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128 ГОДИНИ ЛЯСКОВЕЦ ГРАД
Ув а ж а е м и
съграждани,
15 март е
важна дата от историята на лясковчани. Лясковец е обявен за
град през 1880
година с "предписание" на
Търновския
окръжен началник, № 1034 от
15 март. По това
време кмет е Вълчо В. Бързаков и с него и
други видни граждани е свързана историята на обявяването на Лясковец за град.
Според нея учителят Ганчо Лавдов бил
натоварен да се погрижи за това. Той изтрил буквите "ело" от думата "село" на общинския печат, а буквата "с" преработил в
буква "г". Това, според историята, било забелязано от управата в Търново, която потърсила сметка на кмета, но все пак станало причина за преименуването на Лясковец в град.
По този повод искам от все сърце и ду-

ша да ви поздравя, уважаеми съграждани, със 128-та годишнина от обявяването
на Лясковец за град. Днес ние помним
добре посланията и заветите на апостолите, на революционерите, на възрожденците, живели в родния ни край в славните далечни времена.
Уважаеми съграждани, след 128 години с гордост можем да кажем, че Лясковец е град с традиции и славно историческо минало. Израз на преклонението
ни към вековното достолепие на град Лясковец е вплетената в девиза ни идея за
връзката между епохите “Гордеем се с миналото - живеем за бъдещето”. Именно
съхраняването на обичаите, на културното наследство и поминъка, е крепяло винаги духа на хората от нашия град. Те са
наследили от своите деди едно основно
качество - способността да осъзнават значението на своя корен и на трайните непреходни ценности. Лозовото ни коренище е дълбоко захванато в земята, и широко разклонено. И въпреки превратностите на съдбата, то винаги расте и се разклонява. Оттам идва не само лозата и виното, от тези корени идва и духа на ляс-

ковчани. Известно е, че в нашите земи поробител не е замръквал, може би и това,
до известна степен, се отразява на духа
ни. Робски дух не е виреел в душата на
лясковчани, защото сме били селище,
привилегировано през робското време.
Но с привилегия не подарена, а извоювана с много труд, умения и воля за развитие и процъфтяване. С този дух са живели и най-големите наши будители Никола
Козлев, Цани Гинчев, Максим Райкович,
Петър Оджаков и други.
Затова днес се гордеем с нашето героично минало. Помним го, но само с достойното героично минало и със съхранената памет за него не може да се живее.
Днес истинският български патриот е този, който не само пази паметта за своите
корени, не само се прекланя пред тези, които са се борили за неговата свобода и независимост. Днес българският патриот
мисли и работи за благополучието в днешния и в утрешния ден.
Затова искам да изразя благодарност
към всички поколения от Лясковец - и от
времето преди Лясковец да стане град, и
от времето, откакто е град, за всичко, което са направили за този красив български
край.
Превратни са били времената, различни са периодите в живота и в история-

Община
Лясковец от
месец март
вече има втор и з а м е стник - кмет и
тава е инж.
Елена Григорова. В нейния ресор попадат еколог и я т а , и нфраструктурата, регионалното развитие, строителството и изграждането
на жизнената среда. Инж. Григорова е с
дългогодишен опит в сферата на екологията, до скоро беше директор на
РИОСВ, В. Търново.
та на Лясковец, но безспорно е едно - тук
са живели хора, които обичат българската земя, които впечатляват със своето трудолюбие и прогресивен ум. Нека запазим
благата, създавани през всичките тези години. Нека съумеем да използваме даденостите, с които природата щедро ни е дарила, да използваме правилно сътвореното досега и да градим успешно бъдещето на родния си град Лясковец.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ИМА ГОДИШЕН ПЛАН ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ТЪРЖЕСТВЕНО
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ ОТБЕЛЯЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
Община Лясковец спечели два проекта по оперативна програма ”Развитие на
човешките ресурси”, която се финансира
от Европейския социален фонд. Първият
- “За един по-достоен живот”, включва
предоставяне на услугите “Социален
асистент” и Домашен помощник” във всички населени места на територията на общината. В продължение на една година
30 самотни възрастни и хора с увреждания ще бъдат обгрижвани от 15 социални
асистенти и домашни помощници. Средствата, предвидени за проекта са 68 хиляди лева. Партньор на общината е сдружение “Надежда 2002”.
Вторият одобрен проект е с наименование “История и традиции на Лясковец
за европейско бъдеще”. Той включва разширяване и обогатяване на извънкласните дейности в трите училища в общинския център. С него се цели да се стимулират младите хора да проучват и съхраняват културно-историческото наследство на родния си град. 120 деца ще
бъдат включени в групи по интереси, ще

бъдат организирани и изследователски
клубове. Проектът ще се простира в рамките на една година, а планираният бюджет е в размер на 27 хиляди лева. Партньор на този проект, освен трите училища е организацията “Българско образователно общество”. Тези два проекта, които общината спечели от Европейския социален фонд са на стойност 95 000 лв.
Община Лясковец и Звеното за управление на проекти към общинска администрация подготвиха годишен план на
Община Лясковец за 2008 година за кандидатстване с проекти по Оперативните
програми и пред други международни донори. Този план, който включва 13 на
брой проекта на обща стойност около 18
милиона лева, бе предложен на заседание на Общински съвет - Лясковец и бе
утвърден от господата съветници.
В най-напреднала фаза са два проекта по оперативна програма “Регионално
развитие“, които имат за цел да подобрят
образователната инфраструктура в общината.

Шест общини от Великотърновска
област обмениха опит с Австрия

Представители на шестте общини,
влизащи в сдружение “За чисти селища”,
бяха на работно посещение в австрийската столица и в Грац, за да проучат опита на фирма “Заубермахер” в събирането, транспортирането и обезвреждането
на отпадъци. В посещението участваха
председатели на общински съвети, кметове, зам. кметове, експерти по екология
и околна среда, общински съветници от
шестте общини. Представител на Община Лясковец беше кметът д-р Ивелина Ге-

цова. Делегацията посети
базата на „Заубермахер”
във Виена, където има завод за предварителна обработка на отпадъците, както
и базите „Трофаях”, „Термо
Тийм Ретцнай”, „Унтерпремщеттен” и централата
на фирмата в Грац.
Българската група имаше възможност да види как
работят на практик а
австрийските технологии
по управлението на отпадъците. Основната цел
на посещението бе представителите на шестте общини да проучат практиката на „Заубермахер” в събирането, транспортирането и обезвреждането на отпадъци, тъй като Австрия е от страните с
най-голям опит в тази област в цяла Европа. Прилагането и налагането на екологичното законодателство по европейски
образец, както и въвеждането на нови методи и технологии за третиране на отпадъците трябва да намерят приложение
и в българските общини, увериха се в
Австрия представителите на местните
власти от областта.

Преди 130 години е подписан Санстефанкия мирен договор, който слага край
на една война и поставя началото на изграждането на новата българска държавност. Този процес приключва на 22 септември 1908 г. с провъзгласяването на независимостта на България - един естествен успешен завършек на продължителен период на български борби за независимост и за самостоятелно държавно
съществуване.
“Днес съзнаваме, че от опожарените и
изпепелени огнища, възкръснаха нашето
самочувствие и българската държавна
идея. И затова в този ден, по една стародавна традиция, с благодарност подчертаваме ролята на руската освободителна
армия за това България да бъде отново

на европейската политическа карта. В тези празнични дни свеждаме чела в знак
на признателност и преклонение към хилядите радетели за свободата”, подчерта в тържественото си слово за националния празник Трети март кметът на Лясковец д-р Ивелина Гецова.
Проявите за празника започнаха седмица по-рано с научна конференция и тематична вечер, посветени на годишнината от освобождението. В самия празничен ден тържествения ритуал в Лясковец
започна на площад „Възраждане” с издигане на националното и европейското
знаме. На фона на звучащите химни д-р
Гецова и г-н Славчев издигнаха двете знамена, след което свещениците отец Богдан и отец Ангел отслужиха благодарствен молебен в памет на загиналите герои. След словото на кмета на общината,
бяха поднесени венци и цветя в знак на
признателност на паметника на загиналите във войните лясковчани. Празникът
уважиха ветераните от войните и сержантите от запаса и резерва, общински
съветници, кметове на кметствата, представители на партии и организации, почетни граждани, ученици и общественици.
Ритуалът завърши с едноминутно
мълчание на колене, в памет на воините,
паднали в битките за свободата на Родината.

ДЕЦАГОСТУВАХАНАОБЩИНСКОТОРЪКОВОДСТВО
Деветнадесет бъдещи първокласници, възпитаници на ЦДГ “Пчелица”, гостуваха на д-р Ивелина Гецова и на общинска администрация.
Д-р Гецова покани малчуганите от
подготвителна група “Слънце” в залата
на общинския съветник и обстойно ги запозна с функциите на институцията, с
органите на изпълнителната и законодателната власт, с това как преминава един
работен ден на кмета и какви проблеми
решава той. Оказа се, че палавниците са
доста добре осведомени и знаят, както за
разделното събиране на отпадъците, така и за липсващи плочки на даден тротоар в града и са компетентни по редица
други въпроси.
Посетиха и кабинета на кмета. Виждайки там окачен портрета на Левски, не
пропуснаха да демонстрират, че знаят
кой е той. Направи им впечатление и герба на Република България, стойката с
трите знамена, заинтригуваха ги и още

много подробности. Напускайки кметския кабинет за втори път пяха и обещаха
пак да дойдат, а някои дори веднага заявиха, че мислят да станат кметове като
пораснат.
Децата бяха подготвили и подарък
за домакините си. В чест на 128-та годишнина от обявяването на Лясковец за
град, малчуганите са изработили специален албум и са го нарекли „Лясковец - моят град”. Той започва с обръщениепоздрав към общинското ръководство,
включени са страници с химна на детската градина и с герба й. Всяко едно от 19те деца на подготвителната група е участвало с детска рисунка - пейзаж от родния град. Освен рисунки, сборникът
съдържа и няколко разказа, в които палавници споделят своите впечатления.
Особено интересно и изчерпателно е описанието на всички забележителности в
родния Лясковец, което малкия Радослав Цонев е направил.

ЛЯСКОВЕЦ

ГАЛИНА МОСКОВА НИ ПОТОПИ В МАГИЯТА НА ПОЕЗИЯТА

Около 40-50 почитатели на лиричното изкуство присъстваха на представянето на стихосбирката на Галина Москова.
И всички неусетно се потопиха в магията
на нейния необятен духовен мир. Това
стана на 6 март в Центъра за младежки и

социални дейности в Лясковец, в навечерието на празника на жената - 8 март.
Първата стихосбирка на поетесата
“Багрите на моята душа” видя бял свят,
благодарение на помощта и със съдействието на ръководството на читалище
“Напредък-1870”. Галина Москова е член
на литературния клуб “Вдъхновение”
към читалището. Родена е на 21 януари
1969 г., учи в гимназията в родния си град
Лясковец. Следва в шуменския университет “Константин Преславски” и завършва специалността физика и математика. Учител по професия, но поет по
призвание и дух, тя е до болка откровена,
когато разкрива багрите на своята душа.
Стихосбирката e в три раздела и
съдържа около 30 на брой поетични изповеди, посветени на най-любимите й
същества - нейната майка, децата и

съпругът й.
Поетичните творби на Галина Москова бяха прочетени от млади членове
на клуб “Вдъхновение”. Тяхната ръководителка Росица Петрова, която е и редактор на сборника, представи развитието на лирическата героиня в трите раздела - “Цветни мечти”, “Добре дошъл в моя
свят” и “Най-чистите извори”. Особено голямо вълнение предизвика у всички присъстващи прочувствената изповед “На
мама”, която изпълни самата поетеса.
Гостите, сред които читалищното ръководство, нейни колеги - преподаватели в
СОУ “М. Райкович” и г-жа Добринка Стателова - първата учителка на Галина, отправиха своите пожелания за здраве и
още по-големи творчески успехи. На всички гости Галина Москова подари по една
книжка от своята първа стихосбирка.

ШОУ ОПРЕДЕЛИ ЗВЕЗДИТЕ НА ЛЯСКОВЕЦ

Близо 40 деца от Лясковец взеха
участие в пътуващото шоу “Като звездите”. Детското шоу, което съществува вече
5 години, обикаля от град на град, а Лясковец и Павликени имаха честта да бъдат
първите му домакини за тази година.
Спектакълът “Като звездите” има конкурсен характер и е продукция на водещата
Ирена Анастасова, изпълнителен директор на Сдружение “Поощряване и подпомагане на детски таланти - Вега” гр. Варна. Шоуто се състоя в салона на читалище “Напредък-1870”, Лясковец. Малчуганите демонстрираха своите певчески умения в два етапа. Първи се изявиха малките таланти на възраст от 4 до 8 години, а
след тях излезе групата от 9 до 14годишна възраст. За всеки участник имаше поощрителна предметна награда. Петчленно жури, с председател известният
шоумен Драгомир Драганов, оценяваше
изпълненията.
Вечерната шоу-програма откри малката Кристина Вълчева от ЦДГ “Славейче” с песента “Една българска роза”.

Именно тя се класира за участие в националния кръг и ще представи нашата община на фестивала в Пловдив. Добри бяха и
изпълненията на Христина Томова и Деси Йорданова, на които журито присъди
Специални награди. С групата на поголемите оценяващите срещнаха сериозно затруднение. Даровитите лясковски
деца от 9 до 14 години се оказаха прекалено много. Освен отлични певчески данни, втората възрастова група показа и отлично сценично поведение. В крайна
сметка, след доста колебания, журито
прецени, че трима изпълнители са еднакво достойни за участие в националния
фестивал. Това са учениците от СОУ “М.
Райкович” Пламен Маринов, Мария Генчева и Валерия Трайкова.
След конкурсната програма, шоуто
продължи с изпълнения на обичания от
всички Драгомир Драганов. С него децата
на Лясковец се забавляваха страхотно пяха и танцуваха, отговаряха на въпроси
и показаха знания за българска естрада и
изпълнители. А в началото на спектакъла

публиката имаше възможност да се наслади и на изпълненията на Светослав
Стойчев. В концерта участие взеха и балерините на В. Атанасова от Балетна школа
“Ритъм” при лясковското читалище.
Д-р Гецова, кмет на община Лясковец лично благодари, като поднесе благодарствено писмо на Председателя на
Сдружението г-жа Анастасова заради
шансът за изява, който се дава на лясковските деца.

КОЗАРЕВЕЦ ОТПРАЗНУВА ПОДОБАВАЩО КОНСКИЯ ВЕЛИКДЕН
На Тодоровден
мерата в
края на село Козарeвец
с ъ б р а
над 300
любители
на конете
и конния
спорт. Организаторите - Конярско дружество - 1986, читалището и кметството,
и тази година превърнаха народния обичай в забавно зрелище за жителите и гостите на селото. Събитието в Козаревец
уважи зам. областният управител Димитър Димитров, който връчи и поздра-

вителен адрес от името на областния
управител Тошко Никифоров.
Празникът започна на селския площад с традиционния парад на ездачи и
впрягове. Конете бяха пищно украсени, а
колоната на конната кавалкада водеше
миналогодишния победител, който развя
знамето на конярското дружество. Отец
Ангел отслужи водосвет за здравето на конете. Секретарят на конярското дружество Илия Дечев захрани и конете, и ездачите с осветения хляб - пита, украсена с
приготвено от тесто конче.
Спортната надпревара откри кметът
Парашкев Парашкевов, който приветства
гостите и пожела на участниците в турнира успех и никога да не губят спортния си
дух. В тазгодишните кушии, освен коза-

ревчани, имаше участници и от Г. Оряховица, Родина и Добри дял.
Добридялчанинът Яшар Сабриев,
който беше победител и миналата година, отново финишира първи в надпреварата на ездачите.
В състезанието с конски впрягове
най-добър се оказа Наско Филков от Г.
Оряховица. За публиката най-голямата
атракция бе надпреварата с магарешки
впрягове. Илия Димитров с партньор магарето Вальо зае първа позиция, а Тончо
Панчев от Козаревец стана пръв в съревноваването за теглене на тежест.
Конският Великден в Козаревец е атрактивно шоу, съпътствано с много веселие, музика, смях, народни хора и закачки.

Юбилейната 2007г. 170 години от рождението на В. Левски (18 юли 1837г.)
ДЕЦАТА
ОТ ЦДГ “ПЧЕЛИЦА“ ПОСРЕЩНАХА ГОСТИ ОТ ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ
рубрика на клуб “Родолюбие”, с ръководител М. Давидова

Детската градина “Пчелица” в Лясковец работи по проект на програмата “Коменски”, в който участват още учебни заведения от Франция, Испания, Португалия и Турция. През декември миналата година представители на “Пчелица” гостуваха във Франция за старта на проекта.
Втората среща на петте странипартньори бе в Лясковец в края на март.
16 души от четирите страни участници бяха гости за четири дни на ЦДГ “Пчелица”.
Лясковските палавници и техните
възпитатели бяха подготвили богата програма за срещата с новите си приятели.
Домакините посрещнаха гостите си с куклен театър по произведението на братя
Грим - “Белоснежка и Червенорозка”. На
следващия ден бе организирано официалното посрещане в самата детска градина. Децата по стар български обичай казаха “Добре дошли” с пита и шарена сол,
както и с богата забавна програма. Покъсно всички заедно участваха в панорамна разходка в града ни. Те имаха прекрасната възможност да разгледат експозицията в Музея на градинарството - нещо, което не бяха виждали никъде досега. В същия ден участниците в проекта от-

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината
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идоха на специално организиран за тях
прием в СОУ “М. Райкович”. Партньорите
на “Пчелица” се срещнаха и с кмета на града д-р Гецова, която ги посрещна в сградата на Общината. Гостите посетиха и
арт-ателието на керамика Борис Алек-

сандров в Мерданя. В програмата на гостите бяха включени и Петропавловския
манастир и конната база на „Стефмарк”.
Вечерта на 27 март домакините нарекоха Вечер на дружбата. Представител от
всяка една страна показа нещо от музикалната си култура. Самият проект е озаглавен “Песни, музика и традиционни
инструменти” и включва една основна

цел - всяка от петте държави-участнички
да представи елементи от песенната и музикалната си култура. Във вечерния концерт “Музикално цвете”, в който участваха настоящи и бивши възпитаници на детското заведение и приятели на “Пчелица”, гостите чуха типичните за България
гайда, тъпан, гъдулка и кавал.
Една от основните цели на проекта
беше постигната - докато траеше посещението на гостите, бяха обменени опит
и открити практики в направленията математика, изобразително изкуство, роден
език и природознание. Целта беше запознаване и популяризиране на образователната система на България. Домакините представиха цялостния режим на детската градина и на практика стана ясно
как протича един ден в нея. Всеки от партньорите запозна другия с дейностите в
своето детско заведение.
В последния ден от престоя си у нас,
участниците в проекта проведоха заседание, на което начертаха проектната карта
за следващата си работна среща в Турция. В този ден гостите направиха и кратка екскурзия, като посетиха Арбанаси, Царевец, църкви и музеи.

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net

НАКРАТКО
На редовното заседание този месец един от
материалите, които лясковските съветници разгледаха, бе предложението относно утвърждаването на проекто-мрежата на учебновъзпитателните заведения на територията на община Лясковец за учебната 2008/2009 година. Те
трябваше да решат какъв да бъде броя на групите
в целодневните детски градини и на паралелките и
полуинтернатните групи в училищата на територията на община Лясковец. Проекто-мрежата, която
бе изработена съгласно нормативните документи
в системата на народната просвета и предложенията на директорите на учебните заведения, бе приета от местния парламент.
Това означава, че всички училища в лясковска община продължават да функционират и през
следващата учебна година. Местните парламентаристи решиха единствено да бъдат затворени
вратите на детската градина в Мерданя - това се
оказа за съжаление неизбежно.

v
Най-голямото училище в община Лясковец СОУ “М. Райкович” отбеляза за 30-ти пореден
път патронния си празник на 10 март. На тази дата е починал патрона на гимназията - архимандрит
Максим Райкович. От 1978 година училищното
ръководство не пропуска да организира заедно
със своите възпитаници празничен концерт в този
тържествен ден. Както всяка година и този път той
включваше изяви на учениците от гимназията. Специални гости на празника бяха кметът на общината д-р Ивелина Гецова и началникът на Регионалния инспекторат по образованието г-жа Зоя Комитова. Приветствие към учителите, учениците и
всички присъстващи поднесе директорът г-н Николай Кожухаров. Английско-български речник дари
на училището г-жа Комитова, а д-р Гецова връчи
ново DVD и огромна кошница с цветя.

v
По повод 106-та годишнина от основаването на туристическо дружество “Трапезица1902” на 17 март бе организиран Пролетен концерт на художествените състави, в който взеха
участие и децата от лясковската ЦДГ “Радост”.
“Планинско поточе” е вокална група с ръководител
Светлана Иванова и малките певци от Лясковец вече неколкократно гостуват за празника на търновското туристическо дружество. Между ТД “Трапезица-1902” - В. Търново и ТД “Янтра-1915” - Лясковец съществува тясна връзка още от самото им
създаване, тъй като един и същ човек е техен основател – нашият съгражданин Моско Москов. Днес
тази традиция продължава и за пореден път Вокална група “Планинско поточе” към ЦДГ “Радост”
беше поканена за сценична изява на самото честване. Пролетният концерт, на който нашите малчугани се представиха блестящо, бе и част от културните прояви, с които Община В. Търново откри
седмицата преди празника на града.

v
На 22 март - първия ден на пролетта, гражданска инициатива събра младежи и възрастни, които оборудвани с торби за отпадъци и добро настроение обходиха пътя до манастира “Св. св.
Петър и Павел” и на принципа “Сливи за смет” почистиха района около него от книги, вестници, найлонови торбички, хранителни отпадъци и други.
От общината им беше осигурен транспорт за извозване на събрания отпадък. Доброволците сигнализираха и за екопроблемите в отсечката. Не
край всички пейки има кошчета за боклук, тъй като
някъде са счупени или откраднати. Край оградата
на ваканционно селище “Манастира” пък има изхвърлено значително количество строителни отпадъци.

ПРЕДСТОЯЩИ
Едно от най-древните изкуства - балетното - отбелязва своя международен ден на 29 април. По повод на празника в Лясковец ще се
състои голям концерт-спектакъл под патронажа на
кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова. В
него ще участват балетни колективи от региона и
ще се представят с класически и характерни танци
и с модерен балет. Домакините – балетна школа
“Ритъм” при читалище “Напредък-1870” за втора
поредна година ще посрещат гости от други градове и заедно с тях ще участват в празничното
тържество, посветено на Международния ден на
балета. Тази година организаторите са предвидили концерта да се състои на 12 април от 17.00 часа
в лясковското читалище.

v
С концерт-спектакъл ще отпразнуват 35-та
годишнина от създаването си ЦДГ „Радост”.
Празничната юбилейна вечер ще започне от 17 часа на 18 април в салона на читалище „Напредък1870”. Концертът-спектакъл включва песни, танци
и мултимедийно представяне, като в него участие
ще вземат абсолютно всички малчугани от детското заведение. „Детска градина - мечта” се нарича
песента, която е станала химн на ЦДГ „Радост”. Неин автор е музикалната педагожка Светлана Иванова и тя ще прозвучи на сцената при откриването
на празника. Ще бъде издигнато и знамето, символ
на ЦДГ „Радост”, ще има и още много изненади за
публиката.

