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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

ДЕЦА ЗАКИЧИХА КМЕТА И ДАРИХА МАРТЕНИЦИ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА

В Лясковец по повод
140 години от Освобож-
дението на България бя-
ха подготвени концерт,
посветен на национал-
ния ни празник и ритуал-
но поклонение в памет
на загиналите борци за
свобода. За кръглата го-
дишнина в читалищната
светиня се събраха мно-
го жители на града, уче-
ници и общинското ръко-
водство. Празникът за-
почна с изяви на чита-
лищните самодейни
състави и с изпълнения
на децата от СУ „Максим
Райкович”. В навечерие-
то наТретимарт всички изпълнители с па-
тос и патриотични чувства излязоха на
сцена, за да покажат любовта си към
България. Стихове, песни, народни танци
и слово, както и възстановка на
Априлското въстание, показаха родолю-
бивите млади поколения. Четвъртоклас-
ниците от най-голямото ни училище СУ
„Максим Райкович”, с ръководители Иве-

лина Георгиева и Ивайло Маринов, изиг-
раха сценка, представяща моменти от
Априлската епопея. В празника с тема-
тични танци се включи и Танцова школа
„Ритъм” - с „Хоро” и „Моминска игра”, по
хореография на Валя Атанасова, а репе-
титор на състава е Мария Иванова. Тан-
цов състав „Лудо младо”, с ръководител
Павлина Кълчишкова представи танците

на България от различни фолклорни об-
ласти - шопски и северняшки танц, а бун-
товните песни „Вятър ечи, Балкан стене”
и „Стани, стани, юнак балкански”, изпяха
певиците от Вокална група „Бели ружи”, с
ръководител и солист Добринка Статело-
ва и корепетитор Аспарух Костов. В чес-
тването на най-българския празник със
свои авторски стихове се включиха и на-

шите поети от литератур-
ния читалищен клуб
„Вдъхновение” Галина
Москова и Валентин
Ангелов. Те рецитираха
за публиката „Плачът на
майките” и „Трактат на вя-
рата”. Песни за България
изпяха и по-младите пев-
ци от вокалната група
„Синигерчета” при СУ
„МаксимРайкович”, рабо-
тещи по проект „Твоят
час” - „Аз съм българче” и
„ЗамоятаБългария”.
В самия Ден на Осво-

бождението на централ-
ния площад в Лясковец
се състоя и ритуал в па-
мет на борците за свобо-

да. Отбелязването на 140 години отОсво-
бождението на България от турско ро-
бство започна с издигане на знамената и
благодарствен молебен, който отец Бог-
дан Арабаджиев отслужи пред събралите
се лясковчани. На паметника на загина-
лите във войните лясковчани слово про-
изнесе кметът на община Лясковец д-р
Ивелина Гецова, приканвайки присъства-

Традиционно и тази година възпитани-
ци на средно училище „Максим Райкович”

градЛясковец посетиха сградата на общи-
ната и закичиха с мартеници кмета д-р Ге-
цова. Сборна група малки творци от
първи до четвърти клас влязоха в кабине-
та на д-р Гецова, за да я закичат за праз-
ника. Кметът получи подарък изящно па-
но, което да краси кабинета - изработка на
Карина Георгиева, а ученичката Ина Ива-
нова лично закичи д-р Гецова със сътво-
рената от нея мартеничка. Градоначал-
никът не скри емоциите си от приятната из-
ненада и пожела на децата да са преди
всичко здрави и усмихнати. Тя им благо-
дари за старанието при изработване на
мартеничките и на всяко дете даде лако-
мство. Учениците от начален курс бяха
придружени от своите ръководители - ре-
сурсния учител Галина Стоянова и педа-
гогическия съветникМариянаПенева.
По повод празника на Баба Марта в

училището бе обявен конкурс за най-
красива мартеница, в който се включиха
97 участника, като посетителите при кме-
та бяха една малка част от децата, вклю-
чили се в надпреварата. Идеята на учи-

лищното ръководство бе с
мартеничка да бъдат за-
радвани хората, които са по-
требителинаДомашния со-
циален патронаж в Ляско-
вец. Първомартенската из-
ненада наистина зарадва
социално слабите ни
съграждани, които получи-
ха заедно с топлия си обяд
на първи март и мартенич-
ка от децата за здраве.
Всичките мартеници от кон-
курса бяха предоставени
на управителя Ивелина
Цвяткова и подарени на
възрастните хора от соци-
алните служители при раз-
даване на храната.
В конкурса, преминал под наслов „По-

дари мартеница, дари надежда”, взеха
участие всички ученици от начален етап
на обучение. За труда и старанието си бя-
ха наградени децата, изработили най-
красивия червено-бял символ на пролет-

та и плодородието.На I място еКарина Ге-
оргиева от І „а” клас, II място заслужи Да-
рия Димитрова от V „а” клас и III място по-
лучиЙоанаДимитрова от ІІ „а” клас. Ръко-
водството награди с грамота всеки клас за
активното участие в благородното начи-
нание.

138 ГОДИНИ ЛЯСКОВЕЦ ГРАД
В Предбалкана има

едно райско кътче, бога-
то на природа, история и
способни и горди хора,
„сербез” лясковчани -
родния ни град Ляско-
вец.
Тази година през ме-

сец март се навършиха
138 години от обявява-
нето на Лясковец за
град.Историята на преи-
менуването му от село
на град е следната:
„През 1880 година с
„ п р е д п и с а н и е ” н а
Търновския окръжен на-
чалник, No. 1034 от 15
март Лясковец официално е обявен за
град.По това време кмет еВълчоБърза-
ков и с него и други видни граждани е
свързана историята по обявяването на
Лясковец за град. Според нея учителя
ГанчоЛавдов изтрилбуквите „ело” от ду-
мата „село” на общинския печат, а буква-
та „с” преработил на „г”. Това според ис-
торията било забелязано от управата в
Търново, която потърсила сметка на кме-
та, но все пак станало причина за преи-
менуването на Лясковец в град. Сели-
щето, с многолетна история и традиции,
в което ние живеем днес, има древен
произход. Краеведът и автор на първата
писана история на града ни Димо Ми-
нев, твърди, че на базата на археологи-
чески материали, живот в нашия район
има от тракийско и римско време.
Археологът Петър Славчев твърди, че
данни за живот има от неолит и енеолит.
Различни изследователи се придържат
към версиите за манастирско селище
или за селищена царски родственици от
времето на Второто българско царство.
От султански ферман, издаден през
1538 г. се вижда, че Лясковец е селище

със специален войнугански статут, сели-
ще привилегировано. Войнуци били
мъжете, работещив тилана турската ар-
мия - коняри, хлебари, соколари и др. За
да емирно и спокойно в селището, в кое-
то са останали жените, децата и старци-
те, тези селища са чисто български, тъй
катофермана забранява: турцида се за-
селват в селището; турци да пренощу-
ват в селището; турчин да се движи в ра-
йона на селището преди изгрев и след
залез слънце; турчин да преминава през
селището, яздейки кон; туркиня да раж-
да в района на селището. Изследовате-
лят-краевед Енчо Дочев, счита, че Ляс-
ковец възниква на базата на пет махали,
всяка, от които има църква. Затова и до
днес в града ни има пет църкви и манас-
тирът „Св.Св.ПетъриПавел”, който спо-
ред Звезделин Цонев е създаден върху
римски кастел по времето на Асеневци.
Манастирът е символ на града ни, а на
храмовия празник на светинята - Пет-
ровден, празнуваме официалния праз-
ник на град Лясковец. (Откъси от Сбор-
ник „История и традиции на Лясковец за
европейско бъдеще”)

ЧЕСТВАХА ЛЯСКОВЧАНИ

щите да пазят България и да работят
ежедневно за просперитета на своята Ро-
дина. В словото си тя се обърна към ляс-
ковчани с думите: „Нека апостолското ехо
на възрожденските времена, ни съпро-
вожда в мирния ни диалог с науката и
строителството.Очакват ни новидни, в ко-
ито всеки от нас трябвадаработи по сили-
те си за просперитета на своята Родина.
За да продължимда се открояваме и в но-
вия ден като силен и трудолюбив народ,
съхранил своята самобитност, култура,
традиции и народ, гордо показващ своята
мощ, във времето, когато е поел кормило-
то на Европа. Защото сме щастливо ори-
сани да носим своя Трети март като слав-

на национална съдба, но и като отговор-
ност пред бъдещето - със силата на
българския корен и българската кръв,
към чистите и съкровени простори на про-
греса. Нека пазим България чиста и не-
опетнена и с делата си да докажем, че
сме силен народ - горд с миналото си и от-
говорен къмбъдещето”.
В знак на признателност към паднали-

те в освободителните борби воини и ге-
рои, ученици, общински съветници, об-
щинска администрация, партии и органи-
зации, положиха цветя и венци на памет-
ника на загиналите в Балканските войни
лясковчани и им отдадоха почит с минут-
камълчание.
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ДЕТСКАТА ЯСЛА ПОЛУЧАВА ФИНАНСИРАНЕ
Община Лясковец спече-

ли финансиране по проект
„Детска ясла „Мир” град Ляс-
ковец - Рехабилитация на
детска площадка за деца до
3 години и ремонт и възста-
новяване на ограда” поМяр-
ка М02 „Подобряване на со-
циалната инфраструктура“.
Проектът е подаден на
12.01.2018 г. след Решение
№ 344 от 28.12.2017г. на
Общински съвет - Лясковец.
Общо36проекта за подо-

бряване на обществената
среда, социалната инфрас-
труктура и социалните услу-
ги от резидентен тип ще се
финансират през 2018 г. по Проект „Кра-
сиваБългария” наМинистерството на тру-
да и социалната политика. 35 от проекти-
те са на общини, като една от тях е общи-
на Лясковец, а един проект е на областна
администрацияСилистра.Проектите, кои-
то ще се финансират, са на общините
Вълчи дол, Чупрене, Луковит, Лясковец,
Тервел, Сърница, Ружинци, Троян, Пле-
вен, Разлог, Иваново, Самоков, Козлодуй,
Нови пазар, Велико Търново, Аксаково,
Казанлък, Главиница, Венец, Столичната
община, Ботевград, Бяла Слатина, Бур-
гас, Две могили, Гулянци, Садово, Димит-
ровград, Велики Преслав, Павликени,
Банско, Гоце Делчев, Свищов, Русе, Мон-
тана.
Дейностите по проекта за лясковската

Детска ясла „Мир” предвиждат благоус-
трояване на площадката за игра за деца
до 3 години в двора на яслата, включител-
но: ремонт и подмяна на настилки по пло-
щадки и алеи - ударопоглъщащи каучуко-
ви настилки под детските съоръжения и
настилка от унипаваж по централните
алеи; демонтаж на негодни съоръжения
за игра, ремонт на съществуващибеседки
и пейки; доставка и монтаж на три нови
комбинирани съоръжения за катерене,
пързаляне, пазене на равновесие, преми-
наване, общуване и тематични игри; две
клатушки, две въртележки и съоръжение
за баланс - люлеещ се мост. В дейностите
по проекта влиза и ремонт за възстановя-
ване на съществуващата ограда към при-
лежащите улици и по граници със съсед-
ни имоти. Към улиците ще се премахне
разрушената част от оградата и ще се из-
гради нова с плътна част от зидани деко-
ративни блокчета и прозирна част от
възстановените метални пана. По част от
границите със съседни имоти ще се под-
мени амортизираната негодна ограда и
щесеизградинова прозирна оградаот по-
цинковани оградни пана на метални ко-

лонки.
Предвижданият с проекта ремонт се

налага поради незадоволителното състо-
яние на детската площадка и съоръжени-
ята за игра на детската ясла и необходи-
мостта от привеждане на площадката в
съответствие с изискванията на Наредба
1 за условията и реда за устройството ибе-
зопасността на площадките за игра. Огра-
дата на детската ясла, прилежаща към
улиците е повредена, с рушащи се уча-
стъци, лошое състоянието на част от огра-
дата къмсъседните имоти, което прави ре-
монта наложителен.
С изпълнение на заложените дейнос-

ти ще бъде осигурена сигурна, осъвреме-
нена и достъпна среда за 95 ползватели
надетската яслаи14душиперсонал.
Общият бюджет на проекта за детска-

та ясла в Лясковец е 84 521 лева с вклю-
чен ДДС, от които 43 951 лева собственно
участие на община Лясковец. След под-
писване на споразумението и избиране на
изпълнител, проектът трябва да бъде
осъществендо края на 2018 година.
Среализирането на проектите по „Кра-

сива България” в цялата страна ще се об-
новят и ремонтират общо 3 детски ясли, 8
детски градини и 3 училища, 3 дневни це-
нтъра за социални услуги и един център
за настаняване от семеен тип, една бол-
ница и 9 сгради за обществено-
административно обслужване. По проект
„Красива България” през тази година ще
се реновират и шест културни обекта и
два обекта за спорт и отдих. Кампанията
за набиране на предложения за финанси-
ране е преминала при изключително го-
лям интерес, отчитат от министерството.
Подадени са предложения от много об-
щински и областни администрации - с 10
на сто повече в сравнение с 2017 година,
като при подбора е одобрен именно про-
ектът на нашата община в съревнование
с ощеблизо 100 проектопредложения.

ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

ЦВЕТЯ ЗА ЗАГИНАЛИЯ ШАРКОВ

Четири години след
трагичната смърт на ко-
мандоса Емил Шарков в
Лясковец се събраха
близките на загиналия -
съпругата му Милена и
баща му Емил, както и
приятели и колеги на ко-
мандоса от спецотряда.
Те дойдоха да се покло-
нят на паметната му пло-
ча, поставена от община
Лясковец, година след
кървавата драма в града
и разположена на фаса-
дата на СУ „Максим Рай-
кович”. Емил Шарков за-
гина на 14март 2014 годи-
на при специализирана
акция пред дома на 53-годишния Петко
Петков в Лясковец, който се беше барика-
дирал вдома си.
Да се поклонят пред паметта на Емил

Шарков на плочата бяха и директорът на
училището Даниела Арабаджиева и
кметът на община Лясковец д-р Ивелина

Гецова. Всички поднесоха цветя и венци,
запалиха свещичка и в минута мълчание
отдадоха почит на загиналия в изпълне-
ние на служебния му дълг. По-рано сут-
ринта цветя поднесоха и възпитаниците
на училището, в защита на които бе иакци-
ята на командосите преди четири години.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ РАБОТИ
Община Лясковец от години е отлич-

ник в печеленето на проекти. В момента
най-мащабният проект в процес на реа-
лизация е свързан с побратимения
румънски град Виделе. Отдавна двата
града са в приятелски взаимоотношения,
а официалното побратимяване между
тях се случи преди четири години, когато
на празника наЛясковец -Петровден, кме-
товете Николае Бадъною и д-р Ивелина
Гецова, подписаха споразумение за по-
братимяване. Първият проект между по-
братимените общини „Мрежа за зелени
работни места” започна да се изпълнява
миналата година. Водещ партньор е об-
щина Лясковец и той е насочен към на-
сърчаване на екотуризма и биологичното
земеделие, като иновативни механизми
за заетост и устойчиво местно развитие в
селските райони в трансграничната об-
ласт Румъния-България. Основната дей-
ност по проекта се свежда до извършва-
нето на реконструкция и обзавеждане на
сграда за обществено обслужване - бив-
шияМладежки дом, къдетоще се изгради
трансграничния бизнес инкубатор. През
месец април се очаква да бъде сключен
договор с фирма изпълнител за изпълне-
ние на строително-монтажни работи и
доставка на оборудване, а към момента
се разработва web базирана система, ка-
то за внедряването й се предвижда да
бъдат проведени обучения за работа с
нея.
Други два проекта, с които беше кан-

дидатствано по Програма за трансгра-
нично сътрудничество „Interreg V-AРумъ-
ния - България 2014-2020” чакат одобре-
ние. Първият е насочен към възстановя-
ване на „Еко зона за рекреация, изкуства
и спорт в град Лясковец” и възстановява-
не на „Зона за обществен отдих в село Ко-
заревец”. С реализирането на проектаще
се постигне развитие на трансграничния
туристически продукт, базиран на местни
традиции, природното и културно насле-
дство на двата региона и ще бъде модер-
низирана туристическата инфраструкту-
ра. Последната ще бъде свързана в общ
туристически продукт и съвместен марке-
тинг и промоция на туристически продукт.
Партньор по проекта е община Виделе,
Румъния. Вторият проект предвижда

оценка, картографиранеианализ на зони-
те, в които има риск от наводнения, изгот-
вяне на сценарии и модели при наводне-
ния, доставка на оборудване за монито-
ринг на водата, доставка на съвместна ин-
тегрирана система за ранно предупреж-
дение за наводнения, създаване на кон-
тролен център за мониторинг в реално
време на нивото на реките и язовирите.
Партньор по проекта е Болинтин - Вале,
Румъния. Двете проектни предложения
са на общастойност 4млн. лв.
В процес на оценка са две проектни

предложение поПрограма за развитие на
селските райони 2014 - 2020 г. на обща
стойност 8млн. лв. Единият проект е насо-
чен към ремонт, реконструкция и рехаби-
литация на 5 броя улични отсечки в квар-
тали на град Лясковец, заедно с ремонт и
рехабилитация на прилежащите към тях
части и тротоари. Този проектще облекчи
трафика по основните отсечки, ще се
оптимизира паркирането и използването
на прилежащите пространства и съоръ-
жения, което ще доведе до повишаване
качеството на живот в района на инвести-
цията. Второто проектно предложение е
насочено към реконструкция и модерни-
зация на водоснабдителната система в
две от лясковските села - Джулюница и
Добридял.
Друг проект, който е в процес на реа-

лизация е за ремонт и обновяване на Чи-
талище „Напредък - 1870”, градЛясковец,
финансиран по Програма за развитие на
селските райони 2014 - 2020 г. Проектът
цели да подобри и модернизира култур-
ната инфраструктура на територията на
община Лясковец, като съдейства за по-
вишаване качеството наживот. Целите на
проекта са свързани с различни аспекти
нацялостната промяна на читалището ка-
то традиционна културна институция,
дълбоко свързана с обичаите и духов-
ността на населението, която придобива
функциите на модерен информационен и
образователен център, средище за общу-
ване на местната общност. Към настоя-
щия момент по проекта се подготвят об-
ществените поръчки, за избор на из-
пълнител. Проектът е на обща стойност
466 053лева ище се изпълнява в рамките
на 24месеца.

ПО НОВИ ПРОЕКТИ

ПОДНЕСОХА НА ПЛОЧАТА МУ В ЛЯСКОВЕЦ
ЗА ПЕТИ ПЪТ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
ЗАЕДНО ПЛЕТОХА МАРТЕНИЦИ
За празника на Ба-

ба Марта, мартенички
изработваха и деца и
възрастни в лясков-
ската библиотека. По
традиция от няколко
години насам, поколе-
нията се събират, за
да плетат и увиват
червено-бели симво-
ли заедно, осъщес-
твявайки моста на
приемствеността. В
библиотеката на чита-
лище „Напредък-
1870” за пета поредна
година бе организи-
рана творческа рабо-
тилничка „Червено и
бяло”. В начинанието
се включиха трудолюбивите детски
ръчички и опитните ръце на възрастните
баби. Сръчковците от НУ „Никола Козлев”
и техните приятели - пенсионерите от
„Мазневска чешмичка”, както и младежи
от етнографския клуб при читалището, си

устроиха чудна седянка в плетене на мар-
тенички и дискутиране историята на хуба-
вия български празник. Най-малките учас-
тници в творческата работилница с
огромно желание се включиха в изработ-
ването на мартеничките. Те наблюдава-

ха, помагаха и се учиха от бабите, които
демонстрираха завидни умения в плети-
вото и пресукването на червените и бели-
те конци. Клуб „Млад етнограф” с ръково-
дител Николай Марков, подготви и пред-
стави презентация за произхода и симво-
ликата на мартениците, която заедно гле-
даха всички участници в първомартен-
ската творческа среща. Звучните българ-

ски народни песни, изпълнени от певици-
те на вокалната група при клуб „Мазнев-
ска чешмичка”, допринесоха за настрое-
нието на участниците в работилничката.
Възрастните жени пресъздадоха атмос-
ферата на някогашните седянки, в които
са се преплитали труд и песен и показаха
на младите, че с песни човек се труди по-
добре.
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Младите театрали на Лясковец пред-
ставиха нова пиеса, като избраха първото
представление да е именно на сцената на
читалището, към което функционира тру-
пата - НЧ „Напредък-1870” град Лясковец.
За втора поредна година театрален
състав „Мелпомена“, с ръководителДани-
ела Райкова, подготвя с много любов за
своите съграждани и показва на родна
сцена нова постановка. Тази година това
е „Малка любовна драма“ по сценарий на
Дянко Мадемов, който също уважи с при-
съствието си премиерата на нашите теат-
рали. Премиерното представление гле-
даха и кметът на община Лясковец д-р
Ивелина Гецова, председателят на об-
щинския съвет Даниела Арабаджиева и
секретарят на общината Мариян Паска-
лев.
Пиесата е в изпълнение на младежка-

та формация към състава и поставя веч-
ната тема за любовта. Въпреки студеното
време, лясковчани напълниха салона и
имаха възможност да се радват на пре-
красната игра на младите актьори, а те от
своя страна - да стоплят сърцата на зри-
телите вмразовитата вечер.Много е писа-
но и говорено за любовта, но какво
всъщност представлява тя, дали е лудост
или най-искреното чувство - това видяха
дошлите да уважат труда на младия теат-
рален състав. Пиесата показва една лю-
бовна история на нещастно момче, влю-

бено в неподходящото
момиче, което вече е
омъжено и има недъгав
съпруг и което, макар и
объркано, трябва да на-
прави своя избор.
Пиесата „Малка лю-

бовна драма“ е съвре-
менна и неин автор е
Дянко Мадемов от Габ-
рово. Той е завършил
Априловската гимназия
в родния си град, след
това и медицина, а по-
настоящем живее в Гор-

на Оряховица. Той е чо-
век с много лица и все в
областта на изкуството -
поет, драматург, музи-
кант, актьор. Сценична-
та разработка и разпре-
делението на ролите по
пиесата е плод на упо-
рит труд от страна на на-
шия театрален състав и
е подрежисурата и вещо-
то ръководство на учи-
телката Даниела Райко-
ва. „Разпределението на
ролите стана спонтанно.

Почти всички заеха своето подобаващо
място в пиесата, а колебания имаше от-
носно ролята на Господ, но в крайна смет-
ка Даниел Димитров пое нелеката отго-
ворност”, разказва ръководителят намла-
дите театрали. В ролите влязоха Красен
Стоянов, Вергиния Колева, Симеон Хад-
жидимитров, Пламена Пенкова, Илиян
Илиев, Даниел Димитров, Жанина Васи-
лева и Андреа Пенова. Средната възраст
на актьорите е 17 години, като най-
малката е на 9, а най-възрастният - на 33.
След успешното премиерно поставя-

не на лясковска сцена, театралният ни
състав има запланувани гостувания и в
други селища. Тази премиера на пиесата,
ръководителката и младите хора споде-
лиха, че посвещават на месеца на любов-
та и на деня на самодееца 1 март, в чието
навечерие я изиграха. През
съставът ще играе любовната драма в
Правда и Добри дял, а също така и пред
колегите си от козаревския театър и жите-
лите на Козаревец. Заявено и потвърдено
вече е и участието им в театралните фес-
тивали „Бургаски изгреви - пролет 2018“,
който ще се проведе също през месец ап-
рил. Представяне ще имат и в община
Елена, както и на театралнияфорум „Мал-
кият принц“ въвВелико Търново, на „Звез-
дна завеса“ в Самоводене, на фестивала
на любителските театри в Каварна и дру-
ги.

април

МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТЕАТЪР ПРЕДСТАВИ „МАЛКА ЛЮБОВНА ДРАМА”

И в Джулюница от години Тодоровден
е особено атрактивен празник. И тази годи-
на се събрамноголюднапуб-
лика, за да види преди
същинската надпревара ри-
туалното захранване на ко-
нете. Отслужен бе и водос-
вет за здраве на стопаните и
животните им от местните
свещеници Кирил и Нико-
лай. Откриването направи
кметът Мариан Точев, след
което на стадиона протеко-
ха надпреварите. Призът
най-добър водач с каруца в
джулюнската надпревара
грабнаИванЙорданов.Него-
ви подгласници станахаТри-
фон Добрев и Дунчо Симео-
нов. В препускането в кате-

гория „Най-добър ездач”
пръв финишира Светослав
Иванов, а втори остана Дон-
чо Дончев. Както повелява
традицията бе избран и най-
гиздавия жребец - честта да
заслужи този приз имаше ко-
нят наБориславПетков.
Награди за всички

първенци ездачи и водачи
на конски впрягове бяха оси-
гурени от организатори и
спонсори. За доброто на-
строение на публиката и
участниците беше предло-
жена скара-бира идоброму-
зикално оформление, а с на-
родни хора и танци събра-

лите се гости и организатори се сгряваха,
и при откриването, и по време на празни-
ка.

КОНСКИ ВЕЛИКДЕН ПРАЗНУВАХА В
КОЗАРЕВЕЦ, ДОБРИ ДЯЛ И ДЖУЛЮНИЦА

от стр. 4В четири дена се проведе шахматен
турнир за деца в комплекс „Момина кре-
пост” в Ксилифор, чийто патрон бе
кметът на община Лясковец д-р Ивелина
Гецова. За втора поредна година Шахма-
тен клуб „Асеневци” организира един от
най-големите детски фестивали в стра-
ната. Национална индивидуална Купа
„Търновско царство” този път събра 86
младишахматисти на възраст до 14 годи-
ни, разпределени по групи. Организато-
ри бяха ШК „Асеневци” - Ве-
лико Търново, със съде-
йствието на ШК „Ан Пасан”,
като част от наградния
фонд бе осигурен от общи-
наЛясковец.
При откриването на тур-

нира поздравление към
участниците отправи д-р
Ивелина Гецова. Кметът на
Лясковец бе отново патрон
на шахматното съревнова-
ние, след като само преди
два месеца под неин патро-
наж се проведе първия в
Лясковец голям турнир с
участието на пет федера-
ции - България, Русия,Маке-
дония,ФранцияиТурция.
В съревнованието за Купа „Търновско

царство” се включиха и деца от Ляско-
вец. За първите шест места в генерално-
то класиране по класически шах при де-
цата до 12идо14 годинии придецадо8и
до 10 години, бяха осигурени парични
премии - най-голямата награда за І място
бе 250 лв. при по-големите и 200 лв. - за
групата на по-малките. Класираните от
първо дошестомясто получихамедали и
предметни награди, а първенците и Купа
„Търновско царство” - общо 10 купи, 54
медала, над 80 предметни награди и над

3000 лв. награден фонд бя-
ха предвидили организато-
рите. Шампионите до 8 и до
10 години получиха четири
квоти за безплатно участие
в „Открит шампионат на
България”, който ще се про-
веде в гр. Приморско в края
на месец май. В надпрева-
рата участваха момчета и
момичета до 8 и до 10 годи-
ни и момчета и момичета до
12 и до 14 години. Провеж-
дането на състезанията бе
по Швейцарската система в
7 кръга, а контрола за игра
60мин. + 30 сек. на ход за за-
вършванена партията.

За допълнение към програмата орга-
низаторите бяха добавили блиц турнир,
конкурс по решаване на шахматни зада-
чи и открит урок, в който заедно с Цвета
Галунова и Даян Нинов отШК „Асеневци”
анализираха партии от турнира. За вече-
рите бяха подготвени много изненади,
парти с DJ, различни награди за първен-
ците като шахматен часовник, специал-
ни награди и плакети, награди от томбо-
ла имного лакомства.

В заключителния ден на Детския тур-
нир по шах първенците получиха своите
награди, а безапелационен победител
стана възпитаник на клуба-домакин -
Лъчезар Колев. Общо 14 състезатели
представихаШК „Асеневци” в турнира, ка-
то генералния победител Лъчезар Колев
завърши за гордост на търновския клуб-
организатор с пълен актив от 7 точки от 7
възможни. Втори и трети саМартинМали-
нов от ШК „Пловдив” и Станислав Ботев
от „Пристис” (Русе) с по 5 т., петото място
зае Стилиан Ангелов от другия търнов-

Д-Р ГЕЦОВА БЕ ПАТРОН НА НАЦИОНАЛЕН
ШАХМАТЕН ТУРНИР ЗА КУПА „ТЪРНОВСКО ЦАРСТВО”

ски клубШК „Етър” с 4.5 т. Божидар Тилев
от „Марица-Изток” (Раднево) пък стана
победител в турнир Б, като събра 6 т. Вто-
ра само по допълнителни показатели е
Нора Рашева от „Плевен 21”. В отделно-
то класиране при 14-годишните момиче-
та първа е Ева Русева от „Спартак Пле-
вен 21”, а второто и третотомясто бяха за-
ети също от възпитаници на „Асеневци” -
Любомира Ленкова и Радост Радкова.
При 12-годишнитемомичета първа е Кат-
рин Нинова от Плевен, при момчетата -
Станислав Ботев от Русе, а трети е Сти-
лиан Ангелов от ШК „Етър”. При 10-
годишните победители са Божидар Ти-
лев и Нора Рашева, като трета при моми-
четата е Стефани Бижева от „Етър”. Ди-
митър Димитров от „Пловдив” е първи
при 8-годишните момчета, а Яна Матее-
ва от „Чесбомб” - при момичетата.
Първенци на блиц в своите възрасти ста-

наха Явор Николов и Радост Радкова
(„Асеневци“) до 14-годишните, Станис-
лав Ботев и Стефани Бижева до 12-
годишните, Владимир Кононенко и Боря-
на Аршинкова до 10-годишните, Данаил
Попзафиров и Ралица Аршинкова до 8-
годишните. ЯворНиколов от „Хармония”,
Шабла пък спечели конкурса за решава-
не на шахматни задачи с пълен актив от
100 точки.
Доволни сме от представянето на де-

цата, стараем се организацията да е на
ниво, споделиха основните организато-
ри - председателят наШК „Асеневци” Да-
ян Нинов и помощничката муЦвета Галу-
нова. Специални благодарности изказ-
ваме и на община Лясковец, в лицето на
д-рИвелина Гецова, коятомного помогна
за провеждането на това прекрасно съби-
тие, казаха още те нафинала на успешно
приключилия турнир.
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Според народните тра-
диции Тодоровден е бил ва-
жен момент в живота на вся-
ко християнско семейство.
На този ден са се спазвали
всички обичаи, свързани с
празника, катомесене на об-
редна пита, намазана с мед,
захранване на конете и варе-
не на царевица. И до сега
традицията е запазена в три
от лясковските села - Джу-
люница, Добри дял и Коза-
ревец. На селската мера жи-
телите провеждат ежегодно
надбягвания и празнуватДе-
ня на конете с танци, музика,
веселие и голяма доза емо-
ции. Въпреки студеното време и мъглата,
публика за атрактивните кушии не лип-
сваше. Преди старта на състезанията в
различните категории, имаше официално
откриване с приветствия, водосвет и за-
хранване на коне и магарета, след което
кавалкада премина по козаревските ули-
ци, за да се вдигне шум, да се развее зна-
мето на конярското дружество и да се по-
сетят именниците по домовете им. В Джу-
люница надбягванията, както обикнове-
но, бяха на стадион „Владислав”, а в Доб-
ри дял и Козаревец - на селската мера. И

тази година мераклии-състезатели, които
да покажат способностите на своитедоби-
чета, имаше доста - едни бяха дошли за
съревнованието с каруци, други за ездата,
а в Добри дял от няколко години атракция-
та придобива по-модерни измерения, за-
щото там жителите се състезават, освен с
коне, също и с мотори. Тази надпревара
на Тодоровден е патент на младежите от
селото и също предизвиква доста бурни
аплодисменти и превъзбуда от високите
скорости.
В Козаревец кметът Красимира Коле-

ва поздрави участници, именници и гости
и даде старт на надпреварите, а общин-
ският кмет д-р Гецова преди старта поже-
ла на участниците и организаторитеда па-
зят традициите. Тази година в надпрева-
рата при ездата най-добър беше Райза
Сабрие Абил от Козаревец с кобилаСоня.

Второ място
заслужиДиян
Р у м е н о в

Христов от Горски Сеновец с кобила Габ-
риела, а трети стана ГеоргиАлексиевИва-
нов с конСорит. В бързото препускане с ка-
руци, първенци са Димо Димов с кобила
Сара, а втори и трети се наредиха Райза
Сабрие и Синай Османов. При магареш-
ките впрягове първо място спечели
Обрешко Обрешков със своето магарен-
це Пепа, а втори е Илия Йорданов с мага-
рето Мима. Избирането на най-гиздав кон
е също доста зрелищно и оспорвано
съревнование, тъй като за празника на ко-
нете, всички стопани спретват своите жи-
вотни, кичат ги с разноцветни пискюли,
амулети и китки за здраве. Конят-
красавец, получил признанието на жури и
козаревската публика бе собственост на
Никола Енчев от Козаревец. Той бе и ат-
ракцията на празника като цяло и грабна
наградата за „Най-гиздав кон сфайтон”.
В Добри дял след тържествения во-

досвет и ритуала по захранването на езда-
чи и животни, извършен лично от кмета
СтоянСтоянов, започна и същинската над-
превара. Пръв в препускането бе ездачът
БорисЙорданов, следван от Георги Радев
и Иво Христов, които са съответно на вто-
ро и трето място. В надпреварата кон с ка-
руца пръв финишира Мирчо Йорданов, а
след него останаха Антон Антонов и Асен
Христов. При състезаващите се с мотори
под и над 125 кубика, победители са Ста-
ниславСтанимиров иМихаилБогомилов.

КОНСКИ ВЕЛИКДЕН ПРАЗНУВАХА В КОЗАРЕВЕЦ, ДОБРИ ДЯЛ И ДЖУЛЮНИЦА

Най-голямото училище в Лясковец за
поредна година отпразнува своя патро-
нен празник с поредица от тържества. В
навечерието на празника, учители и уче-
ници от СУ „Максим Райкович” почетоха
своя патрон с грандиозен празничен кон-
церт. На 9 март, ден преди датата на кон-
чината на архимандрит Максим, деца и
учители, гости и жители на града, се
събраха в читалищната светиня, за да от-
дадат почит на учителя.
Гимназията тази година отбеляза две

важни годишнини - 25 години начален
етап на обучение в учили-
щето и 217 години от рожде-
нието на архимандрит Мак-
сим. Днес в най-голямото
лясковско училище се об-
учават 477 ученици, разпре-
делени в 23 паралелки - на-
чален, прогимназиален и
гимназиален етап. СУ „М.
Райкович” град Лясковец е
наследник на пълната реал-
на смесена гимназия „Мак-
сим Райкович” от 1944 годи-
на.На15 ноември1965 годи-
на влиза в нова сграда в це-
нтъра на града. Преминава
през основно училище, като
на 18 ноември 1971 отново
приема за патрон името на
архимандрит Максим Райкович и същата
година е удостоено с орден „КирилиМето-
дий”. От 1990 година учениците от VIII-XII
клас се обучават в нова сграда - корпус ІІ.
От началото на учебната 1993/1994 е
възобновен начален курс с четири пара-
лелки от І до ІV клас. От 2015 година I-VI
класове се обучават в корпус I на учили-
щето, а VII-XII - в корпус II. От август 2016
година училището се преименува от
Средно общообразователно на Средно
училище „МаксимРайкович”, като за учеб-
ната 2015/2016 е назначен новият дирек-
тор Даниела Арабаджиева, с помощници
Ивелина Георгиева и Димитър Димитров.

Училището разполага с бога-
та съвременна материална
база, а от текущата година
се сформира една профе-
сионална паралелка в VІІІ
клас с две професии -маши-
нен оператор, специалност
- „Металорежещи машини”
и сътрудник в малък и сре-
ден бизнес, специалност
„Малък и среден бизнес”.
Сформирана бе и една про-
филирана паралелка с про-
фил „Софтуерни и хардуер-
ни науки”. От тази учебна го-
дина са назначени и ресур-
сен учител, логопед и психо-
лог. От миналата учебна го-

дина в училището се работи по проект
„Твоят час” с организирани занимания за
деца с обучителни затруднения и занима-
ния вдейности по интереси.От тази учеб-
на година изнесени уроци в нашето учи-
лище провежда най-голямата в България
верига за изучаване на английски и други
чуждиезици „УчилищаЕВРОПА”.
Честването на патрона бе съпроводе-

но от много изяви, които деца и учители
подготвиха смного любов в продължение
на цял месец. Всички тях те посветиха на
един от най-бележитите български

възрожденци, радетел за независима
българска църква, участник в окърваве-
ната Велчова завера и Кримската война,
духовен стожер, борец за политическа не-
зависимост и пръв игумен-българин в на-
шия Петропавловски манастир - пат-
ронът имМаксимРайкович.
Празничната седмицана патрона про-

дължи няколко дни, като големият кон-
церт на 9 март, бе предшестван от дни на
отворените врати, както и от спортни ини-
циативи, театрално представление, из-
ложба и други. В първия ден между уче-
ниците от седми и единадесети клас се
проведе волейболна среща, която пре-

мина много емоционално и в приятелска
атмосфера. За това допринесе и участи-
ето в надпреварата на самите класни
ръководители на децата - Цветан Цвета-
нов и Николай Банабаков. Последва и
представяне намузикална приказка „Хит-
рата лисица” по Ангел Каралийчев, по-
становка на малките артисти от групата

по интереси „Млади таланти”, която гле-
даха всички деца от начален курс на об-
учение. За пореден път учениците от на-
чален етап и от петите класове, малко
преди патронния празник, завоюваха сво-
ите медали и Сертификати в междуна-
родното състезание „Математика без гра-
ници”. Те посветиха своите награди на
патрона на училището, а отличията им
връчи лично директорът Даниела
Арабаджиева.
Празникът на патронабе-

ше съпътстван и от експози-
ция под наслов „Нося
България в сърцето си”, как-
вото бе имотото на празнич-
ния концерт. Изложбата бе
разположена във фоайето
на читалището и показа ри-
сунките на даровити млади
художници, изобразили
върху белия лист известни
исторически личности, зна-
менити спортисти, забеле-
жителности от родния край
и от България, народни оби-
чаи и традиционни събития.
Кулминацията на праз-

ника бе голям концерт, с
участието на възпитаници от различните
класове, който се състоя на сцената на чи-
талище „Напредък-1870”. Талантливите
млади поколения лясковчани бяха под-
готвили празнична програма за гости, об-
щественици и граждани. С изпълненията
си подрастващите представиха богатия
културен живот на училището. Поздрав-
ления празнуващите получиха от облас-

тния управител проф. д-р Любомира По-
пова, от началника на Регионалното
управление на образованието инж. Роза-
лияЛичева, от „УчилищаЕВРОПА”, от ди-
ректори на институции и от читалищното
настоятелство. Д-р Гецова - кметът на об-
щината и нейният заместник инж. Росица
Господинова, бяха официални гости на

тържеството, както и бивши
учители и общественици.
Първият поздрав към уче-
ници и учители поднесе ди-
р е к т о р ъ т Д а н и е л а
Арабаджиева, а следнея по-
здравление отправи ид-р Ге-
цова. Тя пожела на учители
и ученици да поддържат все
така дълголетната тради-
ция от дедите ни, българ-
ското училище да води към
знания и умения, да възпи-
тава в родолюбие, толеран-
тност и духовни стремле-
ния, пожелаим здраве, твор-
чески устрем и дръзнове-
ние. В концертната програ-
ма участваха фанфарния

състав на училището, вокална група „Си-
нигерчета”, студио „Славееви гласове”,
мажоретен състав „Ритъм”, а със сценка,
тематично свързана с празника, се пред-
ставиха четвъртокласниците. Рецитация
на стихове за България, песни на англий-
ски език, акробатично изпълнение, дра-
матизация на ученици със специални об-
разователни потребности, детска ръче-
ница и фолклорно солово изпълнение на

Николета Христова, видяха и чуха дош-
лите да се насладят на празника лясков-
чани в препълнения салон. Празничната
вечер завърши с взривяващото изпълне-
ние на порасналия възпитаник на учили-
щето, участник в „Гласът наБългария”Ни-
кола Чочев, който вдигна на крака родна-
та публика с песента „Сбогом, моя лю-
бов”.

УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА СУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ” ОТДАДОХА ПОЧИТ НА СВОЯ ПАТРОН
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