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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Уважаемисъграждани,

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

НаближаваПетровден - празникът на на-
шия роден град. Празник на манастирската
обител и на всички хора, които с гордост се
наричат лясковчани.

Историята на Лясковец е красиво беля-
зана от трудолюбието на будните му жите-
ли, чиито постижения в градинарството ило-
зарството са разнасяли славатаму измного
европейски страни. Вярвам, че ние, достой-
ните им наследници, ще се възползваме от
всички възможности, които предлага съвре-
мието в европейския начин на живот и ще
дадем своя принос в стопанския и духовния
подемна градани.

Предстои ни едно горещо лято, богато с
нови дела, изпълнено с много ентусиазъм и
съзидателен труд за постигане на модерно
европейско бъдеще.

В деня на храмовия празник ще почетем
вековните традиции и достойното минало
на Лясковец, ще направим равносметка за
постигнатите резултати,ще споделимобща-
та си воля ижелание за нови успехи, ище се

помолим мечтите
ни за по-добър жи-
вот да се сбъд-нат.

Нека това, кое-
то градим бъде
устойчиво като
камъка, върху кой-
то Свети апостол
Петър е изградил
християнската ни
църква, и нека доп-
ринесе за добру-
ването и проспе-
ритета на краси-
вия ни град.

Пожелавам Ви здраве, лично щастие и
ползотворен труд! Бъдете уверени в себе
си, упорити и всеотдайни творци на родните
блага. Нека тържествата, посветени на Пет-
ровден се превърнат в незабравим празник
за всички лясковчани, носещи духа на слав-
ното минало, гордостта на съвремието и вя-
рата в бъднитедни!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ЛЯСКОВЧАНИ
Уважаеми дами и господа, граждани

наЛясковец, честитпразник.

Преди 300 години лясковския сбор, как-
вито сега имат по селата, се състоял в ма-
настира „Св.св. Петър и Павел”. След
тържествена литургия и благословия в ма-
настирската църква тържеството про-
дължавало навън по поляните. Прииждали
гости от близки села и градове. Глъч и пес-
ни, сергии и известни питиета и деликатеси
подържали високия градус на обстановка-
та. В къщи гостоприемството било тради-
ция - всеки бил добре посрещнат и нагос-
тен.

Когато през 1880 г. Лясковец станал град
тържествата продължили по нов, по ограни-
чен вариант.

След 9 септември се прие идеята и гра-
довете като селата да имат свои празници.
Управляващите тогава се спират на 14фев-
руари (ден на Св.Трифон Зарезан), защото
това е традиционен поминък за лясковчани
(18 хил.дка лозя). Но скоро те се превръщат
в мит и това дава основание след 1989 г. от-

ново да ес върнем
към Петровден, но
с това не е елими-
ниран Трифон За-
резан, който про-
дължавада се чес-
тва като местен
празник.

При възстано-
вяването на Пет-
ровден започна
провеждането на
ежегодниилипери-
одични събори,
съвместно с Горна Оряховица и Велико
Търново, в които участват представителни
групи от селата в общината и състави от по-
широк диапазон. Получава се един колорит,
който разнообразява празника и му прида-
ва по-богато съдържание.

Празникът ни се случва на пределамеж-
ду два избора - за евродепутати и национа-
лен парламент. Това се отразява на поведе-
нието на хората. В Европарламента за нас
са важни икономическите и финансови
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въпроси, защото богатата ни леля от Евро-
па започна да ни бие сериозно през ръцете
по понятни причини. Статута на балкански-
те държави по отношение на ЕС е също го-
лям въпрос, където сме запрегнали „кару-
цата пред коня”. Трето - въпросът за култу-
рата, която е основното условие за нацио-
налната ни идентичност. Националните из-
бори са също пълни с проблеми и въпроси.
Какво става с нашата мила държава и колко
тупаница заслужавацялата нейна управа.

При нас се опитваме да направим праз-
ниците да не бъдат празни, делниците да не
са омразни имного обич и упорадаимавоб-
щината ни за всички хора.

Конкретно решаваме нещата в перспек-
тива и на парче. Залагаме на много програ-
ми и проекти със средства от ЕС и други до-
нори. Резултатите идват трудно и бавно.
Все още говореното е повече от стореното.
Но нали в такива случаи е прието да се каз-
ват само хубави неща. Че днес е празник -
честит да Ви е и какво друго да се прави,
освен всички на хорото и наздраве!

ЛЯСКОВЕЦ
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110 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ОТБЕЛЯЗАХА КОЗАРЕВЧАНИ

ГОСТИ ОТ РАКОЦИФАЛВА ПОСРЕЩНА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

110 години отбеляза читалището в Коза-
ревец. На тържеството в селото бе напра-
вена мултимедийна презентация „История
на НЧ ”Земеделец-1899”. Залата се оказа
тясна да побере всички радетели на
българската култура, самодейци, гости, чи-
талищни дейци, жители. Изложба, отразя-
ваща живота на културната институция по-
срещна гостите въвфоайето.

Тържественото откриване на празника
бе на 15 май, но тридневното честване за-
почна дни преди това с моноспектакъла
”Греховната любов на Зографа Захарий”, в
изпълнение на директора на Музикал-
но–драматичен театърЛюбомирБъчваров.

В празничната вечер поздрав и благо-
дарност към културните деятели и само-
дейците отправи кметът на община Ляско-
вецд-рИвелина Гецова, а в своето слово ко-
заревския кмет подчерта, че духовността в
селото има не само история, но и забележи-
телно бъдеще. „Представете си какво е ед-
на камбана да отекне 110 пъти, колко сърца
ще трепнат с нея, колко доброще събуди...”
– с голямо вълнение се обърна към при-
състващите председателя на читалището и
кмет на селото –ПарашкевПарашкевов.

На сцената своите спомени от преди 70
години разказа дългогодишния читалищен
деец Миланка Илиева. Група за художес-
твено слово към читалището, пресъздаде в
стихове и музика историята на културната
светиня. От рецитала на групата зрителите
разбраха следното:

В далечната 1899 г. ентусиазирани
и родолюбиви българи създават читалище
„Земеделец”. От тогава до днес то не е пре-
ставало да бъде средище на знание, култу-
ра и просвета, място за изява на самодейни
таланти, истинско духовно огнище. През
1972 г. е открита настоящата читалищна
сграда, за която са отработени над 1500
доброволни трудови дни от населението.
Дейността на читалището стартира с биб-
лиотека от 80 тома книги, които днес са вече
11 902 библиотечни единици. Патент на те-
риторията на общината е театралнта дей-
ност в Козаревец, чиято първа изява се
крие в далечната 1986г. с първото театрал-
но представление ”Кара Танас”. Оттогава
на сцената на козаревското читалищесаре-
ализирани стотици постановки сред които:
”Многострадална Геновева”, ”Хъшове”,
”Вриз”, ”Историята на една любов”, „Гера-
ците”, ”Вражалец”, ”Боряна”, „Свекърва”,
”Големанов” имного други. Режисьор на тет-
ралната трупа над 30 години е Илия Димит-
ров.

Театралната трупа е лауреат на V и VІ

Републиканскифестивали на худ. самодей-
ност. Отличена с един златен, осем сре-
бърни ишестнадесет бронзовимедала. Но-
сител е на престижни награди от І, ІІ и ІІІ Ре-
гионални празници на любителските чита-
лищни театри, получавала е престижни на-
гради отНационалните прегледи на селски-
те читалищни театри в Кортен, Драганово и
др.

В първия ден от честването богата кон-
цертна програма изнесоха, както местните
самодейки, така и гост-изпълнителите от
лясковското читалище “Напредък-1870”.

На следващия ден любителите на само-
дейното театрално изкуство се насладиха
на премиерата на комедията ”Михал” от Са-
ва Доброплодни, постановка на актрисата
от Великотърновския театър Стефка Пет-
рова, в изпълнение на театралната трупа от
НЧ ”Земеделец-1899”, Козаревец.

След представлението се състоя
среща на спомените “Помнишли…”, на коя-
то почетен плакет и грамоти бяха връчени
на дългогодишните заслужили читалищни
дейци. С плакет читалищните дейци удос-
тоиха и д-р Ивелина Гецова, заради голямо-
то съдействие, което оказва за развитието
на читалището. Нейна е заслугата за спе-
челването на най-мащабния проект, който
ще бъде реализиран в рамките на 18 месе-
ца и който предвижда пълна реконструкция
и обновяване на сградата на читалище Зе-
меделец-1899 , а това за тях е най-
големият подарък.

“
“

Община Лясковец е отворена към
осъществяване на международни контакти
и постоянно печели приятели от различни
страни. Преди няколко месеца ръково-
дството на община Лясковец гостува на две
унгарски общини Тисафюред и Ракоцифал-
ва, както и на кметицата на словашкия град
ХронскиБенедикт.

На срещата в Ракоцифалва, в резултат
на посещението, между д-р Гецова и кмета
Тотс Лайос бе подписана партньорска дек-
ларация за сътрудничество и работа по
съвместен проект. Проектът се нарича „Ди-
намична мрежа за устойчиви региони” и во-
деща организация по него е община Ляско-
вец в партньорство с община Ракоцифалва
(Унгария), Сдружение „Куруци” (Унгария),
Народно читалище „Елдород” - община
Априлци (България) и община Хронски Бе-
недик (Словакия).

Преди няколко дни специален гост на
лясковчанибе група от 20-тина унгарци, чле-
нове наСдружението „Куруци”, което се е по-
светило на идеята за съхраняване на тра-

дициите на куруците - унгарски четни-
ци, участвали в борбата за отхвърля-
не на австрийското потисничество.
Унгарските патриоти от Ракоцифалва
бяха водени от своя вождАтила Тере-
ней, председател на сдружението.
Гостите пристигнаха в община Ляско-
вец, облечени в традиционните за ку-
руците войнски одежди и освен пат-
риотични песни, изпяха за общинско-
то ръководство и „Една българска ро-
за” - поздрав за приятелите от Бълга-
рия. Посещението бе с цел културен
обмен и взаимно опознаване на тра-
дициите и историята надвата народа.

Презентация на община Лясковец
направи кмета д-р Гецова, след което

куруците разгледаха забележителностите
на града и общината. В Музея на градина-
рството се запознаха с историята налясков-
ските гурбетчии, които в недалечното мина-
ло са пребивавали в Унгария и са работили
по унгарските бахчи. Партньорите останаха
възхитени и от историята, която сестра Па-
раскева имразказа заПетропавловската об-
ител и от природните красоти в околностите
на лясковския манастир. Насладиха се и на
изящните глинени фигури, които Надежда
Александрова вае в семейното керамично
ателие влясковското селоМерданя.

По време на престоя си в Лясковец
унгарците откриха нови и непознати за тях
красивиместа, и в същото време толкова по-
зната и близка до тяхната култура. Тази сре-
ща помогна на гости и домакини да се опоз-
наят като партньори по общия проект и на-
черта нови планове. Във визитата участва и
председателят на читалище „Елдород”Евге-
ни Добрев, който вече от две години
осъществява успешнопартньорства с общи-
ните отУнгария иСловакия.

ГОДИНИ НАРЕД В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗВЪНИ КАМБАНАТА НА ДУХОВНАТА КРАСОТА И ТВОРЧЕСТВОТО

55 годининавършипрезмесецап-
рил тази годинаОбщинското кабелно
радио в Лясковец. През април 1954 г.
със средства на общината е монти-
рана радиотранслационна централа
и е изградена кабелна мрежа в Ляс-
ковец и съставните пет села. Вече 55
години радиото е в полза на абонати-
те, като работилите през всичките те-
зи години радиожурналисти са били
винаги в служба на своите съгражда-
ни.През тези пет десетилетия и поло-
вина радиопредаванията са били
пряко отражение на обществения, по-
литическия, културния и спортнияжи-
вот на градаиобщината.

Юбилеят на радиоЛясковецбеот-
белязан с богата празнична програма през
месец май, която ръководството на общи-
ната подготви. Да почетат тържеството на
лясковското радио бяха дошли около 20 ра-
диожурналисти от страната ни - от Г. Оряхо-
вица, ГенералТошево, БялаСлатина,Испе-
рих, Провадия, Дряново, Враца, Левски,
Омуртаг, от далечния Белоградчик и други.
Те празнуваха заедно годишнината, прове-
доха своето поредно събрание на Сдруже-
нието на общинските радиооператори,
срещнаха се с кмета на община Лясковец д-
р Гецова и председателя на общински съвет
Петър Славчев, насладиха се на забележи-
телностите на Лясковец по време на пре-
стоя си в града, разгледаха Петропавлов-
ския манастир и дегустираха бели и черве-
ни вина вМузея на градинарството.

Скъпи гости наюбилейното честване бя-
ха проф. Веселин Димитров и г-жа Татяна
Симеонова, преподаватели във факултета
по журналистика имасови комуникации при
Софийския университет “Кл. Охридски”. Во-
дещият радиожурналист на лясковското ра-
дио Елена Берова получи много поздравле-
ния, както от общинското ръководство, така
и от колегите си.

Днес броят на абонатите на общинското
радио е около 3000. След пенсионирането
на първия водещ Антония Байчева, макар и
за кратко време, предаванията води Румя-
на Байчева, а от 12 август 1991 година до
днес, гласът на радио-Лясковец еЕленаБе-
рова. През годините пред микрофона като
водещи на местни радиопредавания са за-
ставали Цветанка Георгиева, Марийка Бай-
чева, ВаляАтанасова, ПетяДойчинова,Ма-
риянаКрумоваиМилкаЙотова.

От 1992 излъчваната всеки ден радиоп-
рограма започва след сигнала, който е по
мотиви на песента на Димитър Русев “Хоро

се вие край манастира”. Често в местните
радиопредавания са се включвали, освен
лясковската общественост, също и големи
държавници. Звучали са гласовете на пре-
зидента Георги Първанов, на Ангел Марин,
на министри, депутати, кметове и общински
съветници, на хора на изкуствата, културни
дейци и видни спортисти. Днес записите се
пазят в архива на общинското радио. След
1991 година, с въвеждането на нови рубри-
ки по актуални теми, се променя коренно об-
ликът на местните радиопредавания. Таки-
ва рубрики са “Бедствия, аварии, катастро-
фи”, “Литературен радиодневник”, “За Вас,
родители”, “Децата и възпитанието на чу-
вствата”, “Календарна мозайка”, музикал-
ната рубрика “Честит да бъде този ден” и
др. Периодично се излъчват и радиовикто-
рини с награди, посветени на големи праз-
ници като коледно-новогодишните, Велик-
ден, празника на града Петровден, по слу-
чай Първи ноември и др. За повече про-
зрачност в работата на местния парламент,
всеки последен четвъртък от месеца, радио
Лясковец директно излъчва заседанията на
Общински съвет, както и взетите решения.

Общинско радио - Лясковец през годи-
ните печели много награди на национални
радиоконкурси: “ Тийн - 2000” в Търговище
през 1999 г., през 2004 в град Каварна спе-
чели наградата на спонсорите, трета награ-
да получи за предаването “Това е моята зе-
мя” в Генерал Тошево - 2005 г., наградата на
спонсорите за предаването “Един чудак на
85” - предаване за големия български ак-
тьор, лясковчанина Петър Слабаков - 2008
г. в градОмуртаг, през същата 2008-ма годи-
наЕ. Берова грабна втора наградаи за свое-
то предаване “Споделено”, посветено на ко-
лежката й КеранкаДалакманска - водещра-
диожурналист в радиоКаварна.

ИСТОРИЯ НА РАДИОТО
НАГРАДИ

ГЛАСЪТ НА РАДИО ЛЯСКОВЕЦ СЕ ЧУВА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН ВЕК

ОБЩИНАТА НЕПРЕКЪСНАТО ПЕЧЕЛИ НОВИ ЧУЖДЕСТРАННИ ПРИЯТЕЛИ
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПОДПИСА ДОГОВОР

На официална визита в община Червен
кръст - Ниш бе делегация в лицето на д-р
Ивелина Гецова - кмет на община Лясковец,
инж. Елена Григорова - зам. кмет на общи-
ната и представител от „Звеното за проекти
и програми” от общинска администрация.
Делегацията бе посрещната от общинския
председател Драган Бойкович и от секрета-
ря на Червен кръст, както и от техническия
сътрудник на българския консул вНиш.

Целта на посещението бе постигане на
сътрудничество и осъществяване подготов-
ка при разработването на съвместни проек-
ти. Основен акцент на срещата бяха откри-
тите възможности за кандидатстване по про-
грами на Европейския съюз и други външни
донори. Ръководството на община Ляско-
вец направи представяне по актуални
възможности за кандидатстване по програ-
ма ИНТЕРРЕГ IV C, по транснационална
програма за сътрудничество в Югоизточна

Европа и по програма URBACT II
2007-2013. В процеса на срещата се
предостави информация за кандида-
тстване по програма ИНТЕРРЕГ IV C
за засегнатите области на интервен-
ция в сферата на иновациите и иконо-
миката на знанието, в сферата на
околната средаи превенция на риска.

Друга възможност за съвместна
работа по проекти е по транснацио-
нална програма за сътрудничество в
Югоизточна Европа, финансирана от
ЕФРР, засегнатите области за финан-
сиране са в сферата на подкрепата за
иновациии предприемачество, в сфе-
рата на опазване на околната среда,
в сферата на подобряване

достъпността и развитие на транснацио-
налната синергия за устойчив растеж.
Обсъдена бе и възможността по оператив-
на програма URBACT II 2007-2013, която
има за цел да повиши ефективността на по-
литиките за устойчиво интегрирано градско
развитие вЕвропа.

След представяне на откритите възмож-
ности се обсъдихадопирните области, по ко-
ито ще работят двете общини. На база про-
ведениразговори се изготви и подписадого-
вор за сътрудничествомежду градска общи-
на Червен кръст - Ниш, Република Сърбия и
общинаЛясковец -РепубликаБългария.

След финализиране на бъдещото
сътрудничество, представителите от общи-
на Лясковец се запознаха със забележител-
ностите на община Червен кръст, също така
с нейната култура, с историята, с образова-
нието, с художествената самодейност и
спорта.

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОБЩИНА ЧЕРВЕН КРЪСТ - НИШ
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УЧЕНИЦИ УПРАВЛЯВАХА ОБЩИНАТА

От няколко години в община Лясковец
през месец май се провежда ден на местно-
то самоуправление, в което участват учени-
ци от училище „М. Райкович”. И тази година
имаше много мераклии за постовете кмет,
председател на общински съвет, заместник
кметове, секретар и т. н. Предида заемат от-
говорните длъжности, учениците премина-
ват през избори, които младежкия парла-
мент в училището провежда. Дванадесет
възпитаници на гимназията бяха приети от
общинското ръководство и назначени на от-
говорните постове. Товабяха ученициот де-
вети и десети клас, на които първо бе разяс-
нено какво представляват структурите на
общински съветЛясковец и тази на община-
та. Пълна информация за това им пред-
оставиха председателят Петър Славчев и
кмета на общинатад-р Гецова.

В ролята на кмет за един ден влезе Геор-
ги Георгиев от 10 “а” клас. Негови заместни-
ци бяха Милен Григоров и Ивелина Русева.
Председателнаместния парламент беЙор-
данка Георгиева, аПетяИлиева, коятомина-
лата година беше специалист по образова-
нието, сега се издигна до поста секретар на
общината. Всички ученици бързо влязоха в
ролята на общинско ръководство и общин-

ски служители. Ивайло Тимков, който за
един ден ръководеше общината по отноше-
ние на инфраструктурните проблеми,
бързо реши да постави въпроса за натова-
рения трафик по трасето към манастира.
Той ще внесе предложение до общински
съвет и на следващото заседание местният
парламент ще реши какви предпазни мерки
да бъдат взети, след приключването на про-
екта по ремонта на пътя.

Кметът Георги Георгиев сподели, че е
много отговорно да си на този пост, и въпре-
ки натовареността е успялда подпишевсич-
ки документи. Разбрал е също, че кмета
трябва да бъде постоянно на разположение
на гражданите и да решава техните ежед-
невни проблеми.

Младите управленци обаче споделиха,
че въпреки трудностите, е много интересно
да се работи в общината. Магдалена Люцо-
ва, която бе назначенада изпълнява ролята
на мл. експерт в отдел „Образование и кул-
тура” най-правилно прецени ситуацията. Тя
сподели, че е разбрала какво е необходимо,
за да има добър екип, какъвто е открила при
своите сътрудници. „Хареса ми, че в отдела
работят сплотено и затова самного добри”.

Директорът Н. Кожухаров предложи на
младите управленци да разкажат на своите
съученици какво са научили в общината,
тъй като не е възможно на практика всички
гимназисти от горен курс да участват в деня
на ученическото управление.

Д-р Гецова в заключение заяви, че хуба-
вото на тази инициатива е това, че дава
възможност на младежите да се запознаят
с хората, които управляват града и община-
та, за да получат гражданска ориентация и
познание за общинските дела. Само така
ще може да се осъществи диалог между
граждани и ръководните органи и ще може
бързода се реагира по проблемите.

ТАЛАНТЛИВИТЕ МЛАДИ ХОРА СА НАШАТА НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО

Община Лясковец и Випуск 2009 при
СОУ “М. Райкович” градЛясковец организи-
раха за гражданите празничен концерт с из-
пращане на абитуриентите, който се прове-
де на открито пред читалището в град Ляс-
ковец. 47 млади хора напуснаха родното
училище в Лясковец. Тази година амбици-
озният випуск реши да върне старата тра-
дицията с изпращането на завършващите
училище ученици - нещо, което не бе праве-
но в града от повече от 15 години. Общин-
ското ръководство се отзова и помогна на
младежите за осъществяването на пре-
красната идея и възраждането празника на
тържеството имладостта.

Официалното откриване започна с при-
стигане и обявяване имената на всичкимла-
ди хора. Колона от красиви возила спрядви-
жението по централната улица и по площа-
да на града. Балони, звучни клаксони и
усмихнати хора показваха какво е настрое-
нието вЛясковец.

Д-р Гецова посрещна и подари на всеки
един от абитуриентите цветя, балони и пла-
кети с изгледот родния гради специален по-
здрав-послание от нея. След като пристиг-
наха всички випускници, градоначалникът,
директорът на училището и класните ръко-
водителина завършващите, поднесоха сво-

ите благопожелания и напътствия към мла-
дите хора.

Музикални поздрави към своите прия-
тели отправи големия талант на Випуск
2009 - Никола Чочев, както и неговите съу-
ченички - Златина и Ани, които правят
първите си стъпки в певческото изкуство.
Гост-изпълнител на празника бяха младите
дарования на Аделина Колева - певците от
горнооряховската формация “Нова музи-
ка”. Те пяха и се веселиха с лясковските аби-
туриенти, а балерини и малки певци дообо-
гатиха шоу-програмата и създадоха прият-
но настроение за лясковската обществе-
ност.

Илюс-
трации по
произве-
денията
на Цоньо
К а л ч е в
сътвори-
ха децата
о т л я с-
ковска об-
щ и н а .
Общо 108
рисун ки
участва-
ха тази го-
дина в об-
щинския
к о н к у р с
“ Ц о н ь о

Калчев”, учреден преди четири години с цел
стимулиране развитието на детското въоб-
ражение и популяризиране творчеството на
джулюнския детски поет Цоньо Калчев. Той
е автор на известното стихотворение
“Сладкопойна чучулига”. Оставил ни е в на-
следство едно значително художествено
творчество - широко известни са стихотво-
ренията му „Бащин дом”, „Селска речица”,
„Патенца”, „Майка и дете”, „Царят на певци-
те”, „По жетва” и др. Някои от тях отдавна се
пеят като народни песни. Те са посветени
на природата и нейните обитатели, на роди-
ната и семейството, на просветата и труда.
Това са и мотивите, които децата от лясков-
ска община вплетоха в своите рисунки -
основни персонажи са чучулигата, орачът,
птиците, майката с детето на ръцеидр.

Конкурсът се провежда всяка година
през месец май и това бе четвъртото му из-
дание. Право на участие в него имат всички
деца от община Лясковец, които са ученици
от І до XІІ клас. Комисия от експерти раз-
глежда творбите на художниците и ги оце-
нява в три възрастови групи - от 1 до 4 клас,
от 5 до 8иот 9до12 клас.

Съвсем обяснимо, както всяка година,
така и тази, най-много са участниците от се-
ло Джулюница. Джулюнските деца предста-

виха 65 рисунки, 20 са на учениците от Коза-
ревец и 23 - тези на възпитаниците на СОУ
“М. Райкович” - Лясковец. Групата на най-
малките участва в съревнованието с най-
много на брой творби - повече от половина-
та. Разнообразни бяха формата, използва-
ните техники и материали. От година на го-
дина децата представят все по-добри ри-
сунки, защото все по-задълбочено вникват
в поетичния свят на твореца, запознават се
с повече от произведенията му и дават воля
на своето въображение в илюстрациите, ко-
ито създават. Творбите им стават все по-
зрели, в тях децата влагат фантазия и уме-
ния, изявява се творческата им индивиду-
алност.

Журито присъди предметни награди за
класиралите се на първите три места в две-
те по-малки възрастови групи, а за призьо-
рите от голямата група имаше парични по-
ощрения, както и грамоти за всички номини-
рани за награда участници.

Изложбата с рисунките бе експонирана
в читалище ”Пробуждане”- село Джулюни-
ца. Лично кмета на общината д-р Гецова по-
здрави победителите и им раздаде награ-
дите.

На първо място в групата 1-4 клас е Цве-
телина Дойкова, ученичка от ІІІ клас в джу-
люнското училище “П.Р.Славейков”, втори е
Габриел Жеков - второкласник от Козаре-
вец, а трета се класира Свилена Панева от
ІV клас приджулюнското училище.

При втора възрастова група 5-8 клас
първото място си поделиха Ива Стоянова и
МиленаЕмилова - ученички отСОУ “М. Рай-
кович” - Лясковец, втора награда получи Бе-
тина Блажева - също от лясковското учили-
ще, трето място заслужи Ивелина Хамова
отДжулюница.

В групата на най-големите отличията са
заДаницаВлахова, ЛилияХристова иДени-
ца Димитрова - класирали се съответно на
първо, второ и трето място. И трите са уче-
нички от ІX клас приСОУ “М.Райкович”.

Специалната награда на кмета на общи-
ната грабна същомомиче отСОУ “М. Райко-
вич” - десетокласничкатаИвелинаРусева.

ЛЯСКОВЧАНИ ИЗПРАТИХА АБИТУРИЕНТИТЕ

108 РИСУНКИ СЪЗДАДОХА ДЕЦАТА НА ЛЯСКОВЕЦ

НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ ДЕЦА - С ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА 24 МАЙУЧЕНИЧЕСКИ

ФОРУМ-ТЕАТЪР ДИСКУТИРА ТЕМАТА ЗА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

На 24 май - в Деня на
славянската писменост,
просвета и култура, кметът
на община Лясковец д-р
Ивелина Гецова връчи Го-
дишни награди на учени-
ците, които през годината
са участвали в конкурси,
олимпиади и състезания
на регионално и национал-
но ниво и са спечелили при-
зови места в тях. Тричлен-
на комисия с председател
Д. Арабаджиева от посто-
янната комисия по образо-
ванието при Общински
съвет обсъди внесените
предложения за награжда-
ване на изявените деца от
общинските училищаи присъди първо, вто-

ро и трето място в три раз-
дела - изобразително из-
куство, литература и при-
родни науки. В първия раз-
дел наградата на кмета по-
лучи четвъртокласничка от
джулюнското училище -
най-добър художник за го-
дината се оказаСимонаКо-
лева. За заслуги в област-
та на литературата първа
награда взе Десислава Ди-
митрова от ІІ клас при НУ
“Цани Гинчев”. В раздел
“Природни науки” първок-
ласничката Ванеса Ивано-
ва от Джулюница взе първо
място и стана най-малката
носителка на Годишната

ученическа награда на кмета.

В края на месец май в Центъра за соци-
ални и младежки дейности в Лясковец се
проведе форум-театралното представле-
ние - “Ярост”- на Младежки театрално-
дискусионен клуб "Граждани на Европа"
приПГЖПТ "Н.Й. Вапцаров", което е по ини-
циатива наЦСРИ - гр. Лясковец.

Проектът е финансиран от Тръст за
Гражданско общество вЦентрална иИзточ-
на Европа. Театралното представление бе
организирано за учениците от Лясковец. На
срещата присъстваха заместник -
директора, педагогическия съветник и учи-
тели при СОУ “М. Райкович”- гр. Лясковец,
старши експерт “Здравеопазване и социал-
на политика” към община Лясковец и учени-
ци. Освен поучителен театър, организато-

рите бяха подготвили за учениците и про-
веждане на дискусия по проблема - заедно
обсъдиха темата задомашното насилие.

Първият ден на състезанието за купа
„Браун къп 2009” се проведе в Лясковец. То
бе организирано от спортния клуб по ориен-

тиране БРАУН ТИМ-В Търново. Стартът и
финалът на състезанието бяха в центъра
на Лясковец, в градския парк. Спонсори по-
могнаха да се осъществи поредното голямо
съревнование на ориентировачите - то се
състоя със съдействието на община Ляско-
вец и много големи местни фирми - „Боляр-
ка”, „Кока-кола”, „Грестокомерс”, „Илина”,
същои с подкрепата на общинаСтражица.

Браун къп се провежда за четвърта по-
редна година и е състезание от спротния ка-
лендар на световнатафедерация по ориен-
тиране.

В състезанието в Лясковец се включиха
около 200 участника, много от които наши
деца - лясковски браунтимци. В спринтова
дистанция се състезаваха отбори от цялата

.

ПЪРВИЯТ ДЕН НА “БРАУН КЪП” БЕШЕ В ЛЯСКОВЕЦ

страна - освен великотърновските „Браун
тим” и „Трапезица”, за „Браун къп” се над-
преварваха и гости от Габрово, Търговище,
Сливен,Ямбол, Варна,София, Дряново, Ру-
се и т. н. В оспорваната надпревара участие

взеха и състезателиот други държави - Унга-
рия,СърбияиШвейцария.

Въпреки проливния дъжд, който се изля
над града, състезателите преминаха помар-
шрутите си и се представиха блестящо.

ДЕТЕ ОТ ДОБРИ ДЯЛ СПЕЧЕЛИ ПРЕСТИЖНА НАГРАДА
Седемгодишно дете от

добридялската детска гра-
дина спечели първата на-
града в обявения от вели-
котърновския инспекто-
рат по образованието и
Европейския информаци-
оненцентър конкурс за ри-
сунка “Европа и децата”.
Малкият Станислав Ива-
нов е възпитаник на ЦДГ
“Щастливо детство” и е
бъдещ първокласник. В
проявата са участвали
над 170 деца от велико-
търновска област и са ри-
сували по пет предвари-

телно поставени теми.
Изложбата бе експонира-
на в ЕИЦ “Европа Дирек-
тно” и на откриването жу-
рито връчи наградите на
победителите. Станислав
Иванов завоюва първо
място и получи грамота и
предметни награди, осигу-
рени от организаторите.
Тази проява е част от кам-
панията “Пролет в Евро-
па” и се реализира по про-
ект “Европейско граждан-
ско образование за деца-
та от предучилищна
възраст”.



ЛЯСКОВЕЦ стр. 4Общинска хроника

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

В навечерието на най-българския праз-
ник - 24май, бе кръстена единствената в об-
щина Лясковец детска градина, останала
до момента без име. Именуването й стана
наложително и с въвеждане на задължител-
ните национални символи в образователни-
те звена. Директорката Цена Иванова, ко-
лективът на детското заведение в Драгиже-
во и родителите на децата, взеха решение
да я нарекат „Вълшебство”. Кръстница на
драгижевската градина стана майката на
един от малките възпитаници - Петранка
Хрелева. На организирания празник при-
състваха общинското ръководство, кмета
наДрагижево, родители, спонсори.

Преди децата да поднесат своите из-
пълнения пред гостите, в детското заведе-
ние бе отслужен водосвет за здраве, а г-жа
Хрелева официално откри табелата с името
“Вълшебство”.

Поздравленияи подаръциподнесе Геор-
ги Петров, зам. кмет на община Лясковец. В
словото си той заяви: “Поздравявам Вас и
родителите на децата за отличния избор.
Името е свято нещо и винаги носи някакво
послание. Името “Вълшебство” най-много
подхожда за име на чудния свят на децата.
Вълшебство е да си дете, но още по-голямо
вълшебство за възпитателите са миговете,
прекарани в грижа за малчуганите”. Поз-

драв отправиха и директорките на остана-
лите детски градини в общината, също и
кмета на ДрагижевоИлияИлиев, а поздрав-
ления от името на пенсионерите изказа Ма-
ринСуванджиев.

Няколко торти, много подаръци и цветя
имаше за малчуганите и техните възпитате-
ли.Подарък от директорката надетското за-
ведение получи и кръстницата - в знак на
благодарност за чудесната идея.

Детската градина е създадена през 1972
година, но през по-голямата част от своето
съществуване е била без име. За кратък пе-
риодот две годиние носилаимето “ДораБе-
шева” - дъщеря на виден партиен функцио-
нер от село Драгижево. След промените
през 1990 годинаоставабез наименование.

Предприятието за управление на дей-
ностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/ къмМОСВ обяви кои са общини-
те, неправителствените организации и учи-
лищата, спечелили проекти в конкурса „За
чиста околна среда”. Три от дългия списък с
одобрените от министерството проекти са
тези на лясковска община - на две от учили-
щата и на едно читалище. Те ще бъдат фи-
нансирани и ще участват в националната
кампания “За чиста околна среда”. Това са
проектите наСОУ “М. Райкович” и НУ “Нико-
ла Козлев”, както и на добридялското чита-
лище “П. Р.Славейков -1903”.

Проектът на гимназията се нарича “Еко-
логично възпитание в действие” и целта му
е издигане на по-високо ниво на екологич-
ното възпитание и образование на ученици-
те. С него се предвижда да бъде изградена
иекологична зона вдвора на корпус І на учи-
лището.

В НУ “Н. Козлев” в резултат на изпълне-

нието на проекта ще бъде почистен, озеле-
нен и облагороден районът на училището -
ще бъде озеленена площта около спортна-
та площадка, а в двора на училището ще
бъдат монтирани пейки и кошчета за от-
падъци,щебъденаправена иограданамес-
тата, където липсва, с цел да се предпази
двора от замърсяване на околната среда.
Посаждането на дръвчета и райграс ще
бъде извършено изцяло с доброволен уче-
нически, родителски и учителски труд.

В село Добри дял, проектът, който е спе-
челен се нарича “Почистване и облагородя-
ване на обект: ”Нашата светиня - хранили-
ще на традиции”. Замърсеният в читалище
„П.Р. Славейков-1903” район ще бъде по-
чистен, ще се премахнат изсъхналите храс-
ти, ще бъдат озеленени площите в двора на
читалището, ще бъде облагородена зоната
за отдих, като се засадят дървета, като се
монтират пейки и се поставят кошчета за от-
падъци.

ВЪЛШЕБСТВО - ТОВА СА НАШИТЕ ДЕЦА
„ВЪЛШЕБСТВО” НАРЕКОХА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ДРАГИЖЕВО

ДВЕ НАШИ УЧИЛИЩА И ЕДНО ЧИТАЛИЩЕ СПЕЧЕЛИХА
ПРОЕКТИ В КОНКУРСА “ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”

В момента в нея се възпитават и обуча-
ват 25 деца, като почти 98% от малчуганите
в селото са обхванати и посещават занятия-
та. Колективът на детската градина се стре-
ми винаги да бъде актуален и компетентен,
в зависимост от интересите и потребности-
те на децата и съдейства за развитието на
творческите им заложби. Цел и приоритет
на образователната политика в детското за-
ведениее осигуряване на равендостъпи ка-
чествено образование на всяко дете.

ПоповодДенянадетето

Гергьовден в ЦДГ
„Славейче”

ЦДГ ”Щастливо детство” в село Добри
дял

- 1юни,Общи-
наЛясковец организира за децата наЛяско-
вец празник, който протече под наслов
“Здравей бъдеще”. Забавно-развлекателни
игри, музикални изпълнения на децата от
трите детски градини в града и спортни
състезания бяха част от празничната про-
грамана най-малкитежителина града.

Палавниците бяха поздравени от кмета
на общинатад-р Гецова. Децата от всяка ед-
на детска градина получиха грамоти за
успешното си представяне в спортните иг-
ри. Имаше и подаръци и много сладки изне-
нади, които д-р Гецова им поднесе за дет-
ския празник.

С разлюляни люлки, много глъч, смях и
песни бе отпразнуван

. Заедно с кмета д-р Гецова и
своите възпитатели, децата отбелязаха
единот най-веселите пролетни празници.

“Знамето ни е трицветно, мило, хубаво,
приветно…” с тази песен малчуганите от

, дадоха начало на своята детска про-
грама, посветена на 1 юни - Денят на дете-
то.

Детското утро се състоя пред читалищ-
ната сграда в селото, където беше експони-
рана и приказната изложба от рисунки и
предмети, изработени от децата. Звучните
вечни детски песни събраха мало и голямо -
родители, учителии случайниминувачи при-
състваха на забавнотодетскошоу.

Приветствие по случай празника произ-
несе директорката на детското заведение
П. Станева. На това тържество на малчуга-
ните официално бяха изпратени децата от
подготвителната група. Те получиха в праз-
ничния за децата ден своите първи удосто-
верения в живота - свидетелства за за-
вършване на предучилищно обучение. На
тях читалищното настоятелство поднесе
книжки, предоставени от добридялската
детска поетеса -ВиолеткаПеткова.

Много балони, музика и пъстри рисунки
допринесоха за приятната атмосфераи кра-
сивата палитра на празника. А сладките ла-
комства, осигурени от общински съвет-
Лясковец, кмета на Добри дял, читалищно-
то настоятелство и клуба на пенсионера, на-
правиха празника незабравим за малките
палавници.

-

С поредна награда се завърнаха моми-
четата от балетна школа “Ритъм” при чита-
лище “Напредък-1870” гр. Лясковецот учас-
тието си в VІ-я международен детски бале-
тенфестивал “С любов към танца”, състоял
се в Пловдив. През този сезон те се пред-
ставиха успешно и в националния фести-
вал “Орфеева дарба” в столицата, където
завоювахабронзовмедал, същоивХХ-я на-
ционален балетен конкурс в Русе, където
грабнаха второто място и поощрителната
награда нажурито.

От Пловдив се завърнаха с поощрител-
ната награда на журито, която им бе при-
съдена за изпълнение на съвременна хоре-
ография.

Фестивалът в Пловдив се проведе в на-
чалото на месец юни, като и през четирите
фестивални дни сцената бе античния те-
атър. Проявите приключиха с галаконцерт
на лауреатите. Във фестивала участваха
общо 15 колектива, от които 6 международ-
ни - от страните Турция, Италия, Англия,
Румъния, Македония и Русия. Единадесет-
те лясковски балеринибяха отличени за тан-
ците си “Молитва” и “Пожар”. Съвместните
изяви предоставиха възможност на децата

от различните страни за взаимно опознава-
не и създаване на приятелски връзки.

Нашите участници си тръгнаха от плов-
дивската сцена с прекрасни впечатления от
балетния фестивал и с надеждата, че след
две години отново ще получат покана за
следващото му издание. С тази увереност
балетният педагог на школата Валя
Атанасова и нейните възпитаници отправят
своята благодарност към ръководството на
читалище “Напредък-1870” и към община
Лясковец за оказаната помощиподкрепа.

В началото на месец юни кметът на об-
щина Лясковец д-р Ивелина Гецова подпи-
са договор за получаване нафинансова по-
мощ по Програмата за развитие на селски-
те райони за изграждане на местна инициа-
тивна група на територията на общините
ЛясковециСтражица.

Проектът по под.мярка 431 - 2 „Придо-
биване на умения и постигане на обществе-
на активност за потенциална местна ини-
циативна група на територията на общини-
те Лясковец и Стражица” е на обща стой-
ност 157 638 лева и ще се реализира за пе-
риод от 12 месеца. Партньори по проекта
са „Прити 95” ООД Лясковец като предста-
вител на частния сектор и сдружение “Раз-
витие на Гражданското общество” гр. Стра-
жица.

Местната инициативна група се създа-
ва по подходаЛИДЕР катомеханизъм замо-
билизиране и подпомагане развитието на
селските райони в местните селски об-
щности. МИГ насърчава селските райони
да търсят нови начини да станат конкурен-

БАЛЕРИНИТЕ НИ С ТРИ ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ ПРЕЗ ТОЗИ СЕЗОН

ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА СЪЗДАВАТ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
тноспособни, като използват максимално
своите ресурси и давафинансови средства
и възможност местните хора и общините да
развият своите територии. В състава й се
включват представители на местната
власт, бизнеса, неправителствените орга-
низации, професионални сдружения, земе-
делски производители и други. Местната
инициативна група /МИГ/ регистрирана ка-
то НПО, отговаря за прилагането и отчита
напредъка в изпълнението на местната
стратегия за развитие. МИГ взема решение
коиместни проекти да избере за подкрепа и
финансиране.

Проектът за създаване на Местна ини-
циативна група за общините Лясковец и
Стражица предвижда оборудване и функ-
циониране на неин офис, койтоще е със се-
далище в град Лясковец, обучение на мес-
тнилидерии представителинаместната об-
щност за идентифициране на ключови при-
оритети, разработване на стратегия за мес-
тно развитие, организиране на учебно пъту-
ване за запознаване с работата на подобни
структури в Унгария, популяризиране на
стратегията заместно развитие, същоучре-
дяване и регистрация на МИГ като несто-
панска организация в обществена полза.

Представителна група от НУ „Цани Гин-
чев” - Лясковец взе участие в работна сре-
ща в град Карлино - Република Полша, в
рамките на проект „Танцувай с нас” за мно-
гостранни училищни партньорства по сек-
торна програма „Коменски” и програма „Уче-
не през целияживот.” Визитата се проведе в
периодаот 25до31май2009 г.

Групата включваше четирима учители
от НУ „Цани Гинчев”, един представител на
РИО - Велико Търново и три деца от учи-
лищнияансамбъл „Буровче”.

Целта на проекта е взаимно опознаване
и сближаване между представители от учи-
лищните общности от държавите Полша,
Испания, Турция, Португалия и България
на базата на националните фолклорни тан-
ци.

Съгласно програмата на визитата, беше
направено представяне на типични фол-
клорни танци от държавите - участнички.
Проведоха се практически занятия по раз-
учаване на тези танци от представителите
на всички страни - участнички в проекта. За-

нятията се провеждаха в училището
на Карлино. В продължение на някол-
ко дни спортната зала на полското
школо се огласяваше от колоритното
Дунавско хоро, което с нескрит енту-
сиазъм заиграха поляци, турци, ис-
панци и португалци, водени от не-
уморните лясковски учителки и „бу-
ровчета”.

Българските ученици и учители
успешно танцуваха полонеза, както и
танците на другите партньори по про-
екта. Срещата в Карлино беше един
красив празник на ритми от различни-
те краища на Европа, празник чрез
който се родиха много нови прияте-
лства и незабравими спомени.

В рамките на визитата бяха представени
също и образователните системи на стра-
ните-участнички. Партньорите по проекта
се запознаха с организацията на работата в
полското училище - домакин. Учениците и
учителите от лясковското училищепредста-
виха по възможно най-добрия начин, както
собствените си постижения, така и пости-
женията на образователната система в об-
ласт Велико Търново и Република Бълга-
рия.

Следващите визити ще бъдат в турския
град Кония през тази есен и в Порто, Порту-
галия - идната пролет. Уточнени са основни-
те параметри на програмата за предстоя-
щите срещи и е положено началото на
успешно многостранно междуучилищно па-
ртньорство.

Така на практика се реализират основ-
ните идеи на европейската програма „Ко-
менски” за културно сближаване с европей-
ските народи, а също и за запазване и раз-
виване на културното многообразие и иден-
тичност на стария континент.

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” ПОСЕТИХА РЕПУБЛИКА ПОЛША


