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(682) Брацигово, год. XXIX,
10 февруари 2011 г.
четвъртък

30 ст.
ФЕВРУАРСКА НОЩ

Загледан в свода ярък на нощта,
отдалечен, споходен от видения,
потъвам в призрачната пустота
на небесата, пълни със знамения.
В пълен състав започна
работа 17 членния екип на
Общинския съвет. Със започване на заседанието, по
предложение на Иванка Карамитева, разглеждането на
точката за „Изменение на
Наредбата за отглеждане на
животни на територията на
Община Брацигово“, бе отложено за февруари.
Елена Асенова представи
отчета на Кмета за обществените поръчки през второто
полугодие на 2010 г. За доставката на биомаса за котелните инсталации на звената
на общинска издръжка през
зимния период се грижи
фирма „ДМГ МЕБЕЛ“ ЕООД
от гр. Айтос. Фирма „ЯНКУЛА
АРХ“ ЕООД изготвя инвестиционен проект за реконструкция на водопроводната
мрежа в селата Равногор и
Розово, а фирма „Чемишанова“ ЕООД - в с. Бяга. Осигурено е както зимното поддържане на пътната мрежа
в общината от фирма „Инфрастрой“ ЕООД, така и доставката на горива за нуждите
на служебните автомобили.

Отчетът бе приет с пълно
единодушие.
Иванка Стефанова, гл.
специалист „Образование и
култура“, предложи на вниманието на Общинския съвет календар за културните
събития и прояви през 2011 г.
Въпреки оценката на Иванка
Карамитева, председател на
комисията по образование,
култура и здравеопазване,
за календара като „рутинен“,
същия бе приет с 17 гласа
„за“.
Годишната програма за
развитието на читалищната
дейност в Община Брацигово, беше представена отново от Иванка Стефанова. В
нея са включени както специфичните за читалищата
дейности, така и програма
на културните събития през
2011 г. Приета е също с 17
гласа „за“.
По искане на Общинска
служба „Земеделие“ – Пещера, без възражения бяха
предоставени за ползване
земеделски земи на наследниците на Йордан Ангелов
Андреев и на Нейчо Трен-

дафилов Начков в местността „Чемериката“, с. Розово,
както и на Христо Димитров
Дюнков в местността „Бойчовица“ в гр.Брацигово.
Провеждането на публичен търг във връзка с изтичане на договора за наем за
кафе-аперитив и дискотека в
Младежкия дом, бе темата
на следващото обсъждане.
От две комисии към Общинския съвет беше предложено
търгът да се проведе с явно
наддаване. Задължително
условие за спечелилият търга
е предназначението на обекта да не се променя. Новият
договор ще е за 5 години, а
началната тръжна цена – 880
лв. Двамата общински съветници д-р Асен Кънчев и Дима
Пашкулева бяха включени в
комисията за провеждане на
търга.
С двама „въздържали се“
и 15 гласували „за“ бе одобрено участието на Община
Брацигово с проект „Основен
ремонт и и реконструкция
на съществуващите сгради
на ДДЛРГ „Ана Гиздова“ по
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Схема BG 051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”
Наименование на проекта:
„Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово”
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.06-0213-C-0001
Инвестираме във вашето бъдеще!

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
ник областния управител,
Директорът на Регионална
Дирекция „Социално подпомагане“ - Пазарджик и
Председателят на Общински
съвет Брацигово. За участие
в конференцията бяха поканени представители на институции, неправителствени
организации и медии, имащи отношение към ползването и предоставянето на
социални услуги за възрастни хора с увреждания, както
и представители на законодателната и изпълнителна
власт на Община Брацигово.
Ръководителят на проекНа 28.01.2011 г. от 15
Васил Гюлеметов. Официалта - г-жа Мария Мадарова
часа в хотел „Стромон“ гр.
ни гости на събитието бяха
представи презентация на
Брацигово се проведе встъг-жа Ваня Минкова - заместобщите и специфични цели
пителна конференция по
ник-областен управител на
на проекта, обхвата на цепроект „Дневен център за
Област Пазарджик, г-жа Дилевата група и изпълнениевъзрастни хора с увреждамитрия Гърдева - Директор
то на проектните дейности,
ния - Брацигово“ по Опена Регионална дирекция
след което конференцията
ративна програма „Разви„Социално подпомагане“ продължи с отговор на потие на човешките ресурси“
гр. Пазарджик, г-жа Марина
ставяни въпроси и свободно
2007-2013 г., съфинансиГемджиян - Директор на Дисъбеседване.
рана от Европейския съюз
рекция „Социално подпоТаня Йоргова
чрез Европейския социален
магане“ гр. Пещера.
ст. спец. „Връзки с
фонд, която беше открита
Приветствие към учасобществеността“
от кмета на Общината г-н
тниците поднесоха ЗаместПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Над хребета на оня черен хълм
звезди горят и сякаш са разпятие,
в нозете на което като псалм
звучи нощта с любов или проклятие.
По-ясни стават тайнства и звезди
и пътят млечен води към Голготата,
започващи и гаснещи бразди
разсичат глъбините на природата.
Замръзват бавно ярките тела.
Покрива свода ледената Арктика.
Начупени и пръснати стъкла
фиксират необятната Галактика.
Студено свети звездното кубе.
Луната ясна зъзне от кандилото.
В такава нощ под зимното небе
възкръсна Дякон Левски от бесилото.
Ангел ПОПОВ

ПРАЗНИЧНА АРХИЙЕРЕЙСКА СВЕТА ЛИТУРГИЯ
ОТСЛУЖИ В КОЗАРСКО МИТРОПОЛИТ НИКОЛАЙ
Църковният храм „Сретение Господне” в Козарско,
Пещерска духовна околия,
е построен през 1820 година. Той е единственият
храм в Пловдивска епархия
с това име. С тържествена
света Литургия бе отбелязан храмовият празник на 2
февруари 2011 год. Тогава
Православната църква си
спомня събитието описано
в Светото евангелие, когато
40-дневният младенец Иисус Христос бил донесен от
родителите си в Йеросалимския храм, за да бъде представен пред Господ. Февруарският делничен работен
ници от духовната околия.
Както прекрасните празнични одежди на отците, така и
сладкогласните песнопения
на епархийския хор допринесоха за тържествената
обстановка в църквата. Гости на празника бяха областният управител д-р Дончо
Баксанов, кметът на община
Брацигово Васил Гюлеметов, кметът на с. Козарско
Васил Йорданов, кметът на
с. Бяга Илия Милушев.
Светата Литургия допринесе за обединението на
православните в селото.
„Априлци“
ден не попречи на благочестивите християни от селото
да участват в радостното
събитие, очаквайки с трепет
и вълнение от ранни зори в
двора на храма да посрещнат Негово Високо преосвещенство митрополит
Николай, да присъстват на
архиерейското богослужение и да получат неговата
благословия. Празничното
богослужение възглави митрополит Николай, в съслужение с архимандрит Арсений, протойерей Любомир
Траянов, протойерей Добромир Костов, свещеник
Мирослав Коларов и свеще-

Съвременност
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ЗА РАВНОДУШИЕТО
В нашето тревожно време
има една категория хора, които се стремят да издълбаят
като отречени емблеми от
сърцата на достойните българи идеалите за справедливост, равноправие, състрадание и да настанят като
кукувици в чуждо гнездо
разочарованието, равнодушието, завистта, безразличието... Със всички средства
се внушава възхищение от
насилието, дава се предимство на наглостта, безверието и пошлостта, толерира
се негласно гаврата с нашето минало, с националните
светини...
Според някои разочарованието, мизерията и отчаянието са неканените гости
на нашата душевност, защото след тях се настаняват
отчуждението, неблагодарността, арогантността и т.н.
Ако е така защо замогнали
се, но неблагодарни синове
и дъщери, изпращат престарелите си родители в старчески домове, дори ги изоставят в самотата им? А нима
стотици майки не захвърлят
децата си дори на бунището,
за да ги отгледа обществото
в домове, които се оказаха
свърталища за безделници?
Нима неуспели в професията си не стават политици, негодници се превръщат в собственици с луксозни коли и
избиват стотици невинни по
пътищата?
Защото „можеш ли да си
купиш ум, значи си умен, можеш ли да си купиш красота, значи си красив, можеш
ли да си купиш добродетел,
значи си добродетелен...“ по
думите на известен мъдрец.
Защото достойните и талантливите хора нямат железни лакти, наглост, пари и
покровителство, зависят от
арогантни дилетанти, които
са заели високите постове...
И все още не дават път на
знаещите и можещите...
И това, което вековни тирани, войни и политици се
стремяха да постигнат - ликвидирането на българите,
това което дори модерни
рейнджъри не могат да направят, може да го направят
тихите влечуги на нашето
безразличие и отцеругателство, нашето равнодушие...
Защото истина са думите
на френския оратор Мирабо – „Винаги съм смятал, че
безразличието към несправедливостта представлява
предателство и подлост...“
Защото те виреят под знамето на равнодушието, което услужливо отваря врати на пошлостта... Именно
чрез равнодушието, този
„парализ на душата, тази
преждевременна смърт“ по думите на писателят А.
П. Чехов, можем да затънем
непоправимо, да загубим
достойнството и самосъзнаието си. Нека го надмогнем
в душите си защото според
Омар Хайям, живял в Персия през XI век :
„Без тръпна мъка няма обич
без огън - плам неугасим.
Над мокри вършини се вие
едничък само черен дим...”
Димитър АДЖЕЛАРОВ

Младите могат, но не
знаят, старите знаят, но не
могат. Това е истината продиктувана от живота. Човек
се учи цял живот и когато
се предполага, че е научил
най-много, по законите на
биологията го погребват, а
заедно с него и знанията и
опита, които е добил. Справедливо би било опитът да
остане за идните поколения. Тази цел може в известна степен да се постигне с
изграждането на Обществен
съвет. В него да влизат всички бивши кметове, предсе-

- стратегия за развитието
на града,
- да се държат на отчет
всички, родени в Брацигово
и имат висше образование,
научни звания, изявени бизнесмени и други хора, които
могат да бъдат полезни на
града,
- кадрово осигуряване на
обществения и икономическия живот на града,
- отбелязване на кръгли
годишнини на изявени хора
от града и предложения за
награждаване или удостояване със званието „Почетен

Необходим ли е Обществен
съвет на Брацигово?
датели на Общински съвет,
съветници, бивши директори на предприятия, председатели на политически партии и организации. Всички
тези хора, когато са заемали възложените им длъжности, са мислили и работили за доброто на Брацигово.
Общественият съвет да се
ръководи от действащият
председател на Общинския
съвет. Да се свиква един
път в края на календарната
година, като заседава съвместно с Общинския съвет.
Въпросите, които се обсъждат и наблюдават могат да
бъдат:

гражданин на Брацигово“.
Членовете на Обществения съвет да участват в обсъждането, но при гласуване да важат само гласовете
на действащите общински
съветници.
След промените от 1989г.
в Брацигово изникнаха много партии и движения. Сегашното им състояние не е
такова, че да отразява реално исканията на гражданите. Може би трябва да стане
прегрупиране, като се оформи една лява, една дясна
и една земеделска партия.
Това важи и за България.
инж. Груйо КЛЯНЧЕВ

В ДЕНЯ НА ЛОЗАРИТЕ

На 1 февруари 2011 г. клуб
„Дълголетие“ в с. Исперихово, отбеляза Трифоновден.
Бе наредена богата трапеза. Стопаните дегустираха
пивко вино от своята последна реколта грозде.

Асен Димитров и Георги
Андреев, признати от празнуващите за добри винари,
сложиха лозови корони на
главите си.
Василка ВЪЛЧЕВА

Трета сесия на Световния парламент на българите

Под патронажа на възстановената Българска академия на науките и изкуствата
и Община Варна, на 20 ноември 2010 г. за трети път
прозвуча българският химн
пред 200 депутати в пленарната зала в града, избрани
преди две години от общото
събрание на Асоциацията на
българите по света, формирали Световния парламент
на българите. Работата на
този парламент има за цел
да съдейства за осъществяване на българската национална идея, българския
национален идеал за 21-ви
век, както и защита на правата и интересите на българите по света.
Кратки приветствени слова произнесоха акад. проф.
д-р Григор Велев, почетен
председател на асоциацията, и акад. проф. Петър
Константинов, председателстващ пленарното заседание. Н. В. Пр. Варненският
и Великопреславски митрополит Кирил благослови
присъстващите и дебатите
по проблемите на българската диаспора закипяха.
Доклади изнесоха българските делегации от Украйна,
Молдова, Румъния, Западните покрайнини, Албания,
Македония, Косово, Гърция,
Кипър и други българи, живеещи извън пределите на
родината.
Впечатляващ е патриотизмът на 200 000 българи в
Украйна. Културно-просветният вестник „Роден край“
излиза от 1989 година. Традициите се предават от поколение на поколение чрез
редовно организираните
фестивали, като „Българи
да си останем“. Да учат своя
български език са отворили
врати 40 училища, по два

часа седмично. За българската духовност свидетелства и културния център в
Одеса. На паметна плоча е
ликът на поета-революционер Христо Ботев.
Спасявайки се от турското иго през 1812 година от
село Чоба, Пловдивско в
Буджакската степ, в село
Бановка, се преселва фамилия, от която произлиза бащата на българската кавалерия и славен пълководец на
българската армия генерал
Иван Колев, за който Иван
Вазов пише песен „Конницата на генерал Колев“, а
Йордан Йовков разкази „Белия ескадрон“.
Докладът за Молдова
изнесе депутатът Иван Данилович Забунов - доктор
по история и председател
на Българското дружество
„Възраждане“ в Кишинев.
Там нашите Българи са около 100 000 и се гордеят с
културните центрове и Славянския университет, в град
Даракли. Нашите сънародници от Молдова говориха
за поставената от тях паметна плоча с надпис „От скала
– камък“, символ на отронилите се части от българската
нация, до ден днешен запазили своята идентичност.
Професор Лука Велчев от
Румъния говори за Софроний Врачански и Раковски
и техния принос за възраждането на България.
Не пропусна да спомене и
училището, където е работил Христо Ботев през 1869
г., както и църквата „Св. св.
Кирил и Методий“, предадени на Румънските власти
през 1957 г., а по наше време разрушени. Българите в
Букурещ са построили осем
църкви и намерението им
е да открият „Културен цен-

тър“ и музей на Ботев в Румънската столица.
За западните покрайнини
докладва депутатът Иван
Николов от Босилеград.
В доклада си Коста Влахов
от Гърция говори за българското малцинство наброяващо около 250 000 души в
егейска македония.
Ира Папагеоргиу от Кипър
ни запозна с работата на
българския център „Роден
език и култура зад граница“.
500 български деца изучават майчин език в четири
съботни училища.
Той призова „Повече да
даваме, а не само да искаме
от България”.
Докладите на представители от Косово, Албания и
други страни предизвикаха
не малък интерес.
След двудневно заседание, Световния Парламент на Българите прие
Декларация за работа и
Стратегия за развитие на
българските общности. Регистрира Туристическа агенция, улесняваща почивката
на българите от чужбина на
преференциални цени.
Моето предложение беше
за откриване на Информационен център за Културноисторическото наследство
за нашия район. Така ще се
предостави възможността
на националните общности да се запознаят отблизо
с него. Ще могат да усетят
топлината на Петлешковата
клада, да докоснат героизма на батачани и прочетат
писмото на Панайот Волов
до Константин Величков от
Пазарджик в което пише
„Страхът не ражда свобода“.
Йордан Мадаров
депутат от Световния парламент на българите по света

Схема BG 051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”
Наименование на проекта: „Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово”
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.06-0213-C-0001
Инвестираме във вашето бъдеще!

ОБЯВА
Община Брацигово обявява свободни работни места за длъжностите в Дневен център за възрастни хора с увреждания-град Брацигово:
v Социален работник –
1 бр. – срочен договор за 9
месеца - Висше образование
с професионална квалификация “Социални дейности”,
“Социална педагогика”, “Социология” и минимална образователна квалификационна степен бакалавър;
v Медицинска сестра 1 бр. - срочен договор за 11
месеца, общ профил;
v Рехабилитатор - 1 бр. срочен договор за 11 месеца, общ профил;
v Психолог - 1 бр. – срочен
договор за 9 месеца - висше
образование с професионална квалификация „Психология” и образователна
квалификационна степен бакалавър;
v Трудотерапевт - 2 бр. срочен договор за 11 месе-

ца - висше образование;
v Музикален терапевт
– 1 бр. - срочен договор за
9 месеца - висше образование с професионална квалификация;
v Работник кухня - 1 бр. срочен договор на 11 месеца - средно специално образование Професия “Готвач”;
v Санитар - 1 бр. - срочен
договор за 11 месеца - средно образование;
За длъжностите социален работник, трудотерапевт и музикален
терапевт могат да кандидатстват и кандидати със
средно специално образование, като при определяне
на класирането с приоритет ще бъдат кандидатите с висше образование.
1. Необходими документи

за кандидатстване:
3 Заявление до Кмета на
общината.
3 Документ за самоличност /копие/
3 Професионална автобиография.
3 Документ за завършено
образование и придобита
специалност
3 Копие от документи
удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова книжка
или осигурителна книжка
или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж
3 Документ за компютърна грамотност /копие/
3 Свидетелство за съдимост,
3 Мотивационно писмо
Допълнителни изисква-

ния:
3 Компютърна грамотност;
3 Умения за работа в
екип;
3 Комуникативност;
3 Аналитични умения;
Копията на представените документи следва да са
ясни и четливи и заверени
с подписа на кандидата и
текст „Вярно с оригинала”.
2. Срок за подаване на
документите – от 02.02.2010
до 11.02.2011 година -17.00
часа.
3. Изборът ще се проведе
чрез събеседване с кандидатите за длъжностите: социален работник, психолог,
трудотерапевти и музикален терапевт - от комисия,
назначена със заповед на
Кмета на Община Брациго-

во на 15.02.2011 г. от 10.00
ч. по реда на постъпване на
заявленията. Кандидатите
за длъжностите: медицинска сестра, рехабилитатор,
работник кухня и санитар чрез побор по документи.
4. Класирането на кандидатите ще бъде публикувано на интернет страницата
на Община Брацигово и
оповестено на Информационното табло във входа на
Общината на 16.02.2011 г. в
10.00 ч.
5. Място на подаване на
документите: Документите
за кандидатстване се подават в административния
офис на екипа на проекта град Брацигово, Младежки
дом, ул. „Христо Смирненски” №1, всеки работен ден
от 8.00. до 17.00 ч.

Времена и нрави

10 февруари 2011 г.
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КОЗАРСКО - СЛАВНО МИНАЛО
- От страница 1
проект „Красива България“
2011 г., Мярка 02-02 „Спешно
подпомагане на социални
домове“.
Туристически данък от
0.50, 0.60, 0.80, 1.00 и 1.50 лв
приеха съветниците, за нощувки в заведения с 1, 2, 3, 4
и 5 звезди. „За“ гласуваха 15,
и двама се въздържаха.
Най-много разисквания
имаше по въпроса за намаляването на работни места
в структурата на Общинската администрация и звената
към нея във връзка с намаляване на приходите в местните дейности. Предложено
беше в Община Брацигово
да се съкратят 5.5 работни
места, 3 от които са в Историческия музей, който получава статут на самостоятелно
юридическо лице. В звената
към Общината предложените съкращения са: Розово –
0.5 бр., Бяга – 1 бр., Равногор
– 1.5 бр., Исперихово – 1 бр.,
Козарско – 1 бр. Общо беше
мнението на съветниците, че
с намаляването на служителите ще се влоши качеството
на административните услуги. Предложено беше да се
чуе мнението на кметовете
по места.
Васил Йорданов, кмет на
Козарско смята, че направеното предложение е удачно
и всички кметове вече са решили как да използват останалите хора от администрацията. Илия Милушев, кмет

на с. Бяга каза, че липсата на
хора ще затрудни работата,
но е съгласен с предложението. Не беше съгласен със
съкращенията Йордан Казаков, кмет на Равногор. Аргуметира се с това, че хората не
искат да работят на половин
щатна бройка и напускат.
Йорданка Петкова, кмет на
Розово, подробно обясни
многофункционалното разпределение на работните
места по бройки и сезони и
счита, че за Кметство Розово ще е фатална липсата на
предложената за съкращаване половин щатна бройка.
Мария Стефанова, секретар
на Кметство Исперихово се
съгласи с налагащите се съкращения.
Доста продължиха споровете за това приходите или
броят на жителите са определящи за административния щат и точно в обслужващия персонал ли трябва
да се правят съкращенията.
Един от начините за решение
се оказа съкращение в социалния патронаж. Повдигнат
беше и въпросът дали тази
тенденция на съкращения
в кметствата не води към
тяхната ликвидация. В края
на дебатите само Кметство
Розово остана без съкращения с целия си състав от 4.5
щатни бройки. Гласуването
по отделните предложения и
като цяло беше единодушно.
По т.11 без разисквания с
поименно гласуване, 17 „за“,

беше прието становището за
промяна от публична в частна общинска собственост на
първи етаж на Здравната
служба в с. Розово, с цел поефективно стопанисване на
обекта.
Определянето на таксата
за битови отпадъци за 2011
г. за общината предизвика
дискусии най-вече с изхвърлянето на боклук на случайно избрани места. Илия Илиев предложи въвеждането
на големи глоби за нарушителите. Обсъден бе и въпроса с периодичната подмяна
на кофите за боклук. Новите
такси смет бяха гласувани
поименно, като 14 гласуваха
„за“, 1 – „против“ и 2 – „въздържали се“.
В точката за питания, изказвания и предложения на
граждани, имаше питане от
Борис Малинов във връзка
с подмяната на неработещи
лампи от уличното осветление и демонтажа на антената на БТК от покрива на болницата. Заместник-кметът
инж. Кръстев отговори, че
подмяната е започнала, а по
втория въпрос ще се отговори посмено.
Арх. Денка Николова,
председател на Съвета, повдигна въпроса с ползването
на стадиона в с. Бяга. Кметовете на Бяга и Брацигово,
Илия Милушев и Васил Гюлеметов взеха отношение
по въпроса.
Пею МАРКОВ

НА СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ТЕМИ

Агресивността и нейното отражение в живота

Бях потресена от новината, че младеж в Кърджали
убил майка си и седемгодишното си братче. Това събуди в мен много мисли за
живота на младите хора, за
тяхното поведение, за ежедневието им.
Откъде идва агресивността и дали тя е вродена
или се придобива и къде
се крият нейните корени?
Въпроси, които ние възрастните често си задаваме и
за съжаление трудно намираме отговор. Чела съм, че
агресивното поведение при
децата е подражателно. Не
пресъздават ли те видяното,
не повтарят ли те чутото от
своите по-големи връстници, от родителите си?
Преди да започне да философства, човек трябва да
се е нахранил – беше казал
един мъдър философ. В условията, в които живеем
ние нямаме всичко онова,
което ни е необходимо за
един задоволен и щастлив
живот. Не е ли това предпоставка за агресивност, за
невротично поведение?
Веднага изниква въпросът
– А защо има агресивно поведение сред задоволените
с всичко деца? Съществуват т.н. биологизаторски и
психологически концепции,
свързани с агресивността,
но и двете са твърде крайни, те игнорират обществения характер на човешките
взаимоотношения и анали-

зират само биологичното
или само психологичното
начало.
Човекът е преди всичко
социално същество.
Свързан е с естествената си среда и конкретните
условия на живот. Извън
своята обществена природа
той не може да бъде homo
sapiens, т.е. разумно същество.
Защо разумността, която
е нашата същност, понякога ни напуска? Защо вършим неща неприсъщи на
човешката природа, защо
с действията си обиждаме
самите себе си? Та нали сме
най-високоразвитото живо
същество в този тъй объркан свят? Въпроси, въпроси,
които чакат отговор!
Какво е накарало този
седемнадесетгодишен младеж да извърши това престъпление?
„Съвкупност от всички
обществени взаимоотношения” – така Карл Маркс определя същността на човека. Къде се е пропукала тази
съвкупност, кой е виновен
за случилото се? Кого да виним, откъде да започнем, за
да предотвратим злото?
Невероятно ми звучи тезисът на Хобс – „война на
всички, против всички” –
пренесен от животинския
свят в историята на обществото. Това е страшно! Да се
надяваме, че агресивността
е епизодично явление, че се

появява в лош момент, че е
дело на нечисти сили...
Агресивността е съществувала още от сътворението
на света, съществувала е в
развитите демокрации, съществува и сега в утвърдилите се демократични държави. Важното е да се сведе
до минимум, да се огрежат
пипалата ѝ. Семейството,
училището, институциите
трябва да си подадат ръце
за изкореняване на злото.
Не бива да бъдем равнодушни към това, което става
около нас, а трябва да си зададем въпроса: Съумяваме
ли винаги да запазим равновесието в нашите взаимоотношения с порасналите
ни вече деца? Защото, ако
не го направим, дозата агресивност расте и се наслоява
и в един момент дори и при
най-малкото спречкване тя
се излива и помита всичко
по пътя си...
Агресивното заемане на
позиции, постоянната враждебност, завистта, недоверието към всичко, което ни
заобикаля, поражда безсърдечност и стремеж към изолация. А нали е вярно, както
твърди Хайдегер, че човешкото битие е битие – със –
другите. Лошото е в това, че
злото има множество лица
и неизброими оттенъци, а
трябва да се живее с нуждите на деня.
Елена Й. ИВАНОВА

Църковният храм „Сретение Господне“ в Козарско е
построен през 1820 година.
През османското робство
в околностите на съседен
Кричим са съществували
три манастира, два от които
са разрушени по време на
Априлското въстание 1876 г.
- „Света Богородица“ и „Свети Врач“, а другият „Свети
безсребърници Козма и
Дамян“ - най-вероятно по
време на масовото помохамеданчване през 1657 г. Последният е имал два метоха
– единият в Кричим, а другият - в село Козарско.
От онова време са съхранени в паметта на населението много легенди за юначни воеводи, които бродили
из дебрите на Козарското
и Жребичкото землища и
подкрепяли българщината в
трудните времена.
По време на робството
не е опазвана и съхраявана
историческата памет на българите, заличавана е историческата летопис.
Но все пак, макар и много оскъдни, се намират
сведения, които показват,
че Козарско и през този период успява да запази своя
български дух и неговото
население не е приело ислямската религия като свое
вероизповедание, а е съхранило източното православие да наши дни.
Името Козарско е единствено в България. То идва
от названието на стара крепост, изградена през Първото българско царство, а

може би и по-рано, наречена Козя стена, чиито останки
са открити срещу Опитната
станция по тютюна южно от
шосето за Кричим.
През епохата на Възраждането църквата става онзи
център, който обединява
мечтите, стремежите и въжделенията на козарчани.
Духовното пробуждане на
селото е свързано с апостолската дейност на учителите
и църквата с подкрепата на
козарските първенци и на
цялото население. Даскал
Атанас Стоилов, впоследствие свещеник, живее с барутния дух на своето време.
На 6 март 1873 г., както е
записано в летописите на
църквата, първият български митрополит Панарет посетил Козарско и отседнал
в метоха „Свети Архангел“.
Честта да го посрещне се
паднала на младия учител
Атанас Стоилов. Владиката останал във възторг от
подготовката на учениците,
които изпели и песента „Сутрешна светла зорница е и
на наший небосклон“.
По време на Априлското
въстание - 1876 год. селото
ни е опожарено, изгорена е
и църквата, в която се помещава и училището.
След Освобождението,
първият избран кмет e Атанас Стоилов. Първата и неотложна задача за него е
възстановяване на църквата
и построяване на училище.
На 12 януари 1878 год.
освободителите – воини от
9-ти хусарски кишеневски

полк, командван от барон
Корф минали през Козарско
на път за Пловдив. По нареждане на бившия учител,
родом от Копривщица, вече
свещеник – Вельо Карагьозов, Атанас Стоилов посреща и приветства конния ескадрон, изразявайки в речта
си чувствата на огромна
радост и благодарност на
цялото население. Израз на
тази любов е решението да
се изпрати в Русия да учи за
офицер козарчанина Щерьо
Костадинчев. Разбрал, че
по-полезен ще бъде на народно-просветното поприще в България, завръщайки
се в Козарско, донася от Русия камбаната на църквата.
Тази камбана повече от век
съпровожа моите съграждани от раждането до смъртта
им. През 1911 год. той е избран за народен представител от Пещерска околия във
Великото народно събрание.
Храмът „Сретение Господне“ е единственият носещ
това име в Пловдивската
митрополия. В землището
на Козарско имаме и три добре поддържани параклиса
– „Свети Георги победоносец“, „Свети дух“ и „Света
Петка Търновска“.
През 2009 г. с помощта на
родолюбиви наши съжители се издигна 14 метров светещ кръст с надпис: „БОГ ДА
ПАЗИ КОЗАРСКО“.
Васил Йорданов,
кмет на с. Козарско

ШАРЛАНДЖИЙСТВОТО
Старият начин на производство на орехово масло се
състоял в печене на ореховите ядки смилането и пресоването им. Шарлаганът се
прецеждал, а голямата част
от останалото кюспе се давало за кърма на добитъка.
Известни производители на
шарлан били Дамчеви, Кьосе Кехайови, Хаджийски,
Попови.
Орехите за производство
на шарлана били купувани

ИЗ МИНАЛОТО НА БРАЦИГОВО
от околните села на Брацигово по 1 грош оката, а шарлан продаван по 16 гроша
оката.
Чистенето на ядките от
орехите била колкото мудна
толкова и досадна работа.
В спомените си г-жа К.
Тр. Тодоричена казва: „Още
като момиче аз и майка ми
ходехме да чистим ядки в
Дамови. Чистенето ставаше
в един зимник, където бяха
складирани сурови кожи и
разни стоки, които издаваха
нетърпима воня. На средата
стоеше едно газениче, което
толкова слабо блещукаше,
че едва се виждаше дъното
му. Зимника се отопляваше
от мангал, с дървени въглища, в когото ние никога не виждахме огън, а се
греехме от нашето дишане.
Проветряването на помещението ставаше само през

вратата, защото то нямаше
нито комин, нито отворен
прозорец.
На работа се събирахме
15-20 деца, момичета и
жени, насядвахме на голата земя около газеничето и
заработвахме. Работата започвахме сутрин след първи
петли и свършвахме вечер
по мръкнало.
Умората и продължителната работа съвсем умаломощаваше требачките
на ядки, та вечер когато се
прибирахме те бягаха по
улиците за в къщи в страшна уплаха, защото виждали
стра¬хотните образи на разкривените нощни бродници.
Требенето на ядките ставаше с малки островърхи
ножчета. То беше мъчителна
и неспорна работа. Чорбаджиите събираха повечето

кощавите орехи, ваденето
на ядките от които ставаше
на трохи. Господарите не
се радваха никак на орехи,
които изцяло даваха кокурядка (цели ядки), защото
тия ядки не пускаха много
масло, а излизаше повече
кюспе. Но за това пък кошавците орехи се чистеха бавно и продължително.
От хубавите орехи можеше да се очистят за 24 часа
до 3 крини, а от кощавите
- едва една и половина крина, при най-продължително
взиране и чоплене дори с
губерки.
Плащаше се по един грош
на една крина изтребени
орехови ядки“.
/По едноименната книга
на Христо Гюлеметов - Чибис/

Двама светци си подадоха ръце - св. Трифон и св. Валентин - за да тържествуват
в този ден любовта, виното и веселието
САМОДИВА
предание

*
* *
Аз няма миг да се откажа
от виното и любовта.
Аз няма вече да се моля,
каквото и да е в света!

*

Луната запали ли в златен кенар
по Еньовден облаци в час на вълшебства
нестинарите тръгват по живата жар,
и вещици мамаят чуждо жито пред жетва...
И разковниче чуждо с четворка листа
тогава цъфти да омайва човека,
че отключва вериги, железни врата
и на избраници носи късмета.

* *
Вино с музика среднощна и девича красота
няма ангел да оставят по небесните места.
Към любимата си гледам: нарциси, а не трева
в миг от погледа ми раснат и ухаят над света!

ПРЕДАТЕЛСТВО

Сам от себе си готов е да се отрече човек,
щом далече е понесен от съня на любовта.

И в полунощ във бял кръг самодиви
в смях се гмуркат и къпят в прокълнатия вир,
във водите му сини във танци игриви
отразения месец те гонят безспир!
И тогава в невидима доба овчар
овца заблудена потърси в тез дебри,
като мина по моста с изненада видя
самодивите три – на брега три премени.

Предателство – и ти ли го изпита?
Знам колко много те боли
и колко мъка има скрита
във твойте прелестни очи!

В своите очи гредата не съгледах през деня,
а пък сламката в окото чуждо зърнах през нощта.
Рудаки

Ако можем времето да върнем
Ако можем заедно времето да върнем,
ще сме щастливи ний отново
там далеч назад.

Видя я в средата – като мермерен камък
бе лицето ѝ бяло, като свила косата ѝ,
от очите ѝ пламнало би във син пламък
всяко сърце, и стъпваше като гълъбица...
Грабна той мигом туника белоснежна
по калдъръма сам хукна откраднал си дар,
сила му даваше онази безумна надежда,
която бушува в сърцето с невидим пожар.

Ако можем времето да върнем,
ще сме заедно пак в красивите поля
и ще се реем до безкрай из аления мак.
Ако можем времето да върнем,
ще се къпем там във бързата рeка
и песните забравени със радост ще запеем.
Ако можем времето да върнем,
ще тръгна с теб, където и да е,
та дори накрай света.

Затуй три години лежа той на тежка постеля,
тресеше го треска през деня и нощта,
че в забраненото, толкова тайни поело,
бе посегнал със неразумна ръка.

Ако можем времето да върнем,
целувките ни страстни ще припомним
и младостта ни като диамант на слънцето ще заблести.

До гуша ми дойде от скрити
слова, значения, игри.
Ах, как аз вече ненавиждам
на мъдреците мъдростта.
Не, няма да узная нищо,
що става в моята глава,
додето в кръчмата не вляза,
додето не съзра цвета

И още дълго ще живееш
със спомена за дни отминали,
и дълго още ще си спомняш
ласката на дланите изстинали...

на виното. . . А някой каза:
«От себе си се откажи!» —
Не, братко мой, ще бъда верен
на себе си и на страстта.

Когато някой иска да замине,
недей задържа го насила!
Когато любовта изстине,
по милост дадена любов
сърцето ти не би простило!

Това ми стига, че сред храма
господен не целувам аз,
а повече набожност, боже,
е просто само суета.

Росица Б. Костадинчева – Илиева
с. Козарско

Три дни самодивата – тази свенлива невеста
му слугуваше като на именит господар,
ала сграбчи тя ризата и мигом изчезна
остана сам този момък, отронил елмазна сълза...

От тогава щом месец отвори невидими двери
между отвъдния и земния свят, весел смях
там под моста се чува, мигове тихо отмерва
сребърен чан и стъпки отекват в луд бяг...

Боли, но болката минава,
остава белег от обида...
Следата винаги остава,
когато някой си отиде...

Най-скъп ми е прахът пред прага
на луноликата жена,
и злато, и дворци за него
ще дам без сянка в съвестта.

Стремя се с цялата си участ
към виночерпеца, Хафез,
да преклоня глава пред него —
едва ли ще е грях в нощта!
Хавез

Ако можем неуморните стрелки назад да завъртим,
ще те прегърна аз отново,
но този път завинаги.
Костадин Атанасов ШИШКОВ
гр. Брацигово

Димитър АДЖЕЛАРОВ

Среща с Народния представител Петър Курумбашев

Тесен се оказа клубът на
БСП да побере всички желаещи, членове и симпатизанти, да присъстват на проведената на 27 януари среща
с Народния представител
Петър Курумбашев – член на
парламентарната група на
„Коалиция за България“. Хо-

рата идваха с надеждата,
че ще чуят от първоизточника истината за тежкото положение, в което
се намираме и се надяваха, че ще се потърсят
алтернативни решения.
Човек с възможности
в политиката, основавайки се на своя опит,
той направи анализ на
сегашното положение в Парламента, в страната и в БСП.
Добър събеседник, П. Курумбашев, успя да стигне
до сърцата на всички и да ги
предразположи към откровеност. Предстоящите избори и участието на БСП в тях,

както и злободневните теми
на деня, присъстваха във
всички изказвания.
П. Найденов, В. Христев, Д.
Рашайкова и Ил. Милушев
поставиха редица въпроси,
на които получиха компетентни отговори от гостуващия ни парламентарист.
Всички присъстващи останаха доволни от тази ползотворна среща. Разделихме
се с пожеланието това да не
е първата и последна среща
с П. Курумбашев в предстоящата предизборна кампания.
Елена Й. ИВАНОВА

СПОРТ

СПОРТ

ПРЕДСТОЯЩИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ
КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ГР. БРАЦИГОВО
за периода 07. 02. – 04. 03. 2011 г.
14 февруари - Трифон Зарезан - Ден на лозаря;
Начало - 11.00 ч. Площад
централен.
24 февруари - Вечер посветена на Моцарт - 255 година от рождението му
Начало - 17.30 ч. НЧ „Васил
Петлешков-1874“
1 март - За деня на Баба

Марта НЧ „Васил Петлешков
- 1874“ организира изложба
на мартеници. Нека покажем, че българските традиции са живи.
Изделията си може да
донесете до 25 Февруари
2011 год.
2 март - Моноспектакъла
„Лалугера“ с участието на
Николай Урумов по книгата

„Приказки в края на времето“ на нашия съгражданин
Александър Урумов,
Начало - 18.00 ч. Голяма
зала на НЧ „Васил Петлешков - 1874“
вход - 4.00 лева.
3 март - Национален
празник - Освобождението
на България.
Паметника на
Освободителите

Коледен турнир по футбол на малки врати под патронажа на СОУ „Народни
будители“ се проведе от 24
до 26 декември 2010 г. Главни организатори бяха Любомир Георгиев, директор на
СОУ, Бончо Минев, Дончо
Ангелов, Веско Георгиев.
Турнирът е традиционен и
се провежда вече 6-7 години. Започнал с участието на
четири брациговски отбора,
сега достига до 16 участни-

ка от общините Брацигово,
Стамболийски и Кричим.
Два ромски отбора също се
включиха в надпреварата.
Участниците бяха разделени в 4 групи. Силите бяха
почти изравнени. Играеше
се гол за гол с голям хъс и
младежки дух при многобройна публика. Турнирът
беше истински празник за
любителите на спорта.
До финала достигнаха отборите „Дюлгер“ с капитан

Георги Манов и „Бед бойс“
с капитан П. Малинов. След
трудна и оспорвана борба,
„Дюлгер“ се добра до победата. Бяха раздадени награди както на победителите,
така и на отделни участници: Костадин Господинов,
за най-добър вратар, Дончо
Асенов, отбелязал най-много голове и Иван Бекриев,
като най-полезен играч.
За провеждането на турнира голяма роля изигра
участието на нашето момче
Йордан Милиев, титуляр на
отбора на ФК „Левски” и играещ в националния отбор
на България. С майсторската си игра, скромен нрав и
обичта си към Брацигово,
той е достоен наследник
на нашите футболисти: Димитър Кацаров, Паница Хаджийски, Владимир Манчив и др.
Пожелавам добро бъдеще и развитие на турнира
през следващите години.
Йордан ГЬОШЕВ
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