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ВЕСТНИКЪТ –

ДУХОВЕН ПЛАМЪК, ВОЛЯ
И ВДЪХНОВЕНИЕ
Читателю,

пред теб е първият
брой на вестник „Загорово”, издание на Гражданско сдружение със същото име. Е, щом си го взел
в ръце, най-вероятно те
интересува кои сме ние и
с какво мислим да те занимаваме. Ще се опитаме
да ти отговорим кратко,
ясно и точно:
Гражданско сдружение „Загорово” е нестопанска организация за
обществено полезна дейност, която има за цел създаване на благоприятни
условия за преодоляване
на икономическата изостаналост, създаване на
условия за достоен живот на населението, опазване на околната среда,
развитие на спорта, опазване и съхраняване на
културно-историческото
наследство, възраждане
на културните традиции

и ценности. За тази цел
Сдружението организира
инициативи и дейности с
различен характер.
Мотивите
За да популяризираме
дейността на Сдружението, за да привлечем
доброволци и съмишленици, поддържаме блог и
фейсбук страница. Активността на приятелите ни в
интернет пространството
ни мотивира да помислим
и за печатно издание. И
ето вестникът е пред вас!
Ще положим усилия да
бъде интересен, да ви
носи информация, както
за събитията в община
Септември, така и национално важни новини. Ще
намерите коментари по
въпросите на културата,
образованието,
спорта.
Ще поместваме статии
посветени на историята
на родния ни край.
Всички желаещи ще

имат възможност да сътрудничат на екипа като
репортери.
Всяко село в общината ни ще намери място
във вестника – с новини и
събития, с историята си, с
хумора и фолклора.
Селата в нашата община са все още живи
– има млади хора, раждат
се деца, училищата работят.Сега е времето всички
заедно да се опитаме
да възродим родните
си места, да задържим
младите, да помогнем за
развитието и запазването
на селата. Ако изпуснем
този момент, утре ще
бъде късно.
Надяваме се и този
вестник да помогне като
ни свърже със здравата връзка на знанието,
информацията и идеите,
които ще обменяме.
От екипа

ЛЕГЕНДА ЗА
ЗАГОРОВО
Най-старото, известно име, на днешния
град Септември е Загорово.
Селището било разположено върху земите, обитавани в древността от тракийското
племе беси.
Разположено
на
древния път Виа милитарис /„Траянов друм”/,
свързващ Европа и
Близкия
Изток,
селището имало важно
кръстопътно разположение към планинските
проходи на Родопите,
Пирин и Средна гора.
Вероятно това задпланинско местоположение на селището, дава и
неговото име Загорово/
зад гората/.
След
нашествието
на турците, селото било
разрушено и името Загорово остава легенда.
А легендата разказва:

САМОРОДЕН ТАЛАНТ ОТ
БОШУЛЯ ВАЕ ИКОНИ ОТ ДЪРВО
Господин Иван Василев Клинчев от с.
Бошуля.
Запознахме
се случайно с г-н Клинчев, издирвайки местни хора, познаващи
българските традиции
и занаяти.
Иван Клинчев е завършил военно училище в Смолян, на млади
години и през ум не му
е минавало, че някога
ще се занимава с дърворезба, не е и учил
такава
специалност.
Практичен
и
много

упорит, Иван Василев
открива своята страст
преди повече от 30 години. Живял тогава в
Пазарджик, пространството между панелите
не му позволявало да
развихри страстта си
към дърворезбата. От
тогава пази и първите
си три изработки, били
са повече от 40, но през
годините ги подарявал

на приятели, за спомен,
защото били репродукции и смятал, че нямат
стойност. „На село, в
Бошуля, черпя вдъхновение от земята, от
природата. Тук всичко
ме зарежда с енергия и
сила, не напразно е казал народът, че „Камът
си тежи на мястото”. Тук,
в бащината ми къща,
въпреки ежедневните
ми задължения, намирам време и сили
да се отдам на своята
страст- дърворезбата.”
В малката работилница,
дори и инструментите
са направени от двете
му ръце. Погледът ни
спира върху кокетна
холна масичка от камък, също издялана от
него. Преди години изработва от дърво прекрасен мотор за Асен
Блатечки, дърворезба
за Данчо Караджов от
група „Сигнал”, красив
екземпляр, издялан от
местния майстор, отнася със себе си и един
гръцки футболен отбор.
Върху една от стените
на вестибюла, са окаче-

ни десетки от изкусните
дърворезби на Иван
Клинчев. Те са различни по сюжет-мотиви
от природата, от бита,
черешови топчета, икони. Иконите изработва
с най-голямо удоволствие, скоро ще извае
стотната си поред, доверява ни майсторът.
Красиви и неповторими, Иван Клинчев говори за произведенията
си с много любов, като
за свои деца. Защото
са правени с желание,
със страст и талант, от
златните
български
ръце... Тръгнахме на
среща с г-н Клинчев с
едничката идея да съхраним и популяризираме българското. Сега
сме обнадеждени - ЩЕ
ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРСКОТО, защото тази земя
е „раждала, раждала,
ражда и сега” истински
майстори-българи, които с длето в ръка и с
много любов в сърцето,
ще изваят и увековечат
част от нашето съвремие върху дърво! Ще
пребъде!!!

„Тук на Керемитпара било село Загоре.
Някои му казвали Горичан, едно от най-големите села наоколо.
Имало и църква - „Св.
Георги”. Пръснато на
голяма площ, сред непроходими гори, жителите му били смели и
непокорни. Кръстосвали тук четите на Ради
войвода, Яни войвода
и Кръстан войвода, нападали турските къщи,
а местните хора ги
укривали и подпомагали. Турците често изпращали войска за да
се справи с четниците,
черкезите отмъщавали
за дързостта на местното население с палежи
и насилие. Тогава беят,
заселил се наблизо,
построил висока кула
с бойници, за отбрана и
наредил, подвластното
население да се пресели в земите около нея.

На Гергьовден 1762 г.,
селото било напълно
опожарено. Някои от
местните жители се
преместили в чифлиците на бея, други се
пръснали в близките
селища.
След
това
господарят
заповядал да преградят
р. Марица и отклонили
водите през останките
на село Загорово. 18
години текла водата и
издълбала ново корито.
Нарекли го Малка Марица, а местността, където било селото - Керемитпара. Постепенно
преградата се разрушила, водите се оттекли
и реката се върнала в
старото си корито на р.
Марица.
Водите на буйната
река отнесли завинаги
името Загорово.”
Легендата е записана
от Й. Мартинов

ПОСЕТЕТЕ ВИНАРНА „ВИЛА ТЕРЕС”
с. Карабунар

Можете да дегустирате бели и червени вина,
да посетите кратък курс по производство
на вино и сомелиерски практики. Да се
полюбувате на спокойствие и уют сред
красивата природа.

За контакти:
e-mail: villateres@yahoo.com GSM: 0888550140
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Общината и хората

МЪЛЧАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ
От началото на календарната 2014 г., ние, гражданите
трайно присъстваме на редовните общински сесии. Не, че
някой ни плаща за това, не и
защото извличаме дивиденти,
а защото искаме да живеем в
нормална община, да видим
кой и как ни управлява, на
кого сме гласували доверие
чрез своя граждански вот и
кой и как е отговорен пред
нас, гражданите. И задаваме
въпроси. Граждански въпроси, на които очаквахме от-

говор.
Такъв обаче не получихме...
Въпросите бяха входирани
в края на месец април, преди
редовната сесията, спазвайки
Правилника на ОбС и реда за
питания на гражданите, а отговора на тези въпроси беше
редно да получим до следващата сесия, която се проведе
на 27.05.2014 г. Публикуве и
извадка от цитирания по-горе
Правилник на ОбС:
„Чл. 86 (1) На питанията на

граждани, включени в дневния ред се отговаря на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание
да получи писмен отговор. В
случай на писмен отговор, копие от него с приложенията,
се депозира от отговарящия
в общински съвет. Председателят на общински съвет
кратко уведомява общински
съвет за постъпилото питане
и за получения отговор, за да
даде възможност на проявили интерес към съдържанието

им общински съветници да си
направят справка в архива на
общински съвет.
(2) По изключение, когато
питането е свързано с извършване на допълнителни
справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.”
Следващото заседание отмина, отминаха цели три месеца, но отговор няма!
Ние няма да спрем да задаваме въпроси, защото е
наше право. А задължение на

ОбС е да прави срещи с избирателите си, да дава отчет
за свършената работа, за изпълнените от тях предизборни
обещания.

ОБЩЕСТВЕНО ОТВОРЕНО ПИСМО ДО КМЕТА НА
ОБСЪЖДАНЕ ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Г-Н БОШЕВ
ИЛИ ПАРОДИЯ
На 01.07.2014 г. от
10:00 ч. в залата на ОбС –
Септември се проведе
обществено обсъждане
за развитие на община
Септември във връзка
с изготвянето на „Общински план за развитие
на община Септември
за периода 2014-2020 г.”
Екип от експерти бяха направили проучване сред
местните жители, какви
са приоритетите за развитието на община Септември. В проучването
са включени хора от различни възрастови групи
по населените места, както и от местния бизнес.
Планът за развитие ще
бъде изготвен и предложен за гласуване от ОбС
до края на месец юли, а
предложения ще се приемат до 15-ти юли.
Кой, обаче, беше уведомен за предстоящото
събитие?!
Поканата е конкретно
до представителите на
властта. На наш въпрос,
отправен на посочения
телефон, дали поканата
се отнася и до гражданите на общината, любезно ни поясниха, че
тя е валидна за всички

са поне 60. Защо е тази
незаинтересованост
от страна на местната
власт? Проблемите са
трудно решими, нерешими, те се умножават, преливат един в друг, като
скачени съдове. Проблемите са обществени и
ние-обществеността сме
гласували доверие на
представителите на местната власт да ги решават.
За едно такова важно
обществено събитие, би
било редно да се отправят покани към местните
организации и клубове,
към всички граждани на
общината и не на последно място, към представители на местния бизнес
и на земеделските организации. Информацията
за събитието да стане
достояние на всички,
чрез различни средствапечат, интернет, медии,
афиши. Не е трудоемко,
не изисква и кой знае
какви
организационни
умения. Изисква желание и амбиция - да променим живота около нас.
Изисква прозрачност и
безкористност в начинанието, в което дълбоко
се съмняваме. И питаме:

граждани/което,
обаче,
не става ясно от текста
в нея/. Поинтересувахме
се и как гражданите са
уведомени за предстоящото събитие, за което ни
увериха, че са разлепени
покани в кметствата по
населени места. Проверихме в две села-такива
покани няма. Как да присъстват граждани, когато
информацията е оскъдна
или въобще я няма, никой не се беше потрудил
да я публикува и на сайта
на Общината. Защо?!!!
В залата присъстваха ...
6 човека. А ОСНОВНИТЕ
проблеми на общината

КОЛКО ПАРИ ЩЕ СТРУВА НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА
ВСИЧКО ТОВА и доколко
ще бъде ефективно обсъждането на план на
общинско ниво ... от 6
човека?
А за поканените и
отсъстващи
общински
съветници-жалко, много
жалко. Ние си ги избрахме. Народът мъдро
е казал: „На каквото си
постелиш - на това ще
легнеш.”
Заслужили сме си постелята, която ни боде!
А за протокола е отбелязано - ПРИСЪСТВАТ
ВСИЧКИ!

Уважаеми
господин
Бошев,
Обръщаме се към Вас
с особена тревога, породена от факта, че на
територията на град Септември са разположени
пътни знаци, които са
напълно скрити в раззеленилите се и неокастрени дървета или въобще
липсват. С настоящото
обръщение изразяваме
своята загриженост за
безопасността на движението по улиците на града. Разтревожени сме и
от съществуващата опасност от ПТП, които биха
застрашили живота както

на нашите деца, така и на
всички граждани и участници в движението по
пътищата. В светлината на
всичко, изложено дотук,
считаме, че са достатъчно
фактите, които налагат да
бъдат предприети решителни действия, за да се
предотвратят нежелани
последствия.
Затова
се обръщаме към Вас
с искане, в рамките на
Вашите правомощия, да
защитите интересите на
гражданите. Настояваме
за решителни действия,
които законът Ви позволява, за да бъдат урегулирани пътните знаци,

свързани с движението
на превозни средства и
пешеходци, според законоустановените норми
и правила. Със съдействието на съответните
държавни и общински органи и организации да се
възстановят липсващите
пътни знаци на територията на града, както и да
се предприемат необходимите действия, знаците
да бъдат ясно видими за
всички водачи и участници в движението по пътищата и да се осъществява
стриктен
контрол
по
спазване Правилника за
движение по пътищата от

страна на контролните органи. Декларираме пред
Вас и пред гражданите
на община Септември, че
ще продължим да отстояваме нашите искания в
рамките на законите на
Република България и ще
направим всичко необходимо, за да защитим
обществеността и найвече децата от нежелани
последствия, свързани с
гореспоменатите факти. С
надежда за едно по-красиво и безопасно бъдеще
за нас и нашите деца.
Септември, 21 юли,
2014 г. Гражданско сдружение „Загорово”

ПО ИСКАНЕ НА ГРАЖДАНИ БЯХА ВЪЗСТАНОВЕНИ
ЛИПСВАЩИ ПЪТНИ ЗНАЦИ В СЕПТЕМВРИ
Гражданско сдружение „Загорово” се стреми да осъществява
граждански контрол върху местната власт, да се превърне в неин
обществен коректив. Изключително важна за нас е широката обществена подкрепа, за да изпълняваме своята отговорна мисия за
постигане на съгласие между хората по изключително важния въпрос - устойчиво развитие на община Септември.
Приоритет в нашата дейност е да бъдем полезни на обществото.
Дали успяваме? Това ще кажете вие!
В тази връзка, сдружението изпрати на 22.07.2014 г.
Отворено писмо до кмета на общината, г-н Бошев с искане да се възстановят липсващите пътни знаци по улиците на града, за да се осигури безопастността на движение по пътищата за деца и възрастни.
Една седмица след изпращането на нашето Отворено писмо,
отговорните общински институции реагираха бързо и адекватно.
Поставени са нови пътни знаци на местата, на които липсваха такива, окастрени са и дърветата, които напълно бяха „скрили” знаците.
Копие - Отворено писмо е изпратено и до началника на РПУ-Септември, г-н Божилов, като разчитаме на стриктен контрол и подкрепа
и от страна на полицейските органи. Това е показател, че когато
местната власт и неправителствените организации вървят ръка за
ръка, резултатът е полезен и градивен. С надеждата за един по-добър живот!

ИВАН ЛАСКИН ЩЕ СНИМА ФИЛМ ЗА ЮБИЛЕЯ НА ГРАД СЕПТЕМВРИ
Филм за общината и града ще снимат Иван Ласкин
и Александра. Филмът ще
бъде своеобразна визитна
картичка на града и общината, като ще включва
история, култура, спорт,
туризъм, образование, религия и личности. По покана
на кмета на общината Петър
Бошев, на 04.08.2014г., се
събраха на работна среща с
Иван Ласкин граждани и общинското ръководство. На

нея присъстваха художникът
Георги Веселинов, известният в региона ни оператор
Евгени Попов, журналистът
Димитър Начев и местната
краеведка Иванка Николова-Кърджийска.
Ласкин остана изненадан,
както от историческото и културно богатство на региона,
така и от природните забележителности, които трудно ще
бъдат подредени приоритетно в 27-минутния филм.

За снимането на документалния филм за общината, ще бъде използвана
модерната
напоследък
техника, включваща хексакоптер-камери, които улавят
обекта от птичи поглед, а
работният екип ще бъде с
най-добрите озвучители и
оператори.
Кратък 5-минутен преглед
на филма ще бъде излъчен
на празника на града, който
започва на 4 септември.
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Земеделие

„ВЕСЕЛАТА ФЕРМА В РОДОПИТЕ” ИЛИ
ЗАЩО ТРИМА МЛАДИ ХОРА ЗАРЯЗАХА
МОДЕРНИТЕ СИ ПРОФЕСИИ

Пенка
Григорова
Костадинова е доктор

по Екология и опазване
на екосистемите. Доцент
в Катедра по агроекология и защита на агроекосистемите и населението
в Аграрния университет
в Пловдив. Извежда лекционни курсове на ниво
бакалаври и магистри по
екология, агроекология,
екологично фермерство,
състояние и контрол на
околната среда. Автор е
на повече от 90 научни
и научно-приложни публикации в областта на
екологията, биологичното зеледелие и опазване
на природните ресурси,
публикувани в български
и чужди издания.
Експерт в Национална
агенция по акредитация
и оценка на висшите
учебни заведения.
Участва в Професионално обучение, информационни дейности

и разпространение на
научни знания по мярка 111 на Европейски
земеделски фонд за
развитие на селските
райони.
За нашия вестник
доц. Костадинова ще
бъде консултант и съветник на земеделските
производители от района по въпросите, които ги
интересуват.

МАЛКИ ХИТРИНКИ
ЗА СТАЙНИТЕ
РАСТЕНИЯ
Черупките от яйца са
с много богато съдържание на калций, без
който не могат например
бегониите или богородичната трева (медник).
Натрошете много ситно
черупките и минимум
веднъж на три месеца ги
смесете с горния пласт
пръст. Цветята не обичат да стоят на течение,
затова докато се проветрява, е хубаво да се
поставят в ъглите вазите
и саксиите с цветя. Утайката на кафето е чудесен
тор, който прави листата
силни и здрави. Един
или два пъти в месеца
разрохвайте пръстта с
вилица, не по-дълбоко от
2-3 см, за да не нараните
корена, и напръскайте
със студената утайка.
Суроватката унищожава
листните въшки. Разтвор
от една част суроватка
и една част вода е добро средство и против
гъбичките.
Пръскайте
един път седмично. Напръсканите или полети
със студено кафе и черен
чай растения също ще
се излекуват от листните
въшки. Ценни минерални вещества и микроелементи съдържа прясното
мляко, което се отразява
изключително на растежа. Веднъж-два пъти в
месеца поливайте цветята с разтвор от една част
мляко и три части вода.
Ако забодете няколко
кибритени клечки с главичките надолу в пръстта на саксията, бъдете
сигурни, че ще се справите с въшките и акарите, които от своя страна
не понасят фосфора. Ако
искате да осигурите оптимална среда за растеж
на влаголюбивите си
растения, поставете саксията в друг, по-голям и
водонепропусклив съд.
Запълнете междинната
празнина с торф и мъх и
ги полейте обилно. Така
ще постигнете по-високо ниво на атмосферна
влага (особено подхо-

Африканска теменужка
дящо за папратите). Или
напълнете подложната
чинийка с измит чакъл,
едър пясък и камъчета и
ги покрийте почти догоре с вода. Разположете
саксията с растението
отгоре, като внимавате
дъното й да не е в пряк
контакт с водата, иначе
почвата ще се пренапои.
За да съхраните по-дълго висящите растения, ги
потапяйте периодично в
хладка вода. Ако в саксиите се появи червей,
трябва да се постави в
тях гнила ябълка. Скоро
той ще се премести в
нея. Листата на фикуса
ще получат хубав зелен
цвят, ако се забърсват с
кърпа, потопена в топла
бира. Цветята се поливат
или сутрин, или вечер, но
никога на обяд. Цветята
не се поливат с много
студена вода, а с престояла. Цветя във ваза ще
останат по-дълго време
свежи, ако във водата
се сложи щипка сол. Поставете малки картонени
кръгчета около стъблото
на цветето, върху горната повърхност на саксиите. Така влагата в тях се
задържа по-дълго. При
дълго отсъствие от дома,
е хубаво да се постави
една мокра гъба върху пръстта в саксиите.
Цветята постепенно ще
смучат от влагата и няма
да изсъхнат. Неразцъфнали цветя се потапят в
немного студена вода,
примесена с несварено
прясно мляко. Клюмнали лалета се освежават,
ако се оставят известно
време под светеща електрическа крушка.

Руслана сади нещо
в двора, обута с високи
гумени ботуши, а Митко
и Иван правят каменна
пътека към барбекюто,
което местните наричат
просто навес. На големия
орех в двора е завързана
собственоръчно направена люлка, а отсреща зад
дерето и реката зеленее
планината. Тук е „Веселата
ферма в Родопите“, а селото е Горнослав. То е на
13 км от Асеновград – малко, живописно селце с 39
души местно население,
към 300 запуснати къщи,
и с нови вили. Хубавото е,
че пътят до там е повече от
приличен.
Защо в Горнослав?
Никой от тримата, които са на възраст малко
над 30 години, не е от това
село. Руслана Бояджиева е родена във Варна в
семейство на лекари, а
самата тя е специалист
по телекомуникационни
технологии. Съпругът Ӝ
Димитър Грънчаров е от
Стара Загора и е бил журналист в известни столични медии. Иван Андонов
е техен приятелш и също
основател на веселата
ферма. Той е от Пловдив и
има друга високоплатена
професия.
Руслана и Митко са
работели първо в Германия, после в Чехия. Професията на Руслана е супертърсена, Тя разказва,
че в Чехия заплатата Ӝ е
била около 5000 лева. Но
работният ден бил дълъг,
България далече, а животът като на гастербайтери.
Затова семейството решило да се върне в България
и да работи не за някого,
а за себе си. „Имаше два
варианта – да продължа
да се занимавам с телекомуникации. Или със земеделие“, обясни момичето.
И изборът паднал върху
фермерството.
Запустяла
мелница
край Горнослав
Тримата дълго обикаляли българските села и
търсели място за бъдещата си ферма. „Огледахме
много къщи в Стара планина, но там зимата е усойна. А Родопите са мека и
гостоприемна
планина,
изключително красива. В
Горнослав се продаваше
една стара къща. Видяхме
я – имаше нужда от сериозен ремонт. Но харесахме
и селото, и природата …, и
това е“, пестеливо обяснява Руслана.
След това бъдещите
биофермери закупили и
три парцела земя край
Горнослав – един голям от
5 декара и два по-малки от
по 800 квадрата.
Истинският биофермер
сред тримата е Руслана.
Митко и Иван по-скоро
помагат. Те си имат и други
ангажименти, докато Руслана от сутрин до вечер
обикаля от едното поле
на другото, а после на
третото. Разказва, че дори
и 15 км да измине на ден,
не се уморява. Тя е просто
влюбена в новата си професия.
Що е то натурално земеделие
Руслана
практикува
натурално земеделие и
до момента в България

няма друга ферма, която
да го прилага. Създател
на философия на този тип
отглеждане на културните растения е японецът
Масанобу Фукуока, пояснява Руслана. Впрочем,
до миналата година тя
дори не е чувала името на
дзен-будиста. Само че …
Ето това е интересно.
Миналата година „Веселата ферма в Родопите“
посрещнала
шестима
помагачи от Франция,
Великобритания,
Канада, Тайланд, а също и
един българин. (Другата
седмица идва поляк.) Те
пристигали в Горнослав
по различно време и оставали тук от една до три
седмици.
Доброволните
помагачи се информирали
от международната мрежа
Help Еxchange. Правилата
са прости: Заминаваш на
собствени разноски, пристигаш в стопанство, което
е обявило, че търси помагачи. Работиш по шест
часа на ден, а собственикът ти осигурява храна и
подслон. Така можеш да
обиколиш целия свят, като
си плащаш само пътните.
Благодарение на HelpX
във „Веселата ферма в
Родопите“ пристигнал и
българин. Когато видял
как Руслана е организирала производството,
отбелязал, че то е почти
по правилата на японеца
Фукуока за натуралното
стопанство.
Фукуока?
Руслана тутакси се заела
да разбере повече за неговата земеделска философия. Между другото тя
не е гледала телевизия от
2005 г., но обича да чете.
А телевизията никак не
Ӝ липсва, даже казва, че
медиите, общо взето, разрушават хармонията, към
която човек естествено се
стреми.
Философията на Фукуока по преразказ на
Руслана
Японецът вече не е
сред живите, но пък е
оставил в наследство
труда си „Революцията на
една сламка“.
Есенцията на учението
му е, че културните растения, които служат за храна, трябва да се отглеждат
в съжителство с останалите и най-добре – с детелината. Те помагат за добрата реколта и поддържат
почвеното
плодородие.
Болестите и вредителите
нападат именно видовете,
които в ординарното земеделие се смятат за плевелни. Реколтата от културните растения в никакъв
случай не е по-малка от
отглежданите по традиционен начин и с помощта
на химията. Почвата не се
оре, дори няма нужда от
поливки. Фукуока например е отглеждал в Япония
ориз без да го залива.
Есента Руслана затрупва
земята със слама, а напролет почвата отдолу е като
изорана. Тогава момичето
прави гнезда сред сламата и засява зеленчуци,
царевица, бостан, тикви.
Преди да израснат стръковете, избуялата детелина и
другата трева се коси и не
се прибира. Така зимната
влага и тази от пролетните
дъждове се запазва през

цялото лято.
Р у с л а н а
твърди,
че
изобщо
не
полива.
За Фукуока младата
биофермерка
разказа
и
друга история. Философът японец
бил повикан
в Гърция да
помогне за
възстановяването на опустошена от
прекомерна употреба на
химикали земя. Ставало
въпрос за малко над 100
декара. Фукуока наредил да се смеси глина и
кална пръст. В тази каша
посипал семена от диви
растения, както и от културни. Накарал след това
работниците да направят
топчета от тази смесица от
почва и семена. След като
изсъхнали, наредил да ги
разхвърлят из мъртвото
поле. Вътре в топчетата
пръст семената били защитени от птици и от
преждевременно развитие. Когато паднал първият дъжд и разкашкал спечените кълбета, семената
започнали да поникват,
като черпели хранителни
вещества от субстрата, в
който били „пакетирани“.
По този начин японецът
направил полето отново
обитаемо, а година след
година земята възвръщала плодородието си.
Какво расте във фермата
На голямата нива от 5
декара Руслана отглежда
лук, чесън, домати, краставици, маруля, рукола,
царевица, зеле, тикви,
дини и пъпеши. Пак там е
засадила два реда лозя с
десертни сортове. Всички
те растат сред другите треви и само около корените
им е чисто от плевели.
На едното поле от 800
квадрата „Веселата ферма
в Родопите“ си има към 20
фиданки от смокини, картофи, слънчоглед, фасул
и джиндифил. Това място
се извисява точно над
река Луда Яна, която се
вие като поток на 3 метра
отдолу. Точно на този откос Руслана казва, че ще
засади тикви, тъй като
местните хора ги отглеждали някога по деретата.
Растенията се катерили
нагоре, а тиквите растели
много сладки като никъде
другаде.
Третото поле, което е
още по-нагоре в планината е засято с всякакви
билки, за които се сетите.
Момичето
обяснява,
че почти всички растения, които отглежда, без
джинджифила, са от местни семена с неизвестни
наименования. Тя ги е
получила от старите хора
в Горнослав, които никога не са брояли пари за
семена, а са си запазвали
собствени от предишната
реколта. „Имам някакъв
стар сорт домати, които
раждат плодове с тегло
един килограм“, похвали
се фермерката. Фасулът
пък става по-вкусен от
смилянския. Разкошните
поляни над Горнослав са
пълни с див лук, от който

момичето събира семена.
Руслана споделя и наученото от работливата
Ӝ съседка баба Мария.
„Плодовете не се берат
предварително е не се
оставят за доузряване. Не.
Те се късат от растението
и веднага се консумират.
Тогава са най-ценни, найздравословни.
Био е добре, но носи ли
доходи
И лека-полека стигаме
до въпроса за доходите. В момента фермата
се издържа най-вече от
биохумуса, произведен от
калифорнийски
червеи.
Руслана е кандидатствала
за тях по мярката за млад
фермер. В стопанството
при големия парцел има
легла с площ от 360 квадрата. Биохумусът се търси
от биофермите, обяснява
момичето, което вече има
клиенти за него.
Освен това младата
фермерка е кандидатствала за закупуването на
трактор по мярката за модернизиране на земеделските стопанства. Същата
мярка обаче се бави от
миналото лято и тракторът
още не е закупен.
На въпроса дали може
едно семейство да се издържа от биоземеделие,
Руслана леко се замисля
и отговаря: „Да, може.“ И
веднага добавя, че човек
се нагажда според парите. И 5000 лева месечна
заплата могат да станат
недостатъчни, и 500 лева
могат да бъдат достатъчни.
Зависи от нагласата.
Оттук – накъде
„Веселата ферма в
Родопите“ ще организира
отворени дни в събота за
ценителите на истинската
храна. Още в края на този
месец, тримата ще поканят чрез своята фейсбук
страница желаещите да
си наберат собственоръчна фасул или да си
извадят лук от фермата.
Отворените дни ще са
като съботно училище за
деца и за възрастни, тъй
като според Руслана доста
хора не знаят как изглеждат растенията, които консумират. Отделно от това,
посещението на Веселата
ферма ще е като приятна
екскурзия в планината.
А тук, над село Горнослав, наистина е диво,
зелено, меко и живо.
Местността попада в Натура 2000, а само на няколко
километра е резерватът
Червената стена. Край полета на Веселата ферма е
минавал древен път към
тракийското
светилище
Белинташ. Още се срещат
оформените от майстори
обли камъни, с които е отбелязван пътят.
Източник: аgroplovdiv

ЗАГОРОВО

Общество
ЕТНО

ТЕТОВСКИ КОСТЮМ ОТ
КОЛЕКЦИЯ „СТОЯН ГЕОРГИЕВ”

Тетовският костюм е много
богат. Ризата е със сърмена украса, а бялата фустанела, макар и
с черна бродерия е празнична
и красива. По пазвата и яката
- релефни геометрични орнаменти извезани от сърма и вносни
вълнени конци в черно, розово,
зелено и синьо;по ръкавите от
рамото до долния ръб - тясно поле
с релефно везмо, долната част на
ръкава е запретната и подплатена с розов фабричен плат; Към
полите- поръбени в задната част с
червен конец, а в предната – пасажи от черно и червено.Над тях в
задната половина- фриз от релефни линии от сърма. Над него на
височина 30 см. плътно, релефно
извезано от черни вълнени конци
поле, обхващащо задния плат и
части от прилежащите към него
клинове. Съединителните шевове
са подчертани с везмо в същия
стил и колорит.Цялата система
от везмо е изпъстрена с дребни
акценти от вълнени конци. Елекът
от синьо кадифе е допълнително
украсен с бял копринен гайтан,
а горния джамадан е красив със
своята везба с бял вълнен гайтан
и бяла сърма Всички ръбове и
съединителни шевове са обточени с черен, червен и жълт гайтан.
Престилката е червена, на рае.
Тетово е един от старите градове в Македония. Легендата разказва - градът е наречен на юнак Тето,
който изчистил мястото от змии.
Всъщност името на Тетово произлиза от старобългарската дума хт
ти - ща, искам, Хт тово - желано
място, добро място за заселване.
По време на османското владичество селището носи турското
име Калканделен.
По време на Българското
Възраждане градът е развит занаятчийски и търговски център.
Богатството на неговите жители
се отразява в пищността на празничната женска носия от края на
ХIХ век.
Според Санстефанския договор Тетово влиза в границата
на българската държава, но

Берлинският договор връща
града в границите на Османската
империя.
Българското
църковно-училищно дело изпитва трудности
по време на Руско-турската война
в 1877 - 1878 година. През май
1878 година иконом поп Серафим
Апостолов и Зафир Николов от
името на Тетовската българска
община
подписват
Мемоара
на българските църковно-училищни общини в Македония, с
който се иска присъединяване
на Македония към новообразуващата се българска държава. В
1881 година Тетовската българска
община и българското училище
са възстановени. В Тетово в 1882
- 1883 година преподава известният български учител монах
Алексий Зографски.
Според статистиката на Васил
Кънчов („Македония. Етнография
и статистика“) в 1900 година
Тетово има 19 200 жители, от които
8 500 българи християни, 9 000
души жители турци, 500арнаути
мохамедани и 1 200 цигани.
Християнските жители на
Тетово са разделени, като преобладават привържениците на
Българската екзархия. Според
секретаря на екзархията Димитър
Мишев („La Macédoine et sa
Population Chrétienne“) в 1905
година в Тетово има 6 688 българи
екзархисти, 1 720 българи патриаршисти сърбомани и 30 цигани.
В града работят три основни и
едно прогимназиално българско
училище и две основни и едно
прогимназиално сръбско.
Сред по-известните му жители
с българско съзнание са раволюционерката на ВМРО Мара Бунева
и журналистът Матей Геров. По
произход от Тетово е и академик
Михаил Арнаудов
След
Балканските
войни
Тетово влиза в границите на
Сърбия, впоследствие преминава
към съставната Социалистическа
Република Македония в рамките
на федеративна Югославия, а
днес в Република Македония

ДИМЕКС КЛИМА
ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА, МОНТАЖ,
СЕРВИЗ НА КЛИМАТИЦИ
гр. Септември, бул. „България” 19
тел.: 0886 249 744
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с. Бошуля
www.mr-venchev.com
тел. 03566 9000 / 0889 368615 / 0896 411554
e-mail: venchev_ltd@abv.bg skype: venchev_ltd
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Попълнете и изпратете талона в редакцията на
вестник „Загорово”
e-mail: zagorovo@gmail.com

За достоверността на обявата
отговорност носи лично подателят.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ
ПЛОЩАДКИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
В средата на август
започна
изграждането
на спортни площадки на
територията на Община
Септември, които са по
проект.
Подобни
площадки
ще бъдат построени в
четири населени места в
региона – селата Карабунар, Виноградец и Бошуля, както и в град Ветрен.
В тези съоръжения се
предвижда да бъдат изградени игрални полета
за минифутбол, волейбол, хандбал и тенис
корт. Общата стойност на
проекта възлиза на близо 400 000 лв. без ДДС,
като срокът за изпълнението му е два месеца.
В село Карабунар
спортната площадка ще
бъде построена в площад „Градинчето“ и ще
бъде с размери 30 на 20
метра. Тя ще бъде обградена от шестметрова
ограда. Теренът ще бъде
от изкуствена настилка.
След построяването
на тези площадки мест-

ните жители и техните
гости ще имат вече къде

да спортуват.
Митко Недков

село Бошуля

село Карабунар

СМЯХ ПРЕДИ
НАЧАЛОТО НА
УЧЕБНАТА ГОДИНА
- Иванчо, защо си подарил на баба си футболна
топка?
- А тя защо само книги ми
подарява.
•••
Учителката пита Иванчо:
- Иванчо, в кое време е
“аз съм хубава”???
- В невъзможно, госпожо.
Учителката пита Иванчо:
- Иванчо, кажи ми едно
свойство на водата?
Иванчо:
- Като си измия краката,
става черна.
•••
Местните зевзеци
През педдесетте години
на ХХ век във Ветрен
дол живели двама братя.
Малкият се разболял тежко, залегнал и работата
отивала „на зле”. Изпратили да повикат големия
брат, а той на път към
болния се отбил да купи
хляб. Приседнал човекът
до брат си и подхванали
да си говорят, болният
посегнал отчупил си хляб
и докъто брат му му разказвал нещо, човекът
изгълтал хляба и бодро
подвикнал: „Баче, я не
сам бил болен, гладен
съм бил!”

