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МЛАДЕЖИ ПОЕХА МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА ЕДИН ДЕН ОТЛИЧИХА ДЕСЕТ ДЕЦА С
Никак не е лесно да се управлява, споделиха те след експеримента
ГОДИШНИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ НАГРАДИ
С та н а
традиция в
община Лясковец да се
провежда
ден на местното самоуправление,
в който се
включват
ученици от
най-голямото училище в града СОУ „М. Райкович”. Въпреки натовареността си покрай
матурите, и тази година гимназистите са настояли да
участват в инициативата. 12 възпитаници на училището
дублираха екипа на д-р Гецова и на ОбС и поеха местната власт в ръцете си. Своите места трябваше да отстъпят кметът, председателят на ОбС, зам. кметовете и
директорите на дирекции.
Д-р Гецова сподели, че с нейния сътрудник Христо
Банов се работи бързо и лесно и са отхвърлили доста работа, защото все пак младежът, освен че е много умен и
добре подготвен, е кмет на общината за втора поредна
година. Председателката на общинския съвет Ивелина
Златева също подробно бе запозната от г-н Славчев с работата на законодателната власт и дори заедно са приели едно предложение за заседание. Заместниккметовете Пламена Дончева и Таня Тотева, останаха за
малко сами в своите кресла и трябваше да се справят с
много важни задачи. При разрешаването им се наложи
да се допитат до кмета за нужната информация. Финансистът Петър Стефанов се е запознал с всички докумен-

ти по общинския бюджет и заедно с „колежката” Бобева
са приели и месечния отчет на домакина на общината.
Така той е разбрал, че големите на пръв поглед цифри и
суми, в никакъв случай не стигнат, за да бъдат изпълнени всички желания. Станало му е ясно колко трудности
среща екипа на ръководството и как се старае да задоволи всички спешни нужди.
В края на експеримента представителите на местната власт се събраха и изслушаха какви са впечатленията
на младите им заместници. Оказа се, че всички довериха едно и също: „Никак не е лесно да се управлява”. Младежите са усетили натовареността и голямата отговорност, която имат общинските служители, разбрали са
също колко бързо трябва да се разрешават проблеми и
колко трудно е да се реагира хем светкавично, хем найправилно.
Всеки един от младите управленци обаче сподели, че
въпреки трудностите, е много интересно да се работи в
общината. Някои от тях вече са заемали управленски
длъжности в предишни години и заявиха, че с удоволствие биха се борили за такъв важен пост и през следващата година. За да влязат в управлението, учениците
преминават през избори, които се организират от Младежкия училищен парламент.
Това са много интелигентни млади хора, на които никак не им липсват и познания по въпросите за местното
самоуправление. Прави впечатление, че от година на година идват младежи, които доста обстойно познават
функциите на институцията, познават и актуалните проблеми, които се решават в общината и родния им град.
Това е доста обнадеждаващо и е предпоставка за приемственост между поколенията и в бъдеще, казаха в заключение кметът д-р Гецова и директорът на училището
Николай Кожухаров.

УСПЕХ ЗА КОЗАРЕВСКАТА ТРУПА НА ТЕАТРАЛНИЯ ПРЕГЛЕД В ДРАГАНОВО
Театралната трупа на село Козаревец получи специалната награда на домакините за цялостното представяне при участието си във Втория национален преглед
на селските читалищни театри в Драганово.
Театралният форум се проведе от 28 април до 2 май
2008 г. в салона на читалище “Съединение 1888“ в Драганово. Организатори на второто издание на прегледа
са Министерството на културата, Община Г. Оряховица
и читалището в Драганово.
Тази година на читалищната сцена се качиха 13 трупи, представящи девет общини от всички краища на
страната. Театралите към читалище “Земеделец-1899“
село Козаревец постигнаха поредното си забележимо
участие в престижния форум на самодейните театри.
Трупата на козаревското читалище представи пред многобройна аудитория трагикомедията „Просяшко приключение“ от Ян Солович, с режисьор актрисата от Великотърновския театър Стефка Петрова.
Организаторите бяха предвидили много награди - за
първо, второ и трето място, за мъжка и женска роля и т.
н. Председател на журито беше драматурга Крум Гергицов. Той и колегите му решиха Специалната награда на

Кметство
Драганово
да бъде присъдена на козаревските
театрали. Те
показаха отл и ч н о а ктьорско майсторство и
бяха наградени за цялостно представяне. На
тържествена церемония, състояла се на 2 май получиха диплом, статуетка, почетна грамота и парична награда.
Председателят на Настоятелството на Читалище
„Земеделец-1899“ Парашкев Парашкевов благодари на
участниците в театралната трупа за отличното представяне и им пожела нови творчески успехи през настъпващия сезон 2008-2009 г.

БОГАТСТВОТО НА ПИСАТЕЛЯ ПОПТОНЕВ НАМЕРИ “ПРИСТАН И УТЕХА”
Съпругата на покойния Стефан
Поптонев направи дарение на лясковската библиотека няк ол к о д н и
преди един
от най-светлите празници - 24 май.
Този благороден жест се осъществи с любезното съдействие на д-р
Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец.
Преди смъртта си г-н Поптонев е заявил своето желание, книгите от личната му библиотека да бъдат подарени на читалището в родния му град.
Със помисли чисти
към моите близки
Пазете библиотеката,
че тя ще е пътеката,

която ще ме връща
понякога при Вас,
когато в тая къща
заглъхне моя глас.

Ст. Поптонев - 04.10.1998 г.
Спазвайки това поетично завещание, част от библиотеката на поета - около 300 тома вече са на разположение на лясковските читатели. Официално дарението бе-

ше изложено на 21 май в библиотеката на читалище
“Напредък-1870“ в присъствието на д-р Гецова и г-н Петров - зам. кмет на общината.
Стефан Поптонев е роден на 8 ноември 1928 г в Лясковец. Завършва гимназия в родния си град, а по-късно българска филология в Софийския университет. От Лясковец започват първите стъпки на твореца. Плод на
дългогодишен труд са около 50 книги с поезия, белетристика и публицистика, голяма част от които са посветени
на родния град. Едно от тях е есето “Два извора под бялата скала“, написано в чест на двамата наши възрожденци Никола Козлев и Цани Гинчев. Ст. Поптонев е редактор на второто издание на книгата на Димо Минев за Лясковец “Минало сегашно състояние и дейци“, излязла
през 2004 г. Още приживе поетът заслужи признанието
на лясковчани и бе удостоен с почетния знак на града.
Дарението, което библиотеката получи, включва
освен произведенията на автора, също и книги, подарени на Поптонев от негови приятели - писатели и поети, за
което свидетелстват посвещенията и автографите. Това
дарение е особено ценно за лясковчани, защото притежава, както художествена, така и сантиментална стойност - то е част от живота на нашия съгражданин. Както
той сам казва: “Книгите са моят живот, моите страдания
и радости, моето богатство.“
Тези книги ще се впишат с достойнство в книжовния
фонд на библиотеката в град Лясковец, но не само за да
намерят “пристан и утеха“, както пожела г-жа Венера
Поптонева, а и за да имат многобройни вълнуващи срещи с читателите.

Десет изявени деца от училищата в лясковска община бяха отличени с тазгодишните Годишни ученически
награди. Традицията за стимулиране на най-добрите
ученици в лясковско бе създадена преди три години, когато община Лясковец учреди общинска годишна награда за ученици, която се присъжда в чест на празника на
славянската писменост - 24 май. Отличията и тази година бяха официално връчени на тържеството, посветено
на деня на славянската азбука. Отличени са ученици,
участвали и спечелили призови места в национални и
международни състезания, конкурси и олимпиади. Материален израз на наградата са грамота и парична сума за
всеки ученик, представил се отлично в някоя от четирите
области – изобразително изкуство, спорт, литература и
природни науки. Експертна комисия от представители
на общинска администрация и постоянната комисия
„Образование и култура” при общински съвет обсъди
представените предложения и номинира най-добрите. В
областта на изобразителното изкуство наградите получиха Михаел Михайлов, спечелил І място в Национален
конкурс за рисунка “Коледни обичаи и традиции”, Димитър Василев – ІІ място в Национален конкурс за приложно изкуство и Саня Бонджукова – ІІІ място в Национален конкурс за детска рисунка “Водата - извор на живот”.
За постижения в областта на спорта са наградени Николай Върбанов, който е завоювал златен медал от Националните ученически игри за деца с физически увреждания, Ивет Беевска - за спечелен златен медал в Националното състезание - маратон и плуване и Десислава
Стоянова за І място в състезание по спортно ориентиране.
В областта на литературата годишната ученическа
награда получи Даница Влахова, спечелила Проект
“1000 стипендии” на Фондация “Комунитас” с есето си
“Ще помогне ли разделното събиране на отпадъци от
опаковки, за да спасим планетата Земя”.
В четвъртата област природни науки наградата получи Йорданка Топалова за спечелено І място в Международното математическо състезание “Европейско кенгуру 2008”, наградена бе и Александрина Александрова,
достойно защитила проект в националния кръг на Първа
национална олимпиада по Гражданско образование, а
най-малката носителка на годишна ученическа награда
е първокласничката Гергана Янкова от Джулюница, спечелила ІІІ място в Коледно математическо състезание.

НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
СПЕЧЕЛИ УЧЕНИЧКА ОТ ЛЯСКОВЕЦ
Ванина Табакова - ученичка от СОУ “М. Райкович” - Лясковец спечели второ място от
Национален конкурс по народно приложно изкуство, който се проведе за Десети път в
Националния дворец на децата в София. Конкурсът “Лазарка мома гиздава” е част от
Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката за 2007/2008 г.
Организира се съвместно със
Столична община и Националното етнопедагогическо сдружение “Проф. д-р Иван
Шишманов”. Председател на журито бе г-жа Лозинка
Йорданова - специалист по етнография към БАН. Участваха 80 деца от 25 населени места - Разлог, Правец, Бургас, Кюстендил и др. Те се съревноваваха в няколко профила - етнография, слово, народно приложно изкуство,
изобразително изкуство и литературно творчество. Участничката от Лясковец се представи отлично в профила
приложно изкуство. Тя зае второ място в категорията изработване на кукли лазарки. Ванина Табакова е ученичка от VІ „б” клас и е възпитаничка на Анита Костадинова.
Малко по-късно Ванина участва и в Третия международен конкурс за детска рисунка “Слънчевите руни в
български носии и тъкани” в Силистра. В него са взели
участие над 2000 рисунки от България, Хърватска, Сърбия и Румъния. Конкурсът се провежда под патронажа
на европейския комисар г-жа Меглена Кунева със съдействие на фондация “Ян Бибиян” и Община Силистра.
В категория приложно изкуство лясковското момиче
се класира на второ място. Наградата й бе връчена от гжа Стефка Русева от екипа на евродепутатът Филиз Хюсменова. Награда получи и г-жа Анита Костадинова за
учител, стимулиращ развитието на приложното изкуство
при изучаването на българските традиции и носии.

УЧЕНИЦИТЕ НА НУ “Н. КОЗЛЕВ” ОТЛИЧНИЦИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Четвъртокласниците от НУ „Никола
Козлев” са отличниците на общината и областта в Олимпиадата по гражданско образование. Те се представиха изключително достойно и на националния кръг на
олимпиадата, който се проведе в началото на май в Бургас. Националната олимпиада по Гражданско образование се
организира тази година за първи път от

Министерството на образованието и науката. В нея взеха участие учениците от
СИП „Гражданско образование” на ІV
клас при НУ “Никола Козлев” с класен
ръководител г-жа Кремена Енчева.
Проектът им на тема: ”Да направим
екологична карта на нашето селище” спечели първо място на общинския кръг на
олимпиадата през месец март. На областния кръг бе един от трите отличени и избрани да представят област Велико
Търново на финалите в морския град. До
националния кръг бяха допуснати 20 проекта на ученици от цялата страна.
Ученичката Александрина Ивова
Александрова от ІV клас на лясковското
училище достойно представи и защити
проекта на съучениците си в бургаското
ОУ “Братя Миладинови”, където се
състоя националния конкурс. Тя и нейната ръководителка се завърнаха с много
подаръци от УНИЦЕФ и грамоти за отлично представяне, които им връчи предсе-

дателят на националната комисия проф.
Александър Андонов.
Община Лясковец осигури финансово
участието им, за което ръководството на
училището изказа искрената си благодарност!
Част от работата по проекта учениците от ІV клас при НУ “Никола Козлев” представиха, като отбелязаха на 22 април Денят на Земята. Те старателно обходиха
околностите на Петропавловския манастир и почистиха цялата местност.
“Надяваме се да осъществим проекта
си успешно. Убедени сме във възможностите си за положително влияние, за
съхраняване и умножаване богатствата
на природата в нашето селище. Защото
обичаме Лясковец и не ни е безразлично
какъв ще бъде той в екологично отношение! Ние и всички жители имаме право да
живеем в чиста околна среда и знаем, че
отговорността е наша!”, споделят малчуганите от НУ „Н. Козлев”.

ЗАВТОРАПОРЕДНАГОДИНАЛЯСКОВЧАНИУЧАСТВАХАВ“ДВИЖИСЕИПОБЕДИ” ОТКРИХАЛЕКАРСКИКАБИНЕТ
В НУ “ЦАНИ ГИНЧЕВ”

Пролетният етап от кампанията “Движи се и победи” започна в събота на 10
май и първият поход се състоя до хижа Божур на следващия ден в неделя. Кампанията се провежда за осма поредна година на два пъти в пролетен и есенен етап.
Тази година продължи до 31 май като
участниците преминаха по три туристически маршрута. Организатор бе Регионалната инспекция по опазване и контрол
на общественото здраве - В. Търново.
Съорганизатори са община Велико
Търново, Младежки дом, Туристическо
дружество “Трапезица-1902” и регионалната хигиенна инспекция. Целта е повишаване на двигателната активност на населението, формиране на умения, навици и поведение за укрепване на здравето
и профилактика на заболяванията,
свързани с обездвижването, популяризиране на туристическите маршрути около
В. Търново и др.
За втори път в кампанията се включиха жителите на Г. Оряховица и Лясковец,
които заедно с великотърновци трябваше да преодолеят туристически маршрути до хижа “Божур”, Петропавловския манастир и Ксилифор. Община Лясковец беше домакин на желаещите да се раздви-
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жат при втория поход до манастира “Св.
св. Петър и Павел”. Кампанията бе закрита в последния ден на май със спортнотуристически празник на Ксилифор. Този
празник се организира и по повод Международния ден на предизвикателството 30 май. След кратката музикалноартистична програма, официалните гости приветстваха инициативата и все помащабното и успешно включване на гражданите в нея. В заключителния етап се
проведе и томбола, раздадени бяха лакомства за всички участници в празника,
състоя се и награждаване на победителите в отделните състезателни дисциплини.
За първи път бе организиран и турнир
по спортен риболов, със съдействието на
ловно-рибарското дружество “Сокол1884”. По случай Световния ден без тютюнопушене подрастващите имаха възможност да рисуват на открито в конкурса “Децата - независими от тютюна”.
Голямата награда на “Движи се и победи - пролет 2008” велосипед бе изтеглена
чрез жребий на 6 юни между всички участници, преодолели и трите маршрута.
Организаторите раздадоха по шест награди за различните възрастови групи и
четири специални награди за най-малък
участник, най-възрастен участник, за
участник-семейство и непушач. Беше присъдена и награда за най-атрактивен турист, осигурена от Младежкия дом във В.
Търново. От стартирането на “Движи се и
победи” във В. Търново, което бе през
есента на 2001 г., досега са се провели 14
кампании, в които са се включили 6834 души. Организаторите се надяват да привлекат за в бъдеще все повече участници
и да превърнат тази инициатива в полезна и приятна за хората разходка сред природата.

В лясковското начално училище “Цани Гинчев” официално бе открит лекарски кабинет. Досега в двете начални школа в града не е имало медицинска стая и
една сестра е обслужвала и гимназията,
и началните училища. Наскоро бе разкрита щатна бройка и децата от тези две училища получават медицинско наблюдение
от г-жа Румяна Николова. Кабинетът в едното от тях - „Ц. Гинчев” вече е модерно
оборудван и функционира с помощта на
общинското ръководство и отзивчиви
спонсори. В другото училище - „Н. Козлев” това предстои да стане през лятната
ваканция до започването на новата учебна година. Обновеният кабинет никак не
прилича на болница, а на хубава уютна
детска стая. Това е направено с цел да се
избегне стреса у децата, когато го посещават. Освен осигуряване на долекарска
помощ за малчуганите, новият кабинет и
медицинското лице ще предлагат на децата релаксираща музика. По този начин Румяна Николова смята, че ще успее да
овладее детската агресия и да ограничи
проявите на насилие в училище.

НАКРАТКО
Младата оперна певица Петя Иванова разнася славата на родното си село Козаревец. Сопраното е звездата на оперния театър в словенския град
Марибор. Наскоро тя участва и в постановката на
“Лакме” от френския композитор Лео Делиб, която беше представена на Софийската оперна сцена. Петя
Иванова е в главната роля на Лакме в спектакъла,
който бе показан в столицата под патронажа на министъра на културата Стефан Данаилов. След 82годишно прекъсване това оперно представление отново възкръсна на българска сцена благодарение на
директора на Софийската опера и режисьор на постановката Пламен Карталов. Оперното светило от
Марибор, козаревчанката Петя Иванова, заслужи
признанието и бурните аплодисменти на публиката.
Община Лясковец и жителите на родното място на певицата я поздравяват за високите постижения и успехите й в България и на световните сцени.

v
Кабелно радио Лясковец получи награда от
ІV Национален радио-конкурс „Духовни мостове”,
който се проведе в Омуртаг. Той бе посветен на 20годишнината от полета на втория български космонавт А. Александров, роден в град Омуртаг.
В конкурса взеха участие със свои авторски
предавания радиожурналисти от общинските радиа
от цялата страна. Петчленно жури с председател Татяна Симеонова, директор на университетско радио
„Алма Матер” и преподавател във Факултета по журналистика и масови комуникации оценяваше радиопредаванията.
Специалната награда спечели Керанка Далакманска от Каварна. Връчени бяха и първа, втора и
трета награда. Наградата на спонсорите получи общинско радио Лясковец за предаването си „Един чудак на 85 години”. Радиопредаването на водещата
Елена Берова бе за големия български актьор Петър
Слабаков, който е и почетен гражданин на община
Лясковец. Оценката и мнението на председателя на
журито бе, че такива радиопредавания за духовно богати личности като ненадминатия Слабаков, трябва
да бъдат излъчвани не само по местния, но и да звучат по националния ефир и трябва да останат в златния фонд на българското радио.

v
Ученици от ОУ “П. Р. Славейков” в Джулюница намериха място на страниците на любимото си
вестниче “Рикчо”. Джулюнските деца от ІІІ и ІV клас
получават седмичника, който много им помага в ученето на уроците. Освен занимателни задачи, вестничето предлага и други интересни статии и рисунки.
Децата са изпращали и друг път свои картини на редакторите, но този път те са се впечатлили много от
това, което децата са нарисували. Безспорно е, че
учениците на Йордан Йорданов са много добри художници. В броя от 13 май са поместени две картини
- на Галя Илиева и Поля Петрова, и на Симона Колева, с които децата от Джулюница много са се харесали на екипа на “Рикчо”. На тях те са изобразили трите
най-впечатляващи сгради в своето село - родното
училище, кметството и читалището. Освен рисунките, децата са изпратили и писмо, в което с много любов разказват за историята, поминъка и наименованието на Джулюница. Вълнуващото писмо на децата
е заинтригувало журналистите на в. “Рикчо” и то
също е намерило своето място на страниците му.
Малчуганите са щастливи и горди, че с тези
илюстрации и пламенна реч, са успели да се похвалят със забележителностите на своето родно място.

САМОДЕЙКИТЕОТДОБРИДЯЛ
НАГРАДИХА ПЪРВИТЕ ОТ ТРЕТИЯ КОНКУРС “ЦОНЬО КАЛЧЕВ” ПЯХАНА„БАЛКАНФОЛК2008”
Юбилейната 2007г. 170 години от рождението на В. Левски (18 юли 1837г.)

Петя Илиева от ІX клас на СОУ
„М. Райкович” спечели специалната
награда на кмета от третото издание на конкурса за детска рисунка
„Цоньо Калчев”. Над 100 творби се
състезаваха тази година за първите
места. Според журито освен че все повече деца се включват в конкурса, забелязва се и повече майсторство и разнообразие в използваните техники.
В най-малката възрастова група - І-ІV
клас журито присъди първо място на
Ангелина Добрева от ОУ „П. Р. Славейков”, Джулюница. Второ място грабна Марина Тодорова, ученичка от НУ „Н. Козлев”, а на трето място е Мирослава Мите-

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

рубрика на клуб “Родолюбие”, с ръководител М. Давидова

ва от Джулюница.
Във втората възрастова група V-VІІІ
клас на първо място се класираха Калина
Хатипова и Десислава Илиева от СОУ
„М. Райкович”, на второ място е Десислава Ангелова от VІІІ клас при същото училище, а трето място заслужи Ангелина Досева от Джулюница.
В най-голямата възрастова група ІXXІІ клас, бяха класирани участници
само на 1-во и 2ро място - съответно Таня Симеонова и Ивелина
Русева и двете девето к л а с н и ч к и
при СОУ „М. Райкович”.
Писателят Цоньо Калчев е роден на
13 август 1870 г. в Джулюница в семейството на беден градинар. Учител е в
родното си село, бил е и активен читалищен деец. Джулюнският творец пише за
всички възрасти, но най-много творби посвещава на най-малките читатели. Неговите стихове се отличават с извънредно
звучните си мелодия и поетична сила.
Посветени са на природата и нейните оби-

татели, на родината и семейството, на
просветата и труда. Някои отдавна се пеят като народни песни - той е поетът,
създал известната детска песничка, с която малчуганите се запознават още в найранно детство - „Сладкопойна чучулига”.
Автор е и на приказки, които се отличават
с топлота и увлекателност.
Оставил ни е в наследство едно значително по обем художествено творчество - „Бащин дом”, „Селска речица”, „Патенца”, „По жетва”, „Царят на певците” и
много други.
В знак на признателност към личността на поета и поетичното наследство, което е оставил, община Лясковец учреди
преди три години конкурс за детска рисунка. Конкурсът цели популяризиране
на творчеството на нашия съгражданин и
даване възможност на младото поколение за художествена изява. Така децата
все по-задълбочено вникват в поетичния
свят на твореца, запознават се с произведенията му и дават воля на своето въображение в илюстрациите, които създават.
Общината осигури на класираните на
първите три места предметни награди, които бяха връчени от кмета д-р Ивелина Гецова.

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

Групата за туристически песни “Еделвайс” при читалище “П. Р. Славейков1903” и Клуб на пенсионера ”Национал” в
Добри дял за пореден път се включиха в
Старопланинския събор “Балкан фолк
2008” във В. Търново, събрал множество
състави от почти всички общини в България. Самодейките показаха изключително майсторство и талант и с участието си
представиха достойно, както родното си
място, така и община Лясковец.
Музикалният ръководител Живка Иванова и худ. ръководител Веселина Събева са горди от високите художествени
успехи на певческата група.
Добридялските певици са спечелили
почетния знак на събора, получили са грамоти и са отличени със званието “Лауреат”. Със същите почетни знаци е удостоена за индивидуалното си изпълнение и солистката на групата Пенка Ненова.

