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РОДНИЯТ НИ ГРАД СТАНА НА 130 ГОДИНИ
На 15 март се навършиха 130 години от
обявяването на Лясковец за град. По повод кръглата годишнина община Лясковец, читалище „Напредък-1870”, детските
градини и училищата в града, организираха празничен концерт, който се състоя на
15 март 2010 година от 17.30 часа в лясковското читалище. С темата бе свързана
и изложбата, посветена на град Лясковец,
която бе подредена във фоайето на читалището. Витрината на общината също бе
украсена с творенията на учениците от
гимназията - там бяха изложени освен рисунки, също и пана, изобразяващи герба
на града, манастира, музея на градинарството и т.н.
Лясковец е обявен за град на 15 март в
далечната 1880 година с "предписание" на
Търновския окръжен началник. По това
време кмет на града ни е Вълчо Бързаков.
Историята по обявяването на Лясковец за
град се свързва именно с неговото име.
Според нея, кметът и видни граждани натоварили учителя Ганчо Лавдов да се погрижи за това. Той изтрил буквите "ело" от думата "село" на общинския печат, а буквата
"с" преработил на "г". Според историята,
поправката в печата била забелязана от
управата в Търново, която потърсила
сметка на кмета, но все пак станало причина за преименуването на Лясковец в град.
130 години ни делят от този ден, години

град. „Очевидно е, че за провъзгласяването на Лясковец
за град голяма роля изиграва
фактът, че след Освобождението, тогавашните управници са оценили по дост-

в които Лясковец е имал своите събития,
личности, подеми и преломни моменти и
от тях е създал своята богата история, с която днес се гордеем.
Празничният концерт започна под звуците на химна на града, написан по текст и
музика на почетния ни гражданин Димитър Русев. В началото на тържеството
кметът д-р Гецова поднесе приветствено
слово по повод юбилея на родния ни град.
В своите встъпителни думи тя отбеляза,
че не толкова поправката на печата е повод за преименуване на село Лясковец в

ойнство приносът на лясковчани за националното ни възмогване, родолюбивата самоотверженост на хората от този край, проявена в борбите за освобождение, както и
приносът им в усъвършенстване на градинарството. В онези години на борби за постигане на политическа и духовна незави-

симост, лясковските жители засвидетелстват своята удивителна привързаност
към род, език и вяра, декларират своето пословично родолюбие, преданост към изконните български традиции и изключителното си трудолюбие”, каза д-р Гецова.
С активното си участие в
тържествения концерт, посветен на кръглата годишнина, всички поколения дадоха
своя принос и късче любов
към родния Лясковец. В концерта участваха представители на детските градини
„Пчелица”, „Радост” и „Славейче”, трите училища в града „М. Райкович”, „Н. Козлев”
и „Ц. Гинчев”, както и читалищните колективи - вокална формация „Мелъди”, танцовите състави „Лудо младо”
и „Дъга”, пианисти от музик алната шк ола, балет
„Ритъм” и вокален състав „Бели ружи”. Тематични песни и
стихове, музикални и танцови изпълнения, разкриващи обичта към България и
родния край, фолклорни и обредни мотиви, присъщи на лясковчани, герои като
Хайдут Сидер - всичко това показаха деца
и възрастни, участвали в богатата празнична програма.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ 132 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ГИМНАЗИЯТА

По повод 132 години от Освобождението
на България от турско робство, община Лясковец организира честване, което се състоя
на 3 март от 11.00 часа на площад „Възраждане”. Ритуалът, посветен на празника започна с
издигане на националното и европейското
знамена, след което първокласничката Ина
Михайлова изпълни Вазовото стихотворение
„Аз съм българче”. Благодарствен молебен в
памет на загиналите воини и герои отслужиха
отец Богдан и отец Ангел. Слово по случай
празника произнесе кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова.
С едноминутно мълчание всички присъстващи почетоха
паметта на загиналите за свободата на България. Венци и

цветя, в знак на признателност бяха поднесени на паметника на загиналите във войните лясковчани.
В навечерието на националния празник децата от ЦДГ
„Радост” представиха богата програма, посветена на Трети
март и на България. Третомартенското тържество в детското заведение премина под мотото „Обичам България”.
Честването на националния празник в „Радост” започна
с мултимедийно представяне
на типичните особености и
празниците в държавите от различните континенти. Малчуганите показаха, че познават добре географската карта, и че са
запознати с обичаите на повечето страни. Те представиха
както руски танци, така и каубойски, латиноамерикански и
африкански ритми. На фона на
фолклорните обичаи на народите, децата извиха нашето
кръшно пайдушко хоро. Освен
традиционния български танц,
те пяха също бунтовните ни
възрожденски химни и рецитираха патриотични стихове.
Богатата празнична програма завърши с песента „Хубава си моя, горо”, която всички присъстващи запяха и с
танц, в който дечицата силно
развяха националния трибагреник. Хлапетата не само показаха любовта си към родината, нещо повече - успяха да разплачат публиката.

НА ПЪРВИ МАРТ ПРАЗНУВАХА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ТВОРЧЕСТВОТО
Емулсионни фотоплаки от края на 19 век бяха подредени в Музея на гурбетчийското градинарство за деня на самодееца. Изложбата бе организирана от читалище „Напредък-1870” в чест на празника на любителското творчество - 1 март. Плаките са най-ценният експонат, станал част
от първата самостоятелна изложба на фотографа Руси Русев. В деня на любителското творчество авторът на експозицията демонстрира своето хоби - показа колекция от редица стари фотоапарати, а редом с техниката, фотографът подреди и снимки, правени през последните години.
В духа на празника най-силни бяха емоциите и веселото настроение в Добри дял. Там самодейците при читалището и клуба на пенсионера отбелязаха двоен празник.
Освен, че закичиха всички с мартенички, по случай деня на
любителското творчество, добридялчани отпразнуваха и
10-я рожден ден от създаването на певческата група в селото - ”Еделвайс”. През месец януари 2000 г. групата запява
стари градски песни, а сега след десетилетие съществуване, се изявява също и с туристически и народни песни. Певиците са десет, а участията и наградите им са многобройни. Най-голямото желание на самодейките е да привличат
по-младите и те като тях да запеят: ”Душите наши не оста-

ряват и по-добре сме, щом има песен!” В този дух, на крилете на младостта и песента, жените от групата разрязаха
и своята юбилейна торта.
На първи март децата също празнуваха, но най-вече
празника на мартеничките. По-големите - учениците от учи-

ПРАЗНУВА ЦЯЛА СЕДМИЦА

Патронният празник на СОУ „Максим Райкович” по традиция е на 10 март. Цяла седмица преди тази дата ученици
и учители посветиха на своя патрон. Празничните прояви започнаха с кинопрожекции на исторически филми в корпусите на училището в два последователни дни. Изложба от
творби на възпитаниците на училището украсяваше стените във фоайето на първи корпус, а самия празничен 10 март,
бе обявен за ден на отворените врати. Единствено предвидената традиционна щафета на училището, тази година не
можа да се проведе, поради падналия мартенски сняг.
Грандиозен концерт, състоял се в градското читалище
беше гвоздеят на богатата програма. Ученици от наймалките до най-големите класове участваха в училищното
тържество, което започна с изпълнение на химна на СОУ
„М. Райкович” и с внасяне на знамето на училището. Приветствие към учениците поднесе директорът Н. Кожухаров,
след което председателят на училищното настоятелство
връчи традиционната награда за най-високи постижения на
учителката по български език Пенка Стайкова.
За празника на патрона си по-големите възпитаници на
гимназията представиха театралния спектакъл „Откриването на остров Любомир”. Тази година училището отбелязва също 65 години от създаването на Пълна реална смесена гимназия „Максим Райкович”. По повод честването на тази кръгла годишнина, учениците подготвиха радиопредаване, което звуча по местното радио.
лищата в града, заедно с Центъра за социална рехабилитация и интеграция подредиха върху таблата в сградата на
общината изложба с бяло-червените символи, ръчно изработени от тях. В ЦДГ „Пчелица” пък, освен изложба-базар
на автентични творби, излезли изпод сръчните ръце на изкусни майстори - деца, родители и учители, на 1 март бяха
закичени на раззеленени плодни дръвчета мартеници за
берекет и плодородие. На гости в „Пчелица” при децата бе
дошла и самата Баба Марта и закичи всяко едно от хлапетата за здраве.
Съвместно родители и учители бяха подготвили и благотворителен театър изненада, с който пожелаха на малчуганите “Да сме живи, да сме здрави - бели и червени!“

Общинска хроника

ЛЯСКОВЕЦ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.1-01/2007
ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-01/2007/048

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие

ВКозаревецзапочнамащабнареконструкциянаНЧ „Земеделец–1899”

От 25 март 2010 г. община
Лясковец започна изпълнението
на строително-ремонтните работи по проект “Обновяване и модернизация на читалище “Земеделец - 1899” в село Козаревец”,
финансиран по договор за
безвъзмездна помощ №
BG161PO001/1.1-01/2007/048
по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 - 2013”. На
официална церемония кметът
на общината д-р Гецова, председателят на читалището П. Парашкевов и инж. Косева от фирмата-изпълнител дадоха старт на ремонтните дейности. На откриването присъства и зам. областният управител г-жа Изабела Чорбаджиева. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет. Договорът за строителство бе подписан в началото на месец януари
2010 г. с фирма „Косева Груп” ЕООД гр. В. Търново, след проведен конкурс за малка обществената поръчка. Общата стойност на строително - ремонтните работи е
455 000 лева, а срокът за завършване на обекта е 5 месеца. Проектант на обекта е
арх. Лъчезар Лалев, а независимия строителен надзор се осъществява от ЕТ
„КИНИ - Петко Ангелов”. Договорът с Министерство на регионалното развитие и
благоустройството бе подписан в началото на месец февруари 2009 г. и от тогава
започна реализацията на проект „Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец - 1899” в село Козаревец”. Партньор по реализация на проекта е читалищното настоятелство на читалище „Земеделец - 1899” с. Козаревец.
Строителните дейности включват пълна реконструкция на сградата, ремонт
на покрив и фасади, мерки за енергийна ефективност на сградата - монтаж на
PVC дограма, подмяна на ел. и ВиК инсталации, изграждане на информационен
център, зала за етнографска експозиция, оформяне на читалня, зала за репетиции, конферентна зала, осигуряване на достъп за хора с увреждания, реконструкция на отоплителната инсталация, ремонт на театралния салон. В рамките на проекта се предвижда доставка на театрално оборудване и оборудване за информационния център и етнографската зала. Очаква се след завършване на строително-ремонтните работи в читалището да започне да функционира Информационен център за жителите на Козаревец, към библиотеката да бъде обособена детска читалня и зала за експозиции.
Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец - 1899” в село Козаревец”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорност за съдържанието на публикацията носи Община Лясковец и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.

ЖЕНИ ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
ПОДРЕДИХА ПИЩНА ИЗЛОЖБА

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

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

На 21 март
2010 г. в гр. Лясковец се проведе
Учредително
събрание за създаване на Сдружение
с нестопанска цел
за общественополезна дейност „Местна инициативна
група - ЛясковецСтражица” по изискванията на Наредба 23/18.12.2009 г.
от Програмата за
развитие на селските райони. В учредителното събрание участваха 75 ключови
представители на местната власт, бизнеса, земеделието, гражданския сектор от
двете участващи общини Лясковец и Стражица. Учредители на МИГ Лясковец Стражица са и двете общини, чиито представители в Общото събрание са г-н
Петър Славчев - председател на Общински съвет-Лясковец и г-н Красимир Василев - зам. кмет на община Стражица.
Създаването на сдружението е резултат от дейностите по проект №:431-203-47, Договор РД-50-205/03.06.09 г., с бенефициент по проекта: община Лясковец, партньори по проекта: община Стражица, „Прити 95” ООД и Сдружение ”Развитие на гражданското общество”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на земеделието и селските райони, както и резултат на проведени 15 съвместни работни срещи и форуми между местните общности в общините Лясковец и Стражица. С единодушие бе взето решение за учредяване на
сдружението, а с обсъждане и пълно мнозинство бе приет Устава на новата организация.
Обща цел и мисия на МИГ е устойчивото развитие на селския регион, повишаване качеството на живот и създаване на ресурсен капацитет на населението
и конкурентоспособността на територията. Сдружението ще се ръководи в своята
дейност от следните принципи: доверие на местната общност; ангажиране на лидерите в общността; балансирано представителство на ключовите сектори; прилагане на публично-частно партньорство.
На събранието, учредителите избраха Управителен съвет, състоящ се от 9
души с представителство на ключовите сектори - местна власт, бизнес, нестопански/граждански сектор и земеделие. За членове на Управителния съвет бяха избрани следните лица: - квота „Местна власт” избрани са следните представители:
за община Лясковец д-р Ивелина Гецова - кмет на община Лясковец и Сергей Добрев - общински съветник, а за община Стражица Красимира Желязкова - директор
дирекция в община Стражица и Илиян Маринов - общински съветник; - квота
НПО/граждански сектор: Мариела Терзиева - гр. Лясковец и Антоанета Чукурова гр. Стражица; - квота „Бизнес сектор”: Денчо Димов - управител на фирма ”Евротекс 21”ООД, гр. Лясковец и Пламен Пенчев - с. Мирово, община Стражица; - квота ”Земеделие”: Петър Тахрилов, гр. Лясковец;
Контролен орган на сдружението е Контролен съвет, състоящ се от членове:
Румен Стойков: земеделец, с.Джулюница, община Лясковец; Илияна Петрова, социална политика и здравеопазване, гр. Стражица; Стела Соколова, Сдружение
„Развитие на гражданското общество”, гр. Стражица
В деня на учредяването, новоизбраният Управителен съвет проведе и своето първо заседание, на което с единодушие за председател на Сдружението бе избрана д-р Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец. До края на месец март 2010
г. документите за регистрация на сдружението ще са внесени във Великотърновския окръжен съд.

През месец март местната власт и администрацията бяха обсипани с поздрави и внимание от страна на наймалките граждани. Децата от детските градини не пропускат всяка година да засвидетелстват своето уважение към
кмета и екипа му в големите мартенски празници. Първият
поздрав дойде в общината в деня на Баба Марта. Палавници от ЦДГ „Славейче” с поздрав-послание и червено-бели
мартенички поздравиха и закичиха д-р Гецова за здраве и
благополучие на общината. Естествено като жена-кмет тя
не беше пропусната и в най-хубавия ден за дамите - Осми
март. Третият, най-слънчев поздрав донесоха възпитаниците на ЦДГ „Пчелица”. Топлият първи пролетен ден, в унисон
с детските лъчезарни усмивки, внесе много настроение в кабинета на кмета. Подготвителна група „Мики Маус” представи на общинското ръководство празнична програма и поднесе, освен устни послания за здраве, също и сърдечни пролетни пожелания, изписани в хубави картички, изработени
от сръчните детски ръчички. На своите малки гостенчета др Гецова също пожела да са здрави, подслади ги с бонбони
и им обеща да празнуват заедно най-важния за тях ден предстоящата през месец май 45-та годишнина от създаването на ЦДГ „Пчелица”.

Издава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

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

ПроведесеУчредителносъбраниенаСдружениеснестопанскацел Стартира нов проект за създаване на социално предприятие
„МестнаинициативнагрупаЛясковец-Стражица”

КМЕТЪТ Д-Р ГЕЦОВА ПОЛУЧИ
МНОГО МАРТЕНСКИ ПОЗДРАВИ

В Лясковец в навечерието на женския празник сръчни дами от третата възраст подредиха изложба от красиви ръкоделия. Група ентусиазирани жени от пенсионерски клуб
„Мазневска чешмичка”, запалени от идеята на Сийка Камбурова, само за два дни събраха своите плетива и ръкоделия, с които се занимават през свободното си време. Оказва се, че много от жените, членове на клуба са натрупали
най-различни произведения ръчна изработка - именно тях
решават да съберат в осмомартенска експозиция.
С изложбата жените решават да украсят за 8 март стените на целия пенсионерски клуб. Преобладаващите творения бяха плетива на една кука - карета, покривки, дори
дамски и бебешки дрешки, както и много пъстри бродерии всички, изработени с много любов и умение. За посетителите и гостите на клуба голямо впечатление прави подреденият кът, имащ за цел да представи традиционните български
занаяти, както и показаното огнище с гърне за варене на
боб. Освен инициаторката Камбурова, в изработката и подредбата на българските шевици и типични нашенски плетива са се включили и Зоя Милушева, Мария Грозданова,
Иванка Пацъкова, Милка Пенева, Живка Стоименова, Маргарита Усенлиева, Фронка Панчева, Минка Чолакова, Мара
Борисова и др.
По думите на Сийка Камбурова, всички те и още толкова
майсторки-кулинарки, са помогнали много за организацията на осмомартенския празник. Освен, че бяха украсили своето любимо място с богатата изложба, за празника жените
бяха подготвили и пищна музикално-артистична програма и
разбира се, топли погачи и вкусни гозби.
Показвайки красивите ръкоделия и кулинарните си умения, жените зарадваха в самия ден на празничната трапеза
мъжкото съсловие. Мъжете от своя страна поздравиха дамите от пенсионерския клуб с музикален поздрав, звучал по
местното радио. На празника присъства и г-жа Бобева, гл.
финансист на община Лясковец, която поднесе на жените
сърдечни поздрави от свое и от името на д-р Гецова.
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На първи март община Лясковец официално стартира проект №
BG051PO001-5.1.01-0050-C0001 С.И.Л.А „Социалната Икономика - Лост и
Алтернатива в развитието на община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” със средства от Европейския фонд.
Основната цел на проекта е създаване на условия за промяна качеството на
живот на рисковите групи. Това са хора с трайни увреждания и продължително
безработни лица, които ще получат психологическа и експертна подкрепа с цел
по-добра адаптация на трудовия пазар. Ще бъде създаден и оборудван Център
за трудова подкрепа, разположен в сградата на Домашен социален патронаж гр.
Лясковец. В продължение на 8 месеца двама консултанти ще предоставят информация на безработните лица от община Лясковец.
Друг основен компонент на проекта е създаването и развитието на действащо социално предприятие, което ще се обособи в Център за младежки и социални дейности в две направления. Първото е Ателие за реклама, предлагащо услуги в сферата на рекламната дейност, където ще бъдат създадени 3 работни места
за дълготрайно безработни лица. Второто направление на социалното предприятие е обособяване на Детски център, който ще предлага услуги в подкрепа на родителите - гледане на деца и организиране на детски партита. Основната причина за избора на тези дейности е, че те ще запълнят съществуващите пазарни ниши в община Лясковец. В рамките на проекта се предвижда популяризиране на социалната икономика като възможност за развитие на нови социални услуги в малките населени места и подкрепа на групите в неравностойно положение.
Очаквани резултати от проекта са създаване на Център за трудово консултиране, обособяване и оборудване на Ателие за реклама и Детски център, обучение на 70 безработни лица, като 7 от тях ще получат възможност за професионална реализация. Реализацията на С.И.Л.А ще продължи 14 месеца, а общата стойност на проекта е 147 510.78 лв. Партньор на община Лясковец в дейностите е
Сдружение „Бъдеще за нас” - Лясковец. Всички тези подробности по изпълнението на проекта бяха представени на проведена на 26 март 2010 г. пресконференция по повод официалното му стартиране.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и при нинакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

В ЛЯСКОВЕЦ ОТВОРИ ВРАТИ
ШЕСТИ ОБЕКТ НА ВК ”ПЧЕЛА”

Всестранна кооперация „Пчела” в Лясковец изгради нов
обект и от 23 март е официално открит. Управителката Ст.
Димитрова сподели, че това е шестият по ред търговски обект на лясковската кооперация. С разкриването му се осигуряват четири работни места за млади хора, което предвид
икономическата криза, е похвално за предприемчивата
шефка. Освен приятна атмосфера за лясковчани и гости, новата придобивка ще доставя също радост на най-малките
посетители. Голяма част от площта на обекта представлява
модерно оборудван детски кът за малчуганите.
Откриването започна с водосвет за здраве и благополучие, който отслужи отец Ангел, а кметът на общината д-р Гецова и г-жа Димитрова заедно прерязаха лентата. На управителката д-р Гецова пожела успешен старт и още много такива смели начинания.

40 ГОДИНИ ХАНДБАЛЕН
КЛУБ В ДЖУЛЮНИЦА

40 години спортна дейност отпразнува през месец март
джулюнският хандбален клуб „Владислав - 2009”. По време
на честването на годишнината бе направена мултимедийна
презентация, разкриваща историята на клуба от първите му
стъпки и изявите му през годините до съвременния му облик, изграден от днешните млади спортисти. Празникът по
повод 40-тия юбилей от съществуването на хандбалния
клуб, почете кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова, която поздрави джулюнския тим и настоящата треньорка и им пожела успехи и в бъдеще.

