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140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 138 ГОДИНИ ЛЯСКОВЕЦ ГРАД
ЧЕСТВАХА ЛЯСКОВЧАНИ
В Лясковец по повод
140 години от Освобождението на България бяха подготвени концерт,
посветен на националния ни празник и ритуално поклонение в памет
на загиналите борци за
свобода. За кръглата годишнина в читалищната
светиня се събраха много жители на града, ученици и общинското ръководство. Празникът започна с изяви на читал и щ н и т е с а м од е й н и
състави и с изпълнения
на децата от СУ „Максим
Райкович”. В навечерието на Трети март всички изпълнители с патос 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 родолюбивите млади поколения. Четвъртокласниците от най-голямото ни училище СУ
„Максим Райкович”, с ръководители Иве-

лина Георгиева и Ивайло Маринов, изиграха сценка, представяща моменти от
Априлската епопея. В празника с тематични танци се включи и Танцова школа
„Ритъм” - с „Хоро” и „Моминска игра”, по
хореография на Валя Атанасова, а репетитор на състава е Мария Иванова. Танцов състав „Лудо младо”, с ръководител
Павлина Кълчишкова представи танците

на България от различни фолклорни области - шопски и северняшки танц, а бунтовните песни „Вятър ечи, Балкан стене”
и „Стани, стани, юнак балкански”, изпяха
певиците от Вокална група „Бели ружи”, с
ръководител и солист Добринка Стателова и корепетитор Аспарух Костов. В честването на най-българския празник със
свои авторски стихове се включиха и нашите поети от литературния читалищен клуб
„Вдъхновение” Галина
Москова и Валентин
Ангелов. Те рецитираха
за публиката „Плачът на
майките” и „Трактат на вярата”. Песни за България
изпяха и по-младите певци от вокалната група
„Синигерчета” при СУ
„Максим Райкович”, работещи по проект „Твоят
час” - „Аз съм българче” и
„За моята България”.
В самия Ден на Освобождението на централния площад в Лясковец
се състоя и ритуал в памет на борците за свобода. Отбелязването на 140 години от Освобождението на България от турско робство започна с издигане на знамената и
благодарствен молебен, който отец Богдан Арабаджиев отслужи пред събралите
се лясковчани. На паметника на загиналите във войните лясковчани слово произнесе кметът на община Лясковец д-р
Ивелина Гецова, приканвайки присъства-

В Предбалкана има
едно райско кътче, богато на природа, история и
способни и горди хора,
„сербез” лясковчани родния ни град Лясковец.
Тази година през месец март се навършиха
138 години от обявяването на Лясковец за
град. Историята на преименуването му от село
на град е следната:
„През 1880 година с
„предписание” на
Търновския окръжен началник, No. 1034 от 15
март Лясковец официално е обявен за
град. По това време кмет е Вълчо Бързаков и с него и други видни граждани е
свързана историята по обявяването на
Лясковец за град. Според нея учителя
Ганчо Лавдов изтрил буквите „ело” от думата „село” на общинския печат, а буквата „с” преработил на „г”. Това според историята било забелязано от управата в
Търново, която потърсила сметка на кмета, но все пак станало причина за преименуването на Лясковец в град. Селището, с многолетна история и традиции,
в което ние живеем днес, има древен
произход. Краеведът и автор на първата
писана история на града ни Димо Минев, твърди, че на базата на археологически 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 селище на царски родственици от
времето на Второто българско царство.
От султански ферман, издаден през
1538 г. се вижда, че Лясковец е селище

щите да пазят България и да работят
ежедневно за просперитета на своята Родина. В словото си тя се обърна към лясковчани с думите: „Нека апостолското ехо
на възрожденските времена, ни съпровожда в мирния ни диалог с науката и
строителството. Очакват ни нови дни, в които всеки от нас трябва да работи по силите си за просперитета на своята Родина.
За да продължим да се открояваме и в новия ден като силен и трудолюбив народ,
съхранил своята самобитност, култура,
традиции и народ, гордо показващ своята
мощ, във времето, когато е поел кормилото на Европа. Защото сме щастливо орисани да носим своя Трети март като слав-

със специален войнугански статут, селище привилегировано. Войнуци били
мъжете, работещи в тила на турската армия - коняри, хлебари, соколари и др. За
да е мирно и спокойно в селището, в което са останали жените, децата и старците, тези селища са чисто български, тъй
като фермана забранява: турци да се заселват в селището; турци да пренощуват в селището; турчин да се движи в района на селището преди изгрев и след
залез слънце; турчин да преминава през
селището, яздейки кон; туркиня да ражда в района на селището. Изследователят-краевед Енчо Дочев, счита, че Лясковец възниква на базата на пет махали,
всяка, от които има църква. Затова и до
днес в града ни има пет църкви и манастирът „Св. Св. Петър и Павел”, който според Звезделин Цонев е създаден върху
римски кастел по времето на Асеневци.
Манастирът е символ на града ни, а на
храмовия празник на светинята - Петровден, празнуваме официалния празник на град Лясковец. (Откъси от Сборник „История и традиции на Лясковец за
европейско бъдеще”)
на национална съдба, но и като отговорност пред бъдещето - със силата на
българския корен и българската кръв,
към чистите и съкровени простори на прогреса. Нека пазим България чиста и неопетнена и с делата си да докажем, че
сме силен народ - горд с миналото си и отговорен към бъдещето”.
В знак на признателност към падналите в освободителните борби воини и герои, ученици, общински съветници, общинска администрация, партии и организации, положиха цветя и венци на паметника на загиналите в Балканските войни
лясковчани и им отдадоха почит с минутка мълчание.

ДЕЦА ЗАКИЧИХА КМЕТА И ДАРИХА МАРТЕНИЦИ НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА
Традиционно и тази година възпитаници на средно училище „Максим Райкович”

град Лясковец посетиха сградата на общината и закичиха с мартеници кмета д-р Гецова. Сборна група малки творци от
първи до четвърти клас влязоха в кабинета на д-р Гецова, за да я закичат за празника. Кметът получи подарък изящно пано, което да краси кабинета - изработка на
Карина Георгиева, а ученичката Ина Иванова лично закичи д-р Гецова със сътворената от нея мартеничка. Градоначалникът не скри емоциите си от приятната изненада и пожела на децата да са преди
всичко здрави и усмихнати. Тя им благодари за старанието при изработване на
мартеничките и на всяко дете даде лакомство. Учениците от начален курс бяха
придружени от своите ръководители - ресурсния учител Галина Стоянова и педагогическия съветник Марияна Пенева.
По повод празника на Баба Марта в
училището бе обявен конкурс за найкрасива мартеница, в който се включиха
97 участника, като посетителите при кмета бяха една малка част от децата, включили се в надпреварата. Идеята на учи-

лищното ръководство бе с
мартеничка да бъдат зарадвани хората, които са потребители на Домашния социален патронаж в Лясковец. Първомартенската изненада наистина зарадва
с о ц и а л н о с л а б и те н и
съграждани, които получиха заедно с топлия си обяд
на първи март и мартеничка от децата за здраве.
Всичките мартеници от конкурса бяха предоставени
на управителя Ивелина
Цвяткова и подарени на
възрастните хора от социалните служители при раздаване на храната.
В конкурса, преминал под наслов „Подари мартеница, дари надежда”, взеха
участие всички ученици от начален етап
на обучение. За труда и старанието си бяха наградени децата, изработили найкрасивия червено-бял символ на пролет-

та и плодородието. На I място е Карина Георгиева от І „а” клас, II място заслужи Дария Димитрова от V „а” клас и III място получи Йоана Димитрова от ІІ „а” клас. Ръководството награди с грамота всеки клас за
активното участие в благородното начинание.
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ДЕТСКАТА ЯСЛА ПОЛУЧАВА ФИНАНСИРАНЕ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ РАБОТИ
ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ПО НОВИ ПРОЕКТИ

Община Лясковец спечели финансиране по проект
„Детска ясла „Мир” град Лясковец - Рехабилитация на
детска площадка за деца до
3 години и ремонт и възстановяване на ограда” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“.
Проектът е подаден на
12.01.2018 г. след Решение
№ 344 от 28.12.2017г. на
Общински съвет - Лясковец.
Общо 36 проекта за подобряване на обществената
среда, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип ще се
финансират през 2018 г. по Проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика. 35 от проектите са на общини, като една от тях е община Лясковец, а един проект е на областна
администрация Силистра. Проектите, които ще се финансират, са на общините
Вълчи дол, Чупрене, Луковит, Лясковец,
Тервел, Сърница, Ружинци, Троян, Плевен, Разлог, Иваново, Самоков, Козлодуй,
Нови пазар, Велико Търново, Аксаково,
Казанлък, Главиница, Венец, Столичната
община, Ботевград, Бяла Слатина, Бургас, Две могили, Гулянци, Садово, Димитровград, Велики Преслав, Павликени,
Банско, Гоце Делчев, Свищов, Русе, Монтана.
Дейностите по проекта за лясковската
Детска ясла „Мир” предвиждат благоустрояване на площадката за игра за деца
до 3 години в двора на яслата, включително: ремонт и подмяна на настилки по площадки и алеи - ударопоглъщащи каучукови настилки под детските съоръжения и
настилка от унипаваж по централните
алеи; демонтаж на негодни съоръжения
за игра, ремонт на съществуващи беседки
и пейки; доставка и монтаж на три нови
комбинирани съоръжения за катерене,
пързаляне, пазене на равновесие, преминаване, общуване и тематични игри; две
клатушки, две въртележки и съоръжение
за баланс - люлеещ се мост. В дейностите
по проекта влиза и ремонт за възстановяване на съществуващата ограда към прилежащите улици и по граници със съседни имоти. Към улиците ще се премахне
разрушената част от оградата и ще се изгради нова с плътна част от зидани декоративни блокчета и прозирна част от
възстановените метални пана. По част от
границите със съседни имоти ще се подмени амортизираната негодна ограда и
ще се изгради нова прозирна ограда от поцинковани оградни пана на метални ко-

лонки.
Предвижданият с проекта ремонт се
налага поради незадоволителното състояние на детската площадка и съоръженията за игра на детската ясла и необходимостта от привеждане на площадката в
съответствие с изискванията на Наредба
1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Оградата на детската ясла, прилежаща към
улиците е повредена, с рушащи се участъци, лошо е състоянието на част от оградата към съседните имоти, което прави ремонта наложителен.
С изпълнение на заложените дейности ще бъде осигурена сигурна, осъвременена и достъпна среда за 95 ползватели
на детската ясла и 14 души персонал.
Общият бюджет на проекта за детската ясла в Лясковец е 84 521 лева с включен ДДС, от които 43 951 лева собственно
участие на община Лясковец. След подписване на споразумението и избиране на
изпълнител, проектът трябва да бъде
осъществен до края на 2018 година.
С реализирането на проектите по „Красива България” в цялата страна ще се обновят и ремонтират общо 3 детски ясли, 8
детски градини и 3 училища, 3 дневни центъра за социални услуги и един център
за настаняване от семеен тип, една болница и 9 сгради за общественоадминистративно 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 финансиране е преминала при изключително голям интерес, отчитат от министерството.
Подадени са предложения от много общински и областни администрации - с 10
на сто повече в сравнение с 2017 година,
като при подбора е одобрен именно проектът на нашата община в съревнование
с още близо 100 проектопредложения.

ЗА ПЕТИ ПЪТ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
ЗАЕДНО ПЛЕТОХА МАРТЕНИЦИ
За празника на Баба Марта, мартенички
изработваха и деца и
възрастни в лясковската библиотека. По
традиция от няколко
години насам, поколенията се събират, за
да плетат и увиват
червено-бели символи заедно, осъществявайки моста на
приемствеността. В
библиотеката на читалище „Напредък1870” за пета поредна
година бе организирана творческа работилничка „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 мартенички и дискутиране историята на хубавия български празник. Най-малките участници в творческата работилница с
огромно желание се включиха в изработването на мартеничките. Те наблюдава-

Община Лясковец от години е отличник в печеленето на проекти. В момента
най-мащабният проект в процес на реализация 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 на Лясковец - Петровден, кметовете Николае Бадъною и д-р Ивелина
Гецова, подписаха споразумение за побратимяване. Първият проект между побратимените общини „Мрежа за зелени
работни места” започна да се изпълнява
миналата година. Водещ партньор е община Лясковец и той е насочен към насърчаване на екотуризма и биологичното
земеделие, като иновативни механизми
за заетост и устойчиво местно развитие в
селските райони в трансграничната област Румъния-България. Основната дейност по проекта се свежда до извършването на реконструкция и обзавеждане на
сграда за обществено обслужване - бившия Младежки дом, където ще се изгради
трансграничния бизнес инкубатор. През
месец април се очаква да бъде сключен
договор с фирма изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи и
доставка на оборудване, а към момента
се разработва web базирана система, като за внедряването й се предвижда да
бъдат проведени обучения за работа с
нея.
Други два проекта, с които беше кандидатствано по Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020” чакат одобрение. Първият е насочен към възстановяване на „Еко зона за рекреация, изкуства
и спорт в град Лясковец” и възстановяване на „Зона за обществен отдих в село Козаревец”. С реализирането на проекта ще
се постигне развитие на трансграничния
туристически продукт, базиран на местни
традиции, природното и културно наследство на двата региона и ще бъде модернизирана туристическата инфраструктура. Последната ще бъде свързана в общ
туристически продукт и съвместен маркетинг и промоция на туристически продукт.
Партньор по проекта е община Виделе,
Румъния. Вторият проект предвижда

оценка, картографиране и анализ на зоните, в които има риск от наводнения, изготвяне на сценарии и модели при наводнения, доставка на оборудване за мониторинг на водата, доставка на съвместна интегрирана система за ранно предупреждение за наводнения, създаване на контролен център за мониторинг в реално
време на нивото на реките и язовирите.
Партньор по проекта е Болинтин - Вале,
Румъния. Двете проектни предложения
са на обща стойност 4 млн. лв.
В процес на оценка са две проектни
предложение по Програма за развитие на
селските райони 2014 - 2020 г. на обща
стойност 8 млн. лв. Единият проект е насочен към ремонт, реконструкция и рехабилитация на 5 броя улични отсечки в квартали на град Лясковец, заедно с ремонт и
рехабилитация на прилежащите към тях
части и тротоари. Този проект ще облекчи
трафика по основните отсечки, ще се
оптимизира паркирането и използването
на прилежащите пространства и съоръжения, което ще доведе до повишаване
качеството на живот в района на инвестицията. Второто проектно предложение е
насочено към реконструкция и модернизация на водоснабдителната система в
две от лясковските села - Джулюница и
Добри дял.
Друг проект, който е в процес на реализация е за ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870”, град Лясковец,
финансиран по Програма за развитие на
селските райони 2014 - 2020 г. Проектът
цели да подобри и модернизира културната инфраструктура на територията на
община Лясковец, като съдейства за повишаване качеството на живот. Целите на
проекта са свързани с различни аспекти
на цялостната промяна на читалището като традиционна културна институция,
дълбоко свързана с обичаите и духовността на населението, която придобива
функциите на модерен информационен и
образователен център, средище за общуване на местната общност. Към настоящия момент по проекта се подготвят обществените поръчки, за избор на изпълнител. Проектът е на обща стойност
466 053 лева и ще се изпълнява в рамките
на 24 месеца.

ЦВЕТЯ ЗА ЗАГИНАЛИЯ ШАРКОВ
ПОДНЕСОХАНАПЛОЧАТАМУВЛЯСКОВЕЦ
Четири години след
трагичната смърт на командоса Емил Шарков в
Лясковец се събраха
близките на загиналия съпругата му Милена и
баща му Емил, както и
приятели и колеги на командоса от спецотряда.
Те дойдоха да се поклонят на паметната му плоча, поставена от община
Лясковец, година след
кървавата драма в града
и разположена на фасадата на СУ „Максим Райкович”. Емил Шарков загина на 14 март 2014 година при специализирана
акция пред дома на 53-годишния Петко
Петков в Лясковец, който се беше барикадирал в дома 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 изпълнение на служебния му дълг. По-рано сутринта цветя поднесоха и възпитаниците
на училището, в защита на които бе и акцията на командосите преди четири години.

ха, помагаха и се учиха от бабите, които
демонстрираха завидни умения в плетивото и пресукването на червените и белите конци. Клуб „Млад етнограф” с ръководител Николай Марков, подготви и представи презентация за произхода и символиката на мартениците, която заедно гледаха всички участници в първомартенската творческа среща. Звучните българ-

ски народни песни, изпълнени от певиците на вокалната група при клуб „Мазневска чешмичка”, допринесоха за настроението на участниците в работилничката.
Възрастните жени пресъздадоха атмосферата на някогашните седянки, в които
са се преплитали труд и песен и показаха
на младите, че с песни човек се труди подобре.
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МЛАДЕЖКИЯТ НИ ТЕАТЪР ПРЕДСТАВИ „МАЛКА ЛЮБОВНА ДРАМА”

Младите театрали на Лясковец представиха нова пиеса, като избраха първото
представление да е именно на сцената на
читалището, към което функционира трупата - НЧ „Напредък-1870” град Лясковец.
За втора поредна година театрален
състав „Мелпомена“, с ръководител Даниела 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 присъствието си премиерата на нашите театрали. Премиерното представление гледаха и кметът на община Лясковец д-р
Ивелина Гецова, председателят на общинския съвет Даниела Арабаджиева и
секретарят на общината Мариян Паскалев.
Пиесата е в изпълнение на младежката формация към състава и поставя вечната тема за любовта. Въпреки студеното
време, лясковчани напълниха салона и
имаха възможност да се радват на прекрасната игра на младите актьори, а те от
своя страна - да стоплят сърцата на зрителите в мразовитата вечер. Много е писано и говорено за любовта, но какво
всъщност представлява тя, дали е лудост
или най-искреното чувство - това видяха
дошлите да уважат труда на младия театрален състав. Пиесата показва една любовна история на нещастно момче, влю-

на Оряховица. Той е човек с много лица и все в
областта на изкуството поет, драматург, музикант, актьор. Сценичната разработка и разпределението на ролите по
пиесата е плод на упорит труд от страна на нашия театрален състав и
е под режисурата и вещото ръководство на учителката Даниела Райкова. „Разпределението на
ролите стана спонтанно.

бено в неподходящото
момиче, което вече е
омъжено и има недъгав
съпруг и което, макар и
объркано, трябва да направи своя избор.
Пиесата „Малка любовна драма“ е съвременна и неин автор е
Дянко Мадемов от Габрово. Той е завършил
Априловската гимназия
в родния си град, след
това и медицина, а понастоящем живее в Гор-

Почти всички заеха своето подобаващо
място в пиесата, а колебания имаше относно ролята на Господ, но в крайна сметка Даниел Димитров пое нелеката отговорност”, разказва ръководителят на младите театрали. В ролите влязоха Красен
Стоянов, Вергиния Колева, Симеон Хаджидимитров, Пламена Пенкова, Илиян
Илиев, Даниел Димитров, Жанина Василева и Андреа Пенова. Средната възраст
на актьорите е 17 години, като наймалката е на 9, а най-възрастният - на 33.
След успешното премиерно поставяне на лясковска сцена, театралният ни
състав има запланувани гостувания и в
други селища. Тази премиера на пиесата,
ръководителката и младите хора споделиха, че посвещават на месеца на любовта и на деня на самодееца 1 март, в чието
навечерие я изиграха. През април
съставът ще играе любовната драма в
Правда и Добри дял, а също така и пред
колегите си от козаревския театър и жителите на Козаревец. Заявено и потвърдено
вече е и участието им в театралните фестивали „Бургаски изгреви - пролет 2018“,
който ще се проведе също през месец април. Представяне ще имат и в община
Елена, както и на театралния форум „Малкият принц“ във Велико Търново, на „Звездна завеса“ в Самоводене, на фестивала
на любителските театри в Каварна и други.

Д-Р ГЕЦОВА БЕ ПАТРОН НА НАЦИОНАЛЕН КОНСКИ ВЕЛИКДЕН ПРАЗНУВАХА В
ШАХМАТЕНТУРНИРЗАКУПА„ТЪРНОВСКОЦАРСТВО” КОЗАРЕВЕЦ, ДОБРИ ДЯЛ И ДЖУЛЮНИЦА

В четири дена се проведе шахматен
турнир за деца в комплекс „Момина крепост” в Ксилифор, чийто патрон бе
кметът на община Лясковец д-р Ивелина
Гецова. За втора поредна година Шахматен клуб „Асеневци” организира един от
най-големите детски фестивали в страната. Национална индивидуална Купа
„Търновско царство” този път събра 86
млади шахматисти на възраст до 14 години, разпределени по групи. Организатори бяха ШК „Асеневци” - Велико Търново, със съдействието на ШК „Ан Пасан”,
като част от наградния
фонд бе осигурен от община Лясковец.
При откриването на турнира поздравление към
участниците отправи д-р
Ивелина Гецова. Кметът на
Лясковец бе отново патрон
на шахматното съревнование, след като само преди
два месеца под неин патронаж се проведе първия в
Лясковец голям турнир с
участието на пет федерации - България, Русия, Македония, Франция и Турция.
В съревнованието за Купа „Търновско
царство” се включиха и деца от Лясковец. За първите шест места в генералното класиране по класически шах при децата до 12 и до 14 години и при деца до 8 и
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 до шесто място получиха медали и
предметни награди, а първенците и Купа
„Търновско царство” - общо 10 купи, 54
медала, над 80 предметни награди и над

3000 лв. награден фонд бяха предвидили организаторите. Шампионите до 8 и до
10 години получиха четири
квоти за безплатно участие
в „Открит шампионат на
България”, който ще се проведе в гр. Приморско в края
на месец май. В надпреварата участваха момчета и
момичета до 8 и до 10 години и момчета и момичета до
12 и до 14 години. Провеждането на състезанията бе
по Швейцарската система в
7 кръга, а контрола за игра
60 мин. + 30 сек. на ход за завършване на партията.
За допълнение към програмата организаторите бяха добавили блиц турнир,
конкурс по решаване на шахматни задачи и открит урок, в който заедно с Цвета
Галунова и Даян Нинов от ШК „Асеневци”
анализираха партии от турнира. За вечерите бяха подготвени много изненади,
парти с DJ, различни награди за първенците като шахматен часовник, специални награди и плакети, награди от томбола и много лакомства.

В заключителния ден на Детския турнир по шах първенците получиха своите
награди, а безапелационен победител
стана възпитаник на клуба-домакин Лъчезар Колев. Общо 14 състезатели
представиха ШК „Асеневци” в турнира, като генералния победител Лъчезар Колев
завърши за гордост на търновския клуборганизатор с пълен актив от 7 точки от 7
възможни. Втори и трети са Мартин Малинов от ШК „Пловдив” и Станислав Ботев
от „Пристис” (Русе) с по 5 т., петото място
зае Стилиан Ангелов от другия търнов-
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И в Джулюница от години Тодоровден
е особено атрактивен празник. И тази година се събра многолюдна публика, за да види преди
същинската надпревара ритуалното захранване на конете. Отслужен бе и водосвет за здраве на стопаните и
животните им от местните
свещеници Кирил и Николай. Откриването направи
кметът Мариан Точев, след
което на стадиона протекоха надпреварите. Призът
най-добър водач с каруца в
джулюнската надпревара
грабна Иван Йорданов. Негови подгласници станаха Трифон Добрев и Дунчо Симеонов. В препускането в кате-

ски клуб ШК „Етър” с 4.5 т. Божидар Тилев
от „Марица-Изток” (Раднево) пък стана
победител в турнир Б, като събра 6 т. Втора само по допълнителни показатели е
Нора Рашева от „Плевен 21”. В отделното класиране при 14-годишните момичета първа е Ева Русева от „Спартак Плевен 21”, а второто и третото място бяха заети също от възпитаници на „Асеневци” Любомира Ленкова и Радост Радкова.
При 12-годишните момичета първа е Катрин Нинова от Плевен, при момчетата Станислав Ботев от Русе, а трети е Стилиан Ангелов от ШК „Етър”. При 10годишните победители са Божидар Тилев и Нора Рашева, като трета при момичетата е Стефани Бижева от „Етър”. Димитър Димитров от „Пловдив” е първи
при 8-годишните момчета, а Яна Матеева от „Чесбомб” - при момичетата.
Първенци на блиц в своите възрасти ста-

гория „Най-добър ездач”
пръв финишира Светослав
Иванов, а втори остана Дончо Дончев. Както повелява
традицията бе избран и найгиздавия жребец - честта да
заслужи този приз имаше конят на Борислав Петков.
Награди за всички
първенци ездачи и водачи
на конски впрягове бяха осигурени от организатори и
спонсори. За доброто настроение на публиката и
участниците беше предложена скара-бира и добро музикално оформление, а с народни хора и танци събралите се гости и организатори се сгряваха,
и при откриването, и по време на празника.

наха Явор Николов и Радост Радкова
(„Асеневци“) до 14-годишните, Станислав Ботев и Стефани Бижева до 12годишните, Владимир Кононенко и Боряна Аршинкова до 10-годишните, Данаил
Попзафиров и Ралица Аршинкова до 8годишните. Явор Николов от „Хармония”,
Шабла пък спечели конкурса за решаване на шахматни задачи с пълен актив от
100 точки.
Доволни сме от представянето на децата, стараем се организацията да е на
ниво, споделиха основните организатори - председателят на ШК „Асеневци” Даян Нинов и помощничката му Цвета Галунова. Специални благодарности изказваме и на община Лясковец, в лицето на
д-р Ивелина Гецова, която много помогна
за провеждането на това прекрасно събитие, казаха още те на финала на успешно
приключилия турнир.
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УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА СУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ” ОТДАДОХА ПОЧИТ НА СВОЯ ПАТРОН

Най-голямото училище в Лясковец за
поредна година отпразнува своя патронен празник с поредица от тържества. В
навечерието на празника, учители и ученици от СУ „Максим Райкович” почетоха
своя патрон с грандиозен празничен концерт. На 9 март, ден преди датата на кончината на архимандрит Максим, деца и
учители, гости и жители на града, се
събраха в читалищната светиня, за да отдадат почит на учителя.
Гимназията тази година отбеляза две
важни годишнини - 25 години начален
етап на обучение в училището и 217 години от рождението на архимандрит Максим. Днес в най-голямото
лясковско училище се обучават 477 ученици, разпределени в 23 паралелки - начален, прогимназиален и
гимназиален етап. СУ „М.
Райкович” град Лясковец е
наследник на пълната реална смесена гимназия „Максим Райкович” от 1944 година. На 15 ноември 1965 година влиза в нова сграда в центъра 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 „Кирил и Методий”. 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 паралелки от І до ІV клас. От 2015 година I-VI
класове се обучават в корпус I на училището, а VII-XII - в корпус II. От август 2016
година училището се преименува от
Средно общообразователно на Средно
училище „Максим Райкович”, като за учебната 2015/2016 е назначен новият директор Даниела Арабаджиева, с помощници
Ивелина Георгиева и Димитър Димитров.

Училището разполага с богата съвременна материална
база, а от текущата година
се сформира една професионална паралелка в VІІІ
клас с две професии - машинен оператор, специалност
- „Металорежещи машини”
и сътрудник в малък и среден бизнес, специалност
„Малък и среден бизнес”.
Сформирана бе и една профилирана паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки”. От тази учебна година са назначени и ресурсен учител, логопед и психолог. От миналата учебна година в училището се работи по проект
„Твоят час” с организирани занимания за
деца с обучителни затруднения и занимания в дейности по интереси. От тази учебна година изнесени уроци в нашето училище провежда най-голямата в България
верига за изучаване на английски и други
чужди езици „Училища ЕВРОПА”.
Честването на патрона бе съпроводено от много изяви, които деца и учители
подготвиха с много любов в продължение
на цял месец. Всички тях те посветиха на
един от най-бележитите български

възрожденци, радетел за независима
българска църква, участник в окървавената Велчова завера и Кримската война,
духовен стожер, борец за политическа независимост и пръв игумен-българин в нашия Петропавловски манастир - патронът им Максим Райкович.
Празничната седмица на патрона продължи няколко дни, като големият концерт на 9 март, бе предшестван от дни на
отворените врати, както и от спортни инициативи, театрално представление, изложба и други. В първия ден между учениците от седми и единадесети клас се
проведе волейболна среща, която пре-

мина много емоционално и в приятелска
атмосфера. За това допринесе и участието в надпреварата на самите класни
ръководители на децата - Цветан Цветанов и Николай Банабаков. Последва и
представяне на музикална приказка „Хитрата лисица” по Ангел Каралийчев, постановка на малките артисти от групата

по интереси „Млади таланти”, която гледаха всички деца от начален курс на обучение. За пореден път учениците от начален етап и от петите класове, малко
преди патронния празник, завоюваха своите медали и Сертификати в международното състезание „Математика без граници”. Те посветиха своите награди на
патрона на училището, а отличията им
връчи лично директорът Даниела
Арабаджиева.
Празникът на патрона беше съпътстван и от експозиция под наслов „Нося
България в сърцето си”, каквото бе и мотото на празничния концерт. Изложбата бе
разположена във фоайето
на читалището и показа рисунките на даровити млади
художници, изобразили
върху белия лист известни
исторически личности, знаменити спортисти, забележителности от родния край
и от България, народни обичаи и традиционни събития.
Кулминацията на празника бе голям концерт, с
участието на възпитаници от различните
класове, който се състоя на сцената на читалище „Напредък-1870”. Талантливите
млади поколения лясковчани бяха подготвили празнична програма за гости, общественици и граждани. С изпълненията
си подрастващите представиха богатия
културен живот на училището. Поздравления празнуващите получиха от облас-

тния управител проф. д-р Любомира Попова, от началника на Регионалното
управление на образованието инж. Розалия Личева, от „Училища ЕВРОПА”, от директори на институции и от читалищното
настоятелство. Д-р Гецова - кметът на общината и нейният заместник инж. Росица
Господинова, бяха официални гости на
тържеството, както и бивши
учители и общественици.
Първият поздрав към ученици и учители поднесе директорът Даниела
Арабаджиева, а след нея поздравление отправи и д-р Гецова. Тя пожела на учители
и ученици да поддържат все
така дълголетната традиция от дедите ни, българското училище да води към
знания и умения, да възпитава в родолюбие, толерантност и духовни стремления, пожела им здраве, творчески устрем и дръзновение. В концертната програма участваха фанфарния
състав на училището, вокална група „Синигерчета”, студио „Славееви гласове”,
мажоретен състав „Ритъм”, а със сценка,
тематично свързана с празника, се представиха четвъртокласниците. Рецитация
на стихове за България, песни на английски език, акробатично изпълнение, драматизация на ученици със специални образователни потребности, детска ръченица и фолклорно солово изпълнение на

Николета Христова, видяха и чуха дошлите да се насладят на празника лясковчани в препълнения салон. Празничната
вечер завърши с взривяващото изпълнение на порасналия възпитаник на училището, участник в „Гласът на България” Никола Чочев, който вдигна на крака родната публика с песента „Сбогом, моя любов”.

КОНСКИ ВЕЛИКДЕН ПРАЗНУВАХА В КОЗАРЕВЕЦ, ДОБРИ ДЯЛ И ДЖУЛЮНИЦА

Според народните традиции Тодоровден е бил важен момент в живота на всяко християнско семейство.
На този ден са се спазвали
всички обичаи, свързани с
празника, като месене на обредна пита, намазана с мед,
захранване на конете и варене на царевица. И до сега
традицията е запазена в три
от лясковските села - Джулюница, Добри дял и Козаревец. На селската мера жителите провеждат ежегодно
надбягвания и празнуват Деня на конете с танци, музика,
веселие и голяма доза емоции. Въпреки студеното време и мъглата,
публика за атрактивните кушии не липсваше. Преди старта на състезанията в
различните категории, имаше официално
откриване с приветствия, водосвет и захранване на коне и магарета, след което
кавалкада премина по козаревските улици, за да се вдигне шум, да се развее знамето на конярското дружество и да се посетят именниците по домовете им. В Джулюница надбягванията, както обикновено, бяха на стадион „Владислав”, а в Добри дял и Козаревец - на селската мера. И

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

тази година мераклии-състезатели, които
да покажат способностите на своите добичета, имаше доста - едни бяха дошли за
съревнованието с каруци, други за ездата,
а в Добри дял от няколко години атракцията придобива по-модерни измерения, защото 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 общинският кмет д-р Гецова преди старта пожела на участниците и организаторите да пазят традициите. Тази година в надпреварата при ездата най-добър беше Райза
Сабрие Абил от Козаревец с кобила Соня.
Второ място
заслужи Диян
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
Руменов
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net

Христов от Горски Сеновец с кобила Габриела, а трети стана Георги Алексиев Иванов с кон Сорит. В бързото препускане с каруци, първенци са Димо Димов с кобила
Сара, а втори и трети се наредиха Райза
Сабрие и Синай Османов. При магарешките впрягове първо място спечели
Обрешко Обрешков със своето магаренце Пепа, а втори е Илия Йорданов с магарето Мима. Избирането на най-гиздав кон
е също доста зрелищно и оспорвано
съревнование, тъй като за празника на конете, всички стопани спретват своите животни, кичат ги с разноцветни пискюли,
амулети и китки за здраве. Коняткрасавец, получил признанието на жури и
козаревската публика бе собственост на
Никола Енчев от Козаревец. Той бе и атракцията на празника като цяло и грабна
наградата за „Най-гиздав кон с файтон”.
В Добри дял след тържествения водосвет и ритуала по захранването на ездачи и животни, извършен лично от кмета
Стоян Стоянов, започна и същинската надпревара. Пръв в препускането бе ездачът
Борис Йорданов, следван от Георги Радев
и Иво Христов, които са съответно на второ и трето място. В надпреварата кон с каруца 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 Станислав Станимиров и Михаил Богомилов.
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