подпухнало лице.
Виждах го за първи път. Направи ми добро впечатление
със своята съобразителност.
Той забеляза погледа ми към
папката, която носеше най-вероятно с изследвания и епикризи, и притеснен, побърза да
ме успокои, че сега би могъл
да си отиде, а утре да ме посети в градската поликлиника.
Заради какви ли не дреболии
и банални случаи съм оставал
по няколко часа след изтичане на работното ми време, си
казах, а него, видимо доста
болен, да оставя необслужен,
това в никакъв случай няма
да си го позволя. Помогнах

Раздяла

му да се настани удобно на
кушетката, а аз поех папката
от ръцете му и застанах с нея
пред лекарското бюро. Той
почувства благосклонното
ми отношение и, поуспокоен,
ми се довери да го прегледам
и се запозная с документите,
които носеше. Установих, че
през последните петнадесетина години, сякаш по някаква зловеща поръчка, са го
нападнали цяла енциклопедия от болести. Нямаше нито
един орган или система без
сериозно увреждане, особено
що се касаеше за сърцето и
белите дробове.
При задълбочения и обстоен преглед установих, че има
увеличено кръвно налягане с
учестен пулс и нарушен ритъм, отоци около глезенните
стави - категорични признаци
за хронична застойна сърдечна недостатъчност, обясняващи оплакванията му от
тежеста в сърдечната област

http://mezdra.bg

и почти непрекъсната умора
и при най-малки физически
натоварвания. Имаше и хронична дихателна недостатъчност. Лекуван е многократно
в кардиологични отделения
и клиники, както и такива
за белодробни заболявания..
прилагани му били най-съвременни и ефективни медикаменти, а съшо и специални помпи за подобряване
и поддържане на дишането,
каквито му били назначавани
за продължаване на лечението и при домашни условия.
Въпреки това положителните резултати от лечението му
били все по-недостатъчни,
временни и с всеки изминат
ден продължавали да се влошават.
Характерно за неговото поведение беше, че запазваше
самообладание, не се оплакваше, не хленчеше, не искаше да натоварва другите със
своите проблеми... Това пове-

дение запази и през последните години, когато го приемаха
все по-често ту в една, ту в
друга болница и клиника...
След прегледа и запознанството ми с този човек мина
месец, минаха два и така до
неизбежния съдбоносен ден,
дал ми повод да напиша тези
редове. В този последен ден
от живота му пациентът отново беше докаран поради рязко
влошаване. Състоянието му
беше изключително тежко.
Беше адекватен, съвсем на
ясно за това, което се случва
и за неблагоприятния край,
който му предстои през следващите часове.
- Трябва веднага да те изпратя отново в клиниката - казах
му, съзнавайки пълното безсмислие на моя съвет.
- Не съм съгласен - отказа
ми спокойно, категорично. И
добави: - Ще си отида вкъщи,
при жена ми. И тя е болна.
Видът и тонът му изразяваха

обеденост и примирение, че
краят е дошъл. А позоваването му на факта, че жена му
е болна, беше, за да си спестим неискрения и болезнен
и за двама ни въпрос. Що се
касае за отказа му отново да
бъде изпратен за болнично
лечение поради здравословното състояние на съпругата
му, беше само претекст. Бях
я прегледал профилактично
съвсем скоро. Нямаше никакви основания за безпокойство.
С неописуема болка и душевно страдание, и двамата
съзнавахме, че ни предстои
раздяла... Завинаги, не като
пациент и лекар, а защото той
е решил твърдо и в пълно съзнание да напусне живота. С
върховни усилия си дадохме
вид, че нищо няма да се промени между нас и от утре ще
се виждаме... На следващия
ден дойдоха негови близки да
напиша смъртния му акт.
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Исторически дати

1 август 1934 г. - Мездра става
център на околийска училищна
инспекция, която просъществува
до 17 януари 1937 г. Тя е средище
на 60 първоначални училища и 35
прогимназии с над 300 учители.
За главен инспектор е назначен
Йордан Кръстев, преподавател в
мездренската прогимназия.
2 август 1920 г. - Навръх Илинден (по стар стил) в Мездра е основано дружество на запасните
подофицери. Негови учредители
стават 20 ветерани – участници
в Балканската и Първата световна война. Пет години по-късно,
на 19 януари (Богоявление по
стар стил) 1925 г., в общинския
център е създадено и дружество
на запасните офицери, в което
първоначално членуват 17 човека. Дългогодишен председател
на двете дружества е оз капитан
Йордан Кръстев, – редактор на в.
„Искърски фаръ“.
1935 – По проект на австрийския
инженер Питърс индустриалецът
Иван Балабанов започва строителството на първата водно-електрическа централа във Врачанско
– край с. Брусен. Тя е оборудвана
с модерни турбини „Сименс“ и
„Волти“, чиято мощност е 500
kW със средна произдителност
120 kWh. По-късно собственикът построява далекопровод до
спиртната фабрика и текстилното предприятие „Бахава“, като
отпуска безплатно улично осветление за Брусен, училището в Мездра и фабричния квартал. Новата ВЕЦ е пусната в експлоатация
на 2 февруари 1936 г.
7 август 1979 г. - На посещение в
Мездра идват участници в първата международна асамблея „Знаме на мира“. По този повод децата
от така наречения „Пеещ влак“
изнасят художествено-музикална
програма в киното. Свой стихове
прочитат поетите Асен Босев и
Паулина Станчева.
Август 1990 г. - По покана на
читалище „Просвета“ в Мездра
гостува фолклорният танцов ансамбъл „Педриол“ от френския
град Сен Совьор д`Онис с художествени ръководители Никол и
Клод Моро. Освен в общинския
център гостите изнасят концерти
в Долна Кремена и Вършец.
13-14 август 1943 г. - В Мездра
гостува министърът на войната
ген.-лейтанант Никола Михов,
който през септември с. г. става
регент на престолонаследника
Симеон II. Той е приветстван
на гарата от кмета на Общината
Иван Тошев, от представители на
местните патриотични организации и общински съветници.
15 август 2004 г. - на 77-годишна възраст в столицата умира
актрисата Вера Ковачева. Родена
в Мездра на 27 септември 1926 г.,
завършва актьорско майсторство
в Държавната театрална школа
(1947 г.) при проф. Кръстьо Мирски; работи в Народния театър
(1947-1953) и в Театъра на българската армия (1953-1982); има
участия в игрални филми в киното и телевизията.

В следващите дни
рожденици са:

Мирослав Аспарухов, общински
съветник – на 4 август.
Мариянка Дилкова, фармацевт –
на 6 август.
Цветелина Здравкова, финансов
контрольор в Общината – на 6 август.
Валентин Илиев, бивш кмет на с.
Елисейна – на 10 август.
Рени Митева, поетеса – на 10 август.
Дилян Добрев, общински кординатор на КНСБ – на 14 август.
Александър Тошев, бизнесмен – на
15 август.
Васил Христов, управител на „Техкерамик М“ – на 15 август.
Димчо Йотов, общински съветник
– на 15 август.
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