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Ние ви гарантираме
НАЙ-ДОБРАТА ОХРАНА
на територията на община Правец
ИЗГОДНИ МЕСЕЧНИ ТАКСИ
тел. 07133/30 09; 0889/632 100

по РЕП-овете всеки вторник!

praveshkiglas@abv.bg; 0888/699 536

www.praveshkiglas.com

Правешки глас - във фейсбук

„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД
		гр. Правец пл. ”Тодор Живков” №3
0887 53 53 32 - Пламен Христов;
Е-mail: skdu.pravec.bg@abv.bg

Винаги до Вас !!!

Вторият етап от реконструкцията на
площада и пешеходната зона – в ход
За втори мандат:

Избраха кмета Гунински за
представител на страната
ни в Комитета на регионите
към Европейския съюз

Четете на стр. 5

Управителният съвет на Националното сдружение на общините в
Република България утвърди членовете на българската делегация в
Комитета на регионите към Европейския съюз. Кметът на Правец за втори път
ще заеме престижната длъжност като член на националната ни делегация
в Европейския комитет на регионите. Родната делегация се допълва от
кметовете на още 11 български общини. Новият мандат е за пет години от
2020 до 2025 година.
Кметът на Община Правец ще бъде един от 329-те представители на
всички 27 държави членки на ЕС, като ще има отговорността да съгласува
Продължава на стр. 5
всички

Нови съоръжения за деца в центъра на Правец

Нови паркови елементи бяха поставени на пл. „Тодор Живков“ в града. ски площад.
Красиво вписващите се в зелената част от пространството детските съоръЕлементите за игра са предназначени да насърчават творчеството и забажения веднага събраха малките палавници.
вленията. Те създават вълнуваща и забавна среда, която стимулира детскоЦветни, различни и безопасни, те отлично допълват ремонтирания град- то въображение, социалните и физическите умения.

2

брой 21, 09.06.2020

страница

НПГ ПО КТС ИЗПРАТИ СВОИТЕ АБИТУРИЕНТИ

Последваха дългоочакваните номинации. Тази година гласуването бе
електронно. Наградите връчваше десетокласникът Генчо Драголов в ролята
на ген. Мутафчийски.
Накрая г-жа Радка Йорданова удари последния училищен звънец, а г-н
Трифонов плисна менче с вода за много успехи пред випуск 15*
Много снимки: praveshkiglas.com

ТАЗГОДИШНИТЕ НОМИНАЦИИ:

С много настроение и обилно количество дезинфектанти НПГ по КТС
изпрати тържествено своите абитуриенти. Изпращането бе организирано
след приключване на втората задължителна матура в двора на компютърната
гимназия.
Водещи на празника бяха четвъртокурсниците Йоана и Михаил.
Директорът г-н Трифон Трифонов поздрави випуск 15* със завършването и
пожела на абитуриентите успешна реализация. „Днешният глобален свят ни
поднася много изненади, може би оттук нататък ще живеем различно. Никога
обаче не бива да забравяме кои сме, какви сме и откъде сме тръгнали. И
запомнете: тук винаги и по всяко време може да се върнете, за да получите
подкрепа. Отлично знаете, че укатецарите сме едно голямо семейство и
винаги за всичко си помагаме!“
От името на курсовите ръководители приветствие поднесе г-н Валери
Стефанов - класен ръководител на курс 151.
Петокурсниците Иван-Асен Иванов и Роксана Колева пък поздравиха
своите съученици от името на завършващите.
Роксана Колева получи специална награда за активното си участие в
извънкласните мероприятия, както и за дейността си като председател на
Училищния ученически съвет.

Приза „Отличник на випуска“ грабна Борислава Станиславова
Тодорова от курс 152.
За «Програмист на випуск 2020» бяха номинирани Никола-Войслав
Секулов 151, Виктор Кънчев 153 и Роксана Колева 154. Наградата отиде
при Виктор Кънчев.
За “Мистър фитнес” номинирани бяха Кристиян Бельов 152, Георги
Бельов 153 и Васил Тошев 155. Наградата отиде при Георги Бельов.
За “Дон Жуан на випуск 2020” номинациите бяха: Михаил Караиванов
151, Георги Бельов 153 и Николай Доброславов 154. Наградата бе
присъдена на Николай Доброславов.
Три момичета бяха номинирани за “Мис усмивка” - Ивайла Конова 151,
Елена Гачовска 153 и Роксана Колева 154. Призът отиде при Ивайла
Конова
Две двойки бяха номинирани за «Двойка на випуска» - Давид Красенов
от курс 154 и Борислава Тодорова от курс 152 и Маламир и Стефани от
153. Наградата взеха Борислава и Давид.
За Добряк на випуска» номинациите бяха Теодор Топалов 151,
Валентина Стоянова 154 и Иван-Асен Иванов от 155. Дипломата
взе Иван-Асен Иванов.
Трима си оспорваха наградата «Купонджия на випуска» – Цветослав
Бисеров 152, Любомир Лазаров 153 и Кристиан Дилински 154. Призът
отиде при Любомир Лазаров.
Титлата “Крал на випуска” си оспорваха Кристиян Бельов 152, Цветозар
Бунов 153 и Маламир Петков 153, а „Кралица ни випуска“ – Елена
Габовска 153, Грета Викторова 154 и Мила Петкова 155. В крайна сметка
за Кралица и Крал на випуск 15* бяха обявени Грета и Маламир.
Наградата «Класен ръководител» заслужено получиха всички класни
ръководители на петте паралелки:
1. Г-н Валери Стефанов - класен ръкодовител на курс 151
2. Г-жа Паулина Цветкова - класен ръкодовител на курс 152
3. Г-жа Янита Стоянова - класен ръкодовител на курс 153
4. Г-жа Галя Божинова - класен ръкодовител на курс 154
5. Г-жа Пенка Томова - класен ръкодовител на курс 155

За учениците I-III клас на ОУ „В. Левски“ – Правец, учебната година приключи
Вълнуващи, трогателни думи и много цветя в края
на тази различна учебна година! Въпреки трудностите
по време на дистанционното обучение, учениците
завършиха успешно. С надежда, че наесен ще са в
класните стаи, ще учат пак заедно и ще лудуват на
воля. Нищо, че всеки клас получи своите свидетелства
в различен ден и на различно място. Нищо, че нямаше
истинско тържество с празнична програма и почерпка.
Нищо, че родителите не стояха до децата си да се
радват на успехите им. Момичетата и момчетата бяха
щастливи отново да са заедно, да срещнат усмивките
на учителките си, да чуят насърчителни думи и да
получат своето удостоверение, придружено със
специална грамота, за завършен клас. Ръководството
на ОУ „Васил Левски“ изказва благодарност на учителските тандеми - Румяна Вутева и Елка Василева,
Цвета Виткова и Радка Александрова, Янка Бановска и Слава Савова, Марияна Дикова и Пенка
Алтънова, Нели Цветанова и Веселка Нинова, Петкана Петкова и Петя Хинова - за мобилизацията, за
всеотдайността, за търпението и усилията да преведат малките палавници през джунглата на знанието
и да ги изведат успешно до финала. За да не забравят да четат, а и за да се забавляват, малките
палавници получиха от кмета на общината - Румен Гунински, книжката «Небивалици с буквите - от А
до Я». Пожелаваме им наесен да се срещнат пораснали и още по-жизнерадостни.
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ШЕСТ ПРЕМИЕРИ НА МОЦАРТОВИЯ ФЕСТИВАЛ В ПРАВЕЦ

СЪБИТИЕТО ПОСРЕЩА ПОЧИТАТЕЛИТЕ
СИ ОТ 21 ДО 23 АВГУСТ

ОТКРИВАНЕТО

XVI-то издание на Mozart Festival Pravets ще
зарадва публиката с подбрани шедьоври от
световната и българската класика и с 6 премиерни заглавия, повечето създадени специално за
фестивала.
Артистичният му директор проф. Борислава
Танева си е поставила за цел да превърне Правец
в притегателен център за музикална култура,
който дава сцена на млади български артисти и
състави и стимулира творците да създават нови
произведения.

Фестивалът вдига завеса на 21 август от 21 часа на откритата сцена на RIU
Pravets Golf & SPA Resort с премиерата на детския мюзикъл «Пепеляшка».
Това е покана към най-малките и техните родители . На сцената ще бъдат
50 деца от вокална група «Бон-бон». Музиката е специално написана от
Борислава Танева, с която «Бон-бон» си сътрудничат още от самото си
създаване преди 25 години. Аранжиментите и оркестрацията са на Румен
Бояджиев – син. В спектакъла участват още Струнен квартет “Класик Арт“
и Сара Чакърова – перкусии. Във времето на онлайн комуникациите, които
стават все по-важен фактор за формирането на детското съзнание, ние не
забравяме, че има нужда и от приказното „имало едно време…”.

„За мен името на гениалния композитор Моцарт
означава висш цивилизационен символ, олицетворяващ безспирната енергия, бликащата инвенция,
вечната младост, насладата и разнообразието
на живота. Творчеството му е носител на новото,
позитивното и светлото в изкуството. Да, Моцарт
обединява всички тези непреходни ценности и ние
трябва да приемем, че точно нашият фестивал
е едно от малкото места за тяхното развитие в
България“ – споделя тя.

СРЕДНОЩЕН АКЦЕНТ В ПИАНО БАРА

Съботният ден ще завърши в приглушената атмосфера на пиано бара на
хотел RIU Pravets Golf & SPA Resort от 22.30 часа със специалните гости на
фестивала - „Ангел Заберски трио“. Любимците на публиката представят
„Малко нощна музика II“ - авторски премиерни интерпретации и импровизации
по популярни класически теми от Моцарт, Бах, Шопен, Паганини,
Рахманинов, Чайковски, Брамс и др. Програмата им синтезира два на пръв
поглед несъвместими музикални жанра - класика и джаз. Както публиката
ще усети, в пиесите, тези начала не се конфронтират, а тъкмо обратното постига се убедителен нов синкретичен образ на добре познатата игра между
утвърденото и новото. В своите авторски импровизации, обичаният български
джазмен и композитор Ангел Заберски успява да запази оригиналните идеи
СЪБОТНО МАТИНЕ
и мелодии, така че те да останат лесно разпознаваеми от публиката, като в
същото време, заедно със своето джаз трио, ще ги интерпретира с чувство
Два великолепни образеца на камерното творчество на Моцарт и Бетовен
на свобода и обширност, типично за любимците на българската публика.
ще представи струнен квартет „Филхармоника“ на 22 август в съботното
матине от 11 часа в изисканата обстановка на зала „Правец“ на хотела.
ЗАКРИВАНЕТО
Произведенията са обединени от почитта и възторга на един гений към
друг. Бетовен копира буквално структурата на Моцартовия квартет № 18
С концерта “Музика в картини” се закрива XVI-то издание на Mozart Festival
K. 464, като музикалното съдържание в същото време демонстрира ярко
Pravets
2020.
характерните черти на неговия новаторски стил. Във
Изумителните
втората част на програмата музикантите са включили
гласове
на
едно от младежките произведения на Антонин Дворжак
певиците от хор
– песенният цикъл „Кипариси“, преработен за струнен
“Ваня
Монева”
квартет от самия композитор, който ще прозвучи за
с диригент Ваня
първи път пред българската публика в своята цялост.
Монева
ще
Струнен квартет „Филхармоника“ е съставен от
озвучат сцената
водещите музиканти на Софийска филхармония:
на площада пред
Павел Златаров (концертмайстор), Ана Иванова
община Правец
(помощник-концертмайстор),
Милена
Златарова
от 21 часа.
(първа виола) и Иван Лалев (концертмайстор на
Началото
виолончелите).
на концерта е
Чаровната „първа дама“ на българския фолклор
отредено
на
Ваня Монева ще се срещне със своите почитатели
световната
в традиционната „Среща с автограф“ в съботния
премиера
на
следобед. Маестра Монева ще разкаже своята гледна
“Музикални проточка за живота на музиканта, звездните мигове и
странства”
предизвикателствата на сцената.
творба, поръчана
Същата вечер Mozart Festival Pravets ще представи
и
специално
най-младия български камерен оркестър Drop Down Community. С поглед към написана за фестивала от професионалното перо в българския фолклор
езерото на откритата сцена от 21 часа ще се качат тринадесетте музиканти Георги Андреев.
със средна възраст от 26 години, амбицирани да извадят класическата
Публиката ще бъде съпричастна и с още една премиера - композиторът
музика от статуквото ѝ на „музейно“ изкуство и да я срещнат с актуалните Димитър Хри-стов адаптира творбата „Звучи тромпет“ от Джовани
съвременни музикални тенденции и звук. Кредото на Drop Down Community Пиерлуиджи да Палестрина, вдъхновен от спецификата на хор „Ваня
е, че в изкуството не може да има граници, стига да подхождаш честно и Монева“. В хоровата фактура умело е вплетен светлият тембър на обоя,
с любов към него. Ентусиазмът на младостта тук среща мъдростта на солист е Вълчан Вълчанов.
стабилната подготовка и безпрекословната любов към музиката.
Билетите за Mozart Festival Pravets на цени от 15 и 20 лева ще бъдат
Drop Down Community ще направят световната премиера на „Камерна налични в мрежата на Eventim от 15 юни, когато ще бъде представен и изцясимфония“ от талантливия български композитор Румен Бояджиев-син, ло обновеният сайт на фестивала. (сн. архив)
която е написана специално за тях и участието им на фестивала.
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ЗОДИАК 08.06.-15.06.

ОВЕН
Възможни са нови
запознанства. В никакъв случай не зарязвайте започнатото, не бива да
отстъпвате. Преследвайте упорито
целите си, за да постигнете успех.
ТЕЛЕЦ
Случват се неочаквани събития в обществения и личния живот.
Бъдете великодушни към околните,
не проявявайте високомерие. Настъпва златно време за онези, които
ще се посветят на кариерата си.
БЛИЗНАЦИ
Добре е да сте въздържани и самокритични, откажете се от съмнителни контакти. Външни сили може
да повлияят на кариерата ви или да
наложат промени в някои цели или
направления на дейността ви.
РАК
Само
индивидуалните занимания ви
носят успех. Възможно
е плановете просто да не са подходящи за този момент. Не бива да губите чувството си реалност. Не проявявайте излишна самоувереност.
ЛЪВ
Добре е да сдържате емоциите си. Има
опасност от влошаване на отношенията с околните.
Всички благоприятни събития, които се случват през периода, са достатъчно важни и продължителни.
ДЕВА
Преценете предварително качествата на
партньорите, с които
разговаряте, тогава пристъпете към
действие. Умението ви да контролирате ситуациите ви помага да постигате последователно целите си.
ВЕЗНИ
Може да изявите
способностите си във
всички сфери. Възможно е да получите интересно предложение. Въздържайте се от активни действия в личен и делови план.
СКОРПИОН
Завършете всичко
онова, което сте обещали на себе си и на
близките хора. Обмислете перспективите си за бъдещето. Запазете
спокойствие и в най-сложните ситуации. Бъдете предвидливи.
СТРЕЛЕЦ
Не бива да опитвате да прехвърляте
проблемите на чужда
глава, както и да протакате. Не се
намесвайте в естествения ход на събитията. Бъдете разумни и предпазливи, не влагайте излишни емоции.
КОЗИРОГ
Не губете време
и нерви в празни разговори. Бъдете сдържани и критични към ставащото,
избягвайте излишните контакти.
Точно сега не бива да участвате в
борба за власт, бъдете търпеливи.
ВОДОЛЕЙ
Самолюбието ви
ще бъде поставено на
изпитание. Не бива да
сте прекалено критични към околните. Сдържайте емоциите си, не
допускайте пререкания. Очаква ви
борба за доказване и утвърждаване.
РИБИ
Добре е да сте
в обкръжението на
близки и разбиращи ви
хора. Не се впускайте в авантюри
с неизвестен край. Опитайте се да
сте по-толерантни към околните.

ПРИРОДНИЯТ ГАЗ ПОЕВТИНЯВА С 9% ОТ 1 ЮНИ
Какво става с електроенергията?!

Комисията за енергийно и водно регулиране на открито
заседание на 1 юни утвърди цената на природния газ за
месеца в размер на 20,33 лв./MWh. Тази цена е с 9,04% или
2,02 лв./MWh по-ниска от действащата в момента, съобщи
председателят на КЕВР Иван Иванов.
Това е поредното намаление на цените на газа от 5 август
миналата година. То се дължи на промяната в договора
между «Булгаргаз» и «Газпром експорт», в която тежест имат
цените на газовите хъбове в Европа.
От 1 юли цената на тока за домакинствата в Западна и

Североизточна България ще бъде намален.
Средната цена на електроенергията в страната ще пада
с 0,55%.
За клиентите на ЧЕЗ на регулирания пазар намалението е
с 0,45 на сто.
Домакинствата и малкият бизнес, които са клиенти на
«Енерго-Про», ще получават тока на цени с 1,69% по-ниски
отколкото са сега.
При потребителите на ЕВН в Югоизточна България обаче
ще има увеличение от 0,15 на сто.

Раздадоха свидетелствата във Видраре
На 2 юни ОУ „Васил Левски“ - Видраре връчи на учениците си от I до III клас удо стоверенията за завършен
клас в Начален етап. Децата на 6 години от подготвителната група също получиха своите първи документи.
Тържество бе организирано на открито, пред сградата на училището, и бе съобразено с противоепидемичните мерки. Присъстваха и родителите на децата.
Първокласниците получиха като награда комплект книжки
от община Правец.
С част от учениците в Начален етап ще бъде организирано допълнително обучение. То ще е присъствено и ще
стане чрез обособяването на групи от по 4-5 деца. Допълнителните часове ще бъдат насочени към работа по допуснати пропуски и неусвоен материал по основните предмети.
Други ученици ще продължат работа в клубовете по интереси.
С останалите класове от IV и прогимназиален етап дистанционното обучение ще продължи до успешното завършване
на учебната година.
Седмокласниците ще се явят на НВО на 15 юни по български език и литература и на 17 юни по математика, според
графиците на Министерството на образованието.
На децата и техните родители желаем спокойни летни дни
и много забавления.
От Ръководството на ОУ “В. Левски“ - Видраре

В Равнище отбелязаха Деня на Ботев
ВТОРИ ЮНИ

НА 2 ЮНИ 1876 ГОДИНА
ТАМ , ВЪВ ВРАЧАНСКИЯ БАЛКАН,
ГЕРОЙСКИ ЗАГИНА
ЕДИН БЪЛГАРСКИ ВЕЛИКАН.
НО «ТОЗ , КОЙТО ПАДНЕ
В БОЙ ЗА СВОБОДА,
ТОЙ НЕ УМИРА!»
ТОВА НАРОДЪТ МУ ГАРАНТИРА!
„ЖИВ Е ТОЙ , ЖИВ Е !”
ПО- ЖИВ ОТ ЖИВИТЕ!
ЗА НЕГОВИЯ ГЕРОИЧЕН ПОДВИГ
НАРОДА МУ ЩЕ ПРЕДАВА
НА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ ,
КАТО НЯКОЙ ЕК ,
ОТ ЧОВЕК НА ЧОВЕК ,
И ОТ ВЕК НА ВЕК .
ЗАСТАНАЛ НАЧЕЛО НА ЧЕТА ОТ 200 МЪЖЕ ,
ВСИЧКИ ТЕ ГОТОВИ ДА УВИСНАТ НА ВЪЖЕ ,
ТРЪГВАТ , ТУРСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ПОБЕЖДАВАТ
СВОЯ НАРОД ОТ РОБСТВО ДА ОСВОБОЖДАВАТ.
КАКВА Е ТАЗИ ПРЕДАНОСТ?
КАКВА Е ТАЗИ ДЪРЗОСТ И СМЕЛОСТ?
НА ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ МОМЧЕТА ,
С ЖЕЛАНИЕ ПОСТЪПИЛИ В БОТЕВАТА ЧЕТА!
В КОЗЛОДУЙ СЛЕЗЛИ ОТ ПАРАХОДА „РАДЕЦКИ”.
БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЯ ЦЕЛУВАТ,
КЪЛНАТ СЕ В ИМЕТО НА НАРОДА,
ЧЕ ПОВЕЧЕ НА ТУРЦИ НЯМА ДА РОБУВАТ.
ВСИЧКИ ТЕ СА ОЧАКВАЛИ НАРОДЪТ ДА СЕ
БУНТУВА
И ПОВЕЧЕ НА ТУРЦИ ДА НЕ СЛУГУВА ,
НО УПЛАШЕН ОТ ЖЕСТОКИТЕ БАТАШКИ
КЛАНЕТА
НАРОДЪТ Е ПРИНУДЕН ДА СИ КРОТУВА .
ТАКА БЕЗ ПОМОЩ ОТ НИКЪДЕ, ТАМ ГОРЕ,
ВЪВ ВРАЧАНСКИЯ БАЛКАН
ГЕРОЙСКИ ЗАГИВА ЕДИН БЪЛГАРСКИ ВЕЛИКАН,
В НЕРАВЕН БОЙ С ТУРСКИ БАШИБОЗУК,
СБЪДВА СЕ НЕГОВА „ МОЛБА”
„БОЖЕ, ПОДКРЕПИ И НА МЕН РЪКАТА,
ТА КОГА ВЪСТАНЕ РОБА ,
В РЕДОВЕТЕ НА БОРБАТА
ДА СИ НАЙДА И АЗ ГРОБА”
ХРИСТО
БОТЕВ
Е
ГЕНИАЛЕН
ПОЕТ
И
РЕВОЛЮЦИОНЕР, ЗАГИНАЛ ГЕРОЙСКИ В БОРБАТА
ЗА СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ.
ВЕЧНА МУ ПАМЕТ!!!
Михаил Димитров - Равнище

По традиция Денят на
Ботев и на загиналите за
свободата на България се
отбелязва всяка година в
село Равнище. Минути
преди 12 ч. самодейците
от
НЧ
«Димитър
Грънчаров
1928»
се
събраха в беседката
пред читалището, за
да отдадат почит на
Ботев и загиналите за
народна свобода. Найвъзрастната самодейка Боряна Нанова, рецитира
безсмъртната Ботева творба „Хаджи Димитър“, като последните думи на
стихотворението се сляха с тържествения вой на сирените.
Информационното табло пред читалищната сграда бе тематично
обновено с портрет на Ботев и материали, посветени на неговата и на
четата му гибел във Врачанския балкан. На таблото намериха място и
емблематичните стихове на Иван Вазов от стихотворението „РАДЕЦКИ”,
както и силните слова на стихотворението „ НА ПРОЩАВАНЕ” от поета
– революционер Христо Ботев.
Секретар на Н.Ч. „Д. Грънчаров 1928” - Д. Николова
Изработвам метални врати, огради, гаражи, халета.Тел. 0893690725
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ВТОРИЯТ ЕТАП ОТ
РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА
ПЛОЩАД „ТОДОР ЖИВКОВ” И
ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА – В ХОД

С края на коронакризата стартира и вторият етап от мащабния ремонт на площад „Тодор Живков” в град Правец.
Припомняме, че проектът за рехабилитация и реконструкция е разработен в две части, като през 2019-та приключи първият етап, който включваше централното площадно
пространство. Сега ремонтът продължава с пешеходната
зона, започвайки от Автогарата. Цялостно ще се подменят
настилката и отводнителните съоръжения, като ще бъдат
запазени основните зони и очертания на площада. Поетапно ще се обновяват и възстановяват зелените площи.

Нови книги за малки и големи
Избраха кмета Гунински за в библиотеката на градското
представител на страната
читалище
Във връзка със „Световния ден на книгата“- 23 април, заводът на Сименс
ни в Комитета на регионите Енерджи
ЕООД в град Правец предостави на градската библиотека и детските
градини - ДГ„Индира Ганди“ и ДГ „Здравец“ в град Правец разнообразни
към Европейския съюз
книги, които да зарадват малките и големите читатели на библиотеката.
За втори мандат:

(От стр. 1) законодателни предложения, важни на регионално и местно
равнище.
Комитетът на регионите е структуроопределяща организация в йерархията
на законодателството на Европейския съюз, тъй като с него се консултират
Европейската комисия, Съветът на ЕС и Европейският парламент по всички
въпроси, засягащи местното и регионалното управление като например
здравеопазване, образование, заетост, социална политика, икономическо и
социално сближаване, транспорт, енергетика и изменение на климата.
След решението на Министрския съвет, с което българската делегация
официално се легитимира, кандидатурите ще бъдат представени на
Постоянното представителство на Република България към ЕС за поименното
им гласуване от Съвета на Европейския съюз.

Равносметката на един подвиг

Да си спомним за правчаните, дали
живота си в борбата за свобода

На 2 юни почитаме паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата
и независимостта на България. Сред четниците на легендарния поет и
революционер Христо Ботев през 1876 г. по достойнство заема своето място
Драган Йотов - Комитата от с. Разлив. Достойно място сред борците за
свобода заемат и много българи от Правешкия край, посветили живота си на
Майка България. В националноосвободителната борба на българския народ
се включват и жителите на Правешкия край. Иван Пеев /Маруша/ и Васил
Пенчов от Правец са участници в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа
през 1868 г. Четиринадесет са участниците от Правешкия край в четата на
Филип Тотю ”Балкански лъв” през 1876 г. По делото срещу Васил Левски и
неговите сподвижници пред турския съд на заточение в Диарбекир и Аргана
Мадени са осъдени дванадесет души, членове на тайните революционни
комитети в Правец, Видраре и Осиковица.
Тридесет и един поборници от Правешко вземат участие в редовете на
Българското опълчение и се сражават за свободата и независимостта на
България при Шипка, Шейново, Стара и Нова Загора.
Правчани дават своя принос в редовете на Българската армия в
Балканската и Междусъюзническата война. Мобилизирани са всички - млади
и стари. В бойните действия и от раните си на фронта загиват 176 участници
от Правешкия край.
Да
почетем
паметта
и
на
участниците в Първата световна
война - от Правец и района на фронта
загиват 281 души.
В борбата против фашизма от
района отдават живота си 18 достойни
синове и дъщери на България.
Да сведем глава и пред 45-та
загинали участници от Правец и
общината във втората фаза на Втората
световна война през 1944/45 г.
Поклон
пред
паметта
на
всички загинали за свободата и
независимостта на България от
Правешкия край!
Исторически музей Правец

Ето и заглавията:
Голяма книга на българските митове и легенди
Български предания и легенди - Корнелия Лозанова, Цанко Лалев
Български народни приказки - Ангел Каралийчев
Български вълшебни приказки - Николай Райнов
Приказки - Светослав Минков
Приказки - Ран Босилек
Деца играят вън - Георги Данаилов
Патиланци - Ран Босилек
Приказки - Александър Пушкин
Приказки по телефона - Джани Родари
Приказни пътешествия - Оскар Уайлд
Книга за джунглата - Ръдиард Киплинг
Приключенията на Лукчо - Джани Родари
Пипи Дългото чорапче - Астрид Линдгрен
Приключенията на Пинокио - Карло Колоди
Вълшебникът от Оз - Лиман Франк Баум
Приказки от Ръдиард Киплинг. Избрана класика за ученика – книги.
Мая Макнева, представител на фирмата сподели с нас:
„За Деня на книгата направихме няколко инициативи в завода“ - разказаха
от „Сименс“. „Една от тях бе да предоставим книги на градската библиотека.
Свързахме се с Божидар и той ни каза кои книги са се позахабили, кои се
търсят, а няма достатъчно екземпляри. Даде ни списък и така станахме
полезни.
В двете детски градини предстои да занесем книгите, нали те отскоро са
отворени. Разбрали сме се да предоставим по 10 книжки за всяка група подарък за малките палавници.
В нашия завод пък си направихме читалня на открито. Обособихме едно
красиво кътче, работниците донесоха книги от собствените си библиотеки.
Така, когато са в почивка, могат да си избират какво да четат. Могат и за
вкъщи да вземат – не се записват на картони, няма строг контрол, но нашите
работници са съвестни и всичко е наред. Макар и по-късно, отбелязахме
деня подобаващо.“
От името на Читалищното настоятелство при НЧ „Заря 1895“ Татяна
Борисова – председател, благодари на представителите на завода.
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ОЧАКВА СЕ НБЛ ДА СТАРТИРА НА 10 ОКТОМВРИ

Броят на чужденците в НБЛ няма да бъде
намаляван през новия сезон. Това стана ясно след
провеждането на Общото събрание на Лигата.
То продължи рекордните 8 часа и половина.
През това време бяха обсъждани редица теми,
касаещи бъдещето на първенството ни. Имаше
разминавания по различни казуси, като някои
от тях останаха за доизясняване на следващо
събрание. Така клубовете ще могат да продължат
да разчитат на 3-ма чужденци едновременно на
паркета и на още двама, които да бъдат записани
в протокола за мача. Друго много важно, което бе

решено на заседанието в зала Триадица, бе броят
на различните подрастващи в състава за всеки един
мач. Клубовете се обединиха около идеята през
новия сезон в групата от 12-те на дадена среща
да фигурират минимум един баскетболист до 19
г. и един до 23 години. Идеята е от сезон 2021/22
г. бройката общо да стане трима. Без наличието
на такива състезатели в състава двубоите няма
да може да започват, а на такъв отбор ще бъде
налагана служебна загуба. Клубовете взеха
решение новият сезон в Лигата да започне на 10
октомври. Това е предложението, около което се

Йордан Минчев:

Няма как да минем само с българи
Крилото на Левски Лукойл и на националния ни
отбор Йордан Минчев заяви, че не си представя
родното първенство без чужденци. Той призна,
че би било хубаво да се играе само с български
баскетболисти, но на този етап това е невъзможно
да се случи.
„Не знам до каква степен може да се получи.
Колкото и да е добре за всяка държава да разчита
само на местни играчи, няма как да се разминем
без чужденци. Българите не сме чак толкова
много. Изглежда трудно всички 10 отбора да
бъдат запълнени само с български играчи“ –
заяви Минчев. Той добави, че изграждането на
Асоциация на баскетболистите ще е добре за
всички негови колеги, защото това е хубаво нещо,
което всички играчи организират.
„Имаше нужда от това всички баскетболисти да
се съберем и да се дават идеи, за да се подобри
самото ни първенство“ – допълни Минчев.

Вензенков не се е
отказал от НБА

In memoriam

Отиде си видният спортен деятел от
Правец Цено Ценов

Българският спорт, и в частност борбата,
бе разтърсен на 31 май вечерта от болезнена
вест. На 80-годишна възраст ни напусна един от
последните мохикани – правчанинът Цено Ценов.
Роденият на 09.09.1939 г. в пловдивското село
Марково Ценов бе най-добрият управленец, който
бранеше ценностите на любимия си спорт с всички
сили. През последните 24 години той бе начело на
Европейската федерация по борба, а от 2018-а – и
вицепрезидент на международната федерация. Бе
единственият българин, който успя да пробие до
най-високите структури на борбата в света. Ценов
бе фактор в организацията на Стария континент
от нейното основаване през 1978 година. Видял
и преживял абсолютно всичко – и добро, и лошо,
свързано с любимия му спорт. Той обичаше борбата
с цялото си сърце. Кожно заболяване го спира от
ранна възраст да пробие на тепиха, но именно това
пък му позволява през годините да извърви пътя
от секретар до президентския пост. Преминава

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

Приемно време:
Всеки ден от 14 ч. до 16 ч.

обединиха всички присъстващи. Въпросът с броя
на мачовете и завъртанията не намери консесусно
решение. Имаше предложение да има по 4
завъртвания в редовния сезон, което ще увеличи
срещите до 36 преди началото на плейофите.
Основната причина за разногласията е неясният
брой на отборите, които ще участват в новия сезон
2020/21. Шумен неколкократно изрази интерес,
но до момента не е направил официална заявка.
Така че все още няма крайно становище колко
точно клуба ще участват в НБЛ. Всички отбори
имаха представители на заседанието в Триадица,
Националният селекционер Росен Барчовски също
сподели свои виждания на събранието. Финал на
срещата дадоха президентът на федерацията
Георги Глушков и Виктор Кирков, които се
обединиха около идеята за повече на брой и поконструктивни подобни сбирки в близко бъдеще.

и през съдийски курсове, бил е международен
съдия. По образование той бе историк, завършил е
Софийския университет, но така и не му се налага
да практикува. Любознателността и интересът
към учението обаче го развиват като личност,
владееща френски, руски, а впоследствие и
английски език. По пътя към най-високите етажи
на европейската и световната борба Ценов
първо е сътрудник на Христо Меранзов в БСФС.
Две години след това вече е сътрудник в отдела
за високо спортно майсторство, а от 1971 г. е
назначен за отговорен секретар на Българската
федерация по борба с председател Райко Петров.
Този тандем ръководи най-успешния ни спорт
18 години, които са най-бляскавите в цялата
история на борбата ни. След прехода Ценов се
насочи към европейските структури, като голямата
му болка в началото на 90-те е твърдението, че
борците са се превърнали в инструмент на друг
тип управление и манталитет. Именно поради тази
причина има и кратък период на дистанциране,
но никога не е спрял да помага на България и
родната федерация. За това и завинаги ще остане
като доайенът на родната борба, отдал близо 70
години от живота си на нейното развитие и слава.
Ценов е дългогодишен член на БОК и смъртта го
завари като изпълнителен директор на фондация
Български спорт. В началото на тази година
министър Кралев му връчи най-високото отличие
в областта на спорта „Венец на победителя“,
като доказателство за огромната заслуга, която
има за развитието на родния ни спорт. Именити
спортни личности го почетоха в последния му
път, бе поднесен и венец от името на Общинска
администрация Правец.
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Най-добрият български баскетболист в момента
Александър Везенков не се отказал от мечтата си
да пробие в НБА. Крилото призна, че поддържа
контакт с Бруклин, откъдето го избраха под №57
в Драфта през 2017 г. Наскоро той бе поканен
да води подготовка с отбора в САЩ, но заради
пандемията нямаше как да пътува. „Помощникгенералният мениджър на Бруклин беше идвал на
2-3 мача. Говорим си, разменяме идеи, но друго
е конкретно да ти каже „Ела“, съвсем различно
е само така да си говорим. Вече се чувствам посигурен в себе си и след всеки изминат сезон,
вече 6 години близо, съм в Евролигата и това е
много голям опит да играеш срещу най-добрите в
Европа. Виждаме колко европейци вече играят в
НБА и колко пробиват и отиват там. Мисля, че това
винаги ще си ми стои на дневен ред като мечта и
се надявам все някога да се осъществи“ – заяви
Везенков-младши.

Върнаха публиката на
футболните мачове
Държавата разреши мачовете от Първа лига
да се играят пред фенове. Още от първия кръг бе
възможно да се попълват до 30% от капацитета
на стадионите. Това стана още при рестарта на
5 юни с двубоите Локомотив Пловдив – Етър и
Левски – Лудогорец. Както е известно, феновете
на 6 от водещите клубове – ЦСКА, Левски,
Локомотив и Ботев от Пловдив, Черно море и
Берое, излязоха с обща декларация-призив за
разрешаване на публиката на мачовете от Първа
лига. Така премиерът Бойко Борисов се вслуша в
молбата на феновете и публиката се завърна на
стадионите. Привържениците обаче трябва да
седят на разстояние от 2 седалки един от друг.
Съоръженията, които имат сектори без седалки,
няма да може да се използват. Ще се допускат
зрители само на такива със седящи места.
Спортните материали подготви Сашо Бункин
Микро Кредит АД отпуска кредити от 200 до
3300 лева. тел. 0885 399 246

За контакти:
Телефон: 0888 699 536
e-mail: praveshkiglas@abv.bg
Правешки глас
Разпространение: 0886 00 66 85

брой 21, 09.06.2020

страница

7

Новини от Етрополе

ПЛОДОВИ НАПИТКИ И ЛАКОМСТВА ЗА ВСИЧКИ
ДЕЦА ОТ ЯСЛАТА И ГРАДИНИТЕ
На 1 юни празнуваме
Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на
детското здраве, състояла
се в Женева през 1925 година.
По повод празника ръководството на Община
Етрополе подари плодови
напитки и лакомства на децата, посещаващи детските
градини и детската ясла.
Подаръците бяха връчени
лично от заместник-кмета
на община Етрополе г-жа
Станка Димитрова.

За Черешова Задушница:

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ОСИГУРИ
ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ДО СТАРИЯ
И  НОВИЯ ГРОБИЩЕН ПАРК
За удобство на хората в
Деня на Черешова Задушница,
която бе в събота, Община
Етрополе осигури безплатен
автобусен превоз до стария и
новия гробищен парк.
В този ден се почита
паметта на всички починали
православни християни. Това
е втората голяма задушница
за
годината,
наричана
Спасовска или Черешова.  Наречена е така, защото по това време на годината
зреят черешите. Честването е свързано с поверието за прибирането на душите
на всички покойници, които са били на свобода след Велики четвъртък.
За една календарна година обикновено задушниците са преди Месни
Заговезни, след Спасовден, около Димитровден и Архангеловден.
На тези дни близките на починалите посещават гроба, преливат го с вино,
прекадяват го с тамян и след това раздават на присъстващите жито и храна за
«Бог да прости мъртвите души».

АКЦИЯ ЗА ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ И
КАСТРИРАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА
В град Етрополе се проведе акция,
чиято цел е овладяване популацията на
безстопанствените кучета в града. Обработени
бяха 25 животни. Това се осъществи чрез
мобилна ветеринарна лаборатория на фирма
„Ветеринарни практики ЗД“ ООД, с която
общината има договор.
Фирмата кастрира мъжките и женските
безстопанствени кучета, обезпаразити ги
против външни и вътрешни паразити и ги
ваксинира против бяс, след което те бяха върнати обратно в ареала, който
обитават. Методът кастриране-връщане е високо и трайно ефективен. В
популацията от стерилни животни, когато едно животно умре, няма да има друго,
което да заеме неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой
на безстопанствените животни. Връщането на здрави и неагресивни кучета на
места, от където са взети, предотвратява прииждането на други некастрирани
и вероятно болни или агресивни кучета от покрайнините на града и поддържа
баланса на популацията. Всяко куче, което няма дом или се намира извън
границите на дома на своя собственик или гледач и не е под прекия надзор на
собственика или гледача, има статут на „скитащо куче”, се обработва.
Община Етрополе напомня на всички собственици на домашни любимци да
регистрират животните в Общинска Администрация - Етрополе. Регистрацията
е безплатна, а за кастрирани кучета ежегодна такса не се дължи. Може да
регистрирате вашия домашен любимец в стая № 202 в сградата на Общинска
Администрация – Етрополе.
Таксата за притежаване на куче се заплаща ежегодно.

ГОЛЯМ ПРАЗНИК
НА МАНАСТИРА
„СВЕТА ТРОИЦА“
С
божествена
Света литургия, отслужена от свещениците в Община
Етрополе, започна
в неделя празникът
на етрополския манастир. След това
бе осветен и раздаден курбан за здраве. Община Етрополе се бе погрижила
да осигури безплатен транспорт до
светата обител. Вечерта преди празника лично Негово Високопреосвещенство Ловчанският Митрополит Гавриил отслужи тържествена света
литургия в храма. Тя бе наречена за здравето и благополучието на всички
жители на община Етрополе.

Съобщение

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че достъп
до неделния пазар в Етрополе
ще имат само земеделски
производители и фермери за
реализация на произведената
от тях продукция (зеленчуци,
плодове, посевен и посадъчен
материал
и
друга
готова
продукция).
Земеделските производители, които предлагат продукцията си, както и гражданите, които посещават пазара, трябва да спазват всички
противоепидемични мерки съгласно Заповед РД-01-262/14.05.20 г. на
министъра на здравеопазването.
Община Етрополе
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ПЪРВИ ЮНИ – ЧАКАН, ЦВЕТЕН И ЗАБАВЕН

На 1-ви юни - Международния ден на детето, градският площад в Правец
бе преобразен и празнично украсен за малчуганите. Това бе първото
публично мероприятие след края на извънредното положение. Събитието
бе организирано от Община Правец и фирма „Сименс Енерджи“ ЕООД, а
децата се почувстваха истински специални.
Площад „Тодор Живков“ бе огласен от стотици детски гласове. Любимите
герои – Мини Маус, приятелка на Мики Маус, феята Камбанка от шедьовъра
на „Дисни“ - „Камбанка
и феята пират“, Кучето
Роки
от
„Пес
патрул“
и
принцеса
Елза от „Замръзналото
кралство“,
раздаваха
на малчуганите цветни
балони
и
играчки,
осигурени
от
„Сименс Енерджи“ ЕООД и
Община Правец.
Кметът на общината
Румен
Гунински
поздрави присъстващите
с празника и изрази
радостта си да види
отново площада пълен
с живот: „Изминаха 3
месеца, в които не беше
възможно
да
бъдем

Изложба на детски рисунки в
читалището на Равнище

По повод 1 юни в народно читалище „Димитър Грънчаров 1928” с. Равнище бе подредена изложба на детски рисунки. Децата от селото за пореден
път показаха, че именно те са тези, които най-много радват жителите на
Равнище.

Довиждане, детска градина –
здравей, първи клас!

На 1 юни, Международния ден на детето, ДГ „Индира Ганди“ изпрати поредното ято немирници от Подготвителна група към следващото стъпало на
образованието – училището. Деца и родители се събраха на площад „Тодор
Живков“, направиха си много снимки и се порадваха на новите придобивки в
парка. Поднесоха цветя на своите учителки Виолета Лилова, Калина Гроздева и леля Ани. Тържествено обещаха да бъдат прилежни и успешни ученици.
Удостоверенията, потвърждаващи готовност на малчуганите за училище,
учителките им раздадоха в парка до Спортен комплекс Правец.
Да им пожелаем успешен път по стълбичката на знанието!

заедно. Затова сега с много желание се постарахме да организираме
първото тържество за децата - бъдещето на нашия град. Уверявам ви, че
няма нищо по-хубаво от това да видиш площада на Правец пълен с нашите
деца, да усетиш върху себе си усмивките им. Бъдете здрави, деца, растете
щастливи!“
Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, Велико Търново
с много ентусиазъм поднесе на публиката мюзикъла „Патиланци“. Баба
Цоцолана грабна вниманието на малки и големи, а смешните приключения
на Патиланчо и неговата дружина предизвикаха бурни аплодисменти.
Дълго след представлението децата се снимаха със своите любими герои.

Децата на Видраре
също празнуваха
По повод 1 юни читалище „Развитие 1898“
с.Видраре организираха рисуване върху асфалта за малчуганите от селото. Децата изобразиха слънце, дом, море, небе, дъга… и така изразиха своите послания за мир, обич и любов.
Читалището пък подсигури награди и лакомства за
всички участници.

Кариера „МИАЛ“
От 2017 г. Елаците Мед АД
разработва находище „МИАЛ“, община Мирково, за добив на
индустриални минерали - доломити.
Кариерата предлага богат асортимент от скална маса и фракции, сертифицирани по следните стандарти:
► Сертификат за съответствие иа производствен контрол 2085-CPR-043 БДС EN 13 242;2002+А1;2007
„Скални материали за несвързани и хидравлични свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-041 БДС EN 13 620;2002+А1;2008
„Добавъчни материали за бетон“
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-042
БДС EN 13 043;2005+АС;2005
„Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи”
► Сертификат за съответствие на производствен контрол 2085-CPR-044 БДС EN 13 450;2003+АС;2005
„Трошен камък за ЖП линии“
					
Координати за връзка:
GPS координати: 		
(02) 923 77 12 - Офис Елаците-Мед АД
на кариера „МИАЛ“		
+359 87 680 0542 - инж. Димо Димов
42°39I28.07II / 23°59I0.76II		
office@ellatzite-med.com

