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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

От 10 до 14 октомври протече Национал-
на седмица на четенето в българските учи-
лища, като инициатор беМинистерството на
образованието и науката. По този повод в
лясковските училища бяха организирани ре-
дица дейности за насърчаване и повишава-
не на грамотността при учениците.

В третия ден от седмицата в най-
голямото училище в Лясковец СУ „Максим
Райкович”, заедно с децата, вмаратона на го-
лямото четене се включи и кметът на Общи-
ната д-р Гецова. За да насърчи едни от най-
малките ученици, които сега правят първите
си стъпки в необятния свят на книгите, тя про-
чете на второкласниците „Заекът и косте-
нурката”. 40 деца се бяха събрали да чуят
кои са любимите приказки на кмета, дирек-

тора на училището Даниела
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 на-
мираха поуката от всяка прочетена
прик аз к а и басня .
Възрастните им споде-
лиха, че и те са билимал-
ки като тях, но са чели
много повече книжки, за-
щото е нямало компют-
ри и игри. В края на чете-
нето им пожелаха да са

послушниида четатмного.
В НУ „Никола Козлев” поде-

тите инициативи отметодичес-
кото обединение на началните
учители дадоха възможност на
учениците от I до IV клас да по-
кажат знания и умения в об-
ластта набългарския език и ли-
тературата. Освен това, възпитаниците на
училището се запознаха отблизо с отбора
„Четящият студент, четящото дете” с ръково-
дител проф. д.п.н. Марияна Мандева от Ве-
ликотърновския университет „Св. св. Кирил
иМетодий”. Студентите се отзоваха на пока-
ната и дойдоха да изпълнят мисията си на
бъдещи млади учители, които ще „препода-
ват” любов към четенето. Те откриха Нацио-

В село Драгижево бе обновено
и разширено помещението, в кое-
то хората от третата възраст се
събират. Пенсионерски клуб „Вя-
ра” се помещава в читалището в се-
лото и има 20-годишно съществу-
ване. В празничнияден за открива-
нето на реновирания клуб се бяха
събрали хората, без които това ня-
маше да се случи. С традиционна
погача и сол, в новата залабяха по-
срещнати нейните обитатели и
много гости. Гости на празничното
откриване бяха д-р Гецова и пред-
седателят на общинския съвет Да-
ниела Арабаджиева, управникът
на селото Цоньо Трънков, предсе-
дателят на общинския съюзна пен-
сионеритеКалинаЦацоваиобщинският слу-
жител Валентин Чилев, главен специалист
архитектура и строителство в общинска ад-
министрация.

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 до-
пълнително сепаре, направенабеиновадог-
рама, топлоизолация, нова подова настил-
ка, окачен таван, изцяло освежен и с подо-
брен вътрешен интериор. С помощта също
на местни дарители като Йордан Йорданов,
Атанас Донев и Тодор Христов и с
безвъзмездната помощна самите пенсионе-
ри, клубът придоби напълно нов облик. Д-р
Гецова и председателят Йорданка Балаше-
ва прерязаха лентата на модерния нов дом
на пенсионерите, след което събралите се
близо 50 възрастни хора, получиха поздрав-
ления от общинския кмет и ваучер с още сре-
дства за закупуването на най-необходимото
по обзавеждането на клуба. Поздравление
поднесоха и селският кмет и останалите гос-
ти. Балашева благодари на д-р Гецова и на

всички дарители и спонсори, след което пев-
ческата група отправи песенен поздрав към
присъстващите на тържеството.

50 клубни членове присъстваха на откри-
ването 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 одоб-
рено днешното помещение в източното кри-
ло на читалището. Сформира се и вокален
състав към клуба, днес Група за обработен
фолклор, с ръководителЦветанкаХристова.
В уютна атмосфераи сдобро настроение ве-
че две десетилетия възрастните драгижев-
чани посрещат радости и скърби, споделят
болки, тревоги и хубави лични моменти,
именно в тази сграда. Тук пенсионерите пе-
ят, забавляват се, честват забележителнида-
ти, организират ритуали, свързани с тради-
циите и обичаите на селото и тържества по
случайКоледа,Нова годинаи т. н. Именно то-
ва им пожела д-р Гецова - и занапред да
бъдат здрави и винаги така в пълен състав
да се събират на всички празници, даживеят
задружно и да се веселят в новата приятна
обстановка.

КМЕТ, ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ЧЕТОХА ЗАЕДНО

ОБНОВЕН И РАЗШИРЕН E
ПЕНСИОНЕРСКИЯТ КЛУБ В ДРАГИЖЕВО

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

творби. Ученици от всички класове се
състезаваха и в надпреварата по крас-
нопис 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 Мом-
чилов”, като заедно четоха свои про-
изведения.

И в другите две училища НУ „Цани Гин-
чев” и джулюнското ОУ „П. Р. Славейков” с
много празнични събития бе отбелязана на-
ционалната инициатива. Проведоха се раз-
лични състезания, поставени бяха драмати-
зации по любими приказки, направени бяха
също викторини, проведоха се конкурси за

най-добър четец и най-добър разказвач, за
най-добър ученик краснописец. В Джулюни-
ца например четвъртокласници подариха
книжки на най-малките деца от първи клас.
Четвъртокласниците от „Цани Гинчев” с тре-
пет и желание прочетоха любимите си
Български народни приказки на малките лю-
бопитни първокласници. Малчуганите пък
обещаха да поканят своите големи приятели
в края на учебната година и да им покажат
какво са научили за буквите. Голямото чете-
не застигна и детските градини. Там в под-
готвителните групи служители от читалищ-
ната градска библиотека пристигнаха с мини
мобилната библиотека, за да предложат на
бъдещите първокласницидаразгледат цвет-
ните книжки и да им прочетат предпочитани
от тях приказки. Последният ден от седмица-
та 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 на-
чинание, официално бе закрита сед-
мицата на четенето. Естествено при
приключването на седмичните обра-
зователни прояви, акцента падна
върху създаването на среда за на-
сърчаване на грамотността, като спе-
циалното място в нея заемат съвре-

менните информационни технологии и учи-
телите, работещи с тях. Нафинала беше на-
правена и равносметка за постигнатите ре-
зултати от реализираните дейности, а учите-
лите поощриха по подходящ начин най-
изявените 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 про-
явата са местното читали-
ще „П. Р. Славейков-1903”,
клуба на пенсионера „Едел-
вайс” и кметство Добри дял.
В съревнованието се впус-
наха, освен по-възрастни
дами, същоипо-млади кули-
нари до 45 години. „И ние
младите това го можем” бе
новото в празника, с което
организаторите обособиха
група за по-млади кулина-
ри, които се състезаваха
със своите картофени гоз-
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КУЛИНАРНА НАДПРЕВАРА СЕ СЪСТОЯ В ДОБРИ ДЯЛ
би. Така се оформиха две възрастови кате-
гории участници, чиито ястия комисия опита
и оцени по еднакви критерии - вкус, визия и
разнообразие от ястия.

Празникът се състоя в Клуба на самоде-
еца в читалището, където бяха разпънати
трапезите. При откриването му поздравите-
лен адрес до организаторите поднесе Диан-
ка Бобева - директор на дирекция „Бюджет,
финанси, правно и информационно обслуж-
ване и гражданско състояние” в Община
Лясковец от името на кмета д-р Ивелина Ге-
цова. Кулинарите поздрави и селският
управник Стоян Стоянов, както и председа-
телят на местното читалище Иванка Косто-
ва.

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 фан-
тазии и кулинарни умения в майсторенето
на картофени вкусотии. Така бе подредена
една прекрасна, богата и колоритна кули-
нарна 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 пре-
красните си изпълнения. Малчуганите от

добридялската детска
градина „Щастливо де-
тство” също се включиха
в празника и приятно из-
ненадаха всички. Те до-
несоха красиво израбо-
тени от картоф фигурки -
цветенца, мишка, сне-
жен човек, прасенца, ко-
тенца и картофени пи-
ленца. В празника има-
ше и силно мъжко при-
съствие сред кулинарите
- двама младежи пред-
ставиха село Драгижево.
Иван Иванов беше при-
готвил картофени кроке-
ти с топено сирене и кол-
бас върху канапе отмари-
новани моркови, а Сте-
фанПопов - пълнени кар-
тофи 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 раз-
нообразие от най-различни ястия с картофи
можеха да се видят по обширните маси. Са-
лати, супи, предястия, ордьоври, основни яс-
тия, руло от картофи, картофено пюре, кар-

тофени сладкишии торти, разнообразнифи-
гурки от картофии какволиощене, бяха под-
редили по трапезите сръчните готвачи.

След като журиращите разгледаха бога-
тата 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 Пет-
кова 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, ко-
ято направи картофена торта, а най-добра
визия имаше снежният човек на Петя Ста-
мова отДобридял.Именно тя заслужиидру-
гата награда, тъй като се представи с четири
наброй творения.Специална наградажури-
то отреди на Николинка Григорова от Добри
дял за картофените й сладки. Най-
възрастният участник за втора година бе 85-
годишната Пенка Ненова от Добри дял, коя-
то беше направила своята вече запазена
марка картофена пита. Награди сувенири и
грамоти получиха същои най-младият учас-
тникАнтония Куруджикова на 15 години, как-
то и мъжете готвачи. С гласуване от всички
п р и с ъ с т в а щ и б е и з б р а н о н а й -
традиционното българско ястие с картоф, а
именно - картофената супа и по-специално
супата на Живка Иванова. Председателят
на читалището връчи отличията и праз-
никът завърши с танци и добро настроение
с изпълненията на гостуващата група „Нас-
троение”.
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От 17 септември 2015 година тече из-
пълнението на проект „Независим живот в
Община Лясковец - чрез комплексни услуги
за социално включване” , договор
BG05M9OP001-2.002-0049-C001 по проце-
дура за директно предоставяне на
без въ змездна финанс ова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по
Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз, чрезЕвропейския социа-
лен фонд. Възложител на проекта е Минис-
терство на труда и социалната политика,
чрез главна дирекция „Европейскифондове,
международни програми и проекти”, а из-
пълнител е Община Лясковец. Срокът за ре-
ализациятаму е 27месеца - 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 съфинансира-
не.

Целта на проекта е да
подобри качеството на жи-
вот и на достъпа до основ-
ни социалнии здравни услу-
ги за постигане на незави-
симост и социална интегра-
ция на възрастните и хора-
та с увреждания, да разши-
ри обема, многообразието
и целенасочеността на со-
циалните услуги на терито-
рията наОбщинаЛясковец.
Териториалният обхват са
6-те населениместа в общи-
ната - градЛясковец и села-
та Драгижево, Мерданя,

Добри дял, Козаревец и Джулюница. В рам-
ките на изпълнение на проектните дейности
се предвижва предоставяне на комплекс от
почасови социални услуги в дома - за лична
помощ, социална подкрепа и комунално-
битови дейности, както и доразвиване на
предлаганите социални услуги „Личен асис-
тент”, „Социален асистент” и „Домашен по-
мощник”. Целевите групи, които могат де се
възползват от почасовите услуги в домашна
среда са хора с увреждания и хора над 65 го-
дини с невъзможност за самообслужване.
Първите три месеца от изпълнение дейнос-
тите по проекта бяха подготвителни. Сфор-
миран бе екип за управление на проекта,
подготви се и материално-техническата ба-
за.

Почасовите социални услуги се пред-
оставят от 17 декември 2015 г. и ще приклю-

чат на 16 декември 2017 година. Първона-
чално бяха наети 14 изпълнители за почасо-
вите услуги - Социален асистент и Домашен
помощник, обслужващи 62 потребители.
Във връзка с приключилата програма „Нови
алтернативи”, считано от 1 април 2016 годи-
на, бяха наети 17 лица на длъжност „Личен
асистент”, които обгрижваха 25 потребите-
ли. Периодът на предоставяне на социална-
та услугата „Личен асистент” продължава до
приключване на проекта. В началото на ме-
сец юни се извърши допълнителен подбор
на още тримаизпълнителина почасови соци-
ални услуги - 1 личен и 2 социални асистен-
та. С тях бяха сключени трудови договори,
считано от 15 юни 2016 г. и обслужваха 5 по-
требители. Общо наети изпълнители на три-
те вида услуги бяха 34 лица, разпределени
по населени места - 15 в Лясковец, 10 в Джу-
люница, в Добри дял - 12, в Драгижево - 7, в
Козаревец и Мерданя - по 2 наети изпълни-
тели.Обслужваните потребителибяха 92ли-
ца от двете целеви групи - хора с уврежда-
ния и хора над 65 години. По населениместа
те бяха: 44 потребители вЛясковец, 25 вДжу-
люница, 12 вДобри дял, 7 вДрагижево и по 2
потребители вМерданяиКозаревец.

С цел наблюдаване качеството на пред-
оставените услуги експертите от Звеното за
почасови услуги, съвместно с представител
на екипа по проекта, извършваха ежемесе-
чен мониторинг в домовете на потребители-
те за получаване обратна връзка за качас-
твото на получените услуги. В резултат от из-
вършените проверки бе поставена положи-
телна оценка. Продължават и интегрирани-
те услуги - здравни услуги и психологическа
подкрепа на потребителите от наетите ек-
сперти в Звеното - психолог и медицинска

сестра.
В началото намесецдекември2015 годи-

на бяха проведени въвеждащи и надгражда-
щи обучения на наетите домашни санитари
и социални асистенти. Целта на проведени-
те обучения бе запознаване на изпълните-
лите с техните права и задължения, специ-
фиката в предоставяне на социалните услу-
ги 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 отно-
шение на качеството на услугите, на профе-
сионалното и емоционално развитие на пер-
сонала, превенция на професионалното пре-
гряване, както и подкрепа в отношенията ек-
сперти-изпълнители-екип. В края на месец
август бе проведена втора супервизия на 34
изпълнители на почасовите услуги и четири-
маексперти вЗвеното.

В края на месец март 2016 година имаше
надграждащообучение на наетиличниасис-
тенти, включени в проекта. Съгласно Мето-
диката за предоставяне на социалните услу-
ги в общността - Личен асистент, Социален
асистент и Домашен помощник, на всеки
шест месеца се провеждат поддържащи об-
учения. В тази връзка през месец октомври
2016 годинабе проведено първото такова об-
учение на наети 34 изпълнители на почасо-
ви услуги. Целта му бе обсъждане на мерки
при кризисни ситуации, разглежданеиреша-
ване на различни казуси с практично пред-
назначениеидр.

Настоящият документ е изготвен сфинансовата по-
мощнаЕвропейския социаленфонд.ОбщинаЛясковец носи
цялатаотговорностза съдържаниетонанастоящиядоку-
мент и при никакви обстоятелства не може да се приеме
като официална позиция на Европейския съюз или Минис-
терствонатруда и социалнатаполитика.

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

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Начално училище „Цани Гинчев” - град
Лясковец, Община Лясковец и Регионално
управление на образованието - Велико
Търново обявиха Национална изложба на
творчеството на ученици със специални об-
разователни потребности. Темата, по която
ще рисуват учениците е „Заедно”, а целите
на изложбата са да популяризира ролята на
съвременното училище за подкрепа проце-
са на осъзнаване и приемане на индивиду-
алността 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 институ-
ция, 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 из-
ложба на творчеството на
ученици със СОП на тема:
„Заедно”. Всички участни-
ци ще получат награди, а
експонирането на излож-
бата 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; ivanpeychev89@
gmail.com.

.

e-mail:

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
ЩЕ НАПРАВЯТ ИЗЛОЖБА В ЛЯСКОВЕЦ
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За втора поредна година
лясковското читалище „Нап-
редък-1870” събра поети от
триградието по повод Деня на
българската поезия и Между-
народния ден на музиката.
Събитието се проведе в наве-
черието на празника в Центъра
за младежки и социални дей-
ности в Лясковец. Тържеството
уважиха председателят на
Общински съвет-Лясковец Да-
ниелаАрабаджиеваимного гос-
ти от града, желаещи да се на-
сладят на словото и музиката.
В програмата със свои
стихове се включиха не-
жните лирици от литера-
турните клубове на Ляс-
ковец, Горна Оряховица
и Велико Търново. С ве-
ч е с ед ем г од иш н о
сътрудничество са Твор-
ческо-литературната гру-
па „Асен Разцветников”
от съседна ГорнаОряхо-
вица с председател Ди-
митър Панайотов и ляс-
ковският Литературен
клуб „Вдъхновение” с
ръководител Росица
Петрова.Отминалата го-
дина на своите поетични
сбирки приятелските гру-
пи канят и членове на
търновския клуб „Н. Й.
Вапцаров”, с председа-
тел Николай Колев, като
последната имсрещабе-
ше преди празника на
Лясковец при представянето на поетичната
антология „Родолюбие”. Освен да чуят най-
новите творбина своите братя и сестри по пе-
ро, поетите от трите клуба си разменят и най-
новите си издадени сборници, пеят и се за-
бавляват заедно. От години поетът с китара
Валентин Ангелов, който е член и на лясков-
ския, и на горнооряховския клуб, облича в пре-
красни песенни балади свои авторски стихо-
ве, които изпълняват в дует „Тюркоаз” заедно
с поетесата ГалинаМоскова. Така всяка от по-

етичните срещи си има
красивфинал от изпълне-
нията на певците.

Както всеки път, и тази
година, в навечерието на
деня на музиката и поези-
ята, всеки от членовете на
трите клуба декламира
своя творба, а в антракти-
те между представянията
най-новият член на ляс-
ковския клуб Пламен Ка-
пинчев, допълваше доб-
рото настроение със свои
авторски песни. Капинчев
е тазгодишното откритие
на ръководителката Роси-
ца Петрова и за пръв път
аудиторията имаше
възможност да чуе и него-
ви стихове. Над 20 автори

четоха в продължение на часове свои пое-
тични откровения, след което музикално-
поетичната вечер завърши с поздравителни
адреси, подаръциицветя.

Кметът д-р Гецова също изпрати поздра-
вителен адрес на всички творци за празника
им, който бе прочетен от почетния гост Дани-
ела Арабаджиева. С коктейл, добро настрое-
ние и пожелания за нови творчески вдъхно-
вения се разделиха всички, които се събраха
в навечерието на този красив празник.

Група за обрабо-
тен фолклор „Авлига”
при мерданския клуб
на пенсионера иинва-
лида „Надежда” отно-
во спечели престиж-
на награда в певчес-
ки форум. Сладког-
ласните певици, под
ръководството на
Цветанка Христова
се включиха в XVІ
фолклорен фестивал
„С песните на Билчин
юнак през вековете”,
провеждащ се еже-
годно в Гурково. От
явилите се 38 съста-
ва от различни облас-
ти на България, жури-
то определи лясковската група като най-
добра и заслужено „Авлига” бе удостоена
със златен медал, парична премия и грамо-
та. С това поредно отличие самодейният
състав от Мерданя успешно приключи твор-
чески сезон 2015-2016 година.

През изминалите месеци мерданските
певици се сдобиха с не малко престижни от-
личия, които са удовлетворение за положе-
ния труд, морална награда за усилията и от-
дадеността им на песенното изкуство. Тазго-
дишният 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 от-
лично представяне в Националния събор на
пенсионерските състави - „Беклемето-2016”
и първо място на художествения ръководи-
тел за най-добра обработка на представени-
те песни. Първомясто печелят и в Китен - от-
там имат І-ва степен Лауреат на XІІІ Между-
народен фолклорен фестивал „Евро фолк -
Черно море 2016”. След кратка почивка, за-
редени с нови сили, певиците ще започнат
да работят по следващия творчески сезон,
за да представят все така достойно своето
родно селоМерданяиОбщинаЛясковец.

Със съдействието на кмета
на Община Лясковец д-р Гецова
и лясковското читалище „Нап-
редък-1870” бе представена
пред лясковчани нова книга, че-
тиво-учебник по оптимизъмипо-
зитивно мислене. Книгата е на
писателката ГаляИлиева, с твор-
чески псевдоним Лейди Галия и
носи заглавието „Как „ловувам”
в живота”. Презентацията на ак-
туалното четиво се състоя в Це-
нтъра за младежки и социални
дейности в Лясковец при широк
интерес от страна на лясковча-
ни.Писателката е с лясковски ко-
рени, но от години живее в
Африка. Родена е в Горна Оря-
ховица, майка надведеца. Рабо-
тила е вАЕЦ „Козлодуй“, а по-късно като про-
ектант вНИТИ „Енергопроект“ - София. През
1997 година заминава за Южно-
африканската Република със семейството
си, където живее и сега. Там открива инте-
ресния свят на модата и реализира свои
идеи в този бизнес. Справя се с две тежки за-
болявания и успява не само да възстанови
здравето си. В трудната битка със страдани-
ята, намира и реализира формулата на дос-
тойния 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“ вживота”.

Преходот песимизъм къмоптимизъм, по-
стигане на духовна промяна, умението да се
самоизграждаш и мечтаеш. Това са малка
част от темите в книгата „Как „ловувам” в жи-
вота” на Лейди Галия. „Започнах да чета кни-
ги, свързани със самоизграждането. Те ми
помогнаха да се излекувам, да разбера къде
съм грешила и да реша как даживея”, споде-
ли Галия по време на презентацията. Сама-
та авторка разказа пред присъстващите ляс-
ковчани за свояживот и перипетиите, на кои-
то 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 отча-
янието. Книгата й е по-
учително четиво, от кое-
то се нуждае съвре-
менното ни общество,
живеещо в отчаяние,
изпаднало в бедност и
безкрайно разочарова-
ние. Тя е книга за хора-
та, живеещи в постоя-
нен стрес и последици-
те, които човеците пре-
живяват след низ от не-
щастия, фалити и ко-
варни болести. От кни-

гата непременно се нуждаят всички онеп-
равдани, болни, безпомощни и други зле чу-
встващи се хора. След поредица от собстве-
ни преживявания и неволи, авторката стига
до истината за изцелението и чрез перото на-
мира най-подходящия начин да сподели с
околните пътя към тази истина. „Дойде вече
времето, да научите тук и сега - какво, защои
как да промените в живота си, за да се осво-
бодите от чувството на стрес, страх, отделе-
ност, мъка, гняв и болест. Преминавайки
през всички тези състояния преди години, бо-
рейки се всеки ден с проблемите, мотивира-
но и с вяра в успеха, открих за себе си фор-
мулата на достойния живот, преоткривайки
нови философии и ценности”, казва Лейди
Галия в анотацията и допълва: „Изборът за
промяна винаги е наш, докато съществува-
ме!”

Много аплодисменти, цветя и поздравле-
ния получи писателката, прекосила океани и
континенти, за да се завърне в родния си
край ида предложина своите съграждани по-
мощ, съвети и рецептите си за здравословно
хранене и начин на живот. Поздравление
към авторката отправи и лично кмета д-р Ге-
цова, която й благодари от името на всички
присъстващи.

КНИГА ЗА ДУХОВНАТА ПРОМЯНА ПРЕДСТАВИ
ТВОРЦИ ОТ ТРИГРАДИЕТО
СЕ СЪБРАХА В ЛЯСКОВЕЦ

НОВИ ОТЛИЧИЯ ЗА
МЕРДАНСКИТЕ ПЕВИЦИП р о е к т ъ т

„Тийн - библио-
тека”, разрабо-
тен от читали-
ще „Напредък-
1870” гр. Ляско-
вец с партньо-
рството на чита-
лищата „Земе-
делец-1899” с.
Козаревец и
„Пробуждане-

1896”, с. Джулюница, бе одобрен за финан-
сиране. Той ще се реализира с подкрепата
на Фондация „Глобални библиотеки - Бълга-
рия” в рамките на конкурс „Библиотеката - ак-
тивен участник в обществения живот” в из-
пълнение на договор РД-11-00-115 /
24.06.2016 годинамеждуМинистерството на
културата иФГББ.

Стойността на проекта е 3 813 лв. и има
за цел да насърчи четенето и да повиши гра-
мотността на подрастващите, да удовлетво-
ри техните потребности и интереси, да при-
влече нови читатели в библиотеките и да
създаде устойчиви партньорства с читалищ-
ните библиотеки на територията наОбщина-
та. За целта ще бъдат закупени книжни и не-
книжниматериали за тийнейджъри,ще бъде
изграден своден каталог на фонда на „Тийн-
библиотеката”, ще бъдат проведени дари-
телска кампания и фотоконкурс на тема „Че-
тенето е модерно”, приканващи хората от
местната общност да дарят книги за тийн-
ейджъри, както и тийн-читателите да напра-
вят снимки със своята любима книга. В рам-
ките на 8 месеца ще се реализират проек-
тните дейности, които предвиждат същомул-
тимедийни 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 кни-
ги 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 „Зе-
лена тийн-библиотека” на открито в парка.

Вече бе обявена дарителската кампа-
ния, като срока е в периода 5 октомври - 31
декември под наслов „Четенето е модерно”
за набиране на четива, подходящи за тийн-
ейджъри. Целта е създаване на общ па-
ртньорски фонд от книги за подрастващи на
възраст от 12до19 години.Пунктове за съби-
ране на даренията са библиотеките на всич-
ките шест читалища на територията на
Община Лясковец - читалище „Напредък-
1870” - грЛясковец, „Земеделец-1899” - с. Ко-
заревец, „Пробуждане-1896” - с. Джулюни-
ца, „П.Р.Славейков-1903” - с. Добридял, „Раз-
витие 1902” - с. Мерданя, „Развитие-1894” -
с. Драгижево. Приканват се всички, които са
съпричастни къмпроблема залипсата на ин-
терес у младите хора към книгите и четене-
то, да се включат в кампанията.Очаквамева-
шите дарения и нека заедно направим чете-
нетомодерно.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „ТИЙН-БИБЛИОТЕКА”

НА СЪГРАЖДАНИТЕ СИ ГАЛЯ ИЛИЕВА
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С поредица от събития отпразнуваха
120 години от основаването на читалището
си жителите на село Джулюница. В про-
дължение на няколко дни протичаха проя-
вите, посветени на годишнината. Началото
на седмицата на културата постави мулти-
медийна презентация, която показа пътя,
който в столетната си история са извървяли
възпитаниците на читалището. Презентаци-
ята представи учредяването на читалище-
то, уреждането на библиотеката, дейности-
те на културната институция през годините,
наградите, традициите, както и хората, доп-
ринесли с делата си за запазване на българ-
ския дух и за издигане на просперитета на
НЧ „Пробуждане”. Гостът на събитието - ди-
ректорът на Регионалната библиотека Иван
Александров, поднесе на читалищното на-
стоятелство подаръци и дарение от книги за
обновяване на библиотечния фонд. Освен
презентация за развоя на читалищната ин-
ституция, се проведоха и кинопрожекции и
бе видяна играта на театралната трупа от
Сушица, която представи комедийната по-
становка „Червени рози” от Алдо Бенедети.
Състоя се и среща-разговор с джулюнския
писател Стоян Цонев, както и конкурс за ри-
сунка на тема „Джулюница в миналото и
днес”. Деца и учители посветиха цялото си
време и внимание на изобразителното из-
куство. Бъдещи художници рисуваха в пар-
ка фонтана, паметника на именития джу-
люнски детски поет Цоньо Калчев, сградата
на кметството и читалището, паметника на
загиналите и много други забележителнос-
ти, с които децата се гордеят. С много цвят и
настроение бяха изпълнени рисунките на
малките художници, за което те получиха на-
гради и почерпка от читалищното настояте-

лство. Седмицата на култура-
та завърши със среща на джу-
люнчани с писателя Стоян Цо-
нев по повод неговата 75-
годишнина и отбелязване на
50 години творческа дейност.
По този повод бе направено
представяне на новата му кни-
га „На бял камък не стъпих”, а
за житейския му път разказа д-
р Калина Иванова, зам-
директор на регионалната биб-
лиотека. На събитието при-
състваха учители, приятели,

съученици, семейството и роднини на писа-
теля, които разказаха мили спомени от де-
тството в родната Джулюница. Творецът по-
лучи плакет от д-рИванова и картина за спо-
мен от читалището, специално рисувана за
поводаот художничкатаДаниелаХристова.

Кулминацията на празника обаче се
състоя в навечерието на Деня на музиката и
поезията. За годишнината бе организиран
празниченюбилеен концерт, в който се вклю-
чиха малки и по-големи самодейци от село-
то и гост-изпълнители. Годишнината джу-
люнчани отбелязаха в салона на културната
светиня, а богатата празнична програма спо-
делиха не само жителите на селото, но и
много гости. Кметът на Общината д-р Гецо-
ва изпрати поздравителен адрес и честити
юбилея на всички читалищни дейци - бивши
и настоящии на по-малките творци - децата,
които създават днешния културен облик на
своето родно село. Наюбилея на читалище-
то, най-дългогодишният му член Стефан
Славев получи Диплом за цялостен принос
в развитието на читалищната дейност и бе

На големия християнски
празник, Денят на Свети Иван
Рилски, в лясковското село
Добри дял беше отслужена
празнична служба и бе напра-
вен водосвет за здраве и бла-
годенствие на селото. Много
миряни се стекоха в селския па-
раклис, носещ името на все-
българския небесен покрови-
тел - преподобни Йоан Рилски
Чудотворец. Празникът уважи
и кметът на община Лясковец
д-р Ивелина Гецова, която под-
ари икона за параклиса с лика
на светиялечител.Ощепо вре-
ме на службата иконата бе
осветена и присъстващите се
поклониха пред нея, а отец
Христо ги поръси за здраве. Мир и благоде-
нствие измолиха от светеца жителите на се-
лото и раздадоха постни ястия, риба и хляб.
Празникът се отбелязва всяка година в срав-
нително новия параклис на селото и ежегод-
но на този ден както жители, така и гости на
селото идват, за да си пожелаят Свети Иван
Рилски Чудотворец да ги пази и да помага на

болните. „Иван Рилски е покровител на
българския народ, патрон и основател на
най-големияманастир вБългария - Рилския,
патрон на българските будители, заслужава
да му се поклоним, защото е отдал целия си
живот в пост и молитви за нас, хората”, спо-
делиха присъстващи на тазгодишната служ-
ба.

120 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ОТБЕЛЯЗАХА В ДЖУЛЮНИЦА

В ДОБРИ ДЯЛ СЕ ПОКЛОНИХА

В слънчевия последен ден
на септември в Лясковец се
проведе състезание по колоо-
риентиране. То бе организира-
но от Спортен клуб „Браун тим”
и с любезното съдействие на
ОбщинаЛясковец,СК „Бъдиак-
тивен”, НУ „Цани Гинчев” и
MOVEWEEK.

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
включат първо
преминаха през
инструктаж за
безопасно след-
ване на предва-
рително набеля-
зания маршрут.
Напредналите
по-големи коло-
ориентировачи,
които бяха пред-
имно от спортен
к л у б „ Б р а у н
тим”, стартира-
ха преди начи-
наещите.

Общо 45 де-
ца на велосипе-
ди стартираха в
началото на улица „Никола Козлев” и преми-
наха успешномаршрута дофиналната точка
при стадион „Михаил Алексиев” в Лясковец.
При по-големите първи станахаХараламбос
Хараламбус,Николай Генов иНиколайКоед-
жиков, а при по-малките Никола Момъков,
Владимир Стефанов и Диян Савов. В над-

преварата
се впуснаха
и успешно

преминаха
маршрута и
Марая Пет-
кова с троти-
нетка иПрес-
лава Велче-
ва, които са
само4и5 го-
дишни. Пет
деца пък ре-
шиха да на-
правят оби-
колката бя-
г а й к и з а

здраве, тъй като всички заедно празнуваха
Европейския ден на спорта в училище. Това
са Ивайло Коларов, Даниел Коларов, Цве-
тан Илиев, АлехандроОртега и Памела Пет-
рова. В края на състезанието, бяха обявени
и наградени най-добре представилите се в
надпреварата, а за всички включили се в
съревнованието имаше поощрителни награ-
ди отОбщинаЛясковец, СК „Бъди активен” и
MOVEWEEK.

НАШИ УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В

НА СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ

ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

удостоен със званието „Поче-
тен член”, а на актрисата Па-
раскеваСъбевабе връченДип-
лом за активна театрална дей-
ност по повод нейната 80-
годишнина.

Въпреки трудностите на
днешното време, читалището
живее пълноценно и на него-
вото поприще работят всеот-
дайно днешните читалищни
работници. То е създадено
през далечната 1896, като кул-
турно средище за 2000-те жи-

тели на селоДжу-
люница. Днес
функциите му са
също толкова
важни за населе-
нието на най-голямото село на
община Лясковец, колкото и
при създаването му. Като еди-
нствена културна институция
от читалището се изисква да
отговори на нарасналите по-
требности на населението от
информация, офис-услуги, кул-
турни, развлекателни и раз-
лични други потребности, как-
то и да съхрани и предаде за
бъдещите поколения местно-
то нематериално и материал-
но културно наследство. Днес
към читалището функциони-

рат 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 годи-
ни, творческа арт-работилница с 12-14-
годишни ученици по 5 от двете възрасти, Гру-
па за стари градски песни „Ален божур”, как-
то и фолклорна група с общо 20 членове на
пенсионна възраст. Певческите групи са
създадени през 1981 годинаи със своята бо-
гата дейност и интерпретации на автенти-
чен фолклор и стари градски песни са доби-
ли популярност на регионално, областно и

общинско ниво. Днес ансамбълът над-
хвърля 60 души: деца, младежи и възрас-
тни. 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 наци-
оналната традиция. От години читалището
се бори да запазиживо онова културно бога-
тство, което ни отличава и ни прави горди
българи. И днес най-голямата културна ин-
ституция продължава да търси възможнос-
ти за представяне и съхранение на бита и
културата, които са пазели дедите ни.Чита-
лището едомакин намножество културни из-
яви наместно, общинско и национално ниво
като кулинарния фестивал „Пъстра трапе-
за” и областния конкурс за детска рисунка
„Цоньо Калчев”. В светинята се провеждат
общоселски празници, на които певческите
и танцовите групи представят своя реперто-
ар. Основен организатор и изпълнител на
всички местни празници е неизменно чита-
лището. През 2015 то стана носител на пре-
стижната национална награда „Пазител на
традициите”, а за 2016 година получиНагра-
дата на Община Лясковец на официалния
празник Петровден за принос в развитието
на културата.


