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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 !!!

Децата и
СПЕКТАКЪЛ,
ветераните с
СЪТВОРИЛ
отличия от ИСТИНСКА МАГИЯ
Луковит и Варна
Емоционален финал на тържествата
„39 години градско начало“

Подробностите: навътре в броя

Все повече нови случаи
на COVID-19 в страната
Областният управител свика
спешно кризисния щаб

Подробностите: навътре в броя

ЕКИПЪТ НА МУЗЕЯ - С НОВИ
УНИФОРМИ, ДЕЛО НА „ЖЕНИ СТИЛ“

Служителите на Исторически музей - Правец вече със със стилни нови
униформи. Костюмите са изработени лично от известния моден дизайнер
Жени Живкова. Униформите са решени в цвят графит и представляват вталени сака и стилни панталони.

Четете на стр. 7-8

КАК СА СЕ ОБЛИЧАЛИ НА
СВАТБА ПРЕДИ 100 ГОДИНИ?

Четете на стр. 7
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ПРАЗНИК НА МЕСТНИТЕ ПРОДУКТИ И ОБИЧАИ
СЪБРА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ОТ РАЙОНА
Изложбата-базар „Празник на местните продукти и обичаи“, организирана специално за празника на Правец, предизвика голям интерес. Участие със своя продукция взеха много хора от района, пазители на българския дух, бит и култура.

ЧИТАЛИЩЕ „ВАСИЛ ЦЕНКОВ“ С. РАЗЛИВ – с баници / сладка и солена/,
домашна разядка и дребни сладкиши. Разливчанските „баби – хубави още
гиздави“ пресъздадоха обичая „Топене и наричане на пръстени“, ритуал, възстановен от тях и изпълняван ежегодно с много любов.
ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ И РАЛИЦА ЦВЕТАНОВА, МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТ ОТ С. ПРАВЕШКА ЛАКАВИЦА, бяха подредили различни сиропи,
ликьори, мед, билки и други природни продукти. Ралица се интересува
от различните растения и билки и тяхното приложение в кулинарията,
козметиката и лечението.
„ПАУЛОВНИЯ“ ЕООД – ПРАВЕШКА ЛАКАВИЦА – отглеждащи крави,
овце агнета и биволи – разкошни продукти – мляко, сирене и кашкавал.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИГ „ЯБЛАНИЦА – ПРАВЕЦ“ представиха
Ябланица - най-сладкия град на България. ФИРМИТЕ „ПЕТ ПЛЮС“ ООД,

производители на халва, локум, вафли и други вкусотии презентира своите
продукти.
ВАСИЛ ЖЕЛЕВ, човек с дух неповторим и уникален, със сръчни ръце и
голямо сърце – се представи с малки творения на изкуството. Верен негов
помощник е съпругата му Симеонка – заедно полират, слепят, монтират
макети, каквито в младините си той е проектирал.
ВЕНЕЦИАНА КОСТОВА от Правец показа красиви предмети с игла и
конец;
ИЛИАНА ЗАХАРИЕВА ЦАКОВА ОТ С. КАЛУГЕРОВО – лечебни торбички
с билки, бродирани с много любов. Още от детство тя обича всичко,свързано
с обичаите и традициите, затова става част от фолклорната група на
читалище „Отец Паисий 1897“
СВЕТЛА ЦЕНЕВА ОТ ПРАВЕЦ, превърнала хобито си в изящни предмети
от вестник, представи прекрасни кошници и кашпи.
ИВАН ОГНЯНОВ ОТ ОСИКОВИЦА – известен още като бай Иван пчеларя,
беше излязъл на базара своите пчелни продукти. На своята достолепна
възраст той не е загубил интерес към изучаването на нови неща за „сладките
жилещи същества“.
Всички, които посетиха базара, си тръгнаха с по нещо – полезно, красиво
или вкусно.

Тематичен кът в
градската библиотека
Божидар Георгиев подреди интересен тематичен кът в градската библиотека под мотого „39 години Правец град“. В него място намират: Три
албума за Правец - 1981 г., 1987 г., 1988 г., Бащино огнище – 1970 година, В подножието на Градище – 1978 година, Исторически корени и културно наследство на община Правец /три тома/ - 2006 г. 2011 г., 2016 г.,
Правешкият манастир „Свети Теодор Тирон“ – от Архимандрит Йоан, 3 издания.
Жителите и гостите на града могат да се запознаят с всички книги и албуми от изложбата до края на месец октомври.
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За празника на българската община:

КМЕТЪТ НА ПРАВЕЦ БЕ СРЕД
ГОСТИТЕ В РЕЗИДЕНЦИЯ „БОЯНА“

Румен Гунински в разговор с вицепремиера
Марияна Николова и председателя
на Парламента Цвета Караянчева

На 12 октомври 2020 г. Националното сдружение на общините
в Република България отбеляза Деня на българската община –
в празнична атмосфера и със съответните предпазни мерки в
коронакризата.
В тази различна заради пандемията година сдружението удостои
с награди фирми, неправителствени организации и отделни
личности, дали добър пример, дарили или работили в полза на
обществото.
На официалната церемония присъстваха много от водещите
политически личности в страната като председателят на Народното
събрание Цвета Караянчева, зам.-председателят на Народното
събрание Емил Христов, вицепремиерът и министър на туризма
Марияна Николова, както и министрите Кирил Ананиев, Красимир
Вълчев, Деница Сачева и други държавни лица.
Председателят на Националното сдружение на общините и кмет
на Велико Търново Даниел Панов и изпълнителният директор на
НСОРБ Силвия Георгиева посрещаха в Резиденция „Бояна“ своите
гости, сред които бе и кметът на община Правец - Румен Гунински.

15 октомври – световен ден на чистите ръце

В Дневния център на Правец беше проведена здравна беседа
Специален акцент бе правилното миене на ръцете с цел превенция от
COVID - 19 и заразни заболявания.
Според учените миенето на ръцете със сапун може да се спаси живота
и здравето на милиони хора по света. Сапунисването може да предотврати
предаването на стомашно - чревни, респираторни, кожни инфекции, очни
възпаления и грип. Ръцете трябва поне 15 секунди да се обтриват със сапун

по всички части. Може да се използват и готови спиртни дезинфектанти,
важно е да се спазват ежедневно хигиенните норми.
Поддържането на висока лична хигиена е един от най-ефективните и
в същото време леснодостъпни методи за предпазване от развитие на
инфекции. Дръжките на вратите, телефоните, клавиатурата на компютъра,
кухненските плотове са едни от най-замърсените повърхности. По ръцете на
хората се задържат различни микроби, като при неспазване на достатъчна
лична хигиена може да се развие автоинвазия (т.е. човек да се зарази сам)
или заразяване от друг източник. Особено опасно е докосването на очите
и устата с мръсни ръце, тъй като това осигурява бързо проникване на
различните патогени в организма.
Необходимо е миенето на ръцете да се превърне в ритуал. За постигане на
оптимален ефект е трябва да мием ръцете си не по-малко от 15-20 секунди.
Топлата вода оказва по-добър. При липса на достъп до чиста вода и сапун
се препоръчва използването на дезинфектанти или антибактериални мокри
кърпички. Дезинфектантите, съдържащи етанол в концентрация между 60 и
90 процента, оказват ефективно антимикробно действие. Много от тях водят
до активно убиване на вирусите и бактериите (бактерициден и вирусоциден
ефект), като повлияват също и гъбичките.
Световният ден за миене на ръцете напомня: „Децата се учат на хигиена
от малки!“

Корнелия Нинова изненада проф.Стоян
Михайлов за 90-годишния му юбилей
Проф. член – кореспондент на БАН, доктор на
социологическите науки Стоян Михайлов отбеляза
тържествено своята 90-годишнина в родната
Скравена. Заобиколен от своите деца, внуци и
правнуци, проф. Михайлов посрещна подобаващо
хубавия юбилей. Сред официалните гости бяха
видни учени, професори, политици – внукът му,
народният представител Стоян Мирчев, народният
представител Иван Ченчев, Светлана Шаренкова
– член на НС на БСП и издател на в-к „Земя“, проф.
чл.кор. Любен Димитров, проф. Георги Манолов
– ректор на Висшето училище по
сигурност и икономика и др.
Голямата изненада на семейното
тържество бе присъствието на
председателя
на
Националния
съвет на БСП – Корнелия Нинова.
„Забележителен житейски път в
партията и в обществен план има
многоуважаваният от всички нас
проф. Михайлов. За всеки човек
е важно да се гордее с децата и
внуците си. Вашият внук Стоян
Мирчев е достоен Ваш заместник
в Праламента“, каза Нинова. Тя
пожела здраве и дълголетие на
проф. Михайлов, след което му
връчи най-голямата награда в БСП

– наградата на Националния съвет и на 50-ия
конгрес – „Димитър Благоев“.
Проф. Любен Димитров връчи на юбиляря
почетен плакет на Фондация „Човещина“, за
неговата високо хуманна научна и обществена
дейност. Проф. Георги Манолов пък обяви, че по
повод 90-та годишнина на проф. Михайлов му
подарява повторно издаване на негова книга, по
избор.
Приветствено слово произнесе синът на
професора – проф. Михаил Мирчев. С много

вълнение той сподели пред гостите най-важните
моменти от живота на проф. Стоян Михайлов. „90
години е един дълъг живот, изключително наситен
със съдържание, идеализъм, с цели, с творчество,
с постижения и със здрав дух. Професорът е един
от малкото хора, които при онази власт – 30 години,
и при настоящата власт – 30 години, никога не е
изневерявал на важните неща – на принципите, на
морала и на работливостта“, каза проф. Мирчев,
като подчерта, че в живота е важно какво остава
след нас.
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ЗОДИАК 19.10.-25.10.

ОВЕН
Стараете се да въведете ред във всичко.
Поговорете с близките
си, но не бързайте да се налагате
веднага. Изслушайте ги и след това
вземете категорично решение.
ТЕЛЕЦ
Внимавайте, защото от хората около
вас зависят не само
настроението ви, но и резултатите
от вашата дейност. Многото мисли
в главата ви и вашата несигурност
ви пречат да видите перспективата.
БЛИЗНАЦИ
Връщате
стар
дълг. Това може да ви
остави без пари, но ще
успеете да покриете нуждите си.
Птуванията сега не са подходящи.
Бъдете добронамерени към хората
около вас, не се налагайте.
РАК
Не бъдете разточителни, иначе финансовите трудности са неизбежни. Не натоварвайте близките си
с прекалени изисквания и капризи.
Само ако сте в добри отношения с
хората около вас, ще успеете.
ЛЪВ
Имате забележителен напредък в социалното положение.
Перспективите са добри, бюджетът
ви се стабилизира. Търсенията ви
са резултатни. Проявете разум и
приемете живота такъв, какъвто е.
ДЕВА
Интуицията ви е
силна и точна. Доверете се на вътрешния
си глас и ще спечелите. Нужна е
повече акуратност по отношение на
финансовите дела. Избягвайте всякакви ненужни усложнения.
ВЕЗНИ
Може да обедините творчество с прагматизъм и да постигнете добри резултати. Време е да покажете на какво сте способни. Сега
може да се изпълнят желанията ви.
СКОРПИОН
Колкото и невероятно да изглежда
всичко, ще впечатлите
околните с идеите си. По-добре се
концентрирайте в едно нещо. Така
ще имате шанс да го завършите добре. Пазете се от мошеници.
СТРЕЛЕЦ
Получавате противоречиви оценки и
съвети. Личен проблем
ви прави нервни и раздразнителни.
Ако сте мотивирани, ще свършите
много работа. Хрумват ви нестандартни, но уникални идеи.
КОЗИРОГ
Не губете чувството си за реалност. Излишната ви увереност
може да ви попречи да видите истиското състояние на нещата. Мислете и работете разумно, избягвайте
експериментите и авантюрите.
ВОДОЛЕЙ
Може би мечтите
ви са нереални и от
това произтичат някои
неудачи по пътя ви. Възможни са
финансови или здравословни проблеми. Отваряйте очите си на четири, пазете се от капани.
РИБИ
Възможни са здравословни неразположения, бъдете внимателни. Постарайте се да сте разумни и спокойни при разрешаването
на сложни казуси.

ЛЕКОАТЛЕТИТЕ-ВЕТЕРАНИ НА КЛА ПРАВЕЦ 92
И КЛА БАЛКАН С ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

След като се представиха достойно в националния
шампионат за ветерани в Пловдив, състезателите на
правешкия лекоатлетически клуб отново се отличиха. Това
стана по време на втория национален турнир Веселин
Тончев, проведен на 10 октомври във варненския спортен

комплекс Локомотив. Организатори бяха община Варна
и местният лекоатлетически клуб Атлетик 2002. Участие
записаха 68 състезатели от страната. Между тях бяха двама
представители на КЛА Правец 92 и един на КЛА Балкан –
Ботевград. (На стр. 6)

Все повече нови случаи на COVID-19 в страната
Областният управител свика спешно кризисния щаб

На 15.10 областният управител на Софийска област
Ил.Тодоров свика извънредно заседание на областния кризисен щаб с участието на кметовете на общините в Софийска
област. Причината бе непрекъснато увеличаващите се случаи
на заразени с COVID-19. За последната седмица са установени 7 нови случая в Ботевград, 4 в Етрополе и 0 в Правец. Към
момента най-тревожна е ситуацията в Ботевград. Там от началото на октомври заразените с COVID-19 са 14, като няколко

случая са локализирани в с.Трудовец-предимно в семейства.
Миналата седмица бяха установени двама заразени пожарникари, работещи в Противопожарната служба в Правец, които обаче са от Ботевград. След направени тестове на всички
пожарникари, не са установени други случаи на заразени огнеборци. Няма положителни проби и при контактните с тях
лица, но въпреки това им е наложена карантина, каквито са
правилата.

Варненският куклен театър
гостува на наша сцена

На 14 октомври спектакълът „Палечка“ на Държавен куклен театър
Варна зарадва малчуганите на Правец. Историята на малкото момиченце, родено в цвете, и неговите приключения в големия свят, вълнува
малки и големи повече от 200 години. “Палечка” е спектакъл без думи,
създаден по едноименната приказка на Ханс Кристиан Андерсен. Сценарият и постановката са дело на Вера Стойкова, музиката е на известния музикант Нелко Коларов. Всички мерки за закрити мероприятия бяха
спазени. Децата се радваха на прекрасния декор, колоритните костюми
и интересната сценография, а усмивките им говореха, че така поднесена, приказката много им харесва.

Читателска поща

Поредната наглост на управляващите

Голям шум се вдигна тези дни. За пореден път са изгонени руски дипломати за шпионска дейност срещу страната. Този ход предизвиква ироничен
смях и недоумение всред по-голямата част от старото поколение. Известно
е, че по-голямата част от икономическото ни оборудване е от бившия Съветски съюз. Военното ни оборудване – също. Ние имахме немалка и найдобре оборудвана и тренирана армия на Балканите. Да, но това струваше
скъпо. Тодор Живков казваше: „Ако не ни е военния бюджет, няма да ни стигнат складовете да си поберем стоките”. Цялото ни военно оборудване беше
съветско. Съветски специалисти го планираха, доставяха и контролираха.
Русия знае всичко – какво има в България и няма какво да разузнава. Това
предизвиква ироничен смях.
През седемдесетте години на миналия век работех в режимно поделение. Оборудването и контролът по настаняването му се контролираше от
съветските специалисти. Обстоятелствата бяха такива, че аз пряко се грижех за тяхното обслужване. Няма да забравя тези дни! С тези широки души,
след работа се черпехме, пеехме „Край Босфора шум се вдига...” и „Красная
армия марш вперёд ...”. Спазвахме секретността и всичко беше на ниво.
Впоследствие аз бях изпратен в Родопите, в ловно стопанство. В поделението беше дошла групата съветски специалисти за уреждане на сметките
по строителството на първия етап. Естествено, питали за мен. Съобразително, висшето командване разпоредило да ги доведат при мен. Имах условия

и ги посрещнах по братски. На тръгване генералът, който ги ръководеше,
преглеждаше протоколите за плащането, отделяше част от тях с думите:
„О дружбе – безвозмездно”. Подари ми и бутилка водка. Генералният щаб
беше уточнил, че стойността на това „безвъзмездно” беше над триста и петдесет милиона лева. Аз пък получих орден за заслуги към армията.
Всичко това, което с толкова труд и строга секретност строяхме, новите
„демократи” подариха на американците. Сега у нас има американски бази и
американци ни охраняват небето. По онова време имахме над 900 летателни апарати. Сега ще купим седем самолета. Трудно ще е на руското разузнаване да разбере какво имаме. Борисов наперено се изразява: „Предупредил
съм Путин...” – Боже, опази! – каква наглост!
Моят дядо, пленник в Русия от Първата световна война, казваше: „Голямата мечка не се бои от заювото тропане”. Поводът беше нападението на
немците срещу Русия. Ние пък се готвим да воюваме срещу Русия – какво
падение!
Има българска сентенция: В една бесовица мъникът казал: „Аз ще се
подкача, ама после ме търсете отдолу!”. Другата гласи: „Волът рие, на врата
му пада!”
Страшно е руското разузнаване, ама едва ли има какво да научи от разбишканата ни държава! Както се казва: „Смях в залата!”
				
Христо В. Христов – Референта
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Умствена гимнастика

Знанията си проверете, нещо ново научете…

Кръстословица

РЕЧНИК: АЛАТ, АМЕР,НИН, ПАРИК

3. Най-бързо потъващият град в света, който
пропада средно с по 25
см годишно, е…
а/
Джакарта,
Индонезия
б/Венеция, Италия
в/ Хюстън, Тексас, САЩ
г/ Дака, Бангладеш
4. През май 2019
г.учени алармираха, че
тези животни не бива
да се отглеждат във
ферми, независимо от
голямото им търсене
на пазара като популярно и вкусно блюдо.
Причината е, че не само са интелигентни, но
и изключително важни за доброто екологично
състояние на океана. Кои са тези животни?
а/ калмари
б/ акули
в/ делфини
г/ октоподи
5. Първото българско списание, насочено
към женската аудитория
в България, е издаваното през 1871 г. списание:
а/ “Жената днес“
б/ “Женски свят“

в/ “Ружица“
г/ “Домакиня“
6. Усет, хижа, часовник…са неологизми /
новосъздадени думи/,
дело на:
а/ Захари Стоянов
б/ Иван Вазов
в/ Найден Геров
г/ Петко Р. Славейков
7. Sphenopalatine ganglioneuralgia е официалният термин, обозначаващ :
а/ изтръпване на ръката след
продължително стоене в една поза
б/ болка в далака след
продължително тичане
в/ т.нар. замръзване на мозъка
след много студени храни и напитки
г/ болезнено хълцане
8. Никола Тесла е роден в
село, носещо същото име като
населено място в България.
Кое е това село?
а/ Бело поле
б/ Извор
в/ Смилян
г/ Негославци
Отговори:1.в, 2.б, 3.а, 4.г, 5.в, 6.б, 7.в, 8.в

1. Коя част от нашия
мозък отговаря за координацията на движенията, регулацията на силата
и продължителността на
съкращенията на скелетните мускули, като връзките на дясното полукълбо управляват дясната
част на тялото, а лявото - лявата част?
а/ среден мозък
б/ междинен мозък
в/ малък мозък
г/ продълговат мозък
2. Тя е втората жена, получила Нобелова награда
за икономика и е най-младият човек, отличен някога с наградата. Заедно
с Абхиджит Бенердже и
Майкъл Кремър поделиха
почетното първо място за
2019 г. заради „техния експериментален подход
към облекчаване на глобалната бедност“. Как
се казва тази жена?
а/ Джанет Йелън
б/ Естер Дюфло
в/ Дамбиса Мойо
г/ Кармен Райнхарт
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ЛЕКОАТЛЕТИТЕ-ВЕТЕРАНИ НА КЛА ПРАВЕЦ Стратега представи в
София и Плевен книгата си
92 И КЛА БАЛКАН С ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
(От стр. 4)Те се класираха както следва:
Андрей Атанасов спечели 3 първи места в
дисциплините 100 м гладко бягане, 800 м и дълъг
скок;
Тома Иванов зае 2-о място на 100 м гладко
бягане.

Участие записа и трета състезателка от региона
ни – Паулина Велчева от КЛА Балкан. Тя зае две
първи места в коронната си дисциплина хвърляне
на диск и в тласкането на гюлле.
Всички участници бяха наградени с грамоти и
специална чаша с логото на турнира.

Правчанинът Иван Лилов
подписа с БК Тунджа
Доскорошният състезател на Берое
Стара Загора и на националния ни отбор по
баскетбол Иван Лилов ще продължи кариерата
си в ямболския клуб. Това е 14-ият клуб на
32-годишния гард. Преди това е той е носил
екипите на Балкан, Лукойл Академик, Рилски
спортист, Спартак – Плевен. В чужбина се е
състезавал за отбори в Северна Македония,
Унгария и др. Лилов дебютира с екипа на
новия си клуб Тунджа в мач срещу варненския
Черно море Тича, в който се отличи с 12 точки.

Достойно представяне на
ПФК Чавдар и ФК Балкан 1929

На 17 октомври се играха срещите от 11-ия кръг
в Югозападната трета лига. Представителите на
региона ни изиграха домакински мачове и постигнаха важни победи. На градския стадион Чавдар
в Етрополе едноименният отбор посрещна ФК Пирин – Гоце Делчев. Мачът стартира добре за домакините, които в 10-ата мин. откриха резултата с гол
на Мартин Милков – 1:0. Гостите бързо изравниха
– 1:1 три минути по-късно. Етрополци отново излязоха напред в 16-ата мин., като с гол се отличи
капитанът им Николай Иванов за 2:1. При този резултат завърши първото полувреме. През вторите
45 мин. нов гол не падна. В самия край на срещата
гостите можеха да изравнят, но не успяха и двубоят завърши 2:1 за ПФК Чавдар.
На 24 октомври от 16 часа ПФК Чавдар гостува
в Банско на едноименния футболен клуб.
На ботевградския стадион Христо Ботев ФК
Балкан посрещна ФК Беласица – Петрич, който
е временен водач в групата. Двубоят стартира
двуостро с голови положения и пред двете врати.
Първото попадение за домакините дойде в самия

След столицата София треньорът на 20 век
Димитър Пенев представи автобиографичната си
книга „Стратега“ и в Плевен. Събитието предизвика
огромен интерес. Пената бе посрещнат в общинската зала Катя Попова с мощни възгласи „ЦСКА“,
а кметът на града Георг Спартански го удостои за
заслуги с „Почетен плакет на община Плевен“. „С
излъчване и непосредственост Вие правите хората щастливи. Вие сте единственият българин,
който успя да направи цял един народ да се почувства горд“ – заяви в приветствието си градоначалникът. Сред присъстващите привърженици на
спорта бяха и легендата на плевенския футбол
Пламен Гетов, който е играл под ръководството на
Пенев в ЦСКА през есента на 1988 г., представители на футболния Спартак, бившият баскетболист
на плевенския и националния тим Цветан Антов и
много други. Актьорът Веселин Плачков рецитира
стихотворение на плевенския поет, драматург и
писател Илко Иларионов, наречено Чудото, посветено на Пеневата чета и „Американското лято“.
Пенев разказа много свои спомени за дербита с
Левски, както и за големия ни актьор Стефан Данаилов. Той раздаде и автографи на присъстващите на събитието.

край на полувремето, когато след ниско центриране вратарят на гостите Захари Димитров сгреши
и ботевградчани поведоха с 1:0 след гол на Ангел
Ангелов. В 35-ата мин. главният съдия Димитър
Димитров отстрани от скамейката президента и
треньор на домакинския отбор Иван Редовски за
отправени обидни реплики към него. През второто
полувреме ботевградчани отбелязаха втори гол в
70-ата мин., когато техният централен нападател
Петко Петков остана сам срещу вратаря на гостите и с точен удар успя да удвои за 2:0. След това
главният съдия отстрани и старши треньора на
петричани Саша Симонович. Това е първа загуба
за петричани през настоящия полусезон след изиграни 11 срещи. От ръководството на ФК Беласица, заявиха, че ще подадат жалба срещу решенията на главния съдия в мача Димитър Димитров
в ЗС на БФС София. След загубата от Балкан на
временния лидер Беласица на първо място в групата излезе ФК Марек от Дупница.
На 24 октомври от 16 часа ФК Балкан 1929 гостува в Ихтиман на местния ФК Ботев.

Край на сагата! Пулев и Джошуа подписаха договор за мача
Двамата ще се срещнат в мач за световните тит- циално, след като двамата сложиха подписите си
ли в Лондон на 12 декември. Срещата ще състои под контракта за двубоя. Дългоочакваното събив О2Арена. Датата и мястото са потвърдени офи- тие, което е най-голямото за българския спорт през
тази година, няма да търпи
повече отлагания. Мачът
ще се проведе или без публика, или пред присъстващи 30% от капацитета на
съоръжението. На фона
на пандемията и развитието на ситуацията с корона
вируса на Острова обаче
е по-вероятно да няма фенове по трибуните. „Всичко
вече е уточнено. Детайлите
са изчистени и може да потвърдя, че мачът с Джошуа
ще се проведе. Радвам се,
че ще е тази година, защото
можеше да се отложи още
във времето заради цялостната обстановка. Но ето, че
имаме дата и място. Вижда-

Офис: гр. Правец
Площад „Тодор Живков“ 3

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

Издава „Балкан медия стар”
Главен редактор: Христина Иванова
Екип: Пенка Славчева
Паулина Василева
Печат: „Нюзпринт“ ЕООД - гр.София

те, че не винаги нещата стават така, както на някои
хора им се иска. Държаха много да е в Лондон заради публика, а ето, че сега най-вероятно няма да
има хора изобщо на трибуните. Но такъв е животът. По-добре така, отколкото пак да отлагаме двубоя“ – сподели Кобрата. 39-годишният Пулев ще
опита да пренапише историята, ставайки първият
българин със световна титла в професионалния
бокс. За целта той трябва да нанесе второ поражение на Джошуа в кариерата му, като той самият
е също с една загуба (през 2014 г. от Владимир
Кличко). „Подготовката вече съм я стартирал. Още
един месец тренирам усилено. Започнах да правя
и спаринги. Ще има още и в Германия. Предстои
ми да се кача на високопланинската база Белмекен за няколко седмици. След това ще замина за
Германия. Всичко сме уточнили, планът е изготвен.
Засега остава да се подготвя максимално добре и
да спечеля титлата“ – допълни още Кубрат Пулев.
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
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„Каква невеста си била ти, мамо“…

КАК СА СЕ ОБЛИЧАЛИ МЛАДОЖЕНЦИТЕ ПРЕДИ
100 ГОДИНИ?
Под звуците на една от любимите песни на Емил Димитров „Каква невеста си била, ти мамо“ в Историческия музей на Правец бе открита интересна етнографска изложба.
Тя представя сватбени рокли и аксесоари от миналото, презентирани и аранжирани по много интересен начин. Експонатите са на Исторически музей Димитровград.
Таня Борисова – директор на Исторически музей Правец, запозна присъстващите с промяната на булчинското облекло от времето на Възраждането, с характерната червена кърпа, короните за венчавка в църква,
преведе всички през войните и влиянието на западната мода, та чак до съвременното свободно облекло.
Изложбата може да разгледате все още! Не пропускайте
това интересно изживявяне!

„МАГИЯТА НА ТАНЦОВОТО
Читалище „Христо Ботев
ИЗКУСТВО“ – СПЕКТАКЪЛ,
1884“ - Ботевград, гостува на
СЪТВОРИЛ ИСТИНСКА МАГИЯ Правец за празника на града

„Моят град – красив и подреден. Неслучайно тук звездите са толкова ясни,
въздухът - толкова прозрачен, слънцето – толкова ярко, а хората – будни и
амбициозни, обичащи родния край!“ - Така започна празничният спектакъл,
посветен на 39-та годишнина от обявяването на Правец за град.
Кметът Румен Гунински се обърна към всички с приветствени думи:
„Уважаеми почетни и заслужили граждани на Правец. Уважаеми общински
съветници, уважаеми граждани и гости на града ни. 39 години нашите
съграждани развиват това населено място. Искам да благодаря на всички
бивши ръководители на община Правец, на всички бивши и настоящи
общински съветници, служители на общинска администраци и звената
към нея. Искам да благодаря на вас, уважаеми съграждани, защото вие
ежедневно работите за развитието на Правец, за да бъде той това, което
виждаме днес... Честит празник!“
В празничната вечер публиката стана свидетел на феерия от цветове,
ритми, светлини и слово. Поднесоха я Представителният фолклорен
ансамбъл „Заря“, с ръководител Ивайло Димитров и Ансамбъл „Шевица“ - София с ръководител Петър Ангелов. Двата състава работят върху съвместен
проект „Магията на танцовото изкуство“, чиято II-ра част подготвиха специално за празника на града.
Танц след танц, на сцената оживяха духовната култура, нравствените
добродетели, традиции и ценности на нашия народ, съхранени и предадени
през поколенията. (Продължава на стр. 8)

Два духови оркестъра и мажоретният състав при читалището в Ботевград
повдигнаха градуса на настроението на площад „Тодор Живков“ в деня на
празника на града. Първи на сцената на площада излезе Представителен
Духов оркестър „Ботевград“ с диригент Иванка Савова. Публиката наблюдаваше и слушаше с интерес и ръкопляскаше по време на всяко изпълнение.
След това правчани и гости се насладиха на изпълненията на Младежки духов оркестър с диригент Константин Гайдарски. Съставът очарова с младежкия си ентусиазъм и жанровото разнообразие. От години момчетата изнасят
съвместни концерти с мажоретния състав към читалището и печелят сърцата
на публиката у нас и в чужбина. И тази вечер мажоретките бяха посрещнати
и изпратени с бурни аплодисменти.
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ВЕЛИКОЛЕПНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЛАДИТЕ
АТЛЕТИ ОТ КЛА «АТЛЕТИК» - ПРАВЕЦ

На 17.10. 2020 г. в Луковит се проведе 30-ти Международен турнир по кънтри крос „Луковитски моми”. В него взеха участие деца и възрастни атлети от
цялата страна - Троян, Враца, Разград, Луковит, Плевен, Харманли, Мездра,
ЦСКА София, Варна, Пловдив, Койнаре, Дряново, както и състезатели от
местния клуб “Атлетик” Правец.
Нашите млади надежди, водени от Илона Манчева, се представиха
отлично. Ето и техните постижения:
При най-малките момичета в дисциплината 100 м. със сребро се окичи
Амелия Илиева, а с бронз - Йоана Манчева. При момчетата в същата
дисциплина на 5-то място финишира Йоан Илиев.
При момчетата 2007-2008 г. Пламен Драганов завърши на 6-то място в
доста тежка дисциплина - 2000 м.
При момичетата, родени 2009-2010 г. Радославка Найденова зае 11-о
място на 600 м. от 23 участнички.
При момчетата 2011-2012 г. Даниел Маринов завърши на 10-то място, 200 м.
а Антоан Драгневски на 11-о място в дисциплината 600 м., като общо
Поздравления, деца! Поздравления и на треньорката за положените
участниците в нея бяха 21.
усилия в тази трудна обстановка.
При родените 2013 г. с лекота грабна първото място Дария Драганова на
Желаем много нови бъдещи успехи!

„МАГИЯТА НА ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО“ – Н.В.ПР.МИТРОПОЛИТ
СПЕКТАКЪЛ, СЪТВОРИЛ ИСТИНСКА МАГИЯ ГАВРИИЛ ОТСЛУЖИ
(От стр. 7) Поднесени с много любов от двамата танцови състава, от оркестъра с ръководител Диан
МОЛЕБЕН ЗА ЗДРАВЕ
Пенков, от групата за народни песни с ръководител Веселка Христова.
Поздравителни адреси за празника на Правец бяха получени от:
Президента на Република България Румен Радев: „...Приемете сърдечните ми поздрави по случай
празника на Правец, съчетал древна история с чиста природа и модерни културни инициативи. Вашият
град е притегателно място както за
конгресен и спортен туризъм, така и
за активен отдих и почивка. Вярвам,
че единни, с достойнство и мъдрост,
ще вървите по правия път нагоре,
както девизът на града повелява. И
ще продължите да изграждате Правец
още по-красив, за да пребъде! На
всички жители и гости на празника
желая здраве, благополучие и ведро
настроение. На добър час!“
Национално
сдружение
на
общините;
Българска
социалистическа
партия;
Община Ботевград;
Община Етрополе;
Синдикат
на
българските
учители;
„Геотехмин“ ООД;„Лексгруп“ АД
и др.
Цветя за двата ансамбъла бяха
поднесени от името на община
Правец.
„За многая лета“ увенча финала
на деня, заедно с феерията от цветове
на фонтаните.

Фотооко

Стена с фотоси за
историята на Правец

Стената, ограждаща ремонтните дейности на площад „Тодор Живков“, бе
превърната в ескпозиционна. Там бяха подредени много фотоси, представящи основни акценти от историята на града. Изложбата на открито ще остане
така няколко дни и всички, които не са успели все още да я разгледат, могат
да го направят.

С молебен за здравето о благополучието на
жителите на община Правец започна празничният
16 октомври. Водосветът отслужи лично Н.В.Пр.
Ловчанският Митрополит Гавриил в компанията на
архимандрит Йоан и отец Илия.
Литургията бе в храма на Правец „Св.Атанасий
Велики“. На тържествената служба присъстваха
кметът на общината – Румен Гунински,
председателят на ОбС – Цветелина Владимирова,
секретарят на общината – Албена Петрова,
общински съветници, служители и потребители в
Дневния център, граждани и гости.
Митрополит Гавриил благослови присъстващите
и ги поръси със светена вода.

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

