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Мнозина бяха дошли в местността "Бела вода", сред дебрите на красивия Стакевски
балкан, който всяка година по това време със своята свежест и дивната си прелест
привлича своите гости - туристи и любители на природата, за да се насладят на
приказния природен пейзаж и величието му.

Тази година обаче тръпката бе по особена. Традиционният Празник на гората и туризма
отбелязваше своя половинвековен юбилей.

Негови гости бяха кметът на общината Борис Николов, зам. кметът Антон Трифонов и
Негово високоблагоговейство свещено иконом Рафаил, архиерейстки наместник на
белоградчишка духовна околия, който отслужи празничен водосвет.
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Празникът бе открит от Васко Чулин - кметски наместник на селото, който поздрави
всички стакевчани и гости с неговия 50-годишен юбилей.

С приветствено слово към всички се обърна кметът Николов и каза: "Всяко
съприкосновение с природата ни вдъхва свежест и сили, зарежда ни с енергия и
позитивизъм и прогонва от нас суетата и мрачните мисли"... Той говори още за това, че
общинското ръководство има правилна политика и работи за умножаване на зеленото
богатство в общината. По програма "Развитие на селските райони", мярка 223, проект:
"Първоначално залесяване на неземеделски земи", в землищата на селата, Рабиша,
Раяновци и Салаш вече са залесени 450 дка пустеещи земи, предимно с широколистни
гори. От наесен предстои да бъдат залесени още 1,5 хил. дка в землищата на селата
Вещица, Дъбравка и Боровица.

Повече от шест часа продължи празничната културна програма с участието на
фолклорните групи от селата Стакевци и Салаш, / които изпълниха и тематични песни
и стихове /, белополската духова музика и изпълнителят на български народни песни от
Пиринския край Райко Кирилов. Часове наред на зеления килим край вековните буки се
виеха кръшни български хора.

Културната програма стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на
община Белоградчик и любезното съдействие на спомоществувателите - "Пътно
поддържане"ЕООД" - Белоградчик, Държавно горско стопанство - Белоградчик,
бизнесмена Боян Минков и Марияна Александрова.
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