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ПО ЧЕРВЕН КИЛИМ МИНА ЕВРОДЕПУТАТЪТ ЕВА МАЙДЕЛ
ДЕСЕТИ ПО РЕД ВИПУСК ГОСТУВА В ЛЯСКОВЕЦ

По червена пътека Лясковската общественост изпрати своите тазгодишни
абитуриенти. Випуск 2018 в Лясковец завърши СУ „Максим Райкович” с две паралелки - профилирана „Природоматематически профил - математика, информационни технологии и география” и „Общообразователна” паралелка. Въпреки дъжда,
младите хора не се изплашиха от лошото
време и се събраха на централния площад, за да се сбогуват с родното училище
и с учителите. За десета поредна година
тържествено в Лясковец момичета и момчета биват изпращани по червения килим
- символ на надеждите, сбъднатите мечти
и щастието. Традицията поставиха випускниците през 2009 година и оттогава този
ден се превръща в общоградски празник.

На централния площад „Възраждане” за
десети път пристигнаха шумно луксозни автомобили. Любопитни
лясковчани се бяха
събрали около огражденията, за да проследяват пристигането на
порасналите момичета
и момчета. Под звуците на „Един неразделен клас”, „Приятели”,
„ К л ет в а ” , „ Н а ш и я т
град”, „След 10 години”, на сцената се качиха довчерашните два
12-ти класа и техните
класни ръководители
Росица Петрова и Димитър Григоров. Цветя и плакети за спомен им връчваше
кметът д-р Гецова, а после дойде ред и на
последните напътствия и пожелания, на
много усмивки и овации. След поздравленията от кмета на Общината д-р Гецова и
от директора Даниела Арабаджиева, последни думи от името на всички абитуриенти произнесе и отличникът на випуска
Павел Русев, който благодари за хубавите години, които са преживели заедно в
гимназията, за добрите учители и за приятелите, които са срещнали в училище.
Много снимки за спомен под арката и
пред читалището с учители, с кмета, с познати, запечатаха щастието на випускниците, а броенето до 12 и радостните
възгласи огласиха целия площад.

Семинар за насърчаване на предприемачеството се проведе в Лясковец. Негов важен гост беше евродепутатът Ева
Майдел. Форумът се проведе в конферентната зала на Музея на градинарството. В Лясковец Ева
Майдел бе посрещната
от кмета д-р Ивелина Гецова. Специални гости бяха и областният управител проф. д-р Любомира
Попова и заместникът й
инж. Детелина Борисова,
както и директорът на
Европейски информационен център В. Търново
доц. д-р Теодора Калейнска.
Семинарът имаше за тема „Насърчаване на предприемачеството и социалните иновации” и бе част от събитията, реализирани по проект „Моят отпечатък в
Българското председателство”. Събитието бе открито от кмета д-р Ивелина Гецова, а Ева Майдел представи в детайли презентация по темата за предприемачеството, социалните иновации и европейските перспективи пред българските предприемачи. Бе подчертана връзката на тези теми с приоритетите на текущото
Българско председателство на Съвета на
Европейския съюз. На семинара присъстваха и студенти от ВТУ „Св. Св. Кирил
и Методий” и ученици от СУ „Максим Райкович”, гр. Лясковец. Младежите участваха активно в дискусията по въпросите за
стимулиране на социалните иновации в
икономиката, образованието и информа-

ционните технологии. Особено внимание
бе обърнато на актуални теми като дигитализацията и кибер-сигурността, които
представляваха особен интерес за младежите от Община Лясковец. Гостите разговаряха с над 40 ученици от Средно училище „Максим Райкович“ и членове на
местния младежки парламент.
Община Лясковец работи в момента
по проект „Моят отпечатък в Българското
председателство”, по който бяха проведени последователно през изтеклия месец
информационни кампании в града и по селата. Срещата с евродепутатът беше
също инициирана във връзка с реализацията на този проект. Проект „Моят отпечатък в Българското председателство” се
реализира от Община Лясковец, в партньорство със СУ „Максим Райкович“, гр.
Лясковец и НЧ „Земеделец - 1899”, с. Козаревец.

ЛЯСКОВЕЦ ПРАЗНУВА 24 МАЙ
С ШЕСТВИЕ И КОНЦЕРТ УЧЕНИЦИ ОТ НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”
На 24 май десетки ученици и учители в пъстро
шествие, препълниха
главната улица на Лясковец - „Трети март” и централния площад
„Възраждане”. С плакати
на своите патрони и с ликовете на Солунските братя, с развяти знаменца,
балони, гълъби, слънца и
цветя в ръце, учители и
деца озариха деня на националната ни гордост.
Под звуците на „Върви, народе възродени!” тържественото шествие, водено
от фанфарния състав, мажоретките на СУ „Максим
Райкович” и знаменосците на училищата,
прекоси площада на града, под бурните аплодисменти на гражданите. Минути след
това всички ученици показаха своите изпълнения на сцената в читалището.
В НЧ „Напредък-1870” присъстващите
бяха първо поздравени с най-българския
празник от кмета на Общината д-р Ивелина Гецова. В словото си градоначалникът
пожела на учителите да са винаги така
предани на благородната си мисия да дават знания, на учениците - освен здраве,
пожела да бъдат отговорни и ученолюбиви, а на културните дейци - все така да пазят духовните ценности и да развиват с любов и отдаденост изкуството. По традиция
концертната програма бе открита с „Химн
на Кирил и Методий”, съвместно изпълнение на двата училищни хора на гимназията - вокална група „Синигерчета” и студио
„Славееви гласове”. Рецитали, възхваляващи делото на първоучителите, песни

БЯХА НА ГОСТИ В ОБЩИНАТА

„Вече мога да чета”, „Учителко, целувам ти
ръка”, танци и хора, стихове за България всички изпълнения бяха тематично обвързани с деня на Светите братя. Третокласници от НУ „Цани Гинчев” и СУ „М. Райкович” сложиха край на концертната програма с песен и танц за Родината - „Моята
слънчева България” и „Обичам те, България”.
На сцената, редом до нашия трибагреник, стоеше и европейското знаме, а за мото на тазгодишния концерт Община Лясковец и училищата бяха избрали „Съизмерими с Европа” - думи, израз на отпечатъка,
който Председателството оставя върху
страната ни. В Община Лясковец, както и в
много други общини, се изпълнява проект,
свързан с Председателството ни на Съвета на ЕС, финансиран от НСОРБ по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство“.

Ученици от начален курс посетиха
сградата на Община Лясковец, за да се
запознаят с кмета и с председателя на
Общинския съвет. След като ги посрещнаха в заседателната зала на Общината,
представителите на местната власт, разказаха на децата от НУ „Цани Гинчев” за
работата си в институцията. Четвъртокласниците бяха предвождани от своя заместник-директор Иван Пейчев и това бе
предпоследен час за тях по Гражданско
образование. В продължение на цяла
учебна година те са изучавали „Гражданско образование” и дори са работили
успешно по проект „Моето училище - чисто и уютно”. Учениците макар и малки,
дойдоха при кмета и председателя доста
подготвени по основни въпроси, свързани с местната власт.

Д-р Гецова разкри на
подрастващите какви са
задълженията на градоначалника, на кметовете
на населените места и
служителите на администрацията, разказа им
за териториалния обхват на общината, а председателят на местния
п а рл а м е н т Д а н и ел а
Арабаджиева ги запозна
с ъ с з а к о н од ат ел н и я
орган и състава на общинския съвет. Учениците научиха и как протичат заседанията на общинските съветници, как
се приемат решения по
време на месечните им срещи и зададоха куп въпроси на управляващите родния
им град.
Най-интересен момент беше посещението на учениците в кметския кабинет,
където д-р Гецова им показа символите
на града - знамето, ключа и огърлицата
на градоначалника. Децата видяха и витрината с наградите на Общината и подаръците на кмета от делегациите от побратимените на Лясковец чужди градове, а също и кметската алея в коридора.
Децата бяха силно впечатлени от всичко,
което видяха и чуха. Д-р Гецова им разказа и за Петровден - празника на града, когато се връчват ученическите награди и
им поръча много да учат, за да станат носители на тези награди, а на сбогуване ги
почерпи с лакомства.
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НАШИ УЧЕНИЦИ ЗАВОЮВАХА ЧЕЛНИ МЕСТА В СЪСТЕЗАНИЯ

Учениците от лясковското начално училище „Цани
Гинчев” отново зарадваха
своите учители и родители,
като за пореден път завоюваха челни места от различни състезания и конкурси.
Второкласничката Цветина
Чергиланова се завърна със
сребърен медал и купа от
финалния кръг на националното състезание „Моята
родина”, а по-голямата ученичка Карина Ибрямова от
IV клас завоюва бронзов медал в своята възрастова група. Двете деца се откроиха
сред 250 свои връстници от
цялата страна. Финалното състезание бе
в град Стара Загора и се проведе под формата на тест с 20 въпроса. Специалисти
от Регионален исторически музей - Ст. Загора бяха подготвили и по пет въпроса за
всяка възрастова група по текстове,
свързани с града на липите. Класирането
се извърши по възрастови групи и по точки. Възпитаник на НУ „Ц. Гинчев” показа
завидни спортни умения и спечели трето
място в престижно състезание. Григор
Владимиров от I клас се завърна с брон-

зов медал от Международния турнир по
таекуондо „Августа Оупън”, който се проведе също в град Стара Загора. Момчето
се съревновава с близо 300 други деца от
24 български, сръбски и гръцки клуба. С
медали и купи се върнаха и Преслав Чокоев и Николай Гатев от националните ученически игри за ученици с увреден опорно-двигателен апарат и ДЦП, организирани от Българската Параолимпийска
Асоциация. Те се състезаваха в различни
видове спорт - лека атлетика, тенис на ма-

са, шахмат, бадмингтон и дартс.
Учениците от СУ „Максим Райкович”
също спечелиха награди за гордост на учители и родители, представяйки и община
Лясковец на ниво. Отборът на гимназията
ни се класира на почетно второ място в областното състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“. Две
момичета и две момчета представиха Лясковец, печелейки състезателните игри по
оказване на спешна медицинска помощ,
благодарение на добрата подготовка и за-

ниманията им с медицинското лице на училището Мариета Банова. Това са Виктория Николова и Теодора
Генчева от VІІ „б” клас и
Христодар Йосифов и Делян Бойчев от VІ „а” клас.
Една първа и три втори награди спечелиха учениците
от СУ „М. Райкович“ и от конкурса на Регионалната инспекция по околната среда и
водите „Свят без замърсяване с пластмаси “. Наградите им са грамоти и екораници. Във втора възрастова
група V - VІІІ клас, в категория „Инсталации и предмети“, които децата са изработвали от пластмасови отпадъци, Росен Караджов от V
„б” е първи. Ево Вълчев и Христиана Дамянова, които са ученици в V „а” клас, са носители на втора награда. На второ място
журито е класирало и работата на Радостина Душева от VІ „б”. Първо място завоюва още един възпитаник на гимназията Пламен Антонов, представяйки се отлично в областния етап на V-тия Национален
фестивал на руската поезия, песен и танц
„Пусть всегда будет солнце”.

ДЕЦАТА НА ДЖУЛЮНИЦА ТРЕНИРАХА С СЪСТАВИ НА ЛЯСКОВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ
АМЕРИКАНСКА БАСКЕТБОЛНА ЗВЕЗДА ЗАВОЮВАХА НАГРАДИ
Истинска „буря
от баскетболни емоции” връхлетя учениците в Обединено училище „П.Р.
Славейков”, с. Джулюница. Причината
беше гостуването
на баскетболната
звезда от САЩ Джими Хънт. Роден в Ню
Йорк, завършил университет в Ню Хемпшир, със специалности спортен мениджмънт и математик а, играл в
НБА, участник в 8
мача на звездите и 6
пъти финалист в
конкурса по забивки - ето, това е само
част от звездната кариера на Джими
Хънт.
Баскетболистът живее в България от
няколко години. Бил е състезател от отборите на град Ямбол, „Балкан”- Ботевград
и „Левски” - София. Успоредно със спортната си кариера в България, Джими
Хънт организира и „Баскетболна лаборатория” и Мастър клас, в които организира
индивидуални тренировки с подрастващи на възраст между 12 и 14 години.
Гостът на джулюнското училище остана очарован от посрещането на ръководството в лицето на директора Даниела
Христова, но най-много се зарадва на децата, които го очакваха с нетърпение във
физкултурния салон. Посрещнат с апло-

дисменти, знаменитият спортист веднага
стана обект на тяхното възхищение. Спортистът разказа за себе си, за своята спортна кариера и отговори на много въпроси,
к оито вълнуваха децата. Найинтересната част от срещата бяха двете
тренировки, които баскетболистът проведе под формата на щафетни игри и с
елементи от баскетбола. Учениците се постараха да изпълняват правилно поставените задачи. Баскетболният празник завърши с игра, в която се включи и самият
Джими Хънт, демонстрирайки баскетбол
от „друга, звездна планета”.
Вълнението на децата от досега с американската баскетболната звезда подсказа, че със сигурност, контактът му с
тях ще остави ярка диря в спомените им.

НАШИ УЧЕНИЦИ БЯХА НА ПОСЕЩЕНИЕ
В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Младежи от Лясковец бяха на посещение в Народното събрание по покана на
горнооряховския депутат от ГЕРБ инж.
Клавдия Григорова-Ганчева. Младите хора от Лясковец, които са ученици в СУ „М.
Райкович” бяха придружени от кмета на
Общината д-р Ивелина Гецова и от своя
директор Даниела Арабаджиева. Те са
представители на младежкия ученически
съвет на училището, а техен ръководител
е учителят Румен Георгиев. Повечето от
гостуващите в парламента лясковски младежи бяха зрелостници, но в ученическия
съвет участват предимно ученици от горен курс на обучение и от всеки клас имаше представител.
По време на визитата си, гостите от

Лясковец се срещнаха със заместникпредседателя на партията и председател
на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов. „Радостен съм, че имам възможността да разговарям с ученици и учители от СУ „Максим
Райкович” в гр. Лясковец”, с тези думи г-н
Цветанов посрещна нашите ученици. Той
изтъкна пред гостите си, че основен приоритет на правителството е именно образованието. „Доказателство за това са тези
близо 22 000 деца, върнати в училище в
резултат на безпрецедентните общи усилия на институциите”. По искане на учениците той обясни и каква е разликата между лявата и дясната политика. „Получи се
страхотна дискусия, като неин акцент бе
образованието” каза Цветан Цветанов. В

С грамоти, награди и купи се завърнаха самодейните
състави при лясковското читалище „Напредък-1870” от последните си участия.
В XIV Празници на
младежкото театрално изкуство „Бургаски
изгреви - пролет 2018”
се включи с найновата си постановка
младият ни театрален състав „Мелпомена”, с ръководител Даниела Райкова.
Младите актьори
се представиха с постановката „Малка любовна драма” на Дянко Мадемов и заслужено грабнаха награди за труда и майсторската си игра. Грамоти за актьорско
майсторство завоюваха Симеон Хаджидимитров, Пламена Пенкова и Илия Илиев. Грамота получи и спектакъла им за цялостна визия, а на Дянко Мадемов бе присъдена от журито Грамота за авторски
текст.
Успешно участие записа и лясковската Танцова школа „Ритъм”, с художествен
ръководител Валя Атанасова и репетитор
Мария Иванова. Балерините ни участваха в Първи национален танцов конкурс
„Танцова въртележка”, организиран по повод Международния ден на танца в
съседна Горна Оряховица. Над 400 участници от танцови школи във В. Търново,
Лясковец, Търговище, Варна, Бургас, Габрово, Белослав, Свиленград, Свищов, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица се включиха в Първото издание на Националния
танцов конкурс. Танцовият форум имаше
конкурсен характер и се журираше от ко-

мисия с председател д-р Бонка Матова и
членове доц. д-р Желка Табакова и Марин
Удварев. Критериите за оценка бяха хореография и композиция, техника и майсторство на изпълнение, артистичност и оригиналност, сюжет, костюм, реквизит.
Нашите момичета получиха аплодисментите на горнооряховската публика и
признанието на журитетната комисия за
своите грациозни изпълнения. Специална награда за хореография журито отсъди в IV възрастова група, категория
съвременни танци за „Моминска игра”, изпълнен от нашите прекрасни момичета.
Изражението на наградите на балерините
ни е грамоти и купи. Другите специални награди, които възпитаничките на „Ритъм”
завоюваха в деня на своя празник, са за
блестящите им изпълнения на танците
„Котки” при III възрастова група и за оригинална идея за танца „Превръщане” - при I
възрастова група, както и за авторство на
танца „Хоро” при III възрастова група в категория характерни танци.

дискусията участва и третият народен представител на ГЕРБ за нашия регион Станислава Стоянова, а инж. Клавдия Ганчева не скри възхищението
си от интереса, любознателността и будната гражданска позиция на нашите младежи.
Учениците научиха за
работата на парламента,
разгледаха сградата,
където се вземат найважните решения за страната ни, научиха и за приетите в последно време
важни законови промени,
разговаряха по въпроси
свързани с образованието, както и по актуални политически теми.
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400 САМОДЕЙЦИ СЕ НАДПЯВАХА И НАДИГРАВАХА В ДРАГИЖЕВО
Нов облик придоби от тази година форумът на самодейците, който се провежда
около празника на село Драгижево. Лясковското село празнува в деня на храмовия си празник - денят на Светците Константин и Елена. От години местното читалище „Развитие-1894” със съдействието и
финансовата помощ на Община Лясковец
провеждат преглед на самодейното песенно изкуство в навечерието на празника
на местния църковен храм. След като записа осем поредни издания, Общинският
преглед на самодейното песенно изкуство, не се побра в своите рамки и се превърна в Регионален преглед на самодейното изкуство, като организаторите включиха освен надпяване, също и надиграване. Първото издание се проведе под наслов Регионален преглед на музикалното
самодейно изкуство „Пеем и танцуваме”.
Прегледът протече в читалищетодомакин и бе открит от председателя на
читалищната светиня Мария Петрова, от
кмета на Община Лясковец д-р Ивелина
Гецова и местния кмет Цоньо Трънков.
Право на участие имаха само непрофесионални колективи - индивидуални изпълнители, групи за обработен фолклор,
танцови състави, клубове за народни хора. Форумът имаше конкурсен характер с
жури с председател доц. Митко Димитров
- преподавател във Великотърновския университет и членове хореографът Валентин Халваджиев и музикалния педагог Мария Петрова.
Първото издание на песеннотанцовото съревнование протече при изключително засилен интерес. Освен самодейци от Лясковска община, в него участваха песенни и танцови формации от
Еленско, Горнооряховско, Великотърновско, Свищовско, както и Габровски и Дря-

зо 50 песенни и танцови изпълнения от 16
населени места от 7 общини. 24 певчески
състава, едно трио, един дует и 12 индивидуални изпълнители се състезаваха в
песенния маратон, а танцовите състави и
клубове бяха девет. Най-малък участник
бе 6-годишният Иван Лазаров от търновското село Пчелище - той се класира на
трето място при индивидуалните изпълнители в категория до 18-годишни, а
най-възрастен участник бе 86-годишната
Пенка Ненова от Добри дял.
Наградата на общинския кмет д-р Гецова грабна Хор за обработен фолклор „Зорница” от Пчелище, а специалният приз на
драгижевския управник Цоньо Трънков
взеха певците от Хаджидимитрово. Журито излъчи своя Специална награда за мерданския Женски народен хор, с ръководител Красимира Колева. С първо място при
танцьорите е ТФК „Еленика” от град Елена, втори са ФКНХ „Хаджийка” от Хаджи-

новски състави. При надпяването съревнованието беше в две възрастови категории - участници до и над 18-годишни, в раздел индивидуални изпълнители и певчески състави за обработен фолклор. При танцовите формации разделението беше танцови състави и клубове за народни хора. Освен наградите за първо, второ и трето място, бяха излъчени и такива за найатрактивно изпълнение, за най-възрастен
участник и за най-млад изпълнител. Имаше и три Специални награди - на кмета на
Община Лясковец, на кмета на Драгижево
и Наградата на журито.
Над 400 певци и танцьори се включиха
в прегледа на музикалното изкуство, с бли-

димитрово, а трети се наредиха ТФК
„Българка” от Драганово. В раздел клубове за народни хора с втора награда е танцовият клуб при козаревското читалище.
При детските фолклорни групи първи са
домакините от драгижевската фолклорна
група „Китчица”, второ място заеха ДФГ
„Калина” от Мерданя, а трето - ДТС „Дъга”
от лясковското читалище. При певческата
надпревара при младите таланти до 18 години победител е Мелиса Ахмедова от
Драгижево, следвана от Сияна Парашкова от Лясковец. При възрастните с награди се окичиха певиците Пенка Славева от
Хаджидимитрово, Мария Глушкова от пенсионерски клуб „Зора”, Лясковец и Ганка
Христова от дряновското село Гостилица.
С първо място в категория певчески колективи за обработен фолклор си тръгнаха
ГОФ „Цветница” от Церова кория, следвани от драгижевската „Детелини”, мерданската група „Авлига” и габровската формация „Габровски гласове”, а първенци в категория автентичен фолклор са Групата за народни песни от Козаревец „Авлига”. За
най-атрактивно изпълнение награда получи фолклорната група от Габрово „Настроение”.
Статуетки и дипломи връчи председателят на читалището-домакин на класиралите се на призовите места, а специалните награди на кметовете и журито бяха
плакети и дипломи.

НАД ХИЛЯДА РИСУНКИ СЪБРА ВТОРА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЗАЕДНО”
Над хиляда творби събра втората Национална изложба на ученическото творчество „Заедно”, организирана от лясковското НУ „Цани Гинчев”. Тази година да рисуват за конкурса пожелаха точно 1078 деца от всички краища на България. От 23 области на страната бяха получени рисунки
на деца, като най-много са от Плевенска,
Великотърновска и Варненска. 107 училища приеха предизвикателството и уважиха целите на инициативата - да се популяризира ролята на съвременното училище,
която е да подкрепя индивидуалността на
всеки ученик и да развива творческите му
способности, да покаже възможностите за
развитие на учениците със специални образователни потребности и да се популяризира приобщаването като процес. 251
деца от малките художници, взели участие в изложбата, са деца със специални
образователни потребности. Темата,
върху която децата твориха тази година беше „Учим, играем и живеем заедно”. Малките художници са изобразили различни
аспекти на училищния живот - учене в
класната стая, развлечения в свободното
време и междучасията. Ключовото в кар-

тините е, че всички деца са заедно и в
учебния час, и в свободното време - ръка
за ръка, те учат, играят и живеят.
Изложбата бе официално открита в Музея на гурбетчийското градинарство. Гостите бяха посрещнати от директора на училището домакин Диана Петкова. Откриването направи заместник-кметът на Община Лясковец инж. Росица Господинова,
след което директорът на училището обяви победителите в надпреварата и връчи
отличията на присъстващите децапризьори. За гостите любезните малки домакини, възпитаници на НУ „Ц. Гинчев”,
поднесоха концертна програма. Те представиха ръченица, песни, стихчета, а групата по актьорско майсторство показа театралната пиеса „Трите хубави думички”.
Гимнастическа композиция изиграха малките олимпийци от спортен клуб „Юнак”, а
танцов състав „Буровче” увлече всички на
хубавото българско хоро, за да завърши
празника с развят трибагреник.
Тази година за призовите места в изложбата се класираха 16 рисунки. На
първо място в групата на най-малките художници от първи клас е Виктория

Атанасова от варненското ОУ „Цар Симеон І”. Втори е възпитаник на школата „Арт
Попово” - първокласникът Беркай Мустафов, а на трето място се класираха двама
участници - Теодора Минкова от троянското училище НУ „Христо Ботев” и Симона
Георгиева от СУ „Хр. Ясенов”, Етрополе.
При второкласниците на първо място се
класира Селин Ахмед от ОДК-Кърджали,
втори са Свилен Пенчев от поповската
школа и Надежда Димитрова от Кърджали. Трето място си поделят също двама
участника - Мария Василовска от село
Драгичево и Виктория Илчева от София. В
групата на третокласниците призовите позиции са за Нелин Белгин от Попово, Мария-Анна Стефанова от Кърджали е на
второ и Рая Желева от ОУ „Братя Миладинови”, Бургас е на трето място. Надпреварата при най-големите художници от
четвърти клас завърши с победител Антон
Славчев от Попово, втори е Ремзи Шишков от ОУ „Пенчо Славейков”, Пловдив и
двама с трета равностойна позиция - Павела Ботева от ОУ „Алеко Константинов”, Димитровград и Мирослав Стоянов от училището домакин - НУ „Ц. Гинчев”, Лясковец.

С НОВА ПОСТАНОВКА СЕ ПРЕДСТАВИ КОЗАРЕВСКИЯТ ТЕАТЪР

Театралната ни трупа от Козаревец
представи нова постановка - комедията
„Женско Царство” от Ст. Л. Костов. Над

300 човека се събраха за премиерата в Козаревец. На предс т а вл е н и ет о п р исъстваха, освен жители на селото, също и
много гости - общинското ръководство в
лицето на д-р Ивелина Гецова, председателят на Общинския
съвет Даниела
Арабаджиева, заместник-кметът инж. Росица Господинова,
селският управник
Красимира Колева,
инж. Банко Банков и
гости от Лясковец и
региона.
В началото на всеки нов сезон, театралният състав показва своя постановка
на родна сцена, след което се представя

успешно и печели награди в национални
и регионални прегледи на любителските
театри в Драганово, Кортен, Нова Загора,
Хисаря и други. И тази година новата сценична изява на нашите актьори беше под
режисурата на великотърновската актриса Стефка Петрова - едно име вече
утвърдено сред режисьорите на любителските театрални състави.
Комедията „Женско Царство” изиграха Стоян Златев, Атанас Златев, Галин
Жеков, Иван Стаматов, Ивона Йотова, Дарина Димитрова, Йорданка Андреева,
Елена Томанова, Пенка Парашкевова,
Цветомир Петров - дебютант на сцена и
Свилен Цанев. Помощник режисьор е
Иванка Димитрова, музикалното оформление и осветлението са на Петя Петкова и Тодор Тодоров. 50% от състава са
младежи до 25-годишна възраст, което
доказва, че приемствеността в театралната трупа е факт и дава надежда за бъдещето на театъра в Козаревец. Три месеца

работиха любителите актьори, за да
представят един спектакъл, наситен с
български фолклорни мотиви, както по отношение на музика и костюми, така и в характерите на персонажите. Един спектакъл много лек и приятен за гледане, но
труден за изпълнение по отношение на
ритъм и динамика на действието и превъплъщението на мъжете в женски роли
и обратно. 60 минути - комични ситуации
и образи, целящи да покажат сериозната
и вечна тема за това, как властта променя хората. През 2018 година се навършват и точно 40 години от времето, когато за пръв път на сцената на козаревското читалище е играна тази комедия.
Премиерното представление бе изиграно и втори път на козаревска сцена, след
което актьорите записаха участие и в Джулюница, а на Националните прегледи на
любителския театър в Драганово грабнаха Специалната награда на кметадомакин.
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Д-Р ГЕЦОВА ПРИВЕТСТВА СЕДМИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ

За пореден седми път
на поляните около нашия
манастир се състоя Националният събор на овцевъдите. Кметът на община
Лясковец д-р Ивелина Гецова като домакин на мащабното събитие участва в откриването. Тя приветства
гости, участници и организатори и за поредна година
преряза лентата на събора,
заедно с председателя на
Асоциацията Симеон Караколев и изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”
Живко Живков. Преди поздравленията откриването
започна с водосвет, отслужен от отец
Антоний, а кукерите от Полена прогониха
злите сили. Фолклорни изпълнения на деца от Котел поставиха началото на събитието, а 101 родопски кабагайди и калоферските гайдари спряха дъха на хилядите зрители. Съборът тази година протече под мотото „Българските храни от
български суровини”. Тридневното събитие се организира от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, със съдействието на Министерството на земеделието и храните и подкрепата на общините Лясковец, Велико Търново и Горна
Оряховица. Седмият национален събор
на овцевъдите в България за поредна го-

дина представи материалното и нематериално културно наследство на пастирството в България, което е в основата на
националната ни културна идентичност и
обща, значима част от европейското наследство. Сред основните акценти на
седмото издание бе международното
участие, което е в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС.
В трите дни край Петропавловския манастир хилядите зрители видяха над 16
породи овце и 8 породи млечни кози, отглеждани у нас. Традиционно се проведе
и Националното изложение по млечно козевъдство, а в последния ден на събора,
бе аукционът на чистопородни овце, кочо-

ве и агнета. На Седмия Национален
събор на овцевъдите имаше и зрелищни
фермерски състезания по доене и стрижба, дегустации, занаятчийство, концерти, кулинарното шоу на Ути, хоротеки и
нестинари. Част от програмата бе и фолклорната надпревара „Заблеяло ми
агънце”, която протече на две сцени. В
конкурса се включиха над 2000 изпълнители от цяла България. От Община Лясковец участие записа джулюнската фолклорна група „Ален божур” с песни за
овчарството, както и нашите певици от
ВГ „Чаровна възраст” при лясковския
клуб на пенсионера „Зора”. Отлично
представяне в Седми национален фол-

клорен конкурс „Заблеяло
ми агънце” в раздел „Народно пеене” , категория
„Индивидуални изпълнители” записа и Сияна Парашкова, възпитаничк а на
ДВГНП „Сорина” при НЧ
„Напредък-1870” гр. Лясковец. Представителки на козаревската фолклорна група „Авлига”, облечени в традиционни народни носии,
пък три дена готвиха ястия
от агнешко за гостите.
Гости на събора бяха и
представители от бpаншови организации от 17
дъpжави, които разискваха
проблемите на младите козевъди и
овцевъди на специална кръгла маса. В
трите дни можеха да се видят още био пазар, музейна експозиция от Троян, кулинарни зони с чевермета и българска кухня по стари рецепти. Имаше и много атракции за всички фермери и посетители,
като най-голямо впечатление правеше
демонстрацията на багатурите, представяща бойните умения на прадедите ни старите българи. Над 200 изложители от
цялата страна - фермери, производители на месни и млечни продукти, фирми
със селскостопанска техника, оборудване и фуражи, производители на био храни се включиха във форума.

ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ДЖУЛЮНИЦА СТАНА НА 50 ГОДИНИ
Детската градина в
Джулюница, която е посещавал Котоошу, навърши 50 години. Заведението, в което сумистът е прекарал
първите си детски години, отпразнува с голямо
тържество своя юбилей.
Сградата е построена и
открита през далечната
1968 година и тогава носи името „Лиляна Димитрова”. Пръв неин директор е Тотка Николова, а децата достигат в
първите години до над
100. От 1979 година, вече близо 40 години, директор на детската градина е Йорданка
Бонева.
Днес детската градина носи името
„Сладкопойна чучулига” в чест на прочутата детска песничка, чийто автор е джулюнският поет Цоньо Калчев. Песента
става и химн на детското заведение, а на
знамето му е изобразен, именно полетът
на чучулигата. В годините на своето
утвърждаване детската градина съхра-

нява и развива традициите в българското предучилищно възпитание. Днес тя е
модерно и красиво детско заведение, в
което 40 деца се възпитават от четирима
висококвалифицирани учители в две смесени групи. През 2008 година по проект
на Община Лясковец с финансовата помощ на Японското посолство, помещенията в сградата бяха реновирани, а обзавеждането в занималните обновено.

Проектът за реконструкция и обновяване на детското заведение приключи на обща стойност 144 000 лева, като 120 000
бяха одобрени по Програмата за малки
грантове на правителството на Япония
за отпускане на безвъзмездна помощ за
проекти на местно ниво, а останалите 24
000 лева осигури Община Лясковец. Лично японският посланик тогава Цунехару
Такеда, преряза лентата на обновения
детски дом, където най-прочутият в Страната на изгряващото слънце сумист е
възпитаван. През 2009 година по проект
„Красива България”, със съдействието
на Общината, сградата на детската градина бе освежена в подходящи цветове,
а покривът изцяло подновен. След тези
мащабни ремонти, „Сладкопойна чучулига” се превърна, благодарение на
Японското правителство и протекциите
на Калоян Махлянов, благодарение на др Гецова, в най-модерната и отлично оборудвана детска градина в региона.
За своя 50-годишен юбилей деца и
учители подготвиха празнична програма
и голяма торта, подарък от местното читалищно настоятелство. Посрещнаха и
много гости - бивши учители и спомоществователи, радетели за развитието и про-

сперитета на предучилищното възпитание в селото. Да уважат празника на децата дойдоха кметът на Община Лясковец
д-р Гецова и председателят на лясковския Общински съвет Даниела
Арабаджиева. Децата и учителският колектив бяха поздравени от всички официални лица и за юбилея си малчуганите
събраха куп подаръци. Много аплодисменти получиха и за богатата фолклорна
програма, която представиха на публиката. Изцяло стъпил на фолклорна основа, с песни и много танци, с букет от народни обичаи, приказки и сценки, празникът на децата се превърна в тържество на българския дух. Всички възпитаници на детската градина, както и директорът, учители и помощник-възпитатели,
посрещнаха юбилея си, облечени в народни носии. Празникът уважи и вече пораснала възпитаничка на „Сладкопойна
чучулига” Преслава Георгиева, която пя
за малките палавници и за своите първи
възпитатели. С песни като „За моята
България” и „На многая лета”, с бурни аплодисменти и с вдигната публика на крака, приключи тържественото отбелязване на 50-ата годишнина от създаването
на детската градина в село Джулюница.

ДГ „РАДОСТ” ОТПРАЗНУВА 45 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

Точно преди 45 години, в Лясковец е открита втората по ред детска градина.
Съвременните й обитатели честваха своя
празник с поредица от събития, посветени
на годишнината. Честването продължи
два дни, като в първия, с голяма торта и
тържество, малчуганите посрещнаха много гости в своята красива детска градина.
Кметът д-р Гецова, бивши директори и учители, се събраха да уважат празника на децата. На следващия ден на читалищната
сцена, всички гости, родители и граждани
видяха концертът, който децата посветиха
на важната годишнина. Те получиха подаръци и бяха поздравени от д-р Гецова, от
Областния управител, от началника на
РУО, от директори на институции, от бивши ръководители и учители, а от своя страна за благодарност малките палавници
поднесоха за публиката богата програма с
танци и забавни състезателни игри. Празникът за годишнината бе с мото „Първи
детски олимпийски игри” и премина с много емоция и детски усмивки. В празничната вечер на сцената на читалището бе запален олимпийският огън, след което децата откриха олимпийските игри с мажоретен танц, с химна на олимпиадата, с из-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

дигане на знамето и показаха най-различни състезателни игри - синхронно
плуване, художествена
гимнастика, борба, футбол, таекуондо, състезание с велосипеди и други. За своя труд и старателност в надпреварите,
всички деца бяха удостоени с медали, а всеки отбор получи купа, която
връчи на капитаните
кметът на Общината д-р
Гецова.
Детската градина в
момента функционира с
четири групи, с шестима
старши учители, с един
учител, с един заместващ учител и четирима помощник-възпитатели. В нея се
възпитават 85 деца, а директор е Габриела Иванова. Построена е през 1973, като
приема тогава 124 деца и се ръководи от
Пенка Пенкова - пръв директор от 1973 до
1980 година. През следващите години броят на децата се увеличава до 148. От 1980
година директор на детската градина е

Иванка Джурова. За осемнадесет години
под нейно ръководството в детската градина се случват разнообразни събития обновяване на материалната база, именуване на детската градина с името „Мария Гюлчева”, а по-късно през 1992 е наречена „Радост”, което име носи и до днес.
От 1999 г. директор на ЦДГ „Радост” е Марияна Милева. През 2002 година се сформира вокална
група за тугр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
ристически
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песни „Планинско поточе” с ръководител
Светлана Иванова, която взема участие в
изданията на фестивали и печели много
награди. От октомври 2008 година директор е Габриела Иванова. С встъпването й
в длъжност е осветено знамето на детската градина и е изработено лого на детското заведение - усмихнато слънце, символ
на топлината, жизнеността и озарението всичко, което възпитателите дават на децата с голяма любов. „Детска градина Мечта” наричат своя втори дом съвременните
обитатели на ДГ „Радост” - учители, деца и
техните родители. Всички те заедно мечтаят и превръщат мечтите си в реалност.
Отличната организация на мероприятията, координацията между екип, деца и родители, дават изключителни резултати в
работата и новите проекти на институцията. Блестящият концерт, който заедно
сътвориха за своята 45-та годишнина, за
пореден път доказа, че децата на Лясковец са знаещи, можещи, весели и щастливи и най-важното, че обичат да се забавляват, да творят и да растат усмихнати и в
спокойна, приятна и жизнерадостна среда. На това ги учат техните възпитатели,
това е целта и основната роля на учителите и те упорито и с търпение, вече 45 години, следват своя път в благородната си
професия.

