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НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА БЕ ОТКРИТА ТЪРЖЕСТВЕНО В ТРИТЕ УЧИЛИЩА
ректорите пожелаха
присъствена учебна
година, успехи в справянето с трудностите, които реално предстоят, помолиха родителите за разбиране
и взаимопомощ, обяснени бяха и училищните правила, подготвени от всяко школо за работа във време на епидемиологична обстановка.

В Лясковска община започна новата
учебна година.
Тържествено откриване с химни и приветствия имаше и в трите общински училища. На прага на една
необичайна учебна
година, ученици, учители и родители са изправени пред много
трудности и предизвикателства. В условия на стриктно прилагане на мерките за намаляване разпространението на COVID-19, екипите на
СУ „Максим Райкович“, ОбУ “П. Р. Славейков” и НУ „Цани Гинчев“, търсейки баланса между предпазливостта и отговорността за здравето на децата, започнаха новата 2020/2021 учебна година.
Официалното откриване бе в дворовете на учебните заведения, като специално внимание бе отделено на първокласниците, за които този ден и прекрачването
прага на училището са специални моменти в живота. Първият училищен звънец бе
посрещнат наистина с голямо вълнение
от първокласниците. Звънът му развълнува и по-големите ученици, за които раздялата през тази година бе значително подълга. В приветствените си обръщения ди-

В трите училища беше организирана и
кратка програма с музикални поздрави и
рецитация на тематични празнични стихотворения. Разбираемо в този ден, поспециално беше вниманието на всички
към най-малките ученици. Отправени бяха поздрави от по-големите, символично
бе предаден ключа на малчуганите, с който да отключват вратите към знанието,
пуснати бяха в небето балони и гълъби.
След официалната част и приветствията,
отправени от директорите и от кмета на общината, под звуците на училищното
звънче, децата бяха преведени в класните си стаи, а там бяха посрещнати с питки,
торта и други лакомства. За първолаците
кметът на община Лясковец д-р Ивелина
Гецова отново бе предвидила книжки с из-

брани български народни приказки и с традиционно послание към малките знайковци, които ще се учат тази година на четмо
и писмо.
За пръв път прага на родните училища
прекрачиха 62 деца, разпределени в четири паралелки. Техните ръце ще държат
учителките Миленка Николова, Светла Бонева, Горица Мирчева и Веска Колева.
Общо учениците в общинските училища
са 680 - 25 паралелки в лясковската гимназия, 10 паралелки в основното училище
в Джулюница и 5 паралелки в наймалкото училище - началното в Лясковец.
Училищните екипи се похвалиха в
първия учебен ден и
с новите си придобивки. В СУ „Максим
Ра й к о в и ч “ д и р е кторът, учителите и
всички ученици са с
нови униформи. Директорът Даниела
Арабаджиева показа
и новите класни стаи
и модерно оборудваните кабинети по
български език и литература и по история и
цивилизация.
Обединено иновативно училище „П. Р.
Славейков“ в Джулюница посрещна своите първолаци в изцяло обновена и с изрисувани стени класна стая, каквито
всъщност са всички стаи в училището.
„Град на приятелството“ се нарича стаята,
в която бяха въведени първокласниците.
В него децата ще учат буквите, но и ще
бъдат възпитавани да бъдат добри приятели. От години ръководството на училището в лицето на директора Даниела
Христова, за да приучи децата от различни етноси да живеят и творят в атмосфера
на доверие, приятелство, взаимопомощ и
толерантност, създава в класните стаи
нужната обстановка за това. Самата директорка, която е художник, рисува класните стаи и ги превръща в мини картинни
галерии. Всеки випуск си има и точно опре-

делено наименование - четвъртокласниците са „Всезнайко“, трети клас са „Изследователи“, второкласниците се наричат
„Мечтатели“ , а най-малките са „Приятели
+“ - втори випуск приятели. Целта е в града на приятелите, по-добре справящите
се ученици, като истински приятели, да
оказват помощ на по-трудно възприемащите, обясняват иновативните си методи
от екипа на училището, които при първия
випуск „Приятели“ са били изключително
успешни.

В начално училище „Цани Гинчев“ в
Лясковец директорът Диана Петкова,
освен с красивите класни стаи с нови чинове и столчета, с обновения двор и освежените катерушки, се похвали и с поредните
одобрени проекти, по които школото ще
работи през учебната година - по Национална програма „Участвай и променяй родителят, активен партньор в училищния
живот“ и „Иновации в действие“, „Заедно
срещу насилието в училище“ по програма
Еразъм+, „Образование за утрешния
ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, както и с
проект „Приобщи се в нови партньорства“, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн
и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Д-Р ГЕЦОВА ПОСЕТИ ВЪЗРАСТНА ПОБЕДИТЕЛ В ОСМОТО РАЛИ „РАХОВЕЦДАМА ЗА 100-ТНИЯ Й РОЖДЕН ДЕН ЛЯСКОВЕЦ“ Е МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ

Столетница от Лясковец получи специално внимание от кмета на Общината
д-р Ивелина Гецова за трицифрения си
юбилей. По традиция кметът на Лясковец
посещава винаги онези жители на общината, които навършват столетие. Поредната възрастната дама, която стигна до тази достолепна възраст е Марийка Цанева

Калянджиева от
Лясковец.
Марийка Калянджиева е родена на 19 септември 1920 година. Тя е найвъзрастният жител на град Лясковец, но община
Лясковец има и
по-възрастен
гражданин и това
е 102-годишната
к оз а р е вч а н к а
Иванка Сахатчиева.
Марийка Калянджиева живее в Лясковец с
дъщеря си Миланка Маринова, която се грижи с много
любов, топлота и всеотдайност за своята
майка. Именно тя подготви и специалния
празник за баба Марийка, като събра на
семейно тържество роднини и братовчеди от Варна за стотния A юбилей. Марийка Цанева Калянджиева е родена в Ляскона стр. 2

За осми път в Лясковец почитателите на
високите скорости имаха възможност да се насладят на планинското
рали-състезание „Раховец-Лясковец“. Надпреварата беше орган и з и р а н а о т
Автомобилната федерация на България, общините Лясковец и Горна Оряховица и
Автомобилен спортен
клуб „Етър Рейсинг”.
Надпреварата получи
втора дата, след като
първата бе отменена
заради извънредните
мерки заради Covid-19 и увеличения по
същото време брой заразени в област Велико Търново. Състезанието е кръг от Националния шампионат по планинско изкачване и се проведе в два поредни дни
на трасето от стадион „Михаил Алексиев“
в Лясковец към Петропавловския манастир. За него организаторите и разбирачите от автомобилни състезания казват, че е
едно от най-подходящите и безопасни тра-

сета в страната ни. Трасето на състезанието е с дължина 3350 м, денивелацията е
6.3%, височината на старта 240 м, а височината на финала 450 метра.
Административно-техническият преглед,
както обикновено се проведе в първия
ден преди старта на тренировките в три
манша. Официалното откриване се
състоя традиционно пред сградата на обна стр. 2
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Общинска хроника
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ПОБЕДИТЕЛ В ОСМОТО РАЛИ „РАХОВЕЦ- Д-Р ГЕЦОВА ПОСЕТИ ВЪЗРАСТНА
ЛЯСКОВЕЦ“ Е МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ ДАМА ЗА 100-ТНИЯ Й РОЖДЕН ДЕН
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щина Горна Оряховица и в него
с во и те п р и ветствия към участници и публика
отправиха организаторите. С ескорт между двата
града бяха изведени автомобилите до стартовата линия, която е пред стадиона в град Лясковец, след което
започнаха тренировките в три
манша.
На втория ден бе същинската надпревара. И тази година интересът към състезанието бе голям - състезатели от цялата
страна се включиха в рали „РаховецЛясковец 2020“, което премина без сериозни инциденти. Десетки бяха зрителите,
дошли да подкрепят своите фаворити. 34
пилоти се впуснаха в надпреварата тази
година, но до класирането стигнаха 26ма. За пръв път в „Раховец Лясковец“ стартира успешно и една дама - варненската
състезателка Вилияна Дякова от клуб
„Флат Аут“, която не стигна до края на
състезанието, но получи специална награда. Овен домакините от Търново, да
премерят сили дойдоха и пилоти от Варна, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Шумен, Казанлък, Панагюрище, Видин, Габрово и други.
Търновецът Мирослав Ангелов с Шкода Фабия R5 Evo стана победител в генералното класиране в Лясковец. На второ
място е Косю Йорданов с Рено Меган от
клуб Грийн Фокс Моторс, а Искрен Веселинов от Дианел Рейсинг с Хонда Сивик
се нареди трети. Отборно първенец е великотърновският тим Мегапорт - представен от Мирослав Ангелов, Огнян Герджи-

ков, Емил Денев. Старозагорци са втори в
отборната класация, а трето място на
стълбичката отборно заеха Грийн Фокс
Моторспорт.
Лясковчанинът и основоположник на
ралито в Лясковец Тодор Тодоров от
“Етър Рейсинг” с Фолксваген поло завърши втори в своя клас НС3. Тази година
купа „Лада” бе връчена на Огнян Патенов,
а победителите по класове са варненецът
Пламен Петров, Искрен Веселинов, Косю
Йорданов, Стефан Георгиев, Александър
Кръстев, Михаил Боев, Динко Иванов,
Огнян Герджиков. Мирослав Ангелов е
първи в своя клас RС2, като общото му
време е 6:21.75. До края на състезанието
за съжаление отпаднаха осем състезатели, но самата надпревара протече при
много добра организация, без инциденти
и с много добри впечатления от страна на
пилоти и публика. Купи и шампанско бяха
осигурени за победителите, а награждаването традиционно се състоя на стартовата линия. Пилотите бяха наградени и поздравени от заместник-кметовете на общините съорганизатори Стефчо Алипиев
и инж. Росица Господинова и от президента на „Етър Рейсинг“ Димитър Стефанов.

Община Лясковец започна реализацията
на проект „Създаване на нови работни
места в социалната икономика”

Община Лясковец започна реализирането на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на
Община Лясковец“, по договор
BG05M9OP001-2.095-0001-C01, по процедура чрез подбор на проекти по приоритетна ос 02 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”,
по процедура BG05M9OP001-2.095 мярка
на МИГ 05 „Насърчаване развитието на
местната икономика и нови работни места в социални предприятия”. Финансирането е по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2014-2020 г., чрез
Водено от общностите местно развитие,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Възложител на проекта е Министерство на труда и социалната политика,
чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.
Срокът за реализация на дейностите е 15
месеца - от 1 август 2020 година до 31
октомври 2021 година. Общата стойност
на проекта е 199 936.38 лева. Целта е
създаване на условия за заетост и социално включване на рисковите групи в общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и почистване на
територията на община Лясковец. Десет
лица ще бъдат наети на работа в град Лясковец и по 1 лице в петте кметства.
Специфични цели на проекта са осигуряване на заетост, възвръщане на трудо-

вите навици и развитие на умения и трудова дисциплина на лица от уязвимите
групи с трайна липса на трудова заетост в
сферата на озеленяването и благоустройството; разширяване дейността на социалното предприятие за озеленяване и благоустройство на територията на община
Лясковец; постигане на оптимизация на
разходите, които община Лясковец осигурява за благоустрояване, озеленяване и
почистване на зелените площи; развитие
и популяризиране на нови инициативи в
социалната икономика, свързани с насърчаване на „зелени работни места”. Целева група по проекта ще бъдат продължително безработните лица, безработни над 54-годишна възраст; безработни лица без никакво образование, с
основно или по-ниско образование, лица
без професионална квалификация, живущи на територията на община Лясковец.
За обезпечаване работата на лицата,
които ще бъдат наети на трудови договори при 8-часова заетост, ще бъдат закупени работно облекло, лични предпазни средства, градинска техника, градински инвентар и други необходими материали.

Проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, договор
BG05M9OP001-2.095-0001-С01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.
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вец и е имала сестра еднояйчна близначка. Свързва живота си с Илия Калянджиев, който е неин другар в продължение на
50 години. Животът й е белязан и от голяма трагедия, в която загиват тримата й синове, но въпреки всичко, тя достига столетието с много упоритост и непрестанна
борба с бедността, с физически труд и домакинска работа, на която е била отдадена до преди 2-3 години. Възрастната жена
е родила и отгледала, освен тримата си сина, също и най-малкото си дете - дъщеря
си Миланка, която сега се грижи за нея, заедно с внуците Петра и Борис.
Да A поднесе своите пожелания по повод кръглата годишнина, в дома на жената дойде и кметът на община Лясковец др Ивелина Гецова. Освен подарък и пожелания, д-р Гецова поднесе на юбилярката
и празнична торта със свещички, които A
помогна да духне. Д-р Гецова се снима
със столетницата, пожелавайки A да е жива и здрава и спокойни и изпълнени със семейна топлота да са старините A. Баба Марийка пък поръча на кмета за 101-та годишнина пак да заповяда на рождения й
ден.

В Лясковска община в момента има
още един столетник - баба Иванка Сахатчиева от Козаревец и тя е не само найвъзрастният жител в Община Лясковец,
но втората жена на тази възраст в област
Велико Търново. 102 години козаревчанката навърши на 3 юли, а жителка на
Арбанаси е само с три месеца по-голяма.
На достолепната възраст 97 години са и
Донка Манева и Добра Ганева от Джулюница, а най-възрастен жител на село Мерданя е 95-годишната Мария Чертоянова.
Другите две села на Лясковска община
Добри дял и Драгижево преди няколко години също имаха столетници. Стотният
си юбилей дочака през 2016 година и драгижевчанката Донка Арнаудова, столетната възраст достигна и добридялчанката
Мария Матева, до 102 години живя и баба
Фрона Ефтимова също от Добри дял, 100
навърши и к озаревчанк ата Пена
Ангелова. Спокойният живот на село, екологичната храна от дворовете и стопанствата, движението и навика на жителите да се трудят до дълбока старост, са едни от основните причини, регионът ни да
се нарежда на едно от първите места по
дълголетници.

РЕМОНТИРАТ СЕ СГРАДАТА И ИГРИЩАТА
КЪМ СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС НА СТАДИОНА
От 12 август 2020 година в Лясковец започна основен ремонт на обслужващата
сграда към спортния комплекс на града с
финансиране по проект „Красива България“. Това е втория етап от ремонта на
сградата, като в резултат се предвижда тя
да бъде цялостно реконструирана и да
осигурява съвременни условия за спортна дейност.
Проектът „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град
Лясковец - Етап 2” е финансиран по мярка
М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България“ към Министерство на труда
и социалната политика. Общата стойност
на проекта е 161 520 лева, от които 77 530
лева са от „Красива България“ и 83 990 лева от бюджета на община Лясковец,
съгласно подписано споразумение №РД
09-23 от 12.02.2020 година.
Сградата е двуетажна, монолитна, със
стоманобетонов скелет и ограждащи конструкции от едри тухли, с разгъната застроена площ 430,13 кв.м. Функционира
като спортно-битова сграда, ползваща се
от спортните клубове за тренировъчна
дейност, от ползвателите на стадиона и
спортните площадки, както и от спортистите, треньорите и съдиите при провеждане на футболни мачове и други спортни
прояви. В момента сградата е неизползваема, поради сериозни течове и увреждания в слоевете на покрива, на елементите на интериора, като е опасно увредена и електрическата инсталация.
Проектът предвижда да се подобрят
енергийните характеристики на сградата,
като се положи топлоизолация по
външните оградни елементи и се подмени
съществуващата дървена дограма. Предвидено е полагане на външна силиконова
мазилка, цялостен вътрешен ремонт, в това число - монтаж на гипскартон, подмяна
на ВиК инсталация, ремонт на канализация. Това е поредна инвестиция на община Лясковец в подобряване на спортната
инфраструктура на територията на общината, което ще допринесе за създаване на
съвременни условия за спортна и физическа активност на жителите и гостите на
града.
При изпълнение на строителноремонтните работи ще бъде създадена заетост за три безработни лица за срок от
три месеца при изпълнение на договора.
Изпълнител на строително-ремонтните
работи е фирма „Стройко“ ООД, а строи-

телният надзор се осъществява от „Евро
Инвест Консулт“. Проектант на обекта е
„АдиСофт“ ЕООД.
От началото на месец август 2020 година в община Лясковец започна изпълнението и на строително-ремонтните работи по реконструкция на открита спортна
площадка, разположена в рамките на
Спортния комплекс и стадиона на град
Лясковец. Проектът „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”
е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 година.
Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ бе подписан между Държавен фонд
„Земеделие” и Община Лясковец, като
проектът е на обща стойност 117 348 лева. Проектът има за цел да подобри и модернизира спортната инфраструктура на
територията на Община Лясковец, което
ще допринесе за подобряване на условията за спортна и физическа активност на
жителите и гостите на града. С осъществяването на проект „Реконструкция на открита спортна площадка в град Лясковец”
ще бъде повишено качеството на живот и
ще се осигури достъп на обществеността
до спортно игрище, предлагащо подходящи условия за развитие на различни видове спорт. Предвидените строителни работи включват частично коригиране и отнемане на съществуваща кортова настилка,
подравняване и трамбоване, демонтаж
на съществуващата телена ограда и изграждане на нова ограда около игрището
и зад трибуните, полагане на нова спортна настилка „изкуствена трева“, монтаж
на футболни врати 300/200, доставка и
монтаж на стоманена входна врата и направа на хоризонтална маркировка на
площадка с перли.
Изпълнител на строителноремонтните работи е фирма „Интер
Строй Груп“, като срокът за изпълнение е
70 календарни дни. Строителният надзор
се осъществява от „Евро Инвест Консулт“, а проектант на обекта е ЕТ „Арх Про
- Лъчезар Лалев“. Очаква се реконструкцията да приключи в края на октомври
2020 година, когато ще е възможно ползването на обновената площадка.
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Денева, а новото издание е факт благодарение финансовата подкрепа на Министерство на културата.
За самото представяне на изложбата
и книгата дойдоха директорът на регионалната библиотека доц. д-р Калина Иванова, заместникът й д-р Иван
Александров, представители на Община
Лясковец, общински съветници, учители,
ученици, жители и гости на селото.
Събралите се да почетат паметта на твореца имаха възможност да разгледат изложбите и да си тръгнат с подарък брошура, специално отпечатана за кръглата
годишнина от читалищното ръководство.
На паметника на Цоньо Калчев, намиращ се в централния парк, родолюбивите
потомци сведоха глави и поднесоха цветя в знак на уважение пред делото на учи-

теля. Заместник-кметът на община Лясковец инж. Росица Господинова също присъства на тържественото честване и поднесе цветя, заедно с общински служители от отдел „Образование и култура“. Цветя положиха и председателят и секретарят на читалището Екатерина Москова и
Иванка Чолакова, гостите от регионалната библиотека, деца и граждани.
Цоньо Калчев е роден на 13 август
1870 година в село Джулюница в семейството на беден градинар. Първоначално образование получава в родното си село, като се отличава с голяма любознателност и трудолюбие. След това учи в
Горна Оряховица и Велико Търново. Завършил педагогическо училище, през
1891 година става учител в Джулюница,
но скоро прекъсва, за да следва двегодишните педагогически курсове в Ка-

занлък. Върнал се отново в родното си село, той завинаги остава сред народа. Неуморимият и скромен труженик с любов
просвещава не само децата, но и възрастните. Над 30 години работи като учител
и читалищен деец. Инициатор и основател е на селското читалище и негов
кръстник - дава му името „Пробуждане“.
Преводач, съставител на учебни помагала, сборници с дидактична насоченост,
редактор, издател, автор на книга за Софроний Врачански и на редица други трудове.
През 1911 г. Стилиян Чилингиров издава „Антология на детската поезия у нас“, в
която отбелязва: „Цоньо Калчев е един от
най-плодовитите детски автори. Пише
във всичките ни детски списания, отделно е издал множество сборници, стихотворни сбирки и разкази - преводни и ори-

гинални“. Познат е като автор на едни от
най-популярните детски песнички „Сладкопойна чучулига“, „Пей ми, славею чудесни“, „Капят горските листенца“
и „Бащин дом“. Години наред името на
Цоньо Калчев не слиза от страниците на
периодичния печат. Неговите песни се отличават с извънредно звучната си мелодия и поетична сила. Те са посветени на
природата и нейните обитатели, на родината и семейството, просветата и труда.
Някои от тях отдавна се пеят като народни песни. Автор е и на приказки, които се
отличават с топлота и увлекателност.
През 1927 година Цоньо Калчев тежко
заболява. Цели 16 години той е прикован
на легло, жаден за ширните простори, които така обича. На 18 февруари 1942 година изстрадалият поет завинаги затваря
очи.

ИЗГРАДЕНИ СА РАЗНООБРАЗНИ АТРАКЦИИ И ЕКО ЗОНА В ЦЕНТРАЛНИЯ ПАРК
трален парк в Лясковец, чрез правилно балансиране на
отделните площи,
функции и активности. По този начин се увеличават
възможностите за
отдих, спорт и развлечения на гражданите. Алейната
мрежа на парка е
обогатена с новоизградени пеше-

В Лясковец по трансграничен проект с
наименование „Приказки за култура, история и природа“ са изградени разнообразни атракции и еко зона за рекреация, изкуства и спорт. Новата зона в Градския
парк на Лясковец е включена като елемент в трансграничен проект за модернизиране на туристическата инфраструктура за обособяване на точки за културно и
природно наследство, които да бъдат
част от трансграничния туристически продукт. Концепцията на проекта се основава на завършване на компактността и целостта на територията на Градския цен-

ходни връзки и велосипедни трасета. Проектът предвижда оформяне на пет основни зони с различни функционалности, като е помислено за всички възрастови групи. Първата маунтин байк зона е предназначена за спортно колоездене. Изградени са стоянка за велосипеди, нова велоалея, която се спуска по ската и пресича
алейната мрежа със специално изградени виражи и препятствия. Движението по
велоалеята е еднопосочно и е обозначено с маркировка и табели. Втората скейтборд зона е изградена, за да се ползва за
тренировки със скейтборд, тротинетки и
ролери за деца в
широк възрастов
диапазон. Изграден е бетонов улей
с полусферичен
профил и вълни в
хоризонталните
участъци, покрит с
ударопоглъщаща
настилка. Третата
арт зона е разположена в северозападната част на
парка, където е изградена нова настилка и ограда,
предназначена за
рисуване. Монтирани са нови пейки
и места за сядане.

Четвъртата зона представлява детска
площадка за деца на възраст от 3 до 12 години, включваща люлки и детски съоръжения. Монтирани са дъски за рисуване и
образователни игри, изградена е и нова
беседка. Петата зона е зона за рекреация. Разположена е в по-тихата част в
сърцевината на парка. Монтирани са нови пейки и кошчета и са обособени зони
за отдих.
В цялата паркова зона е запазена наличната декоративна растителност, като
е обогатена и с нови видове. Изцяло са
подменени тротоарите и подходите към
градския парк, като са монтирани 30 декоративни паркови осветители и 10 охранителни камери. Общата стойност на строително-ремонтните работи за изграждане
на зона за рекреация, изкуства и спорт в
град Лясковец е 324 444 лева, а изпълнител на обекта е „Пътни строежи - Велико
Търново" АД. Проект „Приказки за култура, история и природа" е финансиран по
Програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014
- 2020” и е с водещ партньор община Виделе (окръг Телеорман). Целта на проекта е
да насърчи опазването на природните ресурси и културни традиции чрез развитието на интегрирани туристически продукти
като модел за устойчиво използване на
природното, историческо и културно наследство в трансграничния регион на
Румъния и България.

УЧЕНИЦИТЕНИСЕВКЛЮЧИХАВОТБЕЛЯЗВАНЕДНИТЕНАБЕЗОПАСНОСТТАНАПЪТЯ
ИЕВРОПЕЙСКАТАСЕДМИЦАНАМОБИЛНОСТТА
Община Лясковец чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с териториалните структури на МВР и КАТ, подкрепиха кампанията на Европейската мрежа на службите на
пътна полиция „ROADPOL“, като отбелязаха Дните на безопасността на пътя и
Европейската седмица на мобилността.
Дните за безопасност на пътя протичат
под мотото „Остани жив! Пази живота!“, а
темата на кампанията, посветена на седмицата на мобилността бе „Чиста мобилност за всички“.
Полицейски инспектор Георги Георгиев - представител на КАТ-Горна Оряховица и младши полицейски инспектор Никола Ангелов от полицейски участък Лясковец, изнесоха беседа пред учениците от
ХІІ-ти клас на СУ „Максим Райкович“ - град
Лясковец. Темата беше „Пътна безопасност и как да се пазим от пътнотранспортни произшествия“ в подкрепа на призива

„Остани жив! Пази Живота!“. Беседата с
най-големите ученици, които вече имат
или им предстои да получат свидетелство
за управление на моторно превозно средство, бе част от Дните на безопасността
на пътя и във връзка с кампанията на
Европейската мрежа на службите на
пътна полиция „ROADPOL“.
Секретарят на Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Цветомила Берова представи на младата аудитория информация, касаеща Европейската седмица на мобилността 16-22 септември. Тя говори на младежите по темата „Чиста мобилност за всички“ и поднесе
информация за част от мерките, които се
предприемат в Европа за постигане на амбициозната цел за въглеродно неутрален
континент до 2050 година. В края на беседата, като представител на общинска администрация при Община Лясковец, секретарят на местната комисия, обърна вни-

мание на подрастващите за
инвестицията
на Общината
в новоизградените съоръжения за велотренировки
и скейтборд
упражнения.
След официалното откриване на обекта, което скоро предстои,
всички жители
и гости на
Община Лясковец ще имат
възможността
да използват
новите придобивки, заяви още Цветомила Берова и покани младите хора да се възползват от
тях, но и призова да ги пазят. В допълнение, подрастващите бяха запознати с
предстоящо събитие, което е част от дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на мало-

летните и непълнолетните, в което ще
имат възможност да се включат. Срещата
приключи с традиционните думи: „До нови
срещи“ в рамките на превантивната дейност на местната комисия, спортните и
културните инициативи на Община Лясковец.
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Тази година се навършват 150 години
от рождението на джулюнския поет
Цоньо Калчев. Признателните потомци
организираха честване на кръглата годишнина в родното му село. Организатори на празника бяха местното читалище
„Пробуждане-1896“, със съдействието на

Регионалната библиотека и община Лясковец. На паметния знак на поета се
събраха деца от детската градина, носеща името на неговото най-прочуто стихотворение „Сладкопойна чучулига“, както и възрастни жители и гости на родното
му село. Освен празнична програма, посветена на поета Цоньо Калчев, включваща рецитация и песни по негови стихове,
организаторите бяха подготвили и две изложби. Едната беше разположена в централния парк и бе дело на Дешка Денева,
направила графики по творчеството на
поета, а другата беше събрала рисунки
по мотиви от творчеството на Калчев, чиито автори са деца, участвали през годините в детски конкурс на името на твореца. Общинският детски конкурс за рисунка по стихове на уважавания селски учител записа цели 10 издания и в него са се
включвали поколения ученици от Джулюница, от община Лясковец и от други общини от региона. Освен с изложбите, жителите и гостите на тържественото честване, можеха да се запознаят и с найновата книга, издадена в чест на поета от
Народна библиотека „П. Р. Славейков“, В.
Търново. Тя е със заглавие „Пей ми, славею чудесни“ в тираж 500 броя - юбилейно издание по повод 150-ата годишнина
от рождението на Цоньо Калчев. Книгата
включва няколко статии за живота, твор-

Д-Р ГЕЦОВА БЕШЕ ГОСТ НА ОТКРИВАНЕТО
НА ОБНОВЕН СПОРТЕН ЦЕНТЪР

чеството и приноса на
поета за развитието на
българската литература, спомени на роднините и земляците за
Цоньо Калчев, снимков материал, информация за езиковедските аспекти и поетически преображения в
творчеството му, както
и раздели, в които са
поместени издавани и
не издавани стихове,
приказки и други. Илюстрациите в книгата са
на художника Дешка
на стр. 3

ЧЕСТВАХМЕ112ГОДИНИОТПРОВЪЗГЛАСЯВАНЕ
НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

На 22 септември
2020 година се навършиха 112 години от
обявяване Независимостта на България.
Провъзгласяването на
Независимостта на
България е дело, с което се установява равноправното положение
на Българската държава в международния

пищна заря.
Центърът предлага
разнообразие от различни видове спорт Персонални Фитнес и
Кондиционни тренировки, както и изготвяне на хранителни режими с Цветан Петров - лицензиран по американски курс за персонален
треньор и нутриционист - C.O.R.F.I.T.

живот, но и чисто българско дело, стимулиращо националното самочувствие.
Отбелязването на годишнината в Лясковец събра жители и гости на града, общинското ръководство, ученици и представители на партии, организации и институции. Издигнати бяха знамената на
централния площад „Възраждане“,
тържествено звучаха и химните на България и Европа, а пред паметния знак на
борците за свобода, слово произнесе
кметът на община Лясковец д-р Ивелина
Гецова. Пред десетките присъстващи на
площада тя заяви: „Независимостта е
опора на народната свобода и стимулатор за всестранно развитие. ОтговорЦентърът предлага и Табата, Бокс,
ността ни пред нея е дълг и към предците,
Детски бокс, Йога, Фитбол, които се водят
и към наследниците ни. Пред всички нас
от професионални треньори и инструктостои задачата да съхраним наследеното,
ри.
да доразвием постигнатото, да опазим
С цел запазване на отлична хигиена и
най-голямото национално завоевание поддържане на приятна обстановка, какнезависимата българска държава, което
то и спазване на мерките за безопасност в
е залог и опора за бъдещето ни. Скъпи
епидемичното време в което живеем, в
лясковчани и гости на нашия град, в днешСпортен център „Олимпия” е изготвен и
ния ден, и не само днес, винаги и наутвърден и правилник за работа. Подробвсякъде, трябва да се гордеем, че сме
ности за използване услугите на центъра,
българи, да славим българското, да го паконтакти, работно време и записвания,
зим и да почитаме традициите на родния
график на тренировките по различните
си край, да бдим за чистотата на българспортове и други въпроси, заинтересоваския език и за доброто име на Родината си
ните лица могат да получат на специалнаи да работим за нейното благоденствие!“.
та страница на Спортен Център „ОлимБлагодарствен молебен пред Паметпия“ във Фейсбук.
ника на загиналите във
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
войните лясe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net

Кметът на Община
Лясковец д-р Ивелина
Гецова присъства на
официалното откриване на обновената спортна зала „Олимпия“, намираща се в центъра
на град Лясковец. Спортният комплекс е модерно оборудван след
като претърпя пълен
ремонт. От началото на
август новия комплекс
отново отвори врати, като за официалната церемония се събраха
много гости, екипът треньори и инструктори и самите собственици - семейство Ваня и Ашот Погосян. Празничен водосвет и
освещаване на новата спортна зала направи отец Димитрий, а кметът д-р Гецова
уважи с присъствието си празника като
поднесе подарък за новия център - икона
на светците-закрилници на Лясковец
Петър и Павел. Тя пожела здраве на всички и закрила от Светите апостоли и каза
„На добър час“ на новото начинание, което ще бъде от полза за всички граждани и
гости на Общината. Всички присъстващи
вдигнаха и наздравица за успехи на новия
спортен център, а в по-късните часове
празничното събитие бе ознаменувано и с

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

ковчани отслужи отец
Богдан, а признателните поколения поднесоха цветя и венци. Много граждани и представители на различните
организации, малки деца и ученици сложиха
своето цвете , в знак на
почит пред достойните
220 лясковчани, чиито
имена са изписани на
Паметника на загиналите.
В унисон с празничното настроение и
приповдигнатите патриотични чувства,
честването на годишнината продължи с
тематичен концерт под наслов „Фолклорното богатство на родния ни край“. Той бе
дело на гост-изпълнителите от стражишкото читалище „Развитие 1895“ с художествени ръководители Атанас Костов и
Росица Милева. Представителните
състави на културната институция се погрижиха за доброто настроение на всички
българи, излезли в празничния ден на
централния площад в Лясковец. Концертната програма за официалния празник
бе продукт на разработен проект със
същото наименование „Фолклорното богатство на родния ни край“ по Програма
за развитие на селските райони от Стратегията на Местната инициативна група
„Лясковец-Стражица“. Богатият концерт,
който съседите изнесоха в Лясковец
включваше типичният за стражишко народен обичай за плодородие „Сивойници“,
както и песните и танците на България. В
него участваха с песенни изпълнения
Женски народен хор и фолклорна група,
Мъжка фолклорна група, Смесен народен хор, а танцьори представиха традиционни за родния ни край хора, изпълнени под музикалния съпровод на представителния оркестър на Стражица. На площада лясковчани и гости, се хванаха на
хорото, за да се повеселят и закриха празника с Дунавско хоро.

