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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПРОВЕДЕ ДВАНАДЕСЕТИ

Задванадесета поредна годинаОбщи-
на Лясковец избра да изпрати пожелания-
та си за весело посрещане на празниците
и успешна Нова година с картички, изра-
ботени от децата. Конкурсът за най-
красива Коледно-новогодишна честитка
вече има дванадесетгодишна история и в
него за всичките тези години са взели учас-
тие над2700 картички. Всяка годинадеца-
та от Община Лясковец изработват около
200 хартиени честитки, като през години-
те рекордът е бил през 2011 година 278 и
през 2015 година 264 детски картички.
Малчуганите от детските градини и деца-
та от начален курс на училищата рисуват
и апликират и се съревновават в тази
дългогодишнанадпревара.

И тази година в поредния конкурс се
включиха деца от шестте общински дет-
ски градини „Пчелица”, „Радост”, „Славей-
че”, „Вълшебство”, „Сладкопойна чучули-
га” и „Детелина”, както и по-големите от
НУ „Цани Гинчев” и СУ „Максим Райко-
вич”. Отново близо 200 творения се
събраха за надпреварата, като постъпи-
лите в общинска администрация честитки
бяха разгледани и оценени от експертна

комисия, която определи за награждава-
не 30-те най-добриавтори. Техните и всич-
ки останали честитки бяха изпратени до
президента, вицепрезидента, министър-
председателя, председателя на народно-
то събрание, министри, народни предста-
вители, кметове и председатели на об-
щински съвети, директори на фирми, ин-
ституции, организации и почетни и заслу-
жили граждани. Посланието към всички
тях е от името на кмета д-р Гецова и на
председателя на общинския съвет Георги
Петров.

По традиция организаторите събират
най-добре представилите се автори, кои-
то биват награждавани от д-р Ивелина Ге-
цова на специална церемония в Община-
та. Кметът и тази година поздрави и благо-
дари на децата за тяхното старание, енту-
сиазъм и интерес към творчество. В зала-
та наОбщинаЛясковец на 30-те деца, кои-
то дойдоха заедно с родители и учители,
бе оповестено при кого отива тяхната кар-
тичка. Всички те бяха удостоени с грамоти
и получиха подаръци-лакомства от д-р Ге-
цова и се снимаха с нея за спомен.
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ПРАЗНУВАМЕ

Уважаеми читатели наОбщинска хро-
ника „Лясковец”,

Този месец отпечатваме стотен юби-
леен брой на нашия малък вестник. Той
се появи набял свят като бюлетин надей-
ностите в общинска администрация през
2007 година, а през 2008 станаОбщинска
хроника от две печатни страници. По-
късно започна да излиза в четири - две
цветни и две чернобели. Всеки брой се
разпространява в града и в общинските
села, може да бъде четен и в електронен
вариант. Издава се ежемесечно отОбщи-
наЛясковецие напълнобезплатен.Праз-
ничните юнски броеве за Петровден -
официалният празник на Лясковец, са
луксозни издания и са стигали до осем
страници.

На страниците му може да видите
най-интересното от обществено-
политическия и културния живот в Общи-
ната. И всичко това е илюстрирано с бо-
гат снимков материал. Темите са различ-
ни и засягат разнообразни аспекти от жи-
вота на всички нас - култура, образова-

ние, социални дейности, политика, исто-
рия, спорт и редица други. За своето 12-
годишно съществуване Общинска хро-
ника „Лясковец” разкрива важни дати,
събития и чествания, които нашите учи-
лища, детски градини, читалища, пенси-
онерски клубове и различни други инсти-
туции организират. Тук са показани по-
стиженията на нашите деца, на младото
и по-възрастно поколение, за да се по-
мни утре всичко случило се в града и об-
щината ни. В тези 100 броя, издадени до-
сега, са събрани любовта ни към родно-
то, гордостта от случващото се в съвре-
менния живот на лясковчани и удовлет-
ворението от постегнатите успехи на
днешните строители на Община Ляско-
вец.

Надяваме се и в бъдеще, благодаре-
ние на кмета д-р Гецова, на издателския
екип и на всички вас, които имате какво
да оставите за поколенията, да про-
дължим напред с устрем към издаването
на ощемного по сто броя, за гордост и па-
мет на тези, коитощечетат и следнас!

Скъпи съграждани,

Весела Коледа и щастлива Нова година!

Внавечерието наКоледаи в очакване наНовата го-
дина отправям към Вас и близките Ви сърдечни поже-
лания за красиви моменти в празничните дни, за топ-
лота в сърцата и вяра вдушите.

В тези няколко предпразнични дни винаги правим
равносметка за това какви бяхме, колко по-добри или
по-лоши станахме, имахме ли сполука, достатъчно
съпричастнилибяхмеи как преминахмепрез радости-
те и изпитанията на отиващата си година.

Скъпи съграждани, нека с настъпването на 2020 го-
дина, да намерим правилния път към решаването на
важните проблеми, да съберем сили и направим града
и селата си уютни места за живот, творчество и реали-
зация. Нека опазваме с разум и грижа здравето на де-
цата си и да милеем за тяхното добро образователно

развитие, да милеем за красивата си природа. Нека градим, а не рушим създаденото
от предците си и от нас самите, и с гордост и с достойнство да съхраним традициите
си, които да са пътеводна светлина към по-добрия ни утрешен ден. Нека празничните
дни ни донесат надеждата, че всичко това ще се случи и ще бъдем от следващата ка-
лендарна година по-добри, по-успешни, по-съпричастни и по-оптимистично настрое-
ни за бъдещето на нас, на децата ни и на нашите родители.

Бъдете здрави, вярвайте и нека заедноработим за постигането на всичко това!
Желая Ви веселие през празничните дни и една ползотворна, обединяваща и бла-

гополучнаНова2020 година!

д-р Ивелина Гецова
Кмет на Община Лясковец

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА,

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА,

СКЪПИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ЮБИЛЕЕН БРОЙ100
НА НАШИЯ ВЕСТНИК

КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА ЧЕСТИТКА
ПОЧЕТНИЯТ НИ ГРАЖДАНИН КОТООШУ

Награда наЯпонското посолство по-
лучи почетният гражданин на Община
Лясковец Калоян Махлянов - Котоошу.
Сумистът, роден в лясковското село
Джулюница, заедно с кмета на Ляско-
вец д-р Ивелина Гецова и своите роди-
тели Цеца и Стефан Махлянови, бяха
приети в посолството на Япония за по-
лучаване на наградата. На специално
организиран прием на Негово Пре-
възходителствоМасатоВатанабе, Кото-
ошу прие своя приз. Приемът в посо-
лството бе по повод тройния юбилей в
японо-българските двустранни отно-
шения. През 2019 г. Япония и Републи-
ка България отбелязват троен юбилей
вдвустранните си отношения - 110 годи-
ни от началото на официалните двус-
транни контакти, 80 години от установя-
ването на дипломатически отношения
и 60 години от възстановяването им. По
този повод Япония и България подгот-
виха редица интересни събития, с кои-
то да отбележат тройния юбилей през
2019 година.

Церемонията в посолството бе част
от тези събития, а почетната грамота на
посланика заслужихадесет лицаи чети-
ри организации. Един от удостоените с
престижната грамота е именно нашият
съгражданин - първият европеец су-
мист, носител на купата наИмператора,
най-известният европеец в Страната
на изгряващото слънце и българинът,
който достигна най-високи спортни по-
стижения в Япония. За цялостния си при-
нос в японо-българските двустранни отно-
шения, той прие лично от посланик Вата-

набе награда Грамота за принос за на-
сърчаване на двустранното разбирате-
лство и приятелство между България и
Япония.

ПОЛУЧИ НАГРАДА ОТ ЯПОНСКИЯ ПОСЛАНИК
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Община Лясковец започна изпълне-
нието на строително-ремонтните работи
по проект „Приказки за култура, история
и природа“, финансиран по Програма за
трансгранично сътрудничество „Interreg
V-A Румъния - България 2014-2020”,
съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Проектът обхваща цялостна
реконструкция на две зони: „Еко зона за
рекреация, изкуства и спорт в град Ляс-
ковец” и „Възстановяване на зона за об-
ществен отдих в село Козаревец”, като е
насочен към модернизиране на туристи-
ческа инфраструктура, свързана с при-
родното и културно наследство.

Изпълнител на обектите е „Пътни
строежи - Велико Търново“ АД, като об-
щата стойност на строително - ремон-
тните работи е 855 525 лева, а срока за
завършване на обектите е 6 месеца.
Първата копка бе направена от кмета на
село Козаревец - Красимира Колева, тъй
като в селото се предвиждадабъдеизця-
ло промененобликът нацентралния пло-
щад и парковата зона около читалище
„Земеделец-1899“ в селоКозаревец.

Изпълнението на строително-
монтажни работи включва следните дей-
ности: строително - монтажни и ремон-
тни дейности, свързани с изграждане на
зона за отдих, развлечения и спорт, чрез
обновяване и функционално преустро-
йство на част от централен парк в град
Лясковец, който представлява връзка
между централната градска част с мес-
тност „Лесопарка“. В градския парк на
Лясковец се обособяват следните зони:

маунтин-байк зона (зона за екстремен ве-
ло-спорт в пресечен терен) - изграждане
на алея за спортно колоездене, с вира-
жи, препятствия и съоръжения; изграж-
дане на скейтборд зона със стоманобе-
тонов скейтборд елипсовиден улей; арт-
зона с места за отдих и рекреация и от-
крита стена за рисуване; зона с детска
площадка, предназначена за деца от 3
до 12 години - с монтаж на люлки и детски
образователни съоръжения „Опознай
България“;

В селоКозаревец се предвиждат стро-
ителни дейности, свързани с възстано-
вяване на зона за обществен отдих в пар-
ковото пространство, прилежащо към
сградата на читалището и ремонт за
възстановяване и обновяване на на-
стилки и осветление на площад „Мариа-
на Димитрова”. Предвидена е подмяна
на настилката на тротоарите, прилежа-
щи къмпарковото пространство около чи-
талището с вибропресованибетонни пло-
чи. ВКозаревецщебъдеизграденаидет-
ска площадка за игра в част от простра-
нството около читалището, ще бъдат
монтирани и три вида тематични занима-
телни игри. В площадното пространство
ще се изпълнява и нова настилка от раз-
лични по вид и цвят бетонни и каменни
плочи ще бъдат монтирани елементи на
градското обзавеждане - пейки, кошчета
и стълбове за осветление.

Общата стойност на проекта възлиза
на 1 097 962 евро, а продължителността
му е 24 месеца, като проекта се изпълня-
ва в партньорство с община Виделе (о-
кръг Телеорман, Румъния).

ЧЕТИРИ НАШИ БИБЛИОТЕКИНАПРАВИХМЕ ПЪРВА КОПКА

Министерството на културата одобри
проектите на читалища от Община Ляско-
вец, които кандидатстваха по програма
„Българските библиотеки-съвременни
центрове за четене и информираност“. В
Министерството на културата за втора по-
редна година бе обявена конкурсна сесия
по програмата за финансово подпомага-
не при обновяване на фондовете на биб-
лиотеките с книги и други информационни
източници, включително и на електронни
носителиот областите художественалите-
ратура, детска
литература, пуб-
лицистика, лите-
ратурна критика
и литературна
история, исто-
рия и краевед-
ски изследва-
ния, справочна и
друга научна ли-
тература, съоб-
разно профила
на библиотека-
та, периодични
издания в об-
ластта на лите-
ратурата и кул-
турата. Общата
стойност на все-
ки проект бе до
1200лв., катоми-
нистерството на
културата подкрепяфинансово 90%от об-
щата стойност на проекта, а кандида-
тстващата библиотека - 10% от други при-
ходоизточници. Крайният срок за подава-
не на проектите бе 29юли2019 г.

На първата конкурсна сесия от общи-
на Лясковец бяха одобрени проектите на
трите библиотеки при читалищата в град
Лясковец и селата Козаревец и Драгиже-
во. На втората конкурсна сесия одобре-
ние получиха читалищата в Лясковец,
ДрагижевоиДжулюница.

Библиотеката на лясковското читали-

ще „Напредък-1870” реализира успешно
проекта и на първата сесия получи фи-
нансиране в размер на 1078.91 лв. В ре-
зултат на това са закупени 107 екземпля-
ра книги на стойност 1400 лв. Книгите са
на разположение на всички любители на
интересните четива и вече ги очакват, а
по-късноще бъдат закупени и още с одоб-
рената сума от втората конкурсна сесия,
която е още 1078.60 лв. Библиотеката при
НЧ „Развитие-1894”, с. Драгижево също
получи две финансирания, като първото

бе 1110. 28 лв. и бяха закупени 92 книги, а
до края на годината ще бъдат закупени
още на стойност 449.98 лв. Козаревската
библиотека при читалище „Земеделец-
1899” е с одобрен проект за 1068.65 лв. и
вече са осигурени 88 нови книги от 21 изда-
телства, разпределени в 11 отделанабиб-
лиотеката.На втора конкурсна сесия одоб-
рение получи и проектът на библиотеката
при джулюнското читалище „Пробужда-
не-1896”, в размерна 961. 95 лв, с която су-
ма предстои да бъде обогатен и библио-
течниятфондвДжулюница.

Сред първенците тази година е един
от най-малките участници в конкурса - 3-
годишната Елица Кирова от ДГ „Детели-
на” село Козаревец. Нейната честитка е
предназначена за президента Румен Ра-
дев.ШестгодишнатаМираЙорданова пък
ще зарадва с картичката си вицепрези-
дента Илияна Йотова. Тя е възпитаник на
лясковската ДГ „Радост”. Картичката на
Ивона Есенкова от ДГ „Славейче” е също
една от най-добрите. Нейното красиво
творение ще пътува към председателя на
Народното събрание Цвета Караянчева.
ПетгодишниятДаниелАнгелов отДГ „Пче-
лица” изпраща красива картичка до ми-

нистър-председателя Бойко Борисов. Ви-
цепремиерът Томислав Дончев ще полу-
чи коледното творение на ГерганаИлиева
от Драгижево, а Екатерина Захариева и
Красимир Каракачанов - тези на второк-
ласника Никола Стамболийски и на шес-
тгодишния Виктор Тодоров от Лясковец.
Картичките на 15 лясковски деца тръгват
към министри, три отиват при народни
представители, честитки получават и
председателят на Синдиката на българ-
ските учители проф. Янка Такева, облас-
тният управител проф. д-р Любомира По-
пова, началникът на РУО В. Търново инж.
Розалия Личева имного много други коле-
ги и приятелинаОбщинаЛясковец.
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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПРОВЕДЕ ДВАНАДЕСЕТИ
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА ЧЕСТИТКА

В първия ден на декември се
проведе детски вътрешен турнир
на Шахматен клуб „Асеневци“ за
купа „Шахматно царство“. В него
право на участие имаха всички де-
ца от школите на търновския клуб
в различните общини от областта.
Мария Калчева, Николай Георги-
ев, Иван Коеджиков и Емил Хрис-
тов представиха лясковското СУ
„Максим Райкович” на масовото
състезание, където се бориха сре-
щу деца от общините Велико
Търново, Горна Оряховица, Пол-
ски Тръмбеш и Павликени. В
съревнование с общо94 деца уче-
ниците от лясковската гимназия
се представиха много достойно.
Мария Калчева стана първа при
момичетата, допускайки само ед-
на загуба, а Иван Коеджиков зае
достойното пето място в групата
на най-големите деца - 4-ти клас
+. Учениците Николай Георгиев и
Емил Христов също играха много
сериозно и постигнаха много доб-
ри победи.

За всички деца това бе изклю-
чително ценен опит и продължа-
ваме да им стискаме палци и на
турнирите занапред. Това бе
първият турнир от поредицата ежемесеч-
ни вътрешни турнири, които ШК
„Асеневци“ организира през учебната го-

дина. Съвсем скоро предстои да се прове-
де IV-то издание на „Коледна звезда“,
където очакваме още по-големи успехи за
нашите ученициотСУ „МаксимРайкович“.

НАШИ ДЕЦА СЕ ПРЕДСТАВИХА
ОТЛИЧНО НА „ШАХМАТНО ЦАРСТВО”

НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ
НА ДВА ОБЕКТА

ПОЛУЧИХА ФИНАНСИРАНЕ
ЗА НОВИ КНИГИ
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УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИЯТА ПРИДОБИХА КУЛИНАРНИ УМЕНИЯ

УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” БЕ ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

Училищното настоятелство при СУ
„Максим Райкови”, гр. Лясковец успешно
осъществи първи проект по платформа
АГОРА и Община Лясковец. През 2019 го-
дина, при второто издание на проекта, учи-
лищното настоятелство внесе проектно
предложение „Традиции и иновации в кух-
нята”, разработено от екипа на СУ „Мак-
сим Райкович“ и родителите и достойно го

защити и реализи-
ра в рамките на три
месеца. Координа-
тор на проекта бе
Марияна Бъчваро-
ва - старши учител в
СУ „Максим Райко-
вич”, а изпълнение-
то стана с помощта
на 25-ма добровол-
ци - учители, роди-
тели и пенсионери
от града. Желание-
то на екипа на учи-
лището бе да се по-
виши кулинарната
култура на ученици-
те, да се осъществи
връзка между поко-
ленията и да се

предаде опита в приготвянето на традици-
онни български ястия. „От споделени раз-
говори с децата разбрахме, че предпочи-
тат уроците, в които имапрактическа насо-
ченост. Чрез оборудването на специали-
зиран кабинет по готварство, допълнихме
интериора на училището и в него се реа-
лизираха различни дейности и мероприя-
тия от културния календар и учебния план

на училището”, сподели координаторът.
С изпълнението на проекта бяха из-

вършени демонтажни работи в предвиде-
ната стая, бяха демонтирани и изнесени
съществуващите мебели, отстранена бе
съществуващата подова настилка, поста-
вен бе гранитогрес и други. Закупени бяха
кухненски шкафове, смесител, бойлер,
хладилник, печка, абсорбатор и някои кух-
ненски пособия.

Другите проектни дейности включваха
нетрадиционен урок „В кухнята с мама и
баба”, в който се включихадецата от II „а” и
II „б” класове. Техните родители по време
на практическия урок споделиха интерес-
ни рецепти, свързани с новите стилове на
хранене и здравословния начин на живот
и приготвиха лесни и полезни рецепти. В
друго занимание „От бабината кухня”, с
участието на пенсионерите от клуб „Маз-
невска чешмичка” и на учениците от III „а”
и III „б” класове, бяха пресъздадени тради-
ционни български ястия. Учениците, заед-
но с възрастните хора, приготвиха баници
и питки без мая. Бъдещите малки домаки-
ни с интерес гледахамесенето и старател-
но записаха рецептата в тефтерчетата си.
За да „бухне” тестото, момичетата попяха
изучени народни песни. Така, освен зна-

ния за изпълнението на кулинарните ре-
цепти, се постигна и една от основните це-
ли на проекта, а именно - осъществяване
на трайна връзка между поколенията. С
третата инициатива на участниците бе
осъществена още една важна стъпка - за-
сили се приемствеността между детска
градина и училище. В заниманията
„Бързо, лесно, вкусно” гости в новия каби-
нет по готварство бяха бъдещите първок-
ласници от детските градини на територи-
ята на град Лясковец. Малчуганите при-
готвиха лесни и бързи закуски и десерти с
помощта на по-големите ученици от
четвъртите класове. С призива „Здравето
е най-ценното богатство” учениците от I „а”
и I „б” класове приготвиха здравословна за-
куска под вещото ръководство на по-
големите възпитаницина училището от пе-
тите класове.

Тези дейности засилиха връзката меж-
ду поколенията, както и приемствеността
между училище и детска градина, повиши
се кулинарната грамотност и интереса
към здравословното хранене у учениците.
Наред с това бяха изградени и естетичес-
ки навици при приготвяне и сервиране на
храната, а практическите уроци направи-
ха ученетолесно и приятно.

Начално училище „Цани Гинчев“ бедо-
макин на двудневен национален форум
за приобщаващото образование. Темата
на форума бе „Приобщаващото училище
иблагополучието на учениците“, а органи-
затори на събитието - Начално училище
„Цани Гинчев“ - град Лясковец, Сдруже-
ние за споделено учене „Ела“ и Местната
комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни при
Община Лясковец. На събитието, състоя-
ло се в местното читалище „Напредък-
1870” присъстваха над 80 души - предста-
вители на училищната общност и непра-
вителствени организации, университет-
ски преподаватели от четири български
висши училища и студенти от ВТУ „Св. св.
КирилиМетодий“.Форумътбе част от дей-
ностите по Национална програма наМОН
„Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри
практики за взаимодействие с родителите
на институциите от предучилищното и учи-
лищното образование“ и започна с пред-
ставяне на приобщаващата училищна
среда в НУ „Цани Гинчев“ - град Лясковец,
в което учат 87 ученици в начална учи-
лищна възраст, 11 от които са със специ-
ални образователни потребности. Цвето-
мила Берова, секретар наМестната коми-
сия за борба срещу противообществени-
те прояви на малолетни и непълнолетни
запозна публиката с дейността наместна-
та комисияи наблегна за това колко е важ-
на превенцията придецата. Д-рИваБоне-
ва и Лилия Кръстева-Пеева от Сдружение
за споделено учене „Ела“ говориха за
връзката между благополучието и връзка-
та му със социално-емоционалното учене
и приобщаването. Те представиха резул-
тати от представително проучване, про-

ведено сред учениците от VII клас, които
показват, че високото равнище на благо-
получие на учениците намалява риска от
отпадане от училище, бягства от час, не-
основателни отсъствия. Високото равни-
ще на благополучие на учениците издига
бариери пред склонността към агресивни
прояви и тормоз, намалява равнището на
стрес, тревожност и рисковете за психич-
ното здраве на учениците и спомага за по-
пълноценната интеграция на „различни-
те“ деца.

Проф. дн Анелия Гърбачева и докто-
рантХристинаФидосиева отИнститута за
изследване на интелектуалната недоста-
тъчност и аутистичния спектър на разви-
тие обърнаха внимание на пътя от из-
ключване през интеграция до приобщава-
не на различните учениците и на образо-
вателния триъгълник на Жан Усе в педа-
гогиката на приобщаващото образование.
Първият ден от форума приключи с пре-
зентацията на д-р Катерина Златкова -
председател на управителния съвет на
Сдружение „ЗОВ България“ и преподава-
тел във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя
представименторството като успешенме-
тод за работа с деца в риск и разгледадоб-
ри практики на взаимодействие между
училището и социалните услуги.

Следващия ден от форума започна с
работилницата, проведена от Фондация
„Заедно в час“, на тема: „Как ЗАЕДНОсро-
дителите да подкрепяме всяко дете в на-
шето училище да реализира потенциала
си?“. Участниците във форума бяха раз-
делени на групи и трябваше да отговорят
на няколко въпроса - какво искаме да чу-
встват и да правят нашите деца, какво ис-
каме да могат нашите ученици, как иска-

ме да се отнасят нашите деца един с друг
и към какво искаме да се стремят. Светла-
на Нанчева - част от Сдружение „Профе-
сионален форум за образованието“ раз-
каза за част от богатия иновативен опит
на първото чартърно училище в България
- 151 Средно общообразователно учили-
ще с профилиране по интереси, същес-
твувало в гр. София в периода 1990-2002
г. с директор Юрий Анджекарски. Пред-
ставена беше и реализираната в учили-
щето програма „СТИЛ“ (Социални техни-
ки и изкуства наличността) - българска ав-
торска програма за социални и личностни
умения за ученици от V до XII клас.
Ангелина Джурова - родител на ученик в
лясковското начално училище сподели
как е станала най-верният съюзник на учи-
лищния екип и защо, а именно - детето й
се прибира спокойно и разбрано, учени-
ците постигат високи резултати в обуче-
нието и участват в различни и интересни
извънкласни дейности. Доц. д-р Милена
Илиева от Департамента за повишаване
на квалификацията на учителите при Тра-
кийски университет - Ст. Загора обясни

колко е важно хората да не се вглъбяват
толкова много в работата си и да оставят
време за себе си, за да могат да запазят
усмивките си. Милена Илиева - директор
на единственото общинско столично учи-
лище - 98НУ „Св. св. Кирил иМетодий“ за-
позна присъстващите с важната роля, коя-
то има началното училище за благополу-
чието на учениците и как в него те се чу-
встват спокойнидаразгърнат целия си по-
тенциал, да покажат своите способности.

Форумът продължи с две панелни дис-
кусии - за нуждата от ефективна комуни-
кация с родители и за това как изглежда
мечтаното училище. Панелисти бяха Бо-
рислава Петрова - родител, Даниела
Бърнева - учител, доц. д-р Милена Илие-
ва и д-р Катерина Златкова - университет-
ски преподаватели. Изводите от панелни-
те дискусии са следните: ефективна кому-
никация с родителите ще има, когато учи-
лището е с отворени врати и когато роди-
телят бъде приобщен към училищната об-
щност, а доброто взаимодействие между
учителите и родителитеще повишиблаго-
получието на учениците в училище.

фолклорен състав, певческата формация
преминава в Група за обработен фолклор,
а по-късно R е дадено и името „Детелина”.
През изминалите девет години самодейки-
те натрупват богат репертоар, благодаре-
ние на своя настоящ художествен ръково-
дител маестро Цветанка Христова. Учас-
твали са в певчески форуми с регионален,
национален и международен характер и
са носители на девет лауреатски звания.
Удостоени са смногомедали, плакети, дип-
ломиидруги награди. Едниот изявите и от-
личията, с които творците гордо пишат ис-

торията на групата са Старопланински
събор „Балкан фолк”, гр. Велико Търново,
Регионален прегледна пенсионерската ху-
дожествена самодейност, гр. Златарица,
Балкански шампионат по фолклор „Евро
фолк - Жива вода”, гр. Хисаря, Национа-
ленфолклорен събор „На Белица на хоро-
то”, Национален фестивал на българския
фолклор - Пряпорец, Национален събор -
надпяване „Авлига пее”, сОбединение,На-
ционален фолклорен фестивал „Фолкло-
рен извор”, с. Царевец. Събор на българ-
ското фолклорно богатство „Тараклъка
пее и танцува”, с. Градище, Национален

събор-надпяване на пенсионерските
състави „Беклемето” и много други. Неиз-
броими са техните награди и лауреатски
звания. Лауреати са на Старопланински и
Петропавловски събор, заслужили при-
знанието на жури и публика и носейки гор-
до редицабронзови, сребърнии златниме-
дали, присъдени както на състава, така и
за маестро Цветанка Христова. Солисти
за изминалия 15-годишен период са Сте-
фана Манукян, Недялка Хрелева, Цанка
Лефтерова и Йорданка Балашева. През
15-годишното съществуване на ГОФ „Де-
телина” са ушити три пъти три вида носии

с помощта на Общинското ръководство и
със средства на клуб „Вяра”.

За тържеството си освен цветя, под-
аръци и аплодисменти, настоящите пази-
тели на певческите традиции в Драгижево
получиха от председателя на пенсионер-
ския клуб Йорданка Балашева грамоти за
дългогодишен принос и утвърждаване на
певческото самодейно изкуство. Заедно
със своите приятели председатели на об-
щинските пенсионерски клубове и с гости-
те, всички духнаха свещичките на праз-
нична торта. Тортата и празничната трапе-
за певиците получиха отщедри спонсори.

ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

15 ГОДИНИ ОТПРАЗНУВА ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА „ДЕТЕЛИНА” В ДРАГИЖЕВО
от стр. 4
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Децата от ляс-
ковската детска гра-
дина „Пчелица” из-
несоха голям коле-
ден концерт под на-
слов „Коледна при-
казка”. Тази изява
на децата се пре-
върна през години-
те в красива тради-
ция и за пореден
път празничният
спектакъл на мал-
чуганите представ-
ляваше феерия от
красота и веселие.
На детския концерт,
състоял се в мес-
тното читалище
„Напредък-1870”,
присъстваха родителите, които се на-
слаждаваха на артистичността на своите
деца. Те направиха и благотворителен ба-
зар в навечерието на светлите празници и
посрещнахамного гости – кметът наОбщи-
на Лясковец д-р Ивелина Гецова и замес-
тникът й Росица Господинова, както и Ека-
терина Миновска от Регионалното управ-
ление на образованието. Пред тях малчу-
ганите разказаха една невероятна приказ-
ка, коятоможеда се случи само в коледна-
та нощ. В спектакъла хлапетата изпълни-
ха различни коледни песни и потопиха пуб-
ликата в магията на танца и коледното на-
строение. В него участие взеха представи-
тели нашколата побалет къмдетската гра-
дина, с балетен педагог Валя Атанасова,
децата от вокална група „Пчелица“ с худо-
жествен ръководител Веселина Кожуха-
рова ишколата по народни танци с хореог-

раф Димитър Иванов. Този концерт поста-
ви началото на Коледната седмица, а кул-
минацията естествено беше посрещането
на добрия старец и получаването на под-
аръциот всички послушнидечица.

Празниците по Коледа са очаквано
събитие за малки и големи. Всяка година
учители, родители и малките възпитаници
на детската градина подготвят Коледна
седмица, изпъстрена с много дейности. В
ДГ „Пчелица”, под доброто ръководство на
училищното настоятелство и екипа, ко-
ледните концерти и базари си имат кауза.
Миналата година от благотворителния кон-
церт на малчуганите бяха закупени народ-
ни носии за децата, а тази година събра-
ните средства ще се използват за подго-
товката и отпразнуването на 55-ата годиш-
нина от създаването на ДГ „Пчелица”, коя-
тощебъдепрезмесецмай2020 година.

„КОЛЕДНА ПРИКАЗКА” РАЗКАЗАХА

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

НАШИ УЧЕНИЦИ БЯХА В СЛОВАКИЯ НА
РАБОТНА СРЕЩА ПО СПОРТЕН ПРОЕКТ

Ученици и учители от СУ „Максим Рай-
кович” бяха на работна среща по междуна-
роден проект по програма Еразъм +. Име-
то на проекта е „По-бързо, по-високо, по-
силно” и е фокусиран върху спорта. Па-
ртньори на нашето училище са училище
„Св. Винсент дьо Пол“, град Левице - Сло-
вакия, ОУ „Крал Звонимира“, Сегет Дон-
джи - Хърватия, СУ „Joan Brudieu”, Сео де
Уржел - Испания, средно училище в град
Мугла - Турция и училище „Киркелунд”,
Скипвет -Норвегия.Първата срещапо про-
екта вече ефакт и наскоро нашите деца се
завърнаха от Словакия, обогатени от об-
менните взаимоотношения със свои
връстници, натрупали впечатления и при-
добили нови приятелства. Основните дей-
ности по проекта са методически семина-
ри, открити уроци и часове по физическо
възпитание, дискусии и срещи с олимпий-
ски, респективно значим шампион, както и
спортни турнири. Всяко училище поема
организацията на един турнир, като па-
ртньорите избраха спорт, който характери-

зира тяхното учили-
ще и има подходящи
условия за организи-
рането му. Хърватия
се представя с фут-
бол, тенис и стрий-
тбол заСловакия, бад-
минтон - Турция, хан-
дбал - Норвегия, кану
- Испания, а нашето
училище - лека атле-
тика. Домакините на
всяка среща ще под-
готвят и туристически
поход в околностите
на своя град и ще го
осъществят заедно с
партньорите.

В първата седми-
ца намесецдекември група отшестимана-
ши ученици, посетиСловакия, заедно с ди-
ректора на училището Даниела
Арабаджиева, координаторът на проекта
Нина Савова и учителят по физическо
възпитание и спорт Димитър Григоров.
Освен с ученици и учители от партньорско-
то училище, българската група се срещна
и с кмета на градЛевице.Нашият директор
му връчи подарък плакет на Община Ляс-
ковец. Визитата в Словакия даде възмож-
ност на децата и техните ръководители от
Норвегия, Хърватска, Испания и Турция да
участват в семинари и уроци, в които
първо се запознаха с тактики и умения в
баскетбола и тениса, а по-късно всички се
включиха в различни спортни състезания.

В динамичната и изпълнена с различни
дейности седмица по време на престоя им
в Левице, учениците се забавляваха неи-
моверно с техните нови приятели. Всички
те с нетърпение очакват следващата сре-
ща с партньорите, коятоще се състои през
месецмарт вНорвегия.

ДЕЦАТА ОТ ДГ „ПЧЕЛИЦА”

Пенсионерите в село Добри дял, дни
преди Коледа празнуваха откриване на
пенсионерския клуб, който бе напълнооб-
новен след ремонтни дейности и закупе-
но напълно ново обзавеждане. Община
Лясковец през последните години работи
целенасочено за подобряване качеството
на живот в една по-благоприятна среда за
всички възрастни хора и така успешно бя-
ха ремонтирани пенсионерските клубове
в градаи по селата.

Културен клуб на пенсионера „Едел-
вайс” е организация на хората от третата
възраст в селото, коятофункционира с бо-
гат културен и обществен живот от близо
35 години насам. През март на новата
2020 година се навършват точно 35 годи-
ни от съществуването му и рожденият ден
ще бъде отбелязан подобаващо. През го-
дините към клуба развива дейност и пев-
ческа група „Пъстра китка” с богат репер-
тоар от фолклорни песни и стари градски
шлагери. Идната пролет съставът също
има повод да почерпи - певицитеще отбе-
лежат 20 години от формирането на
състава.

Вмомента в пен-
сионерския клуб
„Еделвайс” члену-
ват 71 души от
възрастните добри-
дялчани. Предсе-
дател на клубната
организация по на-
стоящем е Живка
Иванова, която е и
ръководители коре-
петитор на певчес-
кия състав. Преди
няколко години от
„Национал”, клубът
бе преименуван на
„Еделвайс” и негов
кръстник стана Ки-
рилКиров.

На тържеството
по поводоткриването на обновеното поме-
щение присъстваха много гости на добри-
дялските възрастни хора - приятели и
председатели на другите общински клу-
бове, както и кметът на селотоСтоянСтоя-
нов. Да поздрави обитателите на „Едел-
вайс” и да връчи своя подарък дойде и
кметът на Община Лясковец д-р Ивелина
Гецова. Средствата, нужни за ремонтните
работи бяха осигурени от бюджета на
Община Лясковец. С тях клубното про-
странство бе разширено с още една зала
за около 20 души, направени са подобре-
ния и изолация на стени, подменена е по-
довата настилка, обновен е таванът, купе-
ни са нови осветителни тела, подновени
са и електрическата и ВиК инсталациите.
Обзавеждането е от средства на клуба и
от благодетели. Закупени са нови столо-
ве, маси, покривки, кухненско обзавежда-
не, секция, портманто и други. Пенсионе-
рите, доволни от подобренията и създа-
дения комфорт,щепосрещнат с радост ко-
ледно-новогодишните празници, ще праз-
нуват и предстоящите си годишнини в но-
вия си вторидом.

ПЕНСИОНЕРИТЕ В ДОБРИ ДЯЛ
ИМАТ ОБНОВЕН КЛУБ

Една от певческите групи, която твори
успешно и представяОбщинаЛясковец на
престижнифоруми в страната, отпразнува
своя годишнина. 15 години творчество пе-
виците от Драгижево честваха с много гос-
ти, приятели и почитатели в читалищния
салон на селото. Да сподели празника със
самодейците с поздрав и подарък дойде и
кметът на Община Лясковец д-р Ивелина
Гецова. Приветствия поднесоха и кметът
на селото, председателят на Общинския
съвет, председателят на читалището и
всички приятели от общинските пенсио-
нерски клубове. За да повеселят своите
гости, 13-те певици, заедно с настоящия
си ръководител Цветанка Христова, из-
пълниха над 10 избрани песни от богатия
си репертоар, с които през последните го-

дини са заво-
ювали много
награди, носе-

щи престиж както на родно-
то им село, така и на Общи-
ната. Специален поздрав, с
който поставиха начало на
празненството си, беше из-
пълнението им на химна на
групата, който е последна-
та и най-нова авторска пе-
сен, написана за повода от
маестро Христова. Музи-
кално-поетичен поздрав
към празнуващите възрас-
тни самодейци отправи
младото поколение на Дра-
гижево, утрешните им про-
дължители - малчуганите
от драгижевската детска
градина „Вълшебство”.

Фолклорната група, раз-
виваща творческа дейност в село Драги-
жево, днес носи името „Детелина”. Тяфунк-
ционира при читалище „Развитие-1894” и
местния пенсионерски клуб „Вяра”. Създа-
дена е преди 15 година по инициатива на
Невянка Кирева, Злата Йоргова и Стефа-
на Манукян, която става и неин пръв ръко-
водител и солист. Първата и запомняща се
и до днес изява на състава е в Областния
пенсионерски песенен празник в градПол-
ски Тръмбеш „Сребро в косите - младост в
душите”. Певиците още тогава печелят зла-
тен медал за музикална програма, чийто
автор, сценарист и художествен ръководи-
тел е Стефана Манукян, а музикалният
съпроводенаВеличкоДимитров.

От 2010 година художествен ръководи-
тел на Групата за обработен фолклор ста-
ва Цветанка Христова, която успешно
ръководи певиците и до днес. Тогава от

15 ГОДИНИ ОТПРАЗНУВА ПЕВЧЕСКАТА
ГРУПА „ДЕТЕЛИНА” В ДРАГИЖЕВО
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