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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ЛЯСКОВЧАНИ

Уважаеми съграждани,
Имам честта и удоволствието да Ви поздравя с празника на нашия град – Петровден. На 29 юни, освен паметта на Светците
Петър и Павел, почитаме и паметта, смелостта и достойнството на нашите предци,
дали живота си за род и родина. С гордо
вдигнати глави славим и добротворните дела на онези, които със силата на перото и
словото, дадоха своя принос за духовното
просветление не само на нашия град, но и
на цяла България. Днес си даваме сметка,
че освен чувството на гордост от привилегията да живеем в този невероятен град на
апостоли, революционери, просветители,
ние имаме и задължението и голямата отговорност да работим упорито за неговото
опазване и развитие.
Уважаеми съграждани, поздравявам Ви
за умението да съхранявате и пренасяте
през годините живи българските традиции.
Знам, че празници като днешния разпалват
въгленчето на духовността, която моделира
устоите на нацията ни. А ние сме част от не-

п р е к л о н н ат а
през вековете
на робството и
в трудни времена българска нация.
Част сме от
държавата, заемаща важно,
стратегическо
място на картата на Европа.
Пожелавам
Ви не само на
този ден, а през всичките дни и месеци на годината, да изпитвате удовлетворението от
достойните си дела, осъзнавайки, че резултатите от Вашия труд стигат до всеки лясковски дом, радват очите и сърцата на всички лясковчани и остават за идните поколения.
Бъдете здрави и благословени, закриляни от Светите Апостоли Петър и Павел!

КОИ СА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ
ЛЯСКОВЧАНИ ТАЗИ ГОДИНА

По традиция всяк а година найдостойните лясковчани биват награждавани за своите заслуги към община Лясковец с
почетни знаци и дипломи на празника на града Петровден.
Със званието “Почетен гражданин на
Община Лясковец” се удостояват граждани
със значителни заслуги в областта на икономиката, граждани, които са постигнали изключителни резултати в областта на образованието, граждани с национален принос в
областта на спорта, за проявен изключителен героизъм и доблест, дарители, крупни
инвеститори и при други заслуги от обществена значимост и от стратегическа важност
за устойчивото развитие на Общината.
Съгласно правилника на Общински съвет се
подават и предложения за удостояване с “Годишни награди” на граждани, фирми и организации за заслуги към Община Лясковец в
областта на духовността, образованието,
културата и науката, бизнеса и икономиката, здравеопазването, социалните дейности и спорта. На специална тържествена сесия общинските съветници разглеждат предложенията и вземат решение кой да бъде
удостоен с почетните титли. Тази година с
тях се окичиха следните лясковчани:

Удостоен бе посмъртно със звание
„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА
ЛЯСКОВЕЦ” Капитан Тодор Георгиев Матров за принос в устояване на националните
идеали. Капитан Тодор Матров /1865-1904
г./ е роден в Лясковец. Учи в родния си град,
а средното си образование завършва в
Търново. След това постъпва във Военно
училище в София и завършва първи във випуска през 1885. Получава чин подпоручик и
е пратен в 4-та пехотна дружина в Търново.
По време на Сръбско-българската война
(1885) е командир на рота от 4-та дружина
на 6-ти пехотен търновски полк. Участва в
боя за Нешков връх (12 ноември), където се
отличава с пленяването на сръбския капитан Катанич. В сраженията при Сливница
проявява особена дързост и смелост в решителните моменти, за което е награден с найвисокото отличие - военен орден „За храброст“ IV степен- „Георгиевски кръст” и е повишен в чин капитан. Напуска армията по собствено желание и заминава за Македония
начело на чета от 174 поборници, която се
нарича „Пирин планина“ - за защита на населението, останало под турска власт. Четата
му трябва да подпомогне четата на поручик
Петър Начев при превземането на град Стру-

мица. Води тежки сражения при село Габрово. Като деец на освободителното движение
на Македония той ратува за съгласувани действия на четите, подчинени на общ план и
идейна основа. Бил е в тесни връзки с Гоце
Делчев, Борис Сарафов, Даме Груев и др.
През 1904 година заминава като доброволец в Руско - Японската война на страната
на Русия. В тази война капитан Тодор Матров загива, неизвестно къде.

Христомир Цонев Христов се удостоява със званието “ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ”
за високи постижения и национален принос в областта на спорта. Христомир Цонев Христов е роден на 31 декември 1974 г. в
гр.Горна Оряховица. Борба тренира от 7 до
14 годишна възраст. По това време се заражда и интереса му към културизма, като
разчита на самоподготовка. След уволнението си от казарма отива в София, където започва да тренира в клуб „Аполон” при Янислав Тачев. През 1996 година започват изявите му на сцена. През 1997 г. става републикански шампион в категория до 65 кг
Първото му международно участие е през
1999г. в Мадрид, Испания, на което се класира на V място. През 2003 година печели
първо място на квалификацията за балканиада в гр.Пловдив. Същата година печели
вицеевропейска и вицесветовна титли.
През 2004 г. завоюва европейска титла в
Унгария и първата си световна купа в Москва. След златния медал взема и професионална карта, която му дава възможност през
2005 г. в Тексас да се класира девети. Следват неизброими стремителни успехи и завоювани медали, титли, международни участия.
Д-р Георги Георгиев Атанасов се удостоява със званието „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ“
за изключителен принос в областта на
здравеопазването.
Д-р Георги Георгиев Атанасов е роден в
гр. Лясковец на 5 май 1948 г. Завършва медицина във ВМИ гр.Варна. Работил като хирург в Транспортна болница - гр. Горна Оряховица под ръководството на д-р Врабевски, в Онкологичен диспансер гр.Велико
Търново под ръководството на доцент д-р
Маноилов. През 1986 г. специализира в Медицинска академия София при професор
Гайдарски. Има специализации в Русия и
на стр. 2

Честит празник на всички граждани на
Лясковец!
Лясковец - древен и днешен, престижен
и празнуващ с осем хиляди и половина жители, с пет църкви, три училища, читалище, музей на градинарството, община, с манастир
„Св.св. Петър и Павел”, от където 70 години
преди написването на Паисиевата история е
тръгнало голямо въстание. Следователно,
не всички са били неразумни ироде (щом
Антон Дончев писа за 5 000 поборници).
Освен това първото богословско училище в България от 1874 г. е друг от приоритетите му.
Лясковчани били привилегировани - да
не плащат данъци, да носят оръжие, да си избират управници. В една народна песен
след Кримската война се казва, че във
въстанието на капитан дядо Никола са участвали „сербез лясковчани”, донбас еленчани” и „джамбаз ряховчани”.
Оттук започва гурбетчийското градинарство. Негови представители намираме в европейските страни и другите континенти,
включително - Южна Америка, Австралия,
Азия. Но те са били не само печалбари, но и
патриоти, щом ги има във всички въстания в
региона - във Филики Етерия от 1821г., в Ботевата чета и опълчението. Те са умирали,
за да я има България. От нас сега се иска да
живеем за нея - защо не го правим?

П р е з п оследните десетилетия значителен принос
за развитието
на града и региона има оръжейната промишленост.
На паметника на площад „Възраждане” са написани имената
на 219 души,
паднали за осъществяване на националните идеали. Те са вписали делата си в съдбините на Родината и с това са станали гордост
за историята на града. Ето защо, основателно е утвърдена традицията за удостояване
със званието почетен гражданин и връчване
на почетен знак за заслуги към Общината.
Признанието е необходимо на хората, не
за да задоволяват болни амбиции, а само за
да се утвърждава правотата на техните постъпки.
Затова на 29 юни, на тържественото заседание на общински съвет, уважаваме с призове тези избраници и ги поздравяваме с
много обич и опора за добрите и за истинските хора.

ЛЯСКОВЕЦ

Общинска хроника

КОИ СА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ...

от стр. 1
Франция. От 1989 до момента работи като
главен специалист-онкохирургия в Онкодиспансера в гр. Велико Търново. Много
добър диагностик и хирург, той е помогнал
за възстановяване здравето на много хора
от областта.
Удостоява се Николай Митков Върбанов с ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак
и диплом) за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Николай Митков Върбанов е роден на 6
юни 1985 г. в гр. Г. Оряховица. Учи в НУ „Ца-

ни Гинчев”, СОУ „Максим Райкович” и ТЕТ
„Ломоносов”, гр. Г. Оряховица. През есента
на 2001 г. започва да тренира баскетбол в БК
„Етър-49”, гр.В. Търново с треньори Иван и
Станислав Балъкови. По-късно негов треньор е Ивайло Стоименов. През 2002 г. приема
офертата на селекционерите от БК”Левски”
с треньор Константин Папазов и заминава
на международна школа в гр. Чачак,
Сърбия. От 2003 до 2005 година играе в младежкия и мъжкия отбор на „Левски”. Играе и
в националния младежки и националния
мъжки отбор по баскетбол. В началото на
2009 година става шампион на България.

През 2010 г. за втори път е носител на купа
„България” и се класира на І място. С националния отбор участва в много международни турнири. От 14 юни 2010 г. започва тренировки за Европейско първенство по баскетбол. В момента е студент трета година в Националната спортна академия, в София с
треньорски профил.
Удостоява се Добрин Мирославов Буров с ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак
и диплом) за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Добрин Мирославов Буров е роден на 4
май 1990 г. в гр. Г. Оряховица. Учи в Лясковец в НУ ”Ц. Гинчев” и СОУ ”М. Райкович”,
след което завършва СОУ ”Г.С.Раковски”,
гр.Велико Търново. В момента е студент в

стр. 2
Национална спортна академия ”Васил Левски”, специалност „Спортна стрелба”. Занимава се активно със спортове - спортна
стрелба, колоездене, катерене. Най-високи
успехи постига при спортната стрелба, която тренира от 2001 г. в СКСС „Етър-100”-В.
Търново с треньор Йорданка Среброва.
Участва във всички състезания от националния и международния спортен календар, в дисциплините-10 метра въздушна
пушка-фаворит, 60 изстрела легнал с малокалибрена пушка на 50 метра и 120 изстрела от три положения с малокалибрена пушка на 50 метра. Многото завоювани медали
от първенства през последните години, говорят за големия му успех. В момента се готви
за Световна купа Белгия-Сърбия и за Световното първенство в Мюнхен, Германия.

ДЕЦАТА - ЦВЕТА И БЪДЕЩЕТО НА ЛЯСКОВЕЦ
От няколко години община Лясковец присъжда т.нар. Общинска ученическа награда,
която получават най-добрите ученици в общината. Основна цел на наградата е насърчаване на творческите заложби на учениците и потребностите на деца с изявени
дарби. Комисия разглежда внесените предложения за удостояване с наградата и взема
решение на кого да бъде присъдена. Годишната награда се присъжда на ученици от 1 до
12 клас, спечелили – І, ІІ или ІІІ място и отличени в национални или международни
състезания, конкурси и олимпиади в четирите области - изобразително изкуство, спорт,
литература и природни науки /математика,
физика, химия и т.н./. Годишната награда се
връчва лично от кмета на община Лясковец
и материалния й израз е грамота и парично
поощрение. Досега годишните ученически
отличия кмета връчваше по време на празничния концерт, посветен на 24 май – Деня
на славянската писменост, просвета и култура. Тази година за пръв път отличените ученици получават наградите по време на
тържествената церемония, на която се удостояват и почетните и заслужилите граждани
на община Лясковец в самия празничен 29
юни - на Празника на град Лясковец.
М И Х А Е Л
ДАНИЕЛОВ
МИХАЙЛОВ - носител на годишната награда за
постижения в областта на изобразителното
изкуство. Получава награда за
първо място.
Ч е т в ъ р т о класникът от НУ
„Н. Козлев” е
всестранно развита личност – през учебната година е печелил множество награди в различни области.
Годишната награда на кмета на община Лясковец му се присъжда за участието му в престижни национални и международни конкурси. Той има ІІ място в V международен конкурс за рисунка „Слънчеви руни в български
носии и тъкани”, както и І място в националния конкурс за приложно изкуство „От Коледа до Васильовден”, призово място има и в
националния конкурс „Русия и България
през 21 век” и др. Освен в изобразителното
изкуство, Михаел има широки познания и в
областта на литературата. Свидетелство за
това са наградите, с които е отличен и в няколко литературни конкурса – на достойното
второ място се е класирал в националното
литературно съревнование „Един ден в страната на чудесата” и „Какво е за мен Коледа”.
Като математик се доказва в международно
„Европейско кенгуру”, където печели второ
място, също и в математическото състезание „Черноризец Храбър”. Освен като художник, Михаел се изявява и като поет и
всичките му таланти още в началния курс са
забелязани от първата му учителка и негов
класен ръководител Стефка Язаджиева, която събира най-даровитите си деца в клуб
„Млади таланти” и работи с тях в различни
области - естествено Михаел Михайлов е
член на този клуб.
МАРИЯ ДАНИЕЛОВА ДИМИТРОВА - носителка на годишната награда за постижения в областта на изобразителното изкуство. Получава награда за второ място.
Мария Даниелова Димитрова е възпита-

ничка на НУ „Никола Козлев”. Номинирана е на ІІ
място за Общинска награда за
ученически постижения заради
спечелено ІІ място в Националния конкурс по народни приложни
изкуства „От Коледа до Васильовден”, където се
е представила с
изработени кукли и пана. Има и други завоювани награди – ІІІ място за рисунка в Националния конкурс „Слънчеви руни в българските носии и тъкани” и ІІІ място в Националния
литературен конкурс „Един ден в страната
на чудесата”. Обича много да рисува, допада й декоративно-приложното изкуство.
Член е на клуб „Млади таланти” при НУ” Никола Козлев”, с ръководител Стефка Язаджиева. Преди година е участвала в проекта
„История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще”, а след приключването му
продължава да работи в СИП „Театър на куклите”. От 7 годишна се занимава и с балет.
ИВЕЛИНА
БОРИСЛАВОВА
ХАМОВА – носителка на годишната награда за
постижения в областта на изобразителното
изкуство. Получава награда за
трето място.
Ивелина Хамова е на 12 години, членува в
клуб „Изобразително изкуство” при ОУ „П. Р. Славейков” с.
Джулюница, с ръководител Йордан Йорданов.
Годишната награда й се присъжда заради успешната й изява в Национален конкурс
за детска рисунка на тема „Към звездите”,
който се е състоял през април тази година в
град Ловеч. В него шестокласничката е участвала с живопис и се е класирала на ІІ-ро
място във своята възрастова група от 9 до 12
г. Това е един от най-престижните конкурси,
организиран от МОМН, от Националния дворец на децата, Ловешкия регионален инспекторат по образованието, община Ловеч
и общински детски комплекс - Ловеч в чест
на международния ден на космонавтиката.
В конкурса са участвали около 1000 рисунки
от школи и училища от цяла България.
Ивелина обича да рисува и винаги взема
дейно участие в организирани конкурси за
рисунка – общински, областни и национални.
С огромно желание участва и във всички
математически състезания, провеждани в
областта – Коледно, Великденско, „Европейско Кенгуру”, „Иван Салабашев” и „Черноризец Храбър”, където винаги достойно е
представяла училището в родното си село
Джулюница. Изявява се и като актриса - участничка е и в Театралния кръжок към училището.
БЕТИНА АНАТОЛИЕВА БЛАЖЕВА – носителка на годишната награда за постижения в областта на изобразителното изкуство. Получава награда за трето място.

Бетина Блажева е ученичка от VІ”а” клас
в СОУ „М. Райкович” с класен ръководител
Румяна Драганова. Изявява се като прям, точен и дисциплиниран човек, който системно
и отговорно изпълнява учебните си задължения. Обича да рисува и се включва в
кръжока по изобразително изкуство под
ръководството на Анита Костадинова още от
пети клас. Почти във всички конкурси, обявени в училище – национални, областни и общински, ученичката участва и печели призови места. През настоящата 2009/2010 година тя има ІІ място в националния конкурс
„Св. Трифон Зарезан”, състоял се в гр. Сунгурларе. Има награда и от областен конкурс
от В. Търново за най-реалистично изработено цвете. Спечелила е и три първи места – в
общинския конкурс за детска рисунка „Цоньо Калчев”, първо място в Детския творчески к онк урс
„Моят роден
край”, организиран от МИГ Лясковец-Стражица
и първа награда
в училищния конкурс за рисунка
на тема „Екоучилище”.
ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ ИВАНОВ - носител на годишната награда за постижения в областта на спорта. Получава награда за първо място.
Димитър Иванов е само десетгодишен и
е един от най-малките ученици, получаващи
общинския приз. Роден е на 20 февруари
2000г., ученик е в ІІІ „б” клас на НУ „Ц. Гинчев”
с класен ръководител Евгения Коева. От 6годишен се занимава с Таекуондо. В тънкостите на корейското бойно изкуство го обучава Румен Димитров, който е треньор на занимаващите се с таекуондо спортисти от горнооряховския клуб „Хемус”. Годишната награда малкият Митко получава за престижното си участие в турнира по таекуондо за купа „Своге”, състоял се през април тази година и за републиканската си титла в националния шампионат за деца и кадети, извоювана през октомври 2009 г. Освен тези два
златни медала, състезателят на „Хемус” има
и един сребърен и един бронзов медал.
Среброто е съвсем скоро спечелено в турнира за Купа Драгалевци, провела се в края на
месец май тази година, а бронзът е спечелил
през май миналата година в Националното
първенство по таекуондо, състояло се в столицата по повод 17 май – Денят на българския спорт. Бронзовото отличие му е присъдено в надпреварата за „Най-бърз ритник”
за Купа „Перфект-Клима”.
Митко мечтае да
стане голям спортист и добре познава постиженията на нашите
известни състезатели – например тези на съотборника му Станимир Николов,
който е заслужил
гражданин на община Лясковец.
ДИМИТЪР ПЛАМЕНОВ ВАСИЛЕВ - носител на годишната награда за постиже-

ния в областта
на литературата. Получава награда за първо
място.
Димитър Василев е избран
от к омисията,
оценяваща ученическите постижения за учебната 2009/2010 година да бъде носител на найвисоката литературна награда заради успешното си представяне в националния литературен конкурс
„Един ден в страната на чудесата”, състоял
се в гр. Сливен под патронажа на Зорка
Първанова. От този конкурс 11-годишният
възпитаник на Стефка Язаджиева има спечелено първо място. На първа позиция
четвъртокласникът от НУ „Н. Козлев” се нарежда и в престижния национален литературен конкурс на БНР „Искри”. Участник е и в
конкурсите „Русия и България през 21 век” и
„Какво е за мен Коледа”, в които е удостоен с
грамоти и предметни награди. Член е на училищния клуб „Млади таланти” и се изявява
също като отличен математик и един от учениците с най-високи постижения в областта
на компютърните технологии. Престижен
конкурс по информатика, в който Митко се
включва със своя презентация е конкурсът
„Аз съм българче”.
АЛЕКСАНДРИНА ИВОВА
АЛЕКСАНДРОВА - носителка на годишната награда за постижения в областта на
литературата. Получава награда за второ място.
Тринадесетгодишната ученичка от СОУ „М.
Ра й к о в и ч ” с е
удостоява с годишна награда
за заслугите си в
Областния кръг
на олимпиадата
по литература,
където е участвала през март тази
година и е получ и л а н а й високата награда – удостоверение за отлично представяне.
Александрина се включва в олимпиади по
литература още от трети клас и винаги е печелела награди. Любим предмет на шестокласничката, освен литературата, е английския език. През свободното си време обича
да чете книги – като любими свои автори посочва именно българските класици – Йовков
и Елин Пелин.
К О Л Е К Т И ВЪ Т З А Т Е АТ РА Л Н О
ИЗКУСТВО при ОУ „П. Р. Славейков” – Джулюница - носител на годишната награда
за постижения в областта на литературата. Децата от театралната трупа получават наградата за трето място.
Получават годишната награда за своите
изключителни артистични заложби. Учениците от ОУ „П. Р. Славейков” са най-добрите
актьори във великотърновска област – това
те доказаха с успешното си участие в областните и националните прегледи на ученическите театри на руски език. Децата от Джулюница тази година се класираха на призова
позиция за трети пореден път в Национал-

ЛЯСКОВЕЦ

ния фестивал на детското и юношеското театрално творчество. Най-голям успех те завоюваха миналата година на Деветото издание на фестивала – от него имат бронзов медал, представяйки в руския културноинформационен център в столицата драматизация на приказката „Муха Цакатуха”. Тази година на Х-тия фестивал, който се проведе на 24 април в София, малките артисти
спечелиха номинация за най-красив костюм.
Учениците от V клас, с ръководител Мария
Михова, този път представиха „Свинарят” от
Ханс Кр. Андерсен – с тази постановка те
грабнаха първото място в областния кръг и с
това за пореден път показаха, че са не само
отлични актьори, но и най-добрите в региона
във владеенето на руски език.
ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГУГЛЕВ - носи-

Общинска хроника
тел на годишната награда за постижения
в областта на природните науки. Получава награда за първо място в тази област.
Математиката е науката, благодарение
на която печели годишната награда. Тринадесетгодишният успешен математик е
възпитаник на СОУ „М. Райкович”, негов преподавател по математика е Марина Костадинова. Става носител на годишната награда заради високите си постижения и спечелено І място в тазгодишното издание на престижната математическа олимпиада „Европейско кенгуру”. В това състезание
Гуглев е участвал общо четири пъти – от него
има две първи
места и два пъти
е бил шести.
Удостояван е с
грамоти, както за
първите, така и
за шестите си
места.
ДИМИТРИНА СТОЯНЧЕВА
ДИМИТРОВА - носител на годишната награда за постижения в областта на природните науки. Получава награда за второ
място в тази област.
Десетгодишната Димитрина е от СОУ „М.

Райкович”,
възпитаничка е
на Стефка
Обрешкова и е
номинирана за
тази награда заради отличните
резултати, които
е показала в областта на информационните технологии. Тя е получила специалната награда за
техническа сложност в националното състезание „IT Знайко”,
участвала е в четирите му кръга и се е представила успешно. В първите два кръга участието й е било дистанционно, третия е бил
областен и се провел в Г. Оряховица, а националния заключителен етап се е състоял
във В. Търново под мотото „Моето училищемечта”. Освен в „IT Знайко”, Димитрина
също има участие и награда от състезанието „Знам и мога”, включвала се е и в редица
математически съревнования.
ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ - носител на годишната награда за постижения
в областта на природните науки. Получава награда за трето място в тази област.
Веселин Христов е възпитаник на СОУ
„М. Райкович”. Дванадесетгодишният ученик проявява интерес към една от най-
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сложните науки - астрономията. Именно заради познанията си в тази област, Веселин
Христов получава годишната награда за ученически постижения. За необятните тайни,
които крие астрономията, Веселин научава
не в училище - той черпи познания и се занимава в свободното си време с тази наука и
сам се подготвя за сериозни състезания.
Плод на любознателността и успешната подготовка на петокласника е чудесното му
представяне на олимпиадата по астрономия. През март и април тази година Веселин
се е включил последователно в
областния и в националния кръг
на състоялата се
Национална
олимпиада по астрономия. От 350
деца-участници
от цялата страна, нашето момче се класира на
достойната 49-та
позиция.
Освен, че се
вълнува от тайните на Вселената, Веско обича и изкуствата
- свири на пиано, а също спортува и изучава
задълбочено българската история. Изявява
се като плувец и жъне големи успехи и в това
поприще – в Петобой за спасители печели
най-високото отличие – златен медал.

ДВАЮБИЛЕЯОТПРАЗНУВАХАВДОБРИДЯЛ ДРАГИЖЕВЧАНИ УЧАСТВАХАВКУЛИНАРНОИЗЛОЖЕНИЕ
На 5 юни 2010
г. в салона на добридялското читалище "П. Р. Славейков-1903"
тържествено бяха
отбелязани два
юбилея – 25 години от създаването
на пенсионерския
клуб "Национал" и
10 години от сформирането на певческата група в селото - "Еделвайс"
с х уд ож е с т ве н
ръководител В.
Събева и музикален ръководител
Живка Иванова, която е и председател на клуба на
пенсионерите в селото. Да уважат празника бяха дошли представители на клубовете на пенсионера от
съставните на общината села и поднесоха
на юбилярите поздравителни адреси, подаръци и цветя. Гости имаше и от двата пенсионерски клуба в Лясковец, Златарица,
В.Търново, от Дружеството на инвалида и
др. На празничното тържество бяха поднесени поздравителни и благодарствени адреси към бивши и настоящи членове на клуба.
Поздравления от своите колеги и приятели
получи и ПГ ”Еделвайс”, поднесени чрез

ръководствата на читалищата в общината.
Публиката, най-вече хора от третата
възраст, се радваха на концерта, поднесен
от самодейките-домакини. Певиците изпяха едни от първите си шлагери - стари градски, туристически и народни песни. Имаше
и хумор от местните самодейци, а наймалката от тях - Антония Куруджикова, рецитира за всички обичаното стихотворение
„Родна реч”. След официалната част, гости
и домакини се повеселиха, както подобава
на празник.

Дъждовните облаци не спряха осмината драгижевски
любители на традиционната българска
кулинария да вземат участие в изложението ”На
Етърска софра седни и сладичко си похапни”, което се проведе в Архитек турно-етнографски
комплекс “Етър”.
Организаторите се
бяха постарали на
участниците да не
им липсва нищо. За
да експонира приготвените вкусни гозби по собствено виждане, на всяка участваща група бе предоставена изложбена
площ, състояща се от шатра, маса, пейки.
Програмата на фестивала включваше
конкурс за най-вкусна гозба, най-уникална
традиционна рецепта и най-богата и автентично украсена трапеза. Участниците представиха също обичаи и обреди, свързани с
храненето, както и фолклорни изпълнения.
Всички гости и състезаващите се в изложението майстори-кулинари имаха удоволствието да похапнат от невероятно разнообразните и вкусни ястия, присъщи за различните населени места в България.
Естествено драгижевската група се

представи с препълнена трапеза от гозби и
напитки – традиционни пити, драгижевски
щрудел, печени ябълки, зрял боб в гърне,
каша от гроздова шира, баница с ориз по
драгижевски и специалитет драгижевска
ментовка. Експозицията на жените от Драгижево привлече вниманието на всички, а
прекрасно аранжираната маса задържа за
по-дълго време туристи и участници в
съревнованието. Журито им отреди трето
място в класацията за най-традиционна рецепта. Настоятелството на читалището благодари на всички, които се включиха и станаха част от реализацията на тази инициатива.

С БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ ОТ МИНАЛОТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРСТВА ДНЕС

Народни танци от няколко европейски
страни са в основата на партньорство и
приятелство между ученици и учители от
Полша, Турция, Испания, Португалия и
България.
Ученици и учители от НУ „Цани Гинчев”
в Лясковец участваха в международен проект за многостранни училищни партньорства „ Танцувай с нас” по програма „ Учене през целия живот”, в сектор „ Коменски”.
Проектът е финансиран от Център за развитие на човешките ресурси и е с двегодишен срок на изпълнение. Целта е да бъдат
възродени традиции и обичаи от фолклора на страните-участнички в проекта. Чрез
представянето си децата от българското
училище показаха пред света колорита,
оригиналността и неповторимото обаяние
на автентичния български фолклор. От 23
до 31 май се проведе трета, последна визита по проекта, чийто домакин бе частното
училище „Инед” в град Порто, Португалия.
Участие взеха учениците от трети клас –
Десислава Димитрова, Пламена Генова и

Стефка Крачунова, учит ел и т е Л идия Илиева
и Марийка
Сухлоева и
д и р е к то р ъ т
на училището – Наталия
Андреева.
К о о р д и н аторът на проекта, Лидия
Илиева разказа:
„ Д е й н о стите по проекта „Танцувай с нас” се
проведоха в
концертна зала. Програмата започна с изпълнение на руски песни, представени от полски и български де-

ца. Учениците от НУ„ Цани Гинчев” изпълниха песни на английски език, а след то-

ва и българско хоро. Публиката възнагради с бурни овации най–малките танцьори
от България. Участие в турски народен
танц взеха ученици и учители от България,
Турция, Полша, Испания и Португалия.
Концертът завърши с наше изпълнение на
Дунавско хоро, чийто колорит бе оценен
подобаващо от публиката, след което директорът на португалското частно училище „Инед” официално връчи сертификати
за участие в работна визита. Домакините
бяха така любезни да ни покажат културните и исторически забележителности. Незабравими спомени ще остави екскурзията до културния център Гимараеш и до
един от най-древните в света християнски
градове - Брага. НУ„ Цани Гинчев” ще продължи с желание участието си в подобни
международни проекти. Те обогатяват
всички участници, като им позволяват да
се докоснат до културата и историята на
чужди народи, да срещнат нови приятели
и оставят незабравими спомени и преживявания”.

Общинска хроника

ЛЯСКОВЕЦ

стр. 4

РИБОЛОВЕН ПРАЗНИК СИ СПРЕТНАХА ЛЯСКОВСКИТЕ МАЛЧУГАНИ СЕ ЗАБАВЛЯВАХА НА ПЪРВИ ЮНИ
КОЗАРЕВЧАНИ И ДЖУЛЮНЧАНИ

В началото на топлия месец юни козаревската ловно-рибарска дружинка организира истински спортен празник на риболова
в местността „Попенец”. Иницатор бе председателят на дружината и кмет на село Козаревец Парашкев Парашкевов.
В надпреварата взеха участие 22-ма любители на риболовната тръпка. Участниците
се състезаваха в три категори: мъже, жени и
деца. Състезанието премина при следния
регламент - всеки участник трябваше да лови с по една въдица, а в зависимост от количеството улов, бе определен и победителят.
Жури от членове на ръковоството на ловнорибарската дружина прецизно и с помощта
на електронна везна определи първенците.

За най-голямо количество уловена риба в трите категории се наредиха: за
мъжете - Пейко Сашев, женската чест
защити Галина Йотова, а при децата
Илиян Ангелов е
първи. Победителите отнесоха в
къщи маркови телескопи. Предметни награди имаше
и за класиралите
се на второ и трето
място. По преценка
на журито най-малкият участник - осемгодишния Стефчо Данаилов, получи спинигова риболовна пръчка, а риболовен магазин
„Косатка”- Г.Оряховица, осигури специална
награда за състезанието, която бе присъдена на най-атрактивната жена-риболовец
Златинка Дочева.
С много музика, рибена чорба, пържена
риба, ароматна скара и спортни емоции премина риболовнто състезание в местността
„Попенец”, с нейния прекрасен ловен кът и
водоем. Бъдещите планове на козаревската
ловно-рибарска дружинка включват изграждане на модерна ловна хижа с леглова база
и места за пикник в това хубаво кътче.
Седмица по-късно такъв пищен празник
се състоя и в Джулюница. Председателят на
ловно-рибарската дружина Румен Стойков

сподели, че риболовното състезание в тяхното село се е превърнало в хубава традиция, тъй като за трета поредна година с излизането на заповедта за разрешение на риболова, всички запалени рибари от селото си
спретват откриване на сезона в местността
„Бента” на Джулюнска река.
В съревнованието, кой ще улови наймного риба, тази година се включиха 37 души, разпределени по групи – мъже, жени и
деца. Изненадващо бе, че не групата на
мъжете-риболовци е най-голяма, а тази на
децата. Най-много участници в риболовната
надпревара в Джулюница са именно деца до
14 годишна възраст – момчета и момичета,
като най-малките от тях са само на 7 години.
Авторитетно жури
от най-компетентни рибари в
състав председателя на дружинката,
зам. председателя
и секретаря, определиха победителите. Румен Стойков, Енчо Игнатов и
Кольо Михнев
съблюдаваха за
правилното и точно
отчитане на улова.
А самият улов в
крайна сметка се
превърна в аромат-

на рибена чорба, от която похапнаха включилите се в надпреварата. Освен тази вкусна награда, от която опитаха всички, за призьорите бяха осигурени и предметни отличия – най-различни рибарски принадлежности. Наградите осигуриха Ловнорибарската дружинка, фирма „Енигма” и община Лясковец, а кметът на общината д-р Гецова ги връчи на победителите. В определеното по регламента на състезанието време
от 2 часа, най-добре при възрастните се
справиха Стефка Димитрова и Тихомир Михайлов, който е и с най-богат улов от 1 145 g
риба. От групата на децата първенци са Николай Цветомиров и Мелина Йосифова, а на
вторите места се подредиха при момчетата
Стефан Чолаков, а при момичетата Мирослава Дончева.

За втори път Сдружение „Бъдеще за
нас” инициира общоградско празнуване
на Деня на детето - 1 юни. Тази година,
заедно с община Лясковец, бе организиран пъстър карнавал в центъра за
младежки и социални дейности.
Артистите от театър „Алтернатива” и
„Фортуни МР” доставиха на децата много радост и игри. Дъждовното време не
помрачи настроението - деца, родители и гости искрено се забавляваха с маски и грим. В карнавалното шоу се включиха хлапетата от детските градини и
ученици от училищата. Всеки, от близо
100- те родители, деца и гости усети магията на маскарада и играта. Който пожелаеше, можеще да се забавлява и да
бъде гримиран от специалист- художник като любим герой.
Д-р Гецова поздрави всички малчугани, а г-жа Даниела Бърнева, председател на Сдружението сподели, че амбицията на „Бъдеще за нас” е всяка година да изненадват децата с различни прояви в празничния им ден.
По време на детския празник областният център по приемна грижа направи
мултимедийно представяне по въпроси, свързани с приемната грижа, с нуждите на децата без семейство и бе разяснено как и кой може да стане приемен
родител, за да бъдат щастливи и онези деца,

ЛЯСКОВСКИТЕ БРАУНТИМЦИ С УСПЕХИ
ОТ КУПА БЪЛГАРИЯ И ОТ ДЪРЖАВНОТО ПО КОЛООРИЕНТИРАНЕ

От 29 май до 6 юни 2010 година край Приморско се проведе Европейско първенство
по ориентиране. В него взеха участие найдобрите ориентировачи от цяла Европа.
Съпътстващо с Европейското първенство,
бе още едно важно събитие - престижната Купа България, провела се от 4 до 6 юни край
морския курорт. В
нея участие взеха
клубовете от цялата страна. 605 ориентировачи от четири държави се включиха в откритото
състезание по ориентиране за купата
на България. В
елитната мъжка група председателят
на Браун тим Николай Димитров за
четвърти път в кариерата си спечели

В ЛЯСКОВЕЦ СЕ СЪСТОЯ ФОРУМ-ТЕАТЪР „КОЙ МЕ ИСКА?”

Представление, посветено на „Приемната грижа” се състоя в центъра за младежки и
социални дейности в Лясковец. Чрез премиерата ученици отправиха своя призив, че децата в България не бива да се оставят в институции, а трябва да растат в семействата
си. Сценарият на постановката със заглавие
„Кой ме иска” беше изготвен от режисьорката на софийския театър „Цвете” - г-жа Цвете
Янева. Идеята за форум-представлението е
на нашия педагог от общинския Център за
социална рехабилитация и интеграция - Соня Узунова. С реализирането на постановката инициаторите и учениците-актьори отговориха на един от най-важните въпроси в нашето съвремие, а именно: Какво представлява приемната грижа? За зрителите стана

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

ясно, че пиемната грижа представлява временно настаняване и отглеждане на деца,
тъй като родителите им не са в състояние да
полагат грижи за тях за определен период.
Тя позволява на тези деца да растат в семейна среда, а на техните родители да получат подкрепа за развитие на своите родителски умения. Целта е децата да получат
максимално добра грижа и възможност за
развитие. Приемната грижа е социална услуга, която дава реална възможност за намаляване броя на децата, настанени в институции.
Организаторите на проявата благодарят
на своите спонсори "Захарни заводи"- Г. Оряховица, без помощта на които театърът нямаше да бъде факт.

които са лишени от топла родителска ласка.

трофея, а треньорът на лясковските децаориентировачи и състезател на Браун тим
при мъже-21А Калин Пенчев, се класира на
четвърто място. В Open-2 на трето и пето
място са представителките на Браун тим Десислава Стоянова и Кристиана Гецова при
момичета до 14 г. В същата група при момчетата Димитър Дамянов и Валентин Йотов са
четвърти и пети. При момичетата Ивет Беевска от Браун тим е победителка в група жени-12В. Лясковските деца се качиха на почетната стълбичка след три дни оспорвана
борба – те донесоха за Браун тим един златен медал и един бронзов, малко не достигна на Дигр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
митър Дамяe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
нов да взе-

ме още един бронз в своята група М 14. Всички положиха максимални усилия за да се
представят отлично, но само първите трима
от юношеския отбор, ще заминат на тренировъчен лагер в Швейцария.
На 18, 19 и 20 юни 2010 се проведе още
едно важно за нашите ориентировачи състе-

зание. Край Лясковец и хубавите местности на града се
проведе Държавното първенство по
колоориентиране,
организирано от
Българска федерация по ориентиране и домакините
Браун тим. Тежкият
терен между Лясковец, Горна Оряховица и Арбанаси изненада голяма част
от колоориентировачите и даде възможност на най-добре подготвените физически да победят. Нашата
Кристиана Гецова спечели двата индивидуални старта при Ж14, а заедно с Елена Николова и Десислава Стоянова, взеха среброто
в щафетите. В спринта с вицешампионски
титли са Петко Милев в М14 и Велина Терзиева в Ж16. Златото в щафетата при М14 спечелиха Валентин Йотов, Петко Милев и Димитър Дамянов, а момчетата ни в М16 са
четвърти. За голямото Държавно първенство Лясковец посрещна колосъстезатели
от различни клубове от страната - от Ямбол,
Дряново, Троян, София, Търговище, Варна,
Вършец, Раднево, Габрово, Севлиево, участваха и двата великотърновски клуба - „Трапезица” и домакините от Браун тим.

