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Editorial

Încredere în viitorul
nostru
Lucrurile merg înainte, dragi cetãþeni! Acesta este mesajul meu principal
cãtre toþi locuitorii acestei comunitãþi. În

scurt timp vom putea vedea avantajele
proiectului important de asfaltare a strãzilor din localitate ºi vom avea cadastrul gratuit întocmit pentru toþi cei interesaþi. Mai mult însã, locuitorii satului
Motoci vor beneficia ºi ei în curând de
alimentare cu gaze. Þin sã mai amintesc ºi inaugurarea bazei sportive, dar

ºi multe alte proiecte de investiþie. Ei
bine, toate aceste eforturi ale Primãriei
vor schimba, încet încet, nivelul de trai
din comunitatea noastrã. Trebuie doar
sã avem încredere în Dumnezeu ºi în
viitorul nostru!
Al dumneavoastrã prieten ºi
primar, Gheorghe Popa

Ziua comunei
comunei Mischii,
Mischii,
Ziua
o sãrbãtoare
sãrbãtoare
o
cu tradiþie
tradiþie
cu
Mischii-ul a fost în
sãrbãtoare. Cu mic, cu
mare, toþi localnicii s-au
adunat la Cãminul Cultural pentru a se bucura cu
ocazia celei de-a doua
ediþii a Zilei Comunei.
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Baza
Baza sportivã,
sportivã, inauguratã
inauguratã printr-un
printr-un
meci
meci istoric
istoric
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Proiectul de
canalizare, în
analizã

La sfârºitul lunii urmeazã sã treacã de comisia tehnicã proiectul prin care se va construi
reþeaua de canalizare ºi staþia de epurare a apei. Proiectul va fi finanþat cu siguranþã ºi se
aºteaptã începerea lucrãrilor.
Tot în acest sens, a început extinderea conductei de gaze ºi în satul Motoci. Lucrãrile au
întârziat din cauza procedurilor greoaie de obþinere a avizelor. Deºi este vorba doar de 500 de
metri , valoarea lucrãrilor este de 130.000 lei. „Cetãþenii trebuie sã vadã cã orice investiþie
costã foarte mult ºi sã aprecieze orice lucrare fãcutã la nivelul comunei, oricât de micã ar fi
ea”, susþine edilul-ºef.

Asfalt pentru
infrastructura localã
În numãrul anterior al ziarului local am anunþat cã existã
un proiect depus la Ministerul
Dezvoltãrii prin care se urmãreºte asfaltarea Drumului Comunal Craiova – Mlecãneºti ºi
a uliþelor din comunã. Anunþãm
pe aceastã cale cã proiectul a
fost aprobat cu succes, urmând
ca în cel mai scurt timp sã fie
demarate lucrãri de asfaltare
pentru 4,3 kilometri de drumuri.
Licitaþia pentru aceast proiect

se va face electronic, pe SEAP,
iar lucrãrile sunt estimate a începe în jurul lunii octombrie.
„Procedura e greoaie, urmeazã sã se þinã licitaþia,
probabil vor fi contestaþii,
apoi se va întocmi proiectul
de execuþie, iar toate astea
dureazã. Vor fi multe nemulþumiri pentru cã suprafaþa nu
acoperã toate uliþele din comunã, dar trebuie sã vedem
partea bunã a lucrurilor:

este un început ºi putem
continua ºi cu celelalte drumuri în foarte scurt timp”, a
declarat Gheorghe Popa.
Pentru a stabili strãzile care
vor fi asfaltate în acest proiect,
opþiunile au fost supuse votului
Consiliului Local, care ºi-a dat
aprobarea în totalitate. Atunci
când au fost nominalizate strãzile s-au avut în vedere criterii
precum: populaþia pe care o
deservesc, traficul ºi importan-

þa lor ca utilitate publicã. Însã
nu trebuie sã se înþeleagã cã
celelalte strãzi vor rãmâne aºa.
Urmeazã ca în scurt timp sã se
implementeze proiecte pentru a
asfalta în întregime localitatea.
În satul Mlecãneºti, vor fi
asfaltate strãzile: Boiereºti, Ibu
ºi strada Bisericii. În satul Mischii se vor asfalta strãzile: Conacului, Podului, Izlaz ºi Cepoi.
Marele regret al administraþiei locale este cã strada Trãºcani nu a putut fi inclusã în proiect. Acest lucru nu a putut fi
posibil pentru cã administraþia
localã nu a consolidat partea de
dig care asigurã accesul.
Aceasta este o problemã primordialã pe care Primãria a
promis cã o va rezolva prin betonare cu zid de sprijin ºi apoi
strada va putea fi asfaltatã. În
satul Motoci, strãzile care vor
fi asfaltate sunt: Florilor, Agromecului ºi Izvorului. Pe strãzile
care încã nu au fost nominalizate se va acþiona cu autogrederul ºi apoi aceastea vor fi pietruite. „Rog cetãþenii sã înþeleagã cã nu le putem face
pe toate din prima ºi sã vadã
cã în sfârºit dupã atâþia ani
de zile putem începe asfaltarea uliþelor comunei”, a
declarat pirmarul localitãþii.
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Info Poliþie

 În data de 14 iulie, la ora 9, se va organiza o activitate de punere în
legalitate a persoanelor care locuiesc fãrã forme legale pe raza localitãþii sau lea expirat actul de identitate.
Astfel de acþiuni au mai fost efectuate ºi în perioadele anterioare, iar în acest
sens, pe data de 14 iulie, o echipã mobilã din cadrul SPCLEP Craiova se va
deplasa la faþa locului. Poliþia localã ºi Primãria le solicitã tuturor celor aflaþi în
aceastã situaþie sã se prezinte la data menþionatã, începând cu ora 9 la sediul
administraþiei publice pentru a intra în legalitate. Anterior acestei date vor fi anunþaþi
cei care fac obiectul acþiunii, urmând sã se înmâneze documentele necesare.
Pentru cã la acþiunile anterioare, mare parte din cei vizaþi nu s-au prezentat, la
încheierea acestei ultime acþiuni vor fi luate mãsuri drastice.
 Existã la nivelul comunei un fenomen prin care au început sã se spargã
imobile aflate în construcþie precum ºi barãci aflate în zone izolate în care proprietarii lasã bunuri de valoare. În acest sens, rugãm toþi cetãþenii care deþin
bunuri de valoare precum motosape sau alte unelte de construcþii sã nu le mai
lase neasigurate.
„În ultima perioadã am avut de-a face cu douã spargeri de locuinþe pe raza
satului Motoci, la Radu Ilie ºi Popescu Jana, de unde s-au sustras bunuri. Autoritãþile au identificat inculpaþii T.C., M.C., P.J., P.N., minori din Motoci, cãrora li
s-au întocmit dosare penale urmând sã se înainteze spre parchet”, a declarat
ºeful de post al Poliþiei Mischii.

Cetãþeni, încheiaþi
contracte de
salubrizare!
O nemulþumire pe care administraþia localã
doreºte sã o facã publicã este cea care priveºte modul de depozitare a gunoiului. Deºi în fiecare vineri existã o maºinã modernã care vine
ºi ridicã gunoiul, foarte mulþi cetãþeni nu au încheiat contract cu aceastã firmã, deºi preþul este
infim, de doar 12 lei pe lunã.
„Sperãm ca cetãþenii sã înþeleagã utilitatea acestui serviciu ºi în perioada urmãtoare sã se adreseze Primãriei pentru încheierea de contracte de salubritate. Numai aºa putem pãstra comuna curatã ºi îngrijitã”, a declarat primarul comunei.

Fãrã probleme la
alimentarea cu apã
Asigurãm toþi cetãþenii comunei cã, în ciuda zvonurilor cum
cã vor fi probleme cu alimentarea cu apã, lucrãrile continuã
cu succes.
S-a finalizat realizarea unui alt puþ cu o adâncime de 120
de metri, care este deja operaþional ºi astfel nu vor mai fi
probleme. Administraþia localã a obþinut toate avizele pentru
alimentarea cu apã, iar apa corespunde din toate punctele de
vedere biologice ºi medicale.
În cazul în care s-ar mai ivi probleme, deºi acest lucru
este practic imposibil, Primãria a luat deja în calcul posibilitatea de a mai fora un alt puþ. La sistemul de alimentare cu apã
se pot racorda cât mai mulþi cetãþeni ºi pot consuma cu încredere, pentru cã apa este potabilã ºi testatã.

Realitatea Mischii-ului

4

cipat la meciul prin care s-a inaugurat baza sportivã urmãtorii jucãtori: Croitoru Mihai, Netu
George, Stancu Dumitru, Croitoru Ion, Ghiþã Mircea, Ilie
Gheorghe, Sandu Gheorghe,
Borangic Jean, Pãducelu Nicu,
Cãrãvan Aurelian, Zidaru Adrian, Scorburã Ion, iar antrenorul loor a fost Micu Constantin.
Dupã un meci foarte frumos, cu faze excepþionale ºi
multe goluri, scorul final le-a
adus victorie reprezentanþilor
gãrzii vechi, iar dupã terminare, invitaþii ºi spectatorii au continuat evenimentul cu o masã
întinsã în cinstea celor prezenþi.
Au participat aproximativ 100
de persoane, iar atmosfera a
fost întreþinutã de o echipã de
lãutari.

Baza sportivã,
inauguratã
printr-un meci
istoric

La începutul lunii mai, Primãria Mischii a inaugurat proiectul construcþiei bazei sporti-

ve din localitate. Pentru cã evenimentul nu putea fi mai bine
marcat decât printr-o competi-

þie sportivã, administraþia localã a organizat un meci care a
intrat în istoria comunei. Echipele au fost alcãtuite din reprezentanþii “gãrzii vechi” a localitãþii, fotbaliºti cu tradiþie de peste 35 de ani ºi generaþia nouã.
Spre mulþumirea organizatorilor, dar ºi a publicului, invitaþii
au rãspuns prezent, fiind foarte
entuziasmaþi de ºansa pe care
o au ºi anume sã joace dupã
atâþia ani pe un stadion care sã
le ofere toate condiþiile.
„În urmã cu 35 de ani
eram în echipa Victoria Mischii. Aceastã întâlnire a fost
un moment de aducere
aminte a acelor vremuri. A
fost de asemenea un prilej
bun de a ne întâlni cu vechii
coechipieri ºi în alte condiþii. Mulþumim pentru aceasta domnului primar care nea promis cã evenimentul se
va repeta în anii urmãtori”,
a declarat fostul director al ºcolii.
Din echipa veche au parti-

„Am reuºit sã creãm o atmosferã frumoasã, în care
veteranii ºi generaþia tânãrã au fost puse la duel. Toatã lumea s-a bucurat de inaugurare ºi în continuare tinerii comunei vor beneficia
de o bazã sportivã performantã”, susþine primarul localitãþii.
Pentru buna întreþinere a
bazei sportive, Primãria ºi Consiliul Local au hotãrât sã dea în
administraþie terenul cãtre o firmã care sã se ocupe de tot
ceea ce este necesar. Întreþinerea bazei sportive este costisitoare ºi Primãria nu îºi permite în acest moment asemenea
cheltuieli. Firma care se va ocupa de întreþinerea terenului se
va ocupa ºi de publicitatea
acestuia, iar lunar are obligaþia
sã plãteascã o anumitã taxã
cãtre Consiliul Local.
De asemenea, firma are
obligaþia ca în cinci ani sã acopere terenul astfel încât acesta
sã poatã fi funcþional ºi pe timp
de iarnã. „Noi nu am fi reuºit
sã facem asemenea investiþii pentru cã ne costa 35.000
euro. Dacã aceastã clauzã nu
se respectã, contractul cu
forma care întreþine acum
terenul va fi reziliat”, a declarat edilul-ºef.
Totodatã, trebuie ºtiut cã
Primãria a pãstrat utilitatea publicã a terenului, astfel echipa
de fotbal a comunei beneficiazã de gratuitate, iar baza sportivã poate fi pusã la dispoziþia
administraþiei locale în mod gratuit ori de câte ori se cere acest
lucru.
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Gospodarii lunii
Daria ºi Georgeta Buºu: “Pe
noi ne bucurã sã vedem flori în
faþa gospodãriei ºi ne face mare
plãcere sã avem grijã de ele.”

Popa Ion: “Dacã
fiecare cetãþean ar
avea grijã de bucata
de pãmânt din faþa
casei, altfel ar arãta
comuna.”

Preot Micu
Ion: “Dupã cum
aratã intrarea în
gospodãrie ºi
faþa grãdinii,
aºa se spune cã
este ºi omul.”

ªtefan Nicolae: “Oricine are
câteva momente
libere poate face
puþinã curãþenie.”
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Despre ºcoalã
ºi sensul
învãþãturii
Autor: Tudor Lungu Paul Alin, director al ªcolii cu clasele I-VIII, Mischii
ªcoala este un element foarte important într-o societate, deoarece aceasta îi
pregãteºte pe oameni pentru viaþã. Educaþia realizatã în ºcoalã are sarcina de a pregãti omul ca element activ al vieþii sociale,
ca forþã, muncã ºi subiect al relaþiilor sociale.
Relaþia dintre profesor-elev-familie este
bunã ºi bazatã pe respect reciproc. Prin
„Programul euro 200” se au în vedere doisprezece elevi care au depus cereri ºi dosare ºi care urmeazã a fi soluþionate.
Pentru elevii din anul terminal, clasa a
VIII-a, s-a organizat la „Teatrul Marin Sorescu” „Bursa ofertelor ºcolare”, unde elevii
împreunã cu d-ra Nãstase Monica, în calitate de dirigintã, au luat parte cu interes.
Reprezentanþii liceelor au prezentat oferta
lor pentru anul ºcolar urmãtor.
Elevii au fost foarte încântaþi, interesaþi, unii dintre ei hotãrându-se deja pentru
licee ca „Fratii Buzeºti”, „Tudor Arghezi”sau „Nicolae Titulescu”. Dar aºa cum au
recunoscut unii dintre elevii din clasa a VIIIa, mai au un hop de trecut, susþinerea „Evaluãrii naþionale” ºi abia apoi, dupã ce vor
primi rezultatele se vor hotãrâ ce liceu sã
urmeze.
Profesorul are rolul de a organiza condiþiile favorabile cooperãrii între elevi pentru realizarea unei sarcini comune, întrucât
profesorul are misiunea de a crea situaþii
de învaþare prin indicaþii, prin selectarea,
distribuirea materialului ºi orienterea activitãþii în clasã.
Profesorii de la ªcoala cu clasele IVIII Mischii au proiecte în derulare cu alte
ºcoli, scopul acestora fiind acela de cunoaºtere ºi socializare, dezvoltarea de deprinderi ºi aptitudini.
Dintre activitãþile imediate elevilor amintim ”Ziua eroilor”, cu un program de cântece ºi poezii, depunere de coroane de flori

la mormântul eroilor din comunã, „1 iunie –
Ziua copilului”, cu un „Bal mascat” ºi concursul de culturã generalã „Sunt copil inteligent”. Anul ºcolar se va termina cu o serbare la care participã elevii ºcolii noastre,
precum ºi premierea acelor elevi care au
obþinut note foarte bune în acest an ºi înmânarea premiilor.
Sperãm ca la eveniment sã fie prezenþi

Rezultatele elevilor la olimpiadele
ºi concursurile ºcolare, precum ºi la
simulãrile de la limba românã ºi matematicã dovedesc din nou pregãtirea
foarte bunã a profesorilor ºi a educatorilor din ªcoala Mischii.
cât mai mulþi pãrinþi, pentru ca aceºti copii
sunt cei care ne reprezintã pe noi ca profesori, dar mai ales pe ei ca pãrinþi.

Realitatea Mischii-ului
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Doina Mischii-ului,
drumul spre
recunoaºterea
succesului!
Autor: Tudor Lungu Paul Alin,
director al ªcolii cu clasele I-VIII,
Mischii
Ansamblul “DOINA MISCHIULUI” a luat fiinþã în urmã cu 1 an la
iniþiativa domnului primar Popa
Gheorghe. Echipa este formatã din
30 de membri împãrþiþi pe douã
grupe de vârstã ºi anume: 4-10 ani
ºi 10-15 ani.
În ciuda faptului cã este înfiinþat
de puþinã vreme, ansamblul “Doina
Mischiului”are un repertoriu destul de bogat, având în componenþã
patru suite de jocuri olteneºti ºi
multe cântece autentice. Micuþa
solistã a ansamblului, Luiza Turcu,
în vârstã de 7 ani, are un repertoriu
destul de bogat în ceea ce priveºte
muzica popularã ºi nu numai. Ea a
participat la numerose festivaluri
de muzicã popularã ºi uºoarã, din
care amintim:”Plai de cantec oltenesc” Craiova,”Cantecele Oltului”,
Calimanesti, ”Cerbul de aur”, Bucuresti, “Mamaia copiilor” etc. De
asemenea, a participat împreunã cu
colegii ei din ansamblu la diferite
manifestãri culturale printre care
amintim: Zilele Craiovei 2010, Festivalul “Vara Pieleºteanã”, Pielesti
2010, Festivalul “Plai de cantec oltenesc”, Craiova 2010, Ziua comunei Calarasi 2010, Ziua comunei
Brãdeºti 2011 ºi multe alte spectacole. Ansamblul “Doina Mischiului”
a fost prezent ºi la câteva emisiuni
televizate. De altfel a organizat ºi câteva spectacole cum ar fi Spectacolul “Clinchet de colindã”, decembrie
2010 ºi Spectacolul “Cântece de
voie bunî” aprilie 2011. Coregrafia
ºi îndrumarea artisticã îi aparþine
domniºoarei Oana Paciurea.

8

Realitatea Mischii-ului

Info veterinar
Autor: Doctor Saraolu Constanþa,
cabinet medical veterinar Mischii
În localitatea Mischii, efectivele animale sunt împãrþite dupã cum urmeazã: 550 bovine, 490 caprine, 220 ovine ºi 620 suine.
În perioada aceasta, medicul veterinar este în campanie de vaccinãri profilactice:
-contra antraxului, la speciile cabaline, bovine, ovine, caprine,
-efectuarea tuberculinãrii (test de depistare tuberculozã) la bovine ºi caprine,
-efectuarea de recoltãri, probe de sânge la speciile cabaline, contra AIE (anemie
infecþioasã)
-ºi la bovine pentru depistarea LEB (leucozã), brucelozã ºi paratuberculozã.
Vând plug PP4, semãnãtoare pãioase, semãnãtoare porumb, cultivator Piatra Neamþ,
MIG îngrãºãminte U650. Tel.
0765 432 986
Vand combine John Deere
950, recent aduse. Tel. 0767 248
451
Societate vinde din stoc utilaje agricole de import. Tel.
0765 247 794

Cumpãr autoturisme dupã
1997 pentru dezmembrare,
chiar ºi avariate, preferabil
nemþeºti. Tel. 0721 377 299

Parc dezmembrãri auto
Craiova. Opel, Renault, Peugeot, toatã gama. Tel. 0761 921
686

Vând piese din dezmembrãri Skoda, Ford, Opel, VW.
Tel. 0721 377 299

Fitofarmacie (lângã Piaþa
Centralã Craiova, strada Nicolae Bãlcescu nr. 14) vinde erbicide, insecticide, fungicide,
îngrãºãminte, seminþe ºi multe
altele. Tel. 0745 609 896

Dezmembrez Opel (Zafira,
Insignia, Astra F G H, Vectra
B C A, Corsa B C), Mercedes
C200, E 250, A170 ºi A160,
Ford Focus. Tel. 0764 838 480

S.C. Agricole Damian Impex S.R.L. 2004 vinde ºi addu-

MICA
MICAPUBLICITATE
PUBLICITATE
ce la comandã utilaje agricole
ºi piese. Tel. 0723 214 026
Mobila Mandamus în Craiova – toatã gama de mobilier,
showroom în Magazin Mercur,
etaj IV, orele 9.00 – 20.30 ºi
sediu pe str. Gen. Magheru nr.
52 (Valea Roºie). Oferim ºi
mobilã la comandã pentru casã
ºi birou. Asigurãm transport ºi
montaj. Tel. 0764 914 494,
0722 374 204

Realitatea Mischii-ului
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De vorbã cu cetãþenii:

despre Ziua Comunei
Ion Duþã:
Este foarte frumos ce se întâmplã
aici ºi este bine cã
cineva se ocupã se
organizeze în fiecare
an aici. Este bine sã
ne construim o tradiþie din aceste evenimente. Asta este o
sãrbãtoare a locuitorilor, trebuie sã profitãm de ea.

Catrina
Nicolae:
E o iniþiativã
destul de bunã.
Sper sã fie mai
multã activitate.
Este foarte bine
cã se adunã aici
toatã comuna.
Eu sunt din Motoci ºi am vazut
cã sunt mulþi de
acolo.

Auricã Meilã:
Eu sunt de pãrere cã anul acesta
manifestãrile au fost
mai reuºite decât
cele de anul trecut.
Am sãrbãtorit o zi a
comunei aºa cum se
cuvine. Este foarte
frumos ceea ce se
întâmplã aici ºi sperãm sã pãstrãm tradiþia.

Tudor Maria:
Am venit sã asistãm la
spectacol pentru cã îmi place foarte mult cum joacã ansamblul format din copilaºii
comunei. Este bine cã cineva se ocupã de ei ºi îi învaþã.
Gavricã Maria:
Spectacolul este foarte
frumos. Copiii noºtri sunt excepþionali. Se descurcã foarte
bine. Toatã sãrbãtoarea a fost
un succes. Felicitãri.

Realitatea Mischii-ului
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Ce trebuie sã faci
tu pentru
cadastrul gratuit
- Sã mergi la punctele de informare începând cu data de 2 mai 2011:
Punct de informare nr. 1 – sediul Primãriei (luni-vineri între orele
8:00 ºi 12:00)
Punct de informare nr. 2 – ªcoala Generalã Urecheºti (luni-vineri
între orele 12:00 ºi 16:00)
- Sã mergi la Primãrie cu actele în vederea obþinerii copiilor conforme
(dacã nu ai copii legalizate)
- Sã pregãteºti copiile actelor tale de proprietate ºi sã le înmânezi echipei noastre
- Sã colaborezi cu echipa noastrã (sã îi permiþi accesul pe proprietatea
ta, sã verifici datele din fiºa de interviu care îþi va fi prezentatã)
- Sã mergi la Primãrie dupã afiºarea rezultatelor lucrãrii de cadastru ºi
sã verifici dacã informaþiile despre proprietatea ta sunt corecte
- Sã faci contestaþie dacã datele publicate nu sunt corecte. Contestaþia
se depune în termen de 30 de zile de la data publicãrii documentelor tehnice ale cadastrului, la sediul Primãriei

Toþi cetãþenii care deþin capre ºi oi sunt
rugaþi sã se prezinte la APIA pentru a-ºi
întocmi dosarele de subvenþie pânã la
data de 16 iunie 2011.

Avantaje:
- Gratuit vei fi înregistrat în cadastru ºi în cartea funcciarã
- Toatã lumea va ºti cã tu eºti proprietar
- Laºi moºtenire copiilor tãi o proprietate sigurã
- Poþi tranzacþiona proprietatea rapid ºi sigur
- Eºti protejat de orice conflict legat de proprietatea ta
- Accesezi cu uºurinþã fonduri europene
- Poþi obþine credite bancare în timp scurt
Care sunt procedurile:
- Se înfiinþeazã puncte de informare pentru cetãþeni
- Se colecteazã copiile actelor de proprietate
- Se realizeazã gratuit copii conforme ale actelor de
proprietate
- Împreunã cu cetãþeanul se identificã limitele proprietãþii sale
- Se facem public statutul cetãþeanului de proprietar
- Se intabuleazã gratuit proprietatea

„În calitate de primar, vreau sã le explic
cetãþenilor cã acest
proiect de întocmire
gratuitã a cadastrului
este de foarte mare
ajutor. Dacã nu ar fi
existat aceastã oportunitate, proprietarii din
Mischii ar fi trebuit sã
scoatã din buzunare
multe milioane pentru aºi întocmi aceste acte.
Suntem singura comunã
din judeþ care implementeazã un astfel de
program. În concluzie,
singura obligaþie a
cetãþenilor este sã se
prezinte cu actele la
Primãrie. Numai de ei
depinde cât de repede vom finaliza acest proiect. Le reamintesc
faptul cã în fiecare joi existã ºi un notar la Primãrie, pentru a
rezolva toate problemele eficient”, a declarat
Gheorghe Popa.
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Petroºanu Constantin cu
Armãºelu Luciana Florinela
„Deºi soþia mea are buletin
de oraº, iar noi locuim în oraº,
am ales sã facem cununia aici,
pentru cã avem un primar care
îºi dã atât de mult interesul pentru comunã. Tocmai de aceea am
ales sã facem cununia aici, la
Primãria Mischii. Îi mulþumim
mult pentru tot ºi îi urãm toate
cele bune, multã putere de muncã ºi sã îºi îndeplineascã totate
planurile pentru localitate!”

Criºan Cristian cu
Cãlin Venera Gabriela
„Am fost foarte bine primiþi
la Primãrie la Mischii. Domnul primar a avut grijã de toate detaliile, a fost o cununie de
vis, aº putea spune. Vreau sã îi
mulþumesc personal primarului
pentru tot ceea ce a fãcut pentru noi ºi, mai ales, pentru întreaga comunitate din Mischii”
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Ziua
Ziua comunei
comunei Mischii,
Mischii,
o
o sãrbãtoare
sãrbãtoare cu
cu tradiþie
tradiþie
În data de 25 aprilie, în aceeaºi zi în care a fost sãrbãtorit Sfântul Gheorghe, Mischii-ul a rãsunat de bucurie. Cu
mic, cu mare, toþi localnicii s-au adunat la Cãminul Cultural pentru a sãrbãtori cea de-a doua ediþie a Zilei Comunei. Vedeta evenimentului a fost bineînþeles Ansamblul
„Doina Mischii-ului”, care a interpretat patru dansuri olteneºti. „Am evoluat mult faþã de anul trecut. De data
aceasta am interpretat patru dansuri olteneºti ºi am
ascultat-o pe solista noastrã, Luiza Turcu. Avem colaborãri foarte bune cu toate instituþiile din comunã, în
special cu ºcoala ºi primãria. Suntem susþinuþi cu
transportul copiilor ºi cu plecãrile. Fãrã ei nu am reuºi
sã facem nimic. În ultimul timp am avut multe spectacole. Am reuºit sã ajungem chiar ºi de zilele Craiovei.
Am câºtigat ºi premii la concursuri. Se vede cã formaþia a evoluat ºi a trecut de perioada de început”,
susþine Oana Paciurea, coregrafa ansamblului.
Ca invitaþi au mai urcat pe scenã ºi: Manuela Motocu,
Cristian Bãnãþeanu, Lavinia Bârsoghe, Marius Mãgureanu, Aneta ªiºu, Liviu Dicã ºi Camelia Bãlmãu.

„Este a doua oarã când vin aici, la aceastã sãrbãtoare. Domnul primar m-a
invitat personal. Este un om deosebit care þine la tradiþie ºi face lucrurile în aºa fel
încât comuna Mischii sã se bucure de muzica bunã ºi dansurile populare româneºti. Eu am sã interpretez astãzi douã cântece compuse personal: „Fãcui nuntã
mare” ºi „Trãiascã bãrbatul meu”. Sper ca publicul sã fie încântat ºi atmosfera pe
mãsurã”, a declarat Manuela Motocu, solistã a Ansamblului Maria Tãnase.
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