
1 -юли 31 август 2018 година брой 5 (90), година XI

ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

НАД 200 ГОЗБИ СГОТВИХА В ДЕСЕТИЯ ФЕСТИВАЛ „ПЪСТРА ТРАПЕЗА В ДЖУЛЮНИЦА”

„Пъстра трапеза” бе събитието, което
събра в Джулюница десетки пазители на
традициите, за да покажат своите умения
на ненадминати кулинари, за да попеят и
да се повеселят всички заедно в родното
село на Котоошу. Традицията продължа-
ва вече 10 години и интересът към нея не
стихва.Освен пъстри трапези с гозби, мно-
жеството гости и почитатели на хубавата
българска кухня, можеха да се насладят и
на песенни изпълнения и да похапнат ме-
кици, вкусна рибена чорба и да опитат от
домашно приготвена на място лютеница.
Кулинарните съби-
тия се наложиха
трайно в календара
на Община Ляско-
вец и са резултат от
успешно провежда-
щия се „Карвинг-
фестивал Лясковец
- пъстра столица на
зеленчуците и гур-
бетчийското гради-
нарство”, който за-
писа успешното си
Седмоиздание.

Тази година изя-
вите започнаха с
фестивала „Пъстра
трапеза на гости в
село Джулюница” и
с провеждането на
Празника на до-
машната лютеница и ще продължат в Ко-
заревец, с празника известен като „Ден на
кокошата чорба”.

Откриването на седмия Карвинг-
фестивалнаправи кметът наОбщинаЛяс-
ковец д-р Ивелина Гецова. Тя благодари
на всички за труда и всеотдайността и по-
здрави майсторите на карвинга, кулина-
ри, самодейци, гости и домакини на проя-
вата. Част от Карвинг-фестивала е кули-

нарната надпревара „Пъстра трапеза” и
юбилейното Десето издание подготвиха
Народно читалище „Пробуждане-1896” с.
Джулюница, подкрепени от ентусиасти от
местния пенсионерски клуб, от Община
Лясковец и Националната Асоциация за
развитие на изкуствата и занаятите -
А.Р.И.З.-7 - основател на пътуващата из-

ложба „Пъстра тра-
пеза на гости намоя
град”. Именно с под-
крепата на Асо
циацията и с гласу-
ването на всички
българи, джулюн-
чани бяха високо
оценени преди ня-
колко години за
успешната реали-
зация на кулинар-
ното събитие и за-
служено завоюваха
националния приз
„Пазител на тради-
циите”.

За десети път
централният парк в
селцето събра лю-

бителите на вкусните български гозби, а
местните и гости-кулинариразпънаха тра-
пези, за да покажат уменията си в пригот-
вянето на вкусна идобреаранжирана хра-
на. Площта в парка беше изпъстрена с
разнообразие от етнощандове, които
също като ястията се конкурираха за при-
зовите места. При откриването на фести-
вала организаторите пожелаха на всички
участници успех в кулинарните съревно-
вания. Своите поздрави отправиха Екате-
рина Москова - председател на местното
читалищеиосновният организатор и осно-

вател на кулинарния фестивал А.Р.И.З.-7,
в лицето наМариетаНедкова.

Оригинални ястия, характерни за ляс-
ковския край и региона, уникални кули-
нарни творения по рецепти на нашите ба-
би, карвинг-изкуство и пълни кошници със
зеленчуци, щандове с тикви, квилинг-
произведения ищанд с веганска храна ви-
дяха посетителите на пребогатото Десето
кулинарно изложение. Тази година, освен

от лясковска общи-
на, своите вкусни
вълшебства пред-
ложиха и гости от
близо идалеч. Дока-
то журито опитваше
ястията и опреде-
ляше по различни
критерии най-доб
рите, за радост на
публиката звучеше
хубавата българска
песен, представена
от различни певчес-
ки колективи. Фол-
клорната програма
бе открита от дома-
кините от Джулюни-
ца - първи на сцена
се качиха най-
малките пазители

на традициите от ДГ „Сладкопойна чучу-
лига”. Участие взеха и по-възрастните до-
макини от певческа група „Ален божур”,
както и гостите от клубовете на пенсионе-
ра в Лясковец „Зора” и „Мазневска чеш-
мичка”, гости от Драгижево - Детска фол-
клорна група „Китчица”, козаревската гру-
па за народни песни „Авлига”, вокална гру-

па „Бели ружи” от Лясковец, „Росна китка”
от Бряговица, група „Романтика” от село
Палици, самодейците от пенсионерски
клуб „Здравец” - Кесарево, както и тези от
читалище „Просвета-1915” от далечно Ру-
се.

Всички гости на фестивала опитаха от
вкусната рибена чорба на майсторките
Марийка Добрева и Йорданка Бонева и от
приготвената на място домашна лютени-
ца по рецепта на Величка Цонева - мина-
логодишният победител в конкурса за лю-
теница.МайсторитеПенкаСавова и семе-
йство Красимира и Стефан Славеви от
Джулюница свариха лютеницата наЦоне-
ва в голяма 30-литрова тава и намазаха
филийки на изгладнелите гости. 50 литра
рибена чорба и около 500 филии с люте-
ница изядоха гостите, а представители на
читалищното настоятелство - Йорданка
Тонева, Янка Чешмичкова и РужкаИвано-
ва, пържиха с часове вкуснимекици.

Тази година за седми път се съревно-
ваваха домашните лютеници на 82-ма
майстори на кулинарното домашно изку-
шение.

Три часа не стигнаха на журито да об-
ходи всичките 9 щанда с претрупани блю-
да и да опита всичките 214 гозби, които
подредиха сръчните домакини от Ляско-
вец, Драгижево, Козаревец, Добри дял,
домакините от читалището и пенсионер-
ския клуб в Джулюница и гостите-

кулинари от Първомайци, Кесарево и Ру-
се. Специално жури оцени и участниците
в конкурса за най-вкусна домашна люте-
ница. Първенецът в тазгодишната над-
превара за най-вкусна лютеница журито
определи много трудно. Поощрения полу-
чиха лютениците на Пенка Добрева от
Джулюница и Цветанка Костова от Драги-
жево. На второ и трето място в крайна
сметка бе отсъдено да се наредят домаш-
ните лютеници наМарияСтоева от Ляско-
вец и на Дафинка Игнатова от Козаревец,
а най-добърмайстор на лютеница за 2018
година е кулинар от Драгижево - Светос-
лав Йорданов, който в следващото изда-
ние на празника ще покаже пред всички
как точно я приготвя.

Досега в дните на фестивала карвинг-
умения показваха 66-годишната козарев-
чанкаЦенкаДимова, както имладатаджу-
люнчанка Виктория Димитрова, /на 25 го-
дини/, а тази година с карвинг-творения се
включиха също и гости от Нови пазар и
Варна, професионално занимаващи се с
това изкуство - Божидар Димитров и него-
вия екип Ивелина Желева и Димитричка
Янкушева.

Много награди отнесоха победители-
те и в това издание на фестивала. С на-
града за „Оригинална рецепта” е ястието
„Ловджийски гювеч” на джулюнчанина
Красимир Кръстев. Наградата за „Най-
добър десерт по стара рецепта” грабна
Пепа Дончева от Драгижево за „Жито с
мляко и орехи”. Наградата за „Вкус” полу-
чи Гинка Стоилова от лясковския клуб на
пенсионера „Мазневска чешмичка” с до-
машно приготвената „Лучена манджа със
сини сливи”. Най-добре с приготвянето на

ястие по „Автентична рецепта” се справи
Величка Илиева от Кесарево, която бе на-
правила „Тарана”. За „Оригинално пред-
ястие” награда получи „Салата изумруд”
на Мария Драева от лясковския клуб „Зо-
ра”. В категорията „Регионална рецепта”
своя регион представи блестящо гостенка

от далечно Русе -
Мариана Петкова
от читалище „Прос-
вета-1915” показа
местна „Еченица” и
заслужи признание-
то нажурито. За сво-
ето цялостно пред-
ставяне с многооб-
разие от гозби, със
Специална награ-
да, която за втора го-
дина е на името на
Котоошу и бива оси-
гурявана от негови-
те родители, този
път бе наградена
джулюнчанката Ди-
митринка Любено-
ва. За цялостно
представяне бяха

отличени и кулинарите, подредили 12 яс-
тия в щанд „Веганска кухня”, както и мла-
дата добридялчанка Велислава Иванова,
показала поредица „Домашно-млечни
продукти”. Колективна награда за най-
красиво аранжиран, най-дълъг и най-
богат щанд в категория „Етно-визия на
щанд” заслужено грабнаха кулинарите от
Козаревец, които сложиха на трапезата
50 ястия.

Най-добрите в различните категории
майстори на български гозби бяха награ-
дени от кмета на общината д-р Гецова, от
специалния гост на празника инж. Детели-
на Борисова - заместник-областен упра-
вител на В. Търново, от председателя на
лясковския Общински съвет Даниела
Арабаджиева и от представителите нажу-
рито. Всички първенци и в конкурса за до-
машна лютеница, и в надпреварата за
вкусни гозби, получиха предметни награ-
ди и грамоти. За успешното провеждане
на фестивала организаторите изказаха
своята огромна благодарност на всички
участници в събитието, на спонсорите и
на всички доброволци от селото, включи-
ли се с труд и средства за отбелязването
на 10-тия фестивал в родната им Джулю-
ница. А като на юбилей, бе разрязана и
красива торта, приятелски подарък от ку-
линари от Бряговица, от която похапнаха
десетки хлапета и по-големи мераклии. В
знак на благодарност, зеленчукопроизво-
дителите-домакини изпратиха на прияте-
лите си отА.Р.И.З.7 сувенирни подаръции
най-ценния подарък - пълни кошници с
пресни и екологично чисти плодове, зе-
ленчуци и венец от люти шипки, набрани
от джулюнските градини.

-

-
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В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СЕ ПОДПИСАХА ОСЕМ ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
На 7 август 2018 година за първи път в

Община Лясковец се подписаха договори
за финансиране на проекти до 3 хиляди
лева от създадения Фонд за подкрепа на
местни инициативимеждуОбщинаЛяско-

вец, Платформа „Агора”, чрез проект
„Активни общности: изграждане на капа-
цитет за промяна” и от друга страна -Сдру-
жение с нестопанска цел „Местна инициа-
тивна групаЛясковец-Стражица”, като ад-

„Новата страна на ваканцията” беше
първата съвместна инициатива между
Съвета на децата към Държавната аген-
ция за закрила на детето, Община Ляско-
вец и Спортен клуб по ориентиране „Бра-
ун тим”. Лясковските деца се забавляваха
с поредицата прояви в продължение на
три дни. Първият ден организатори и мал-
чугани посветиха на кулинарията. В цен-
тралния градски парк в Лясковец децата
бях част от Ателие „Детска кухня”. Гергана
Терзиева, която е член наСъвета на деца-
та, представяща област Велико Търново,
запозна малките любознайковци с вред-
ните и полезни храни в нашето ежедне-
вие. Всички присъстващи се забавляваха
в състезателни игри под звуците на детска
музика. Накрая си похапнаха и от полез-
ните храни, които сами определиха като
здравословни и вкусни.

През втория ден дъждовното време не
изплаши мераклиите, дошли да спорту-
ват и успешно се проведе предварително
планираното Ателие „Спортно ориенти-
ране”. По-големите на възраст и с доказан
опит представители на спортен клуб „Бра-
ун тим”, обясниха правилата ицелта на иг-
рата. Интересът на децата се увеличи, ко-

гато пробягаха няколко различни маршру-
та, откриха точките и заедно с отлични
спортисти от нашия град, навлязоха в
тънкостите на спорта ориентиране.

На третия ден забавленията от новата
страна на лятната ваканция преминаха в
Ателие „Анимационни шедьоври”. Целта
беше децата да се запознаят с техниката
на Stop Motion анимацията и създаването
на кратки филми. Всички малки фотогра-
фибяха разпределени в групи и сред зеле-
ните площив градския парк, направиха по-
редица от снимки на своите анимационни
герои. Всяка група предаде своите елек-
тронни фотоси, които заснеха с цифрови
апарати и телефони.Обучителят имВели-
на Терзиева демонстрира как техните
снимки „оживяват” в краткифилмчета. Са-
мото представяне на детските филми бе-
шеорганизирано в залата наМузея на гур-
бетчийското градинарство в Лясковец.
Там, освен задоволството да видят край-
ния продукт на своя труд, малките фотог-
рафи имаха възможност да получат от
уредника на музея Мария Бърнева и по-
лезна информация за лясковските гради-
нари-гурбетчии и за поминъка на градЛяс-
ковец вминалото.

Три певчески колектива донесоха на-
гради от състоялия се в свищовското село
Царевец Осми национален фолклорен
фестивал „Фолклорен извор”. Те получи-
ха престижниотличия отфестивала, в кой-
то години наред председател на журито е
изтъкнатият български фолклорист Юлия
Цанкова. Нашите певци бяха оценявани и
от д-р Силва Хачерян - началник отдел
„Международно сътрудничество и регио-
налнидейности” вМинистерството на кул-
турата, проф. Елена Кутева - директор на
Държавен фолклорен ансамбъл „Филип
Кутев“, Гуна Иванова - народна певица,
Даниел Спасов - народен певец, автор,
продуцент и водещна телевизионни пред-
авания, Димитър Манов - хореограф и от
Генчо Генчев - председател нафестивала
и кмет наОбщинаСвищов.

Сребърни медалисти от Лясковец са
певиците от Вокална група „Чаровна
възраст” при лясковския клуб на пенсио-
нера „Зора” и изпълнителите от другия
наш пенсионерски клуб „Мазневска чеш-
мичка” от група „Росна китка”. Със злато
зарадваха своето село и Община Ляско-
вец самодейците от козаревската Група
за народни песни „Авлига”, а тяхната ръко-
водителка и солистка Дочка Габровска се
окичи с поредния си сребъренмедал за ин-
дивидуалното си изпълнение. Индивиду-
ална награда и бронзов медал от фести-
вала има и Мария Глушкова от „Чаровна
възраст” прилясковския клуб „Зора”.

През 2018 година село Царевец стана
домакин на хилядифолклорни ценители в
няколко поредни дни в началото на месец
август. Над400 колектива и над5000 учас-
тници събра тази година престижниятфо-
рум, провеждащсе в нашиярегион. И тази

година празникът изненада участниците с
нови и атрактивни награди. Освен първо,
второ и третомясто в съответните 12 кате-
гории, журито нафестивала присъдипове-
че от двадесет поощрителни и специални
награди. В Осмото издание бяха раздаде-
ни и много парични премии, като общият
награденфонд възлезе на 20 000 лв. Спе-
циални награди бяха връчени от името на
Министерство на културата, под чийто пат-
ронаж се провежда фестивала, както и от
много медийни партньори, сдружения,
спомоществователи и институции. Без-
спорно най-желаните награди са тези, кои-
то журито присъжда за най-добро пред-
ставяне в областта на автентичния фол-
клор - „Приз“, в областта на обработения
фолклор - „Лауреат“ и наградата „Гласът
на „Фолклорен извор“ за най-добро вокал-
но представяне. Освен участващи танцо-
ви ансамбли, състави и танцови клубове,
певчески групи и хорове от читалища и
пенсионерски клубове от различни части
на страната, в Осмото издание нафорума
силно присъствие отбелязаха и младите
хора от професионалните училища за
фолклор вКотел,Широкалъка, Варна,Со-
фия, Бургас и други, чиито възпитаници
се изявиха в няколко дни на фестивална-
та сцена. Концерти в Осмото издание на
фестивала изнесоха и Ансамбъл „Мера-
ни“ от Грузия, Фолклорен ансамбъл „Ка-
линка“ от Русия и Фолклорен ансамбъл
„La Coyolera“ от Коста Рика, както и на-
шенски формации, като солисти от „Мис-
терия на българските гласове“ и ан-
самбъл „Пирин“, а в заключителната част
нафестивала, за гости, домакини, органи-
затори и участници, свои изпълнения под-
несефолклорната певицаНелина.

ТРИ ЛЯСКОВСКИ СЪСТАВА СПЕЧЕЛИХА
НАГРАДИ ОТ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР”

министратор нафонда.
Основният приоритет наФондаенасо-

чен към насърчаване участието на об-
щността при решаването на местни про-
блеми, прилагане на общностни инова-
ции и подобряване на средата и качество-
то наживот на общността.

На първата сесия за 2018 година бяха
одобрени 9 проектни предложения на не-
правителствени организации, определе-
ни за извършване на общественополезна
дейност, регистрирани по Закона за юри-
дическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона за
народните читалища (ЗНЧ), етажна со-
бственост по реда на Закона за управле-
ние на етажната собственост (ЗУЕС),
осъществяващи дейността си на терито-
рията на Община Лясковец, които допри-
насят за развитие на местната общност.
Общият одобрен финансов ресурс е на
стойност 20 809.00 лв., а срокът за реали-
зация на инициативите е с продължител-
ност 4месеца.

Одобрените за финансиране проек-
тни предложения са насочени към стиму-

лиране на местното население в Община
Лясковец да участва активно в разреша-
ването на значими за общността пробле-
ми. Реализирането на проектните пред-
ложенияще доведе до постигане на след-
ните очаквани резултати: озеленено и об-
лагородено междублоково пространство
в градЛясковец, чрез проектно предложе-
ние подадено от Сдружение на собстве-
ниците „Заедно” гр. Лясковец, ул. „Стойчо
Куркев”№19, вх. А; трансформирано про-
странството в района на Музея на гурбет-
чийското градинарство, известно като
„Ланджов двор”, с творби от проведен
творчески пленери задаванетому като но-
во културно пространство в града, корес-
пондиращо тематично и смислово със
съществуващия Музей, чрез проектно
предложение подадено от Сдружение
„Бъдеще за нас” и до подобряване на ко-
муникацията между различните поколе-
ния, чрез организиране на редица съби-
тия от настоятелствата „Децата на град
Лясковец при ДГ „Славейче”, при ДГ „Ра-
дост”, ДГ „Пчелица”, Сдружение „3Д” и
Сдружение „Партньори заЛясковец”.

СЪВЕТЪТ НА ДЕЦАТА
ОРГАНИЗИРА ЗАБАВЛЕНИЯ ЗА
ЛЯСКОВСКИТЕ МАЛЧУГАНИ
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За поредна година в най-голямото ни
село се проведе станалия вече традици-
онен летен турнир по футбол на малки
вратички „Джулюница - Лято 2018”. Тур-
нирът отново предизвика много емоции,
които преминаха на отлично подготвен
терен за играчите и сред препълнени три-
буни с многолюдна публика. В заключи-
телния ден, когато се решаваше койще е
крайният победител на футболния тур-
нир, програмата откриха с демонстрати-
вен мач ветерани и юноши на домаки-
нстващия ФК „Владислав” - двубой меж-
ду млади и стари, между славно минало
и бодрата смяна футболисти на спо-
ртсменскаДжулюница.

В срещата за трето място, миналого-
дишният победител, тимът на „Епъл”,
Джулюница, след няколко обрата, се на-

ложи на отбора от Козаревец с резултат
4:3. Двата гола за джулюнчани отбеляза
Даниел Димитров, а с по един се подпи-
саха Илиян Петков и Цветомир Додуров.
Козаревчани пък отсрамихаВалентинПа-
рашкевов, също на два пъти, и веднъж -
СтанимирАндреев.

Въвфиналната срещана турнира зре-
лищна игра направиха двата тима, пре-
тенденти за титлата. „Кока Кола” /Джулю-
ница/ и „Корадо България” /Стражица/,
се противопоставиха един на друг в край-
ната битка. В първото полувреме с по-
добра игра „Кока Кола” поведе, като ре-
зултатът откри Иван Иванов. Втората
част също започна успешно и бързо джу-
люнчани набавиха ощедва гола и постиг-
наха резултат 3:0, благодарение отново
на Иван Иванов и Ангел Кабакчиев. След

като резултатът рязко набъбна, състеза-
телите наСтражица се разиграха и с голо-
ве на Атанас Евтимов и Георги Георгиев,
набързо върнаха интригата на терена.
До края на срещата стражичани натисна-
ха здраво, създадоха няколко положе-
ния, но до късна драма не се стигна и та-
ка след загубения финал през миналото
лято, отборът на „Кока Кола” /Джулюни-
ца/, заслужено спечели турнира.

За всички тимовебяха предвидени ку-
пи, грамоти, плакети и предметни награ-
ди. Раздаденибяха и предвидените инди-
видуални награди. Награждаването бе
късно вечерта и първенците бяха по-
здравени и уважени лично от кмета на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова.
Призът за най-млад състезател получи
Мирослав Димитров от джулюнския тим

„Анималс”, а с почит и респект към натру-
пания опит, титлата за най-възрастен иг-
рач стана притежание на Николай Колев
- Бай Кольо от „Земеделец”. За най-
коректен отбор на терена беше отличен
тимът на Козаревец, а вратар на турнира
стана най-добрият пред вратата - стра-
жичанина Ивелин Пройнов от „Корадо
България”. За голмайстор на състезани-
ето заслужено обявиха Иван Иванов от
отбора на победителите, който е с 11 по-
падения, а най-полезен състезател е иг-
рач от тима на „Епъл” - Цветомир Доду-
ров. Специалната награда за най-
проспериращ млад състезател от с. Джу-
люница на името на дългогодишния учи-
тел и спортен деятел Богомил Йорданов,
бе присъдена на Христо Кенарев от
„Анималс”.

В три дни
се проведоха
три междуна-
родни старта
по спортно
ориентиране
- с п р и н т ,
дълга дис-
танция и ща-
фета, като в
третия ден
д о м а к и-
н с т в а щ и я
град беше
Л я с к о в е ц .
Щафетите и
заключител-
ната церемо-
ния по на-
граждаване-
то се състоя-
ха до Петро-
павловския манастир. Състезанието из-
лъчи най-добрите юноши и девойки ори-
ентировачи на стария континент.

Над 500 състезатели и треньори от 35
страни стартираха в четири основни
възрастови групи -момичетадо16 г., мом-
чета до 16 г., девойки до 18 г. и юноши до
18 години. Международната проява бе
организирана от местния клуб с над 60-
годишна история СКО „Трапезица 1954“
В. Търново съвместно с Българска феде-
рация по ориентиране, Туристическо дру-
жество „Трапезица 1902” и организацио-
нен комитет, съставен от най-добрите
съдии и ръководители от цяла България.
РазширеноЕвропейско първенство наре-

коха състезанието организаторите, тъй ка-
то освен спортисти от европейски страни,
в него се включаиха и ориентировачи от
Австралия,САЩиНоваЗеландия.

Отборът на България в Европейското
първенство бе представен от 15 състеза-
тели и двама треньори. Трите важни стар-
та бяха на територията на трите общини
Велико Търново, Елена и Лясковец.
Първенството стартира със спринтова
дистанция на емблематичната крепост
Царевец, а в следващия ден, център на
състезанието за дългата дистанциябе не-
позната гористаместност вЕленския бал-
кан, в близост до селоМийковци. Послед-
ният ден бе атракцията на съревнование-

то - най-подходящ терен за щафети се
оказа именно районът около Лясковския
манастир и там се състояха и надпрева-
рата, и награждаването от крайното кла-
сиране.

Награждаването на отборите-
победители и официалното закриване на
първенството бяха на откритата каменна
сцена зад нашия манастир. Медалите и
грамотите връчиха кметовете на Ляско-
вец и В. Търново д-р Гецова и инж. Панов.
В категорията за момичета до 16 години
златнитемедалибяха заШвейцария, сре-
бърните - заФинландия, а бронзовите - за
Чехия. Четвърти останаха момичетата от
Унгария, а българските състезателки зае-

ха престиж-
ното петомяс-
т о . Ше с т и
остана тимът
наРусия. В ка-
тегорията за
момчета до
1 6 г од и н и
шампион ста-
наЧехия, вто-
ри се класира
отборът на
Финландия,
трети - тимът
на Франция.
Швейцария,
Унгария и Ру-
с и я з а е х а
четвъртото,
петото и шес-
тото място.
Момичетата

от Швеция заеха първото място в катего-
рията до 18-годишна възраст, следвани
от Норвегия, Финландия, Чехия, Австрия
и Швейцария. В категорията мъже до 18-
годишна възраст златото бе за Франция,
среброто - за Финландия, бронзът - за
Норвегия. Местата от четвърто до шесто
заеха атлетите от Швеция, Швейцария и
Русия. Отборната купа бе за Финландия.
В церемонията по награждаването учас-
тваха също Мария Силвия Вити - член на
съвета на Международната федерация
по ориентиране, доц. Атанас Георгиев -
председател на Българската федерация
по ориентиране и народният представи-
телВеселаЛечева.

ДЖУЛЮНЧАНИ ПРОВЕДОХА ТРАДИЦИОННИЯ СИ ЛЕТЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ

ЛЯСКОВЕЦ ДОМАКИНСТВА ЕВРОПЪРВЕНСТВО ПО ОРИЕНТИРАНЕ

Шесто издание на Планинското състе-
зание „Раховец Лясковец” се проведе в
Лясковец. От години домакин на надпре-
варата е нашият град, а трасето по пътя
към Петропавловския манастир е едно от
най-атрактивните и най-техничните в
България и затова привлича все повече
участници. Тази година надпреварата бе
ІV кръг от Републиканския шампионат по
планинско изкачване и в същинското
състезание, което се състоя във втория
ден, победител стана миналогодишният
шампион Юлиян Телийски от „Дунав Рей-
синг”.

Организатори на състезанието в Ляс-
ковец са „Етър Рейсинг”, Българска Феде-
рация по автомобилен спорт и добре пар-
тниращите си съседни общини Лясковец и
Горна Оряховица. В първия ден традици-
онно автомобилите преминаха админис-
тративно-технически преглед в ГорнаОря-
ховица, а след товабяха изведенидо стар-
та, който и тази година бе до лясковския
стадион „Михаил Алексиев”. Състезание-
то бе официално открито от кметовете на
ГорнаОряховица инж. ДобромирДобрев и
наЛясковец д-рИвелина Гецова, които по-
желаха успех на всички.

ДомакинътОбщинаЛясковеци тази го-
дина бе осигурил на пилотите много добри

условия и отлично трасе за състезанието.
Дължината на трасето бе 3 350 м и отгова-
ря на всички изисквания на Българската
федерация по автомобилен спорт. Тази го-
дина с броя на участниците бе поставен ре-
корд - записани бяха 45 състезатели, но на
стартовата линия след техническата про-
верка застанаха 39 автомобила. В първо-
то издание на Планинско състезание „Ра-
ховец Лясковец“ през 2013 г. стартираха
33 състезатели, през 2014 г. те бяха 26,
през дъждовната 2015 - 29, 2016 г. в над-
преварата се впуснаха 34 пилоти, а през
2017 г. на старт застанаха 33 състезатели.
Тази година няколко пилоти не можаха да
преминат финалната линия и за съжале-
ние, един от тях бе нашият съгражданин
Тодор Тодоров, който миналата година се
представи блестящо. Той е и автор на иде-
ята за провеждането на рали-
състезанието в Лясковец предишест годи-
ни. Този път не успя да завърши състеза-
нието и двукратниятшампион тук, в Ляско-
вец - ЛюбенКаменов.

След победата си в тазгодишната над-
превара „Раховец Лясковец 2018“ вече
двукратен шампион е Юлиян Телийски.
Той е победител в генералното класиране
и спечели победата в своя клас HC1 с „Ми-
цубишиЛансър”. Втори в генералното под-

реждане е
ХристоМано-
лов, победи-
тел в първа-
та надпрева-
ра в Ляско-
в е ц п р е з
2013 година.
Купата за тре-
томясто вдиг-
на Ивелин
Йотков от
„Грийн форс
мотор”. Със
своето БМВ
Е30 Йотков
с п е ч е л и
първото мяс-
то в клас
HC2. В гене-
ралното кла-
сиране за на-
ционалния
планински шампионат поведе Христо Ма-
нолов. Юлиян Телийски е втори на много
малка разлика. Много близо един до друг
са следващите трима - Илия Царски, Иве-
лин Йотков и Любен Каменов. Шампионът
ще се реши в оставащите два старта от ре-
публиканското първенство. В отборното

класиране първо място зае „Грийн форс
мотор”, втори е „Джордан рейсинг”, а трети
е тимът на „АСКСтараЗагора”.

Купите и наградите връчиха кметовете
на двете общини д-р Гецова и инж. Доб-
рев, както и представители на основните
спонсори „Минови груп” и „Киамоторс”.

МИНАЛОГОДИШНИЯТ ПОБЕДИТЕЛ В РАЛИ-СЪСТЕЗАНИЕТО
ЮЛИЯН ТЕЛИЙСКИ ОТНОВО Е ПЪРВИ
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гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

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

Първото издание на
песенно-танцов форум
се проведе в лясковско-
то село Добри дял. От
осем години насамвДоб-
ри дял читалищни дей-
ци, кметството и пенсио-
нерският клуб подготвят
фолклорен празник, кой-
то събира самодейци от
общинските фолклорни
състави. Тази година
организаторите дадоха
поле за изява и на гости
от съседниобщиниираз-
шириха обхвата на своя-
та изява, като нарекоха
събитието Регионален
празник на песента и тан-
ца „От любов към българското”. Първото
му издание протече при изключителен ин-
терес от страна на самодейци-участници
и публика. Освен самодейци от Лясковец
и селата на общината - Козаревец, Добри
дял, Драгижево и Джулюница, в празника
се включиха и формации от Горна Оряхо-
вица, Писарево, Драганово, от златариш-
кото Горско Ново село, от Палици, общи-
на Елена, както и от далечното село Те-

лиш, общинаЧервенбряг, областПлевен.
Над 200 певци и танцьори на възраст

от 6 до 86-годишниизлязоха надобридял-
ска сцена. Празникът протече в читали-
щето-домакин „Петко Р. Славейков-1903”
и бе открит от председателя на културна-
та светиня Иванка Костова. Всички из-
пълнители бяха поздравени от кмета на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова и
от местния кмет Стоян Стоянов. Гости бя-

ха и председателят на Общински съвет-
Лясковец Даниела Арабаджиева и замес-
тник-кметът инж. Росица Господинова. До-
макините от Добри дял сложиха начало
на празничната програма с театрално
представление-седянка „Клюкарки”, а с
песни от репертоара си се изяви домаки-
нстващата група за автентичен фолклор
„Пъстра китка”, с художествен ръководи-
тел Живка Иванова. Индивидуални из-
пълнения поднесоха добридялчанките
Стойка Пенева и най-възрастната певица
- 86-годишната солистка на групатаПенка
Ненова.Най-малките представители в пе-
сенно-танцовия форум пък бяха шестго-
дишната Карина Павлова от Козаревец и
Александра Кондева - на 7 години от ляс-
ковския клуб „Млад етнограф”. Отлично
се представиха и младите драгижевски
певци от Детска фолклорна група „Китчи-
ца”, със солист Мелиса Ахмедова. Обич-
та си към българското в песни изразиха и
по-възрастните изпълнители от пенсио-
нерски клуб „Мазневска чешмичка”, во-
кална група „Белиружи” от лясковското чи-
талище „Напредък-1870”, козаревската
група „Авлига”, джулюнският състав
„Аленбожур”, както имного гости - от елен-
ското селоПалици,мъжката певческа гру-

па „Георги Измирлиев” от съседна Горна
Оряховица, народният певец и майстор-
гайдар Петър Георгиев и неговият състав
от Писарево, гости от златаришкото Гор-
ско Ново село и други. Празникът в Добри
дял уважи и фолклорна група „Извор” от
далечното селоТелиш.Нелипсваха и тан-
цови изпълнения и представяния на оби-
чаи - това направиха гостите от козарев-
ския Танцов клуб за народни хора, от дра-
гановския драматичен театър и от лясков-
ския клуб „Младетнограф”.

В продължение на няколко часа 17 ко-
лектива от региона пяха, танцуваха, пред-
ставиха обичаи и показаха, че обичат
българското и ревностно пазят традиции-
те на дедите ни, предават ги на младите и
се гордеят с фолклорното ни богатство.
Празникът в Добри дял нямаше конкур-
сен характер, но организаторите бяха под-
готвили подаръци за всички участващи
формации и индивидуални поощрения за
изпълнителите. Кулинарна група с май-
стори готвачи от домакинстващото чита-
лище и от клуба на пенсионера „Едел-
вайс”МарийкаБуюклиева иНадеждаБой-
чева, сготви в три казана вкусна бобена
чорба, с която бяха нагостени по българ-
ски гостите на празника.

С подаръци, торта,
поздравленияицветя за-
радваха възрастна же-
на лясковският кмет д-р
Гецова и управникът на
Козаревец Красимира
Колева. Двете кметици
посетиха на стотния й
рожден ден бабаИванка
Сахатчиева.

Столетницата от ляс-
ковското село Козаре-
вец получи специално
внимание за трицифре-
ния си юбилей и бе за-
радвана от голямата за-
дружнафамилия - дъще-
ря, снаха, внуци, прав-
нуци и праправнуци, кои-
то бяха организирали пищен и весел
празник. Много гости - роднини, прияте-
ли и съседи, се събраха в дома й в Коза-
ревец, за да я поздравят в този важен
ден. Кметът на община Лясковец д-р Ге-
цова донесе подарък и поздравителен
адрес и пожела спокойни старини, топ-
лина и семейна обич на възрастната же-
на.

Торта й поднесе козаревската кмети-
ца, която имаше и свещичка с цифра
100, а многолюдното семейство и най-
малките членове, помогнаха на баба си
дадухне свещичките.

Иванка Иванова Сахатчиева е роде-
на на 3 юли 1918 година в Бяла черква.
Свързва живота си с Димитър Григоров
Сахатчиев през 1955 година в град Дря-

ново. Отглеждат с много любов две пре-
красни деца - син Григор и дъщеря си
Пенка Стамова. Заедно със съпруга си
Иванка Сахатчиева работи и живее на
жп гара Козаревец от 1962 година до пен-
сионирането си. Работила е и в консер-
вната фабрика в Джулюница и на много
други места в Горна Оряховица. Скром-
на и отдадена на труд през целия си жи-

вот, днес възрастната
жена прекарва спокой-
но старините си, заедно
със своето голямо семе-
йство. Баба Иванка има
четирима внуци - от си-
на й са Димитър Сахат-
чиев и Ваня Погосян, а
от дъщеря си има две
внучки - Теодора Стамо-
ва и Стела Стамова.
Има и шестима правну-
ци. В Козаревец баба
Иванка е под грижите на
своите деца и е много
щастлива и добре об-
грижвана. Винаги е
усмихната и позитивна,
а към доброто настрое-

ние прибавя и още нещо - голяма чаша
сутрешно кафе, което е част от рецепта-
та за дълголетие.

В празничния ден гостите и задруж-
ната фамилия на баба Иванка я поздра-
виха с юбилея, пожелаха й още много
днищастлив живот и се снимаха с нея, за
да запечатат този важен момент, който
не всеки има късмет дадочака.

ПЪРВИ РЕГИОНАЛЕН ПРАЗНИК „ОТ ЛЮБОВ КЪМ БЪЛГАРСКОТО” СЕ ПРОВЕДЕ В ДОБРИ ДЯЛ

СТОТНИЯ РОЖДЕН ДЕН НА БАБА ИВАНКА ОТ КОЗАРЕВЕЦ УВАЖИ Д-Р ГЕЦОВА

АТРАКТИВНИ НАГРАДИ

Лясковските танцьори заслужиха вни-
манието на публика, почитатели на
българския фолклор и на журито в пре-
стижен форум, състоял се край морето.
Танцов състав „Лудо младо” при читали-
ще „Напредък-1870” гр. Лясковец, с ръко-
водител Павлина Кълчишкова, участва
във II-ри Танцовфестивал „Танци краймо-

рето”. Той бе органи-
зиран за поредна годи-
на в морския курорт
Бяла. Лятното надиг-
раване се проведе в
три дни под патрона-
жа на кмета на Общи-
наБялаАнастасТрен-
дафилов.

Лясковските тан-
цьори бяха атракция-
та на празника. Те из-
пълниха типични за
нашата Северняшка
фолклорна област
танци и заслужено по-
лучиха Грамота иПла-
кет за успешното си
представяне. Голяма
радост за всички мом-

чета и момичета, както и за тяхната ръко-
водителка, бе Диплома, който им бе
връчен за състав, представил се с най-
атрактивни изпълнения. Публиката беше
въодушевена от нашите млади таланти -
те бяха бурно аплодирани, сподели щас-
тливата ръководителка на „Лудо младо”
ПавлинаКълчишкова.

ТАНЦЬОРИТЕ НИ СПЕЧЕЛИХА

В красивата джулюнска местност
„Яза”, под хълма „Имането”, се прове-
де ежегодното спортно състезание по
риболов, което традиционно органи-
зира Ловно-рибарската дружинка на
село Джулюница. За радост на малки
и големи чудесното време предложи
пълноценен отдих и развлечение на
всички, посетили спортното събитие.
В риболовната надпревара се включи-
ха общо 27 участника, които в рамките
на два часа извадиха около 8 кг. разно-
образен улов - кефал, мрена, скобар,
че дажеималко сомче, което послебе-
шепуснато обратно във водата.

При най-малките до 7-годишни
състезатели първенец е Никола Мих-
нев, при над 10-годишните - Ивелин
Иванов хвана най-много риба. Групата
на момичетата отсрамиха Моника
Станчева и Мирослава Дончева с по-
чти еднакъв улов от по 610 и 595 гра-
ма.ПетърХамовбе победителят в гру-
пата риболовци над 15 години. Награ-
ди - атрактивни риболовни принад-
лежности и много въдици, както и гра-
моти на победители и участници,
връчи кметът наОбщинаЛясковец д-р

Ивелина Ге-
цова, с чието
съдействие

вече години наред се обезпечава финан-
сово празника. Голяма и красива торта-
риба разрязаха организаторите за почер-
пка на всичкидеца.

СЪСТЕЗАНИЕ СЪБРА 27
РИБОЛОВЦИ В ДЖУЛЮНИЦА


