Брой 6 – м.май, 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.
ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ
ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК – БОЯДИСВАНЕ НА ЯЙЦА

По стар български обичай на Велики Четвъртък на площада пред
читалището се проведе колективно боядисване на яйца. Гости на събитието
бяха инж. Иво Цветков – кмет на община Бяла Слатина и Весна Павлова –
главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности” на общината. Децата от
детската градина под ръководството на своята учителка Радка Михайлова
поздравиха присъстващите с развлекателна великденска програма. Яйцата се
боядисваха от ученици, родители и пенсионери. Красива кошничка с оцветени
яйца беше подарена на г-н Иво Цветков за спомен от село Соколаре, а той
раздаде на децата и учениците кроасани, а на детската градина подари
плюшени играчки.

ВЕЛИКА СЪБОТА
В 23 часа на Велика събота храм „Свети Димитър” в село Соколаре се изпълни с
развълнувани хора, дошли да посрещнат заедно Христовото Възкресение. Със запалена
свещица в ръка те обиколиха начело с отец Галин, носещ Евангелието три пъти църковния
храм. Тази тържествена процесия свидетелства, че цялата вселена е очистена, избавена и
възстановена от влизането на "живота на света" в смъртта.

НЕДЕЛЯ – ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Празничната програма на „Възкресение
христово“ в неделя в
с. Соколаре беше
богата и разнообразна. Тя започна с
тържественото
откриване
на
новата
съвременна фурна на земеделска кооперация
„Единство“. На събитието присъстваха много
хора –инж. Тихомир Трифонов – заместниккмет на община Бяла Слатина, Иван Грузовски
и Николай Жигалов – представители на
общинското ръководство на ПП „ГЕРБ”,
кооператори, жители на селото, гости. Всички
те се радваха на новата модерна придобивка в с. Соколаре. Особено впечатление правеше
новата светеща рекламна табела: „Винаги вкусно и прясно“, както и елекронните часовник и
термометър. Отец Галин извърши освещаване на обекта, след което присъстващите се
почерпиха с бонбони и сладкиши с пожелания за успешна работа на фурната.
След това празничната програма продължи с тържествен великденски концерт, в който
участваха местната певческа група с художествен ръководител Марин Митев и певческата
група към клуба на инвалида от гр. Бяла Слатина. Кметицата на Соколаре Даниела Нинова
приветства присъстващите с „Христос Воскресе“ и благодари на всички, които по един или
друг начин са помагали на кметството: на община Бяла Слатина и кмета на общината инж.
Иво Цветков, на земеделските производители Виялишки, на земеделската кооперация
„Единство“, на работниците от повременната заетост, на дарителката Мими Асенова, на
певческата група с художествен ръководител Марин Митев. Мими Асенова поиска думата и
дари сумата от 200 лева за участниците в певческата група и дано нейният пореден
благороден жест провокира и нови дарители за хората от нашето село. Последва
освещаване на козунаци, осигурени от кмета на община Бяла Слатина инж. Иво Цветков,
курбан-чорба, осигурена от читалището и скара-бира с питки, опечени в новата фурна,
осигурени от земеделска кооперация „Единство“, които бяха раздадени на присъстващите.
Общоселското великденско тържество завърши с весело хоро.

ДЕЦА ОТ СОКОЛАРЕ УЧАСТВАТ В ОБЩИНСКИЯ
ФЕСТИВАЛ „ЗЛАТНОТО ПЕТЛЕ“
Две деца от Соколаре участваха с индивидуални
певчески изпълнения в седемнадестия общински
фестивал на народната и забавната песен
„Златното петле“. Гала Петкова изпя песента
„Хубава си, моя горо“, а Антония Владиславова
изпълни песента „Роклята на мама“. И двете
момичета получиха грамоти за участие и отлично
представяне във фестивала.

ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА НА ОБЩИНСКИ ФЕСТИВАЛ В ОБЩИНА БОРОВАН
Групата за народно пеене „Нов живот“ към читалище „Н. Й. Вапцаров“
– с. Соколаре с художествен ръководител Марин Митев отново се
представи достойно на Деветия регионален фолклорен фестивал 2016г.,
организиран от община Борован. Тя завоюва почетното второ място за
най-добра група за народно пеене и донесе две грамоти за изпълненията
си от фестивала.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОРА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
В детската градина в с. Соколаре беше извършено озеленяване по проект
на инициативна група „Соколина“. Засадени бяха 6 храсти и луковици –цветя
от две майки-доброволки – Христинка и Елеонора. Ако успеем да ги опазим,
засадените цветя и храсти ще разкрасят и променят облика на двора на
детската градина и ще го превърнат в по-привлекателно място за деца и
родители.

ЕДНА НЕЗАБРАВИМА ЕКСКУРЗИЯ ДО ТРОЯНСКОТО СЕЛО ЧИФЛИК
Най-привлекателната дейност
за членовете на клуба на
природолюбителите от село Соколаре по проект „Приятели на природата” по
програма „Участвам-дарявам-променям” на сдружение „Първи юни” – гр. Бяла
Слатина беше посещението на троянското село Чифлик. В нея се включиха 46
доброволци. Средствата за пътуването са осигурени по проекта, а заплащането
на храната и нощувката са собствен принос. Село Чифлик очарова участниците с
географското си разположение, с очарователните гледки, с чистия планински
въздух, с ромона на реката, с песента на горските птици и лечебната сила на
минералната вода. Посетихме и една от светините на България – Троянския
манастир и природо-научния музей в село Черни Осъм. Всеки ще запомни
мероприятието с нещо хубаво и специално за него – приятна разходка, красиви
пейзажи, минерална баня в горещия басейн, весела компания в механата,
запалена свещица в Троянския манастир или снимка за спомен край
препарираните диви животни и птици в природо-научния музей.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРОЕКТ „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА“
Приключи успешно проект „Приятели на
природата“ към програма „Участвамдарявам-променям“ на сдружение „Първи
юни“. На 27. юни се проведе заключителна
пресконференция. Гости на събитието бяха
Дарина Кръстева – старши експерт в
дирекция „Хуманитарни дейности“ –
община Бяла Слатина и Теменужка
Станчева – председател на читалище
„Развитие“ – гр. Бяла Слатина. Ръководителят на проекта – г-жа Даниела Нинова представи
кратка презентация на извършените дейности и постигнати резултати. Презентацията беше
онагледена от разнообразен доказателствен снимков материал. Последваха изказвания от
Ивалина Стефанова –ръководител на еко-клуба, Съдбина Вълчева – счетоводител на
проекта и Бойка Димитрова – участник в проектните дейности. Всички споделиха своето
задоволство и удовлетворение от постигнатите резултати: проведени информационни
срещи, инициативи „Чети с мен за природата“, еко-поход по горската пътека на приказките,
акция за предаване на отпадъчна хартия, посещение на село Чифлик и природо-научния
музей в село Черни Осъм, пресконференции, публикувани статии н информационен
бюлетин „Соколаре“, действаща фейсбук страница на проекта. Отчетено бе, че за
съжаление, поради обилните валежи, не можа да се проведе в планирания срок екопохода до местността „Училищната градина“, но при подходящо време, това мероприятие
ще се организира през лятната ваканция на учениците. В края на пресконференцията
екипът на проекта изказа своята огромна благодарност на сдружение „Първи юни“ за
доверието, партньорството и искреното приятелство. Встъпителната пресконференция
беше заснета от кабелна телевизия „РАВА-ТВ“ и може да се гледа в интернет.
УЧАСТВАМ –ДАРЯВАМ-ПРОМЕНЯМ
С „Участвам, дарявам, променям”
се случват красиви неща.
„ Участвам, дарявам, променям”
и стават добри чудеса.
Откриваме слънчева сцена,
танцуваме с маски на бал.
„Участвам, дарявам, променям”
и всеки по нещо е дал.
Играем и учим на двора
и с интерактивна дъска.

Учим за родна природа,
за чиста околна среда.
Развиваме спорт и култура,
обичаме род и родина.
С подкрепата на „Първи юни”
света ще превърнем в градина.
С „Участвам, дарявам, променям”
се сбъдват крилати мечти.
В „Участвам, дарявам, променям”
включи се смело и ти.
Автор: Даниела Нинова

ЧЕСТВАНЕ НА 24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА

Почти всички учители от с. Соколаре присъстваха на тържественото честване на 24 май –
деня на българската просвета и култура. Стефка Павловска, Даниела Нинова, Пенка Ангелова,
Марин Митев, Йоана Горанова, Съдбина Вълчева, Тотка Димитрова , Виолина Кръстева –
всички те са интелигентни и стойностни хора, достойни за уважение.Учителите бяха
поздравени със хумористична сценка – съвременния вариант на народната приказка „Дядо
вади ряпа“ , весел мажоретен танц и песен за буквите. Децата, участници в празничната
програма вложиха много изразителност и емоционалност в своите изпълнения, които бяха
почетени с бурни аплодисменти от публиката. След тържеството читалищното настоятелство
осигури скромна почерпка по случай празника за всички присъстващи учители.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: СЪДБИНА ВЪЛЧЕВА –
председателя на пенсионерски клуб „Нов живот“
Тя е неуморна. Става рано и купува хляб на бабите от махалата,
който по-късно разнася по домовете им. В сряда и петък заедно с
касиерката Лида отваря пенсионерския клуб, прави кафе или чай
на присъстващите, разговаря с тях на разнообразни теми.
Редовно ходи на репетициите на певческата група и участва
активно като самодеец във всички празници и мероприятия.
Често посреща гостите на кметството и читалището по стар
български обичай с домашна пита и шарена сол, пременена с
пъстра народна носия. Работи в добро партньорство с кмета на селото и читалищното
настоятелство. Съдбина е детска учителка по професия, обича децата и носи в сърцето си огъня
на народния будител. Да ни е жива и здрава още дълги години и да бъде все така устремена,
борбена, жизнена, да бъде в центъра на обществения живот.

ЛЕГЕНДА ЗА ДЕТСКАТА УЧИТЕЛКА
Когато добрият Господ сътвори детската учителка,работеше вече шести ден
извънредно.Тогава се появи ангелът и каза:
- Господи, Вие,твърде дълго моделирате тази фигура!
Скъпият Господ,отговори:
- Видя ли всички специални изисквания за поръчката ?
Тя трябва да е лесна за поддържане, но да не е от пластмаса.
Трябва да има 150 подвижни части, железни нерви и освен това в скута и трябва да могат да
седят 10 деца едновременно и въпреки всичко да може да седи на 1 столче.
Необходим и е гръб, върху който може да се натовари всичко и трябва да свикне да живее с
вечно приведената си стойка.
Нейните утешителни думи трябва да мога да лекуват всичко- от цицината на главата до
душевната мъка. Освен това трябва да има 6 чифта ръце, за да погали всяка детска главичка.
Тогава ангелът поклати глава и каза:
- Шест чифта ръце - това е невъзможно!
-Ръцете не ми създават главоболие - рече Господ - А трите чифта очи, които трябва да има
детската учителка.
- Съответстват ли на стандартния модел?- попита ангелът.
Създателят поклати глава:
- Един чифт, с който да вижда през затворени врати,докато пита : ”Какво правите там?”,
въпреки че отдавна вече знае. Втори чифт на тила, с които да вижда, това което не трябва да
види, но трябва да знае и естествено две очи отпред, през които да вижда детето, което се
държи лошо и въпреки това казват: ”Разбирам те и те и те обичам”, без да промълви дума.
- О, Господарю!-каза ангелът, дърпайки го за ръкава -Лягайте си и продължете утре с тази
сложна задача.
- Не мога, защото съм на път да сътворя нещо, което до известна степен прилича на мен. Вече
успях да направя така, че да се лекува сама, когато е болна, да задоволи 30 деца с една
мъничка торта и също така, да научи един шест годишен малчуган,че краката не са измислени
от мен за ритници,а за ходене.
Ангелът обиколи бавно модела на детската учителка.
- Прекалено крехка?
-Но жилава -каза Господ енергично. - Ти няма да повярваш, какво може да върши тя.
- Може ли да мисли?
- Не само да мисли, но и да съди и прави компромиси -каза скъпият Господ - и да забравя!
Най-после ангелът се наведе и прокара пръсти по бузата на фигурата.Остана изненадан и каза:
- Това е цепнатина. Вече Ви казах,че се опитвате да вложите твърде много в този модел.
- Това не е цепнатина - отвърна скъпият Господ - Това е сълза. Тя се стича от радост, мъка,
разочарование, болка и самота.
- Господи, Вие сте гений! - каза ангелът.
Тогава добрият Господ погледна самовглъбено.
- Сълзата -каза той - това е отдушник на добрата и` душа.
И уморен, но доволен, отиде да си легне.

ПАУНИ В СОКОЛАРЕ
Едва ли всички жители на Соколаре знаят, че в дома си Йовка
Недялкова
отглежда красиви пауни, фазани, гълъби. Често пъти
минаващите по Нивянското шосе чуват техните весели песни. Когато
мъжкият паун разпери разкошната си опашка, по нея могат да се видят
всичките цветове на дъгата. Той обича да се перчи с нея, особено пред
чужди хора. Главата и шията му имат син цвят, гърбът е зелен, а долната
част на тялото е черна. Женските имат сивкав цвят и са по-невзрачни на
вид.
Пауните имат около 20 години живот. Паунът е обявен за
национална птица на Индия. Женската снася от 4 до 10 яйца на земята.
Пауновите пера се използват като талисмани срещу злите сили и заради
украсата им , прилична на око се смята , че птицата притежава способност
за виждане в миналото и бъдещето.
Фазаните са едни от най-популярните обекти за лов. Имат много
вкусно месо, което се цени изключително в кулинарията. Интересно за
фазаните е, че мъжките полагат грижи за по-малките
Птиците на леля Йовка имат свои верни пазачи – няколко малки, но
много войнствени кучета, които винаги са в пълна бойна готовност за
защита на своята територия.

