
Коледен концерт и посе-

щение от Дядо Коледа на 

26-и декември 
По традиция и тазгодишният 
коледен концерт ще се про-
веде в деня след Коледа—
26-и декември. Всички жи-
тели и гости на Столетово 
могат да заповядат в чита-
лищния салон, където ще се 
насладим на интересна ли-
тературно-музикална прог-
рама, забавни скечове и 
танци. Кулминация на праз-
ничната вечер ще бъде по-
сещението на най-
дългоочаквания гост, който 
пропътува хиляди километ-
ри, за да ни посети – люби-
мият на всички Дядо Коле-
да, той ще раздаде подаръ-
ци на най-послушните и 
заслужили през изминалата 
година деца.  

Запалване на огъня в но-

вогодишната нощ  
И тази година традицията 
по запалването на ново-
годишния огън на площа-
да в селото ще бъде спазе-
на. В нощта срещу 2020 го-
дина всички жители и гости 
на населеното място могат 
да почувстват новогодишна-
та емоция на площада—да 
вдигнат наздравица, да 
тропнат българско хоро и да 
си пожелаят много здраве и 
берекет през новата година.  

Коледен базар в читалищната 

библиотека 
Седмицата между 9-и и 15-и декември бе много напрегната 

за джуджетата, които запретнали ръкави неуморно се труди-

ха в Работилничката на Дядо Коледа. С богат инструмен-

тариум и разнообразни материали – цветни книжа, шишарки, 

дръвчета и какво ли още не - заредени с много творческо 

вдъхновение, активните джуджета не спряха да творят кра-

сивите си коледни декорации. Разбира се, цялата тази емо-

ция и красота нямаше да бъдат факт, ако джуджетата не бя-

ха обединени от общата си кауза – да върнат коледния 

дух и да дарят любов и красота с ръчно изработените 

сувенирни артикули. 

И така, без нито за миг да се откажат, те създадоха достатъч-

но красоти, за да могат в седмицата от 16-и до 26-и де-

кември включително всички жители и гости на Столетово 

да им се насладят, както и да закупят тези от тях, които им 

харесат. Коледният базар ще бъде разположен в библи-

отеката, а на 26-и декември, когато ще се проведе и колед-

ният концерт, всички, които са закъснели, отново могат да 

закупят ръчно изработени сувенири и картички, които могат 

да подарят, или пък да добавят към коледната декорация у 

дома. 

Средствата, които ще бъдат събрани в рамките на коледния 

базар, ще бъдат вложени в закупуването на мултимедиен 

проектор и завеси за сцената на читалищния салон. 

Далеч не отричаме, че чудесата се случват по Коледа, но 

силно вярваме, че голяма част от тях сътворяваме всички 

ние! 
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Местното читалище може да 

се похвали с нова придобив-

ка – пиано, дарение от сто-

летовката Митка Христева, 

която дълги години живее в 

Италия, но милее за родното 

си село. За да стигне до сто-

летовското читалище, пиано-

то е пропътувало хиляди ки-

лометри, сподели кметът и 

председател на читалището 

Мирослав Колев. 

Музикалният инструмент ще 

бъде използван от местната 

общност – деца и възрастни с 

желание за изява, а и ще се 

съхранява като ценна антика. 

Ръководството на читалището 

и кметът изразяват благодар-

ност към Митка Христева за 

благородния жест – без добри 

хора, които даряват, днес сме 

загубени!  

„Столетово днес” навърши една година!  

Ние сме тук за Вас - нашите читатели!  
Специалният коледен брой, който държите в ръцете си, е послед-

ният за тази календарна година. С него „Столетово днес“ отбеляз-
ва и своята годишнина от създаването си.  

Макар достигаща до много тесен кръг от читатели, нашата мал-
ка медия се превърна в основен информационен източник за жите-
лите на Столетово, а и в частност на съседните населени места. 

Екипът на информационен бюлетин „Столетово днес“ Ви пожелава 
весели празници, много добро настроение, и разбира се—не спирай-

те да очаквате новите ни издания през следващата година! 

Ние сме тук за Вас—нашите читатели!  

ПО БРОЯ РАБОТИХА:  

Любомир ПЕТРОВ 

Кметство СТОЛЕТОВО 

Уважаеми столетовци, 
В коледната нощ, изпълнена с 
много топлина и приятни емо-

ции, Ви пожелавам:  
Любов - за да изпълва сърцата ви;,  
Приятели - за да има на кого  да се 

доверявате, и разбира се  
Здраве - за да бъдете истински 

щастливи! 
 
 
Мирослав Колев ,  

Кмет на с. Столетово 

Пиано пропътува километри, за да 

стигне до столетовското читалище 

Има ли Дядо Коледа и кой е той? 
По този въпрос спор няма, Дядо Коледа съществу-

ва и това, че ни навестява всяка година е самото 

доказателство! Дядо Коледа е познат с различни 

имена по света – Санта Клаус, Свети Николай, 

Крис Крингъл, но навсякъде е известен с едно – 

той е добрият старец, който разнася подаръци на 

децата по света. Идентичен е и видът му: закръг-

лен старец с бяла брада, облечен в червено и бя-

ло. За първообраз на щедрия старец се смята Све-

ти Никола, роден и живял около III-IV. век във 

византийската провинция Кападокия, дн. Турция. 

Станал епископ като млад, бил е благороден, ще-

дър и дълбоко религиозен човек. Старецът раздал 

цялото си богатство на бедните. Легендите разказват още, че 

Дядо Коледа живее на Северния полюс или в Лапландия. Там 

има работилничка, в която дружно се трудят елфи и джуджета, 

за да изработят желаните от децата коледни подаръци. Негова-

та вълшебна шейна, благодарение на която стига до всеки дом 

по света, се тегли от елените: Дашър, Денсър, Пренсър, 

Виксен, Комета, Купидон, Донър, Блитцен и Рудолф. 

ДЕКЕМВРИ 2019 Кметство Столетово и читалище “Христо Ботев 1928 г.” с. Столетово 


