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В АК „Калето“

Отчетите на кмета продължават

В с. Крета

Великденски
шедьоври
Археологически комплекс „Калето“ – здрава крепост

на българщината, събра сред каменните си стени като
в сигурен дом децата на Мездра. В ден Велики четвъртък Работилницата за деца в комплекса се огласи от
„Приятели на Калето“ – учениците от ОУ „Хр. Ботев“
и ПГ „Алеко Константинов“.
Малките с нетърпение шареха „перашки“ за Великден и се надпреварваха чие яйце ще бъде най-писано,
най-красиво. Научиха от г-жа Светла Дамяновска – гл.
експерт „Култура и художествена галерия“ в Общинаtа
за символиката на великденските яйца. Тя обясни, че
името „перашка“ е производно от славянската дума
„пер“ със значение „бия, удрям, бие град, удря гръм“.
По древните български земи четвъртъците са тачени
като дни против гръм – така се е унаследила традицията яйцата да се боядисват в четвъртък.
Като истински художници децата майсторски използваха различни техники за боядисване и рисуване и възторжено се радваха на постигнатите шедьоври.
Детският рецитал на учениците от II б клас на г-жа
Христинка Иванова внесе още празничност в пролетния ден.
Големите ученици от ПГ „Алеко Константинов“ продължиха традицията да изпълняват тематични текстове от народни песни и с това да приобщават по-малките към песенното богатство на българския народ.

Кметът инж. Генади Събков представи отчета за
дейността на Общината за
2018 г. пред жителите на
с. Крета. Като една от найважите и значими за селото
инвестиция той изтъкна ремонта на ул. „Ален мак“ на
стойност 13 773 лв.
Кметът на селото Виолета Панова и жители благодариха за отпуснатите две
работни места по социални
програми. С помощта на
тези хора селото е по-чисто и има по-приветлив вид.
Кметът на Общината беше
впечатлен от постигнатите резултати и обеща след
края на програмата да тър-

си начини трудолюбивите
им съселяни да продължат
да изпълняват тези задачи. Също пое ангажимент
да назначи на работа в ОП
„Чистота“ жител на Крета,
изявил желанието си сам.
Като най-голям проблем
жителите на Крета посочиха този с нерегламентираните сметища и липса на
голям контейнер, на което
инж. Събков отговори, че
контейнер ще бъде доставен. До този момент не
е имало искане за такъв.
Проблемът с поддържане
на чистота е въпрос на самоосъзнаване, дори и да
има контейнери, пак ще се

хвърля около тях, добави
още той.
ОП „Чистота“ ще се заеме
с почистването на пътя към
гробищния парк с помощта
на универсалната почистваща машина „Унимог“.
Жителите на Крета поискаха още цялостно преасфалтиране на ул. „Лальо
Ширков“ - в близост до
стопанството. Кметът отговори, че улицата е била
заложена в Капиталовата
програма за 2019 г., но след
тежкото решение на мнозинството в ОбС, Общината
остава без средства. Въпреки това ще се намери начин
улицата да бъде изкърпена.

Традиционните празници на културата

“Мездра май” 2019

бяха открити на 2-ри май с проявите от FREE FEST “Магията на Мездра”. Сегашното 46-то поредно издание на празниците започна с Ден на изобразителното изкуство и литература; Откриване на изложба от детски рисунки и рецитал
на тема “Мой обичан роден край”. На 3-ти май се проведе
Ден на певческото и танцово изкуство, в който взеха участие
възпитаниците на детските градини; Концерт на ученици и
младежи до 29 години и Концертът на Гъмзата Брас Шоу за
нашите абитуриенти. На 4-ти май „Магията на Мездра“ продължи с Празник на певческото и танцово изкуство, в който
участваха групата за стари градски песни „Мездрея“ и групата за шлагерни и авторски песни „Тинтява“ от с. Игнатица.
Последваха фолклорен концерт на самодейци от с. Зверино и
концертът на Халид Муслимович.
на стр. 4

В с. Крапец и с. Боденец

Преди Великден

Конкурс и изложба

2018-та е годината, през
която в Общината са влезли най-много средства по
проекти за последните 20
години, заяви инж. Генади
Събков по време на отчета
на изминалата година в селата Крапец и Боденец.
„За годината в Oбщината са вложени 8,3 милиона
външни средства по проекти
и програми, допълнително
ВиК дружеството инвестира

370 000 лева в Мездра“, но
кметът добави, че в момента най-сериозен проблем е
тежкото финансово състояние на Общината. Той подчерта, че до 31 януари 2019
г. Общината е разплатила 6
милиона лева стари задължения.
„Въпреки похвалите от
Министерство на финансите за безупречното кредитно досие, мнозинството

в Общински съвет реши да
възпрепятства работата на
Общината през 2019 година,
като не гласува вземането на
кредит за рефинансиране на
задълженията към Министерство на финансите. Така
останахме и без капиталова програма, каза кметът и
подчерта, че това няма да е
капитулация, напротив, мотивират ни още по-силно“.
на стр. 2

Общинският на детски рисунки
В Центъра за подкрепа на теми са изучавани в учи- години
съвет
заседава
личностно развитие беше лище – действия при ава- Първо място: Светослава
Общинските съветници Без драма са минали и три- открита изложба с рисун- рии, пожари и бедствия, Узунова -СУ „Иван Ва-

в Мездра отново взеха важно решение „на тъмно“.
В четвъртък, на 25 април,
когато се проведе редовното заседание на местния
парламент за април, изборът на почетни граждани
стана при закрити за медиите и обществеността
врати. Така след избора
на контрольор на МБАЛ
– Мездра съветниците
продължиха да работят
„прозрачно“ и тайно за обществеността.

те внесени предложения за
удостояване със званието
„Почетен гражданин“ на
Мездра на дългогодишния
преподавател
Димитър
Доков и на популярния художник и живописец Любомир Минковски, които
бяха внесени от съветника
от БСП Данаил Димитров.
Признание има и за треньора по хандбал Евгени
Йоловски, който беше номиниран от Георги Валентинов от „Народен съюз“.
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ки от Общинския кръг на
Международния конкурс
за детска рисунка „С очите си видях бедата“-2019
г.
Общинският кръг е организиран от ЦПЛР със
съдействието на Общината и Районна служба
„Пожарна безопасност и
защита на населението“.
Тази година в конкурса
участваха 62 творби на
ученици от училищата в
Общината, а отразените

оказване на първа помощ.
Цел е да се провокират
младите таланти да изразят своите виждания за
опасностите, които крие
светът около нас.
Рисунките бяха разгледани и класирани от жури от
учители по изобразително
изкуство и инспектор от
РСПБЗН-Мездра.
Класирани са следните
участници в общинския
етап на конкурса:
Първа група – от 7 до 10

зов“, второ място: Маря
Иванова - СУ „Иван Вазов“, трето място: Василена Симоенова- ОУ „Христо Ботев“
Втора група - от 11 до 13
години
Първо място: Каролина Коцева - СУ „Иван
Вазов“, второ Елеонора
Цекова - ОУ „Христо Ботев“, трето Стела Христова – ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“.
на стр. 2

Ден на Победата

Честит празник!

Общинският съвет на Съюза
на ветераните от войните в
България – Мездра,
поздравява.
Ветераните от Втората световна война и техните потомци по
случай 9 май – Ден на победата
над хитлерофашизма.
Желаем ви крепко здраве,
дълголетие и спокоен живот!

Уважение и
признателност

В навечерието на 9-ти май по
стара традиция председателят
на Общинското ръководство на
Съюза на ветераните от войните в Мездра инж. Стефчо Симеонов и общинският съветник от БСП Данаил Димитров
– представител на Общинската
организация на Социалистическата партия, гостуваха в
домовете на последните двама
живи участници във Втората
световна война: оз капитан
Илия Григоров, който живее
при сина си в с. Царевец и оз
поручик Никола Илиев – при
дъщеря си в Мездра.
Въпреки преклонната си възраст – първият е на 96 години,
а вторият на 95, те разказаха
пред представител на вестника вълнуващи спомени за сраженията, в които са участвали
на територията на някогашна
Югославия и Унгария и си
припомниха как рамо до рамо
със съветските войници са воювали и побеждавали немскофашистките войски.
От името на двете общински
организации и дарителите:
бизнесмените Надежда и Тони
Йорданови, Иван Първанов и
Общинският център за услуги
и дейности на двамата ветерани бяха поднесени подаръци
с пожелание за добро здраве и
още много години живот.

Дарения

за социално слаби
абитуриенти

Приключи кампанията
на Български младежки
червен кръст за набиране средства за абитуриенти от социално слаби
семейства. 1731,33 лв.
са събраните средства
от инициативата. За трета поредна година младежите-червенокръстци
помагат на свои връстници и приятели в трудно социално положение.
Средствата бяха събирани както в Мездра,
така и в селата от Искърското дефиле. Двадесет и един доброволци,
разположени в Оселна,
Зверино, Игнатица, в
манастирите
„Седемте престола“ и Черепишки, в православния
храм „Св. Георги Победоносец“ в Мездра
даряваха цвете навръх
християнския празник
Цветница,в замяна на
скромно дарение. Благодарение на тях 10 социално слаби деца ще
получат по 173,13лв. за
своя абитуриентски бал.
В тазгодишната инициатива се включиха и ученици – част от проекта
„Научи се да даряваш“
на СУ „Св. Климент Охридски“ в с. Зверино.
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Палитра

Отчетите на кмета...

от стр. 1
Повод за гордост през
2019 г. са осигурените над
14 милиона лева външни
средства. „В тази ситуация това е спасението – да
участваме по различни
програми и проекти за привличане на външни средства“.
Инж. Събков подчерта, че
всичко, което касае град
Мездра, е видимо – 83
сгради са санирани и над
2000 души могат да усетят
комфорта на обновените
сгради. „По-големи градове като Габрово и Видин
сега започват обновяване
на училища, нещо, което
ние вече сме направили.
Всички учебни заведения
и детски градини са реновирани. Правим всичко на
децата да бъде уютно“.
Пред присъстващите кметът представи социалната
програма на Общината,
като заяви, че през деня
специализиран автомобил
е транспортирал човек в
тежко социално положение
и със сериозно заболяване
до болница в София. „Децата в яслените групи не
плащат такса, грижим се за
топлата храна на 90 души
и разширяваме патронажа.
Поддържаме Старческия
дом по всякакъв начин,
увеличени са средствата
за читалищата, които се
обслужват счетоводно безплатно. Това е социална
политика“, заяви инж. Събков.
„Хората са ме избрали да
мисля и работя за тях, не да

отговарям на нелепи писания по медиите“, каза кметът в отговор на въпрос за
медийната война, която се
води срещу него. „Сдобих
се с големи врагове още
в началото на мандата си,
само защото исках да вкарам нещата в ред“.
Инж. Генади Събков представи разликата между
приходите от селата и разходите, които се правят
за тяхното поддържане. В
Крапец за 2018 г. сумата от
данъци на физически лица
е 1687 лв. и такса ТБО 3639 лв. срещу над 22 000
лв., които са вложени за
почистването, ремонта на
улици и кметството и други дейности.
В Боденец събраната сума
от данъци е 2916 лв. и 6367
лв. ТБО срещу 11 226 лв.,
вложени за почистването
на селото. Направените инвестиции включваха бетониране на улица, покрива
на кметството бе частично
ремонтиран и бяха изкърпени дупки по улиците.
Жителите на с. Крапец
изразиха недоволството си
от направения преди четири години частичен ремонт
на пътя до Мездра, където
закърпените участъци са
задигнати и има предпоставка да разбият ходовата
част на автомобилите.
Тежкотоварните камиони
също се оказват проблем
за живеещите в селото.
Същият проблем и високата скорост, с която преминават автомобилите по
главната улица, изразиха

и жителите на Боденец. Те
поискаха да се намери найдобрият начин за ограничаване на скоростта, тъй като
поставените знаци явно не
се спазват.
В Крапец кметът се ангажира да предостави боя и
дървен материал за ремонт
на съоръженията в детския
кът. Майки вече са поели
отговорност да подобрят
кътчето със собствени
сили. Най-големите дупки по ул. „Стара планина“
също ще бъдат запълнени.
Боденчани се оплакаха от
качеството на питейната
вода, което е стар проблем,
свързан с водоизточника.
Падането на напрежението на тока в селото е също
проблем, който държи в
постоянно
напрежение
жителите, тъй като дефектират домакинските им
уреди.
Инж. Събков обеща улицата към казана да бъде
подсипана и подравнена.
ОП „Чистота“ да осигури
4-кубиков контейнер за
гробищния парк, а самият
парк да бъде окосен и почистен. Кметът изказа суперлативи за общинското
предприятие, което в зимните месеци е почиствало
значително по-добре от
всички други фирми. Призова всеки, който иска да
започне работа в строителната бригада на ОП „Чистота“, да подаде документи и
веднага ще започне работа.
„Търся отговорни хора“, завърши срещата кметът.

В с. Люти дол

Кметът на инж. Генади
Събков представи отчета
за изпълнението на програмата за управление на
Общината за 2018 г. пред
жителите на с. Люти дол
и изслуша внимателно
всички наболели теми.
Като най-значима инвестиция за селото той
изтъкна успешния ремонт на ул. „Оборище“
и ул. „Бузлуджа“, които
са важни пътни артерии
за селото. Продължава
обаче да е на дневен ред
търсенето на решение за
укрепване на свлачищата в района на селото. На
този етап са осигурени
средства за проектиране
на едно от тях. Междувременно кметът обеща

да изпрати универсалната машина „Унимог“, с
която да бъдат почистени израслите в близост
до пътя дървета и клони. Друг важен обект е
ул. „Кацарска махала“,
която наскоро бе циментирана и разширена.
Водостоците на улиците
ще бъдат почистени от
работника по временната заетост.
Един от най-сериозните проблеми, който изтъкнаха жителите, бе
липсата на комуникация
между земеделския производител на територията на селото и собствениците на пчелини. След
пролетното
третиране
на почвата с хербициди,
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пчеларите търпят значителни загуби в числеността на пчелните
семейства.
Предсеитбената подготовка на
почвата е задължителен
процес и проблемите с
пчелите ще се избегнат,
ако пчеларите предварително бъдат информирани и вземат мерки.
Селото е известно с ароматния планински мед,
който не бива да се губи.
Жителите на балканското селце помолиха инж.
Събков да съдейства за
ремонта на покрива на
сградата на кметството, в която се помещава
още лекарският кабинет
и стаята на кварталния
отговорник.
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В Деня на Земята
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Обаянието
на книгата

СВ ОУполета
на жеравите
„Христо Ботев“ по атрактивен начин беше отбеляз-

ан Международният ден на Земята, който тази година протича под мотото „Нищо в природата не съществува само“.
В любимия на много ученици от училището кабинет 303,
изграден и обогатен с различни сбирки от природния свят
от уважавания преподавател по биология (вече пенсионер) г-жа Лилия Коловска, се проведе интересна среща.
Г-жа Коловска чрез презентация и беседа поведе младите
природолюбители от VI “А“ и VI “Б“ клас с преподавател
по биология Галя Петкова по приказния път на жеравите.
Раздаде на децата символични хартиени жерави за здраве
и късмет и сподели с присъстващите думите на Бърнард
Шоу: „Научихме се да летим в небето – като птици. Научихме се да плуваме в океана – като риби. Сега остана да се
научим да живеем на земята – като хора.“
„Природата не търпи да бъде пренебрегвана и прекроявана – каза в заключение г-жа Коловска – Всеки един опит
да се намесим в природните закони води до нарушаване на
нейната цялост, подреденост и хармония“.
Запомнящата се инициатива е част от поредицата мероприятия, посветени на 90-ата годишнина от създаването на
ОУ „Христо Ботев“.

ОУ „Христо Ботев“

Поучителни
срещи за децата
Поредна изява, посветена на 90-ата годишнина на ОУ „Хрис-

то Ботев“ в Мездра, бяха интересните срещи на учениците от
училището с бившата национална състезателка по художествена гимнастика Мая Пауновска, както и с компютърния специалист Дончо Дончев. И двамата са възпитаници на мездренското
училище.
Атрактивна беше срещата на гимнастичките от клуб „Анелия“
с Мая Пауновска - „Златното момиче на Мездра“. Тя е била част
от националния отбор по художествена гимнастика, участничка в Олимпиадата в Пекин 2008 г. В разговора си с малките
грации тя подчерта, че освен красота спортът изгражда дисциплина и самоконтрол, които са важни за формирането на личността. Отговорността към поетите задължения е в основата
на всяка професия. Човек трябва да се труди упорито, за да се
изгради като хармонична личност и да постигне мечтите си.
Дончо Дончев е специалист „Управление на услуги и информационна сигурност“. Беседата на тема „Опасностите, които крие Интернет“, придружена с презентация, която Дончо
Дончев проведе с децата, учители и родители, се посрещна с
въодушевление, защото разгледаният проблем е актуален и важен. Светът на младите хора е обсебен от технологиите, които
неимоверно го обогатяват, но и застрашават, отнемайки от тях
нормалното човешко общуване. Продължителното стоене пред
екрана може да предизвика проблеми със зрението. Он-лайн
връзките също са много опасни, затова е необходима родителска намеса и контрол. Гостът посъветва децата да различават
измисления свят от реалния. Даде личен пример, че извън служебните си задължения не прекарва дълго време в Интернет.
Възпитаниците на училището – бъдещи компютърни специалисти или успели гимнастички – поднесоха цветя на своите
гости.

...детски рисунки
от стр. 1
Трета група - от 14 до 18 години
Първо място: Мария-Магдалена Ангелова – ПГ „Алеко
Константинов“, второ Петя Тодорова - СУ „Св. Климет Охридски“ с. Зверино, трето Теодора Цолова - СУ „Св. Климет
Охридски“ с. Зверино
Поощрителни награди получават: Цветелина Тодорова
- СУ „Иван Вазов“, Иван Николов - ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Йоан Луканов - СУ „Св. Климент Охридски“ с.
Зверино, Валерия Стоянова - ОУ „Христо Ботев“; Катерина Гетова -СУ „Иван Вазов“, Ивайла Димитрова - СУ „Св.
Климент Охридски“ и Габриела Иванова -ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Ниминирани в категория деца със СОП:
Първа група – от 7 до 10 години
Първо място: Султанка Каменова - СУ „Иван Вазов“ второ
Наталия Величкова СУ „Иван Вазов“
Втора група – от 11 до 13 години
Първо място: Емили Илиева - СУ „Иван Вазов“.
Класираните на първо място рисунки продължават своето
участие в Областния етап на конкурса „С очите си видях бедата“. Всички участници получиха сертификат за участие.

„Маратонът на четенето“
потопи в приказния свят на
книгата децата от ЦНСТ 1.
Вълнуващото преживяване стана възможно благодарение на завеждащия
детския отдел на библиотеката при НЧ „Просвета-1925“ Димитрина
Иванова, която посети заведението на 12 април. Тя
разказа на младежите за
маратона на четене. Показа им илюстровани детски
книжки с приказки за животни. В четенето се включи и Диана Вутова – Директор на комплекса, която
им прочете популярната
приказка „Тримата братя
и златната ябълка“. Децата развълнувани поеха по
пътя на най-малкия брат,
за да победят злата хала, да
спасят орлетата от змията
и с помощта на орлите да
се върнат на белия свят.
Магията на книгата е за
онзи, който отвори сърцето си за доброто и красивото, а децата имат нужда
от него.

Четем заедно
Читалнята на библиотеката при НЧ „Просвета-1925“
за пореден път събра почитателите на книгата. С инициативата „Големи четат
на по-малки“ продължава
маратонът на четенето в нашия град.
Ученици от X и XI клас
на ПГ „Ал. Константинов“
с ръководител Силвия Нецова поведоха децата от IV
клас при ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ по стъпките на герои от приказката
„Къщовник“ от сборника
„Приказки с поука“. Четвъртокласници разказаха
по роли приказката „Зеленчукова фамилия“ от Радой
Киров, за да зарадват и
благодарят на своите по-големи приятели за прочетеното. Децата представиха
свои любими книжки. Изказаха впечатленията си от
тях и прочетоха интересни
пасажи. Ръководители на
малките ученици бяха Цветелина Димова и Росица
Гълъбова. Кратката среща
създаде трайни приятелства с помощта на книгата.
Срещата обогати знанията
на малчуганите за личността на Алеко Константинов
и за неговата любов към
природата.

Приказките
оживяват

С шестото издание на
„Парад на приказните
герои“ и със съдействието на екипа на библиотеката при НЧ „Просвета
1925“ - Мездра бе отбелязан Световният ден
на книгата. Малчуганите от детските градини,
облечени в костюмите
на любими приказни герои, оживиха залата и
предизвикаха заслужен
интерес и аплодисменти
на родители и граждани.
Приказният свят - забавен и прекрасен, вълнува хората от всички
възрасти. Но когато е
атрактивно пресъздаден
от деца, които живеят
в него и вярват в случващите се вълшебства,
носи удовлетворение и
добри помисли.

http://facebook.com/mezdra

Динамика

РЕГЛАМЕНТ
за провеждане на събор на фолклорни групи и изпълнители
“ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО”
Място: Посетителски център – с. Люти брод,
Община Мездра, Област Враца
Дата: 2 юни 2019 г. – неделя
Съборът се организира от Община Мездра. Целта на събора е да
даде възможност за сценична изява на изпълнители, представящи
фолклорното богатство и уникалност на своя регион. В събора могат да участват:
- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълнители.
Изпълненията на групите трябва да бъдат до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.
За всеки индивидуален участник или група се попълва отделна
заявка. Всяко читалище може да участва с до двама изпълнителя
в жанр.
Разходите за път и храна са за сметка на изпълнителите.
На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии) майстори на
художествените занаяти.
Община Мездра си запазва правата за заснемане и звукозапис.
Срок за подаване на заявките – до 10 май 2019 г. на адрес:
гр. Мездра 3100, обл. Враца, ул. “ Хр. Ботев” № 27, Общинска администрация, ет. 2 Светла Дамяновска или наe-mail: s.dam@abv.bg
До 29 май 2019 г. на участниците ще бъде изпратена програмата на събора.
За контакти : Община Мездра, Светла Дамяновска – гл. експерт
„КНХГ” – тел. 0885 983 283

Резултати от конкурса

в памет на Георги Тодоров

Народно читалище „Просвета-1925-Мездра“ раздаде
за четвърта поредна година награди в конкурса „Георги Тодоров“.
Георги Тодоров е родом от с. Боденец - учител по български език и литература, писател, читалищен деец и
общественик. За нашия край ще останат незабравими
неговите художествени текстове, в основата на които
залягат мотиви от краезнанието.
Конкурсът е в три раздела: „Поезия“, „Художествена
проза“ и „Краезнание“.
В първия раздел журито присъди първа награда на поетесата Рени Митева за стихотворението „После“. Във
втория раздел наградата получи разказът „Смисълът в
градината“ на Милен Димитров. В третия раздел награда не бе присъдена.
Две поощрителни награди в раздел „Художествена
проза“ получиха Светла Дамяновска и Дарина Цветкова.
Специален гост на изявата бе дъщерята на Георги Тодоров д-р Галя Тодорова.
В поздрава си към участниците в конкурса кметът на
общината инж. Генади Събков отбеляза големия потенциал и възможности на местните автори – „С учител като Георги Тодоров всички вие сте с едни гърди
напред пред конкуренцията“.

„Мисия 7“

Състезание по български език и литература

По случай 90-годишнината на ОУ „Христо Ботев“ - Мездра тази
година на 23-ти април училището беше домакин на Общински
кръг на състезанието по български език и литература - „Мисия 7“.
В този си формат то се провежда за втора поредна година. Състезанието има за цел да се отдаде почит към класиците на българската литература, да се усъвършенстват уменията на седмокласници за екипна работа, да се представи по-атрактивно учебния
материал по БЕЛ.
Своите знания и умения по езика показаха ученици в VII клас от
пет учебни заведения:
ОУ „Христо Ботев“ - Мездра, с представител в журито г-жа
Христинка Иванова; ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Мездра,
с член на журито преподавателят по БЕЛ Павлинка Петрова; СУ
„Иван Вазов“ - Мездра, представлявано в журито от Дарина Николова; СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино, с представител г-жа Ани Лагелска; СУ „Васил Левски“ - гр. Роман, с преподавател Богдана Йолова.
Състезанието протече в седем кръга, всеки от които е обвързан
с конкретна задача, целяща проверка на езиковата култура и литературна компетентност на седмокласници. Регламентирани са
време за работа на отборите, критерии за оценка на езиковите и
литературни задачи, максимален брой точки.
Крайните резултати определиха следното класиране:
I място - ОУ „Христо Ботев“ - Мездра, 52 точки; II място - СУ
„Иван Вазов“ - Мездра, 49 точки; III място - СУ „Васил Левски“
- гр. Роман, 45 точки; IV място - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
- Мездра, 43 точки; V място - СУ „Св. Климент Охридски“ - с.
Зверино, 29 точки.
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Пролетен празник

Оспорвани състезания

Пролетият спортен празник събра за трета поредна година стотици деца
на изкуственото игрище
на стадион „Локомотив“.
Участници бяха ученици от основните училища
„Св. св. Кирил и Методий“
и „Христо Ботев“ и от
средното училище „Иван
Вазов“ в Мездра.
Училищните отбори бяха
разпределени в две възрастови групи – 1-4 клас
и 5-7 клас, които показаха
своите умения в 4 дисциплини – състезателна игра
„Раци“, скачане с чували, играта „Бързи, смели,
сръчни“ и стрелба с футболна топка в обръч.
При най-малките /1-4
клас/ победители станаха:
„Раци“:1. СУ „Иван Вазов“; 2. ОУ „Св. св. Кирил

Магията на
здравето

Спорт и здравословно
хранене

Ученици от ПГ „Алеко
Константинов“ изнесоха
лекция на тема „Здравословно хранене“ пред
свои съученици. След
направената презентация
беше разиграна викторина с въпроси по темата,
целяща да провери дали
са усвоени новите знания.
Отговорилите правилно
получиха много награди.
В края на викторината
младежите
попълниха
тест, с който провериха
доколко спазват правилата на здравословното
хранене.
„Всички знаем на теория
как да се храним здравословно, но не го прилагаме на практика“ - пошегува се Сашка Иванова,
учител и ръководител на
проекта.
Лекцията бе по проект
„Магията на здравето
– спорт и здравословно
хранене“, в който партньор е и Община Мездра.
В него участват общо 61
ученици от IX, X и XI
калс на учебното заведение. Мероприятията по
проекта ще продължат до
края на месец май.

и Методий“; 3. ОУ „Христо Ботев“.
Скачане с чували: 1. ОУ
„Христо Ботев“; 2. ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“; 3. СУ „Иван Вазов“.
„Бързи, смели, сръчни“:
1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“; 2. ОУ „Христо Ботев“; 3. СУ „Иван Вазов“.
Стрелба с футболна топка в обръч: 1. ОУ „ Св.
св. Кирил и Методий“; 2.
СУ „Иван Вазов“; 3. ОУ
„Христо Ботев“.
При възрастовата група
5-7 клас класирането бе
следното:
„Раци“: 1. СУ „Иван Вазов“; 2. ОУ „Христо Ботев“; 3. ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“.
Скачане с чували: 1. ОУ
„Христо Ботев“; 2. СУ
„Иван Вазов“; 3. СОУ „Св.

св. Кирил и Методий“.
„Бързи, смели, сръчни“:
1. СУ „Иван Вазов“; 2.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“; 3. ОУ „Христо Ботев“.
Стрелба с футболна топка
в обръч: 1. СУ „Иван Вазов“; 2. ОУ „Христо Ботев“; 3. ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“.
Комплексен
победител
стана СУ „Иван Вазов“,
второто място си поделиха
основните училища.
Кметът на Общината
инж. Генади Събков награди участниците в игрите с
грамоти и индивидуални
подаръчни комплекти.
След края на надпреварата бе изтеглена и томбола,
на която бяха раздадени
награди – 24 спортни и
ученически пособия.

Избор на професия

ПГ „Алеко Константинов“ – Мездра отвори врати за бъдещи средношколци и техните родители, които бяха приети радушно от ръководството и преподавателския колектив на училището.
Гостите бяха впечатлени от съвременната материална
база и условията за работа в учебно-възпитателния процес. Презентираните паралелки и специалности за учебната 2019/2020 година са актуални и заслужено предизвикват интереса на ученици и родители. Ръководството
мотивирано и компетентно отговори на поставените въпроси. Очерта основните цели на обучението в професионалната гимназия, отговарящи на изискванията и отговорностите, които съвремието поставя пред българското
образование:
- Съчетаване на образование с професия, отговаряща на
изискванията на развитието на туристическата индустрия
в световен мащаб;
- Гъвкавост в обучението, безупречно обслужване;
- Съвременни маркетингови и рекламни концепции съобразно стандартите на работа и изискванията за високо
качество на предлагания продукт – хранително изделие,
ресторантьорско и хотелиерско обслужване.
Възпитаници на учебното заведение по атрактивен начин
презентираха своята работа и показаното от тях е най-позитивната реклама за училището, в което се обучават.
Фолклорната формация към училището – „Мераклии“
поднесоха поздрав към своите гости.

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра

http://mezdra.bg

Редактор: Кирил Радовенски
Обществена редколегия:
Галя Василева, Марияна Йорданова, Иванка Начева, д-р Герго Цонков
Хонорари не се изплащат;
Предпечатна подготовка: Даниел Драганов
Всеки автор е отговорен за материалите си;
Телефон за връзка: 0897 83 03 95

Творчество

3

Поетически речник
на живота

Премиера на нова книга на
поетесата Рени Митева се
състоя в заседателната зала
на Общината.
В стихосбирката „Зелени
залези“ поетесата е събрала
62 стихотворения, обединени от обща тема – непрестанното търсене на смисъла на живота. Въпросите,
които авторката си задава,
са колкото лични, толкова
и общочовешки. А подозрението, че щастието е един
красив мираж на хоризонта,
който все се отдалечава с
натрупването на жизнения
опит, се превръща в горчива
убеденост.
Заглавието е провокирано
от залеза, зелен всяка лятна
вечер в последните си мигове, на границата между деня
и нощта, по време на настъпващия здрач. Зеленината на пречупената светлина
не може да се улови от всеки – нужни са очите на твореца, който чрез поезията
си се грижи тези безценни
късчета светлина да станат
и наше достояние.
Стихотворенията са подредени по азбучен ред – от А
до Я – по първата буква на
заглавието, като своеобразен речник на живота:
„Защото животът е
вечен
по някакви свои закони пътеката стига далече,
щом златната ябълка
гони“
(„Ябълката на раздора“)
Книгата „Зелени залези“ на
Рени Митева е писана бавно, с любов и майсторство,
и заслужава да бъде четена
с внимание. Представянето
ѝ беше уважено от деятели
и почитатели на изящното изкуство, възпитаници
на Рени Митева, колеги и
граждани.
Поетесата е родена на 10
август 1971 г. в Мездра.
Завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалност
Начална училищна педагогика. Живее и работи като
начален учител в родния си
град. Пише стихове и рисува, удостоена е с много
награди за поезия, нейни
стихове са отпечатани в редица национални и местни
издания. Има една издадена
книга с поезия хайку „Думи
в подмолите на душата“ 2003 г., която е избрана за
книга на 2004 г. в Мездра.

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

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

от стр. 1
На 5 май беше празникът на певческото и танцово
изкуство с концерти на женска вокална група „искрици“ и мъжка вокална група „Калето“; Концерт на
самодейци от Мездра; Концерт на Мухарем Сербезовски и Кулинарно шоу на Иван Звездев.
След тържествената света литургия в храм „Св. Георги Победоносец“ на 6 май на централния площад се
проведе ритуалът по вдигане флага на Общината по
случай Деня на Мездра, а към присъстващите с приветствие се обърна кметът инж. Генади Събков.
Късно подир обяд беше Празникът на певческото и
танцово изкуство; концертът на женските певчески
групи „Детелини“, „Белокаменица“ и на възпитаниците на „Центъра за подкрепа за личностно развитие“. Вечерта завърши с незабравимия концерт на
Здравко Мандаджиев и танцовото шоу „Кабири“.

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

46-ти ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА

„МЕЗДРА-МАЙ“ 2019 г.

9.05. (четвъртък)
11.00 ч. - Тържествено честване Деня на Европа и
Деня на победата (пл. „България”);
15.00 ч. - V Лекоатлетически турнир за деца 1-4 клас
„Най-добрите” (Спортна площадка на СУ „Иван Вазов”);
10.05. (петък)
17.30 ч. - Премиера на сборника с разкази „Рога и
крила” от Светла Дамяновска (Голяма заседателна
зала на Община Мездра);
11.05. (събота)
10.00 ч. - Градско първенство по художествена гимнастика на Детските градини (4-7 години) (Физкултурен салон на ОУ „Хр. Ботев”);
13.05. (понеделник)
19.00 ч. - Празничен концерт на СУ „Иван Вазов”
(Дом на железничаря);
14.05. (вторник)
17.30 ч. - Юбилеен концерт по случай 30-годишнината от основаването на Групата за стари градски песни
„Мездрея” (Дом на железничаря);
20.00 ч. - Мултимедиен спектакъл „МИСТЕРИЯТА
НА БЪЛГАРИЯ - ПОЧУВСТВАЙ БЪЛГАРСКОТО”
(АК „Калето”);
15.05. (сряда)
11.00 ч. - Концерт по случай 70-годишнината от основаването на ПГ „Алеко Константинов” (Дом на железничаря);
18.30 ч. - „Марихуаната на мама е най-добра” - комедия по Дарио Фо на ДТ Монтана (Дом на железничаря);
16.05. (четвъртък)
17.00 ч. - Премиера на книгите „Последната пролет
на вишните” и „Вересиите на Господа” от Георги
Апостолов (Голяма заседателна зала на Община Мездра);
16-19.05. (четвъртък-неделя)
10.00 ч. - Фестивал на средновековните традиции,
бит и култура (АК”Калето”);
17.05. (петък)
17.00 ч. - Концерт по случай 90-годишнината от основаването на ОУ „Христо Ботев” (Дом на железничаря);
20.05. (понеделник)
10.00 ч. - Смесена лекоатлетическа щафета на детските градини (Алея на кестените);
10.00 ч. - Градско първенство по класически шахмат
за ученици 1-12 клас (Шах клуб Мездра);
15.00 ч. - Футболен турнир на детските градини (Изкуствен терен на стадион „Локомотив”);
21.05. (вторник)
11.00 ч. - „За една обикновена шапчица червена” детски спектакъл на Общински куклен театър - Благоевград (Дом на железничаря);
19.00 ч. - „Железният светилник” - постановка на Театъра на Българската армия - гр. София (Дом на железничаря);
22.05. (сряда)
17.00 ч. - „50 години училище БЯЛО, ЗЕЛЕНО, ЧЕРВЕНО” - Юбилеен концерт на ОУ „Св. св. Кирил и
Методий” (Дом на железничаря);
18.30 ч. - Закриване на ХІХ Открит футболен турнир
на малки вратички за фирмени, квартални и селски
отбори (Спортна площадка на СУ „Иван Вазов”);
23.05. (четвъртък)
14.00 ч. - ІХ Майски краеведски четения (Голяма заседателна зала на Община Мездра);
24.05. (петък)
9.30 ч. - Шествие на детските градини и училищата, тържествен концерт на детски състави по случай
Деня на славянската писменост и българската просвета и култура, награждаване на изявени ученици, групи и състави (Площад „България”);

http://mezdra.bg

Даяна - на 10 години

“Ритлите” - дивно творение на природата

красиви изгледи и исторически местности са
съчетани неповторимо в Искърския пролом
Илия Борисов
Приказни са красотите на
ненагледно хубавото село
Люти брод. Сред най-интересните неща в това
живописно кътче са величествените каменни “Ритли” - едно от чудесата на
родната природа. Гледката
е впечатляваща. Откъдето
и да ги погледнете, те ви
привличат с фееричната
си красота в този планински кът.
“Ритлите” заемат площ
от 160 хектара на изхода
на Искърското дефиле, западно от Люти брод. Във
всеки илюстрован албум
на България и в географските и туристическите
книги и справочници има
увлекателни описания за
това природно творение.
В книгата: “Чудни кътове из нашата Родина”
Владимир Попов пише:
“Ритлите” са един от найинтересните
природни
паметници в пролома на
река Искър. Народът правилно ги е оприличил на
ритли на кола и им е дал
това име. Първата каменна стена на “Ритлите” най-западната, е дебела
само 2.60 метра. На 40
метра източно от нея се
издига още по-мощната
втора стена. Тя е дебела
6.50 метра. Само 5 метра на изток от втората е
изправена третата стена,
която е дебела около 6.50
метра. Тези своеобразни
стени са почти вертикални

и са изградени от варовици, образувани от скелети
на корали и черупки на орбитолини”.
Много описания и легенди има за пленително
красивите Ритли “родили”
се заедно с появата на Искьрския пролом преди милиони години. Височината
им е от 50 до 60 метра, а
дължината - някъде към
200 - 300 метра. Обрасли
са е ниски храсталаци и
единични малки дървета.
Източно от тях, по посока към железопътната
гара, сред гъсталаци са
скрити от погледа руините на процъфтяващото
някога средновековно селище Коритенград. Ясно
личат останките от стари
крепостни стени и зидове, няколко от черквите
са възстановени и отново
изложени на разрушаване.
“Ритлите” са непристъпни
за катерене и крият фатални рискове за всеки, дръзнал да се изкачи по тях.
На запад е историческият
Рашов дол, сгушен в разкошна долина. Тук през
тревожните майски дни на
1876 година се е разразил
кървав бой на разбитата
Ботева чета, предвождана от Георги Апостолов,
Десет юначни сливенци
от “хвърковатият отряд”
загинали в овчарската
кошара на баба Мария
Цоловска, заедно с двама
младежи от Люти брод.
От Люти брод до Че-

Култура на поведението ни

Сватбеното облекло
При подписването на брака нито булката, нито гостите не трябва да обличат рокли с голямо деколте, със заголени рамене и много къса пола. Некрасиво изглежда
и биеща на очи прозрачна рокля. Ако булката е с дълга
рокля, то и другите жени също трябва да бъдат с такива дрехи. Мъжете /в това число и младоженецът/ обличат тъмен костюм. В ръцете си булката държи букет
цветя. Ако след подписването на брачния договор се
състои празненство, булката присъства със сватбената
си рокля, а младоженецът с празничен костюм.
Не е задължително сватбената рокля да бъде в традиционния бял цвят. Тя може да бъде цветна, но светла,
не пъстра. Ако е с къси ръкави, уместни са ръкавици,
които ще й отиват. Красотата на сватбеното облекло се
допълва от традиционното було, което диктува модата. Прието е девойките и младите жени на сватбата да
обличат светли рокли. Един пъстър шал, букетче цветя
или друго ярко украшение ще оживят всеки тъмен тоалет. По-пълните жени обаче са принудени да избират
тоалетите си в по-тъмни цветове…
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Исторически дати

9 май – Ден на победата
и Ден на Европа.
11 май 1990 г. - В Мездра
е учредено земляческо
дружество „Македония“.
В него членуват преселници от Пиринския край,
които живеят в нашата
община. Инициативата е
на отец Методи Цветански, Димитър Воденичаров и Димитрина Коцева.
13 май 2001 г. - В село
Брусен е положен основният камък за построяването на църквата „Св.
Йоан Кръстител“. Главен
дарител за изграждането
на първия в историята
на селото православен
храм е внучката на семейство Балабанови Лиляна
Александрова-Дост.
Май 1975 г. - НЧ „Просвета-1925“
(тогава
„В.Коларов“) е удостоено
с орден „Св. св. Кирил и
Методии“ първа степен,
по повод 50 години от
създаването му.
16 май 1989 г. - В салона
на Филмова база е организирана премиерата на
документалния филм за
тогавашната мездренска
интелигенция „Бар Иконостас“. Оператор и режисьор на филма е Пламен Герасимов. Същия
ден в „Киновидео клуба“
е направен творчески
портрет на известния
кино режисьор Борислав
Пунчев, който също е роден в Мездра.
18 май 1876 г. - В Русия е
връчено Самарското знаме на българското опълчение.
19 май 1986 г. - В кино
„В. Коларов“ (Дома на
железничаря) е прожектиран и обсъден българския игрален филм
„Кръвта остава“. Режисьор е роденият в нашия
град Борислав Пунчев.
Присъства целият творчески колектив на филма.
22 май 1936 г. - В с. Моравица е открит паметник на загиналите във
войните (1912-1913 и
1915-1918 г.). Върху него
са изписани имената на
20 моравчани.
24 май – Ден на българската просвета и култура
и славянската писменост.

репишкия манастир са
само няколко километра.
Маршрутът може да се
премине пеша по асфалтов път, като се преминат
четири тунела, пресичащи
снагата на планината. “Калето” и “Пресечен камък”
крият много легенди за
цар Иван Шишман. Озовете 11 се в глухото дивно усое на Черепищкия
манастир, ще изпитате
истинско възхищение от
необикновената картина.
Освен на обновената и
реставрирана църква “Успение Богородично”, ще
се любувате на музейния
кът с подредените експонати за историята на Светата обител и съвременния
информационен център на
парк: “Врачански балкан”.
На най-високото място е
Рушидовата къща, стръмни стъпала водят към костницата, още четири са
другите сгради със своя
богата летопис.
Изходен пункт за тези
забележителни места са:
жп гара Враца и Мездра,
когато в ранните часове
има пътнически влакове,
до Люти брод и Черепиш
може да се пътува и с 6
автобуса и леки коли, както и пеша през Паволче
и Челопек, а така също и
по билото на Врачанския
балкан – по Ботевата алея,
продължена от две години
от “Околчица” до „Рашов Катя Мудрова, директор
на дирекция „Бюро по трудол”.
да“ - 8 май.

За рождения си
ден почерпи:

Прочетено в старите
мездренски вестници

„Писатели – гости
на пионерите
По случай Седмицата на детската книга и изкуствата за
деца Районният пионерски
дом организира разнообразни
изяви на пионери и срещи с
писатели. Открита бе изложба
на детската книга и проведен
конкурс за рисунка на асфалт.
Много вълнения донесоха
срещите на пионерите от Мездра, Зверино, Камено поле и
Роман с писателите Г. Авгарски, Ел. Андреева, Д. Тончев
и Д. Лазаров и откриването на
самостоятелен детски отдел
при градската библиотека.
В „Искърска комуна“ бр. 1
от 22 януари 1973 г.

В следващите дни
рожденици са:
Д-р Мария Илиева, педиатър – на 10 май.
Инж. Любомир Драганов, бивш директор на
БДЖ „Товарни превози“ на 15 май.
Евгени Кучков, художник
– на 16 май.
Д-р Лоренцо Асенов, кардиолог – на 17 май.
Илиана Минковска, кореспондент на БНТ – на 18
май
Ангел Борисов, общински съветник – на 19 май.
Йошка Йотова, общественик – на 21 ноември.
Дора
Василева,
педагог – на 21 май.
Бисерка Драганова, бивш
кмет на с. Люти дол – на 23
май.

http://facebook.com/mezdra

