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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ДЕЦАТА ШЕСТВАХА, ТАНЦУВАХА И ПЯХА В ДЕНЯ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ЗА ШЕСТА СРЕЩА СЕ СЪБРАХА
ОВЦЕВЪДИТЕ КРАЙ ЛЯСКОВЕЦ

На 24 май тържествата в Лясковец, по-
светени на Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост, започ-
наха с празнично шествие на учениците от
трите училища в града. Шествието премина
през града по улица „Трети март” и площад
„Възраждане”, след което на откритата сце-
на на централния площад пред читалище
„Напредък-1870”, започна празничният кон-
церт на трите училища, посветен на солун-
ските братя. Начело на шествието беше
представителнатафанфарнамузика на гим-
назията.
Началото на концерта поставиха мажо-

реткитеМодеренбалет приСУ „МаксимРай-
кович”, с ръководител Вася Николова. Своя
танц изпълниха и по-малките мажоретки на
Марина Костадинова нафона на „Върви, на-
роде възродени”. Химнът на Кирил и Мето-

дий изпяха Вокална група „Сини-
герчета” с ръководител Ивелина
Георгиева и „Славееви гласове”
на Нели Гургева - всички при СУ
„Максим Райкович”, работещи по
проект „Твоят час”.
Поздравително слово към

всички просветни и културни дей-
ци, към учители, ученици и при-
състващите лясковчани, произне-
се кметът на Община Лясковец д-
р Ивелина Гецова. По време на
празничния концерт бяха награде-
ни и учениците, които спечелиха
конкурса за „Най-добър
ученик”. Инициативата е
на Местната комисия за
борба с противообщес-

твените прояви намалолетни и не-
пълнолетни към Община Ляско-
вец. За първа година бе отправе-
но предизвикателство към клас-
ните ръководители, които с под-
крепата на учениците от класа,
трябваше да посочат ученик, кой-
то е пример за подражание, който
участва активно в живота на класа
и училището, ученик, който усвоя-
ва отлично учебния материал и
спазва училищните правила, кой-
то има лидерски качества и толе-
рантно поведение спрямо своите
съученици и учители. На предиз-
викателството откликнаха класните ръково-
дители Кремена Енчева, Снежана Василе-
ва, Евгения Коева, Кремена Тотева, Марие-
лаТерзиева, АнелияЦонева,МаринаКоста-

динова, Радмила Йорданова, Росица Пет-
рова и Здравка Манева. Учениците награди
д-р Гецова, която е председател на местна-
та комисия. Десет деца от общинските учи-

лища получиха титлата „Най-
добър ученик” през учебната
2016/2017 година. Това са Екате-
рина Пангелова от І клас при НУ
„Никола Козлев”, Калоян Капни-
лов, Йоана Китова, Кремена Тодо-
рова и Дария Стаменова - съот-
ветно от първи, втори, трети и
четвърти клас при НУ „Цани Гин-
чев”. Петима са учениците от СУ
„Максим Райкович” - шестоклас-
ничката Косара Йорданова, Мони-
ка Ангелова от VІІІ „а” клас и по-
големите ученици - Илияна Фили-
пова, Генади Георгиев и Теодора
Петрова, съответно от ІХ , ХІ и ХІІ
клас.
Богата празнична програма

представи и училище „Цани Гинчив”, което
отбелязва две кръгли годишнини - 200 годи-
ни образователно дело в Лясковец и 110 го-
дини от построяване на училищната сграда.
За публиката учениците изпълниха тема-
тичните песни „Щом отворя шарената книж-
ка“, „Буквички“, „Има светлина“, „Аз съм
българче“ и стихотворението „Кирил иМето-
дий“, чийто автор е патронът им Цани Гин-
чев.
Децата отНУ „Никола Козлев” поднесоха

в синхрон с празника „Песничка за доброто”,
„Училище, любимо наше” и стихчетата „Бук-
ви” и „Празник”. Вокална група „Сорина” из-
пълни песните „Седнало е Джоре дос” и „Гю-
ра юнак леле”, а финал на празничната про-
грама поставиха ученици от гимназията,
участници вСтудио „Славееви гласове” с пе-
сента „Ипак е лято”.

Под звуците на калоферските
101 каба-гайди и с атрактивните
ритуални игри за плодородие, из-
пълнени от разложките кукери, за-
почна шестият Национален събор
на овцевъдите в България. Той се
проведе на поляните край Петро-
павловския манастир и естестве-
но в откриванетому се включи кме-
та-домакин д-р Гецова. Триднев-
ниятфестивал приветстваха и кме-
та на Велико Търново и председа-
тел на Националното сдружение
на общинитеДаниелПанов и орга-
низатора на събора Симеон Кара-
колев.
Организатори на събитието са

„Национален събор на овцевъди-
те в България“, Национална асоциация за
развъждане на млечни овце в България, със
съдействието на Министерството на земе-
делието и храните на Република България и
с подкрепата на трите общини - Лясковец, Ве-
лико Търново и Горна Оряховица. Мястото
на провеждане е избрано не случайно, тъй
като триградието е кръстопът и своеобразен
център на страната и удобна дестинация от
всички краищанаБългария.
От името на новия министър на земеде-

лието РуменПорожанов, поздравление под-
несе и изпълнителният директор на ДФ „Зе-
меделие“ Живко Живков. Земеделци и жи-
вотновъди, гости и изпълнители поздрави и
заместник-министъра на труда и социална-
та политика Росица Димитрова. За офици-
алната церемония по стартирането на по-
редното издание на събора пристигнаха и
дипломати и представители на 26 държави,

представители на български общини, сдру-
жения и неправителствени организации и
др. След водосвета и прерязването на лен-
тата, официални лица, участници и гости
имаха възможност да чуят песните „Когато
бях овчарче“ и „Излел еДелюхайдутин”, кои-
то дадоха начало на конкурса „Заблеяло ми
агънце“. Така официално започнаха всички
конкурси, състезания, открити бяха музейни
експозиции, изложения и атракциони,
съпътстващимногообразнияфорум.
И тази година бяха включени вече позна-

тите на публика и участници състезания по
доене, стрижба и обезкостяване, изложения
на породисти овце, кози и агнета, на млечно-
то козевъдство, на кучета, коне, а също така
и на селскостопанска техника и оборудване.
Кулинарните надпревариидемонстрации за-
почнаха още в първия ден, а най-
атрактивния и забавен български кулинар

НОВИЯТ КМЕТ НА КОЗАРЕВЕЦ

Новоизбраният кмет на селоКо-
заревец Красимира Колева се за-
кле и подписа клетвения си лист на
11 май на официална церемония в
Община Лясковец. Това стана в
присъствието налясковските депу-
тати и председателя им Даниела
Арабаджиева и на кмета на Общи-
на Лясковец д-р Гецова. Частични-
те избори бяха в края на месец ап-
рил, като на първи тур бе избран
единственият кандидат Красими-
ра Йорданова Колева. Кандидату-
рата й за кмет на кметство Козаре-
вец бе издигната от ПП ГЕРБ и Ко-
лева получи доверие от своите
съселяни с 312 действителни гла-
сове от гласувалите общо 359.
Изборът се наложи поради ранната кончина
на досегашния кмет на село Козаревец Па-
рашкевПарашкевов.
Красимира Колева е родена през 1959 го-

дина в Козаревец. Работила е в продълже-
ние на близо 30 години в кметството като
старши специалист-финансист. Познава от-
лично работата в институцията, познава все-

ки един от жителите на селото, проблемите и
въпросите, които винаги са вълнували коза-
ревчани. Товащейпомага да понесе тежката
отговорност на кмет и да продължи напред и
успешно да се справя с мисията на управник
за добруването на Козаревец. Това й поже-
лаха и всички присъстващи на церемонията
по официалното й встъпване вдлъжност.

ПОЛОЖИ КЛЕТВА

Ути Бъчваров отново забърка в казаните
вкусни гозби. Фермерите пък предложиха за
дегустациии продажбипродукти от овче и ко-
зе мляко и месо. Бойните умения на старите
българи бяха едни от най-интересните ак-
центи на събора, като спектаклите на „Бага-
тур“ съпътстваха програмата в трите поред-
ни дни. Новост в тазгодишното издание на
събора бе демонстрацията по майсторска
конна езда и тази със соколи. Част от богата-
та програма на събора бяха и нестинарските

вечерни танци, в които публиката можеше
да види магията на мистичния древен риту-
ал. Любителите на народните песни, музика
и танци можеха и през трите дни на събора
да се насладят на ритми и овчарски мело-
дии, които звучаха на двете сцени като част
от националния фолклорен конкурс „Забле-
яло ми агънце“. Бяха показани и обреди,
свързани с Гергьовден, а в третия ден бе на-
граждаването на лауреатите в конкурса и се
състоя заключителнияим гала-концерт.
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За поредна година бе организиран и про-
веден в много български градове Ден без
асансьори като инициативата се нарича „Да
раздвижим България“. Ден без асансьори е
европейска инициатива, част от кампанията
NowWeMOVE, която в България се координи-
ра от сдружениеBGБъдиактивен.Събитието
се провежда ежегодно през последната сряда
на месец април и авторите на тази инициати-
ва и този път отправиха предизвикателство
на 26 aприл да забравим за асансьора при из-
качването до по-високи етажи. В Лясковец
кампанията се организира за пръв път от СК
„Браун тим”, с неизменната подкрепа и па-
ртньорството на местната общинска комисия
за борба с противообществените прояви иНУ
„Цани Гинчев”. Проявата е част от спортния
календар на училището ие еднаотмногото та-
кива по повод честването на 110 години от
създаването на НУ „Цани Гинчев” и 200 годи-
ни образователно дело. Спортното събитие
протече с участието на деца, възпитаници на
училищата в града и членове на спортен клуб
по ориентиране „Браун тим”. Инициативата
има три основни цели: да повиши информи-
раността, относно ползите отфизическата ак-
тивност, да насърчи редовното участие в раз-
лични видове спорт и да подобри възможнос-
тите за достъп до движение и физическа ак-
тивност. За да покажат колко приятно, полез-
но и различно изживяване би могло да бъде
изкачването на стълби, представителите на
Сдружението BG Бъди активен провеждат
кампанията в цялата страна, като целта й еда

насърчи движението на хората в по-големите
градове, които традиционно водят уседнална-
чин наживот и често пренебрегват нуждата от
минималнофизическо натоварване. В Ляско-
вец като всички по-малки градчета почти не
се ползват асансьори и с провеждането за
пръв път на тази инициатива, децата показа-
ха, че не разчитат на асансьора изобщо.
За лясковското състезание дойдоха изя-

вени спортисти маратонци и полумаратонци -
състезателите от СК „Браун тим”, Велико
Търново Венцислав Трифонов и Васил Ми-
хайлов от СК „Узана”, Габрово - последният
многократен държавен шампион на България
за юноши по спортно ориентиране, ски-
ориентиране, колоориентиране, биатлон,
успешно завършил Адвенчър къп 2015 годи-
на. Те бяха съдии на надпреварата, а треньо-
ра на лясковските браунтимци Мариела Тер-
зиева при откриването на празника разказа
на децата за предизвикателството в изкачва-
нето като им даде за пример големите
български спортисти Иван Сираков и Кирил
Николов-Дизела, покорили успешно символа
наПариж -Айфеловата кула.
В Лясковец събитието бе организирано в

най-високата седеметажна офис-сграда, на-
мираща се в градския център. Над 50 деца от
училището организатор и СУ „М. Райкович” се
включиха в състезанията, като инициативата
бе под наслов „Да на стълбите, не на асан-
сьора” и се проведе на два етапа. Първият
етап бе за деца над 10 години - Да надбягаш
асансьора, като по-големите от среден курс

,

Традиция е вече в пенсионерския клуб
„Мазневска чешмичка” да организират праз-
ник на открито и да се веселят на Гергьов-
ден. Тази година възрастните хора отново се
събраха и сами си приготвиха празничната
трапеза, украсихадвораи гергьовската люл-
ка, изпълниха и ритуалите за празника. В
приготвянето на празничното меню се вклю-
чиха активисти от клуба - всички певици от
певческата група, заедно с ръководителката
си Живка Стоименова, както и Донка Мари-
нова, Мария Борисова, Мария Грозданова,
Еленка Енчева, Иванка Табакова и Николи-
на Пацирева. Мъжката част подсигури пече-
ното агнешко, като най-активни бяха Петко
Марков, Георги Стефанов, Георги Кондев и
баш-майстора Емил Николов. Освен вкусни
традиционни ястия на трапезата, за празни-
ка си членовете на клуба сложиха на масата
и неизменните български погачи, осигурени
от спонсори. С много веселие и песни за ду-
шата, хората от третата възраст се откъсна-
ха от еднообразието на ежедневието и за да
си припомнят младостта, се полюляха на
украсената с цветя гергьовска люлка.

ПРОВЕДЕ СЕ СЪСТЕЗАНИЕ В

Начално училище „Ца-
ни Гинчев” град Лясковец
учреди свояАкадемия, чия-
то мисия е да подпомага
процеса на взаимоде-
йствиемежду училищеиро-
дители. Новата структура
ще подкрепя сътрудничес-
твото между родители и
училище, чиято основна
цел е благото на ученици-
те.
Първата среща на ака-

демията имаше за тема
превенцията на употреба
на алкохол в ранна възраст
и на агресивните прояви в
училище. Тя се състоя в не-
принудена обстановка, в
местно заведение, където
дискутираха педагози, родители и предста-
вители на неправителствени организации.
Срещата се проведе с любезното съде-
йствие и подкрепа на Сдружение „Спиритс
България, Асоциация на производителите,
вносителите и търговците на спиртни напит-
ки”. Под формата на свободна дискусия,
чрез решаване на казуси и различниигри, пе-
дагогически специалисти, родители и пред-
ставители на неправителствения сектор
достигнаха до пътя, който води до успеха, а
именно като работят ЗАЕДНО. Модератори
на срещата бяха училищният психолог Иван

Пейчев и Александра Иванчева от сдруже-
нието. Накрая всички получиха за подарък
Наръчник на учителя и Наръчник на родите-
ля, разглеждащи „Малки разговори на голе-
ми теми“.
Срещите между педагогически специа-

листи и родители ще се провеждат през ця-
лата учебна година и те ще бъдат свързани
с актуални проблеми на училищното обра-
зование. Следващата дискусия ще бъде на-
сочена към набелязване на конкретни мер-
ки за поддържане на позитивната атмосфе-
ра в училище.

РОДИТЕЛСКА АКАДЕМИЯ

Община Лясковец подписа анекс с
Агенцията за социално подпомагане, с който
е удължен срока на проект „Осигуряване на
топъл обяд в Община Лясковец“. След под-
писване на първия анекс през септември
2016 г. се предвиждаше предоставяне на
услугата до края на април 2017 г. Към насто-
ящия момент дейностите по операцията ще
продължат до 31 декември 2017 година.
Същите се реализират с подкрепата на Фон-
да за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) по Оператив-
на програма за храни и/или основно матери-
ално подпомагане (ОПХ). Съгласно послед-
ните изменения на изискванията за кандида-
тстване по операцията, се дава възможност
дейностите да продължат до края на 2019 го-
дина - от една страна, а от друга - считано от
1май2017 г. е увеличена стойността на 1 хра-
ноден за 1лицеот 2.30 лв. на 2.50 лв.
Общата стойност на проекта след под-

писване на анекса възлиза на 47 146.44, в
т.ч. 42 860.40 лв. за закупуване на хранител-
ни продукти, 2 143.02 лв. за режийни разходи
и 2143.02 лв. за съпътстващимерки, като ка-
пацитетът на обществената трапезария оста-
ва непроменен и е 44 лица. Териториалният
обхват на проекта е Лясковец и селата Джу-
люница, Козаревец, Мерданя и Добри дял. В
Драгижево към настоящия момент не се
предоставя топъл обяд, поради липса на
крайно нуждаещи се лица на територията на
населеното място. За всеки един бенефици-
ент е осигурено меню, състоящо се от супа,
основно ястие, хляб, а при реализирани ико-
номииидесерт или плод.Потребителите, ко-
ито ползват дейностите по операцията об-
хващат най-бедните и нуждаещиселица, из-
между следните целеви групи: лица и семе-
йства на месечно подпомагане по реда и
условията на чл. 9 от Правилника за прила-
гане наЗакона за социално подпомагане; ли-
ца с доказана липса на доходи и близки, кои-
то да се грижат за тях; самотно живеещи ли-

ца и семейства, които не могат да се из-
държат чрез имуществото си или труда си и
получават пенсии в минимални размери - за
осигурителен стаж и възраст, за инвалид-
ност, наследствени пенсии, пенсии, не-
свързани с трудоватадейност.
В рамките на изпълнението на операция-

та, екип от социални работници ежемесечно
продължава да предоставя и съпътстващи
мерки на бенефициентите, изразени в
здравни консултации, консултиране за
възможностите за ползване на други соци-
ални услуги, предоставяни на територията
на общината, включително и такива, финан-
сирани по Оперативна програма Развитие
на човешките ресурси 2014-2020г., консулта-
ции за ползването на административни услу-
ги, за управлението на семейния бюджет и
др.

ТОПЪЛ ОБЯД ЩЕ СЕ ОСИГУРЯВА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

УЧРЕДИХА В НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”

ГЕРГЬОВСКИ ЛЮЛКИ ЗАЛЮЛЯХА
В МАЗНЕВСКА ЧЕШМИЧКА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ

на обучение се впуснаха в надпревара по
най-бързо изкачване на етажите по стълбите
на офис-сградата, а по-малките ученициот на-
чален курс, се включиха в спортния празник с
изкачване на всички стъпала в централния
градски парк. Целта на децата и техните
треньори бе да покажат, че с хъс и желание
може да се „надбяга” дори асансьора. В над-
бягването с асансьора от мъжкия състав
първенци са Николай Момъков, Данчо Ва-
лентинов и Ивайло Иванов, а от девойките
най-бързи бяха Дария Стаменова, Тони Тон-

чева и Лора Гугучкова. В парка най-бързо из-
качиха стъпалатаИвайлоКоларов,ИлияЙор-
данов и Александър Тодоров, а при момиче-
тата победители са Деница Кирова, Дарина
Хараламбус и Ема Тодорова. Всички участни-
ци получиха грамоти, а за първенците имаше
купи и медали, осигурени от ръководството
на местната комисия при Община Лясковец.
За всички имаше и малки поощрителни на-
гради, а след награждаването, желаещите
продължиха спортно-развлекателните игри в
парка.
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Приключипроект „Тийн-библиотека”, раз-
работен от читалище „Напредък-1870” гр.
Лясковец с партньорството на казаревското
и джулюнското читалища „Земеделец-1899”
и „Пробуждане-1896”. Проектът на стойност
3813 лв. се реализира с финансовата под-
крепа на Фондация „Глобални библиотеки -
България” в рамките на конкурс „Библиоте-
ката - активен участник в обществения жи-
вот” в изпълнение на договор РД-11-00-
115/24.06.2016г. между Министерството на
културата и Фондация „Глобални библиоте-
ки - България”. „Тийн-библиотеката” като ця-
ло е ориентирана към подрастващите и цел-
та й беше да насърчи четенето и да повиши
грамотността им, да удовлетвори техните по-
требности и интереси ида привлече нови чи-
татели в библиотеките. Затова нейна целе-
ва група са деца и младежи на възраст от 12
до 19 години от Лясковец и селата, както и
библиотекари, учителииродители.
Съобразно целите, дейностите предви-

дени по проекта бяха реализирани в рамки-
те на 8 месеца - от месец септември 2016 г.
до април2017 г. . През този периодбяха заку-
пени 222 броя книги за тийнейджъри /худо-
жествена, учебно-помощналитература и ен-
циклопедии/, които бяха обработени и раз-
пределени в трите библиотеки, участници в
проекта. Беше изграден и Своден каталог

на фонда на „Тийн-библиотеката”. Проведе-
на бе иДарителска кампания „Четенето емо-
дерно”, благодарение на която местната об-
щност дари 28 книги за тийнейджъри. На
всички нови четива бяха изготвени и Мулти-
медийни презентации, представени в чита-
лищните библиотеки. С тези библиотеки бе-
ше осъществен и книгообмен на ротационен
принцип поднадслов „Гостуващи книги”, как-
то и дискусия на тема „Добри практики за на-
сърчаване на четенето”.

Като част от дейностите по
проекта протече иФотоконкур-
са „Четенето емодерно” , в кой-
то взеха участие общо 29 деца
със снимки, свързани с книги-
те, четенето, библиотеките и
снимки с тяхна любима книга.
Те бяха класирани в две
възрастови групи от 8 до 13 го-
дини и от 14 до 18 години. В
първа възрастова група девет-
членно жури отличи близнач-
ките Радост иИвайлаМинчеви
от Лясковец на първо място,
Никол Иванова от Добри дял
на второ и Никол Косеркова от
Велико Търново на трето мяс-
то. Във втора възрастова гру-
па призовите места са съот-

ветно за Елица Атанасова и Мелиса
Ахмедова от Драгижево, Теодора Темелко-
ва от Обзор и Симона Йорданова от Ляско-
вец. С поощрения са Айше Димова, Василе-
наЧокоева, ВикторияАндреева, ГерганаЧи-
нова, Деница Дикова, Мирослава Бумбало-
ва, Надежда Михалева, Християна
Александрова, СилвияСлавчева, ИвонаРу-
сева, Деница Георгиева, Димитър Василев,
ДоротеяЦаркова,МиленаАтанасова, Рали-
ца Василева и Борислав Василев. Наград-

ният фонд за победителите включваше ми-
ни-колонки с вградено радио, универсални
външни батерии за телефон и флашки. А за
останалите участници въвфотоконкурса бя-
ха предвидени поощрителни награди - сел-
фи стикове и фоторамки. Специалната на-
града - дигитална фоторамка бе връчена на
Димитрина Димитрова от Лясковец за най-
харесвана снимка. Предметните награди и
грамоти на всички връчи председателят на
лясковското читалищеВасилРусев, а преди
това членове на литературния клуб
„Вдъхновение” с ръководител Росица Пет-
рова, четоха стихове на поетесата Петя Ду-
барова по повод годишнината от рождение-
то й.
Проектът завърши с Маратон на четене-

то по повод Международния ден на книгата
и авторското право, с който беше открита и
„Зелената тийн-библиотека”. Четения на от-
крито и откриване на „Зелена тийн -
библиотека” организираха също и читалищ-
ните библиотеки на селата-партньори - Коза-
ревец и Джулюница, както и останалите се-
ла от общината -Мерданя, Добри дял и Дра-
гижево, които са целева група по проекта.
Нафинала като последна дейност по проек-
та бяха закупени къщички за книги и монти-
рани в обособените зони за четене в парко-
вете в градаилясковските села.

В село Върбовка
бяха отбелязани 150
години от сраженията
на четата наФилипТо-
тю. Нашите ученици
от Гимнастически
клуб „Юнак” към На-
чално училище „Цани
Гинчев”, не само се
включиха в чествани-
ята, но и обраха ова-
циите на публиката, ко-
ято се бе събрала за
патриотичния праз-
ник, посветен на 150-
г о д и ш н и н а т а o т
cpaжeниятa нa чeтaтa
н a л e г e н д a p н и я
бългapcки войвода. С
боен марш и патрио-
тични стихотворения
и песни малките ни
юначета вдигнаха духа на събралото семно-
жество в местността Косматица край село
Върбовка.
На този ден преди 150 години войводата

Филип Тотю слиза на българския бряг от
Влашко в Свищов начело на чета от около
30-тина юначни българи. В изпълнение на
идеологията на Георги Сава Раковски те
трябвало да достигнат Балкана, където да
се слеят с четата наПанайот Хитов. В горите

край Върбовка четата случайно е разкрита
от двама турски ловци и скоро към мястото
започват да се стичат групи башибозук и ре-
довна турска войска. В близо 10 часови люти
сражения между 30 четници с 3000 врагове,
легендарният Филип Тотю, за когото се гово-
ри, че куршум не го лови, успява да измъкне
почти невредима, с минимални загуби, чета-
та, оставяйки сред гората над 70 убити поро-
бители.

ПРОЕКТЪТ „ТИЙН БИБЛИОТЕКА” ПРИКЛЮЧИ С ФОТОКОНКУРС

НАШИТЕ ЮНАЧЕТА УЧАСТВАХА
В ПРАЗНИК ВЪВ ВЪРБОВКА

С НОВИ ПОСТАНОВКИ СЕ ПРЕДСТАВИХА

Театралната трупа на село
Козаревец отново показа кла-
са и талант с поредната си но-
ва постановка. Всяка година
за новия сезон артистите наКо-
заревец с много любов и май-
сторска игра сътворяват по ед-
на нова постановка. Тази годи-
на излязоха на сцена с модер-
на драматургия - представиха
комедията „Годеж” по Светис-
лав Минкович. Премиерата се
състоя на 1май в салона на чи-
талище „Земеделец-1899” с.
Козаревец. Премиерната по-
становка „Годеж” е комедия за
балканските нрави, подправе-
на с пиперлив хуморимного ис-
тини за балканската народоп-
сихология. И този път, както обикновено но-
вата рожба на талантливите актьори на-
пълни 309-местния козаревски салон. В ро-
лите влязоха Стоян Златев, Дарина Димит-
рова, Иван Стаматов, Галин Жеков, Елена
Томанова, Йорданка Андреева, Красимир
Радев, Катя Златева, Атанас Златев и най-
младите актьори Ивона Йотова, Иван Хрис-
тов и СвиленЦанев. Постановката е под ре-
жисурата наСтефкаПетрова, актриса отВе-
ликотърновския театър, помощник-

режисьор е Иванка Димитрова, музика Де-
нислав Иванов и осветление Тодор Тодо-
ров. През месец юни трупата ще участва с
„Годеж“ на театралните фестивали в Кор-
тен,НоваЗагора, Хисаря идруги.
За последните 10 години театърът е

удостоен смножество награди за най-добър
спектакъл, главна женска роля, поддържа-
ща женска роля и десетки индивидуални от-

личия за актьорско майсторство. През 2011
година трупата стана носител на Годишната
награда за постижения в областта на култу-
рата на Община Лясковец. Към момента в
козаревския театър играят 20 самодейци,
като най-младите са на 19 години, а най-
възрастният е на 63. Театралната трупа та-
зи година празнува своята 120-годишнина, с
гордост споделя секретаря на читалището
Йорданка Андреева, която е и член на само-
дейния състав. Първото театрално пред-

ставление - „Иванку, убиецът
на Асеня”, е играно от учители
ентусиасти на импровизирана
сцена в коридора на старото
училище в Козаревец през
1897 година. След основава-
нето на читалището през 1899
г. следват редица постановки
от сформиралата се театрал-
на трупа. „До днес тя не е пре-
ставала да радва своята пуб-
лика, всеки сезон представя
нова пиеса от българската и
световната драматургия. Сто-
тици хора са минали през сце-
ната на читалището. Това им
дава повод да се гордеят, че са
част от една 120-годишнаисто-
рия.”, допълваАндреева.
Освен успешното предста-

вяне на козаревските театрали, отлично за-
почнаха изявите си и лясковските млади та-
ланти. Завладяни от магията на Мелпоме-
на, талантливи млади хора от Лясковец
сформираха нов театрален състав, който
нарекоха на името на древногръцката муза
на трагедията. В него влизат актьорите, кои-
то като ученици играеха в училищна теат-
рална група, но вече порасналите и дипло-

ТЕАТРАЛИТЕ ОТ ЛЯСКОВСКО

миранимомичета имомчета продължиха да
развиват таланта си като представители на
Театрален състав „Мелпомена” при читали-
ще „Напредък-1870” гр. Лясковец. Младеж-
кият театрален състав бе сформиран през
есента на 2016 година под ръководството
на досегашния учител на младежите Дание-
ла Райкова. Възрастта на участниците е 18-
19 години, като по-голямата част отмладите
актьори работят и учат едновременно, но
пак намират време за репетиции. Някои от
младите актьори са за първи път на сцена,
други са се доказали вече с награди и отли-
чия още през ученическите си години. Този
начален период бе труден за всички учас-
тници, но факт е, че само за няколко месе-
ца, те се сплотяват като колектив и успяват
да завършат своята постановка. На сцена
първо участие в творческия сезон младежи-
те от новосформирания театър записаха с
представяне на премиерата „Страхил стра-
шен хайдутин” от драматурга ни Петко
Юрданов Тодоров. Няколко дни по-късно
лясковските млади театрали гостуваха и в
читалището на горнооряховското селоПрав-
да, където отново успяха да разплачат своя-

та публика. Последва и участие в празници-
те на младежкото театрално изкуство „Бур-
гаски изгреви - пролет 2017”. ХIII-я Между-
народен младежки фестивал за театрално
изкуство се проведе от 23 до 27 април във
военен клуб - Бургас. Журито отличи наши-
те млади театрали с общо шест престижни
награди в категорията „Извънучилищни
състави“. Любов Миткова за ролята на Мил-
кана получи награда за главна женска роля.
Грамоти за актьорско майсторство взеха
Йордан Борисов, изиграл ролята на Стра-
хил, Надежда Миткова и Красен Стоянов, а
Даниел Димитров бе удостоен с диплом за
най-атрактивен млад актьор. Театралният
състав „Мелпомена“ бе отличен и с грамота
за подбор на текст. С трета награда - плакет
и грамота се завърнаха нашите млади звез-
ди от Бургас. Младите ни актьори предста-
виха отново „Страхил страшен хайдутин“ и
в Самоводене на общинския празник на лю-
бителското театрално творчество „Звездна-
та завеса“. Предстои им и участие в ХХ На-
ционален фестивал „Каварна 2017“, където
ще има и конкуренция на международно ни-
во.



ЛЯСКОВЕЦ стр. 4Общинска хроника

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

НАШИ МЛАДЕЖИ СЕ ВКЛЮЧИХА В

За осми пореден път чита-
лище „Развитие-1894”, село
Драгижево бе домакин на
Общински преглед на песен-
ното самодейно изкуство. Фо-
румът се организира от Общи-
на Лясковец и местното чита-
лище и винаги се провежда
през месец май, когато е и
празникът на селото. Кон-
цертът се състоя в читалищ-
ния салон и неговото начало
даде с изпълненията си драги-
жевската Група за обработен
фолклор „Детелина” при пен-
сионерски клуб „Вяра” и мес-
тното читалище „Развитие-
1894” с художествен ръково-
дител Цветанка Христова.
Председателят на културната светиня Ма-
рия Петрова откри празника и приветства с
„Добре дошли” гостите на фестивала, а
кметът на Общината д-р Гецова и на селото
Цоньо Трънков при откриването поздравиха
самодейците.
Тази година в прегледа всички участва-

щи певчески формации бяха оценявани от
тричленно професионално жури. Досега пе-
сеннияфест нямаше конкурсен характер, но
изпълнителите бяха наблюдавани от доц.
Митко Димитров - преподавател във ВТУ
„Св. Св. Кирил и Методий”, специалност Пе-
дагогика на обучението по музика. Именно
той тази година бе поканен за председател
нажурито, подкрепен отмнението на Галина
Иванова - диригент на хора при Детско-
юношески фолклорен ансамбъл „Българче”
иМарияПетрова -музикален педагог и пред-
седател на НЧ „Развитие-1894”с. Драгиже-

во.
Осмият общински преглед на песенното

самодейноизкустводаде възможност за изя-
ва на всички певческифолклорниформации
на територията на Община Лясковец, които
комисията оцени в две категории - „Певчес-
ки състави за обработенфолклор” и „Камер-
ниформации”.
В богатата концертна програма бяха

включени, както певчески колективи, така и
индивидуални изпълнители. Малки и голе-
ми певци огласяха драгижевската сцена в
продължение на часове. На сцена се изяви-
ха над 120 изпълнители от различните
състави, действащи към читалищата и пен-
сионерските клубове в лясковска община -
от Лясковец, от Джулюница, Мерданя, Коза-
ревец, Добри дял и домакините от Драгиже-
во. Гост-изпълнител на празника беше Мла-
дежка самодейна танцова група „Добридял-

ски мераклии”. Те танцуваха и веселиха при-
състващите, докатожуриращата комисия об-
съждашеи класирашепобедителите.
Основна цел наОбщинския песенен пре-

глед е да се съхрани и популяризира мес-
тната художествено-творческа самодей-
ност. И това несъмнено е постигнато, защо-
то в тези осем поредни изданияфестивалът,
освен че стана традиция, в него участниците
не престават да се включват с все по-голям
интерес. Тази година певците получиха и
множество награди според преценката на
журито. Това съревнование за най-висок
приз беше за тях най-важния стимул.
Предвидени според новия регламент бя-

ха три поощрителни награди - те са за доб-
ридялската фолклорна група „Пъстра кит-
ка”, за „Росна китка” от лясковския пенсио-
нерски клуб „Мазневска чешмичка” и за най-
младия състав от лясковското читалище -

Детска гру-
па за народ-
н о п е е н е

„Сорина”. Награда за най-
атрактивно изпълнение полу-
чиха козаревските певици,
най-млад участник беше 6-
годишната Даяна Ахмедова от
Драгижево, а най-възрастен
участник за поредна година е
86-годишната Пенка Ненова,
която е и солистка на добри-
дялската група.Присъденибя-
ха и Специални награди на
кметовете на Община Ляско-
вец иКметствоДрагижево.Наг-
радата на д-р Гецова отиде за-
служено при Женски народен
хор при читалище „Развитие-
1902” село Мерданя, с худо-
жествен ръководител Краси-
мира Колева. Кметът Трънков

даде приза на кметство Драгижево на Група
за народни песни „Авлига” при козаревското
читалище „Земеделец-1899” и местния клуб
„Здравец”. Освен с наградата на кмета на
Общината, най-добре представилите се в
прегледа певици от мерданския женски хор,
получиха и първото място в категория „Пев-
чески състави за обработен фолклор”. Вто-
ри са домакините от драгижевската група
„Детелина”, а трети - джулюнският състав
„Ален божур”. В раздел „Камерни форма-
ции” - най-високия приз журито отсъди да
вземе Пенка Ненова, втора награда получи-
ха Детската фолклорна група от драгижев-
ското читалище, а трети са певиците от мер-
данския клуб на пенсионераиинвалида „На-
дежда”. Всички участници получиха грамо-
ти, а победителите статуетки, плакети и дип-
ломи. За ценителите на българския фол-
клор, това бе единистински празник за душа-
та, а за всичките над 120 изпълнители - мо-
рално удовлетворение за труда и творчес-
кия иментусиазъм.

Лясковското средно учили-
ще „Максим Райкович” имаше
честта да участва с петнадесет
ученици в различна възрасто-
ва групи в инициативите, по-
светени на Деня на Европа - 9
май. Поканата за участието на
учениците бе на база резулта-
тите, които показаха в регио-
налното състезание по програ-
ма „Евроскола“ на Европей-
ския парламент. Ръководители
на групата бяха учителите по
история и цивилизация Цвето-
мира Козарева и Тихомир То-
тев.
Нашите ученици бяха на-

градени с участие вДеня на от-
ворените врати вДоманаЕвро-
па в град София. Събитието бе организира-
но съвместно с Информационното бюро на
Европейския парламент и Представите-
лството на Европейската комисия в Бълга-
рия. Членове наМладежкия екип „Европа“ по-
срещнаха учениците и за тях беше подготве-
на интересна и занимателна програма. Всич-
ки едновременно се забавляваха и трупаха
нови познания, свързани със създаването на
една от най-значимите организации - Евро-
пейският съюз. Учениците имаха възмож-
ността да се запознаят отблизо с етапите на
развитие на Европейския съюз като това бе
онагледено с изготвена презентация от член
на Младежкия екип. Бяха подбрани различ-
ни дейности и забавни игри с награди и пе-
чатниматериалинаевропейска тематика.

Във вечерните часове имаха покана от
организаторите да присъстват и наблюдават
във ВИП зона специално подготвено звуково
и светлинно шоу - 3D Мapping, посветено на
Деня на Европа. Спектакълът „Европа - тво-
ят дом“ бе прожектиран на сградата наНаци-
оналната художествена галерия. Нашите
ученицибяха възхитени от алегоричния спек-
такъл представящ създаването на континен-
та Европа, превземането му от различни на-
роди, създаващисвоидържави.Показанибя-
ха страданието, болката и агонията по време
на най-бурните и преломни моменти от исто-
рията на Европа - Първата и Втората светов-
ни войни. Последните акорди от шоуто бяха
огласени от химнанаЕвропа „Одана радост-
та”.

ПЕСЕННИЯТ ПРЕГЛЕД В ДРАГИЖЕВО ЗАПИСА ОСМО ИЗДАНИЕ

СТОЛИЧНИТЕ ТЪРЖЕСТВА ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА
ЛЯСКОВСКИЯТ ВИПУСК 2017
НЕ ИЗНЕВЕРИ НА ТРАДИЦИЯТА
И тaзи гoдинa aбит-

ypиeнтитe нa Ляcкoвeц
нe изнeвepихa нa
тpaдициятa дa дeфи-
лиpaт пo чepвeния ки-
л им п p e д в c и ч к и
ляcкoвчaни. Въпpeки
кaпpизитe нa вpeмeтo, в
кpaйнa cмeткa вcички
мoмичeтa и мoмчeтa
cмeлo и c ycмихнaти
лицa пpeминaхa пo
чepвeнaта пътeкa. Двa
клaca нa гимнaзиятa
бяхa изпpaтeни c
paдocт, вълнeниe и
aплoдиcмeнтитe нa
cъбpaлитe ce зa cъби-
тиeтo гpaждaни, кoитo
мъдpo oтбeлязвaхa, чe
„щeимвъpви пo вoдa”.
В пpaзничния мaйcки дeн дeceтки

пoглeди видяхa дeфилeтo нa aбитypиeнтитe,
зaвъpшвaщи 12 клac в нaшaтa гимнaзия.
Зpeлocтницитe минaхa пoд кpacивa apкa c

бaлoни, зa дa ce cбoгyвaт c кмeтa нa гpaдa, c
диpeктopa нa yчилищeтo и cвoитe клacни
pъкoвoдитeли Здpaвкa Мaнeвa и Никoлaй
Бaнaбaкoв.

Общинa Ляcкoвeц
и pъкoвoдcтвoтo нaСУ
„М. Рaйкoвич” и тaзи
гoдинa opгaнизиpaхa
oфициaлнoтo им из-
пpaщaнe, кaтo oт
кpивaнeтo нa пpaзникa
зaпoчнa c поздрав от
мажоретния състав,
след което колона от
красиви возила спря
движението до цен-
тралния площад. Под
звуците на „Един не-
разделен клас” и бур-
ни аплодисменти, за-
почна тържественото
oбявявaнe имeнaтa нa
вcички зpeлocтници.
Кмeтът д-p Гeцoвa и
диpeктopът нa yчи-

-

лищeтo Дaниeлa Аpaбaджиeвa ги
пocpeщнaхa нa cцeнaтa пpeд читaлищe
„Нaпpeдък-1870”, кaтo им пoднecoхa poзи,
пoздpaвлeния и плaкeти зa cпoмeн. Пpeди дa
нaпycнaт гpaдa и дa пoeмaт пo нeoбятнитe
пътищa нa зpeлия живoт, кмeтът ги
пpивeтcтвa c ycпeшнoтo пpиключвaнe нa
yчeбния пpoцec. Нa пopacнaлитeмoмичeтa и
мoмчeтa д-p Гeцoвa пoжeлa здpaвe и

пoпътeн вятъp в oкeaнa нaживoтa.
Пocлeдни нaпътcтвия към тях oтпpaвихa

и диpeктopът нa yчилищeтo и poдитeли.
Пpeди дa пoтeглят към „Кaлoянoвa кpeпocт”
зa cвoятa тъpжecтвeнa бaлнa вeчep,
випycкницитe бpoихa зa ceтeн път дo 12 и ce
cнимaхa зa cпoмeн пpeд читaлищeтo и пpeд
пaмeтникa нa зaгинaлитe във вoйнитe
ляcкoвчaни.


