Брой 13 – м.декември, 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.

ПЪРВИ РОЖДЕН ДЕН НА ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН „СОКОЛАРЕ“

През месец
декември
информационен
бюлетин
„Соколаре“ празнува своя първи
рожден ден. Една година всеки
месец жителите на село Соколаре
имаха
възможност
да
се
информират от неговите страници
за всички значими събития, които
се случват на територията на
населеното
място.
Информационният бюлетин се разспространява на хартия и в електронен
вариант на сайта на община Бяла Слатина, в раздел „Кметства“.
Текстовете в бюлетина са дело на местния кмет Даниела Нинова, за
техническото оформление се грижи библиотекарката Ивалина Стефанова,
а за отпечатването на хартия с общинска техника отговаря главният
специалист инж. Йошка Цветкова. Кметство Соколаре е единственото
населено място от община Бяла Слатина, което издава малък собствен
вестник. Той има не само информационно значение, но и развлекателен
характер.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЕКТ
„ДА УЧИМ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ КУКЛЕН ТЕАТЪР“
„Всеки ден трябва да послушаш поне една песничка, да погледнеш хубава
картина и ако е възможно да прочетеш поне едно мъдро изречение.“
Гьоте
В читалището в с. Соколаре се проведе
встъпителна пресконференция по проект „Да
учим български език чрез куклен театър“ към
фондация „Глобални библиотеки – България“ с
цел да се запознае местната общественост с
неговите цели, задачи, дейности и очаквани
резултати. На събитието присъстваха инж. Иво
Цветков – кмет на община Бяла Слатина,
Даниела Нинова – кмет на кметство Соколаре,
Дарина Кръстева – експерт в Дирекция
„Хуманитарни дейности“ – община Бяла Слатина,
инж. Йошка Цветкова – председател на
читалището, Наталия Костадинова и Иван Янков
– представители на сдружение „Първи юни“ – гр. Бяла Слатина, Димитър
Димитров – председател на земеделска кооперация „Единство“ – с. Соколаре,
самодейци, пенсионери, деца, родители. Проектът беше представен от Ивалина
Стефанова – библиотекар в читалището. Тя сподели, че се радва много, че ще се
обогати материалната база на читалището със сцена за куклен театър, кукли за
куклен театър, лаптоп и че децата от селото в начална училищна възраст ще имат
възможност да изучават книжовния български език чрез куклен театър в
читалищната библиотека. Всяко дете от целевата група ще влезе в ролята на
куклен герой и ще я представи пред публика като са планирани да се организират
куклени представления на приказките „Дядовата ръкавичка“ и „Снежанка и
седемте джуджета“. В проекта ще участват и родителите на децата, защото
подкрепата на семейната среда е много важна за развитието на всяко дете.
Освен това значимо събитие по проекта е гостуването на професионален куклен
театър в читалището в с. Соколаре, което не се е случвало дълги години.
Встъпителната конференция завърши с кетъринг за присъстващите.

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ КЛУБ „НОВ ЖИВОТ“ ПРАЗНУВАТ КОЛЕДА
По традиция пенсионерите от клуб „Нов живот“ – с. Соколаре организираха
коледно тържество в малкото салонче на читалището. Те бяха поздравени от
кмета на община Бяла Слатина инж. Иво Цветков. Той осигури за присъстващите
календари, химикалки и цветни албуми с отчет за изпълнението на програмата за
управление на община Бяла Слатина. Деца – самодейци към читалището с
ръководители Бойка Цветанова и Ивалина Стефанова изнесоха празничен
спектакъл „Зимна приказка“. За коледното настроение допринесоха красивата
елха, празничната украса на залата, присъствието на дядо Коледа, изпълненията на
певческата група с художествен ръководител Марин Митев и музикалните
поздрави под ръководството на Ивалина Стефанова, богатата трапеза, коледната
викторина. Празникът премина като пъстър букет от танци, хора, закачки и
веселие.

НОВО ДАРЕНИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ПЪРВИ ЮНИ“
Сдружение „Първи юни“ – гр. Бяла Слатина зарадва самодейците от
певческата група в с. Соколаре с красиви официални костюми за сценични
изяви. Те бяха дарени на певците в навечерието на най-светлия хриянски
празник – Коледа. Благодарим на Наталия Костадинова – председател на
сдружението за оказаното внимание и хубавия подарък, направен от
сърце.

ПОДАРЪК ЗА ПЕНСИОНЕРСКИЯ КЛУБ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ
"Направи добро, после го забрави и то ще се върне при теб с плод."
Петър Дънов /учителят/ – български философ
Земеделска кооперация „Единство“ – с. Соколаре направи страхотен
коледен подарък за членовете на пенсионерски клуб „Нов живот“ – нова
подова настилка за клуба – красив балатум. Той беше поставен от един
от работниците на земеделската кооперация – Милчо Георгиев. Всички
членове на клуба се радват и оценяват благородния жест и благодарят
от сърце за новата придобивка на председателя на кооперацията Митко
Димитров като му пожелават здраве и благодатна земеделска година с
високи добиви.

КОЛЕДЕН БАНКЕТ ЗА РАБОТЕЩИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ
Ръководството на земеделска кооперация „Единство“ – с. Соколаре
организира за своите работници коледен банкет в бистро „Бендида“
– гр. Бяла Слатина. За пътуването до Бяла Слатина и обратно беше
осигурен автобусен превоз. Диджей на празника беше Иван Розинов.
Менюто беше много богато и разнообразно и изобилстваше от
деликатеси. На пазачите, които бяха на работа нощна смяна беше
закарана храна от ресторанта. За празничното настроение допринесоха
веселите танци, музикалните поздрави и коледната викторина със
символични подаръци. Кооператорите начело със своя председател
Митко Димитров се веселиха до полунощ. Такива хубави празници
сплотяват колектива, разтоварват хората от ежедневното напрежение и
дават нови сили и стимул за изпълнение на трудовите задължения.

70 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
„Човек трябва да живее твърде дълго, за да разбере колко кратък е
животът.“
Алберт Айнщайн
Председателят на пенсионерския клуб – Съдбина Вълчева отпразнува своя
70 годишен юбилей в читалището заедно със самодейци и членове на
пенсионерската организация. Тя получи много поздравления, цветя и
подаръци за своя празник като готварска печка, олекотена завивка, партигрил. Кметицата на селото Даниела Нинова я поздрави със специално
стихотворение:
Седемдесет години отлетяха
като сън, въздишка или спомен.
Седемдесет години те люляха
слънце, вятър, дъжд пороен.
Седемдесет години отлетяха,
светлина успя ли да откриеш?
Седемдет години с теб вървяха
радост, болка, грижите горчиви.
Ще запалиш седемдесет
свещички
както ритуала повелява
и ще грейнат седемдесет звездички
с пожелания живот и здраве.
А после на трапезата богата
ще седнеш със любимите си хора –
приятели от клуба пенсионерски,
че те са твойта радост и опора.
Нека да сме живи, да сме здрави
и да стигнем всички сто години,
Чудеса от добрини да правим,
за да бъдем истински щастливи!
Рожденият ден премина с много смях и закачки, песни, танци и
поздравления. Всички гости се почерпиха за здраве на юбилярката с
бонбони, сладкиши, ядки, баница и торта.

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКАТА
ГРАДИНА В ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ
Децата от детската градина в село
Соколаре са включени в общински проект
„От
ранно
детско
развитие
към
образователна интеграция“ по национална
програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“. 13 деца, които наесен
ще тръгнат на училище, участват в ателие
„Родна реч“ с ръководител старшия учител
Виолета Славова. По забавен начин, под формата игра, те изпълняват различни езикови
упражнения, включват се в словесни игри, разказват и драматизират приказки. Така
разширяват и затвърдяват знанията си по български език и преодоляват пропуските в
обучението си. Други 12 деца са включени във вокална група „Славейче“ с ръководител
старшия учител Валери Вълчев. Те развиват своите музикални заложби чрез разучаване на
детски песни. Вокалната група вече има своята първа изява в коледен концерт на децата
от общинските детски градини, които работят по проекта. Заниманията на двете целеви
групи се провеждат три пъти седмично по един астрономически час. Родителите на децата
също са включени в проекта и ще участват в информационни срещи, свързани с ролята на
семейството за детското развитие.

„ЗИМНА ПРИКАЗКА“
Самодейните състави към читалището в с. Соколаре се включиха в коледната
програма на община Бяла Слатина на открита сцена на площада със празничния
спектакъл „Зимна приказка“. Детският танцов състав представи танц на елфите със
специалното участие на дядо Коледа и танц на веселите джуджета. Група „Соколина“
под ръководството на художествения ръководител Марин Митев изпя няколко
коледни песни. Празничната програма се излъчваше на живо от кабелна телевизия
ЕТА-РАВА. Мразовитото време не попречи на слънчевото коледно настроение на
участниците и публиката.

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА
Кметство Соколаре поздравлява всички жители на селото с
настъпването на Коледните и Новогодишни празници! Нека Новата година
донесе на всички хора здраве, радост и слънчево мирно небе! Нека на
Бъдни вечер и Коледа трапезата във всички домове да са отрупани така,
както традицията повелява. Нека усетим коледния дух и винаги когато
имаме възможност да помагаме на другите и правим добрини. Дано
Новата 2017 година бъде по-добра, по-плодоносна и по-успешна за целия
свят!

Благослов
Асен Разцветников
Сняг се сипе, Коледо ле,
над поля и над гори,
във огнище, Коледо ле,
бъдник весело гори.
Както свети, Коледо ле,
във огнище пламък злат,
тъй да свети, Коледо ле,
любовта по целий свят.
Както сипе, Коледо ле,
Бог снежинките безспир,
тъй да сипе, Коледо ле,
в къщи добрини и мир,
както рони, Коледо ле,
Господ снег от сивий свод,
тъй да сипе, Коледо ле,
в къщи той имот и плод!

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:
ЦВЕТАН МОНОВ

„Който пее, зло не мисли“
/народна поговорка/

/Цветан Монов в ролята на дядото на Бабинден/

Всички в селото го познават като усмихнат, весел и общителен човек.
Той е брат на учителя по музика и художествен ръководител на певческата
група Марин Митев. Не случайно се отличава с музикален талант и
артистичност. Участва във всички изяви на певческата група по концерти,
тържества и фестивали. Получил е множество грамоти и награди за своите
изпълнения. Обича соловите изпълнения като специални поздрави по
различни поводи. Любими са му песните „Червено вино снощи пих“,
„Всички рибки плуват“, „Сред морето лодка се белей“, „На тая стара маса“
и др. Цветан Монов е майстор не само в пеенето, но се справя блестящо с
танците и на хорото. Негова радост са двете щерки и четиримата внуци. Но
той неведнъж е казвал, че най-много се гордее със способностите и
успехите на своята дъщеря Бойка, която е най-важната, основната фигура
на всяко едно мероприятие на читалището и душата на всеки празник. На
баща си е метнала!

