брой 4 – м.март, 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.

ДЕН НА САМОДЕЕЦА
В първия мартенски ден 65 човека от
с. Соколаре отпразнуваха тържествено деня на
самодееца във вилата на земеделците в
местността „Агеното – бранище” в гр. Бяла
Слатина. Гости на събитието бяха инж. Иво
Цветков – кмет на общината, г-жа Даниела
Нинова – кмет на кметство Соколаре, г-жа
Боряна Петкова – директор дирекция
„Хуманитарни дейности” в общината, г-жа
Дарина Кръстева – експерт в дирекция
„Хуманитарни дейности”, г-жа Теменуга
Станчева – председател на читалище
„Развитие” – гр. Бяла Слатина, г-жа Наталия
Костадинова –председател на сдружение
„Първи юни” – гр. Бяла Слатина. Автобусният превоз на участниците беше осигурен от
община Бяла Слатина. Деца от подготвителна за училище група от ЦДГ”Незабравка” –
гр. Бяла Слатина поздравиха самодейците с китка от песни за баба Марта и народни
танци. В празничната програма се включи певческа група „Соколина” с художествен
ръководител г-н Марин Митев с изпълнението на няколко подбрани песни, първата от
които беше посветена на България и предстоящия празник – Трети март. Аудиторията
се развесели и зареди с пролетно настроение с помощта на хумористична сценка за
снахи и свекърва, в която участваха като истински актриси от театър „Сълза и смях”леля
Къна, Мира, Илияна и Бойка.
Бойка раздвижи духовете и умовете на присъстващите чрез първомартенска
викторина, в която самодейката Съдбина в ролята на баба Марта се открои чрез
майсторски разказаната легенда за баба Марта. Председателят на Музикалните
поздрави бяха подсигурени от диджея Розинов. Празничното настроение беше

приповдигнато и от нестандартната прекрасна обстановка в базата на земеделците –
навсякъде беше изключително чисто, свежо, уютно и красиво. Кметство Соколаре,
НЧ”Н. Й. Вапцаров” – с. Соколаре, и пенсионерски клуб „Нов живот” изказват своята
огромна благодарност на Пламен Виялишки, който се отзова на молбата на кметицата
и предостави безвъзмездно вилата за празника. Благодарим от сърце и на Веселка,
която се грижи за вилата на земеделците за топлото посрещане и отличното
обслужване в деня на празника.

Баба Марта подарява на децата от детската градина мартенички.

Музикален поздрав от певческата група с художествен ръководител
Марин Митев

ПРОЕКТ „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА” ПО ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ
ПРОЕКТИ „УЧАСТВАМ-ДАРЯВАМ-ПРОМЕНЯМ” НА СДРУЖЕНИЕ
„ПЪРВИ ЮНИ” – БЯЛА СЛАТИНА
"Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от
природата.”
Едгар Кейси
Инициативна група „Соколаре” разработи и спечели проект „Приятели на
природата” към програма за малки проекти „Участвам-Дарявам-Променям” на
сдружение „Първи юни”- гр. Бяла Слатина. Проектът стартира на 01.03. 2016г. и
приключва на 31.05.2016г. Неговата основна цел е формиране на природозащитно
мислене, съзнание и ценности сред населението в с. Соколаре. Идеята е да се
сформира работещ еко-клуб „Приятели на природата” , в който местните хора ще
осмислят свободното си време, ще обогатяват своите знания за околната среда, ще се
чувстват специални и обществено значими, обединени от общата идея да обичат и
опазват природата. Идеята е актуална, защото основният проблем на съвременния
човек е безотговорното отношение към природата. За целта ще се боядиса и оборудва
подходящо помещение в кметството, в което ще провеждат различни природозащитни
дейности и инициативи. Планирани са три еко-похода до местността „Училищната
градина” и посещение на Троянския манастир и балканското село Чифлик. Клубът ще
продължи да работи и след приключването на проекта и ще разпространява
природозащитните идеи. Общата стойност на проекта е 3941,96лв., като размера на
финансовото финансиране от Програмата е 2122,86лв. Проектът ще се ръководи от
ръководител, координатор и счетоводител. Всички дейности ще бъдат популяризирани
чрез две пресконференции, статии в информационен бюлетин „Соколаре”, чрез
листовки и информационни табели, чрез сайтовете на община Бяла Слатина, сдружение
„Първи юни” и фейсбук-страницата на читалище „Н. Й. Вапцаров” – с. Соколаре.
Проектът беше официално открит на 08.03.2016г. в читалището като присъстващите
бяха запознати с неговите цели, задачи, дейности и очаквани резултати.

Инициативна група „Соколаре”
благодари
най-сърдечно
на
сдружение „Първи юни”- гр. Бяла
Слатина за това, че подкрепи
нашия проект. Надяваме се, че ще
оправдаем оказаното доверие.

ОСМИ МАРТ
"Има жени, които правят нещата по-добри... просто като се появят.
Има жени, които карат нещата да се случват. Има жени, които си
проправят пътя. Има жени, които внасят разлика в живота ни. И жени,
които ни карат да се усмихваме. Има жени с чар, интелект и мъдрост,
които успяват чрез силата и куража си. Има жени, които променят света
всеки ден... Жени като вас."
Ашли Райс
Месец март е наситен с хубави празници. Един от тях е международният ден на
жената, който се отбеляза с весел банкет в малкото салонче на читалището. Както
винаги залата беше украсена от вълшебните ръце на Ивка и Бойка, които за всеки
празник дават всичко от себе си, за да зарадват присъстващите. И този път се
проявихме като любезни домакини пред нашите скъпи гости – Наталия и Иван от
сдружение „Първи юни” и Георги Кръстев – председателя на клуба на инвалида в
община Бяла Слатина. Децата от ЦДГ с. Соколаре поздравиха присъстващите с песни,
танци и стихотворения, посветени на майката и жената. Както винаги, певческата група
изнесе своя репертоар с подбрани песни от художествения ръководител Марин Митев.
Музикалното оформление се поддържаше от Ивка, която се беше постарала да
задоволи всички вкусове. Имаше и викторина, и изненади, и подаръци, и шеги, и
закачки като на всеки празник. Всички жени в залата получиха по едно красиво цвете от
читалищното настоятелство. Леля Къна и леля Маруся разказаха по един пикантен виц и
така разсмяха и доставиха удоволствие на присъстващите. Естествено не липсваха
танците и хората, в които се проявиха майсторите от всички възрасти.

Прощално
Никола Вапцаров

Понякога ще идвам във съня ти
като нечакан и далечен гостенин.
Не ме оставяй ти отвън, на пътя вратите не залоствай.
Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,
ще вперя поглед в мрака да те видя.
Когато се наситя да те гледам,
ще те целуна
и ще си отида.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
На 10 март в малкото салонче на читалището, по инициатива на
неправителствената организация „Вировчица” и под патронажа на кмета на Соколаре
Даниела Нинова, се проведе обучение по даване на първа долекарска помощ от
представители на областния Червен кръст. В него участваха 18 човека доброволци –
българи, англичани и една рускиня. Обучението се водеше на два езика – български и
английски, като за целта беше осигурен квалифициран преводач. От нашето село в
инициативата бяха включени 8 човека.
В човешкия живот непрекъснато възникват нещастни случаи и злополуки. Те се
случват неочаквано, по всяко време и на различни места. При такива ситуации найважна е помощта, която се оказва в първите минути след инцидента. Първа долекарска
помощ е прилагането на подходящи животоспасяващи мерки, които нямат за цел и не
могат да заместят лекарската намеса, а само спомагат да се стабилизира и облекчи
състоянието на пострадалите до пристигането на специализиран медицински екип.
Хубаво беше, че в обучението не преобладаваше теорията, а се формираха
практически умения за даване на първа долекарска помощ на специални манекени с
формата на човешкото тяло. Доброволците тренираха да правят изкуствено дишане и
сърдечен масаж. Те получиха сертификати за участието си в обучението.

ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОВИКВАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ
Спешна медицинска помощ : 150
Служба „Противопожарна и аварийна безопасност” : 160
Полиция: 166
Единен телефонен номер за трите служби: 112

ЗА ТРУДА НА ХОРАТА, КОИТО ОТРАБОТВАТ ВСЕКИ МЕСЕЦ ПО 14 ДНИ
„Трудът ни избавя от 3-те най големи злини: скуката, порока, бедността.”
Волтер

13 човека от с. Соколаре получават месечни помощи по чл. 9 от ППЗСП и
отработват 14 дни по 4 часа в календарния месец. Те осигуряват чистотата в центъра на
селото и главните улици. Виждаме ги да метат в парка, около кметството, читалището,
пощата, автобусната спирка. Изчистиха двора на училището, който беше засипан с
боклуци и болдаци, както улиците „Стоян Йончев”, „Бачо Киро” и църквата „Свети
Димитър”. Работниците изчистиха и освежиха и барбекюто в местността „Училищната
градина” и създадоха условия за приятни пролетни излети на населението. Носят и
храната на възрастните хора, които не могат сами да отидат да я получат. Технически
ръководител на бригадата е Николай Нинов, който подсигурява необходимата техника.
Той е строг и държи дисциплината, но работи заедно с тях и дава добър пример за
обществено-полезен труд.
С тях работят и трима младежи по Програма за заетост на млади хора до 29 години. Това
са Ели, Цеко и Росен. Техен наставник е инж. Йошка Цветкова, която им възлага различни
задачи и следи за стриктното им изпълнение.

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК
Настъпването на пролетта се отпразнува от общинския клуб на инвалида в
ресторант „Скът” – гр. Бяла Слатина. От село Соколаре в събитието участваха 20 човека.
Превозът им беше подсигурен от община Бяла Слатина. На празника присъстваха инж.
Иво Цветков – кмет на общината, председателят на Общинския съвет – Веселка
Борисова, кмета на Соколаре – Даниела Нинова, председателят на клуба на инвалида –
Георги Кръстев. За музикалните поздрави и празничния дух отговаряше диджеят Иван
Розинов. Ресторантът беше пълен с радостни хора, дошли да се отпуснат и заредят с
положителна енергия, да се видят с приятели, да хапнат и пийнат за здраве, да се
повеселят от сърце. На сцената се изявиха двамата братя Марин Митев и Цветан Монов
с весели песни в съпровод на акордеона. Соколарчени имаше и на хорото, и на
дансинга с танцови изпълнения. Така посрещнахме пролетта – с надежда за нови
празници, нови емоции и нови предизвикателства.

ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО
Песъчинка
Аз искам да съм песъчинка златна,
морето да е мойта родна къща,
вълните да ме галят и прегръщат,
а слънцето да ме целува жадно.
Да съм далеч от клюки и интриги,
далеч от злобата и завистта човешка.
В безумната житейска въртележка,
да съм една безгрижна песъчинка.
Автор: Даниела Нинова

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: една забележителна личност на село Соколаре Стефка Георгиева Томовска
Леля Стефка е гранд-дама.
Има тя сърце голямо.
Всички хора уважава,
за селото се раздава.
И когато заговори,
тя очите ни отвори,
че във село Соколаре
промени нови стават,
за добро на всички хора.
Лельо Стефке, благодарим,
аз пред тебе се прекланям!
Да си жива, да си здрава!
Тя грее като слънце - винаги усмихната и лъчезарна – и в магазина, и на улицата, и
на общоселските мероприятия. Приятно е да общуваш с нея – да се поучиш, да чуеш
мъдър съвет. Леля Стефка има лирична душа и обича хубавите стихотворения.
Неведнъж е чела пред публика стихове за любовта на поета Дамян Дамянов. Обича да
води хорото, да бъде артистична и атрактивна в танците и да е душата на компанията.
Леля Стефка е щастлива майка, баба, и пра-баба. Тя се радва на две прекрасни
дъщери Румяна и Милевка и на своите чудесни внуци Петко ,Тихомир, Стефи и Петя и
правнучката Радост. Макар и пенсионерка, леля Стефка продължава да се труди в
магазина и да помага на своето хубаво семейство. През лятото в нейния дом е найприятно и задушевно, когато всички се събират заедно на масата пред нейните сладки
гозби или около прохладния басейн.
Нашето село е благословено, защото в него живеят такива стойностни хора и
интересни личности като леля Стефка.

