Брой 10 – м.септември , 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.

НА СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ
Група от 30 човека от село Соколаре участваха в националния събор на
приятелите на Русия, който се провежда всяка година на брега на язовир
„Копринка” от движение „Русофили”. Събитието започна с поднасянето на
венци пред храм-паметника „Шипка” в почит на загиналите руски войници и
български опълченци в Руско-турската освободителна война. След това на
открита сцена край язовир „Копринка” бяхме свидетели на богата програма от
български и руски песни и танци, със специалното участие на певиците Росица
Кирилова и Мая Нешкова. На събора имаше голямо разнообразие от бирарии и
сергии с български и руски стоки. Беше пълно с хора от цяла България, чуваше
се и руска реч на гости-руснаци. Посетихме и руската църква с позлатените
кубета в село Шипка, която беше реставрирана, много красива и внушителна.

КАРНАВАЛ НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ
В края на лятната ваканция НЧ“Н. Й. Вапцаров“ проведе пищен карнавал на
приказните герои с участието на децата и учениците на село Соколаре. Всеки
участник сам избра своята роля и подходящия за нея карнавален костюм.
Принцеси, интересни герои от приказки и анимационни филмчета оживяха на
площада. Публиката беше впечатлена от романтичната двойка Ромео и
Жулиета, Аладин, Червената шапчица, Карлсон, който живее на покрива, баба
Цоцолана, Пипи-дългото чорапче, Котаракът в чизми, доктор „Ох, боли“,
Пепеляшка, Хитър Петър и др. Карнавалът продължи с весели хора и танци.

ЩАСТЛИВ КРАЙ НА ИСТОРИЯТА НА ВАСИЛКА
Редовните читатели на информационен бюлетин „Соколаре” си спомнят
трогателната история на Василка, която остана без близки и без дом и беше
настанена от кметицата в приют за бездомни хора. Тя се молеше да стане чудо,
да я приемат за постоянно в старчески дом, да получи социална пенсия… И
чудото стана. Нейният син пристигна в последния ден от пребиваването й в
приюта, прибра майка си и се погрижи за нейното бъдеще. Независимо от
натрупалото се напрежение помежду им, от неприятните спомени за едно
ограбено детство, това момче избра правилното решение и направи едно
благородно дело – да подаде ръка на болната си майка. Не случайно нашият
народ е казал: „Кръвта вода не става”.

НОВИ ИЗЯВИ НА ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА
„Всеки ден трябва да изслушаш поне една хубава песен, да погледаш хубава
картина и ако е възможно, да прочетеш поне едно мъдро изречение.“
Гьоте
Певческата група с. Соколаре с художествен ръководител Марин Митев взе
участие в програмата на традиционния панаир на община Бяла Слатина с
няколко песни, за което получи специална грамота от инж. Иво Цветков – кмет
на общината. Като солисти се изявиха Галя Воденичарска и Цветан Монов,
които заслужиха аплодисментите на публиката. Освен това тя се представи
достойно и на третия фестивал на художествената самодейност, организиран от
културен пенсионерски клуб „Еделвайс“ – гр. Враца и отново донесе грамота.
Творческите успехи на певческата група се дължат на непресъхващото
желание на Марин Митев за изяви, на неугасващата му любов към хубавата
песен, на неговата борбеност и устременост към нови върхове в света на
музикалното изкуство.

ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ
Читалището в с. Соколаре организира литературно четене в чест на 130
години от рождението на голямата българска поетеса Дора Габе. Тя е родена
на 28.08.1888 г. в гр. Добрич. Завършва гимназия във Варна. Следва в
университетите в София, Женева и Гренобъл. Дора Габе е между най-видните
български поетеси. Авторка е на десетки книги за малки и големи. За деца
започва да пише след Първата световна война. Първото й детско стихотворение
"Катето и Джори" се появява в "Златна книга за нашите деца". Първата й детска
книга, стихосбирката "Малки песни", излиза през 1923 г. Оттогава тя е издала
много сборници с разкази, повести, приказки, стихове, залъгалки, между които:
"Калинка-малинка", "Звънчета", "Сънчец ходи", "Бяла люлчица", "Птичи перца“
и др. Умира през 1983 г. В мероприятието се включиха ученици, членове на
пенсионерския клуб, жители на селото. Всеки участник прочете куплетче от
стихове на любимата поетеса. Литературното четене завърши с хоро под
звуците на песента по стихотворението на Дора Габе – „Обич“.

ОБИЧ
Нашето небе е тъй дълбоко,
нашите звезди са тъй големи
и земята наша е безкрайна,
а се сбира цялата в сърце ми!

Че прегръщам с обичта си, майко,
нашата земя, с цветя покрита,
с пресен дъжд на пладне оросена
и с дъга, на златен сърп извита.

Ти ли, моя майчице направи
тая обич толкова голяма,
че света във нея се побира,
че в света на нея равна няма?

Че ми греят право във сърцето:
златно слънце, ниви позлатени,
утрин рано сребърна зорница,
в топла вечер облаци червени!

Автор: Дора Габе

ПАНАХИДА НА „ПЕРКАТА”
На паметника „Перката” в местността „Лесопарка” – гр. Бяла Слатина се
състоя възпоменателна панихида, посветена на 72-годишнината от трагичната
смърт на петимата съветски летци. В мероприятието взеха участие Общинската
организация на Национално Движение Русофили. Гости на възпоминанието
бяха представители на Посолството на Руската Федерация у нас, кмета на
община Бяла Слатина инж. Иво Цветков, заместник-кмета по бедствия и аварии
Тихомир Трифонов, кметицата на
с. Соколаре Даниела Нинова. Венци и
цветя бяха поднесени и от местното население. В мероприятието се включиха и
20 жители на село Соколаре. Възпоменателната панихида завърши с руски
военни песни в изпълнение на благоевградския дует „Альонушки”. Вечерта
продължи с весел празник в ресторант „Скът”, където за доброто настроение на
присъстващите отново се погрижиха руските певици от дует „Альонушки”. Те
впечатлиха публиката със своите талант, чар, артистичност и с красивите руски
народни носии.

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
Започна новата 2016-2017 учебна година. След лятната ваканция ЦДГ
с. Соколаре – филиал на ЦДГ”Незабравка” – гр. Бяла Слатина отново
отвори врати за своите малки възпитаници. Детската предучилищна група
е разновъзрастова. В нея се обучават и възпитават 28 деца от 2 до 7
годишна възраст. 9 от тях пътуват всеки ден от съседното село Комарево, в
което няма детска градина с безплатен ученически автобус.Учители на
децата са педагозите Валери Вълчев и Виолета Славова. В детската
градина е приятно и уютно. Осигурени са всички необходими условия за
пълноценното развитие на децата. Те ще се занимават не само по
задължителната програма за предучилищна възраст, но ще участват и в
допълнителни дейности по български език и музика по проект „От ранно
детско развитие към образователна интеграция“ на община Бяла Слатина
по национална програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Проектът ще обогати материалната база и ще подобри образователната
среда в детската група. Благодарим на община Бяла Слатина, че даде
възможност на децата от нашето малко село да бъдат една от целевите
групи на проекта и по този начин да развиват своите заложби и да получат
по-добра подготовка за училище.

ДАРЕНИЯ ЗА ХОРАТА ОТ СОКОЛАРЕ
Сдружение „Първи юни“ – гр. Бяла Слатина периодично изпраща дарения от
дрехи, обувки, спално бельо, детски играчки за хората от с. Соколаре. Всеки, който
се нуждае е добре дошъл в кметството и може да си избере каквото му хареса. От
даренията до настоящия момент са се възползвали много хора като многодетните
майки Айсел, Милена и Вероника, дори новодошлото ирландско семейство със
своите 8 деца. Играчките подаряваме на децата от детската градина. Прави
впечатление, че доставените дрехи имат много добър вид - те са запазени,
изпрани, изгладени, подредени. Благодарим от името на цялото население на
екипа на сдружение „Първи юни“ за благородните дела, които прави.
Сдружение „Първи юни” е неправителствена организация със седалище в
Бяла Слатина. Организацията е учредена от малка група ентусиасти през 2002 г. с
идеята да се подкрепят деца със затруднения, настанени в институции. През
годините „Първи юни” се превърна в активна организация, работеща в подкрепа
на деца и хора чрез предоставяне на социални услуги, развитие на гражданското
образование, дарителството и доброволчеството. Основна цел на сдружението е
да подобри качеството на живот и да постигне по-високо ниво на благополучие на
деца и хора от местната общност.

ПРЕДСТАВЯМЕ
Цветкова

ВИ:

инж.

Йошка

Всички в Соколаре я познават. Тя е
главен специалист в кметството и
председател на НЧ“Никола Йонков
Вапцаров – 1920“. Винаги е точна,
отговорна, дисциплинирана, амбициозна.
Стреми се да бъде любезна и отзивчива
към хората, когато извършва различни
административни
услуги.
Като
председател
на
читалищното
настоятелство Йошка Цветкова работи всеотдайно за развитието на културния живот в
селото. Тя заслужава уважението и признателността на обществото и дава добър
пример на младото поколения със своите професионални успехи и положителни лични
качества.

НАШЕТО ИНТЕРВЮ С ЙОШКА ЦВЕТКОВА
1. Вашето образование и специалност са: Висше- квалификационна степен
магистър. ТУ – София. Квалификация Инженер по компютърни системи.
Паралелна програма за решаване на ЧДУ по метода на крайните
разлики.
2. Вашият девиз е: Животът е безкрайна битка – за това Напред!
3. Вашата зодия е: Дева.
4. Вашата мечта е: Моята мечта е читалището да стане модерна сграда.
5. Трудно ли се работи с хора и защо? - При среща с гражданите, когато има
важен за тях проблем, аз не пестя сили и енергия докато намеря
правилно решение. Когато го реша, те ни поздравяват и ни подкрепят
за това което правим. А именно това ме мотивира да работа още по –
добре и да решавам по –тежки задачи / проблеми/.
6. Какви възможности за развитие на културата предоставя читалищното
настоятелство като неправителствена организация? - Съхраняване на
народни обичаи и традиции.Развитие на библиотечната дейност.
Превръщане на читалището в информационен център. Работа по
проекти.
7. Пожелайте нещо на читателите на информационен бюлетин „Соколаре“:
Здраве.

