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С дейното участие на г-н
Богомил Станков – председател на УС на ЛРС „Миджур” Чупрене и председател на ОбС, на 5 и 6 септември в село Чупене, се проведе Третия Северозападен
ловен събор, организатори
на който са: Ловно-рибарско сдружение‚"Миджур‘‘
с.Чупрене, община Чупрене
и НЛРС - ‚‘СЛРБ‘‘. Събитието бе уважено с присъствието на кмета на община
Чупрене - Ваньо Костин,
инж.Васил Василев, главен
секретар на НЛРС ‚"СЛРБ‘‘,
инж. Георги Младенов,
експерт-координатор към

НЛРС-СЛРБ, директора на
Северозападно държавно
предприятие
инж.Цветко
Цветков. Също така присъстваха председателите на
побратимените сдружения
от Сърбия - Златимир Ра-

ДУМИ НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ
На 9 септември тази година ПК „Здравец” с. Чупрене
беше домакин на тържество, посветено на две знакови дати
– 6 септември и 9 септември. Залата на Общинския съвет
побра 160 пенсионери. Гости на тържеството бяха Пенсионерските клубове от Младеново – гр. Лом, гр. Димово, с.
Смоляновци и Долни Лом. Първата дата – 6 септември е
призната като официален празник на България и е отбелязана на календара с червени цифри, втората - 9 септември
не. На 6 септември 1885г. в гр. Пловдив е обявено Съединението. Европа е принудена да го признае, включително
и Турция. А какъв ден е 9 септември? За нас обикновените
хора, той и днес е празник. Девети септември 1944г. промени обществено политическия строй в страната, установи
социализма. В тази битка за промяна Чупрене даде своите свидни жертви. По пътищата на съпротивата и войната
загинаха командирът на Пиротския отряд Асен Балкански,
войниците от българската армия Витан Карапанджев, Иван
Голубов, Райко Еремиин. Те останаха за вечни времена в
„Безсмъртия полк”…!
Срещата продължи с много веселие и пожелания за повече такива вълнуващи срещи!

септември, 2016

шич - Председател на Ловно сдружение‚"д-р Миленко
Хаджич‘‘ Сврлиг, Председателя на Ловно сдружение
Миничево - Зоран Соколович. Както и гости от съседните Сърбия и Румъния .
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През първия ден на събора
след посрещане на знамената на дружините и сдружението гостите можеха да наблюдават множество атракции: приготвяне на ястия от
дивечово месо от сръбски
майстори готвачи, печене на
прасета на шиш, щандове
с ловни дрехи и аксесоари,
щавени кожи, трофейна изложба, препарирани диви
животни, представления на
местни читалища, старинни
оръжия, гърмеж на черешово топче и много други. Гостите решили да се включат
в състезанията по теглене на
въже и стрелба с въздушна

ЦЕНА 0.30 ЛВ.

пушка, можеха да направят
това в непосредствена близост до сцената на събора.
В състезанието по теглене
на въже бяха записани шест
отбора. След оспорвана борба се излъчиха три отбора
победители. Първо място
спечели отбора на село Търговище - в състав - Ангел
Милчин, Любомир Милканичов, Веселин Пенков и
Тихомир Чолаков. На второ
място е отбор „Универсал”
– състав: Ивайло Суйков,
Виктор Дафинкичов, Мирослав Суйков и Снежан
Димитров . И на трета по-

на стр. 5

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО В ГОРНИ ЛОМ!
166 години – училище в Горни Лом
50 години нова училищна сграда

На страница 4
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Трети трансграничен събор за сътрудничество
и партньорство между сръбската община
Княжевац и община Чупрене

Община Чупрене подписа договор за безвъзмездно финансиране с
Търговско-промишлена палата – Враца за изпълнение на пилотен проект в
рамките на проект „Rural DEAR Agenda - EYD 2015“ (План за Обучение за Развитие в селските райони и повишаване на обществената осведоменост), финансиран от Европейската Комисия - GD DevCo по
Програма EuropeAid /134863/C/ACT/MULTI.

На трети септември горе високо в планината на Чупренския балкан, на мястото наречено Прохода „Свети Никола”,
на границата със Сърбия. Там, за трета поредна година се
Име на проекта: Фотографията – един по-различен поглед към природата на община
събират сърби и българи, които искат да се видят, да запаЧупрене
зят старо приятелство или да направят ново запознанство.
Водещ партньор: Община Чупрене
Там те хапват, пийват, веселят се и въртят кръшно хоро. За
Партньори: Ловно-рибарско сдружение „Миджур” – с. Чупрене
да е по приятно и уютно мястото, община Чупрене положи
Бюджет на проекта: 9 083 лева / 4 644 евро
дървени маси и пейки. Догодина живот и здраве, може и
Продължителност на проекта: 01.09.2016 г - 31.01.2017 г.
повече екстри да си пожелаем…
Цели на проекта:
Разпространение на нови знания и умения чрез провеждане на обучителни курсове на групи
Имаше представители от община Княжевац, а от наша
от млади хора от община Чупрене. С придобитите умения по пейзажна фотография те ще могат да страна, г-н Ваньо Костин, кмет на община Чупрене и г-н
участват в осъществяването на бъдещи туристически дейности, чрез които ще се повиши жизнени- Богомил Станков, председател на ОбС.

ят стандарт на жителите на общината.
Основни дейности:
1.Организация и управление на проекта;
2.Организиране на обучение -начален курс по пейзажна фотография в 2 обучителни модула: на членове на ЛРС “Миджур” и членове на клуб „Млад природозащитник”.
3.Доставка на оборудване. След приключване на проектните дейности закупеното
оборудване ще бъде предадено за използване и съхранение на ЛРС „Миджур”.
4. Дейности по Информация и публичност, които предвиждат: провеждане на начална и
заключителна пресконференции; подготовка на 50 преспакета (папка, бележник, химикал) за двете
събития; изработване на рекламна брошура в 50 копия със снимки, направени от участниците в
проекта, публикации в местната преса.
Основни резултати и очаквани промени:
Обучението по пейзажна фотография на 20 млади хора, приемствеността чрез създаване на
младежки клуб към Ловно-рибарското дружество и промотирането на фототуризма като нов
продукт, предлаган от местни млади хора ще създадат възможност за повишаване на интереса
към общината като желана туристическа дестинация.
Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия - GD
DevCo по Програма EuropeAid/134863/C/ACT/Multi чрез Търговско-промишлена палата –
Враца в рамките на проект Rural DEAR Agenda – EYD 2015 (План за Обучение за Развитие
на селските райони и повишаване на обществената осведоменост). Тази публикация отразява
само вижданията на автора и от Комисия не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

15 септември – започва новата
учебна година и в община Чупрене
Ден на трепет и вълнение. Ден специален! Ден,
в който първокласниците
прекрачват за първи път
училищния праг и помнят
цял живот. Така започна
първият учебен ден в община Чупрене. Слънчево и
приятно утро, примесено
с весели детски гласове.
Пременени и натъкмени,
радостни и засмени, те
изпълниха училищния двор.
ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА
ГОДИНА, ученици и учители! Да е спорна и мирна! Да
постигате много успехи и
да им се радвате!

В момента тече ремонт на двора и пространството около
черквата в село Върбово. Ремонта е дело на група местни
ентусиасти, подпомагани със средства и техника на община
Чупрене. Ремонта ще включва: направа на нова камбанария, пренареждане на каменната настилка пред черквата,
оформяне на пътека, почистване на храсти и направа на нов
тротоар, непосредствено до черквата. Очаква се ремонтът
да завърши до началото на зимата.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
„ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
- КОПРЕН - МИДЖУР”
На 01.09. 2016г. бе официално връчен договор на МИГ „Западна Стара планина – Копрен – Миджур”, включващ общините: Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци, за получаване на средства по подготвителна мярка 19.1 за подготвяне
на стратегия. До месец март 2017г. стратегията трябва да бъде
изготвена и подадени документи за одобрение. Подготвителната част ще включва:
Провеждане на множество събрания по населени места;
Събиране на проекто-предложения; Дейности по обучения;
Провеждане на разяснителни кампании за месния бизнес и
заинтересовани лица, като всички ще бъдат информирани чрез
съобщения по населени места и обяви във вестника.
Апелираме за максимална заинтересованост и активно
участие на всички желаещи!!!
Към момента община Чупрене извършва почистване на
речното корито от наноси и храсталаци през село Търговище. Почистването включва: премахване на дървесната и
храсната растителност, изваждане на коренищата, намиращи се в леглото на реката, изхвърляне на наносите от тиня и
баластра встрани с цел свободното преминаване на водните
маси. Извършено е почистване на мостово съоръжение.
Почистването на реката ще доведе до предпазване на
мандрата, дворовете, градините и местния овчарник от наводнения, при покачване на реката. Мероприятието се извършва с техника и средства на община Чупрене.
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Демонстрационен център за преработка
на мляко отваря врати в с. Репляна
Откриването на демонстрационния център за производство на кисело мляко и сирене от овче мляко от местната порода овца
ще се състоq на 24 август 2016 г. във ферма
„Реплянка“, община Чупрене.
Посетителите ще могат да разгледат
помещението за преработка, да получат
информация за традиционните методи на
производство, да дегустират и закупят фермерски продукти, произведени от фермери
от региона на Западна Стара планина, регистрирани за директни продажби по наредба
26 на МЗХ.
Шеф Валери Нешов ще обясни и покаже
предимствата на продуктите, произведени
от традиционни местни породи животни
като готви на място за посетителите. Ще
може да опитате „билково агне на барбекю“, овче кисело мляко със сладко от боровинки, чиизкейк от прясно овче сирене, и

много други изненади.
Информация за редките породи животни, интерактивни игри и други образователни материали, разработени от Българско
дружество за защита на птиците в рамките
на проект „За Балкана и хората“ ще бъдат
представени на посетителите.
На откриването се очакват представители на Швейцарско посолство, г-н Ваньо
Костин, кмет на община Чупрене, представители на местния бизнес, фермери и приятели. Откриването на Демонстрационния
център става възможно с финансиране от
българско-швейцарския проект „За Балкана
и хората“ и с експертната подкрепа на Българско дружество за защита на птиците.
Ферма „Реплянка“ е създадена през 2008
г. и в нея се отглеждат 500 броя реплянска
овца – традиционна местна порода, която
носи името на селото, в което се намира.

Фермата е разположена в сърцето на Западна Стара планина - регион от Натура 2000
и стопанисва пасищата и ливадите около
фермата в съответствие с агро-екологичните изисквания.

БЕЛМУЖИАДА В СЪРБИЯ
Животните се отглеждат пасищно и се
хранят предимно със сено, в което има над
100 вида треви и билки, затова собственикът Димитър Иванов с гордост твърди, че
отглежда „билкови агнета“ а мляко е с дъх
на билки. Екстензивната паша в регионите
от Натура 2000 е от изключителна важност
за опазването на местообитания на застрашени видове животни и птици като лалугера, царския орел и други емблематични
видове. Уникалният вкус на млечните продукти, които се правят във фермата, се дължи на съчетанието от порода, въздух,храна
и свободно пасищно отглеждане в Западен
Балкан и традиционната рецепта на производство.

Така наричат празника на „белия муж” в съседна Сърбия. В началото на месец август, нашите приятели от община Сврълинг – Сърбия, правят грандиозен празник на
„белия муж”, така наречената „Белмужиада”. Тази година
бяхме поканени да участваме като гости и ние от община
Чупрене. Представихме се със специален щанд с логото на
общината и участвахме в надпреварата на приготвянето на
бел муж. Благодарим на участниците за успешното представяне!

Покоряване на връх Миджур
Фермата получи регистрация по Наредба 26 на Министерството на земеделието
и храните за директни продажби на 15 август 2016 г. Продуктите могат да се закупят
на място във фермата, на фермерски пазар
„Храна от Балкана“ в кв. Борово, София
както и на събития и празнични фермерски
пазари, организирани от проекта.
Демонстрационният център във ферма
„Реплянка“ е един от очакваните резултати на проекта „За Балкана и хората“ чиято
цел е да покаже връзката между запазването на природата и устойчивото развитие на
селските райони в територии с висока природна стойност и да демонстрира на практика как тази връзка може да е печеливша
за всички – за местните хора, за бизнеса и
за природата. Добавянето на стойност към
първичния продукт води до повишаване на
приходите във фермата, като същевременно
потребителите получават достъп до чиста и
качествена храна, а пасищата са изпасани и
в добро състояние. Подобрява се шансът на
реплянската овца да се запази като вид и да
продължи да се отглежда в региона на Западна Стара планина.

Любителите на планината, природата и спорта, и тази
година не пропуснаха да покорят връх „Миджур”, и да
се насладят на чистият планински въздух. Спорт, здраве и
релакс можем да съчетаем в Чупренския, и Горноломския
балкан. На „Бекинска шобърка” също имаше хора-балканджии. Там високо между боровете можеш да се насладиш
на тръпката да си по близо до небето, да си набереш малини или боровинки, да поседнеш на тревата и да си направиш пикник. Децата играят на воля и се разхождат – далеч
от градският въздух и бетонните сгради. А наша грижа е да
ги учим да пазят природата чиста, да обичат родния балкан
и да се гордеят с хубавата си родина!

Нека си пожелаем догодина да сме живи и здрави, отново да сме там и да привличаме много туристи, защото
наистина имаме какво да покажем!
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“ Както плодородната почва не
дава плодове без обработка,
така и умът без просвещение и
образование остава безплоден”
ЦИЦЕРОН
На 1 септември 2016 година се
навършиха 166 години от откриването на първото училище в Горни Лом. Тази дата е призната като
официална, въпреки че в някои източници е посочена същата дата
на 1848 година. Още в края на 30
– те години на 19 век поп Михайл
обучава няколко момчета на вероучение, четмо, писмо, аритметика
и физическа деятелност. Тази дейност духовникът упражнява в една
от пристройките на тогавашната
църква “Света Петка Троеручица”/
най- старата еднокорабна църква в
северозападна България от втората
половина на 14 век/. Тази дейност
не е имала официален, светски характер и одобрение на турските
власти. За това приемаме 1850 година като начална дата на организирана и институционализирана просветна дейност в Горни Лом.
Първият учител е Мино Петров
Маринковски. Обучението се осъществява в два курса – на “изоставащи”, който има продължителност
4 години и “знаещи” с продължителност от 3 години.
Училището се е помещавало в една малка стая, покрита със слама, осветена от
два малки прозореца, целите облепени с хартия. Обучението е било индивидуално – даскал Мино е работил
с всеки ученик поотделно.
Преподавало се е на черковнославянски, като прeпрочитал азбуката 10 пъти в
продължение на една седмица. След
това започвало писането. Всички
ученици, които научавали азбуката,
получавали буквар, съставен върху няколко листа от самия учител.
Учениците изучавали смятане, църковно пеене и църковен ред. Първото училище в родното ми село е
преустановявало своят дейност три
пъти поради пожар и емигриране на
много селяни в Русия след Кримската война. Мино Маринковски
учителства в Горни Лом до 1856
година. След Мино Маринковски
до Освобождението в Горни Лом са
преподавали следните учители: Никола Стойнов от с. Плешивец, Илия
Стефанов от с. Средогрив, Тодора
Цветанова от с. Горни Лом, Янчо
Божикин от с. Горни Лом, Иван Иванов от с. Боровица, Михаил Живков
от с. Горни Лом, Анто Попов от с.
Горни Лом
През учебната 1878/1879 година училището възобновява своята просветителска дейност. Като
учител е назначен Йордан Цветков
от Горни Лом. Постепенно черковно- славянската азбука е заменена

с новата българска
азбука. През лятото
на 1880 година окръжният училищен
инспектор господин
Коцев
организира
двумесечен практически курс, на който
младите педагози са
запознати с новите
методи на преподаване – “азбучна метода” и четирите основни аритметични
действия – събиране, изваждане, умножение и деление. Този курс завършват следните учители горноломци:
Йордан Цветков, Михаил Попов,
Младен Кръстев, Еленко Стакевски
и Георги Попов.
През 1921 година в Горни Лом
се открива прогимназия, като се въвеждат първи и втори прогимназиален клас. За първи директор е назначен Цветко Старейшински, а за
учител – Цветко Попов. От следва-

щата година педагогическият колектив е попълнен с още двама учители
– Анто Старейшински и Анто Боцановски. След драматичните събития
от септември 1923 година, последните двама емигрират в Югославия, а техните места заемат Младен
Виденов и Михаил Нешколовски.
През 1925 година прогимназията е
закрита от режима. Под силния натиск на обществеността прогимназия Горни Лом отваря своите врати
през 1932 година – най- напред с
първи клас, а от следващата година с втори и трети прогимназиален
клас. Учител е Цветко Боцановски.
Този период се характеризира със
значителни трудности от материално-технически характер.Много
родители не пускат децата си на
училище поради бедност или ангажираност със земеделска работа,
пасене на животни, бране на дърва
и др.Широка публичност добива
фразата:” от нашту даскалица нече
стане…”
От 1940 година до 1966 година директор на прогимназията, а
по- късно и на основното училище

е Георги Старейшински – получил
прозвището Директора. По това
време обучението се води на две
смени в старата училищна сграда.
Старейшински снабдява училището с нагледни материали по химия,
биология, география, физика и история, което прави учебния процес
привлекателен и онагледен. Дисциплината е макаренковска, а възпитателните методи често са казармени.
Според някои изследвания от завършилите основно образование в Горни Лом 16,7 % са завършили впоследствие висше
и полувисше образование.Т
ази висока социална измеримост на образователното дело
в Горни Лом е най- малкия
повод да сме активни и непримирими към посегателствата
към образованието и институцията на училището в съвременното ни общество.
Точно преди 50 години
на 15.09.1966 година учениците и
учителите в Горни Лом прекрачват
прага на новата училищна сграда.
Основно училище “Христо Ботев”
заживява своя живот в една модерна, многофункционална сграда, осветена и напълно пригодена за едносменно обучение. Осем класни
стаи, учителска и пионерска стая,
дирекция, техническа работилница,
столова, кабинетна система – всички условия да се води обучение на
високо професионално ниво. От
1966 година до 1975 година директор е госпожа Цветана Братанова
– скромна, прилежна и взискателна
до перфекционизъм тя мобилизира
усилията на целия учителски колектив за модерното обзавеждане на
училищната сграда и значителното
издигане нивото на учебно- възпитателния процес.
За по- кратки периоди от време
директори на нашето училище са г-н
Венко Иванов и госпожа Пламенка Живкова.Те също оставят своя
ярък отпечатък върху развитието
на учебно-възпитателната дейност,
спорта, туризма и самодейността.

Висока степен на развитие
достигат извънкласните и
кръжочни форми. От това
време датират големите успехи на волейболистите от
нашето училище.
През последните 29 години неизменно директор
на училище “Христо Ботев”
е госпожа Людмила Борисова. Под нейното ръководство учебното заведение
достига нов етап в своето
развитие. Изграден е компютърен кабинет, въведена
е модерна техника за сканиране, печатане и размножаване.
Закупена е модерна аудиовизуална
техника за онагледяване на учебния
процес. По европейски проект и с
непосредствената помощ но общината сградата на училището е изцяло сканирана, подменена е паровата
инсталация, ремонтирана е покривната конструкция и нейната хидроизолация. С активното съдействие
на общината и кметството в двора
на училището е изградена модерна
волейболна площадка с изкуствено
тревно покритие, осветление, места
за публика, висока метална ограда.
В навечерието на 50 годишнината
от създаването на новата училищна
сграда госпожа Людмила Борисова
се пенсионира и се оттегли в заслужен отдих.
С конкурс проведен от Министерството на образованието за нов
директор от 01.08.2016 г. е назначена госпожа Лора Емилова Гаргова – дългогодишен преподавател по
история и цивилизация и география
и икономика. Учителският ни колектив е пределно мобилизиран и
сплотен да изпълни новите задачи
пред училището, които произтичат
от влезлия в сила от 01.08 т.г. Закон
за народното образование в Република България.
ОУ”Христо Ботев” ще започне
новата учебна година с 64 ученици
от 1 до 8 клас включително. За съжаление само 3 първокласници ще
прекрачат прага на училището през
новата учебна година, но за сметка
на това през следващата учебна година те ще са 12. От 15.09.2017 училището става основно по смисъла
на новия закон и ще бъде до 7 клас
– включително!
Наша основна задача като преподаватели и педагози трябва да бъде
превръщането на училището в място желано и обичано, привлекателно за всяко дете. Равният достъп до
образование означава, любов към
децата, любов към професията, огромна отговорност пред обществото и пред бъдещето!
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от стр. 1 ха сръбски духов оркестър
зиция - отбор „Голема река
1” - Станимир Дафинкичов,
Николай Манчин, Йордан
Славчев и Светлин Йорданов.
На победителите бяха
раздадени
грамоти
за
участие, както и награден
фонд. За първо място - 50
броя кебапчета, за второ
- 30 и за трето - 10 броя.
В състезанието по стрелба
с въздушна пушка състезателите бяха разделени на
три категории: деца от 7 до
10 години, деца от 11 до 16
и третата категория - жени.
В това състезание след оспорвана битка се оформи
следното класиране - в категорията от 7 до 10 години на първо място - Георги
Мирославов, на втора позиция - Борислав Асенов и на
трета - Ванеса Станкова. В
категорията от 11 до 16 години на първо място се класира Станислав Стоянов,
на второ - Елизабет Тонина
и на трето - Калин Вътев
В категорията жени се класираха - на първо място
- Милена Цветкова на второ - Лина Петкова на трето
- Таня Бориславова. Победителите получиха грамоти
за участие, медал и по един
шоколад.
За доброто настроение
на гостите се грижи диджеи,
като към музикално-забавната програма се включи-

„Трубачи - Тимочки веселяци”. През целия първи ден
на събора гостите можеха
да си закупят билетче за
участие в томбола с много
атрактивни награди като
наи-значимите от тях
бяха: Уикенд за двама в известен български курорт,
Посещение на световното
ловно изложение в Залзбург - Австрия, и Подарък:

ловна пушка или ваучер на
стойност 500 лева . Вечерта завърши с концерт на
Южен Вятър и солисти.
В състезанието ‚‘Свети
Хуберт‘‘ бяха записани 12
участника с общо 15 кучета като се оформи следното класиране:
Първо място - Димитър Тодоров с куче Брита, порода сетер, от ЛРС
Септември с 98 точки;
Второ място - Петър Ветренски с куче Дарко, от Ветренски порода курцхаар, от
ЛРС Пазарджик с 98 точки;

Трето място - Бойко Ганчев с куче Арес, порода Англииски пойнтер,
от ЛРС Трън с 93 точки;
Четвърто място - Зорница
Николова с куче Георги, от
Ветренски порода курцхаар,
ЛРС Пазарджик с 88 точки;
Пето място - Димчо Начев с куче Егер, от Марта БГ порода курцхаар,
ЛРС Радомир с 83 точки;
Шесто място - Ивайло Мишонов с куче Ирбис, порода курцхаар, от
ЛРС Мездра със 77 точки;
Седмо място - Петър Ветренски с куче Капен, от Ветренски порода курцхаар, от
ЛРС Пазарджик с 66 точки;
Осмо място - Светослав
Спасов с куче Марк, порода епаньол бретон, от
ЛРС Монтана с 66 точки;
Девето място - Велислав
Стефанов с куче Рики, по-

рода курцхаар, от ЛРС Миджур с Чупрене с 52 точки;
Десето място - Пламен Илиев с куче Декс, порода курцхаар, от ЛРС Сокол - Белоградчик с 48 точки.
Състезание в гатер
- Осем записани участника с общо 14 кучета и
само едно класирало се
както подобава, всички
останали са декласирани
Наградата получи Тихомир
Пировски, с куче Мурад,
порода Лудогорско гонче, от
ЛРС Оряхово с 167 точки;
Всички
останали
състезатели
получи-

ха грамоти за участие.
Две кучета направиха добро впечатление, но не получиха точки, защото не
откриха прасето навреме.
- куче Араб на Ивайло Августинов от ЛРС
долна
Митрополия
- куче Арап на Тихомир Пировски от ЛРС Оряхово
След награждаването на
участниците в двете състезания събора бе закрит.

Два нови проекта подготвя
община Чупрене
Единият проект е за ремонт на улици в село Чупрене и
част на уличната мрежа в село Горни Лом, а другият проект ще е за довършване на ВиК мрежата в четири населени
места в общината – селата Горни Лом, Долни Лом, Репляна
и Средогрив. В момента сме в етап на проектиране. Лошото е, че за подобряване на инфраструктурата се налага да
се разчита основно на проекти, защото собствените приходи са твърде малко, както става ясно от информацията за
изпълнението на бюджета на община Чупрене за първата
половина на годината, която кметът е представил пред общинските съветници.

ПРИКЛЮЧИ ЛЕТНИЯТ ФУТБОЛЕН
ТУРНИР В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
На първо място се класира отбора на село Протопопинци, на второ място – отбора на село Върбово и на трето
– отбора на село Търговище.
Първенците получиха награда от 300 лева. 200 и 100лв.
получиха останалите в класацията. Да им е честито!
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Сезонът на гроздето

Гроздето е една съкровищница
от витамини и минерали. В гроздето се съдържат в сравнително
голямо количество калий, фосфор,
магнезий, калций, натрий, желязо,
селен, манган, цинк, както и витамини А, В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В9 (фолиева киселина), В5 (пантотенова киселина),
В6, витамин С, Е и К. Но какво още
крие този божествен плод?
Важна особеност на гроздето
като плод е, че то е богато на глюкоза. От една страна, така гроздето е подходяща храна за децата,
особено когато те не се хранят добре, а са в непрекъснато движение
и изразходват много енергия. Може
да се консумира и от хора с поднор-
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мено тегло, безапетитие, астения.
От друга страна, поради високата си калорийна стойност то не
е подходящо за деца и възрастни с
наднормено тегло, захарен диабет.
Особено подходящо е гроздето
да бъде застъпено в диетата на
деца и възрастни след прекарано
вирусно или бактериално заболяване, след лечение с антибиотици,
при туберкулоза, астма, анемия.
Гроздето има антиоксидантни и
пикочогонни свойства – стимулира отделянето на урина, с което
спомага за очистването на организма от токсините и вредните
вещества на метаболизма, предотвратява образуването на камъни
в бъбреците. Съдържащите се в
гроздето целулоза и пектин подобряват перисталтиката на червата и спомагат за очистването им.
Благодарение на тези свойства, на
високата хранителна стойност и
на високото съдържание на витамини гроздето има благоприятно
действие върху оздравителния процес.
Консумирано с мляко и млечни
продукти, гроздето често води до
стомашно разтройство. Не се препоръчва грозде да се консумира при
язва и колит.

Лесен сладкиш с орехи
и грозде

Разбърква се и сместа се изсипва
в набрашнена и намазнена форма.
Пече се на 180 градуса около 35 минути.

Лесен сладкиш с грозде
и сини сливи

Продукти:
•
брашно - 2 ч.ч. за кекс
•
яйца - 2 бр.
•
бакпулвер - 1 пакетче
•
кисело мляко - 1 ч.ч.
•
грозде - около 200 г бяло
•
орехи - 3 с.л. смлени
•
кафява захар - 1 ч.ч.
•
масло - 1/2 ч.ч. слънчогледово
•
зехтин - за намазване
Чукваме яйцата и ги разбиваме със захарта. След това малко по
малко се прибавят маслото и киселото мляко.
На тънка струя се слагат брашното и бакпулверът, като през това
време се бърка енергично.
Накрая се слагат почистеното и
нарязано на дребно грозде и орехите.

Продукти:
•
бутер тесто - 250 г
•
яйца - 6 бр.
•
захар - 180 г
•
брашно - 220 г
•
грозде - 150 г
•
сини сливи - 1 кг
Тестото се разточва и се слага в
тава, постлана с хартия за печене.
Тестото се набожда на няколко места с вилица.
Пече се 20 минути на 180 градуса. Вади се и се охлажда.

МАЛКИ ОБЯВИ
Продавам фуражомелка на трифазен
ток. Стефка Големшинска 0887 050
239; 0879 468 224
Приключи задоволяването с дърва на
населението за предстоящия зимен
период.
Ивайло Костин от Долни Лом продава картофи, 0886 699932
Приемам поръчки за паметници
тел: 0887 863 530
ПК „Братство” с. Чупрене продава
фурна в село Върбово –цена: 4500
лв. Тел. за връзка: 0889 110 483
Илиян Любенов от Горни Лом продава мед. тел.: 0889 110 593
Илко Здравковски от Горни Лом продава мед. тел.: 0886 278 037

БАЗА ЗА ЛОВЕН
ТУРИЗЪМ
И ОТДИХ
38 легла, вътрешни санитарни възли,
кухня, бар, столова, топла вода, агрегат.
За групи и семейни тържества предлага
и пълен пансион.
0936 4490; ddsmidzhur@nug.bg

GSM: 0887 41 40 38; 0878 85 60 05
www.gorskirai.vidin.net
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