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СВЕТЪЛ И БЛАГОСЛОВЕН ВЕЛИКДЕН!

Уважаеми съграждани,
Повече от две хилядолетия християнският свят тържествува и зарадван очаква празника на празниците Възкресение Христово. Големият
празник Великден ни обръща към духовните ценности на православието
и ни дава вяра в триумфа на справедливостта, в победата на доброто, на
живота над тлението и смъртта.
Скъпи съграждани, приемете моите сърдечни пожелания за здраве и
благополучие по повод Великден! Нека светлината на най-християнския
празник осветява сърцата и пътя Ви!
Нека Великден бъде изпълнен с надежда и сбъднати пролетни обещания, нека ума и сърцата ни да бъдат чисти, светли и добри. Да
празнуваме Великия ден на преславното Христово Възкресение с
радост и взаимно да си пожелаем духовна сила, успешни дела и
добри дни за нас, за децата ни, за България!
Честити и светли празници! Честит Великден!
д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

Уважаеми лясковчани,
С огромно вълнение и
трепет, всички ние очакваме и посрещаме Великден един от най-значимите празници в християнския календар, които изпълват дните
ни със смисъл и надежда!
Той е символ на възкресението, на победата на доброто над злото и на живота
над смъртта.
За мен е удоволствие да
поднеса най-сърдечните си
поздрави към Вас и Вашите
семейства по повод Светлия Великденски празник!
Нека има мир, спокойствие и топлина в домовете Ви,
а доброто и надеждата никога да не напускат сърцата Ви!
Бъдете здрави, бъдете добри и състрадателни, и вярвайте, че заедно можем да направим живота си по-добър!
Честито Възкресение Христово!
ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на Общински съвет - Лясковец

ПЪРВОЛАЦИТЕ СЕ СБОГУВАХА С БУКВАРА И ПОСРЕЩНАХА ЧИТАНКАТА
Пролетта носи най-красивите празници. За първокласниците всяка пролет
има и един специален, пръв и единствен Празникът на буквите. В последния ден
преди пролетната ваканция, децата от
Джулюница почетоха този ден с голямо
тържество в класната стая. Седмици
преди това, учиха наизуст песните за буквите и дойде денят да покажат какво знаят и могат. Учениците от първи клас на
ОбУ „Петко Р. Славейков“ с класни ръководители Марияна Дончева и Симона Николова заявиха гордо пред своите родители, учители и приятели „Аз вече мога
да чета и пиша!”. Това беше и мотото на
вълнуващия празник, а под формата на
най-разнообразни игри, подготвени от
учителите им, децата сглобяваха буквите в думи, писаха цели изречения, четоха
и представяха началните букви на своите
имена, пяха песни и рисуваха, а нарисуваното събраха в Книга на класа. Децата
не се смутиха и показаха колко много са
научили от началото на учебната година
до сега. Сбогуваха се тържествено с Букварчето и се запознаха с новата си приятелка - по-голямата му сестра Читанката,
скрила в пъстрите си листи звънки стихове, вълшебни приказки, пословици и поговорки, с които ще радва детските сърчица. Малките първокласници изиграха
пред гостите и любимата си игра - вирту-

ник. Тя ги поздрави за успешното изучаване на азбуката,
пожела им много да са здрави, да пишат и да четат упорито и им поднесе медени сладкиши-букви. Подаръци имаше и от директора на училището Даниела Христова, от
председателя на училищното
настоятелство Румен Стойков и от представители на
местното читалище.

ална печатница, четоха и гатанки, търсиха заедно отговора им и много се забавляваха. Так а тръгнаха по
вълшебния път, който отвежда децата в света на книгите.
Техните учители им дариха
най-голямото богатство - научиха ги да могат да четат и
пишат, а гостите на тържеството ги зарадваха с тематични подаръци - интерактивна
игра, торта, химикалки, тефтерчета. Кметът на Община Лясковец д-р
Гецова също присъства на големия праз-

Много тържествен бе и Празникът на
буквите, организиран в чест на първок-

ласниците от СУ „Максим Райкович” в
Лясковец. Той се състоя в Младежкия
дом, където децата от двете паралелки с
учители Недк а Павл ова, М алина
Ангелова, Верка Славчева и Иво Маринов, посрещнаха гости, родители, начални учители от училището и представиха
на вниманието им наученото от учебния
материал, отреден за изучаване в първи
клас на основното образование. Празникът на буквите премина под наслов
„Ние вече сме грамотни” и с песни, стихчета, танци и с представяне на приказни
герои, тържеството отбеляза успешния
край на изучаването на основната книга
на първокласника - Буквара. Тридесетте
първокласника се представиха блестящо и бяха поздравени от директора на
училището Даниела Арабаджиева, която
им заръча да се учат, да радват своите родители и да представят достойно училището си.
След официалната тържествена програма, децата получиха от директора на
СУ „М. Райкович” подаръци - комплекти
федербал, топки и още много забавни
спортни игри, както и весело празнично
шоу с аниматори. Родителите освен с аплодисменти, дариха малките си грамотни вече дечица, също и с интересни цветни книжки и със сладко изкушение - голяма празнична торта с формата на книга.

БАЛЕРИНИТЕ НИ СПЕЧЕЛИХА МНОГО НАГРАДИ ОТ „ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА”

От конкурса на съседите ни от Горна
Оряховица, нашите балерини донесоха
престижни награди и се наредиха достойно на почетната стълбичка до танцови школи от големи областни градове. От второто
издание на Националната танцова надпревара „Танцова въртележка”, лясковската школа „Ритъм”, с ръководител Валя
Атанасова и репетитор Мария Иванова, извоюва пет трети, три втори и две първи награди. Различните школи се състезаваха в
три жанра - класически балет, съвременни
и характерни танци. Изпълнителите бяха
оценявани от жури в състав Цветанка Гергинова - председател, доц. д-р Анна Папулова, Алекс Асенов и Марин Удварев, което следеше за техника на изпълнение, хореография, композиция и сценично присъствие.
Нашите балерини, общо 30 момичета,
се представиха блестящо и завоюваха
много награди - най-малките балерини във
възрастова група от 5 до 8 години, са победителки в жанра класически балет за група. Тяхната награда е за танца им „Котета”.
В следващата възрастова група от 9 до 11
години, Танцова школа „Ритам” спечели

курсната надпревара, участниците от „Ритъм” показаха в класически балет две изпълнения
- „Валс” от балета „Копелия” и
„Валс” по музика на Шопен, като за първото си спечелиха второ място, а за второто изпълнение, журито им присъди
трета награда. При найголемите участници над 16 години, възпитаничките на

първото място за формация в категория класически балет с „Детски
танц”. Формациите по регламент бяха с над 9 танцьори, а групите с до 8
представители. В тази възрастова
група лясковските възпитаници представиха още един танц - „Новите малки лебедчета” и за изпълнение на група, завоюваха второ място. При 1216-годишните от трета възраст в кон-

„Ритъм”, освен с класически балет, се представиха и със съвременен танц. За двата
си класически танца „Маскарад” и „Моите
и твоите обувки”, лясковските девойки
грабнаха съответно второ и трето място. В
раздел съвременни танци „Няма път назад” донесе на талантливите ни танцьорки
трето място в надпреварата. Освен групи
и формации, участващите школи имаха
право да излъчат и солови изпълнения, дуети и триа. И тук лясковските момичета от
най-голямата възрастова група впечатлиха с грация и финес оценяващите - Мартина Караджова и Ния Калчева си отвоюваха
трети места в жанра класически балет за
соловите си изпълнения. Нашите балерини показаха класа и успяха достойно да
представят града ни, въпреки конкуренцията с големи балетни школи от Варна,
Търговище, Бургас, Пловдив, Русе и други.
В националния конкурс тази година
участваха 885 танцуващи деца и младежи
от 29 танцови школи от цяла България. Националната надпревара протече в три
дни, домакинстваше се от НЧ „Напредък1869“, Г. Оряховица и се проведе със съдействието на Община Горна Оряховица.
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С ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ И ХОРА ДЕЦАТА НА ЛЯСКОВЕЦ ТВОРИХА
ОТБЕЛЯЗАХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК КАРТИЧКИ ЗА ДЕНЯ НА МАМА
вяйки костите си по бойните
полета. Вечна слава и
дълбок поклон пред воинската чест, доблест и саможертва на всички велики герои!”.
Ученици от вокална група „Славееви гласове” изпяха „Де е България”. След минутка мълчание и на колене,
в знак на почит, деца от лясковските училища и детски
градини, общинско ръково-

Десетки жители и гости
на Лясковец се включиха в
честванията за Националния празник на България Трети март. Тържеството в
града започна с ритуал по издигане на националното и европейското знаме, под звуците на химните на Република България и Европа. Патриотични маршове изпълни
фанфарният оркестър на
СУ „Максим Райкович” с
ръководител Нели Гургева.
Отец Богдан отслужи благодарствен молебен за загиналите синове на България и
пожела благоденствие за страната ни.
Последва слово на кмета на Oбщина Лясковец д-р Ивелина Гецова, която заяви:
„Днес и всеки ден от годината сме длъжни
да помним геройския подвиг на всички
борци за свобода - на онези, които воюваха в смутните времена със силата на перото в мрачните килии, и на онези, които с
върховна саможертва и любов към отечеството, с храбър и непреклонен български дух, извоюваха Свободата ни, оста-

дство и представители на различни партии и организации, положиха букети цветя
и венци на паметника на загиналите във
войните лясковчани.
Честването в Лясковец продължи с
празнични танцови изпълнения на читалищния състав „Лудо младо”, под ръководството на Павлина Кълчишкова. В
пъстрия хоровод под наслов „За нашата
България” се включиха танцьори, граждани и ученици, които завиха на централния
площад много хора, развявайки високо
българския трибагреник.

Лясковското читалище „Напредък1870” за първа година инициира конкурс
за най-оригинална картичка по повод 8ми март - Международния ден на жената,
който целеше да провокира интереса и
творческите заложби на децата. Празникът на мама вдъхнови малчугани и поголеми лясковски деца да развихрят въображението си и да сътворят уникални картички. Своите произведения те направиха
от хартия, плат, мъниста, филц, сухи и изкуствени цветя, конци и още много разнообразни материали, използвайки различни техники.
В творческата надпревара се включиха 60 деца от училищата, детските градини и детската ясла в града. Участниците,
сред които и три двойки близнаци, изработиха общо 63 картички. Тричленно жури
в състав Васил Русев - председател на читалище „Напредък-1870” и художниците
Марияна Крумова и Десислава Цуцулова,
оцени и класира младите таланти, разделени в две възрастови групи - от 2 до 9годишни и от 10 до 16-годишни. Призьори
в първа възрастова група са Рени Узунова
от ДГ „Пчелица”, която заслужи първо място, а нейни подгласници станаха Цветелина Кьорхалилова от ДГ „Радост” и Ивайло
Дюлгяров от ДГ „Пчелица”. Специалната
награда за оригиналност в малката група,
журито присъди на Теодора Събева от ДГ
„Радост”.
Във втора възрастова група бяха отличени Виктория Андреева от VІІІ „б” клас с
І-во място, Афизе Ибрямова от VІ „а” клас
се нареди на ІІ-ро, а съученичката й
Александра Чавдарова - също от VІ „а”
клас, заслужи ІІІ-то място. Специалната

награда за оригиналност в тази възрастова група отиде при Мария Калчева от ІІІ „а”
клас. Всички те са ученици от СУ „Максим
Райкович”. Ръчно изработените картички
бяха изложени в конферентната зала на
Музея на гурбетчийското градинарство,
където председателят на журито Васил
Русев връчи награди на победителите и
грамоти на всички участници.
Картичките, изработени за конкурса зарадваха дамите от Клуба на хората с
увреждания, потребителите на Обществената трапезария и абонатите на Домашния социален патронаж.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПОЛУЧАВА
ПЕТ ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕМОНТ НА ИГРИЩЕ
НА КОМАНДОСА ШАРКОВ НА СТАДИОН „МИХАИЛ АЛЕКСИЕВ”

В Лясковец бе почетена паметта на загиналия преди пет години командос Емил Шарков.
Ученици, учители, училищното и общинското
ръководство посрещнаха на черната за Лясковец дата, близките и колегите на командоса,
както и министъра на
вътрешните работи Младен Маринов. За петгодишнината от смъртта
на спецполицая бе организирано възпоменание
в двора на СУ „Максим
Райкович” пред паметната му плоча. Емил Шарков загина на 14
март 2014 година, докато изпълняваше
служебния си дълг. Именно на метри от
учебното заведение се разигра кървавата драма, която никога няма да бъде забравена. В памет на Шарков, Община
Лясковец изгради плоча, която бе открита за първата годишнина от смъртта му и
на която всяка година близките на полицая и лясковчани отдават заслужена почит. За помена дойдоха съпругата на командоса Милена, баща му Емил Шарковстарши, приятелите му от спецотряда за
борба с тероризма, директорът на Главна дирекция „Национална полиция”, директорът на Областната дирекция, областният управител, полицаи от различните структури и граждани на Лясковец.
Поклонението започна със заупокойна молитва, която отслужи лясковският
свещеник отец Богдан. Възпоменателни
думи за Шарков отправи заместникдиректорът на училище „Максим Райкович” Ивелина Георгиева. Министърът
произнесе слово за трагично загиналия
спецполицай. „Тук сме, за да отдадем по-

чит на един герой, който даде живота си
за спокойствието на българското общество и за спокойствието на децата от Лясковец. За съжаление при тези операции
понякога се случва така, че се губи и живот. Ние никога не можем да бъдем подготвени за това. Емо Шарков беше служител за пример, той гореше в работата
си. Загина в изключително рискова операция, запазвайки живота на колегите си
и децата в близкото училище. Загина и
остана герой в съвременното общество.
Може би историята ще оцени още повече
подвига му. За съжаление остава загубата за обществото, болката на близките и
колегите, но остава един светъл пример.
Нека всички, които прекрачват прага на
това училище да виждат плочата и да знаят, че това е пример за изпълнен дълг и
смелост“, сподели министър Маринов.
Всички присъстващи почетоха паметта
на героя на колене с минута мълчание и с
поднасяне на венци и цветя, в знак на уважение и преклонение пред саможертвата му и достойно изпълнения му служебен дълг.

Община Лясковец e одобрена за финансиране по проект „Реконструкция на
открита спортна площадка в град Лясковец” по подмярка 7.2 от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020.
Общата стойност на проекта е 117 348 лева, а изпълнението му е в рамките на две
години.
Проект „Реконструкция на открита
спортна площадка в град Лясковец”, цели да подобри състоянието на спортната
инфраструктура, като бъде напълно обновено игрище, намиращо се на стадион
„Михаил Алексиев” в град Лясковец.
Облагодетелствани
от реконструкцията
на откритата спортна площадка са около 800 ученици, както и младежи и хора
в активна възраст,
спортни и фирмени
клубове и други потенциални ползватели.
Обновяването на
спортното игрище
ще допринесе за
оптимизирането на
разходите за модернизиране на спортни
площадки общинска
собственост. Чрез
проекта ще се създадат условия за подобряване качеството на предлаганите
услуги за населението, което е основен
фактор за устойчиво социалноикономическо развитие. Обновяването
на игрището за футбол на малки вратички, ученически игри и тренировки ще доведе до повишаване качеството на живот, по-добри възможности за задържане
на активното население и привличане на

инвестиции.
Основна дейност по проекта е изпълнението на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на открита
спортна площадка в град Лясковец, кв.
82, УПИ XX”. С реализирането на проекта ще се постигне частично коригиране и
отнемане на съществуваща настилка,
подравняване и трамбоване, демонтаж
на съществуващата телена ограда и изграждане на прозирна такава около игрището и зад трибуните, полагане и трамбоване на инертен материал, полагане
на нова спортна настилка (изкуствена

трева), монтаж на футболни врати, доставка и монтаж на стоманена входна врата и направа на хоризонтална маркировка на площадката с перли.
Очаквани резултати от реализацията
на проекта са създаване на оптимална
жизнена среда в Община Лясковец,
създаване на достъпност и насърчаване
развитието на човешките ресурси.
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конски впряга, 2 магарешки впряга и петима състезатели в категория „Езда”.
На обяд бе дадено началото на тодоровите кушии,
след като кметът на Лясковец д-р Гецова и козаревският кмет Красимира Колева приветстваха участниците и многобройните
почитатели на конните надпревари.
След оспорвана борба
първо място при ездачите
спечели Йордан Янков от
Козаревец с кон Барика.
Втори бе Адриан Максим
от Русе с кон Мърфи, а трети - Светлозар
Йорданов от Козаревец, състезавал се с
кобила на име Амазонка Първа. При раздел конски впряг първо място заслужи
добридялчанина Мирчо Асенов с кон
Голф, който всяка година печели призовите места. Втори се нареди Димо Димов от
Козаревец с кобила Мая. Светлозар Йорданов със Сара завоюва третото място.
При магаретата първо място грабна козаревчанина Илия Йорданов с магаренце
Мима, а втори остана Обрешко Обрешков. Призът за най-гиздав кон взе красивата Амазонка Първа, собственост на русенката Габриела Стойнева. За атрактивната и трудна за изпълнение надпревара -

ха парични премии, грамоти, купи и статуетки.
За тазгодишното издание на празника
в Добри дял се погрижиха кметството, читалището и инициатори, запалени по спорта. Добридялчани и гости станаха свидетели на конни надбягвания, в които участваха ездачи и състезатели с каруци. При
състезанието коне с каруци победител и в
своето село е казаревският първенец Мирчо Асенов. Втори е Милен Карагьозов, а
трети - Емил Калчев. Те си оспорваха при-

паркиране на заден ход, тази година не се престраши
никой.
Наградите на победителите бяха връчени от
председателя на конярското дружество Светлозар Йорданов, от д-р Гецова и козаревския кмет Колева. Организатори на
събитието от години са „Конярско дружество-1986 с.
Козаревец”, подпомогнати
от кметството и местното читалище „Земеделец-1899”, от Община Лясковец и от
близо 20 фирми спонсори, а наградите бя-

зовите места с още трима състезатели общо 6 впряга се впуснаха в тазгодишната
надпревара. При раздел „Езда” - двама ез-

дачи се състезаваха и си поделиха първо
и второ място - това са Сабри Сабриев и
Иван Костадинов. За поредна година добридялчани се впуснаха и в модерно
съревнование, нетипично за празника Тодоровден - някои се състезаваха не с коне, а с мотокултиватори. Там триумфира
Сабри Мехмедов. Наградите за победителите в Добри дял бяха грамоти, парични
поощрения и по чувал зърно. И като на
празник и млади, и стари се веселиха с
оркестър и хубава почерпка.
В Джулюница откриха надпреварите с
приветствия и водосвет, след което големите емоции избухнаха на стадион „Владислав”. Там протича всяка година конното състезание, което кметството подготвя
за жителите и гостите. В надпреварата се
включиха хубави коне и нагиздени магаренца с каруци. Наградите бяха за найдобрите - а именно парични премии, грамоти, чаши и стекове бира от спонсорите.
В Джулюница победителите бяха наградени от почетния гост на празника - героя
от САЩ 1994 Бончо Генчев, от лясковския
кмет д-р Гецова и от домакинстващия
кмет на празника - Мариян Точев. Първенци в ездата са Иван Димитров и Севдалин
Асенов, с магарешкия впряг отлично се
справиха Пламен Йорданов и Ивайло Йорданов - съответно на първо и второ място,
а в надпреварата с конски каруци, найдобри бяха Иван Йорданов, Дончо
Александров и Ганчо Николов.

ДЖУЛЮНСКИТЕ УЧЕНИЦИ БЯХА ЛЕСОВЪДИ ЗА ЕДИН ДЕН

И тази година ученици от Община Лясковец се включиха в инициативите, които
служителите на Горското стопанство организираха по повод Седмицата на гората.
Директорът на Териториално поделение
Държавно горското стопанство - Горна
Оряховица инж. Мирена Татарджийска, заедно със своя екип, създадоха за децата
от Джулюница забавен и поучителен празник, който премина под наслов „Лесовъд
за един ден“.
Тази година Седмицата на гората протече от 1 до 7 април и мотото бе „140 години история и традиции в грижата за бъдещето на гората”. С много мероприятия протича професионалният празник на служителите, които ежедневно и неуморно се
трудят за опазването, стопанисването и
възобновяването на гората. „Това е найзначимото събитие в годината за всички
нас”, сподели инж. Татарджийска и изрази
благодарност към своя екип.
Една от инициативите на Горското стопанство в седмицата на професионалния
празник бе „Лесовъд за един ден” и тя се
състоя в разсадника в село Джулюница,
като в събитието се включиха близо 50
ученици от първи до четвърти клас на училището в селото ОбУ „П. Р. Славейков”. Лесовъди и деца и учители от джулюнското

училище участваха в инициативата, която
премина под формата на интересни лесовъдни игри. Децата научиха повече за
дървесните видове, за залесяването, за
горските животни, за различните видове
растения и дървета в България.
В проявата, посветена на Седмицата
на гората, джулюнските деца залесяваха
заедно с горските служители и им беше
особено интересно. Малчуганите се включиха в разнообразните игри, които ле-

совъдите им бяха подготвили и всеки от тях
получи много подаръци – шапки, изработени
от дърво медали, тефтери и по фиданка източна туя, а за всеки
клас имаше по фиданка едроразмерна западно-смарагдова туя
и пет броя червен американски дъб за училището. Разделени по групи, децата участваха в
творческа работилница и в игрите „Познай
животното”, „Равновесие в природата”, „Звуци в природата”, в игри,
свързани със засаждането, определянето
възрастта на дървостоя по отсечена шайба и други. Най-много ентусиасти имаше
за засаждането и поливането на дръвчета, а най-впечатляващ момент за всички
беше изкопаването на пръстта със специалния инструмент колесов меч.
Своите талант и арт-умения децата заявиха в най-интересната от всички игри –
изработка на декоративни пана с материали от природата, а именно - клонки, мъх,

шишарки, жълъди, листа, семена и други.
Тази изява на децата имаше състезателен характер и от 33 красиви пана бяха избрани трима автори, които получиха специални предметни награди. На първо място с най-красива творба е Димитър Димитров от ІV клас, който нарече паното си
„Горско човече”. Първокласниците отсрами малката Мирослава Николаева, заела
второ място с „Елова гора”, а трети се класира четвъртокласникът Станимир Колев
с „Многоцветна градина”.
Като лесовъди за един ден възпитаниците на училището имаха възможност да
обогатят познанията си за гората и за работата на горските служители в нашия регион, да разберат, че в разсадника край
родното им село се произвеждат хиляди
фиданки, че служителите ежедневно полагат грижи за опазването на гората и ред
други интересни неща за лесничейската
професия. Възрастните пък не скриха
очакванията си, младите лесовъди да станат утрешната смяна в горските стопанства. Преподавателите пък видяха в инициативата възможност децата да се откъснат от изпълненото с технологии ежедневие, а знанията за гората определиха
като основа на екологичното възпитание
и образование.

МЛАДИТЕ ЛЯСКОВСКИ АКТЬОРИ С НОВА ПОСТАНОВКА И С НОВИ УСПЕХИ

За трета поредна година театрален
състав „Мелпомена“ при НЧ „Напредък1870“, гр. Лясковец показва нова постановка в началото на всеки творчески сезон. ТС
„Мелпомена” е създаден преди три години
и вече с три постановки в кратката си история, готви се и за четвърта. Новата творба
на младите актьори е историческата драма „Борислав“ от големия Вазов. Нейната
премиера беше на 31 март 2019 година в
читалището на село Драгижево. Пиесата
връща зрителя в далечната 1237 година по
време на царуването на Иван Асен II. В нея
са преплетени любов и омраза, възход и величие, преданост и предателство, сила и
слава - теми с актуално звучене и днес. В
историческите личности в „Борислав” се
превъплътиха Илия Илиев, който играе
цар Иван Асен II, Красен Стоянов играе Борислав, а главната женска на Тамара е поверена на Пламена Пенкова. Габриела Кондева е Ирина, Дария Хаджииванова - Зоя,
ролята на Гавраил играе Владимир Димитров, Драгота се играе от Даниел Димитров,
Приязд - от Ивелин Иванов, Моймир - от Николай Марков, Вела изпълнява Ивона
Ярославова, Анна - Симона Георгиева, отец Хиацинт е Християн Зашев, а Боряна

Александрова и Нелина
Йорданова играят ролите
на болярка и на циганка.
„Участниците с много
любов и желание подготвяха пиесата и се заеха и
с трудната част по облекло, декори и аксесоари.
На младия състав са идеите по изработването на
корони, мечове, колони в
тронната зала, лятна градина и много други - така
с много ентусиазъм те отделиха от ценното си свободно време, за да се роди този спектакъл”, разказа със задоволство от
добре свършената работа техният ръководител и режисьор Даниела Райкова.
Подготовката за новия спектакъл започва в началото на месец октомври миналата година, като за няколко месеца с много трудности успяват да приключат новата
си рожба. Най-голям проблем било събирането за репетиции по едно и също време, тъй като младите актьори са предимно
студенти, ученици и работещи младежи с

различна заетост на смени, а някои - и работещи, и студенти едновременно. Осъзнавайки, че публиката предпочита смешното,
а не сълзливи трагедии, младите таланти
имат готовност да зарадват своите почитатели и с вълнуваща комедия, но това ще
стане след няколко месеца, разкрива още
за бъдещите планове на състава неговата
ръководителка, която възнамерява да се
включи в предстоящата комедийна игра, за-

едно със своите възпитаници.
С новата си постановка лясковските театрали вече показаха майсторство в играта и трудът им беше възнаграден. Преди
няколко дни пожънаха първите си успехи с
„Борислав” - завоюваха няколко отличия,
които са от престижен театрален форум Националният детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни”,
провел се в Сливен. В него нашите таланти
се съревноваваха със 160 младежи театрали - представители на ОДК, читалища и
училища от Бургас, Стара Загора, Силистра, Габрово и други градове в страната.
Журито беше в състав - председател Златко Гулеков и членове Георгиос Филаделфефс и Илиян Урумов. Награда за найдобра женска роля бе връчена на Пламена
Пенкова за ролята й на Тамара, а Илия
Илиев получи Награда за актьорско майсторство. Даниел Димитров за пореден път
показа своите артистични възможности и
му бе присъдена Награда за поддържаща
роля за превъплъщението му във великия
болярин и царски сановник Драгота. Журито присъди за цялостното представяне на
театралния състав и награда за интерпретация на историческа тема.
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С БОГАТ КОНЦЕРТ БЕ ОТКРИТА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА „ЗАЕДНО”

За трета поредна година Лясковец домакинства изложба за ученическо творчество. Националната изложба под надслов „Заедно”, която е вече традиционна,
бе организирана от Община Лясковец, Начално училище „Цани Гинчев”, Център за
приобщаващо образование и Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите - Стара Загора.
В тазгодишното издание на Националната изложба се включиха 823 ученици от
72 училища от 22 области на България.
На 163 от тях се оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие. Наймалкият участник бе на 6 години, а найголемият - 17-годишен. Рисунката, пропътувала най-много километри бе от
Българо-австрийското училище „Св. Св.
Кирил и Методий” - град Виена. Комисия,
определена със заповед на кмета на
Община Лясковец, разгледа ученическите творби, представени за участие и ги
класира в четири възрастови групи. В групата на най-малките художници от първи
клас, победител е Диляна Петрова от Школа „Арт Попово”. Втора в надпреварата е
Ивана Валентинова от СУ „Св. Св. Кирил
и Методий” - гр. Белослав, а трети при
първокласниците се нареди Георги Стоянов от ОУ „Димитър Благоев” - гр. В.
Търново. Второкласниците бяха победени отново от представител на Школа „Арт

Попово” в лицето на
Анита Илиева. На второ
място се класира творбата на Радина Радева
от добричкото СУ „Любен Каравелов”, а трета
е Амира Шалганова от
ОУ „Христо Ботев” на
смолянск ото сел о
Късак. Първата награда
при третокласниците отпътува за Австрия - тя е
за Стефани Харалампиева от Българоавстрийското училище
във Виена. Рая Гужерова от Поповската школа
е втора, а третото място
е за Мая Алексиева от
Центъра за подкрепа на
личностното развитие - гр. Бургас. В
четвърта възрастова група - групата на
най-големите участници от четвърти клас,
Мария-Александра Иванова от Център за
подкрепа на личностното развитие - гр.
Бургас е първа, а втори и трети места спечелиха съответно Стефания Петкова от
Школа „Арт Попово” и Ралица Цветанова,
възпитаничка на ОУ „Васил Левски” - гр.
Правец.
Младежкият дом в град Лясковец едва
побра стотиците рисунки на децата. Там
беше изложено творчеството им и бе направено официалното откриване на пребогата експозиция. За събитието се
събраха много гости, експерти, учители и
ученици. Специални гости, дошли да видят красотата на багрите, изобразяващи
детските мечти, бяха д-р Татяна Предова
и д-р Бояна Алексов - експерти от дирекция „Приобщаващо образование” на Министерството на образованието и науката, регионални експерти от РУО, от областни дирекции „Закрила на детето”, представители на Фондация „Живот със Синдром на Даун”, директори на Центрове за
специална образователна подкрепа, на
Комисия за защита от дискриминация, на
дирекцията за социално подпомагане,
преподаватели и студенти от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и
Методий“ и много други.
Официалното откриване започна с

химните на България, на град Лясковец и
на училището и с думи за „Добре дошли”
от кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова. Татяна Предова поднесе по-

здравителен адрес от името
на Деница Сачева - заместник-министър на образованието и науката, а д-р Марта
Николова поздрави от името
на началника на РУО инж.
Личева. Бяха наградени и победителите в тазгодишната
надпревара, а децата от НУ
„Цани Гинчев” и от гостуващото СУ „Вичо Грънчаров”,
както и от ДГ „Пчелица”, поднесоха богат празничен концерт. Деца от различните
класове на домакинстващото училище участваха в пролетни танци, изпяха и много
песни, а песента „Заедно“, превърнала се
в своеобразен химн на изложбата, присъстващите чуха в изпълнение на Преслава Георгиева и Християна Матеева от
гостуващото горнооряховско училище,
подкрепени от учениците на НУ „Цани Гинчев”. На 10 езика децата произнесоха и ду-

мата „Заедно” и показаха колко тя е важна
в процеса на приобщаване.
В приобщаващия празник се включиха
и децата от детски танцов състав „Буровче“ с ръководител Павлина Кълчишкова и
корепетитор Иван Кълчишков, а малчуганите от детска градина „Пчелица“ представиха песента „Малка пътечка“. Пребогатият концерт на децата завърши с представяне на театрална интерпретация в
три действия „Вход Господен“, „Разпятието на Божия син“, „Възкресение Христово“
- в духа на предстоящите най-светли празници, а учениците от клуб „Религия“ подготви отец Зоран Мамучевски, който ръководи от тази учебна година заниманията
на децата по религия.
Ден след откриване на изложбата, в
Лясковец за домакини и гости експерти и
учители, се проведоха паралелно две обучения, водени от лектори на Департамента за информация и
повишаване
квалифик ацията на учителите - Стара Загора. Темите, които
се разгледаха и обсъдих а б я х а
„Класът като
група” и „Коучингът в училищна среда
- за кого и
как”. По време на обученията участниците имаха възможност да преживеят груповия процес и да наблюдават в реална среда ефективността
от неговото прилагане с педагогическа
цел. Също така педагозите се обучаваха
да създават нова култура, основана на
креативност, самопознание, емпатия, целенасоченост и ориентирано към резултати развитие.

ВОДЕЩИЖУРНАЛИСТИОТСТРАНАТАУВАЖИХА ТОДОРОВДЕН В СЕЛАТА ПРЕМИНА С
65-АТА ГОДИШНИНА НА РАДИО „ЛЯСКОВЕЦ” КУШИИ, ВЕСЕЛИЕ И МНОГО НАГРАДИ

Всяка година традиция е в лясковските села да се организират ритуали,
свързани с Конския Великден. И тази година те бяха спазени в чест на конете и техните стопани. Тодоровден се отбелязва с
водосвет за здраве, с освещаване на пога-

ча и зърното на животните, с развяване знамето
на конярското дружество, с тържествен парад,
а същинската част на
празника са зрелищни игри и надбягвания в селските мери и поляни.
В Козаревец след водосвета, отслужен от йеромонах Димитрий, се
състоя и ритуалното захранване на участващите в надпреварата коне и
магарета с обреден
хляб. Празнична кавалкада премина по улиците
на селото, за да видят
всички нагиздените животни, украсените за феста каруци и да
бъдат почетени именниците по къщята общо 26-ма в селото, най-малкият от които Тодор Венков. На селската мера се
събраха тази година за надпреварите 7
на стр. 3

„Лясковец” през годините печели и много
награди от национални радиоконкурси.
В навечерието на 65-ата годишнина,
след близо 30-годишния си опит и
мъдрост, отдаденост и всеотдаен труд,
гласът на Лясковец Елена Берова споделя: „Искам да благодаря на всички мои
събеседници през годините. Надявам се,
че това, което съм успяла да им даря с обич през всичките тези почти 30 години глас и слово, звук и музика, добронамереност и съпричастност, е
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
моят скромен
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net

принос към нашето-тяхно радио.“ Преди
да бъде разрязана празничната тортата,
кметът д-р Гецова благодари за дългогодишния труд на Елена Берова с думите:
„Пожелавам в бъдеще радиото ни да разширява хоризонтите на слушателя за големия и динамично развиващ се свят. На
всички радиожурналисти, и в частност на
нашата неуморна Елена Берова, която
ежедневно се сблъсква със злободневните проблеми на обществото ни, желая от
сърце здраве, сили и творческа смелост,
за да продължава достойния път, по който
върви вече години наред”.

65 години навърши
през месец април тази година Общинско радио
„Лясковец”. За годишнината, ръководството на
Община Лясковец и
дългогодишният водещ
на радиото Елена Берова организираха празнично честване. В Младежкия дом в Лясковец
се събраха журналисти
от водещи общински радиа. Сред гостите бе и Татяна Симеонова, преподавател във факултета
по журналистика и масови комуникации при Софийския университет
„Кл. Охридски”, радиожурналисти от БНР
и от радиата на Омуртаг, Левски, Г. Оряховица, Каварна, Пирдоп, Враца, Дряново,
Исперих и други. Водещият радиожурналист на лясковското радио Елена Берова
посрещна гостите си по стар български обичай със здравец, погача и сол, а кметът
на Общината д-р Гецова беше подготвила
подаръци сувенири, които да останат
скъп спомен за представителите на радиожурналистическата гилдия. Скъпите гости бяха посрещнати и с песента „Без радио не мога”, както и с кратка програма от
Вокална група „Бели ружи”, които първо
изпълниха химна на Лясковец, а след това всички присъстващи бяха приветствани с „Добре дошли” от кмета д-р Ивелина
Гецова. Задружното семейство на радио-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

водещите проведе и традиционното си
събрание на общинските радиооператори в присъствието на домакина си д-р Гецова, а вечерта Елена Берова прие и официалните поздравления и подаръци на колегите си, които събра около голяма празнична торта.
Общинско радио „Лясковец” е създадено през 1954 година. От 1992 излъчваната всеки ден радиопрограма започва
след сигнала, който е по мотиви на песента на Димитър Русев „Хоро се вие край манастира”. За повече прозрачност в работата на местния парламент, радио Лясковец директно излъчва заседанията на
Общински съвет. През 2006 година местното кабелно радио преминава изцяло
към Община Лясковец. Общинско радио

