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Непрестанна грижа

за хора с увреждания
56-те потребители на Комплекса за социални услуги
и дейности за лица с увреждания /КСУДЛУ/ ще преминат профилактични прегледи. Грижата за тях е непрестанна, те са под постоянен медицински надзор, но
обстойни профилактични прегледи се правят за първи
път, откакто съществува Комплексът.
Има много хора с добри сърца, на които благодари директорът на Комплекса Диана Вутова и показава всички дарения в последния месец. На надуваем басейн и
шезлонги се радват децата от ЦНСТ-3. Шезлонги има
и в другите два центъра. Дворното пространство на
Комплекса на ул. „Манастирище“ 99 е облагородено с
нови пейки. На Преходно жилище, Защитено жилище
-1 и административния блок са поставени нови разноцветни щори.
Даренията от Българска хранителна банка от месец
май досега възлизат на 3 406 лв. Очаква се скоро да
пристигне и вертикализатор за потребител с двигателни увреждания.

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

БРОЙ 16 (458), ГОДИНА XVIII
Света Богородица

Покровителка на жените,
майчинството и децата

Проект Северозапад

Арт работилницата
отвори врати

Вече месец откакто трудотерапевтичната и арт работилница на фондация „Проект Северозапад“ се премести в града. В нея екипът на фондацията осигурява
условия за занимания на младежи с интелектуални
затруднения. Те изработват уникални сувенири и бижута за декорация у дома. Продуктите могат да бъдат
закупени от работилницата на адрес „Марин Дринов“
№5, Мездра.
Засега в работилницата работят младежи от Преходно жилище, Защитено жилище 1 и 2, които изработват
красиви украшения. Събраните средства от продажби
се използват за осигуряването на дейността на работилницата и за подкрепа на обучението на младежите.
Работилницата приема с отворени обятия всички желаещи да помогнат, както и да се включат в инициативата със собствени идеи и да съдействат в изработването на сувенири.

До блоковете „Леденик“

Беседка и
облагородена зона
Живеещите на ул. „Индустриална“ и в блоковете
“Леденик“ 1,2,3 и 4 вече могат да се радват на беседка и облагородено парково пространство около
река Моравешка. Почистването на района, асфалтирането на улицата, почистване коритото на реката,
боядисания около реката парапет, придадоха коренно различен вид на пространството. Новоизградената беседка вече стана желано място за почивка, а
в чистото корито на реката всеки ден се разхлаждат
малчугани.
С това кметът на Общината инж. Генади Събков изпълни един ангажимент към хората в района, поет
при откриването на санираните блокове.

http://mezdra.bg

И тази година на 15
август – Голяма Богородица, светата Черепишка обител посрещна
пъстро множество от
хора, дошли от различни райони на страната
да почетат храмовия
празник.
Тържествена литрургия беше отслужена от
Негово Високо Преосвещенство Врачанския
митрополит Григорий.
Осветените
обредни
хлябове бяха раздадени
за здраве на миряните
и за памет на мъртвите.
По традиция миряните
можеха да опитат Курбан чорбата, приготвена
в светата обител.
Сред миряните, дошли
да почетат празника, бе
и кметът на Общината
инж. Генади Събков.
Той отбеляза, че в ден

като днешния трябва
да бъдем преди всичко
смирени и по-добри.
Тържественият
звън
на старинните камбани
отекна в цялата околност.
Черепишкият манастир
„Успение Пресветая Богородица“ е възникнал
едновременно със средновековния
Коритенград, който се намира
при Ритлите край село
Люти брод през 14-ти
век. Разрушаван и опустушаван през годините
на робството, в началото на 17- ти век манастирът е възобновен от
преподобния Пимен Зографски.
Култът към Богородица е широко разпространен сред българите.
В народните представи
Богородица е милостива

и милосърдна, защитница на грешниците,
покровителка на жените
и майчинството, на родилките и децата.
Днес имен ден в Общината празнуват 306
човека, носещи името
Мария, 5- Маруся, 24Мара, 1- Мария-Антоанета, 19- Мариан, 36Мариян, 49- Марио и
4- Мариус.

Безплатен достъп до
Интернет бе осигурен за
всички жители и гости
на нашия град. Новите 4
WIFi точки са изградени
по проект на Общината,
финансиран от Free Wi-Fi
for Europeans и обхващат
АК „Калето“, Aлеята на
кестените, алеята на ул.
„Христо Ботев“ в участъка от ул. „П. Р. Славейков“
до ул. „Динко Петров“ и
общинския пазар.
В първата седмица от
стартирането на новите
точки за достъп в системата са регистрирани 267
потребители - средно по
76 на ден. Те са се възползвали от общо 26.86
GB информация.
Целта на инициативата е
не само да свързва отделните хора, но и да улесни
културния и исторически
обмен на информация.
Мездра е сред 115-те одобрени за финансиране от
общо 209 кандидатствали
общини в България. Големият процент на успеваемост поставя българските
администрации на челни
позиции в Европа.

Ремонт на Дома
за стари хора

Ден на родовата памет

„В нашата психика, в
нашето съзнание се кове
нашето щастие и нашето
бъдеще. Колкото по-позитивни сме, толкова повече
ще се върне тази доброта
при нас. Усмихвайте се,
забавлявайте се и бъдете
добри един към друг, за да
бъде и животът добър към
вас“.

Безплатен достъп
до Интернет

Грижовност

В с. Люти дол

Жители и гости на китното балканско селце Люти
дол отбелязаха своя „Ден
на родовата памет“. Традицията е поставена на
2 август 1946 г., когато в
селото са донесени тленните останки на Иван
Йорданов, борец за свободата и независимостта
на България. Празникът се
провежда в първата събота
на месец август (Илинден
по стар стил) в местността
„Кръста“.
Програмата бе открита от
кмета на населеното място
Станислав Ангелов, който
направи кратък исторически очерк на селото, а
кметът на Общината инж.
Генади Събков поздрави
жителите и гостите на с.
Люти дол и сподели:

В Мездра

Мисъл на броя
“Има хора, които
умеят да говорят,
но не умеят да
кажат нищо. Това са
вятърни мелници,
които вечно махат
крила, но никога не
летят”
В. О. Ключевски

Частичен ремонт на
Дома за стари хора в
Мездра
бе
направен
през последния месец.
Пребоядисани са две от
стаите, в които се бяха
появили влажни петна.
Направена е изолация на
външните стени, подменени са меките връзки в
баните и др. Дейностите
са предприети с цел подобряване комфорта на
пребиваващите в Дома
20 потребители.
Специализираната институция
отпразнува
своя 10-ти рожден ден
през месец март т.г. Възрастните хора са обгрижвани от екип от 9 души,
получават подкрепа от
Общината и от множество дарители.
За разнообразния социален живот на потребителите се грижат различни
детски формации, Общинският център за социални услуги и дейности, доброволци от БМЧК
и от чужбина, които гостуват на всички големи
празници. Възрастните
хора имат и възможност
за самостоятелно организиране на свободното си време -осигурени
са книги, абонамент за
вестници и списания,
тихи игри, цветарство,
плетиво и др.

http://facebook.com/mezdra

Животът

Услуга

Временно се прекратява
издаването на документи,
Община Мездра уведомява гражданите, че от
1-ви август т. г. временно е прекратен достъпът
до административните
услуги, предоставяни от
Агенция по геодезия, картография и кадастър на
гише в Общината.
Гражданите, които желаят документи от Агенцията, трябва да ги подават
в офиса на Служба по
геодезия, картография и
кадастър - гр. Враца, бул.
„Христо Ботев“ № 46.
Действията са във връзка
с повишаване нивото на
мрежова и информационна сигурност и с цел предпазване от киберзаплахи,
в изпълнение на Закон за
киберсигурност, чл.21 и
указанията от Държавна
агенция „Електронно управление“ / ДАЕУ/ към
доставчиците на онлайн
услуги, което налага на
Агенцията да предприеме
мерки за ограничаване на
прекия достъп до информационните си ресурси.
Гражданите ще бъдат
уведомени своевременно
при подписване на ново
Споразумение с Агенцията.

Проверки

Инспектори
търсят живи
прасета
Областна дирекция по
безопасност на храните
– Враца извърши проверки в личните стопанства
в 20-километровата зона
около промишлена свинеферма „Кова-М“ ЕООД - с.
Чирен. Това стана ясно на
свиканата извънредна епизоотична комисия в общинска администрация Мездра.
В обособената зона в община Мездра влизат селата
Моравица, Руска Бяла, Върбешница, Боденец, Брусен,
Крапец, Горна Кремена,
Долна Кремена, Кален и
Цаконица, както и градът.
Служители от дирекцията
проверяваха дали стопаните са умъртвили доброволно домашните си прасета и
обеззаразяваха помещенията, които са обитавали.
За неспазване на указанията стопаните ги грозеше
глоба до 1000 лв. и принудително евтанизиране на
животните
Крайният срок за доброволно клане на територията
на Oбщината бе 31 юли т. г.
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Приключи студентската бригада “БЕЛОКАМЕНИЦА -2019 г.”
Фолклорен фестивал

Завърши лятната студентска бригада в Мездра. Ръководството на ОП “Чистота“ изразява своето
удовлетворение от отговорната и качествена работа на младите хора. За един
месец те са произвели бетонни плочи 40/40 см- 2223
бр., изкърпили са 868 кв.м.
улици в селата Моравица,
Зверино и Типченица, както и на четвъртокласните
пътища Моравица- Руска

Бяла, Руска Бяла – Враца,
Мездра – Брусен и са боядисали 946 кв.м. бордюри
на ул. „Христо Ботев“ „Ал.
Стамболийски“, „Янко Сакъзов“ и „Св. Патриарх Евтимий“.
В помощ на общинското
предприятие през годината
за сезонна работа се наемат временно допълнителни работници. Част от тях
са включилите се младежи
в студентската бригада,

която се организира от години през лятото.
Водеща цел в програмата
за управление на Общината през мандат 2015-2019
година е осигуряване на
заетост, добри условия на
труд и достойно заплащане. Основна стъпка в посока реализиране на посочената цел е разширяване
дейността и увеличаване
ефективността на работа
на ОП „Чистота“.

Битие

Джинката с късмет
Галя Василева
Джинка е името на един
малък черен звяр - порода
„микс“, пише в паспорта
му. Тя се появи в нашия
живот в края на ноември
2017 година. Живеем на
село, имаме 5 декара двор,
за охраната на който се грижат шарпланинецът Рекси
и немската овчарка Айра.
Бяхме угрижени около дългото боледуване на свекърва ми, когато в периферията на погледа ми се появи
малко черно кученце. То
идваше към къщата, където
пребивават големите кучета, търсеше храна явно и
предизвикваше такъв лай,
драскане и дърпане на веригите, че беше страховито.
Така, впрочем, се посрещат
всички преминаващи каруци, други кучета и различни
селскостопански животни.
Но когато пускахме големите на разходка, черното
зверче лягаше по гръб, правеше се на умряла лисица,
те го подушваха и благородно оставяха на мира. Но
то неблагородно минаваше
през двете купи за храна и
довършваше, ако има нещо
останало. Гонех го извън
мрежата, но то пак намираше начин да влезе и да прави пакости /оттам дойде и
името – лошо духче, Джин/.
Свекърва ми почина два
дни след като големите
кучета приеха Джинката
за част от двора. Съвпаде-

нието беше очевидно и ние
приехме една стара мъдрост, че когато нещо си отиде, друго идва на неговото
място. И така малката гад
от зор остана да живее при
нас. Вече нямаше как да я
изгоним.
И тук започнаха изпитанията. За нас. За нея всичко
беше ОК, стига да има ядене и подръчни материали за
игра. Например доматите
в оранжерията. Например
някакви остатъци в коша
за отпадъци или кокошките
и яйцата им. Все поводи да
искаш да го убиеш на секундата...но, аз се обучавам
на търпение от ранна детска възраст и кучето оцеля. Оцеля въпреки всички
негови опити да се удуши,
удави, да изяде гумите на
всички преминаващи автомобили и т.н. Често ни посреща на портата, скъсала
нашийника или въженцето,
на което е вързана. Като Худини успяваше да се освободи от всичко, което спира
волната му душа.
И винаги гледа с едни такива пакостливи очички и
те близва с езиче, че сърце
не ти дава да го пребиеш.
Е, със същото това сърце
го пердаших, когато изяде
една кокошка, въпреки че
знаех, че то е искало да си
играе с нея. И следващия
път, когато нейна посестрима умря от раните си,
а черната й перушина се

развяваше току пред носа
на Джинката...Със същото
сърце плаках, когато видях
как Джинката се опитваше
да спаси новородените си
кученца в един проливен
дъжд и после пак, когато
умряха за седмица едно
след друго.
Сега Джинката пази кокошките и по лая й разбирам дали някое пиле е излязло или има нашествие на
врабчета около царевицата.
Кастрирана, осиновена, с
малко по-добри навици, с
паспорт и чип. Аз може да
се изгубя, но Джинка – не.
Свикнахме някак си. Тя е
сърцато животинче, излиза
сама срещу глутница бездомничета и не им дава да
приближават оградата. А
когато се разхожда с големите кучета, е още по-сърцата. Всеки знае мястото си
в йерархията, следи за добруването на двора и настроението на стопаните. Айра,
с присъщия за породата
усет и интелект, е, разбира
се, управителят и наш любимец № 1, но промяната в
Джинката ме кара да мисля
за промяната в хората. И
се чудя как едно „пълно“
с щастие, грижи, с близки
хора и животни сърце като
моето може да поеме и грижа за Джинчето, а други
„празни“ не могат. Трябва
само малко търпение...
А Джинката! Тя е с късмет!

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: - също.
За индивидуални изпълнения: - също.
За духови оркестри: също.
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.
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 EMAIL.

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

Валя Балканска ще
бъде специален гост

ОБЯВИ: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА МЕЗДРА ИНФОРМИРА

Офисът за военен отчет в община Мездра обявява, че със
заповед № ОХ-655/ 17.07.2019г.
на Министъра на отбраната на
Република България, е обявен
конкурс за
60 (шестдесет)
войнишки длъжности
за
приемане на военна служба на
лица, завършили граждански

средни или висши училища
в страната и в чужбина в Националната гвардейска част –
гр.София
Документи се приемат до
25.09. 2019г. включително.
Обявени са вакантни длъжности в Националния военен
университет гр.Велико Търново

http://mezdra.bg

за лица изпълнявали военна
служба
(кадрова военна служба) както следва:
3(три) длъжности за офицери;
5(пет) длъжности за сержанти;
10(десет) длъжности за войници.
Документи се приемат до
30.08. 2019г. включително.

За повече информация за условията за кандидатстване и
подаване на документи се обръщайте към експерта в офиса за военен отчет в община
Мездра /в стая 308 на община
Мездра/ или на тел. 0910 / 9 23
56; 09123 23 10; 0910/5 57 18;
092/62 40 44; 09117/2211; 0888
218 242;

Валя
Балканска,
Петър
Янев,
смолянските гайдари и Светлин Миланов
ще зарадват публиката на четвъртия
Национален
фолклорен
фестивал
“БЕЛОКАМЕНИЦА -2019 г.”. Специалните
гости са потвърдили участие във
фестивала, който ще се проведе на 31
август 2019 г. в село Царевец.

http://facebook.com/mezdra

Реализация
Шахмат

Отново стана
градски първенец

Един от най-добрите ни
шахматисти Тошко Кирков доказа за пореден път
високо шахматно ниво,
като стана победител в
Градското индивидуално
първенство в дисциплината блиц. Участие в надпреварата взеха 7 шахматисти. След оспорвана борба
и без загубена партия в
бързата шахматна игра
най-добър бе треньорът на
ШК „Локомотив“ Мездра,
който спечели 5 точки.
Втори се класира Димитър Гаврийски с 4.5 т, а
трети със същия резултат,
но по-лош жребий, остана
Данаил Димитров.
Турнирът премина в изключително коректна и
приятелска обстановка.

Социалният
патронаж

с ново кухненско
оборудване

Домашният
социален
патронаж Мездра в края
на юли се сдоби с ново
кухненско
оборудване.
Директорът Наталия Христова се похвали с придобивката, която включва 2
печки на три нива, професионален котлон с 6 ел.
плочи, хладилен шкаф и
работна маса. Стойността
на оборудването е 11 502
лв., които са предвидени в
капиталовата програма на
Общината.
Въпреки финансовите затруднения на Общината,
на работещите в кухнята
работата вече ще върви
по-леко с новите уреди.
Подмяната на оборудването стана, без да се наруши нормалният ритъм
на работа - ползващите
услугите на патронажа
получиха навреме топла
храна, както и различни
вкусотии от поредното
дарение на Хранителна
банка, което включва напитка „Данет“ и млечен
десерт „Киндер пингуи“
на стойност 2819.82 лв.
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В Мездра

Фолклорен фестивал

3

Винарна “Типченица” представи „Типченица пее“ 2019
Стартира приемането на документи за участие в XII издановите си продукти
ние на Фолклорен фестивал „Типченица пее“ 2019 г.

Един от първите посетители на щанда бе кметът
на Общината инж. Генади
Събков, който, закупувайки си бутилка врачански
мискет, пожела успех на
местните винопроизводители: „Стартирахте много
силно. Продукцията ви е
чудесна и заслужава да
достигне до много хора.
Продължавайте така и успехът ви е гарантиран“.
   През 2019 г. Винарната показа новото си
лице на българския винен пазар. Амбициозният екип на собственика
Велин Джиджев, начело
с инж. Надя Минева – изпълнителен директор и
главен технолог, подготви
голяма изненада за ценителите на качественото

българско вино. Винарната предлага нова философия - широка гама от
хубави вина в бутикови
серии. Предлагат се традиционните
български
сортове, които фирмата
отглежда – Врачански
мискет, Шардоне, Рубин и
Каберне совиньон.
Новите технологични възможности позволяват на
избата да предлага голямо разнообразие от вина
в къси серии. Сред белите
сортове са заложени Шардоне, Димят, Ризлинг, както и модерните напоследък Семийон и Коломбар,
чисто сортови или във вид
на купажи според преценката на инж. Надя Минева.
Фирмата отглежда 300 дка
лозя, повечето от които са

В памет на

Николай Дерменджиев

На 9 юли т. г. ние от набор 1938 г., съседи и приятели,
се разделихме с достойния представител на голямата
фамилия Дерменджиеви – Николай.
Навършил 80-те години, през активната част от живота си, той работи в ДИП „Ст. Димитров“, но най-вече
като началник влак към БДЖ.
Контактите ми с него показваха, че е един от най-четящите ми съученици, особено на историческа литература. Бях приятно изненадан, когато на сбирка на част от
съучениците ми от мездренската гимназия, той рецитира едно от най-хубавите стихотворения – „Прощаване“
на знаменосеца на випуска ни, поетът и капитан далечно плаване – Дянко Кънчев.
Не мога да не споделя, че Николай Дерменджиев беше
един от най-майсторитите ни съученици. Подобно на
брат си Иван правеше от метал произведения на изкуството. Който и да мине днес покрай неговия дом на
улица Васил Левски и види портата му, ще разбере какъв майстор я е правил.
Жътвата привърши Спомените за него ще продължават да живеят!
В края на юли всичките 19 Поклон пред светлата му памет!
Димитър Доков и съученици, Мездра
763 декара с пшеница са реколтирани, общият добив е
Култура на поведението ни
9 150 тона, което прави по
Облеклото
463 кг от декар. Прибрана
е реколтата и от всички 720 Бидейки двойка (мъж и жена, приятелки или приятели), трябва да се облидекара с ечемик, добивът е чаме съответно. Не красиво е, ако единят е със следобеден тоалет, а другият
468 тона или по 650 кг от – вечерен или ако жената е с вечерна рокля, а мъжът с костюм за улицата.
декар, 275 декара с трити- Ако е трудно да се реши кое ще е най-доброто за дадената обстановка, по
кале също са реколтирани, правилно е да спрем избора си на скромен тоалет, който никога няма да
добивът е 159.5 тона или ни постави в неловко положение. Можеш да бъдеш облечен със скромен
по 580 кг от декар. Ожъна- костюм и да изглеждаш по-елегантен, отколкото някой с най-скъпи дрехи.
ти са и всички 158 декара Стара истина е, че трябва да умеем да носим дрехите си. За да изглеждаме
с рапица, добивът е близо елегантни, не е достатъчно да умеем да подберем гардероба си, но трябва да
16 тона, средно по 100 кг умеем още да се грижим за облеклото си.
от декар.
Не само връхното облекло, но и бельото и обувките трябва да бъдат в ред.
Все още на са прибрани Неизлъсканите или с изтъркани токове обувки оставят лошо впечатление за
само засетите 200 декара с човека. Неприятно е, когато жената е със засукани или напръскани чорапи.
ръж. Данните са на Oбщин- Откъснатото копче, мазното петно или дупката на петата са непростими за
ската служба по земеделие. всеки.

бели сортове – Шардоне
и най-известният в региона Врачански мискет. Те
са приблизително 70% от
засадените площи, останалите 30% си делят прекрасният български сорт Рубин
и Каберне Совиньон, който
е изключително подходящ
за отглеждане в местността. Масивите са в екологично чист полупланински
район. Гроздето притежава
сертификат за биологично
производство. През 2018
г. бе изградена нова, модерна винарна с производствен капацитет до 100 000
литра.
Щандът на Винарна
“Типченица” ще предлага
всеки пазарен ден в Мездра своите напитки на ценителите на виното.

Ремонт

на водоприемни шахти извършва Общинско предприятие
„Чистота“ пред входа на училище „Христо Ботев“. Подменят
се старите каналки и прилежащите тротоарни плочки и се
поставят нови стоманобетонни
тела с решетки, които да отвеждат водата в шахтата.
Работници правят и тестове на
помпите за разпръскване на водата в шадравана на центъра, за
да могат гражданите да се разхлаждат в горещите дни.

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”

ОФК „Локомотив-Мездра“
ОФК
„Локомотив-Мездра“ победи с 2:0 като домакин тима на ФК „Първа
атомна“ в първата среща
от сезон 2019/2020 в Северозападната Трета лига.
В първия мач на новия
треньор Валери Цветанов
тимът на ОФК „Локомотив-Мездра“ взе превес
още в първите минути на
срещата. В 21-вата минута капитанът на „червено-черните“ Валдемар
Стоянов отклони топката
с глава, след центриране
от левия фланг на Момчил
Манчев и отбеляза първия
гол в актива на железничарите.
Петнадесет минути покъсно Светослав Валериев
изведе Валдемар Стоянов,
който преодоля вратаря на
ФК „Първа атомна“ Ивай-

с летящ старт

Снимката е направена с дрон
ло Върганов за 2:0. До
края на първата част близо
до попадение бяха Красимир Георгиев и Мартин
Михайлов.
Втората част започна с
преса в центъра на терена
от страна на „червено-черните“, което запази преднината на ОФК „Локомотив-Мездра“.
За „червено-черните“ в

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg
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Децата на
Община
Мездра

Оцеляване

Излишните
Кирил Радовенски
В нашата страна има около 2,2 млн. пенсионери. От
тях 70 процента получават пенсии под социалния
минимум от 348 лв. Да кажа, че тези хора живеят, е
твърде пресилено. Те се борят за оцеляване...
Този проблем непрекъснато се разнищва по радиото
и по телевизиите, пишат го всеки ден и във вестниците. Говорят го експерти, анализират го учени и отговорни люде. Правят сравнения, съпоставят го със
съседни нам страни, които даже не са членове на Eвропейския съюз. Пишат и говорят, бият тревожната
камбана, че възрастните тънат в нищета и мизерия,
но правителството, начело с обожествявания министър-председател, се прави, че нито вижда, нито чува.
За да хвърлят прах в oчите, веднъж в годината сложат
три-четири-пет процента върху пенсиите и проглушават небесата за сторената „грижа“. А цените на
стоките и услугите растат ли, растат - краят му се
не вижда...
Питам се: какво са решили властимащите? Да изморят ли този „калпав човешки материал“, от който
вече нищо не става“?
Някъде някой спомена, че „този материал“ не заслужавал повече, защото е строил социализма. Като се
махнел, щяло да олекне на бюджета и всичко щяло
да стане „О, пей сърце...“
Това, разбира се, прилича на геноцид, но има ли значение! Важно е да си купим самолети, военна техника, кораби за милиарди, пък ако остане някоя троха,
ще му мислим за кого и по колко да я разделим.
Така че, драги ми пенсионери от най-ниските етажи
на социалния статус, не се надявайте на нищо добро,
не очаквайте от днешните управляващи милост и
състрадание. Това беше доказано още веднъж на 12
юли т. г., когато мнозинството в Народното събрание
отхвърли внесеното предложение от парламентарната група на „БСП за България“ за актуализиране на
пенсиите. Нека припомня, че последното актуализиране беше още през 2007 г., когато страната се управляваше от Българската социалистическа партия. Тогава се намериха пари, сега няма. Не е вярно. Просто
няма желание. Вижте само как Бойко Борисов ги
раздава, ту на тези протестиращи, ту на онези. Само
дето пенсионерите не протестират. Безропотно мълчат и бавно вървят към своята Голгота.
Изводите си правете сами.

Предстоящо

„С вяра, надежда и любов
за Община Мездра“
Веселин Маринов, квартет „Славей“ и театрална постановка по Джани Родари ще радват за четвърта поредна година жители и гости на Мездра в деня на свети
мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София
– 17-ти септември.
Празникът ще се развие в три направления:
„Вяра“ – тържествена света литургия, 9.00 ч. – храм
„Св. Георги Победоносец“;
„Надежда“ – театрална постановка за най-малките „Магазинче Надежда“ по Джани Родари от Театрално
студио „Малчуганче“, 17.30 ч. – пл. „България“;
„Любов“ – два последователни концерта на квартет:
„Славей“, 18.30 ч. – пл. „България“ и „Песни за любовта“ на Веселин Маринов, 20.00 ч. – пл. „България“.
Програмата ще завърши с тържествена заря.

Прочетено в старите мездренски
вестници

„По света

Хари Батлингъ, на 25 години, е чиновникъ във Филаделфия. Тия дни прочелъ въ единъ вестникъ, че
госпожица Клара Смитъ, машинопистка въ Бостънъ
търси съпругъ. Двамата разменили писма и решили
да се оженятъ по телефона. Батлингъ повикалъ единъ
протестантски свещенникъ. От другата страна държала слушалката мисъ Клара. За петъ минути венчавката
станала. Компетентните власти признали женитбата
за валидна. Младоженците си правили срещи чрезъ
телефона. Батлингъ ходилъ тайно въ Бостънъ и, безъ
да се обади, виделъ законната си съпруга. Тя му се
видела така грозна, че той веднага си отпътувалъ за
Филаделфия.
Все пакъ по телефона те се развели, безъ да са се срещали и безъ да са били поне малко заедно като съпрузи.“
В. „Искърски фаръ“ бр. 38 от 3 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.

Денислав - на 9 години
Памет

Един от алеята на забравените
Иван Братинов
На 18 февруари т. г. се
навършиха 130 години от
рождението, а на 26 август
се навършват 75 години от
гибелта на Стефан Димитров (Станке Димитров
– Марек) – талантлив ученик на Димитър Благоев
и Георги Кирков, близък
съратник на Георги Димитров и Васил Коларов,
изявен организатор и ръководител на БКП, виден
приятел на Съветския
съюз, последователен интернационалист.
Роден е в град Дупница
в многодетно семейство.
Той е деветото по ред дете.
Учи се отлично и след
завършване на средно
образование постъпва в
кюстендилското педагогическо училище. Обладан
от революционните традиции на дядо си и баща
си, възприема социалистическата идея и създава
марксически кръжок. Противодейства на реакционните учители и провежда
социалистическа пропаганда, заради което е изключен от училището.
През юни 1906 г. участва в организираната от
тесните социалисти миньорска стачка в Перник,
където се среща с Георги
Димитров, който го приема за свой съратник. От
есента на с. г. продължава
образованието си в педагогическия институт в град
Шумен, където веднага се
„гмурка“ в кипяща революционна дейност. През
1910 г. заминава да учи
право в Женева, където го
сварва мобилизацията за
Балканската война – 1912
г. Завръща се в България
и участва в дейността на
тесняците за мир, братство
и разбирателство между
балканските народи.
През 1913 г. продължава
следването си в София.
Тук се среща с нашия
земляк Иван Кинов (впоследствие генерал-полко-

вник, професор), който го
отвежда в родното си село
Люти брод. Двамата са в
основата на общественополитическата дейност и
създават местната организация на БРСДП (тс).
От есента на 1914 г. Станке е привлечен от Георги
Димитров в София на активна синдикална работа.
През 1918 г. е изпратен
на фронта. Там създава
революционни войнишки
комитети и с въстаналите
войници през септември
провъзгласяват. Радомирската република. Обгорял
в пожара на бунта, революционният подем завихря Станке в паметни събития: 1919 г. - създаване
на Дупнишката комуна;
избран е от родната Дупница за народен представител; противодействие
на превратаджиите от 9
юни 1923 г.; организатор
и ръководител на Септемврийското възстание в
Рило-Пиринския край; от
ноември 1923 г. е секретар
на ЦК на БКП и развива
широка дейност за възстановяването на партийните
и комсомолски организации. За да избегне арести,
затвор и смъртната си присъда, през януари 1925 г.
Станке Димитров емигрира в СССР и в продължение на 10 години активно
работи в Коминтерна. Тук
създава семейство с полската политемигрантка Регина Кашер.
От септември 1935 г.
Станке Димитров се завръща в България и отново оглавява ЦК на БКП в
изпълнение поръките на
Коминтерна. Застрашен от
арест, е принуден да емигрира отново в СССР, където продължава активна
дейност в Коминтерна.
Особено
плодотворна,
динамична, изпълнена с
напрежение е дейността
на Станке Димитров в периода 1941-1944 г. - участие в отбраната на Москва,

организиране на политемигрантите в Съветския
съюз за противодействие
на хитлеристките нашественици и създаване на въоръжена съпротива в тила
на завоевателите.
От 7 ноември 1941 г. до
януари 1944 г. Станке Димитров е автор, редактор и
говорител на нелегалната
радиостанция „Народен
глас“. През лятото на 1944
г. в изпълнение на решение
на задграничното бюро на
БКП Станке Димитров
преминава ускорен курс за
работа в нелегални условия. Задачата е завръщане
в родината и оглавяване
на решителния щурм за
смъкване на фашистката
диктатура и установяване
на народно-демократична
власт.
На 26 август 1944 г. сутринта самолетът с групата се установява на летището в град Брянск за
презареждане с гориво.
Минути след излитането си, не успял да набере
височина, самолетът се
забива във върхарите на
дърветата на близката гора
и избухва в пламъци. Загиват всички.
„За успешно изпълнение на задачите на правителството в периода
на Великата Отечествена
война Президиумът на
Върховния съвет на СССР
посмъртно
награждава
Станке Димитров – Марек
с орден „Ленин“ - 27 юни
1945 г.“
Признателните поколения
българи назоваха родния
му града на негово име.
Неговото име до 1990 г.
достойно носеше и най-голямото промишлено предприятие в Мездра – Държавният памуко-текстилен
завод. По инициатива и
със заработени от колектива на завода средства в
двора на завода през 1956
г. бе издигнат бюст-паметник на Станке Димитров –
Марек.
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Исторически дати
Август 1919 г. - Народният поет Иван Вазов посещава Черепишкия манастир и други природни
и исторически забележителности във Врачанския
балкан.
23 август 1925 г. - В центъра на Мездра започва
изграждането на училищна сграда. Първоначално училището носи
името на основния дарител Тодор Балабанов,
а днес на поета революционер Христо Ботев.
28 август 1998 г. - В
София умира големият
български оператор и режисьор Борислав Пунчев
– дългогодишен преподавател в НАТФИЗ „Кр.
Сарафов“. Той е роден
на 31 октомври 1928 г. в
Мездра. Завършва операторско майсторство в
гр. Лодз (Полша). Оператор е на филмите „Цар
и генерал“, „Най-дългата нощ“, „Прокурорът“,
„Най-добрият
човек,
когото познавам“, „Завръщане“. Режисьор е на
„Година от понеделници“
(1977 г.), „Роялът“ (1979
г.), „Кръвта остава“ (1980
г.), „Спасението“ (1984 г.),
„Ешалоните“ (1986 г.) и
„Веществено доказателство“ (1991 г.).
31 август 1950 г. - С Указ
№435 на тогавашния
Президиум на Народното
събрание на НР България
Мездра става 110-ят град
в България. По това време кмет е Никола Ваклинов, управлявал общината от 1948 г. до 1954 г.
3 септември 1975 г. - Във
Варна умира видният
езиковед професор доктор Любомир Андрейчин, който през втората
половина на 30-те години на XX век учителства
в мездренската гимназия. Той е дългогодишен
преподавател в Софийския университет (1941
г. – 1950 г.) и директор
на Института за български език при БАН (1957
г. - 1975 г.). Основател и
главен редактор е на списание „Български език“.
Има над 700 публикации
в областта на нашето езикознание.
Септември 1901 г. - В
Мездра е отворено първото училище с учител
Коста Иванов. То се помещава в дома на Илия
Велин.
6 септември – Ден на
Съединението на Княжество България с Източна
Румелия.

За рождения си
ден почерпиха
Данаил Димитров, общински съветник – на 18 август.
Д-р Николай Венковски,
офталмолог – на 19 август.
Владимир Коловски, капитан далечно плаване – на
19 август.
Д-р Петко Петков, личен
лакар – на 21 август.

В следващите дни
рожденици са:
Ивайло Тошев, общински
съветник – на 1 септември.
Виктория Данкова, юрист
– на 3 септември.

http://facebook.com/mezdra

