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КМЕТ, ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ЧЕТОХА ЗАЕДНО

От 10 до 14 октомври протече Национална седмица на четенето в българските училища, като инициатор бе Министерството на
образованието и науката. По този повод в
лясковските училища бяха организирани редица дейности за насърчаване и повишаване на грамотността при учениците.
В третия ден от седмицата в найголямото училище в Лясковец СУ „Максим
Райкович”, заедно с децата, в маратона на голямото четене се включи и кметът на Общината д-р Гецова. За да насърчи едни от наймалките ученици, които сега правят първите
си стъпки в необятния свят на книгите, тя прочете на второкласниците „Заекът и костенурката”. 40 деца се бяха събрали да чуят
кои са любимите приказки на кмета, дирек-

т о р а н а у ч и л и щ ет о Д а н и ел а
Арабаджиева, на техни майки, баби и
учителките им - госпожите Бъчварова
и Обрешкова. Любознателни и много
активни, след всяка приказка, децата
отговаряха на въпросите на кмета и
другите възрастни четци и смело им
задаваха своите въпроси. Заедно намираха поуката от всяка прочетена
прик азк а и басня.
Възрастните им споделиха, че и те са били малки като тях, но са чели
много повече книжки, защото е нямало компютри и игри. В края на четенето им пожелаха да са
послушни и да четат много.
В НУ „Никола Козлев” подетите инициативи от методическото обединение на началните
учители дадоха възможност на
учениците от I до IV клас да покажат знания и умения в областта на българския език и литературата. Освен това, възпитаниците на
училището се запознаха отблизо с отбора
„Четящият студент, четящото дете” с ръководител проф. д.п.н. Марияна Мандева от Великотърновския университет „Св. св. Кирил
и Методий”. Студентите се отзоваха на поканата и дойдоха да изпълнят мисията си на
бъдещи млади учители, които ще „преподават” любов към четенето. Те откриха Нацио-

налната седмица на четенето в НУ „Никола
Козлев” в присъствието на старши експерт
начално образование в Регионалното управление на образованието Захаринка Чакалова. В маратона на четенето се включиха и
бивши ученици, родители и общественици.
По-големите ученици от III и IV клас се изявиха в конкурса „Работилница за творческо
писане”, в който представиха свои авторски

творби. Ученици от всички класове се
състезаваха и в надпреварата по краснопис и правопис. Победителите от
двата конкурса заслужиха награда
пътуване до град Елена, където се
срещнаха за обмяна на опит и знания
със свои съученици от СУ „Иван Момчилов”, като заедно четоха свои произведения.

ОБНОВЕН И РАЗШИРЕН E
ПЕНСИОНЕРСКИЯТ КЛУБ В ДРАГИЖЕВО

В село Драгижево бе обновено
и разширено помещението, в което хората от третата възраст се
събират. Пенсионерски клуб „Вяра” се помещава в читалището в селото и има 20-годишно съществуване. В празничния ден за откриването на реновирания клуб се бяха
събрали хората, без които това нямаше да се случи. С традиционна
погача и сол, в новата зала бяха посрещнати нейните обитатели и
много гости. Гости на празничното
откриване бяха д-р Гецова и председателят на общинския съвет Даниела Арабаджиева, управникът
на селото Цоньо Трънков, председателят на общинския съюз на пенсионерите Калина Цацова и общинският служител Валентин Чилев, главен специалист
архитектура и строителство в общинска администрация.
Общинското ръководство, в лицето на
кмета д-р Гецова, реши да отпусне парични
средства за разширяването и обновлението
и за два месеца бяха направени ремонтните
дейности. Клубът беше разширен с допълнително сепаре, направена бе и нова дограма, топлоизолация, нова подова настилка, окачен таван, изцяло освежен и с подобрен вътрешен интериор. С помощта също
на местни дарители като Йордан Йорданов,
Атанас Донев и Тодор Христов и с
безвъзмездната помощ на самите пенсионери, клубът придоби напълно нов облик. Д-р
Гецова и председателят Йорданка Балашева прерязаха лентата на модерния нов дом
на пенсионерите, след което събралите се
близо 50 възрастни хора, получиха поздравления от общинския кмет и ваучер с още средства за закупуването на най-необходимото
по обзавеждането на клуба. Поздравление
поднесоха и селският кмет и останалите гости. Балашева благодари на д-р Гецова и на

И в другите две училища НУ „Цани Гинчев” и джулюнското ОУ „П. Р. Славейков” с
много празнични събития бе отбелязана националната инициатива. Проведоха се различни състезания, поставени бяха драматизации по любими приказки, направени бяха
също викторини, проведоха се конкурси за

всички дарители и спонсори, след което певческата група отправи песенен поздрав към
присъстващите на тържеството.
50 клубни членове присъстваха на откриването и този брой членове продължава да
поддържа клуба вече в продължение на 21
години от съществуването си. Основан е в
далечната 1995 година, като за база е одобрено днешното помещение в източното крило на читалището. Сформира се и вокален
състав към клуба, днес Група за обработен
фолклор, с ръководител Цветанка Христова.
В уютна атмосфера и с добро настроение вече две десетилетия възрастните драгижевчани посрещат радости и скърби, споделят
болки, тревоги и хубави лични моменти,
именно в тази сграда. Тук пенсионерите пеят, забавляват се, честват забележителни дати, организират ритуали, свързани с традициите и обичаите на селото и тържества по
случай Коледа, Нова година и т. н. Именно това им пожела д-р Гецова - и занапред да
бъдат здрави и винаги така в пълен състав
да се събират на всички празници, да живеят
задружно и да се веселят в новата приятна
обстановка.

най-добър четец и най-добър разказвач, за
най-добър ученик краснописец. В Джулюница например четвъртокласници подариха
книжки на най-малките деца от първи клас.
Четвъртокласниците от „Цани Гинчев” с трепет и желание прочетоха любимите си
Български народни приказки на малките любопитни първокласници. Малчуганите пък
обещаха да поканят своите големи приятели
в края на учебната година и да им покажат
какво са научили за буквите. Голямото четене застигна и детските градини. Там в подготвителните групи служители от читалищната градска библиотека пристигнаха с мини
мобилната библиотека, за да предложат на
бъдещите първокласници да разгледат цветните книжки и да им прочетат предпочитани
от тях приказки. Последният ден от седмицата на четенето в НУ „Никола Козлев” протече
под мотото „Денят на книгата - подари книж-

ка на приятел”. В този ден учениците
си размениха книжки, които са чели,
като целта на инициативата бе всяко
дете да подари на друго свое любимо
четиво, така че другият да се сдобие с
нова книга, която не е чел.
След това интересно и полезно начинание, официално бе закрита седмицата на четенето. Естествено при
приключването на седмичните образователни прояви, акцента падна
върху създаването на среда за насърчаване на грамотността, като специалното място в нея заемат съвременните информационни технологии и учителите, работещи с тях. На финала беше направена и равносметка за постигнатите резултати от реализираните дейности, а учителите поощриха по подходящ начин найизявените ученици, постигнали най-високи
успехи в справянето със задачите.

КУЛИНАРНА НАДПРЕВАРА
СЕ СЪСТОЯ В ДОБРИ ДЯЛ

Втори пореден Празник
на картофа организираха в
лясковското село Добри
дял. Организаторите на проявата са местното читалище „П. Р. Славейков-1903”,
клуба на пенсионера „Еделвайс” и кметство Добри дял.
В съревнованието се впуснаха, освен по-възрастни
дами, също и по-млади кулинари до 45 години. „И ние
младите това го можем” бе
новото в празника, с което
организаторите обособиха
група за по-млади кулинари, които се състезаваха
със своите картофени гозна стр. 2
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КУЛИНАРНА НАДПРЕВАРА СЕ СЪСТОЯ В ДОБРИ ДЯЛ

от стр. 1
би. Така се оформиха две възрастови категории участници, чиито ястия комисия опита
и оцени по еднакви критерии - вкус, визия и
разнообразие от ястия.
Празникът се състоя в Клуба на самодееца в читалището, където бяха разпънати
трапезите. При откриването му поздравителен адрес до организаторите поднесе Дианка Бобева - директор на дирекция „Бюджет,
финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” в Община
Лясковец от името на кмета д-р Ивелина Гецова. Кулинарите поздрави и селският
управник Стоян Стоянов, както и председателят на местното читалище Иванка Костова.
В кулинарната надпревара тази година
право да участват имаха и кулинари, които
не са жители на селото. Общо 39 участници
с над 75 ястия демонстрираха своите фантазии и кулинарни умения в майсторенето
на картофени вкусотии. Така бе подредена
една прекрасна, богата и колоритна кулинарна изложба. В надпреварата се впуснаха
и майстори от Козаревец и Драгижево, както
и от далечно Габрово, а ВГ „Настроение” от
град Габрово весели присъстващите с прекрасните си изпълнения. Малчуганите от

добридялската детска
градина „Щастливо детство” също се включиха
в празника и приятно изненадаха всички. Те донесоха красиво изработени от картоф фигурки цветенца, мишка, снежен човек, прасенца, котенца и картофени пиленца. В празника имаше и силно мъжко присъствие сред кулинарите
- двама младежи представиха село Драгижево.
Иван Иванов беше приготвил картофени крокети с топено сирене и колбас върху канапе от мариновани моркови, а Стефан Попов - пълнени картофи с топено сирене и шунка с гарнитура
гъби и сметанов сос. Иван Русев от Добри
дял пък беше приготвил студена супа
окрошка /от руски/ за летни дни. Голямо разнообразие от най-различни ястия с картофи
можеха да се видят по обширните маси. Салати, супи, предястия, ордьоври, основни ястия, руло от картофи, картофено пюре, кар-

тофени сладкиши и торти, разнообразни фигурки от картофи и какво ли още не, бяха подредили по трапезите сръчните готвачи.
След като журиращите разгледаха богатата изложба и опитаха от блюдата, бяха
определени победителите. В категорията
„Най-вкусно сготвено от картоф” отличието
заслужи картофената торта на Ценка Димо-

ва от Козаревец. „Най-добра визия” имаше
пататника с млечно-чеснов сос за Нели Петкова от Добри дял, а „Най-богат асортимент
ястия” представи Живка Иванова от Добри
дял и за своите 9 на брой гозби тя заслужи
наградата в тази категория. При младежите
най-вкусно сготви Антония Куруджикова, която направи картофена торта, а най-добра
визия имаше снежният човек на Петя Стамова от Добри дял. Именно тя заслужи и другата награда, тъй като се представи с четири
на брой творения. Специална награда журито отреди на Николинка Григорова от Добри
дял за картофените й сладки. Найвъзрастният участник за втора година бе 85годишната Пенка Ненова от Добри дял, която беше направила своята вече запазена
марка картофена пита. Награди сувенири и
грамоти получиха също и най-младият участник Антония Куруджикова на 15 години, както и мъжете готвачи. С гласуване от всички
присъстващи бе избрано найтрадиционното българско ястие с картоф, а
именно - картофената супа и по-специално
супата на Живка Иванова. Председателят
на читалището връчи отличията и празникът завърши с танци и добро настроение
с изпълненията на гостуващата група „Настроение”.

Продължава изпълнението на проект
„Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

От 17 септември 2015 година тече изпълнението на проект „Независим живот в
Община Лясковец - чрез комплексни услуги
з а с о ц и а л н о в к л юч в а н е ” , д о го в о р
BG05M9OP001-2.002-0049-C001 по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финанс ова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Възложител на проекта е Министерство на труда и социалната политика,
чрез главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти”, а изпълнител е Община Лясковец. Срокът за реализацията му е 27 месеца - от 17 септември
2015 до 16 декември 2017 година. Общата
му стойност е в размер на 497 715 лв, в т.ч.

423 057,78 лв. европейски
средства и 74 657, 25 лв. национално съфинансиране.
Целта на проекта е да
подобри качеството на живот и на достъпа до основни социални и здравни услуги за постигане на независимост и социална интеграция на възрастните и хората с увреждания, да разшири обема, многообразието
и целенасочеността на социалните услуги на територията на Община Лясковец.
Териториалният обхват са
6-те населени места в общината - град Лясковец и селата Драгижево, Мерданя,
Добри дял, Козаревец и Джулюница. В рамките на изпълнение на проектните дейности
се предвижва предоставяне на комплекс от
почасови социални услуги в дома - за лична
помощ, социална подкрепа и комуналнобитови дейности, както и доразвиване на
предлаганите социални услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Целевите групи, които могат де се
възползват от почасовите услуги в домашна
среда са хора с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за самообслужване.
Първите три месеца от изпълнение дейностите по проекта бяха подготвителни. Сформиран бе екип за управление на проекта,
подготви се и материално-техническата база.
Почасовите социални услуги се предоставят от 17 декември 2015 г. и ще приклю-

чат на 16 декември 2017 година. Първоначално бяха наети 14 изпълнители за почасовите услуги - Социален асистент и Домашен
помощник, обслужващи 62 потребители.
Във връзка с приключилата програма „Нови
алтернативи”, считано от 1 април 2016 година, бяха наети 17 лица на длъжност „Личен
асистент”, които обгрижваха 25 потребители. Периодът на предоставяне на социалната услугата „Личен асистент” продължава до
приключване на проекта. В началото на месец юни се извърши допълнителен подбор
на още трима изпълнители на почасови социални услуги - 1 личен и 2 социални асистента. С тях бяха сключени трудови договори,
считано от 15 юни 2016 г. и обслужваха 5 потребители. Общо наети изпълнители на трите вида услуги бяха 34 лица, разпределени
по населени места - 15 в Лясковец, 10 в Джулюница, в Добри дял - 12, в Драгижево - 7, в
Козаревец и Мерданя - по 2 наети изпълнители. Обслужваните потребители бяха 92 лица от двете целеви групи - хора с увреждания и хора над 65 години. По населени места
те бяха: 44 потребители в Лясковец, 25 в Джулюница, 12 в Добри дял, 7 в Драгижево и по 2
потребители в Мерданя и Козаревец.
С цел наблюдаване качеството на предоставените услуги експертите от Звеното за
почасови услуги, съвместно с представител
на екипа по проекта, извършваха ежемесечен мониторинг в домовете на потребителите за получаване обратна връзка за качаството на получените услуги. В резултат от извършените проверки бе поставена положителна оценка. Продължават и интегрираните услуги - здравни услуги и психологическа
подкрепа на потребителите от наетите експерти в Звеното - психолог и медицинска

сестра.
В началото на месец декември 2015 година бяха проведени въвеждащи и надграждащи обучения на наетите домашни санитари
и социални асистенти. Целта на проведените обучения бе запознаване на изпълнителите с техните права и задължения, спецификата в предоставяне на социалните услуги в общността и др. През месец април 2016
година бе проведена първата супервизия на
наетите изпълнители на почасови услуги.
Целта й бе да се подобри работата по отношение на качеството на услугите, на професионалното и емоционално развитие на персонала, превенция на професионалното прегряване, както и подкрепа в отношенията експерти-изпълнители-екип. В края на месец
август бе проведена втора супервизия на 34
изпълнители на почасовите услуги и четирима експерти в Звеното.
В края на месец март 2016 година имаше
надграждащо обучение на наети лични асистенти, включени в проекта. Съгласно Методиката за предоставяне на социалните услуги в общността - Личен асистент, Социален
асистент и Домашен помощник, на всеки
шест месеца се провеждат поддържащи обучения. В тази връзка през месец октомври
2016 година бе проведено първото такова обучение на наети 34 изпълнители на почасови услуги. Целта му бе обсъждане на мерки
при кризисни ситуации, разглеждане и решаване на различни казуси с практично предназначение и др.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи
цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
ЩЕ НАПРАВЯТ ИЗЛОЖБА В ЛЯСКОВЕЦ

Начално училище „Цани Гинчев” - град
Лясковец, Община Лясковец и Регионално
управление на образованието - Велико
Търново обявиха Национална изложба на
творчеството на ученици със специални образователни потребности. Темата, по която
ще рисуват учениците е „Заедно”, а целите
на изложбата са да популяризира ролята на
съвременното училище за подкрепа процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността на всеки ученик.
Право на участие имат всички ученици
със специални образователни потребности

от I до IV клас. Рисунките могат да бъдат по
една от автор. Организаторите отбелязват,
че няма ограничение относно материалите,
инструментите или техниката на рисуване.
Творбите трябва да са в оригинал, като на
гърба им задължително да е изписано име,
презиме и фамилия на автора, възраст и
клас, име на училището или друга институция, пълен и точен адрес, телефон и e-mail
за контакт. Рисунките се приемат в срок до
16 декември 2016 г. на адреса на училището
организатор на проявата НУ „Цани Гинчев”:
град Лясковец 5140, ул. „Петър Оджаков”

№1 - за Националната изложба на творчеството на
ученици със СОП на тема:
„Заедно”. Всички участници ще получат награди, а
експонирането на изложбата ще стане през новата
година, когато ще бъде
официално открита. Тя ще
може да бъде разгледана
през януари 2017 година в
сградата на Община Лясковец. За контакти
с организаторите: Иван Пейчев - телефон:

0883 58 38 41; e-mail:
gmail.com.

ivanpeychev89@
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СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТИЙН-БИБЛИОТЕКА” НОВИ ОТЛИЧИЯ ЗА
МЕРДАНСКИТЕ ПЕВИЦИ
Проектът
„Тийн - библиотека”, разработен от читалище „Напредък1870” гр. Лясковец с партньорството на читалищата „Земеделец-1899” с.
Козаревец и
„Пробуждане1896”, с. Джулюница, бе одобрен за финансиране. Той ще се реализира с подкрепата
на Фондация „Глобални библиотеки - България” в рамките на конкурс „Библиотеката - активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД-11-00-115 /
24.06.2016 година между Министерството на
културата и ФГББ.
Стойността на проекта е 3 813 лв. и има
за цел да насърчи четенето и да повиши грамотността на подрастващите, да удовлетвори техните потребности и интереси, да привлече нови читатели в библиотеките и да
създаде устойчиви партньорства с читалищните библиотеки на територията на Общината. За целта ще бъдат закупени книжни и некнижни материали за тийнейджъри, ще бъде
изграден своден каталог на фонда на „Тийнбиблиотеката”, ще бъдат проведени дарителска кампания и фотоконкурс на тема „Четенето е модерно”, приканващи хората от
местната общност да дарят книги за тийнейджъри, както и тийн-читателите да направят снимки със своята любима книга. В рамките на 8 месеца ще се реализират проектните дейности, които предвиждат също мултимедийни презентации на новите четива за
тийнейджъри, библиотечен обмен на книги
между библиотеките участници в проекта
под наслов „Гостуващи книги”, „Зелена тийн-

библиотека” - монтиране на къщички за книги в парковите зони на Лясковец и селата.
Проектът „Тийн-библиотека” ще завърши с
маратон на четенето по повод 23 април Международен ден на книгата и авторското
право, с който ще бъде даден старт и на „Зелена тийн-библиотека” на открито в парка.

Вече бе обявена дарителската кампания, като срока е в периода 5 октомври - 31
декември под наслов „Четенето е модерно”
за набиране на четива, подходящи за тийнейджъри. Целта е създаване на общ партньорски фонд от книги за подрастващи на
възраст от 12 до 19 години. Пунктове за събиране на даренията са библиотеките на всичките шест читалища на територията на
Община Лясковец - читалище „Напредък1870” - гр Лясковец, „Земеделец-1899” - с. Козаревец, „Пробуждане-1896” - с. Джулюница, „П.Р.Славейков-1903” - с. Добри дял, „Развитие 1902” - с. Мерданя, „Развитие-1894” с. Драгижево. Приканват се всички, които са
съпричастни към проблема за липсата на интерес у младите хора към книгите и четенето, да се включат в кампанията. Очакваме вашите дарения и нека заедно направим четенето модерно.

Група за обработен фолклор „Авлига”
при мерданския клуб
на пенсионера и инвалида „Надежда” отново спечели престижна награда в певчески форум. Сладкогласните певици, под
ръководството на
Цветанка Христова
се включиха в XVІ
фолклорен фестивал
„С песните на Билчин
юнак през вековете”,
провеждащ се ежегодно в Гурково. От
явилите се 38 състава от различни области на България, журито определи лясковската група като найдобра и заслужено „Авлига” бе удостоена
със златен медал, парична премия и грамота. С това поредно отличие самодейният
състав от Мерданя успешно приключи творчески сезон 2015-2016 година.
През изминалите месеци мерданските
певици се сдобиха с не малко престижни отличия, които са удовлетворение за положения труд, морална награда за усилията и отдадеността им на песенното изкуство. Тазгодишният им триумф е от летните участия в
Националния шампионат по фолклор и от
Световната купа по фолклор във Велико

Търново, където имат завоювани сребърни
медали. Съставът печели и грамота за отлично представяне в Националния събор на
пенсионерските състави - „Беклемето-2016”
и първо място на художествения ръководител за най-добра обработка на представените песни. Първо място печелят и в Китен - оттам имат І-ва степен Лауреат на XІІІ Международен фолклорен фестивал „Евро фолк Черно море 2016”. След кратка почивка, заредени с нови сили, певиците ще започнат
да работят по следващия творчески сезон,
за да представят все така достойно своето
родно село Мерданя и Община Лясковец.

ТВОРЦИ ОТ ТРИГРАДИЕТО
КНИГА ЗА ДУХОВНАТА ПРОМЯНА ПРЕДСТАВИ СЕ СЪБРАХА В ЛЯСКОВЕЦ
НА СЪГРАЖДАНИТЕ СИ ГАЛЯ ИЛИЕВА
Със съдействието на кмета
на Община Лясковец д-р Гецова
и лясковското читалище „Напредък-1870” бе представена
пред лясковчани нова книга, четиво-учебник по оптимизъм и позитивно мислене. Книгата е на
писателката Галя Илиева, с творчески псевдоним Лейди Галия и
носи заглавието „Как „ловувам”
в живота”. Презентацията на актуалното четиво се състоя в Центъра за младежки и социални
дейности в Лясковец при широк
интерес от страна на лясковчани. Писателката е с лясковски корени, но от години живее в
Африка. Родена е в Горна Оряховица, майка на две деца. Работила е в АЕЦ „Козлодуй“, а по-късно като проектант в НИТИ „Енергопроект“ - София. През
1997 година заминава за Южноафриканската Република със семейството
си, където живее и сега. Там открива интересния свят на модата и реализира свои
идеи в този бизнес. Справя се с две тежки заболявания и успява не само да възстанови
здравето си. В трудната битка със страданията, намира и реализира формулата на достойния човешки живот, посредством мощта
на позитивното мислене и създаването на
нови личностни и обществени ценности.
През 2014 година, след загубата на майка
си, която умира от рак, написва книгата „Как
„ловувам“ в живота”.
Преход от песимизъм към оптимизъм, постигане на духовна промяна, умението да се
самоизграждаш и мечтаеш. Това са малка
част от темите в книгата „Как „ловувам” в живота” на Лейди Галия. „Започнах да чета книги, свързани със самоизграждането. Те ми
помогнаха да се излекувам, да разбера къде
съм грешила и да реша как да живея”, сподели Галия по време на презентацията. Самата авторка разказа пред присъстващите лясковчани за своя живот и перипетиите, на които е била подложена, за болестите и страда-

нията си и на какво
всъщност е искала да
научи своите читатели,
за да не попадат като
нея в бездната на отчаянието. Книгата й е поучително четиво, от което се нуждае съвременното ни общество,
живеещо в отчаяние,
изпаднало в бедност и
безкрайно разочарование. Тя е книга за хората, живеещи в постоянен стрес и последиците, които човеците преживяват след низ от нещастия, фалити и коварни болести. От книгата непременно се нуждаят всички онеправдани, болни, безпомощни и други зле чувстващи се хора. След поредица от собствени преживявания и неволи, авторката стига
до истината за изцелението и чрез перото намира най-подходящия начин да сподели с
околните пътя към тази истина. „Дойде вече
времето, да научите тук и сега - какво, защо и
как да промените в живота си, за да се освободите от чувството на стрес, страх, отделеност, мъка, гняв и болест. Преминавайки
през всички тези състояния преди години, борейки се всеки ден с проблемите, мотивирано и с вяра в успеха, открих за себе си формулата на достойния живот, преоткривайки
нови философии и ценности”, казва Лейди
Галия в анотацията и допълва: „Изборът за
промяна винаги е наш, докато съществуваме!”
Много аплодисменти, цветя и поздравления получи писателката, прекосила океани и
континенти, за да се завърне в родния си
край и да предложи на своите съграждани помощ, съвети и рецептите си за здравословно
хранене и начин на живот. Поздравление
към авторката отправи и лично кмета д-р Гецова, която й благодари от името на всички
присъстващи.

За втора поредна година
лясковското читалище „Напредък-1870” събра поети от
триградието по повод Деня на
българската поезия и Международния ден на музиката.
Събитието се проведе в навечерието на празника в Центъра
за младежки и социални дейности в Лясковец. Тържеството
уважиха председателят на
Общински съвет-Лясковец Даниела Арабаджиева и много гости от града, желаещи да се насладят на словото и музиката.
В програмата със свои
стихове се включиха нежните лирици от литературните клубове на Лясковец, Горна Оряховица
и Велико Търново. С вече седемгодишно
сътрудничество са Творческо-литературната група „Асен Разцветников”
от съседна Горна Оряховица с председател Димитър Панайотов и лясковският Литературен
клуб „Вдъхновение” с
ръководител Росица
Петрова. От миналата година на своите поетични
сбирки приятелските групи канят и членове на
търновския клуб „Н. Й.
Вапцаров”, с председател Николай Колев, като
последната им среща беше преди празника на
Лясковец при представянето на поетичната
антология „Родолюбие”. Освен да чуят найновите творби на своите братя и сестри по перо, поетите от трите клуба си разменят и найновите си издадени сборници, пеят и се забавляват заедно. От години поетът с китара
Валентин Ангелов, който е член и на лясковския, и на горнооряховския клуб, облича в прекрасни песенни балади свои авторски стихове, които изпълняват в дует „Тюркоаз” заедно
с поетесата Галина Москова. Така всяка от по-

етичните срещи си има
красив финал от изпълненията на певците.
Както всеки път, и тази
година, в навечерието на
деня на музиката и поезията, всеки от членовете на
трите клуба декламира
своя творба, а в антрактите между представянията
най-новият член на лясковския клуб Пламен Капинчев, допълваше доброто настроение със свои
авторски песни. Капинчев
е тазгодишното откритие
на ръководителката Росица Петрова и за пръв път
а уд и т о р и я т а и м а ш е
възможност да чуе и негови стихове. Над 20 автори
четоха в продължение на часове свои поетични откровения, след което музикалнопоетичната вечер завърши с поздравителни
адреси, подаръци и цветя.
Кметът д-р Гецова също изпрати поздравителен адрес на всички творци за празника
им, който бе прочетен от почетния гост Даниела Арабаджиева. С коктейл, добро настроение и пожелания за нови творчески вдъхновения се разделиха всички, които се събраха
в навечерието на този красив празник.
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120 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ОТБЕЛЯЗАХА В ДЖУЛЮНИЦА
лство. Седмицата на културата завърши със среща на джулюнчани с писателя Стоян Цонев по повод неговата 75годишнина и отбелязване на
50 години творческа дейност.
По този повод бе направено
представяне на новата му книга „На бял камък не стъпих”, а
за житейския му път разказа др Калина Иванова, замдиректор на регионалната библиотека. На събитието присъстваха учители, приятели,

С поредица от събития отпразнуваха
120 години от основаването на читалището
си жителите на село Джулюница. В продължение на няколко дни протичаха проявите, посветени на годишнината. Началото
на седмицата на културата постави мултимедийна презентация, която показа пътя,
който в столетната си история са извървяли
възпитаниците на читалището. Презентацията представи учредяването на читалището, уреждането на библиотеката, дейностите на културната институция през годините,
наградите, традициите, както и хората, допринесли с делата си за запазване на българския дух и за издигане на просперитета на
НЧ „Пробуждане”. Гостът на събитието - директорът на Регионалната библиотека Иван
Александров, поднесе на читалищното настоятелство подаръци и дарение от книги за
обновяване на библиотечния фонд. Освен
презентация за развоя на читалищната институция, се проведоха и кинопрожекции и
бе видяна играта на театралната трупа от
Сушица, която представи комедийната постановка „Червени рози” от Алдо Бенедети.
Състоя се и среща-разговор с джулюнския
писател Стоян Цонев, както и конкурс за рисунка на тема „Джулюница в миналото и
днес”. Деца и учители посветиха цялото си
време и внимание на изобразителното изкуство. Бъдещи художници рисуваха в парка фонтана, паметника на именития джулюнски детски поет Цоньо Калчев, сградата
на кметството и читалището, паметника на
загиналите и много други забележителности, с които децата се гордеят. С много цвят и
настроение бяха изпълнени рисунките на
малките художници, за което те получиха награди и почерпка от читалищното настояте-

съученици, семейството и роднини на писателя, които разказаха мили спомени от детството в родната Джулюница. Творецът получи плакет от д-р Иванова и картина за спомен от читалището, специално рисувана за
повода от художничката Даниела Христова.
Кулминацията на празника обаче се
състоя в навечерието на Деня на музиката и
поезията. За годишнината бе организиран
празничен юбилеен концерт, в който се включиха малки и по-големи самодейци от селото и гост-изпълнители. Годишнината джулюнчани отбелязаха в салона на културната
светиня, а богатата празнична програма споделиха не само жителите на селото, но и
много гости. Кметът на Общината д-р Гецова изпрати поздравителен адрес и честити
юбилея на всички читалищни дейци - бивши
и настоящи и на по-малките творци - децата,
които създават днешния културен облик на
своето родно село. На юбилея на читалището, най-дългогодишният му член Стефан
Славев получи Диплом за цялостен принос
в развитието на читалищната дейност и бе

удостоен със званието „Почетен член”, а на актрисата Параскева Събева бе връчен Диплом за активна театрална дейност по повод нейната 80годишнина.
Въпреки трудностите на
днешното време, читалището
живее пълноценно и на неговото поприще работят всеотдайно днешните читалищни
работници. То е създадено
през далечната 1896, като културно средище за 2000-те жители на село Джулюница. Днес
функциите му са
с ъ що тол к о ва
важни за населението на най-голямото село на
община Лясковец, колкото и
при създаването му. Като единствена културна институция
от читалището се изисква да
отговори на нарасналите потребности на населението от
информация, офис-услуги, културни, развлекателни и различни други потребности, както и да съхрани и предаде за
бъдещите поколения местното нематериално и материално културно наследство. Днес
към читалището функционират два танцови състава: Клуб „Палитра”,
състоящ се от 12 члена на възраст от 19 до
53 години, детска трупа от 14 ученика от ОУ
„П.Р.Славейков” на възраст от 11 до 14 години, творческа арт-работилница с 12-14годишни ученици по 5 от двете възрасти, Група за стари градски песни „Ален божур”, както и фолклорна група с общо 20 членове на
пенсионна възраст. Певческите групи са
създадени през 1981 година и със своята богата дейност и интерпретации на автентичен фолклор и стари градски песни са добили популярност на регионално, областно и

общинско ниво. Днес ансамбълът надхвърля 60 души: деца, младежи и възрастни. Песенният репертоар на двете групи
включва около и над 60 песни, а танцовата
група изпълнява над 25 вида хора и танци,
представящи ритмите на локалната и националната традиция. От години читалището
се бори да запази живо онова културно богатство, което ни отличава и ни прави горди
българи. И днес най-голямата културна институция продължава да търси възможности за представяне и съхранение на бита и
културата, които са пазели дедите ни.Читалището е домакин на множество културни изяви на местно, общинско и национално ниво
като кулинарния фестивал „Пъстра трапеза” и областния конкурс за детска рисунка
„Цоньо Калчев”. В светинята се провеждат
общоселски празници, на които певческите
и танцовите групи представят своя репертоар. Основен организатор и изпълнител на
всички местни празници е неизменно читалището. През 2015 то стана носител на престижната национална награда „Пазител на
традициите”, а за 2016 година получи Наградата на Община Лясковец на официалния
празник Петровден за принос в развитието
на културата.

НАШИ УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В
ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

В слънчевия последен ден
на септември в Лясковец се
проведе състезание по колоориентиране. То бе организирано от Спортен клуб „Браун тим”
и с любезното съдействие на
Община Лясковец, СК „Бъди активен”, НУ „Цани Гинчев” и
MOVE WEEK.
Инициативата се проведе
при засилен интерес от страна
на малки и по-големи ученици
на възраст от 7 до 16-годишни,
като всички желаещи да се
На големия християнски
включат първо
празник, Денят на Свети Иван
преминаха през
Рилски, в лясковското село
инструктаж за
Добри дял беше отслужена
безопасно следпразнична служба и бе направане на предвавен водосвет за здраве и бларително набелягоденствие на селото. Много
зания маршрут.
миряни се стекоха в селския паНапредналите
раклис, носещ името на всепо-големи колобългарския небесен покровиориентировачи,
тел - преподобни Йоан Рилски
които бяха предЧудотворец. Празникът уважи
имно от спортен
и кметът на община Лясковец
клуб „Браун
д-р Ивелина Гецова, която подтим”, стартираари икона за параклиса с лика
ха преди начина светия лечител. Още по вренаещите.
ме на службата иконата бе
Общо 45 деосветена и присъстващите се
ца на велосипепоклониха пред нея, а отец
ди стартираха в
Христо ги поръси за здраве. Мир и благодеболните. „Иван Рилски е покровител на
началото на улица „Никола Козлев” и преминствие измолиха от светеца жителите на себългарския народ, патрон и основател на
наха успешно маршрута до финалната точка
лото и раздадоха постни ястия, риба и хляб.
най-големия манастир в България - Рилския,
при стадион „Михаил Алексиев” в Лясковец.
Празникът се отбелязва всяка година в сравпатрон на българските будители, заслужава
При по-големите първи станаха Хараламбос
нително новия параклис на селото и ежегодда му се поклоним, защото е отдал целия си
Хараламбус, Николай Генов и Николай Коедно на този ден както жители, така и гости на
живот в пост и молитви за нас, хората”, спожиков, а при по-малките Никола Момъков,
селото идват, за да си пожелаят Свети Иван
делиха присъстващи на тазгодишната служВладимир Стефанов и Диян Савов. В надРилски Чудотворец да ги пази и да помага на
ба.
п р е в а р ат а
Издава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
се впуснаха
разпространява се безплатно
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
и успешно
четете и в сайта на общината

В ДОБРИ ДЯЛ СЕ ПОКЛОНИХА
НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

преминаха
маршрута и
Марая Петкова с тротинетка и Преслава Велчева, които са
само 4 и 5 годишни. Пет
деца пък решиха да направят обиколката бягайки за
здраве, тъй като всички заедно празнуваха
Европейския ден на спорта в училище. Това
са Ивайло Коларов, Даниел Коларов, Цветан Илиев, Алехандро Ортега и Памела Петрова. В края на състезанието, бяха обявени
и наградени най-добре представилите се в
надпреварата, а за всички включили се в
съревнованието имаше поощрителни награди от Община Лясковец, СК „Бъди активен” и
MOVE WEEK.

