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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

В ДЖУЛЮНИЦА БЯХА ПОЛОЖЕНИ ОСНОВИТЕ
НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК

На15май2010 година на стадиона вДжу-
люница се проведе общински детски спортен
празник с участието на деца от община Ляс-
ковец.Проявата е част отмероприятията, за-
ложени в културния календар на общинаЛяс-
ковец и бе посветена на Деня на българския
спорт - 17 май. Организатор и домакин на
спортния празник бяха кметство Джулюница
и читалище „Пробуждане-1896”- с. Джулюни-
ца. Празникът се реализира и със съде-
йствието на община Лясковец и любезната
подкрепа на спонсори като козаревската
Сладкарска къща „Аниел”. Спортната проява
се инициира с цел предпазване на децата от
затлъстяване и възпитаването им в полезни
и приятни спортни занимания за здраве.

Д-р Гецова, кмет на община Лясковец, от-
кри празника, след което учениците-
участници в него, се състезаваха в щафетно
бягане, а за децата от началния курс беше

предвидено да се съревнова-
ват в раздел състезателни иг-
ри - народна топка. За победи-
телите имаше много предмет-
ни награди и лакомства. На
класиралите се на призовите
места бяха присъдении грамо-
ти. Награди за децата донесе и
доброволката от Корпуса на
мира Триша Теронес, както и
представител на общинската
организация на партия ГЕРБ.

При по-малките ученици от
1-ви до 4-ти клас на първомяс-
то се класира отбор „Торнадо”
от джулюнското училище. Вто-
ри са „Светкавица” - също от
ОУ „П.Р.Славейков”- с. Джулю-
ница. На трето място са отбо-

рите на началните лясковски училища „Н.
Козлев” и „Цани Гинчев”. В раздел щафетно
бягане, участниците в спортната проява се
състезаваха в две групи - ученици от
четвъртите класове и втора група на ученици
сборен отбор от V, VІ и VІІ клас, които се над-
бягваха с отбора на лясковския клуб по ори-
ентиране „Браун тим”. От групата на
четвъртокласниците, на призовите места се
подредиха съответно отборите на ОУ „П.Р.
Славейков” /Імясто/, НУ „Н. Козлев” /ІІ място/
и НУ „Ц. Гинчев” /ІІІ място/. При средношкол-
ците отборът на СКО „Браун тим” победи
сборния отбор наджулюнското училище.

Общинският детски спортен празник, по-
светен на деня на българския спорт - 17 май,
се организира за пръв път в най-голямото от
съставните на общината села - с. Джулюни-
ца. Организаторите смятат занапред той да
се превърне в традиция.

170 САМОДЕЙЦИ ОТ ОБЩИНАТА
ПЯХА НА СЦЕНА В ДРАГИЖЕВО

КОЗАРЕВСКИТЕ ТЕАТРАЛИ

На16май2010 година в ед-
но от съставните на община
Лясковец села - Драгижево, се
състоя Общински преглед на
песенното самодейно изкус-
тво. Празникът се организира
от местното читалище „Разви-
тие-1894” със съдействието на Община Ляс-
ковец и това е първата проява, с която се от-
крива честването на празника на селото.
Драгижевчани празнуват на 21 май, когато е
и храмовият празник на църквата „Св.св. Кон-
стантин иЕлена”.

Първата празнична проява започна с не-
делна литургия, която свещеникът на селото
отец Даниил отслужи в драгижевския храм.
Малко след това бе даден старт и на песен-
ния маратон, който се състоя в читалищната
светиня. Организаторите посрещнаха с
български погачи всички гости и участващи
колективи.

Официалното откриване на Първото из-
дание на Общинския преглед на песенното
самодейно изкуство, направи председате-
лят на читалище „Развитие-1894” г-жа Ма-
рия Петрова, а кметът на община Лясковец

приветства участниците. 15 състава, 2 дуета
и няколко индивидуалниизпълнители при чи-
талищата и пенсионерските клубове в ляс-
ковска община, общо 170 самодейци, се
представиха със своите изпълнения на пе-
сенния форум. В големия концерт на песен-
ното изкуство в продължение на часове пяха
лясковските състави „Бели ружи”, „Звънче-
та”, „Чаровна възраст”, „Росна китка” и сел-
ските колективи „Ален божур”, „Славейче-

та”, „Незабравка”, „Бели хризантеми”, Жен-
ски народен хор - с. Мерданя, „Еделвайс”,
„Младост”, както и домакините - драгижев-
ската група за обработен фолклор. Поздрав
към колегите си от лясковска община подне-
соха със своите изпълнения единствените
гости от друга община - Женският народен
хор отПоликраище

Прегледът нямаше конкурсен характер -
целта бе колективите не да се съревновават,
а да се съхрани и популяризираместната ху-
дожествено-творческа самодейност. За це-
нителите на българскияфолклор, това беше
един истински празник за душата. Кметът д-
р Гецова увери, че общината ще продължи
даорганизира този хубав празник, като на ро-
тационен принцип лясковските села ще се
редуват кой да бъде домакин в следващите
муиздания.

На 1май 2010 година в салона на читали-
ще „Земеделец-1899” в Козаревец, бе пред-
ставена премиера на „Българи от старо вре-
ме” по едноименната повест на Любен Кара-
велов. Една повест, създадена преди повече
от 140 години, зарадва козаревската публика
и показа, че българският нрав, традиции и
манталитет са останали почти неподвластни
на времето. Още ли сме същите? Този
въпрос си зададоха самодейците от теат-
ралната трупа към читалището, която е еди-
нственият функциониращ театрален състав
на територията на община Лясковец. За
осъществяването на идеята за новия теат-
рален проект, читалищното ръководство при-
влече още четирима актьори за сезон 2010.
Вече трети сезон художествен ръководител
на трупата е г-жа Стефка Петрова - актриса
въвВеликотърновския театър.

Председателят на културната светиня П.
Парашкевов благодари на всички самодейци
за положените усилия и успешната реализа-
ция на постановката, както и на режисьора г-
жа Петрова, на спомоществователите, които
направиха от премиерата един празник наду-
ха зажителите на селото, дошлидая видят.

Седмица след това актьорите се пред-
ставиха с новата постановка и на Национал-
ния преглед на любителските читалищни те-
атри, състоял се в Драганово. С „Българи от
старо време” козаревчани плениха драга-
новските гости и домакините, като предста-
виха прекрасна актьорска игра. За пореден
път нашите театрали доказаха своето май-
сторство и защитихамястото си нафаворити
в тази област. В новата постановка старите
каравелови герои отново оживяха и показа-
ха, след век и половина, че живота на бълга-

рите си има своите типични привички, които
са валидни за вечни времена.

В Драганово нашата трупа завоюва ІІІ-та
награда за цялостен спектакъл и І -ва награ-
да заженска поддържащароля, която бе при-
съдена на дебютантката на състава - 16 го-
дишнатаМариелаБориславоваДончева.

Ръководството на читалище ”Земеделец-
1899”с. Козаревец благодари на своите теат-
рали за отличията, пожелава им здраве и да
продължават да радват своята многобройна
аудитория ощедълги години.

С НОВА ПОСТАНОВКА И ОТЛИЧИЯ

НА ОБРОК В ДОБРИ ДЯЛ
По традиция в Добри дял

всяка година се прави риту-
алът „Оброк”. На 10 май доб-
ридялчани се събраха на Кюв-
люшката чешма,мястото отре-
дено от години за провеждане-
то на традиционния „Оброк”.
Свещеникът на селото, отец
Христо прочете молитви за
здраве и благоденствие, и
всичкижители на селото се по-
молиха да ги пази Бог от при-
родни бедствия и болести, да
имаберекет идобър урожай.

Този ритуал, типичен за
Добри дял, обновен от 10-
тина години насам, всяка годи-
на се почита и се предава от
поколение на поколение.Орга-
низира се от Църковното настоятелство, ка-
тоМарийка Атанасова се явява главен отго-
ворник, който следи стриктно за спазването
на традицията. Помощ оказват кметството,
читалището и всички, като дават своите ма-
кар и скромни дарения. Сварената от
сръчните готвачки курбан-чорба, която се
приготвя за оброка със специални подправ-
ки бе дело на Митка Ганева, Марийка Сла-
вева,СтойкаДонева,ПенкаВасилева, Боян-
ка Цинева, Митка Рачева. Курбанът се при-
готвя от мъжко агне и от него опитаха всички

добридялчани. Тази година имаше и по-
млади жени сред готвачките и това е хуба-
вото на празника, защото видно е, че има
приемственост.

Сред дошлите да почетат селското
тържество беше и едно английско семе-
йство, заселило се преди три години в Доб-
ри дял - Джесика и Том с двете си невръстни
дечица - Аксел и Декстър. Добридялчани
разказват, че чужденците проявяват инте-
рес и много харесват българските традиции
иобичаи.
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ЛЯСКОВСКИЯТ ПК „ЧАРОВНА ВЪЗРАСТ”
ОТПРАЗНТУВА 40-ТИ РОЖДЕН ДЕН

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ЦЯЛОСТНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА НА СТОЙНОСТ 4 727 628 ЛЕВА

На 10 май тази година пенсионерите от
лясковския клуб „Чаровна възраст” чества-
ха кръгла годишнина. Да почетат 40-тияюби-
лей на възрастните хора, който се състоя в
Центъра за младежки и социални дейности,
бяха дошли кмета на общината д-р Ивелина
Гецова, зам.кмета Георги Петров, всички
председатели на общинските клубове и чле-
новете на празнуващия клуб. Юбилеят пре-
мина много тържествено, с концертна про-
грама на певческата група, поздравления от
гостите, хораE и веселие.

Днес клубът се помещава в приземния
етаж на жилищен блок „Венера” в Лясковец,
на ул. „Трети март” № 14 с обща площ 69 кв.
м. Членовете в момента са 150, а членския
внос е 2 лв. годишно. Това е най-
многобройният по членове пенсионерски
клуб на територията на община Лясковец.
Председател на клуба от февруари 2009 е
Пламен Петков. През годините ръководните
постове са заемали Тодор Милев, Стефан
Крънзов, Ганчо Заяков, Цоньо Къцарков,
Андрея Андреев. В началото броят на чле-
нуващите пенсионери е повече от 200, като
най-многоброен е съставът на клуба през
1995 г. - 300 души. Още със създаването му
под формата на дневен дом на пенсионери-

те за развлечение, отдих и по-
чивка, се сформират певческа
и театрална групи, както ифиз-
културна група, наречена
„Здравец”. Всички те развиват
активна дейност и печелят на-
гради в редица културнифору-
мии спортни състезания.

С демократичните проме-
ни през 1990 г. групите се раз-
турят, членовете намаляват, а
инвентара на клуба е разпро-
даден. Чак през 1995 година
положението се стабилизира
и клубната дейност отново
трескаво се разгръща. Най-
големите успехи за развитие-
то му идват със създаването
през 1995 г. на певческата гру-

па „Чаровна възраст”, с ръководител Слав-
каСтаматова.Пръв корепетитор еИванДра-
гостинов, а в момента корепетитор е Ди-
митър Евтимов. Солистки на групата са Гос-
подинка Господинова, Стефка Димитрова и
Мария Глушкова. Певческата група има 15-
годишна активна творческа дейност - 16 са-
мостоятелни концерта, участия в регионал-
ни фестивали, в общински празници и пре-
гледи, в съборите на Беклемето, в Априлци,
Черни вит, Севлиево и мн. др. За това време
певиците от „Чаровна възраст” само веднъж
са получавали ІІ-ро място - за всички свои
участия са удостоявани с І-ви награди и три
пъти имеприсъждано званието „Лауреат”.

През 2007 г. член на пенсионерски клуб
№ 1 в гр. Лясковец става съставът на горно-
оряховската певческа група „Еделвайс”. Тя
изпълнява стари градски песни, руски и ту-
ристически песни. С многообразния си ре-
пертоар са получили много престижни на-
гради и достойно защитават своето име. Со-
листи са: Стефка Трифонова и Георги Ди-
митров.

Ръководството на клуб „Чаровна
възраст” поздрави за празника всички свои
членове и им пожела здраве, а на творчес-
ките състави -много успехи и отличия.

Проектът на община Лясковец „Устойчи-
во и интегрирано развитие на град Лясковец
чрез благоустрояване на обществени про-
странства” е един от малкото одобрени за
финансиране по мярка „Подкрепа за интег-
рирано и устойчиво развитие чрез подобря-
ване на градската среда” поОперативна про-
грама „Регионално развитие”. Финансиране-
то на проекта на обща стойност 4 727 628 лв.
е осигурено от Европейския фонд за регио-
нално развитие и националния бюджет. Това
стана възможно благодарение на двугодиш-
ните усилия на общинската администрация
да подготви цялостен проект за благоустроя-
ване на градската среда, който включва
възстановяване на паркове, изграждане на

нови зони за отдих, реконструкция на цен-
тралната улична мрежа и превръщането на
градския площад в пешеходна зона. Про-
ектътще бъде реализиран в срок от 24 месе-
ца, като се очаква да стартира през месец
юни2010 г.

В рамките на проекта се предвиждат ин-
тервенции на следните обекти: възстановя-
ване и озеленяване нацентрални паркови зо-
ни в Лясковец - реконструкция на голям и
малък градски парк. Предвижда се реко-
нструкция на настилки, изграждане на дет-
ска игрова зона, изграждане на поливни сис-
теми и водни площи, подмяна на осветлени-
ето, възстановяване на чешма; рехабилита-
ция на централни градски улици - като ще

бъдат рехабилитирани 1900 м улична мре-
жа, включваща улиците „Трети март”, „Д-р
Иван Касабов” и прилежащите къмЦентрал-
ния площад; изграждане на пешеходни зони,
обществени зони за отдих и благоустроява-
не на квартал5 - има за целда подобриибла-
гоустрои 4233 м2 от Централния площад на
град Лясковец. Благоустрояване в квартал 5
(Черникова бара) - възстановяване и пре-
устройство на обществена зона за отдих със
спортна и детска площадка - обхващащо из-
граждане зона за обществен отдих, детски
площадки за деца от 3 до 12-годишна
възраст, възстановяване на спортна пло-
щадка.

Сосъществяването надейностите по про-

екта се очаква да се постигнат следните ре-
зултати: благоустроена централна градска
част, възстановени над 90%от зелените пло-
щи, подобрена среда за живот на територия-
та на общината, изградени3 новидетски пло-
щадки, 1 спортна площадка, обособени мес-
та за игра и почивка. Това е третиятмащабен
проект на община Лясковец, който получава
финансиране по Оперативна програма „Ре-
гионално развитие” след реконструираните
12 км общински пътища и обновеното и мо-
дернизирано читалище в село Козаревец. С
новия проект за последните 2 години на тери-
торията на община Лясковец ще бъдат усво-
ени над 10 милиона лева само по Оператив-
на програма „Регионалноразвитие”.

МИГ ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА
По повод Деня на Евро-

па, в Лясковец бе органи-
зиран празник, който се
състоя на 10 май. Проява-
та започна в 10 часа и тя бе
дело на местната инициа-
тивна група, която я реали-
зира с подкрепата на общи-
ните Лясковец иСтражица.
Мотото на празника бе „Мо-
ят роден край - достойна те-
ритория в обединенаЕвро-
па”. В рамките на проявата
се открои замисленият
още преди два месеца дет-
ски творчески конкурс, в
който трябваше да вземат
участиедецата от двете об-
щини Лясковец и Стражи-
ца. Дейността е част от ин-
формационната кампания за популяризи-
ране дейността на Местната инициативна
група и Стратегията за местно развитие.
Близо месец над 150 деца и ученици от
МИГ-териториятаЛясковец-Стражицарису-
ваха своя роден край, писаха стихове и пес-
ни, майсторски и с много въображение ко-
нструирахамакети, разработваха презента-
ции, снимаха филми. Конкурсът „Как искам
да изглежда моят роден край” завърши с 2
изложби в центъра на Лясковец и Стражи-
ца, с награди и песни „За Европа от децата
наЕвропа”.

На 10 май празникът започна с открива-
не Денят на Европа и награждаване на
успешно представилите се участници в кон-
курса. След като прозвуча химна на Европа
„Ода на радостта”, д-р Ивелина Гецова,
кмет на община Лясковец и председател на
Сдружение ”МИГ Лясковец-Стражица” при-
ветства жителите и участниците в творчес-
ката надпревара. Победителите в съревно-
ванието бяха наградени от Петър Тахрилов
и от зам.-кмета на общината Георги Петров.
Децата от подготвителна група при лясков-
ската ЦДГ „Пчелица”, поднесоха творческо
изпълнение „Поздрав за Европа от децата
наЕвропа”. Същата празнична програмапо-
следва и в Стражица в късния следобед на
деня.

В продължение на месец и половина де-
цата от двете общини имаха възможност да
творят по поставената тема. В конкурса бя-
ха поканени да се включат участници от
предучилищна възраст /децата от детските
градини на територията на двете общини -
общо 16 детски заведения/, както и ученици
от 1-ви до 12-ти клас, разпределени в три
възрастови категории от 1 до 4, от 5 до 8 и от
9 до 12 клас - общо ученици от 15 училища
на стражишка и лясковска общини/. Основ-
ната мисия на конкурса бе да се провокира
детската мисъл към творчество, да се при-
общят подрастващите към идеята за устой-
чиво развитие и европейско бъдеще на род-
ното място и чрез опознаване на бащиния
край, да се оформи у тях визия на селската
територия като една малка частица от голя-
мата общност, наречена обединена Европа.
Всеки участник в конкурса и празника полу-
чи информационен пакет с публицистични

материали, книжки, брошури, знаменцаиба-
лони на ЕС. Идеята на приключилия кон-
курс е да насърчи децата към опознаване и
опазване на родния им край или района, в
койтоживеят и учат, в сътрудничество смес-
тната общност, гледайки на него като на при-
нос на страната ни в ЕС, принос, с който
основателноможемда се гордеем.

Най-добре справилите се с тази мисия
участници, получиха плакети за първо, вто-
ро и третомясто, предметни награди, серти-
фикати, грамоти, а малки поощрителни от-
личия бяха присъдени на всички, включили
се в конкурса. С наградите, присъдени от
организаторите в Деня на Европа, се окичи-
ха Цветелина Стоянова, Радина Григорова,
Анелия Ангелова и Атанас Венциславов -
най-малките призьори от детските градини,
както и учениците от СОУ „М. Райкович” и
джулюнското ОУ „П.Р.Славейков” Бетина
Блажева, Натали Николова, Десислава Ди-
мова и Станислава Станчева. Специалната
награда за иновация грабна ученичката от
лясковската гимназия Даница Влахова за
своя изключителенмакет.

Информационната кампания за популя-
ризиране на МИГ и Стратегията за местно
развитие продължава в седмицата от 10 до
14 май с открит информационен базар в це-
нтъра на Лясковец пред офиса на сдруже-
нието. В „Седмица на отворените врати”
гражданите могат да се запознаят с приори-
тетите на Стратегията за местно развитие
на селска територия Лясковец-Стражица и
със създаденото Сдружение ”Местна ини-
циативна групаЛясковец-Стражица”. Това е
добра възможност за граждани и предста-
вители наМИГ-територията да посетят офи-
са на организацията, да се запознаят с ин-
формационни материали, документи и пре-
зентации по проект „Придобиване на уме-
ния и постигане на обществена активност за
потенциална местна инициативна група
на територията на общините Лясковец и
Стражица” по Програма за развитие на сел-
ските райони за периода 2007-2013 година,
подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на земеделието и селски-
те райони. Осигурени са информационни
материали във всички сфери на евроинтег-
рацията.

Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна
инициативна група на територията на общините Лясковец и Стражица”

През месец май 2010 година екипът по
проекта „Партньорство за развитие на соци-
алната икономика”, съгласно проект №
BG051PO001-5.1.01-0050-C0001 С.И.Л.А
„Социалната Икономика Лост и
Алтернатива в развитието на община Ляс-
ковец продължава своята текуща работа по
изпълнениенадейностите, заложени в про-
екта, а именно: подготовка и обявяване на
част от обществените поръчки; подборина-
емане на 2 лица за длъжности: трудов кон-
султант и ресурсен консултант за работа в
Център за трудова подкрепа. Проведени са
работни срещи с директора на дирекция
„Бюро по труда” гр. Горна Оряховица за
съгласуване на съвместни дейности, от-
носно информиране на безработни лица от
община Лясковец за възможност за профе-
сионална квалификация и осигуряване на
заетост на продължително безработни ли-

ца (лица с повече от 12 месеца регистрация
в Бюро по труда и постоянен адрес на тери-
торията на общинаЛясковец).

За реализация на дейностите в „Ателие
за реклама” ще се проведат обучителни кур-
сове по „Графичен дизайн” и по “WEB диз-
айн” и за двата курса по 10 лица с про-
дължителност на обучение 2месеца.

За реализация на дейностите в „Детски
център” ще се проведе курс за 10 лица мо-
дул „Съвременни методи на грижи за деца-
та” в рамките на 30 учебни часа, след което
лицата ще бъдат разпределени в две на-
правления - курс за аниматори и курс за под-
готовка на детегледачи за двата курса по 5
лица с продължителност 1месец.

За повече информацияможетеда се объ-
рнете всеки работен ден към Николинка
Стратова илиИлиянИлиев, стая№10в сгра-
дата на общинска администрация.

-

-

-

-

-
BG051PO001-5.1.01-0050-С0001

С.И.Л.А „Социалната икономика Лост и Алтернатива
в развитието на Община Лясковец

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Този документесъздаден сфинансоватаподкрепа наОперативнапрограма „Развитиена човешкитересурси”, съфинансирана отЕвропей-
ския съюз чрез Европейския социаленфонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи отОбщина Лясковец и при нинак-
ви обстоятелстванеможеда се приема, четози документотразява официалнотостановищенаЕвропейския съюзиДоговарящияорган.
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53 РИСУНКИ С МОТИВИ ПО
ТВОРБИТЕ НА ЦОНЬО КАЛЧЕВ

Общинският конкурс за детска рисунка
„Цоньо Калчев”, учреден от община Ляско-
вец преди пет години този път имаше малко
почитатели. За разлика от миналогодишно-
то издание, в което се включиха 108 деца от
общината, тази година интерес и желание
проявиха ученици само от три училища. 53
са общо рисунките, които тази година се
съревноваваха за призовите места в трите
възрастови групи - 26 от тях са на възпитани-
ците на СОУ „М. Райкович”, със 7 творби се
представи НУ „Ц. Гинчев” и с 20 рисунки де-
цата от джулюнското училище „П. Р. Славей-
ков”.

Конкурсът се организира с цел стимули-

ране развитието на детското
въображение и популяризира-
не творчеството на джулюнския
поет Цоньо Калчев. В илюстра-
циите си по произведенията му,
малките художници са изобра-
зили пейзажии природни карти-
ни, животните, които участват в
трудовата дейност на хората,
патенца, птици и горски обита-
тели, образите на майката и де-
тето от едноименното стихотво-
рение на поета, и разбира се,
основните персонажи от най-
популярното му произведение -
орачът и сладкопойната чучу-
лига.

Журито разгледа творбите
на участниците и присъди пред-
метни награди за класиралите
се на първите три места в двете
по-малки възрастови групи, а за
призьорите от голямата група
имашепарични поощрения, как-
то и грамоти за всички номини-
рани за награда участници. Как-
то всяка година изложбата с ри-
сунките бе експонирана в чита-
лище ”Пробуждане-1896” - село
Джулюница. Лично кмета на об-
щината д-р Гецова поздрави по-
бедителите и им раздаде награ-
дите.

На първо място в групата 1-
4 клас е ученичката от джулюн-
ското ОУ „П.Р.Славейков” Надя
Динева, с награда за второ мяс-
то се окичи Ивелина Гайнурова

от НУ „Ц. Гинчев”, аЖулиета Цанева от Джу-
люница зае трета позиция. При втора
възрастова група 5-8 клас първото място е
за рисунката на Бетина Блажева - шесток-
ласничка от СОУ „М. Райкович”. От същото
училищесамомичетата на второ и третомяс-
то - Нели Костадинова и Деница Георгиева.
В групата на най-големите, отличията са са-
мо две - на първо място е Петя Илиева, а на
второ е Ива Стоянова - и двете от СОУ ”М.
Райкович”. Журито присъди и шест поощри-
телни награди, а специалната награда на
кмета на общината отреди да бъде връчена
на десетокласничката от СОУ “М. Райкович”
ДаницаВлахова.

БАЛЕТ “РИТЪМ” ЗАВОЮВА НОВИ НАГРАДИ

ДВА ЗЛАТНИ МЕДАЛА ЗА НАШИЯ КУЛТУРИСТ

ЮНАЧЕТА ОТ ЛЯСКОВЕЦ ПОЛУЧИХА

Балетна школа "Ритъм" при читалище
"Напредък-1870", гр.Лясковец с художес-
твен ръководител Валя Атанасова взе учас-

тие в Дванадесетия нацио-
нален конкурс за класичес-
ки, характерен и съвреме-
нен танц. Той се проведе на
13, 14 и 15 май и бе органи-
зиран от Министерство на
образованието и науката,
РИО Бургас и Община Бур-
гас. Балетната ни школа се
представи и в трите разде-
ла. В класически танц в
първа възрастова група за-
воюваха ІІІ място, в катего-
рията характерен танц при
трета възрастова група - ІІ
място, а в съвременен танц
им бе присъдена поощри-
телна награда. В конкурса
взеха участие 900 деца от
цялата страна във всички

категории. Балетна школа “Ритъм” благода-
ри за подкрепата на читалищното ръково-
дство иОбщинаЛясковец.

Нашият съгражданин Христомир Хрис-
тов се окичи с два златни медала и стана аб-
солютен балканскишампион след участието

си в балканското първенство по
културизъм. То се състоя в
сръбския град Варварин от 7 до 9
май и Българският тим стана там
отборен победител. Съгражда-
нинът ни безапелационно бе при-
знат от съдиите за най-добър, за-
щото показа изключителна класа и
не даде никаква възможност на
фаворита на домакините. Двук-
ратният световеншампион и евро-
пейски първенец бе избран за аб-
солютен шампион в своята катего-
риядо80 килограма.

За пореден път лясковчанина
печели най-високото отличие от
състезание по културизъм и всич-
ки ние, неговите съграждани сме
горди от успехите му. Заедно с Ко-
тоошу и Валери Божинов, той про-
славя както страната ни, така и

родния ни град.
Благодарни сме му и винаги се радваме

на високитему постижения!

ТретокласничкатаДеси
Димитрова от НУ „Цани
Гинчев” спечели три пре-
стижнинагради в петото из-
дание наНационалниядет-
ски олимпийски събор
„Юначе”, провел се преди
дни в старата столица.
След като успешно дома-
кинстваха миналата годи-
на, лясковските деца ста-
наха участници в петия на-
ционален събор, заедно с
отборите от София, Стара
Загора, Шумен и Свилен-
град. Тази година се вклю-
чиха общо140деца в олим-
пийския събор, който се
организира под патронажа
на кмета на община В.
Търново. Традиция е изданията на събора
да се откриват със символичното запалване
на олимпийския огън, след което ръково-
дството на СБГД „Юнак”-София и местната
власт на общината-домакин отправят свои-
те поздравления към всички отбори. В петия
събор нашите юначета дефилираха, заедно
с останалите участници в пищно шествие,
което премина от общината до историчес-
кия хълм „Царевец. За гостите бе пуснат ау-
диовизуалния спектакъл „Звук и светлина”,
а на следващия ден всички отбори предста-
виха гимнастическите си композиции в До-
ма на народната армия. Учениците от Ляс-
ковец, под ръководството на своята учител-
ка М. Сухлоева, мериха сили с останалите
спортни клубове и школи и се представиха
достойно в надпреварата. Освен с гимнас-
тическата си композиция, лясковските юна-
чета се включиха и в останалите раздели на

състезанието. В малката възрастова група в
категория авторско творчество Звезделина
Маринова спечели златен медал, а с дип-
лом бе наградена класиралата се на пето
място Кристина Георгиева. Криси спечели
диплом и за своята рисунка, заела четвърто
място при най-малките участници, а нашес-
та позиция е също наша ученичка - Иванка
Маринова.

Най-високите успехи в Петия събор на
юначетата са за Десислава Димитрова, коя-
то се изяви и в трите раздела и спечели зла-
тен медал, бронзов и диплом. Златото тя по-
лучи за рецитация, бронза за авторско твор-
чество, а за красивата й рисункажурито й от-
реди пето място и диплом като награда. С
диплом от В. Търново се завърна и Краси-
мира Ангелова, която спечели пето място в
надпреварата за оригинално лично твор-
чество в групата на по-големите.

ОЛИМПИЙСКИ НАГРАДИ

ПРАЗНИЧНА ИЗЛОЖБА В СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА

По случай традиционният събор на с.
Джулюница и Деня на народните читалища
настоятелството при НЧ „Пробуждане-
1896”, с.Джулюница експонира в сградата
на читалището изложба от разнообразни ек-
спонати, чиято цел е да съхрани и запази ис-
торическотоминалона селото.

Изложена бе музейната сбирка от архео-
логически разкопки от месността „Имането”
от 1983 г. За да се продължат обичаите и тра-
дициите на селото в изложбата са подреде-
ни фотоматериали от театралното творчес-
тво и народнияфолклор през изминалите 50
години. Отредено бе почетно място с фото-
материали за джулюнски деятели и личнос-
ти. Видно място сред тях заема нашата гор-

дост - световно известния сумист Калоян
Махлянов - Котоошу, който продължава да
жъне нови успехи. Джулюница е и родното
място на писателя Стоян Цонев, който има
над50 публикации в печата и 13 издадениро-
мана. Почетен бе и детският поетЦоньо Кал-
чев. Подредени са рисунки на деца от ЦДГ
„Сладкопойна чучулига” и на учениците от
ОУ „П.Р.Славейков”, с.Джулюница. Голямин-
терес предизвика изложбата „Сръчни ръце”,
в която участие взеха млади художници,
дърворезбари, плетачки ишивачки.

Добрата инициатива на читалищното на-
стоятелство допринася за поддържането на
българския дух и традиции в село Джулюни-
ца.
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„45 ГОДИНИ ДЕТСКИ УСМИВКИ” БЕ МОТОТО
НА ПРАЗНИКА НА ЛЯСКОВСКАТА ЦДГ „ПЧЕЛИЦА”

Сюбилеен концерт първата и най-голяма
детска градина в Лясковец отпразнува своя-
та 45-та годишнина. Празникът, състоял се
на 14 май в лясковското читалище, донесе
много радост и усмивки, както за децата, та-
ка и за техните родители и учители. Да уважи
тази важна дата беше дошло и общинското
ръководство, директори на детски градини
от общината и бивши възпитаници и учители
през годините. Кметът д-р Гецова поздрави
децата, а те изненадаха всички с богата и
много оригинална програма, в която се раз-
казваше като в приказка историята на първо-
то вЛясковецдетско заведение.

За историята и успехите на „Пчелица” раз-
каза и директорката Анка Иванова. За
съграждането и развитието й през тези чети-
ридесетилетия и половина е написано и вле-
тописната книга, с която разполагат днешни-
те учители вдетското учебно заведение.

В началото името наЦДГ „Пчелица” е „Ли-
лянаДимитрова” и детското заведение се по-
мещава в две стари отделни сгради. Групите
са също две и са с по 28 деца. След това е
разкрита още една група и градината става с
80 възпитаника. През 1965 г. се разкрива
четвърта група, а на следващата година при
влизането в новата сграда, строена специ-
ално за детска градина, се разкриват две но-
щуващи групи с 52 деца. Първият директор
на детската градина е Радка Недева Бала-
банска, която ръководи ЦДГ „Лиляна Димит-
рова” цяло десетилетие. През годините име-

то на детската градина се ползва с много
добър авторитет, а учителките, които започ-
ват трудовия си стаж в нея, се издигат в про-
фесионалното си поприще. В спомените,
оставени в Летописната книга е отбелязано,
че детската градина е била базова по „Физи-
ческо възпитание на децата”. Тук многократ-
но са идвали чуждестранни и наши делега-
ции и гости за обмяна на опит - например от
Куба, Варна, Стара Загора, Габрово, Сви-
щов, Троян идр.Първият директорРадкаБа-
лабанска преди години споделя: „Не всеки
българин ебил учител, но всички са били уче-
ници. Не всеки познава тежестта, но всички
са изпитвали благородството на тази профе-
сия.”

От 1976 година колективът наЦДГ „Лиля-
на Димитрова”, под ръководството на втора-
та директоркаИванкаВачева, работи по про-
блеми като „Подобряване на учебния процес
и всестранно подготвяне на децата за учили-
ще”, „Трудовото възпитание в детската гра-
дина - важен фактор за изграждане на уме-
ния и навици у детската личност”, „Внедря-
ване на нови програми в предучилищна
възраст” и др. Успешно се прилагат и нови
програми за работа с децата от предучилищ-
на възраст. Броят на посещаващите посто-
янно расте и от капацитет 104 в детската гра-
дина, броят надецатадостига до 167.

След настъпването на демократичните
промени, колективът на ЦДГ „Л. Димитрова”
решавада преименувадетската градина. То-

ва става на общо събрание, на което всички
единодушно избират името „Пчелица”, като
се ръководят от книжката на Анатол Франс -
ЦДГ „Пчелица” представлява един кошер,
пълен с много работни пчелици.” През годи-
ните детската градина доказва, че е в крак с
времето и традицията. Благодарение на про-
фесионализма, инициативата и ентусиазма
на учителите, се сформират групи по изуча-
ване на английски език, група към балетната
школа в града, специално изграден кабинет
по безопасност на движението и др. След
пенсионирането на директорката Вачева, за
вр. и. д. директор е назначена Анка Иванова.
В края на 1998г. директор ставаСтефкаТрай-
кова, която ръководи „Пчелица” десет годи-
ни. В детската градина през този период се
предприемат много образователни и квали-
фикационни инициативи. Честват се тради-
ционните календарни празници и се провеж-
дат Майски благотворителни концерти. Пос-
тавено е началото на екокампании „Спасете
Земята сега - утре ще е късно!”, „Да спасим
едно дърво”, а съвместно с партьорите от
Европейския център се провежда Деня на
Европа. В три поредни години са организи-
рани в края на месец май благотворителни
концерти под наслов „С България в сърце-
то”, „Да спасим децата, цветята, Земята” и
„Детство мое, реално и вълшебно”. От 2007
ЦДГ „Пчелица” участва в проект по програма
Коменски „Песни, музика и традиционни ин-
стументи в Европа” с координатор Франция

и партньориТурция, България,Испания,Пор-
тугалия.

От месец октомври 2008 до настоящия
момент директор на ЦДГ „Пчелица” е Анка
Иванова. Разностранните интереси на деца-
та ижеланието им за развитие в различни на-
правления довежда до организиране на до-
пълнително обучение по английски и френ-
ски език, народни танци, балет, спортен клуб
и клуб по изобразително изкуство. Децата
през последнитедве години участват и вмно-
жество конкурси и мероприятия, за които по-
лучават дипломи, а учителките - грамоти и
сертификати. Успешно приключва проектът
импо Коменски. Крайният продукт - музикал-
ната приказка, наречена „Детски сън”, се по-
срещасинтерес и одобрение от страна на па-
ртньорите. Сега малките членове на Евро-
пейската общност работят по проект „Про-
лет в Европа”, чиято цел е издигане нивото
на гражданското самосъзнание от раннадет-
ска възраст. Продължава традицията да се
отбелязват националните и битови празни-
ци и възпитанието на децата в национална
принадлежност. Работата по проект „Здрав-
но образование” и „Безопасно поведение на
пътя” са с продължаващо обучение, преми-
нало през годините, но в ново измерение.

Дейното участие на малчуганите във
всички тези инициативи доказва, че днешни-
те наследници на първата детска градина
достойно защитават името й - символ на тру-
долюбието, упоритостта и усърдието.

24 МАЙ - ДЕН НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА

НАШИ ПЕДАГОЗИ ЧЕТОХА ДОКЛАДИ
НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

В навече-
р и е т о н а
н а й - б ъ л
гарския праз-
ник - 24 май,
поздрав към
общинското
ръководство
п од н е с о ха
д ецата от
д о б р и д я л-
ската и коза-
ревската дет-
ски градини.
М а л к и т е
възпитани-
ци, придру-
жени от ди-
ректорките
на детските
заведения,
показаха как-
во са научили за празника на буквите, за
първоучителите и тяхното дело. Бъдещите
пър вокласнички Емине Ереджепова и
Звезделина Йорданова от „Щастливо де-
тство” и Дарина Коджалова и Станислава
Люцова от „Детелина” рецитираха стихове,
посветени на празника. Те направиха изне-
нада на общинското ръководство - подари-
ха на кмета и зам.кмета цветя и сборник
„Празниците и обредите в България”. На 24
май от 10.00 часа в салона на читалище
„Напредък-1870” гр. Лясковец започна праз-
ничния концерт по случай 24 май - Деня на
българската просвета и култура и на сла-

вянската писменост. В официалния праз-
ник, посветен на делото на Светите братя
Кирил и Методий, участваха с богата праз-
нична програма учениците от училищата в
град Лясковец, както и съставите при чита-
лище „Напредък-1870”- Балетна школа
„Ритъм”, ДВГ „Звънчета”, ДВГ”Мелъди” и
танцов състав „Лудо младо”. Д-р Ивелина
Гецова, кмет на Община Лясковец приве-
тства всички присъстващи с този прекра-
сен български празник. Час преди това, в
празничния 24май, в двора наСОУ „М. Рай-
кович” тържествено бяха изпратени абиту-
риентите.

-

-

Третата на-
ционална кон-
ференция „Во-
дим бъдеще-
то за ръка” се
проведе тази
година в Ло-
веч и бе орга-
низирана от
М и н и с т е-
рството на об-
разованието,
младежта и
науката и ло-
вешкия Реги-
онален ин-
спекторат. На-
учен ръково-
дител на кон-
ференцията
бе проф. д-р
Марияна Сте-
фанова. В сво-
ето академич-
но послание към участниците тя каза: „Тази
метафора „водим бъдещето за ръка“, спо-
лучливо избрана от Вас, препраща към Ва-
шата ми с и я з а п р офесионално -
педагогическа подкрепа на духовността на
нацията, поради настоящия духовен недос-
тиг в образците, които ни заобикалят”. В ра-
ботата на конференцията взеха участие на-
чални и детски учители от всички области на
страната и бяха изслушани 104 доклада, три
от които налясковски учители.

Целта на конференцията бе да отговори
на съвременните предизвикателства пред
българското предучилищно възпитание,
чрез съхраняване и обогатяване на тради-
цията, както и чрез популяризиране на доб-
рия педагогически опит и творчески потен-
циал на детския учител. Задача на Министе-
рството на образованието и науката е не-
престанното повишаване на професионал-
ната компетентност на предучилищните пе-
дагози в съответствие с потребностите, про-
изтичащи от динамиката на науката, общес-
твеното развитие, промяната в нагласите и
мотивацията за учене през целия живот.
Участниците се представиха с доклад, при-
дружен с презентация в следните тематични
направления: Приемственост между детска-
та градина и началното училище; Задължи-

телната под-
г о т о в к а
преди по-

стъпване в първи клас - необходимост и пер-
спективи; Детска градина за всички - интег-
рация, чрез обучение и възпитание; Изграж-
дане на позитивна подкрепяща среда - га-
рантиране на свободата, равнопоставеност-
та, равния шанс и достъпа до образование;
Квалификация на педагогическите кадри -
състояние, проблеми, перспективи; Нови
технологии и управление на проекти.

Докладите бяха подадени при експерти-
те в РИО и подбрани от областна комисия,
след което бяха включени в сборник, разда-
ден на всички по време на конференцията.
Освен деловата работа - пленарни доклади
и работа по секции, са проведени посеще-
ние на културно - исторически забележител-
ности и педагогическа визита в детска гра-
дина и в начално училище. Област В. Търно-
во представиха учители от Лясковец с три
доклада - Кремена Енчева от начално учи-
лище „Н. Козлев” с доклад на тема „Ориенти-
рането в света - основа за единност в обра-
зователната система в началното училище”;
Стефка Обрешкова от СОУ „М. Райкович” с
„Интегриране на ЗИП ИТ в първи клас чрез
използване на проектно - ориентирано ин-
тердисциплинарно обучение”; АнкаИванова
и КрасимираПопова отЦДГ „Пчелица” с док-
лада си „Факторът екипна работа в реализи-
рането на проект Песни, музика и традици-
онни инструменти вЕвропа” по секторна про-
грамаКоменски.


