брой 5 – м.април, 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.
ПОХОД ПО ГОРСКАТА ПЪТЕКА НА
ПРИКАЗКИТЕ
През априлската ваканция на
учениците се състоя поход по горската
пътека на приказките във величествения
Врачански Балкан. В него участваха
малки и големи природолюбители от
село Соколаре. Походът е част от
дейностите по проект „Приятели на
природата”по програма за малки
проекти „Участвам-Дарявам-Променям” на сдружение „Първи юни” – гр. Бяла Слатина.
Деца, ученици и родители имаха възможност да се насладят на чистия планински
въздух, на вековните дървета, на песента на птиците и уханието на горските пролетни
цветя. Те с интерес разгледаха атрактивната къщичка на баба Яга, четоха колективно
приказките, представени по горската пътека и се срещнаха с любими герои като вълка
и Червената шапчица, Лисана и Меца-Мецана, Котаракът в чизми, Пепеляшка. Горската
пътека на приказките е образователен маршрут, запознаващ най-малките с гората и
нейните обитатели. Изградена е през 2001г. Една разходка по пътеката предлага 2 часа
емоции, игри и настроение като същевременно стимулира познавателните
способности и културните ценности у подрастващите. В комплекс „Горски дом”
природолюбителите от с. Соколаре имаха възможност да отдъхнат на чаша чай или
плодов сок, а децата да се забавляват на люлки и въртележки. В похода се включиха и
новите жители на село Соколаре, дошли от далечна Ирландия – Наоми и нейните
задружни 8 деца. В екоклуба „Приятели на природата” е изложено табло със снимков
материал от незабравимия поход по горската пътека на приказките във Врачанския
Балкан.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА КМЕТСТВО СОКОЛАРЕ ВЕЧЕ И В
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
Местният информационен бюлетин на Соколаре вече съществува и в електронен
вид. Всички броеве могат да се разгледат на сайта на община Бяла Слатина в раздел
„кметства”. Така събитията в обществения живот на нашето село могат да се
проследяват и от хора, които живеят в различни краища на страната или в чужбина, но
са свързани по някакъв начин със Соколаре или проявяват интерес към него.
Благодарим на кмета на общината инж. Иво Цветков, на госпожа Бисерка Борденяшка
– директор Дирекция „Административно, информационно обслужване” и инж. Иван
Петров за възможността да популяризираме всичко интересно, което се случва в
нашето село на официалния сайт на община Бяла Слатина.

ДАРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА”
Важно изискване за проектите по програма „Участвам-Дарявам-Променям” е да се
привлекат дарители за изпълнението на част от проектните дейности. Проект
„Приятели на природата” на неформална гражданска група от с. Соколаре също има
свой дарител. Това е Мими Асенова – бивша детска учителка в местната детска
градина, а към настоящия момент – правоспособен маг и гадател. Тя е родена в
Соколаре, отраснала е в Соколаре, работила е в Соколаре. Днес, Мими е преуспяла
бизнес-дама, живее на другия край на България, но частица от душата й завинаги
остава в Соколаре. Госпожа Асенова милее за родното си село и неговите трудови
хора и иска да направи нещо добро за всички тях. Тя даде от сърце сумата от петстотин
лева за дейностите на проект „Приятели на природата”. Двеста лева от тях
финансираха превоза на участниците в похода по горската пътека на приказките във
Врачанския балкан. Сто и тридесет лева от дарението са вложени за закупуване на
красиви пердета за ремонтирания еко-клуб. Пердетата бяха закупени от Величка
Данова от нашето село. Все още не е решено окончателно за какво ще се използва
останалата сума. Може би ще организираме още една еднодневна екскурзия на
целевите групи от проекта, но все още не е уточнен маршрута.
Екипът на проект „Приятели на природата” и всички добронамерени жителите на
Соколаре благодарят най-сърдечно на Мими Асенова за благородния жест и се
надяват да се намерят нови дарения и нови дарители за осъществяване на хубави
идеи.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ
На 26. март пенсионерски клуб „Нов живот” проведе отчетно-изборно събрание.
Лукреция Богданова – председател на организацията отчете дейността на клуба за
последните 4 години. Тя подчерта, че са проведени редица празници, екскурзии и
инициативи. Лукреция благодари за помощта и подкрепата на народния представител
Красен Кръстев, на община Бяла Слатина и инж. Иво Цветков, на бившия кмет на
селото Николай Нинов и на действащата кметица Даниела Нинова.
Както се очакваше, Лукреция като председател и Павлина като касиер на
пенсионерския клуб си дадоха отвод. Като ново ръководство бяха предложени Съдбина
Вълчева за председател и Лидия Ботева – за касиер. Всички присъстващи гласуваха за
тях и им пожелаха нови успехи в бъдещата работа. Последва издаване на инвентара,
касата и документацията от старото на новото ръководство, за което беше съставен
протокол.

ВСЯКА СЪБОТА – СЛУЖБА В ХРАМА
Всяка събота между 10,30ч и 11ч. в църковния храм „Свети Димитър” в село
Соколаре има служба. Отец Галин пътува и затова началото на службата се оповествява
с биенето на камбаната. Нека запазим християнските традиции и добродетели и в
съботния ден, когато чуем песента на църковната камбана, да отидем в храма, за
запалим свещица за здраве и да се помолим за по-добър живот. Християнската вяра
винаги е помагала на българския народ да се пребори с трудностите и да оцелее. Нека
се събираме в църковния храм всяка събота с вяра и надежда за по-добро.

РОЗИ В ДВОРА НА ЦЪРКВАТА
Леля Йовка и леля Панка, които живеят в съседство на църквата, дариха рози,
които младежите, работещи по програма към кметството засадиха от двете страни на
пътеката в църковния двор. Розите се хванаха, поливат се редовно, окопават се и
чакаме с нетърпение да цъфнат. Благодарим сърдечно на дарителките за благородната
постъпка от името на кметството, църковното настоятелство и цялото село, за да бъде
нашата църква приветлива и красива.

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА”
РАБОТА С ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Дейностите по проект „Приятели на природата” към програма за малки проекти
„Участвам-Дарявам-Променям” на сдружение „Първи юни” – гр. Бяла Слатина се
изпълняват както са планирани. На 13.04.2016г. в ремонтирания еко-клуб се проведе
открита работа с децата от детската градина и техните родители на тема: „Рибки в
аквариум”. Залата беше пълна с гости: Наталия и Иван от сдружение „Първи юни”,
Дарина Кръстева – старши експерт в дирекция „Образование” – гр. Бяла Слатина,
Мария Димитрова – директор на ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина, с филиали ЦДГ с.
Соколаре и ЦДГ с. Галиче, родители на децата от детската градина, пенсионери, жители
на Соколаре. Малките природолюбители от детската градина наблюдаваха
разноцветни рибки в аквариум, участваха в беседа за рибите и с помощта на своите
майки изработиха картонени аквариуми с нарисувани рибки, русалки, и водна
растителност. Те с интерес слушаха гатанка и стихотворение за рибките, както и
приказката „Рибаря и златната рибка”, прочетена от библиотекарката Бойка.
Образователната цел на събитието беше да се разширят знанията на децата и техните
родители за водните животни и да се формира желание за полагане на грижи за рибки
в аквариум. Децата подариха три от изработените аквариуми съответно на гостите от
сдружение „Първи юни”, на пенсионерския клуб и на своите другарчета от филиал ЦДГ
с. Тлачене.

НОВ ПРОЕКТ В СОКОЛАРЕ
„Ако носиш детството в себе си, никога няма да остарееш.”
Том Стопард
Месец април ни зарадва с нов одобрен проект „Нашите деца го заслужават” на
инициативна група граждани от с. Соколаре. Проектът е класиран в конкурс за малки
граждански проекти за по-уютна среда на община Бяла Слатина за безвъзмездно
предоставяне на материали и оборудване за дейности по озеленяване и
благоустройство на терени общинска собственост. Основната цел на проекта е
създаване на съвременни условия за игри, спорт и занимания на открито за децата от
детската градина в с. Соколаре. Предоставените средства са на стойност 2862,50лв.
Проектните дейности ще се реализират през месец юни 2016г от доброволци.
В с. Соколаре няма училище, а само детска градина, в която се обучават и
възпитават 27 деца на предучилищна възраст. Сградата на детската градина е
ремонтирана и обзаведена и децата получават качествено предучилищно образование
от квалифицирани учители. Но, за да растат жизнени и здрави, малките палавници от с.
Соколаре трябва да прекарват повече време на открито, на чист въздух, да играят, да
спортуват, да се забавляват в зеления двор на любимата детска градина, който трябва
да е оборудван с достатъчно уреди и съоръжения за различни дейности. За съжаление
бюджетът е ограничен и не достигат средства за оборудване на дворовете на детските
заведения, особено на филиалите по селата. Нашата идея е да монтираме три
комплекта маси с пейки, на които децата да могат да рисуват, да пишат, да моделират,
да играят със строители и конструктори, да редят мозайки и т. н. Прекрасно е част от
образователният процес да се изнася на открито, под сянката на дърветата, сред
природата. Ще се монтират детска пързалка за физическа дейност и игра и къщичка
за ролеви игри, които имат съществена роля за цялостното умствено и емоционално
развитие на децата. Ще се боядисат наличните пейки и кошчета с блажна боя, новите
комплекти масички с пейки ще се лакират, за да се предпазят от атмосферните
влияния. Обектът ще се освежи и ще придобие нов естетичен вид чрез засаждане на
цветя и храсти. Родители и жители на селото ще се включат като доброволци в
почистването и озеленяването на обекта, монтирането, боядисването и лакирането на
съоръженията. С участието си в проекта, те ще дадат на децата един добър урок по
трудолюбие, доброта и доброволчество, урок по естетика и любов към природата. По
този начин ще се създадат съвременни условия за игри, спорт и занимания на открито
за нашите деца, за да растат жизнени и здрави. Те го заслужават!

ЛАЗАРУВАНЕ В СОКОЛАРЕ
„Аз бих желал да покажа всекиму моя народ с неговите бели къщички, с неговите
песни и неговите празнични обреди.”
Любен Каравелов
Един от най-хубавите български народни празници е Лазаров ден. Читалището в
Соколаре, съвместно с кметството и пенсионерския клуб и тази година пресъздадоха
обичая „лазаруване”. В парка в центъра на селото се подреди празнична софра с
прясно изпечени кравайчета и червени ябълки за лазарките. Имаше и истинска люлка,
украсена с цветя за радост на най-малките. Лазарките бяха пременени с народни носии
и закичени със свежи цветя. В ръцете си носеха кошнички за яйца, плодове и други
дарове от хората. Те пяха и танцуваха лазарски песни и танци. Преди да обиколят
къщите на стопаните в селото, лазарките и техните близки заедно посетиха
празничната служба в храма. На лазаруването и църковната служба присъстваше
многодетното ирландско семейство, което имаше специална писмена покана от
читалището. Ирландците проявиха интерес и уважение към нашите народни традиции
и обичаи.

ЛЕГЕНДА ЗА ЛАЗАРОВ ДЕН
В древни времена, когато славянските племена живели тук, земята била покрита с
вековни гори. През тях течели спокойни, големи реки. След зимата, когато ледовете, погалени
от южняка, с трясък отминавали и пролетните дъждове окъпвали земята, праславянските моми
излизали край реката, нагиздени със сватбени премени, и заигравали своя прощален
момински танц. Те пеели и славели добрата закрилница на семейството – славянската богиня
Лада. Своите благословии отпращали по голямата река с пъстри венчета. Докато плували
венците по реката, момите правели последния поклон пред младостта и моминството. Тогава
като подгонен вихър пристигали на вихрените си коне момците на друго славянско племе. Те
заигравали с възторг пред моминската хубост. А после всеки избирал своята невеста.
Обичаят е останал и до днес както у нас, така и у всички славянски народи. Лазаровден е
празник на младостта, на любовта, на пролетта и плодородието.

ЦВЕТНИЦА
На Цветница църквата „Свети Димитър” в село Соколаре се изпълни с радостни хора
– деца, жени, мъже, млади и стари. Всички искаха да присъстват на тържествената
литургия, да запалят празнична свещица за здраве и късмет, да чуят благословията на
отец Галин, да си вземат за в къщи светена вода и върбови клонки. Върбовите клонки
символизират маслиновите и лавровите клонки, с които е посрещнат Исус в Йерусалим.
У дома върбовите клонки се поставят под домашната икона. Вярва се, че те имат
божествена сила и гонят уроки и болести. Често, когато през летните месеци загърми и
завали град, жените изнасят върбовите венчета на двора и изричайки магически
заклинания, гледат през тях облака, за да се разнесе той надалеч. Обикновено на
Цветница се изпълнява и последният лазарски обичай – "кумиченето". Преди обяд
всички лазарки се отправят вкупом към реката. Всяка девойка носи със себе си китка
цветя, върбово венче или малко хлебче, наричано "кукла". Момите се подреждат една
до друга покрай брега или на моста над реката и едновременно пускат китката, венеца
или хлебчето. Онази девойка, чийто венец или хляб бъде понесен най-бързо от водата и
излезе най-напред, се избира за "кумица" или "кръстница" на лазарките. От този
момент тя се превръща в обект на специално уважение и почит от страна на останалите
момичета.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:
Леля Къна е представител на интелигенцията в
Соколаре. Тя идва от големия град – живяла е и е
работила дълги години във Враца. Леля Къна е
един от най-активните самодейци на читалището.
Тя е хумористката на Соколаре, местната Стоянка
Мутафова – госпожа „Стихийно бедствие”. Винаги
с широка усмивка участва във всички празници и
мероприятия. Играе в хумористични сценки, пее
във вокалната група, артистично разказва вицове.
Присъства на всички срещи в пенсионерския клуб.
На празници е „душата на компанията”. Има много приятелки като Лилето, баба Цанка,
Христина Катранова, всички в селото я уважават. Със своя съпруг Лъчезар са отгледали
двама сина Цветан и Владимир и се радват на два прекрасни внука Лъчезар и
Кристиян.

На певческата група от с. Соколаре
ПЕВЦИ СОКОЛИ ОТ СОКОЛАРЕ

Във Соколаре, мила мамо,
певци – соколи има тамо.
Те пеят песни, хорото водят
и славят родното си село.
По празници и фестивали
те носят златните медали,
че песента им е мощна сила
и нашите души окриля.
И господ здраве да им дава!
Да пазим родната култура.
Певци – соколи във Соколаре
са нашта гордост и надежда.
Автор: Даниела Нинова

