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Баба Марта влезе в чешка детска градина

Българският клуб в острава дари 50 хиляди 
чешки крони на село Бисер

българският културно-просветен клуб в Острава – република Чехия, дари на постра-
далите при трагичното наводнение свои сънародници в село бисер,община харманли 
50 хил. чешки крони. Средствата, гласувани единодушно на общо събрание на клуба, 
бяха изпратени по сметка на община харманли,откъдето се очаква да бъдат разпреде-
лени според нуждите на засегнатите от огромната водна стихия на 6 февруари т.г.

За първи път българският обичай 
„Баба Марта“ бе отбелязан в чешка 
детска градина . Това съобщи за спи-
сание „Българи“ Мариета Алексан-
дрова, член на Българския културно-
просветен клуб в Острава.
Типично българският обичай, свър-
зан с носенето на мартенички за 
здраве, изработени от бял и червен 
конец, бе представен на малчуганите 
от детската градина „Пампелишка“ 
в Острава. Идеята за това е на триго-
дишната Виктория Огнянова, изцяло 
подкрепена от заместник- дирек-
торката на детското заведение Яна 
Навратилова.
Чешките деца от подготвителна 
група с голям интерес са се запозна-
ли и с някои традиционни българ-
ски носии, слушали са „Червената 
шапчица“ на български език, дори са 
си „направили“ и Черно море, а сега 

подготвят и българска песен.
За да се запознаят още по-отблизо 
с традициите на българите, в детска-
та градина бе организирана и сед-
мица на българската кухня. Децата 

с охота вкусиха от традиционните 
български ястия – боб, таратор, 
баница и др.

Минка генчева

Както вече съобщиха българските 
медии, причината за страшното бед-
ствие бе пропукването на стената на 
язовир „Иваново“, в резултат на кое-
то няколкометрови вълни заливат 
селото, което е на десетина киломе-
тра по течението на изтичащата от 
язовира река Бисерка. В резултат на 
потопа загиват 10 души, удавени са 
десетки домашни животни, унищо-
жена е селскостопанската реколта 
и покъщнината, домове и постройки 
са пълни с вода.
От медиите става ясно, че по стената 
на яз. „Иваново“ е имало пукнатини 
още през 2006 г., но не са предпри-
ети мерки заради спорове относно 
собствеността на язовира и прех-
върляне на отговорност между Ми-
нистерството на отбраната, община 

Харманли и областната администра-
ция в Хасковско. 
Мястото на инцидента е посетено 
от Еврокомисаря по международно 
сътрудничество,хуманитарна помощ 
и реакции при кризи Кристалина 
Георгиева. Тя, заедно с премиера 
Бойко Борисов и президента Росен 
Плевнелиев са се запознали 
с нанесените щети в селото, 
където живеят около 800 
души.
Тази помощ, която оказват 
българите от Острава на 
изпадналите в нужда свои 
сънародници в България, не 
е първа за клуба.Още през 
2005 година лично председа-
телят на организацията – гос-
пожа Сирма Зидаро, предаде 

паричен дар на пострадалите от на-
водненията българи в община Елин 
Пелин,обл.София и разговаря с кме-
та и хората, които изразиха своята 
искрена благодарност за оказаната 
подкрепа в трудния момент.
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Потопът в село Бисер край Харманли




