Магазин цукерок Порошенка
у Львові облили червоною
фарбою

Археологи вперше виявили
в гробниці середньовічного
вершника протез

Магазин кондитерських виробів Roshen облили
червоною фарбою у Львові. Фотографії з місця події
опублікував у своєму Facebook депутат міськради Ігор
Зінкевич.
Як відзначає видання 032.ua, після події в поліцію ніхто з адміністраторів магазину не звернувся. Як видно
на фото, працівники магазину самі відтирають фарбу
з вітрин.

В Австрії на цвинтарі міста Хеммаберг археологи розкопали останки одноногого чоловіки. Як
з’ясувалося, він жив у VI столітті нашої ери. У його
гробниці були знайдені короткий меч, розкішна
брошка, а також протез ноги. Знахідка унікальна,
оскільки раніше не вдавалося виявити на території
Європи таких пристосувань. Протези в ті часи були
дерев’яними. А цей матеріал, як відомо, гниє.

Школи Волині прирекли на
закриття, а села на забуття

буде закрито, наразі обласні посадовці, навіть при обговоренні бюджету області на цей рік, не розголошують. Певно, воліють до вересня
2016 року грати в мовчанку, аби не
викликати масового збурення. Але
голова Волинської ОДА на пресконференції в грудні обмовився, що
на Волині закриють 65 шкіл, де менше 10 учнів.
Чи питатимуть у громад згоди на
закриття шкіл? Навряд чи. Бо немає
гарантій, що з подібних громадських
слухань представники влади виберуться неушкодженими. Та й законом слухання не передбачені.
Симбіоз нетямущої влади і мовчазної згоди народу на так звані
реформи відгукнеться майбутнім
поколінням. Адже закриття соціальних об’єктів на селі має наслідком
зникнення з мапи України сіл. Так,
наприклад, у Володимир-Волинському районі зникли Октавин, Гевин, Орані, Кладнів, і ще з десяток
сіл ледь животіють. У цих селах я
у свій час поспілкувалася з їхніми
останніми жителями. Усі, як один,
розповідали, що занепад села розпочався з реформувань колгоспів та
закриття шкіл.
Село, колиску української нації,
24 роки прирікають на вимирання.
У 90-х закрили бібліотеки та клуби. Потім добралися до початкових шкіл. Тепер черга за більшими
школами. З соціальних об’єктів на
селах нічого не будується. Ну, окрім
барів. Але назвати їх соціальними
об’єктами якось язик не повертається. Тому не дивно, що села старіють,
молодь у пошуках кращої долі перебирається на інші місця, а ті відчай-
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духи, що в них лишаються, тягнуть
лямку життя в оточенні десятків таких самих забутих владою відчайдухів. Час і людська байдужість стиратимуть з мати Волині село за селом.
Мимоволі пригадалася новина
про Японію. На острові Хоккайдо
залізнична станція Камі-Сіратакі
кілька років працює заради однієї
пасажирки. Три роки тому японська
залізниця вирішила закрити станцію через її віддаленість і непопулярний маршрут. Однак дізнавшись,
що маршрутом користується дівчина, яка їде на навчання, залізничники вирішили почекати, поки вона
закінчить школу. Поїзд два рази
на день зупиняється, щоб відвезти
школярку на уроки і забрати її назад
додому. Розклад залежить від часу,
коли дівчина повинна йти до школи
і повертатись назад…
Японія країна для людей. Україна — пасовище для організованої
олігархічно-кланової касти, якій не
потрібні освічені громадяни та розвинуте село. Тим більше, що діти
тих, хто розробляє і приймає подібні
рішення, не навчаються в сільських
школах. А «труть брендові штани» в
престижних міських гімназія та ліцеях. Не встають на кілька годин раніше, аби на старенькому шкільному
автобусі доїхати до школи, а на «лексусах» та «мерседесах» приїздять на
уроки. Це дві паралельні реальності.
P.S. Тим, хто запитає, а де ж
брати гроші на функціонування соціальних об’єктів на селі, відповім:
менше красти у власного народу.
Ярослава ВОЗНЮК

Знімаємо стрес за допомогою розмальовок
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инулої неділі, 31 січня, стартував новий проект «Happy
Hours» — розмальовки для дорослих. Проект ініційований ГО «Корпація щастя», ведуча програми Ольга Созонік — арт-терапевт, жіночий
коуч (тренер з особистісного розвитку).
Програма «Happy Hours» — оригінальний та незвичайний спосіб
проведення дозвілля, котрий поєднує спілкування, насичене кольорами та заспокійливими емоціями.
Розмальовки для дорослих — це
новітній тренд, котрий набув популярності в країнах Європи в минулому році. Чимало дорослих взяли
в руки олівці, фарби та фломастери
— як альтернативний варіант зняття
втоми та стресу.
Антистресові розмальовки користі тим, що: збалансовують логіку

та емоції; є активним способом відпочинку для мозку (на відміну від
телевізора, котрий знижує активність мозкової діяльності); дарують
відчуття задоволення та довершеності; відновлюють здатність зосереджуватися та концентрувати свою
увагу.
Участь у програмі дозволить:
зняти емоційну напругу та стрес
після робочого дня; творчого відпочити, розвинути свою креативність;
«перезавантажити мозок» та відновити внутрішній баланс; насолодитися спілкуванням та затишною
атмосферою творчості.
Перші учасники програми вже
перевірили на собі ефект розмальовок, хтось надихнувся, хтось розслабився, а дехто пізнав нове «Я» через
вибір кольорів.
Проект — новинка в місті Луць-
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У велосипеді учасниці Чемпіонату світу з
велокросу виявили прихований мотор

З 1 вересня 2016 року Кабмін скасував фінансування шкіл з менш ніж 25
учнями за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам. На практиці це відобразиться в тотальному закритті шкіл у
сільській місцевості

Цій черговій «реформі» уряду Яценюка можна дати гасло «закриємо ще не закрите». Враження
таке, що недофінансування освіти
та культури, таке відоме за 90-ми
роками, навмисно повертають, аби
завершити деградацію сіл.
Це не перша освітня «інновація»
на селі. Кілька років тому на забуття
почали прирікати початкові школи,
в яких навчалося менше п’яти учнів.
Для прикладу, останні три школи у
Володимир-Волинському районі, у
селах Бегета, Когильне та Чорників,
закрили у вересні 2015 року. Тоді
жителі села Бегета готові були навіть протести під Володимир-Волинською РДА організовувати, і з 1
вересня школа таки запрацювала. Та
через те, що учнів вирішили навчати
за індивідуальною формою навчання, батьки змушені були перевести
дітей у сусідню школу. Варто зазначити, що Бегета не є деградуючим
селом, у ньому багато молоді, розвивається підприємництво, тобто село
здолало період занепаду та взяло
курс на розвиток. Тільки влада цього не помічає.
Щоправда, словом «закриття»
високопосадовці намагаються не
оперувати — його замінили на «призупинення діяльності». Це ніби така
рятівна «локшина» на вуха батьків,
мовляв, буде багато дітей у селі —
школу відкриємо. Але за останні 10
років у Володимир-Волинському
районі жодної початкової школи не
відкрили.
Тепер черга прийшла до
дев’ятирічних та одинадцятирічних
шкіл, в яких навчається менше 25
учнів. Скільки таких шкіл на Волині
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рамі велосипеда 19-річної
спортсменки з Бельгії Фемке
Ван Ден Дріше в результаті радіочастотного аналізу виявили
прихований мотор, повідомляє
InfoResist.
Під час Чемпіонату світу дівчина достроково зійшла з дистанції «з технічних причин», що
й призвело до перевірки її велосипеда.
За словами Куксона, механізм,
скоріше за все, допомагав Ван Ден
Дріше їхати швидше, а значить,
може вважатися видом допінгу.
Він зазначив, що UCI використовує для виявлення унікальний метод, деталі якого не розкриваються. Розслідування триває.
«Сховатися не вийде, і обманщики рано чи пізно заплатять за
той збиток, який завдають нашому
спорту», — сказав Брайан Куксон,
Президент UCI.
Сама дівчина заявляє, що велосипед належить не їй.
«Це був не мій велосипед, це
байк мого друга — такий же, як у
мене. Він у напередодні залишив
свій велосипед поряд з нашою
вантажівкою. Механік подумав,

що це мій велосипед, почистив і
приготував до гонки. Я відчуваю
себе жахливо. Розумію, що в мене
великі проблеми, але не боюся
розслідування, адже я не зробила
нічого поганого», — сказала Фемке
ван Ден Дріше.
Як зазначає портал Gizmodo,
«технодопінг» серед велосипедистів в останні роки став чимось на
зразок міської легенди. Незважаючи на те, що технічна можливість
сховати двигун в тонкій рамі вже
існує, викрити кого-небудь у цьому досі не вдавалося.
Слова Ван Ден Дріше ЗМІ також ставлять під сумнів. Зазвичай
спортсмени трепетно ставляться
до своїх велосипедів, а тому ймовірність того, що дівчина могла випадково виїхати на гонку на чужому байці, не помітивши підміни,
вкрай мала.
На ринку вже є кілька компаній, які пропонують приховані
велосипедні двигуни для «технодопінгу». Наприклад, модель
від компанії Vivax Assist, яка обійдеться в 2 700 Євро, важить 1,8 кг
і здатна пропрацювати до години
на одному заряді.

Росіянка підробила власну смерть, щоб
вирішити питання з іпотекою
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ешканка російського міста
Омська, смерть якої була зареєстрована РАЦСом, виявилася
живою. Наразі розпочато судовий
процес у цій справі.
Вважають, що жінка в такий
спосіб мала намір вирішити питання з виплатою іпотеки. Заповзятлива городянка застрахувала
своє життя, вийшла заміж, а потім
«померла».
Брат жінки за підробленими
документами про її загибель отримав свідоцтво про смерть, видане
на дівоче прізвище сестри, а по
ньому — страхову винагороду.
Підозр ні в кого не виникло.

Про шахрайство стало відомо
лише через чотири роки, причому
випадково. Як виявилося, «загибла» вирішила підзаробити продажем фальшивих медичних книжок, і в ході обшуку, крім іншого,
була виявлена копія свідоцтва про
смерть, що викликала інтерес правоохоронців.
Чоловік аферистки стверджує,
що про діяння дружини не знав.
Сама вона заявляє, що була лише
виконавицею, а організатором
злочину була її подруга. Дії брата
шахрайки кваліфікуються як співучасть.

Лучанка Яна Бiломойна завоювала
«золото» в міжнародній велогонці
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28 по 31 січня 2016 року на середземноморському узбережжі
Іспанії відбулася велогонка Costa
Blanca Bike Race, яка проходила в
чотири етапи.
Лучанка, майстер спорту України міжнародного класу Яна Біломойна, виграла золоту медаль у
багатоденній гонці з велосипедного спорту (маунтенбайк, парна
гонка).
Переможниця Кубка світу Яна
Біломойна в парі з француженкою
Маргот Москетті виграла всі чотири етапи парної велогонки.
Срібна медаль — в активі
швейцарської
велосипедистки
Наталі Шнайтер і Вівіен Фейврі
з Бразилії. Бронза — у бельгійок
Кристіен Ахтен та Еліс Пірард.
Яну Біломойну привітав з пе-

ремогою Президент України Петро Порошенко. Лучани приєднуються до вітань.

У черевній порожнині 18-річного юнака
було виявлено близнюка-паразита

Н
ку і щоб познайомити лучан з новою
методикою арт-терапії, щосереди
та щосуботи будуть проводитися
тематичні розмальовки, мандала
гармонії з кольорового піску, лялькотерапія (лялька дзвіночок, лялька
оновлення, лялька бажань), а також
стартує ще один вид терапії — казкотерапія для малят та їхніх матусь.

езвичайну операцію довелося
провести днями індійським
хірургам. 18-річний юнак звернувся в лікарню зі скаргами на болі в
животі, блювоту, втрату ваги. У
ході обстеження було знайдено
причину нездужання — якесь новоутворення в черевній порожнині, що виявилося близнюком-паразитом.
Після тригодинної операції
паразит був успішно витягнутий.
Його вага склала 2,5 кг. Біологічне

утворення не було схоже навіть
на ембріон людини, але існувало
за рахунок організму господаря, тобто фактично було живим.
Близнюк-паразит — дуже рідкісна
та недостатньо вивчена патологія.
На думку деяких вчених, це одна з
форм сіамських близнюків. Зазвичай недорозвиненого близнюка
видаляють у ранньому віці. Цей же
випадок унікальний тим, що паразит жив у тілі господаря протягом
18 років.

