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ГОСТУВА НИ РУМЪНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ БАБА ФРОНА ЕФТИМОВА ОТ ДОБРИ ДЯЛ
ОТПРАЗНУВА 105-ТИ РОЖДЕН ДЕН
На 3 април 2012 г. община Лясковец посрещна
делегация от Румъния за
представяне на добри
практики на проекти с финансиране от Европейските структурни фондове.
Двадесетчленната делегация включваше представители на местните и
регионални власти, земеделски служби, неправителствени организации и
образователни институции от Крайова (Румъния). Срещата се проведе
с цел запознаване с
успешни практики по проекти, реализирани със
средства от Европейските структурни фондове. Посещението се реализира в рамките
на проект „Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони В.
Търново и Долж” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България, който се реализира от Философския
факултет при Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, съвместно с
Факултета по социални науки при Университета в Крайова.
Освен официалното посрещане от страна на кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова, в програмата на посещението бе
включено и представяне опита на детска
градина „Пчелица”, която реализира инициативата „Екологична детска градина”, както
и представяне на Местната инициативна
група Лясковец - Стражица.
Гостите от Румъния направиха и кратка
обиколка на централната градска част, за
да се запознаят с наскоро приключилата цялостна реконструкция на централния площад и изградените нови пешеходни зони и
зони за отдих.
По време на посещението Мария Илчева, ръководител на екипа по проекти, представи възможностите за реализация на
съвместен проект за изграждане на Тра-

нсграничен център за добри практики в областта на зеленчукопроизводството и екологичното земеделие между България и
Румъния. За тази цел е определена съществуващата знакова за град Лясковец сграда
на киното, разположена на Централния площад, която в момента е в лошо състояние и
не може да бъде пълноценно използвана.
Това е стратегически и иновативен проект
за община Лясковец, с който ще се разкрият
нови възможности и перспективни в традиционни области за развитие между Лясковец и Крайова. С реализацията на проекта
ще се стимулира и местното развитие на земеделските райони. Чрез изграждането на
трансграничен център ще се насърчи обмена на добри практики, съвместни инициативи и проекти с европейско финансиране в
сферата на зеленчукопроизводството, винарството, лозарството и туризма.
Посещението на Румънската делегация
завърши с разглеждане на Музея на гурбетчийското градинарство, където домакините
от община Лясковец представиха възможностите за участие в първия по рода си Карвинг фестивал - „Лясковец - пъстра столица
на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, който предстои да се проведе през
месец септември тази година.

На 2 април 2012 година добридялчанката Фрона Ефтимова отпразнува
105-тия си рожден ден.
Дълголетницата е родена
в далечната 1907 година в
село ПелатиковоТишаново, Кюстендилско.
Заедно със седемчленното си семейство се
заселва в Добри дял през
1965 година. Дълги години, до пенсионирането си
работи в селското ТКЗС.
На празничната трапеза, организирана в нейна чест, бяха подредени хубави
традиционни български ястия питка, баница, домашно сирене,
лично приготвени от
дъщеря й и
нейните
близки,
дошли да я
почетат на
бележития
празник.
Рожденичката поздравиха общинския кмет д-р Гецова, кмета на Добри дял Виолета Райкова,
финансистката на селското кметство Грета
Маринчева, административния секретар
на местното читалище „П.Р.Славейков1903” Веселина Събева, както и нейни близки и роднини.

Р а д о стна, че важните гости я
почетоха на
юбилея й,
баба Фрона
сподели:
„Д обре ме
гледа дъщеря ми Ани,
ами и нея дано има кой
да я гледа така! Благословията на
моя свекър,
през целия
си живот да съм здрава и да стигна неговите 106 години дойде. Да са живи и здрави и
двете кметици, че ме уважиха, нека дълги
години да кметуват! Благодаря им!”
За рождения си ден възрастната жена
беше зарадвана и с вкусна празнична торта
със свещичките с трицифреното число 105.

КОЗАРЕВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ - МЯСТО НА ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
В село Козаревец
се проведе редовно
Отчетно-изборно
събрание на народно
читалище „Земеделец-1899”. От действителните редовни членове на читалището и поканени 56
души, присъстваха 41
членове на културната институция.
Председателят на
местното читалище
Парашкев Парашкевов запозна присъстващите с подробен Доклад за дейността на читалището
през изтеклата 2011г.
„За читалище „Земеделец-1899” това бе една година на предизвикателства. От една страна да успеем да
задържим постигнатото ниво и качество на
работа, от друга - да намерим ресурс и стимул да разширим обхвата от дейности и инициативи, с което да докажем, че инвестицията в реконструкцията и модернизацията на
сградата си е заслужавала. С първото се
справихме, за второто имаме вече старта,
който ще осмисли работата ни и през цялата
2012 година” - с тези думи Парашкевов започна своето обръщение към читалищната

аудитория.
Обхватът на изказването включи четирите основни насоки на работа в читалището библиотечна дейност, информационни услуги, културни прояви и самодейни състави,
съвместна работа с формални и неформални дружества и организации в селото. От обширния доклад на председателя стана ясно,
че библиотеката в Козаревец е една от найголемите в общината с регистрирани 12 350
библиотечни единици и като съвременна
публична библиотека, тя освен място за ин-

формация, е и обществено пространство,
място за учене, културно и социално средище за хора, любители на знанието и културата. Проект „Глобални библиотеки”, който беше спечелен от читалището през 2010г., бе
реализиран и новата компютърна зала заработи на 11 май 2011 г. - точно на празника на
Светите братя Кирил и Методий. Новоизграденият информационен център задоволява
нуждите на общността от широко обхватна
информация за културните и обществени
прояви в селото и общината, извършва информационни услуги и работи в интерес на
всички организации в селото. Реализираният Културен календар за 2011 година е показателен за добре свършената работа, а стремежът на ръководството да превръща всеки
празник, честване и проява в събитие с големи мащаби, е вече факт. Празници като Бабинден, Ергенска сватба, Тодоровден и др.
привличат публика от цялата област и се радват на голям зрителски и медиен интерес. За
първи път беше иницииран и кулинарен форум, наречен Ден на кокошата чорба, който
събра над 300 души - участници и гости. С
провеждането на първото му издание, участващите отбори от цялата община, не само
доказаха своето майсторство в приготвянето на вкусна кокоша чорба, но и представиха
творческите си колективи на откритата сцена пред читалището.
Действащите самодейни състави със своята работа носят удовлетвореност за техни-

те ръководители и чувство на гордост за козаревчани. Театралната трупа подготви за сезон 2011г. комедията на Любен Каравелов
„Българи от старо време” с постановчик
Стефка Петрова. На националните прегледи на селския любителски театър, състоял
се в Кортен, със спектакъла талантливите козаревски актьори завоюваха първа награда,
а двама от любителите-театрали получиха
призове за актьорско майсторство. Заради
дългогодишната история на самодейното театрално изкуство и значителните успехи на
трупата през последните години, Община
Лясковец удостои Театралната трупа на село Козаревец с Годишната награда на Общината за особен принос в развитието на културата. Театралите получиха Диплом за заслуги и почетния знак на Община Лясковец за
2011-та година.
Вокалната група за стари градски и народни песни „Младост” през 2011г. завоюва
първа награда на Националния преглед
„Авлига пее с песните на Мита Стойчева” в
Обединение.
Кулинарната група към читалището
също донесе за 2011г. първа награда за етно-визия на щанд в Националния кулинарен
фестивал „Пъстра трапеза”, провел се в Джулюница, както и Диплом и първа награда за
етно-щанд в столицата на фестивала за
2011 година - старопрестолно Търново. Кулинарите завоюваха и престижното второ мясна стр. 2
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КОЗАРЕВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ... ОБЩИНАТАОСИГУРИСВОБОДЕН
ИНТЕРНЕТ-ДОСТЪП
от стр. 1
то в Празник на „Градинарската чорба” в Златарица.
Съставите участваха във всички общински и местни културни прояви, в защитата на проектни читалищни предложения, в обществения живот на селото и общината.
Равносметката за дейността на самодейните състави е
многобройни участия, успехи, престижни награди и отличия,
постигнати с много труд и желание, все в името на това, да се
запазят традициите и да се гледа на Козаревец като на място с минало, настояще и бъдеще.
Разбира се, всичко това не би било възможно без подкрепата на община Лясковец в лицето на кмета д-р Ивелина Гецова, на общинския съвет, на кметство Козаревец, на фирми
и организации на територията на селото. Последните няколко години показват, че партньорската работа на читалището
с други организации и институции дава прекрасни резултати.
Благодарение на такова сътрудничество днес козаревчани
имат една модерна, многофункционална, достъпна културно-информационна и обществена читалищна сграда.
Използваема целогодишно, тя приютява в себе си не само самодейните групи, но и всички формални и неформални организации в селото - футболният клуб „Спортист”, Конярското
дружество, Ловно-рибарската дружинка и прочие. Проектът
„Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец1899”, защитен от община Лясковец е най-добрата инвестиция, която можеше да се направи за жителите и гостите на Козаревец по отношение подобряване средата на живот и работа.
Така 2011 година ще остане в историята на читалището и

като годината, в която то надхвърли своята чисто културна
насоченост и заработи в интерес на една досега стояла
встрани група от хора - земеделските производители в селото. С проект „Обособяване на зона за пазар на земеделска
продукция”, защитен пред Местната инициативна група Лясковец-Стражица, беше изградена кокетна зона за пазар, която стана притегателно място за дребни и средни земеделски
стопани от селото и региона. По проект към Министерство на
културата бяха изработени детско-юношески театрални костюми за реализацията на проект „Зона за пазар на земеделска продукция и бъдещи творчески продукти”.
Всички тези успехи на читалищната светиня бяха отчетени от председателя на читалището Парашкев Парашкевов,
който е и кмет на успешно управляваното село. Отчитайки постигнатите положителни резултати през годината, той завърши с думите: „Равносметката за свършеното от нас, ще я
направите Вие - читалищните членове. Вие сте нашият коректив и нашият най-голям ресурс. Благодаря Ви приятели,
партньори и съмишленици, за това, че Ви има!” Заради добре свършената работа, заради младежкия дух на читалищното настоятелство, то беше преизбрано единодушно от читалищните членове като изпълнителен орган за следващите
три години. Амбициозният план за работа, който събранието
прие, дава надежда, че радетелите на културата, самодейните театрални и певчески постижения са много в Козаревец
и затова приемствеността между поколенията винаги ще е
жива. Искрата, запалена от родолюбивите козаревчани
преди 113 години, все още гори и се предава във времето от
поколение на поколение.

КУПА „БЕГУН” ЗА ВТОРА ГОДИНА
Е В РЪЦЕТЕ НА БРАУН ТИМ
В два дни в с. Долище, в близост до морската столица
се състоя състезание по ориентиране за купа „Бегун”, в което бяха проведени три старта средна дистанция, МОЛориентиране и Ориент шоу. В надпреварата взеха участие
отбори от цялата страна, като стартът на средната дистанция бе контролно за квалификации за Националния отбор.
В събитието се включи и нашият СК Браун тим, представен
достойно от своите състезатели. Президентът на клуба Николай Димитров завърши втори. Петър Попункьов, Калин
Пенчев, Иван Димитров и Андрей Абаджиев заеха местата
между осмо и дванадесето. При жените Маргарита Тодорова е четвърта, а Мариела Терзиева е шеста. При момичета до 14 години Елена Николова е четвърта. Петко Милев взе бронз при младежи до 16 г., съотборниците му Димитър Дамянов и Валентин Йотов са четвърти и седми. Велина Терзиева се пребори за бронз при девойки до 18 г., а
съотборничката й Цветомила Кадиева е четвърта. Петя Димитрова спечели третото място при Ж45, Снежана Кадиева е шеста. Малко не достигна за медал на съотборника им
в Браун тим Димитър Димитров, който остана четвърти
при М45, а Кристиана Гецова е пета при 16-годишните девойки.
В единственото по рода си състезание по МОЛориентиране, наречено „Двете кули” Иван Димитров и Валерия Станева от Браун тим са победители при мъжете и
жените. Иван Сираков се класира трети, а Полина Паскалева е четвърта. Цветомила Кадиева и Кристиана Гецова
са втора и трета при девойки до 18 г.
Състезанието Ориент-шоу се проведе в района на Ботаническата градина, като участниците стартираха 2 пъти -

по Маршрути 1 и 2. При жените на първо място е Елеонора
Николова от Узана-Габрово, следвана от състезателката
на Браун тим Стефания Димитрова и от Наталия Димитрова от „Академик” - Варна. Първи при мъжете е Кирил Николов от Бегун - Варна, втори се нареди Петър Доганов
(НСА), а Иван Сираков от Вариант-5 взе бронз. След него
завършиха Григор Караиванов и Николай Димитров от Браун тим. На трето място в своите групи са Галин Николов (до
14 г.) и Валентин Йотов, който бяга в по-голямата група
М18, а Петко Милев и Кристиана Гецова окупираха
четвърто място, също при 18-годишните участници.

Проект
„Заедно да преоткрием нашето училище”
Договор № БС/РОФ 33.8-2011/ 013

Скоро приключват дейностите по проект
„Заедно да преоткрием нашето училище”
Наближава краят на дейностите в клуб
„Заедно” по проект „Заедно да преоткрием
нашето училише”. Преди ваканцията с група
„Мечтатели’’ бе проведен тренинг по толерантност. Той се осъществи под ръководството на Николинка Стратова - ръководител на проекта.
В игри и рисунки участниците сами избраха свои правила за толерантно отношение: „Да бъдем внимателни към другите, да
се изслушваме, да уважаваме себе си и околните, да работим заедно”. Под този наслов,
със забавни и весели игри, „мечтателите”
представиха себе си чрез най-характерните
си качества, посочиха какво харесват в себе
си и кои свои привички желаят да подобрят,

избраха свой девиз и изразиха отношение
към качествата, които трябва да притежава
толерантният човек.
В края на тренинга, участниците сформираха две групи, като нарисуваха две пана
и написаха в своите послания към приятелите си, какво не бива да правят.
За успешното си участие в тренинга по толерантност всички ученици ще получат сертификати, които да им напомнят за това, какви качества са присъщи, за да е на лице толератно отнощение в училище и в къщи, както
и на правилата за толерантност.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства и Ромски образователен фонд.

Европейски съюз

От 11 април 2012 г. всички жители и гости на община Лясковец използват безплатно безжичен Wi-Fi достъп до интернет в централната градска част, която беше изцяло обновена и реконструирана по проект „Устойчиво и интегрирано
развитие на град Лясковец, чрез благоустрояване на обществени пространства” с финансиране по Оперативна
програма „Регионално развитие”. След като централният
площад на града се превърна в пешеходна зона и обществена зона за отдих и бяха обособени места за почивка и
рекреация, много от жителите на града предпочитат централната част и големия градски парк като място за отдих.
Със затоплянето на времето обособената зона за отдих
пред новоизградените водни каскади към големия парк се
превърна в привлекателно място за учениците и младите
хора, които вече могат да ползват и безплатен интернет
достъп.
„С тази нова инициатива се надяваме да създадем повече възможности за подрастващите и младите семейства, като освен нови площадки за игра за най-малките жители, искаме да създадем удобство за използване на интернет и информационните технологии от младите хора”, споделиха
служителите на общинска администрация Лясковец. За обозначаване на зоната и местата за безплатен достъп до
Интернет са подготвени специални стикери, на които е указано и името на свободната мрежа.
Със средства от Европейския фонд за регионално развитие са изцяло възстановени 13 450 кв. м. от Централния
градски парк и са изградени 4 233 кв. м. пешеходна зона и
обществена зона за отдих на централния площад в Лясковец. За първи път в рамките на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец, чрез благоустрояване на
обществени пространства” са изградени и действащи водни площи - фонтан и каскада, които вече радват с красотата
си жителите на града.

НАШ ЕКИП УЧАСТВА ВЪВ
ФОРУМ В ПОРТУГАЛИЯ

Екип на „Граждани за обществени инициативи Св. св.
Петър и Павел” от Лясковец се включи в международна работна среща. Тя се състоя в Португалия и бе във връзка с изпълнението на проект „Дейности, основани на учене и забавление: предизвикателствата пред ученето през целия живот
в дигиталната ера”, финансиран по секторна програма „Леонардо да Винчи” на Програма „Учене през целия живот”.
Срещата бе в град Евора. Домакин бе Университета в града. Акцентът на този международен форум бе върху електронното и дистанционно обучение в образователната система на страните-партньори. Бяха представени доклади за
проучванията на екипите от България, Австрия, Италия, Великобритания, Турция и тези на домакините.
Организиран бе семинар за събраната информация от партньорите. Осъществен бе и обмен на идеи и добри практики, от обучението в партньорските образователни системи. В
работната програма бяха включени и дейности, свързани с
професионалното обучение на студентите в Университета,
неговата материално-техническата база за практическо обучение. Участниците представиха модела за преход от традиционното обучение към съвременната дигиталната ера,
обучавайки младите хора как могат правилно да приложат в
практиката си придобитите в университета знания.

Схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, проект „Нови възможности за заетост в зелената система
на Община Лясковец”. Договор BG051PO001-5.1.02-0033-C0001. Проектът се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски социален
фонд

Общинското предприятие за
озеленяване започна дейността си
В края на месец март и в началото на април 2012 г., след предварителен подбор на
лица от целевите групи по проекта, а именно
- продължително безработни и лица от етнически малцинства, насочени от Дирекция
„Бюро по труда”, бяха проведени мотивационно обучение и обучение за безопасна работа с механизацията - с моторни резачки,
кастрачки, храсторези, косачки и др.
В началото на месец април, след подбора, бяха наети кандидатите. Община Лясковец разполага и с административен персонал, и с работници за социалното предприятие. Така Общинското предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” вече
функционира и наетите кандидати започнаха работа по поддръжката на зелената система на територията на общината, както и по

благоустрояване на обществените пространства.
В рамките на проекта са разкрити 29 нови работни места, 11 от които на длъжност
„работник поддръжка зелени площи”, 9 лица
на длъжност „работник по озеленяване и почистване” и 9 лица са ангажирани в ръководни и административни дейности.
Проектът се реализира на територията
на община Лясковец - в общинския център
град Лясковец и 5-те съставни населени места: селата Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ
на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата
отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при
никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.
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ДЕЦА ОТ НАЧАЛНИЯ КУРС СПЕЛУВАХА

Проведе се училищен кръг на Националното състезание по правопис на английски
език 2012 година. В НУ „Цани Гинчев”, гр. Лясковец в надпреварата участваха 9 ученика.
Думата fast донесе успех на Петьо Светославов Статев, ученик от 4 клас и той се класира на първо място. Състезанието се провежда за втори път в училището. През 2011
година ученичката Десислава Димитрова от
4а клас достигна до национален кръг на
състезанието в София. Въпреки, че Деси бе
една от най-малките участнички, в съревнованието тя се представи достойно. Отличното постижение на Деси Димитрова даде
добър пример и заразителен ентусиазъм за
участие на учениците от трети и четвърти
клас в училището. Всички те ще подкрепят
победителя и заедно с него ще разучават
списъка с думи за регионален кръг. Провеж-

дането на Националното състезание по правопис на английски език в НУ „Цани Гинчев”
бе един своеобразен прекрасен и емоционален празник, в който учениците се включиха
с голямо желание. Състезанието е част от реализиране дейностите по проект
BG051PО001 - 4.2.05 - 0001 - „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ”, по който децата работят от два месеца насам.
Начално училище „Никола Козлев” също
проведе училищния кръг на Spelling Bee. В
НУ „Никола Козлев” най-добра е Антония Куруджикова. Тя се класира на първо място и
продължава в областния кръг на надпреварата. В НУ „Н.Козлев” се съревноваваха 15
деца, които се бориха в 9 кръга. Победата на
Антония донесе думата take. И това наше начално училище участва за втори път в наци-

оналното състезание по правопис на английски език - Bulgarian National English
Spelling Bee. Миналата година в състезанието по спелуване участваха 10 ученика от ІІІ и
ІV клас, от които три четвъртокласнички се
класираха за регионалния кръг. Целта на
състезанието е да запали любовта на учениците към английския език, като се учи по забавен и нетрадиционен начин.
За титлата Spelling Bee шампион на
България за 2012 година в трите етапа на
състезанието ще се състезават над 4500 ученика на възраст между 9-14 години от 200
училища от цялата страна. За първия, училищен етап участниците учиха правописа на
над 400 думи. Само един победител от училище продължи в надпреварата във втория
етап, който включва регионални квалификации в градовете София, Пловдив, Велико

Търново, Варна, Враца, Благоевград, Смолян, Хасково, Бургас и Разград. Участниците
в регионалните състезания цял месец се
подготвяха по нов, увеличен и усложнен
списък, като само двама от всеки регион се
класират за финала на състезанието. Двадесетте финалиста от десетте областни градове ще премерят сили на 12 май в столицата.
Победител и първи Spelling Bee шампион
за 2011 г. стана тринадесетгодишният
Александър Александров от СОУ „Д-р Петър
Берон” - Костинброд. Голямата награда му
беше връчена от американския посланик
Н.Пр. Джеймс Уорлик.
И тази година, Триша Теронес, доброволка от Корпуса на мира, помогна много на
лясковските ученици за мотивацията и подготовката им.

В ДЖУЛЮНИЦА
на третия ден от
Възкресение Христово, читалището
за пореден път организира за децата
Великденско състезание. Поздрав към
многобройната публика по случай празника отправи председателят на НЧ
„Пробуждане-1896”
Екатерина Москова, а на участниците в предварително обявените дисциплини пожела успех и добро
представяне. Докато състезателите в двата
кръга: „Великденска украса” и „Декорация
на яйце” влагаха творчество, умения и богато въображение в своите произведения, с
най-много участници и огромен ентусиазъм
протече състезанието за „Най-здраво яйце”.
Журито в състав Даниела Христова, Йорданка Бонева и Мариана Стойкова, следяха
стриктно за правилното протичане на надпреварата. Победител в категорията „Найздраво яйце” стана Росен Цонков, чийто борец начупи най-много яйца на противници. В
дисциплината „Декорация на яйце” комисията единодушно присъди първа награда на
Мирослава Дончева, която работи с трудното и оригинално квилинг изкуство. В категорията „Великденска украса” журиращите бяха силно затруднени при вземането на решение, тъй като творбите бяха изящни, красиви и умело аранжирани с много пролетни
цветя и допълнителни елементи. Все пак
първа награда получи Гергана Янкова, която
към Велкденската украса изработи и картичка с пожелание, а на второ място остана Мария Кенарева с нейната творба „Яйце в люл-

ка”.
Всички награди и грамоти за
победителите и участниците осигури НЧ „Пробуждане-1896”. В
края на съревнованието децата
бяха почерпени със сладки лакомства и пъстри яйца за християнския празник.
В ДРАГИЖЕВО празникът на
празниците за всички православни християни отново събра
българи и англоговорящи да празнуват заедно. В къмпинг „В.
Търново” се
проведоха
забавни детски състезания. Игри
като „Пеещия стол”,
„Търкаляне
на яйца”,
„Великденски заек” и
други, радваха малчуга н и т е . В
края на всяка игра имаше сладки
поощрителни награди, осигурени от домакините. В двучасовия игрови маратон българските деца
се потопиха в една не много позната за тях
великденска атмосферата. Добрите стопани на къмпинга, семейство Кинсън, бяха приготвили и великденски сладкиши за всички
участници. В същото време в читалищния салон се подготвяше великденски конкурс, който протече в три категории - съревнование
за най-шарено яйце, за най-красива великденска украса и за най-вкусни великденски
сладки изкушения.
С Великденски концерт самодейците от
село Драгижево поздравиха своите съграждани с Възкресение Христово. Празникът започна с отец Данаил, който освети великденската трапеза и благослови всички. В
празничната програмата се включиха участници от 5 до 70-годишна възраст. Празникът завърши с награждаване на първенците във великденския конкурс. Първите
места заеха Христинка Добрева със своето
най-шарено яйце, Марийка Коева за приготвеното от нея великденско сладко изкушение и Стефан Тепавичаров, който макар само третокласник, беше направил найизящната великденска украса.

Тази година се състоя поредният VІІІ-ми
Национален конкурс за музикално и танцово
изкуство „Орфеева дарба”. Той се провежда
в София и представлява сдружение на музикални педагози и културни дейци от цялата
страна. В него вземат участие младежи от 4
до 20-годишна възраст, както и всички желаещи певци, танцьори и музиканти.
В зала Средец нашият балет „Ритъм” при
НЧ „Напредък-1870”, бе представен от групата на 17 и 18-годишните балерини. Осемте момичета на Валя Атанасова участваха в
раздел характерни и модерни танци и имаха

две блестящи изпълнения - „Моминска игра”
и „Цигански танц”. С тях те завоюваха почетното второ място, като отстъпиха преднина
само на голям софийски балет.
В този форум през годините лясковският
балет е участвал три пъти и е печелил само
призови места. През 2007 година момичетата завоюваха злато, през 2009 - бронз, а тази
година се завърнаха със сребро. Валя
Атанасова изказва благодарност на община
Лясковец и на читалищното ръководство за
съдействието и оказаната помощ за включването им в националния фестивал.

ТАЧИМ ЛАЗАРОВДЕН И ЦВЕТНИЦА ТРАДИЦИИТЕ, ВЕЛИКДЕН И ДЕЦАТА
В НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”ЛЯСКОВЕЦ бе пресъздаден обичая Лазаруване. Това направиха
с песни и наричания за здраве и
плодородие децата от Танцов
клуб „Буровче” с ръководител
Анна Стоянова.
Публичната изява, с която те
зарадваха гражданите на Лясковец, е част от училищните дейности по Проект BG051PO0014.2.05-0001 - „Да направим училището привлекателно за младите
хора” - „Училище
за себеутвърждаване и подготовка
към Европейски
хоризонти У С П Е Х ” . П р оектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален
фонд.
В ДОБРИ ДЯЛ
празника на лазаруването и цветята протече
под наслов „Да запазим традицията”. Засмените лазарки в слънчевия априлски ден благославяха и пяха, влязоха във всеки добридялски дом, включително и в този на кметицата Виолета Райкова, а любезните домакини ги даряваха с яйца и сладки, както повелява традицията.
На Цветница в църковния храм бе отслужена празнична литургия и всеки, дошъл да

запали свещичка за здраве, отнесе
клонките
върба в дома
си, за да ги
сложи пред
иконата с благослов за
здраве, така
както се е правело преди
много, много
години от нашите баби и дядовци. Български народни хора и песни огласяха площада през този
пъстър цветен ден и така донесоха още повесело празнично настроение на хората в
Добри дял.
„Стараем се да запазим добрите традиции от миналото и да ги предаваме на идните поколения”, бе коментарът на организаторите на християнските празници, предшестващи Великден.

НАШИ ПЕДАГОЗИ СПОДЕЛЯХА ОПИТ СЪС
СВОИ КОЛЕГИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА
Директорите на трите градски детски градини в Лясковец
- „Пчелица”, „Радост” и „Славейче” през месец април се
включиха в поредната 13-та
международна научнопрактическа конференция,
състояла се в град Сандански. Тазгодишната тема на специалистите-педагози беше
„Съвременни тенденции в
предучилищното възпитание”.
По време на конференцията участниците споделиха
опита от изследователската
си дейност. Свои доклади поднесоха педагози и научни работници от Република Македония, Сърбия и
България.
Лясковските директори Анка Иванова,
Габриела Иванова и Елка Йорданова презентираха разработки в секция „Представяне на проекти и работа по проекти”, споделяйки опита си, натрупан при реализацията
на своите проекти в „Панаир на добрите

БАЛЕРИНИТЕНИСЪССРЕБРООТ„ОРФЕЕВАДАРБА”
идеи”, финансиран от „Америка за България”.
Те споделиха опита си, надявайки се той
да помогне на педагогическата колегия в
стремежа към актуализиране на възпитателния процес и в търсенето на съвременни
тенденции, отговарящи на динамичните процеси в обществения живот.

Общинска хроника
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ПЕТИ ПРАЗНИК НА БАЛЕТА СЕ СЪСТОЯ В ЛЯСКОВЕЦ
Редом до големите областни балетни
формации вече години наред стои и нашият
балет „Ритъм”. Малък град, но с големи хора, с даровити деца и амбициозни учители!
Всички в Лясковец добре познават амбициозния балетен педагог Валя Атанасова. Но
по-важното е, че я познават и много хора извън границите на Лясковец. Повече от 15 години тя води своите момичета към върховете и ги възпитава в любов към танца. Многобройни участия и награди, грамоти и медали съпътстват живота на балетна школа
„Ритъм” - призове и отличия, завоювани с
труд, постоянство и много силна воля. През
годините балет „Ритъм” жъне плодовете на
своя труд не само на регионални празници,
а в битка с големи балети, представящи областни центрове като София, Пловдив, Бургас, Русе и прочие. Благодарение на труда
на амбициозните деца, с подкрепата на техните родители, с всеотдайната грижа на балетния педагог, с помощта на читалищното
настоятелство и под патронажа на общинското ръководство, Лясковец постепенно се
превърна в център на балетното изкуство.
Всяко едно отличие на балерините и педагогът им, носят славата на града ни и го нареждат до големите региони.
Стана традиция в Лясковец всяка година, в края на месец април, да се провежда
Празник на балета. Той е посветен на Международния ден на балета - 29 април и протича под патронажа на кмета на община Лясковец. Организатори на танцовия форум са

На 21 април
2012 година читалището в село Мерданя отпразнува
своята 110-та годишнина. Специални гости бяха
кметът на общината д-р Ивелина Гецова, зам. кмета Георги Петров, селският кмет Марин
Люцканов и общинския съветник и
председател на общинския читалищен съюз и на читалище „Напредък1870” Лясковец Иван Арабаджиев.
Кметът д-р Гецова приветства всички дейци на културата и поднесе подарък икона, изобразяваща стожерите на духовността - братята Кирил и Методий. Подаръци и поздравителни
адреси поднесоха и местният кмет и председателят на читалищния съюз. След поздравленията настоящият секретар на мерданското читалище Елена Георгиева направи изчерпателна презентаця за историята и развоя на читалищната дейност през
всичките 110 години. Тя разказа за възник-

Общината и читалище „Напредък1870”. Тази година
се състоя петото му
издание. От регионална детскоюношеска балетна
среща, празникът
през годините придоби областен, а от
третото си издание и
национален характер. Миналата година за пръв път интерес към лясковския балетен празник прояви
дори чуждестранна формация - „Арт-балет
Скопие”.

В тазгодишното пето юбилейно
издание на празника се включиха балетни състави и танцови школи от
Пловдив, Шумен, Габрово, Казанлък, Разград, Велико Търново и
Горна Оряховица. Феерията от балетни изпълнения протече в два последователни дни. Домакините на
празника, балетна школа „Ритъм”,
посрещнаха своите гости и съгражданите си с блестящия спектакъл
„Тайната градина”, който се състоя
на 27 април. „Тайната градина” е с хореография и
постановка
н а В а л я
Атанасова,
репетитор е
Ивелина Владимирова.
На следващия ден, 28
април, се
състоя празничния концерт, в който
се включиха
над 110 деца
от с ед е м те
гостуващи балета - балетно студио „Буратино” - Пловдив, с художествен ръководител Маша Иванова, танцова
школа „Лиана” - Габрово, с ръководител Ли-

ляна Пантелеева, формация „Пулс” - Разград с ръководител Катя Лапатова, школа
по класически танци - Шумен с художествен
ръководител Светла Денчева, студио за модерен балет „Финес” - Казанлък с балетен
педагог Гергана Начева, танцово студио „Полиденс” - В. Търново, с ръководител Полина
Алексиева и модерен балет и брейк-бойс
„Етна” при Младежки дом Горна Оряховица
с балетен педагог Надя Стойчева. И въпреки, че празникът на балета в Лясковец няма
конкурсен характер, всяка година, в знак на
благодарност за участието и уважението
към града ни, д-р Ивелина Гецова поднася
на всяка формация подаръци и грамоти. И
тази година с голяма радост тя посрещна
гостуващите състави, приветства децата и
ръководителите им, поднесе им подаръците и пожела здраве, високи творчески постижения и нови фестивални срещи в нашия красив град.
Благодарение успешната реализация и
големия интерес към този празник и, разбира се, благодарение на високите постижения, които балерините от лясковската школа бележат в националните фестивали, името на Лясковец като център на балетното изкуство, придобива все по-широка популярност. Надяваме се като граждани на тази община отличните резултати на балета ни никога да не спират, за да се гордеем винаги,
че макар и да сме малък град, стоим редом
до най-големите, най-талантливите, найможещите!

ването на културния храм, за
първите успехи и първите театрални постановки, отбеляза постиженията на първите
дейци и техния ентусиазъм
да градят свой културен дом.
Още в далечната 1902 година със съдействието на тогавашния кмет Цоньо Димов е
основано читалище, което се
помещавало в стара сграда.
Там се развивала трескава
читалищна дейност, имало
читалня, устройвали се литературни вечери, танцови забави и читателски кръжоци.
От разказа на секретаря стана ясно, че мерданчани били
и запалени актьори. Първото
поставено предствление на
мерданска сцена била „Многострадална Геновева”. Последвали „Иванко”, „Маминото детенце”, „Нещастна фамилия”, „Борислав”, „Снаха”, „Татул” и много много други.
През 1946 година се зародила идеята за
изграждане на нов голям културен храм. Това станало по време управлението на кмета Кольо Нешев. За да се осъществи такова
голямо строително дело били необходими
доста средства, с които тогавашното читалище не разполагало. Такива били набавени от хората в селото, чрез доброволни да-

рения. На селско събрание единодушно било взето решение всеки жител на Мерданя
да дари по 500 лв за целта. Парите били
събрани бързо, защото всички съселяни били ентусиазирани. Никога до този момент в
Мерданя не било имало такова единство и
съгласие по някое обществено дело. Имало дори хора, които дарили повече от определеното. И така с помощта на държавен заем и със средствата, събрани от самите
местни селяни и техния безплатен труд по
време на строежа, с общи усилия за 4-5 години, насред селото се издигнала грамадна читалищна сграда. Читалището е завършено и открито през 1951 г. Сформирал
се духов оркестър с ръководител Стоян
Попдончев, който от 1947 до 1958 година
бил хоров диригент. След него пристига
младият преподавател по пеене Райко Долапчиев. Смесеният хор съществува няколко години, след което Долапчиев основава тригласов женски народен хор, който
съществува и до днес.
През 1977 г. за секретар-библиотекар
била назначена Цветанка Христова. Оттогава до 2009 година художествен ръководител на всички самодейни състави е Цеца, както всички я наричат в селото. В читалището дейност развивали Женски народен хор, Група за стари градски песни „Бели хризантеми”, театрален състав, група за
художествено слово, група за изворен фолклор, музикално-сатиричен състав „Черни

тарантули”. През 2009г за секретар е назначена Елена Георгиева, а за художествен ръководител на състава - Красимира
Колева. През 2010 година е създадена Танцова група „Детелини”, която още с първото
си излизане на сцена извън Мерданя, завоювала сребърен медал. Председател на читалището от 2000 година до днес е Пламен
Борисов.
Именно на него се падна честта да награди по случай 110-годишнината на културния храм всички заслужили дейци.
Представената богата история показва, че
те са многобройни. Общо 22 на брой грамоти бяха връчени в тържествената вечер. Такова отличие получи най-възрастната самодейка Стойна Узунова, първият библиотекар Марийка Байчева и наследницата й
Маргарита Големанова, почетна грамота
получиха и Райко Долапчиев и неговата отлична ученичка Цветанка Христова. Освен
на стожерите, такова признание бе дадено
и на младите самодейци, които в момента
творят културния живот в будното село сред тях и талантливата млада ръководителка на женския хор Красимира Колева.
За доброто настроение на жители и гости, дошли да уважат 110-годишния рожден
ден на читалището, се погрижиха златаришката духова музика, лясковският танцов състав „Лудо младо”, ръководен от Йордан Зангов, танцова формация „Балканика” на Петър Петърчев и други.

МЕРДАНСКОТО ЧИТАЛИЩЕ СТАНА НА 110 ГОДИНИ

МАЛКА ХУДОЖНИЧКА ГРАБНА НАШИ УЧЕНИЦИ ПРЕДСТАВИХА
НАГРАДА ОТ „ЧУДОМИРИАДА 2012” ЛЯСКОВЕЦ В ПРЕСТИЖЕН ФОРУМ
На 10 и 11 април 2012 г. Димитровград бе
домакин на Първия национален „Панаир на
проектите”. През учебната 2011/12 г. Сдружение „Начално образование” с подкрепата
на община Димитровград предостави
възможност за изява в Национален проект
„Подай ръка”. В панаира се включиха учители и ученици от цялата страна в начален
курс на обучение. Своите разработки учениците презентираха на открит пленер през
двата дни на панаира в зала „Гросето”.
Лясковец достойно бе представен от учениците от ІV клас на НУ „Н. Козлев” с класен
ръководител Кремена Енчева. Те участваха
в направление „Подай ръка в родния край”.
Антония Куруджикова представи работата
на класа по
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
п р о е к т
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
„История и

Деца от ЦДГ „Радост” - гр. Лясковец, членуващи в кръжока по изобразително изкуство участваха в национален конкурс за весели детски рисунки, наречен „Малките нашенци”. Форумът на малките художници се
провежда за 15-ти път и вече се е утвърдил
като един от най - престижните детски конкурси в България. Организира се по време
на „Чудомировите празници” и е неразделна част от националния празник на детските таланти „Чудомириада 2012”.
В тазгодишното издание на конкурса се
включиха малчугани от над 50 населени
места от цялата страна. Със специална награда на министерството - Диплом, е отличена рисунката на шестгодишната Дени-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

мира Любенова, възпитаничка на
Ц Д Г „ Р адост”. Наградената малка
художничка е
ч л е н н а
кръжок а по
изобразително изкуство с
ръководител
Гинка Димитрова - старши
учител в ЦДГ
„Радост“.

традиции на родното селище”. Домакините и всички гости в залата
получиха дипляни, изобразяващи
работата на лясковските деца.
Още при откриването на проекта координаторът му Йорданка Първанова обяви, че той няма
конкурсен характер и затова грамоти за отлично представяне бяха връчени на всички ученици и техните преподаватели, избрани да представят
проекти във форума.

