брой 2 – м.януари 2016г.
Посвещава се на село Соколаре и неговите жители.Издава се с цел
популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читалище
„Н.Й.Вапцаров”- с. Соколаре, Пенсионерски клуб „Нов живот”- с. Соколаре и
филиал ЦДГ”Пролет”- с.Соколаре сред жителите на селото и широката
общественост на община Бяла Слатина.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА БРОЙ ПЪРВИ НА ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН „СОКОЛАРЕ”
През
декември 2015 година излезе брой първи на информационен бюлетин
„Соколаре”. Събитието беше отбелязано тържествено в малкото салонче на читалището.
Залата се напълни с хора – членове на пенсионерския клуб „Нов живот”, учителипенсионери, обикновени жители на селото. Приятната и задушевна атмосфера се
поддържаше от подбрани записи на класическа музика. Кметицата на селото – Даниела
Нинова разкри мотивите за издаването на местно вестниче – да има прозрачно управление,
населението да бъде информирано, за всичко, което се случва и най-важното – необходимо
е да се описват всички събития и дейности, за да не се забравят. Тя подчерта, че
информационният бюлетин ще изпълнява ролята на съвременна история на Соколаре. В
него освен новините от селския живот в рамките на месеца, ще има и статии за миналото на
Соколаре, очерци за видни и прогресивни личности, дали значителен принос за развитието
на селото и неговите жители, благодарствени писма и поздравителни адреси, лично
творчество и т.н. Кметицата подари на всички присъстващи по един екземпляр от брой
първи на информационен бюлетин „Соколаре” и изрази своята голяма благодарност на
община Бяла Слатина и кмета инж. Иво Цветков за съдействието за отпечатването на
броевете в цветен вариант. Новата директорка на детската градина – г-жа Мария Димитрова
поздрави Д. Нинова за идеята село Соколаре да има свой малък вестник и пожела успех на
начинанието. Втората част на събитието премина под формата на литературно четене.
Специален гост на Соколаре беше Росица Стойкова от гр. Бяла Слатина – учителка по
български език и литература, вече пенсионерка, издала две стихосбирки от свои
стихотворения, а предстои да излезе и трета книжка с нови произведения. Тя се представи
на аудиторията, разказа накратко за своя жизнен път и прочете няколко свои любими
стихотворения. Стихосбирка на Росица Стойкова има в библиотеката на читалището и който
се интересува, може да се запознае с нея. Накрая всички присъстващи се почерпиха за
здраве и успех на местното вестниче с оригинални деликатеси, приготвени от майсторските
ръце на персонала на ресторант „Скът” – гр. Бяла Слатина.

ЧУЖБИНАТА НЕ Е РОДИНА!
Българче, родено във чужбина,
някъде по тоя святзнай: чужбината не е Родина,
не е свиден дядов праг!
И дори да порастеш в палатняма да е под небе-коприна!
И да станеш приказно богатпак чужбината не е Родина!
И дори да пуснеш корен там,
няма да ти казват „сине”,
че далеч е родният Балкан,
а чужбината не е Родина!
С чуждоземни прелестни цветя
да е пълна твоята градина,
там да раснат твоите децати си чужденец в чужбина!
И дори до сетния ти ден
там животът ти да мине,
няма да си ти благословен,
че чужбината не е Родина!
Росица Стойкова

ЕДНО ДЕТЕ ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНИ УЧЕБНИЦИ
Илиана Маринова от с. Соколаре сподели с кметицата своя проблем, свързан с липса на
средства за закупуване на учебници за дъщеря си – ученичка в седми клас на ОУ”Климент
Охридски” – гр. Бяла Слатина. Детето има желание да учи и се притеснява, че не може да
усвои учебния материал без учебници. От друга страна учителите настояват и изискват
родителите да осигурят нужните издания. Даниела Нинова се свърза със социален център за
работа с деца „Аз и моето семейство” и ромската неправителствена организация
„АМАЛИПЕ” и успя да набави учебници за амбициозната ученичка, на която пожелаваме
много добър успех в училище.

НА КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА
В с. Соколаре живее едно многодетно семейство с пет деца. Майката Айсел и бащата Красимир
изнемогват и едва свързват двата края. Преди Коледните празници кметството се обърна с молба за
помощ за многодетното семейство към сдружение „Първи юни” – гр. Бяла Слатина с председател
Наталия Костадинова. За по-малко от 24 часа екипът на сдружението осигури топли дрехи и завивки,
както и разнообразни играчки за децата. Народният представител Красен Кръстев също моментално
се отзова на сигналите на кметството и с негово съдействие работници от Общинско предприятие
„Чистота и озеленяване” извършиха частичен ремонт на таваните на къщата на многодетното
семейство. След Нова година сдружение „Първи юни” – гр. Бяла Слатина осигури парична помощ в
размер на 1000 лв., с които ремонтът продължи и се направи нова съвременна дограма . Кметицата
на селото също дава периодично на Айсел дрехи, хранителни продукти от първа необходимост и
скромни парични суми.
Благодарим Ви, добри хора за навременната помощ! Нека всички разтворим сърцата си за
болките и проблемите на околните и ако имаме възможност взаимно да си помагаме. И най-малкият
жест е важен и може да стопли душите на изпадналите в беда.

КОЛЕДА – ПРАЗНИК НА НАДЕЖДАТА
В навечерието на коледните и новогодишни празници, във
времето за равносметка и нови планове, в атмосферата на
коледния дух и настроение, децата от клуб „Любители на
традицията” и певческа група „Соколина” към НЧ „Н. Й.
Вапцаров” – с. Соколаре се включиха в празничната програма
на общината на площад „Цола Драгойчева” в гр. Бяла Слатина.
Със своите изяви те изпратиха послание към всички хора по света: „Свещичката на надеждата никога
да не угасва в българския дом!” Участието на представители на нашето село в общинската програма
допринесе за създаването на приятни преживявания, позитивизъм и топлина в сърцата на публиката.
Децата от клуб „Любители на традицията” имаха възможност да се възхитят на светлините на
огромната коледна елха на шадравана и забавното присъствие на дядо Коледа и прекрасната
Снежанка.

ДЯДО КОЛЕДА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Най-хубавият и очакван с трепет и
вълнение празник за децата е Коледа. Тогава
добрият белобрад старец идва с пълна с
подаръци торба и ги раздава на всички малки
палавници. Дядо Коледа пристигна и в ЦДГ
“Пролет” – с. Соколаре. Децата го посрещнаха
с чудесна програма от песни, танци,
стихотворения и драматизация на народна
приказка. Те пресъздадоха и народния обичай – коледуване. В празнично-украсената къща на
стопаните, събрали се на богатата софра до камината пристигнаха сурвакарите със
своите наричания. Домакините ги дариха с кравайчета и плодове. Децата заслужиха
своите подаръци, защото бяха изключително подготвени, организирани, ентусиазирани и
артистични. Браво на техните учители – г-жа Радка Михайлова и г-н Валери Вълчев!
Тържеството показа на родителите колко много знаят и могат техните деца и какви са
уменията на техните ръководители. Освен подаръци от дядо Коледа, малките палавници
получиха и шоколади от кметицата Даниела Нинова.

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН ПРАЗНИК ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ
На 28 декември членовете на пенсионерски клуб „Нов живот”- с. Соколаре отбелязаха
заедно Коледа и Нова година в малкото салонче на читалището. Както винаги неуморните
и ентусиазирани читалищни деятелки Бойка и Ивка бяха украсили празнично помещението
– с красива елха, коледни венчета и цветни гирлянди. Както винаги Бойка водеше умело
културно-масовата програма с много чувство и старание. Вокална група „Соколина”зареди
присъстващите с коледно настроение с няколко изпълнения на любими песни под
ръководството на своя художествен ръководител – Марин Митев. Специални гости на
празника бяха представители на Клуба на инвалида – гр. Бяла Слатина, водени от своя
председател Георги Кръстев. Кметицата на Соколаре Даниела Нинова поздрави членовете
на пенсионерския клуб и пожела на всички да запазят в себе си коледния дух и в делничните
дни, а това означава да бъдат по-добри един към друг, да се обичат, да се уважават и да си
прощават малките грешки, които понякога неволно допускаме. Тя подари на всички
празнуващи красиви календари, осигурени от община Бяла Слатина. Музикалните желания
на всички присъстващи се изпълняваха от обичания от всички маестро Милчо Митев – син
на Марин Митев. Редуваха се кръшни хора с плавни балади и горещи кючеци. Трапезата
беше отрупана с изобилие от храна, напитки и сладкиши. За Съдбина Вълчева – една от
най-активните представителки на клуба празникът беше двоен – тя почерпи всички за своя
рожден ден и беше приятно изненадана от подаръка, който получи от останалите членове
– комплект тенджери. Може би най-голямата и най-приятната изненада, подготвена от
Бойка и Ивка бяха „номинациите на дядо Мраз”. Най-видните, най-будните жители на
селото бяха „номинирани” според своя принос за местния обществен живот и получиха
скромни подаръци за това. Това бяха кметицата Даниела Нинова, главния специалист на
кметството инж. Йошка Цветкова, художествения ръководител Марин Митев, неговата
съпруга Дешка Митева, председателката на пенсионерския клуб – Лукреция Богданова,
Стефка Павловска – учител-пенсионер, музиканта Цветан Монов, хумористката Къна
Тотьова, всеотдайната баба Цанка и госта Георги Кръстев. А за всички останали бяха
подготвени дребни награди под формата на томбола . Празникът премина весело, приятно
и забавно. Дано Новата 2016 година донесе на всички още много и все по-хубави празници,
слънчево настроение и сбъднати мечти!

КАКВО СЕ СЛУЧИ С УКРАСАТА НА ЕЛХАТА В ПАРКА
За поредна година кметството направи организация за украсяване на коледна елха. Този
път бе избрано подходящо иглолистно дърво в парка, което грейна в различни празнични
светлини за радост на очите на малки и големи. Украсата беше по-богата и по-пищна в
сравнение с предходните години, но за съжаление не можахме да я опазиме. Неизвестни
несъвестни лица свлякоха кабелите на земята, елхата угасна, а беше толкова красива. На
кого ли достави удоволствие да унищожи нещо хубаво и приятно за всички? Надяваме се
тази грозна постъпка да е единствена и случайна. Призоваваме да не закриваме
злосторниците, да проявяваме гражданско съзнание и отговорност и да сигнализираме при
нарушения на съответните органи.

ДА ДАРИШ ЦВЕТЯ –ЕДНО БЛАГОРОДНО ДЕЛО
Кметство Соколаре изказва своята голяма
благодарност на Венелин Цветков Вълков - Вето, който
дари седем прекрасни екземпляри от цветето
„Столетник”. Работниците от повременната заетост ги
засадиха в двора на църквата „Свети Димитър”. Дано
оцелеят и се развият добре, за да разкрасят двора на
храма и да напомнят за един човек с добро сърце и
усет към красивото и неговата благородна постъпка.
Растението столетник е познато още с латинското си наименование Агаве. Идва от топли райони,
което обяснява светлолюбивия му характер. Столетникът е от семейството на кактусите. Има средно
дълги, месести зелени листа с бодлички в края и заострен връх. Цъфти веднъж на 30 до 60 години,
затова хората го наричат столетник – заради дългия период, който му е необходим, за да цъфне.
Столетникът не е капризно цвете и лесно може да си го отгледате у дома. През топлите месеци
поливайте столетника на 3 дни. През останалото време на една седмица или на десет дни. Зимата
поливането се ограничава до веднъж месечно. Важно е водата да не е студена или току що налята,
защото растението може да се разболее. Помнете, че понякога е по-добре да пресушите растението,
отколкото да го преполеете. Пресаждайте растението веднъж на 4 години.

ПОМОГНИ НА ДРУГИЯ В БЕДА
И тази година снегът и студът ни хванаха в ледените си мрежи. За броени часове селото ни
попадна в мразовит капан. Със снегопочистването имаше технически проблеми, защото тракторите и
камионите не можеха да запалят и да се движат, а нафтата замръзваше в резервоарите. По телефона
в кметството се подаде зов за помощ от баба Лалка , която живее сама, има здравословни проблеми
и не можеше да излезе от дома си поради натрупалия сняг. Кметицата реагира веднага на
проблемите на възрастната жена и помоли Цветомир Красимиров /Цеко – Кроснара/ да разрине
снега в двора на Лалка. Младежът се отзова с желание на секундата и за изключително кратко време
направи пъртина до улицата и до тоалетната на бабата. Хубаво е, че в нашето село се случват малки
добри неща и все още в сърцата на хората съществуват милосърдие, човечност и великодушие.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2016
Бабинден – кулинарна изложба „Бабините вкусотии”
Трифон – зарезанско вино с аромат на Свети Валентин
Ден на Самодееца „Баба Марта тази заран мартенички е изплела”
3 март – честит национален празник – презентация.
8 март – Изкуството да си жена.
23 април – Лазар и Цветница – изложба на лазарски кошнички
1 май – Великденски празник
Ден на Славянската писменост и култура – 1190 г. от рождението на Св. Кирил Философ –
презентация.
1 юни – Забавно детско шоу – Слънцата на село Соколаре
24 юни – Магията „Еньовден”
1 юли – Откриване на летни занимания в библиотеката с децата от селото – Ден на шоколада
15 юли – Международна година на Бобовите растения – Презентация на тема „Бобът –
традиционна българска храна”
29 юли – 230г. от рождението на Вилхелм Грим – презентация и литературно четене.
15 август – Общински Фолклорен Фестивал „ЕХО от родния край – Георги Горелски”- с.
Търнава
29 август – 130г. от рождението на Дора Габе – презентация, рецитал и кът с творчеството.
2 август – Закриване на Летни занимания – Карнавал с ръчно изработени маски
4-6 август – Балкански фолклорен фестивал – Неделино
1 октомври – Възрастта не е порок, а предимство
9-11 октомври – Национален песенен фестивал „Христо Ковачев” – с. Реселец
5-6 ноември – Събор на село Соколаре
21 ноември - Ден на Християнското семейство.
24 декември – Коледно – Новогодишни празници

КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ ПОЗДРАВЛЯВА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛОТО С
НАСТЪПВАНЕТО НА НОВАТА 2016 ГОДИНА!

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: СТЕФКА
ПАВЛОВСКА учител по математика –пенсионер,
дългогодишен директор на
ОУ”Кирил и Методий” – с. Соколаре
Стефка Павловска е родена в гр. Раковски, но от дълги
години живее в Соколаре. Тя е образована и
изключително интелигентна жена. Тиха и скромна, много
жизнена и трудолюбива. През целия си живот в село
Соколаре е била и е пример за останалите. С нея можеш
да споделиш всичко – и хубаво и лошо и да получиш
мъдър съвет. Като бивш учител и директор на училището Стефка Павловска е една от найуважаваните личности в нашето село. Тя е член на пенсионерския клуб и се включва активно в
обществения живот на селото. Член е на ревизионната комисия към НЧ”Н. Й. Вапцаров” – с.
Соколаре. Обича хубавите книги, редовно посещава читалищната библиотека и чете с интерес
художествена литература. Нейните най-добри приятелки са Цветана Гонева и Пашка Стоева – бивши
колежки от училището. Заедно обсъждат прочетените книги и любимите телевизионни сериали, но и
увлекателно плетат и създават красота на една кука.
Екипът на информационен бюлетин „Соколаре” пожелава на многоуважаваната г-жа Павловска
здраве, дълголетие и много радостни емоции!

ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
СЕЛО
СОКОЛАРЕ МАЛКО СЕЛО – ВРЕМЕТО ОТ ТЕБ СОКОЛИТЕ ОТНЕЛО.
НО ДАРИ ТЕ С ХОРА ЧУДНИ РАБОТЛИВИ, ТАЛАНТЛИВИ.
ЩОМ ПРИСТЪПИШ ТИ КРАЙ СЕЛО ДИВНА ПЕСЕН ЧУВАШ
ОТ ТРАКТОРИ, КОМБАЙНИ-ВСЕ МАШИНИ НОВИ.
ТУК ЗЕМЯТА Е БОГАТА И ДАРЯВА НИ С ОТПЛАТА.
ПОГЛЕД ШАРИ ИЗ ПОЛЯТА БУЙНА НИВА СЕ ЛЮЛЕЙ
ТАМ ПЪК ЦАРЕВИЦА ЗРЕЙ, ЖЪЛТИ ПИТИ СЛЪНЧОГЛЕД
СЯКАШ МАХАТ ЗА ПРИВЕТ. ЩОМ КЪМ ЦЕНТЪРА ПРИСТЪПИШ
КАТ ЛЕВЕНТИ МЛАДИ ЩЕ ТЕ СРЕЩНАТ КМЕТСТВО, ПОЩА И ЧИТАЛИЩЕ ПРИВЕТНО.
ПАРКЪТ НИ Е ОБНОВЕН КАТО БУЛКА НАТЪКМЕН.
ТУК КМЕТИЦАТА ДОБРА ВСИЧКИ В КУПОМ НИ СЪБРА
И ПОДКАНЯ С ТОПЪЛ ГЛАС ДА СЕ ХВАНЕМ ЗА РЪЦЕ
И ПОТРОПНЕМЕ ХОРЦЕ!
ВЕЛИЧКА ДИНОВА

