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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Своя празник жи-
телите на лясковско-
то селоКозаревец по-
срещнаха с обновен
централен площад и
зона за обществен от-
дих около читалищ-
ната светиня. Цялото
пространство около
читалището и цен-
тралният площад
„Мариана Димитро-
ва“, носещ името на
родната актриса, пре-
търпяха пълен ре-
монт и вече придаватмодерени красив об-
лик на селото. Козаревчани избраха лен-
тата да бъде прерязана точно на храмо-
вия им празник - в Деня наСвета Параске-
ва - Петка Търновска. Още сутринтамиря-
ните се събраха в своя храм, където бе от-
служена празничната Света литургия. За
откриването на площада и парковите кра-
сиви алеи се събраха представители на
местната власт, проектанти, изпълнители
на проекта, хората, осъществили строи-

телния надзор и бла-
годарните местни жи-
тели.

Кметът на Козаре-
вец Красимира Коле-
ва благодари на всич-
ки, работили по ма-
щабното обновле-
ние, честити на коза-
ревчани новата при-
добивка и отправи
призив да бъде пазе-
но всичко, направено
в полза и за удобство

на своите съселяни. Кметът на община
Лясковец д-р Гецова, заместник-кметът
инж. Господинова, доц. д-рМарияИлчева,
специалисти от техническата дирекция на
Общината и екипът по управление на про-
ектите също се събраха за откриването
на обновената зона. Д-р Гецова сподели,
че това е направено в изпълнение на пое-
тите ангажименти и благодари на всички,
които са работили за обновяването на ве-
че три лясковски села - Джулюница, Дра-

гижево и Козаревец -
селата с нов облик в
централните си зони.
Тя пожела със здраве
да се ползват всички
модерни съоръжения
и да се пази съграде-
ното за бъдещите по-
коления. Лентата бе
срязана от кмета до-
макин Красимира Ко-
лева, от общинския
кмет д-р Гецова и от
директорите на фир-
мата изпълнител „Пътни строежи“ инж.Фи-
лип Маринов и инж. Румен Игнатов. Това
стана пред читалището, на изградената
нова сцена, коятоще посреща изпълните-
ли при всички бъдещи културни прояви.
На откриването присъстваха и инж. Банко
Банков, представители на фирма „Хит“,
местни общественици и доста жители,
дошли в празничния ден да се порадват
на обновеното си село.

Мащабният ремонт на централната
част на село Козаревец е изпълнен в рам-
ките на проект „Приказки за култура, исто-
рия и природа”, финансиран по Програма
за трансгранично сътрудничество
„Interreg V-A Румъния - България 2014 -
2020” с водещпартньор общинаВиделе (о-
кръг Телеорман). Общата стойност на
строително-ремонтните работи за възста-
новяване на зоната за обществен отдих и
централния площад е 531 081,90 лева.
Изпълнител на обекта бе „Пътни строежи
- Велико Търново“ АД, проектант е арх.
Анелия Димова, а строителен надзор
осъществи фирма „ЕвроИнвестКонсулт“
ООД. С реализацията на проекта изцяло
са възстановени настилките и са оформе-
ни нови алеи, създадени са възможности
за провеждане на масови мероприятия на
открито пред читалището и на централния
площад.Пред читалището е изградена от-

крита сцена на две нива и площадка, чрез
фигурална композиция от различни по
вид и цвят павета и плочи, където ще про-
тичат местни празници и мероприятия. В
зоната около сцената самонтирани пейки,
перголи и други елементи на градската
среда. Изцяло са подменени тротоарите с
нови настилки от плочи и павета от виб-
ропресован бетон по съществуващите
алеии площадки, като самонтирани47де-
коративни паркови осветители - двойни и
46 декоративни соларни осветители. В
пространството около читалището е из-
градена детска площадка за игра, с уда-
ропоглъщаща каучукова настилка, монти-
рани са двойна люлка и комбинирано
съоръжение за пързаляне, люлеене, кате-
рене, както и три вида тематични занима-
телниигри.Също така околодетската пло-
щадка са поставени пейки и красива бе-
седка.

По случай празника бе направено и
тържествено освещаване на новия пло-
щад и зоната за отдих, а водосветът из-
върши козаревският йеромонах Димит-
рий, в съслужие със свещеници от регио-
на. Всички присъстващи гости и местните
жители бяха поръсени за здраве и опита-
ха от българската погача, пожелавайки си
още много бъдещи успехи за селото и об-
щината.
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В края на октомври се проведе Девети
национален музикален и танцов конкурс
„Пиленце пее“ в градСофия.Престижната
национална изява от години преминава
под патронажа на Министерство на обра-
зованието, Министерство на културата и
кмета наСофияЙорданкаФандъкова. Кул-
турната проява е посветена на незабрави-
мата певица Надка Караджова и бе орга-
низирана за пореден път по инициатива
на нейната дъщеря Светла Караджова.
Основната идея на конкурса е да съхраня-
ва, опознава и обича българският фол-
клор. Друга цел на организаторите е да от-
криват млади таланти и да помагат за тях-
ното професионално развитие. И тази го-
дина организаторите и професионалното

жури дадоха шанс и
мотивация на фол-
клорните таланти да
т в о р я т , д а с е
усъвършенстват и да
докажат в съревнова-
нието своята дарба. В
престижния форум
взеха участие и
възпитаниците наляс-
ковското читалище
„Напредък-1870“ - Тан-
цов състав „Лудо мла-
до“ с художествен
ръководител Павлина
Кълчишкова и корепе-
титор Иван Кълчиш-
ков, както и малката
певица от Лясковец

Елия Кълчишкова, с вокален педагог Вяра
Петрова. При индивидуалните изпълните-
ли в своята възрастова група, 7-
годишното славейче от Лясковец спечели
престижна награда - златен медал и гра-
мота за своето представяне. Тя изпълни
песните „Мятало Ленче ябълка“ и „Песен
за гайдарчето“. Колективно онлайн пред-
ставяне направиха и нашите танцьори, из-
пълнявайки подва танца зажурито. „На хо-
рището“, „Детско веселие“, „Тракийски
танц“ и „Копаница“ бяха високо оценени и
децата завоюваха две награди в различ-
ните възрастови категории. Първо място и
златен медал получиха децата от трета
група и второ място и сребърен медал за-
служиха танцьорите от втора възрастова

група наТС „Лудомладо“.
Месец по-късно талантливите деца на

Лясковец добавиха още престижни награ-
ди към богатата си колекция. Те записаха
участие и в онлайн танцово-песенен кон-
курс, който се проведе в град Търговище.
Тази година Петият Национален детско-
юношески фолклорен фестивал „Мисио-
нис пее и танцува 2020”, поради създала-
та се епидемична обстановка, се проведе
за пръв път онлайн. Всички участнициима-
ха възможност да запишат и изпратят за
оценка своите изпълнения, а четиричлен-
но жури в продължение на два дни, успя
да изгледа всички участници. Компетен-
тната комисия бе в състав Любчо Василев
- главен художествен ръководител и ди-
ректор на Професионален фолклорен ан-
самбъл „Мизия”,Търговище, Димитър Ма-
нов - дългогодишен солист на Държавен
ансамбъл „Филип Кутев”, автор на много
музикално танцови постановки, носител
на световен „Оскар” за фолклор, доц. док-
тор Данка Цветкова - преподавател по на-
родно пеене в Пловдив, помощник дири-
гент и вокален педагог наАкадемичния на-
роден хор и доц. д-р Галя Киркова - из-
пълнител на Добруджански песни, препо-
давател по народно пеене. Нашите талан-
тливи деца бяха високо оценени от свети-
лата в тази област и получиха заслужени
награди за своя труд. Малката певица
Елия Кълчишкова грабна първо място в
своята категория за индивидуални песен-
ни изпълнения, а танцовият състав „Лудо
младо“ имадве първиместа в първа и вто-

ра възрастова група. Децата от трета
възрастова категория, заслужиха почет-
ното второмясто за изпълненията си.

Ръководството на читалището и
кметът на общинаЛясковецизказаха свои-
те поздравления къммедалистите, както и
към техните преподаватели за изключи-
телното им представяне, за неуморния
труд, постоянството и обичта къмфолкло-
ра и им пожелаха още много творчески
успехи, които да градят бъдещия престиж
на градаиобщината ни.
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КОЗАРЕВЧАНИ ПОСРЕЩНАХА ПРАЗНИКА СИ С ОБНОВЕН ПЛОЩАД
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ЛЯСКОВЕЦ стр. 2Общинска хроника

Лясковският
т е а т р а л е н
състав „Мелпо-
мена“ при чита-
л и щ е „ Н а п-
р е д ъ к - 1 8 7 0 “
представи на
сцена новата си
постановка „Се-
ло, село, пусто
село“ - първата
им изява за тази
година. Млади-
те актьори бяха
гл едани при
сравнително за-
силен интерес
от страна на пуб-
ликата, предвид
епидемиологич-
ното време, в ко-
ето живеем. Да
сподели с тях еуфорията от сценичното
им представяне и да ги поздрави за труда
им, за премиерата дойде и кметът на об-
щинаЛясковецд-рИвелина Гецова.

В забързаният и динамичен делник
много малко хора отделят време за изкус-
тво, а малцина са тези, които се опитват
да го създават. Но младежите, които фор-
мират днешния облик на състава, доказа-
ха, въпреки трудната година, че са борбе-
ни, волеви, себераздаващи се, сплотени
и талантливи хора, сподели техният ръко-
водител Даниела Райкова. И допълва, че
всяка година някои от младежите напус-
кат състава поради факта, че стават сту-
денти в други населениместа, други зами-
нават в чужбина, но се приемат постоянно
и нови членове.

Младият театрален състав на Ляско-
вец е създаден преди четири години -
през октомври 2016-та година. Миналого-
дишният творчески сезон актьорите за-
почват нормално, като работят усилено
върху новата си пиеса „Село, село, пусто
село“ по разкази на Чудомир. Премиера-
та, която трябваше да се състои през
март, бе провалена заради пандемията и
в продължение на няколко поредни месе-
ца, творците нямаха репетиции, а фести-
валите и участията бяха отменени. В края
на лятото обаче се мобилизират и отново
са готови да продължат започнатото.
Сформиралият се екип от 12 души за-
вършва новата пиеса и след много труд-
ности, на 19 октомври, все пак актьорите
успяха да я представят пред лясковска
публика. С нея театралите върнаха зрите-
лите 100 години назад в едно българско
село, където се срещат типичните коло-
ритни негови представители. Спек-
такълът се създава по най-популярните
разкази на гениалния Димитър Чорбад-
жийски, по-известен като Чудомир - „Не
съм от тях“, „Среща на гробищата“,

„Лъжлив свят“, „Чакай, аз да кажа“. В него
оживяват колоритните герои: кака Сийка,
Чолпанка, ТоткаПарясницата,СиракПав-
ли, Лъжлив Съби, поп Ставри и други - ге-
рои, чиито характери имат актуално зву-
чене иднес.

Пъстрият, архаичен иомаенезик наЧу-
домир погали ухото и върна публиката в
един забравен свят. С голямо майсто-
рство бяха пресъздадени образите на
местните клюкарки - всичко виделии всич-
ко разбрали, образите на младите влюбе-
ниПавли иТотка, на глухата бабаСийка, в
чиято роля се превъплъти самата ръково-
дителка на младежите Даниела Райкова.
Най-малката участничка, 10-годишната
Александра Кондева направи своя де-
бют с представянето си в комедията. По-
голямата част от актьорите са ученици от
9 и 11 клас - ДарияХаджииванова, Ивелин
Иванов,Симона Георгиева, ГабриелаКон-
дева, Боряна Александрова и Кирил Ма-
ринов. Останалите четирима - ДаниелДи-
митров, Пламена Пенкова, Красен Стоя-
нов и Николай Марков са едни от най-
дейните участници в състава. Някои от
тях учат и работят едновременно, но
въпреки това намират време за изкуство-
то и служат като добър пример за по-
малките. „Всеки, който се е докоснал до
магията на Мелпомена, остава запленен
от театралното изкуство и пази в себе си
искрица от огъня на актьорската игра“,
споделяръководителката на съставаРай-
кова, която е неотлъчно до младите та-
ланти и в трудни, и в радостни дни. За
успеха на новата пиеса спомогна и отлич-
ното музикално оформление, което на-
правиЕваТодорова, и не на последномяс-
то - перфектната намеса на осветителя
КристиянаСтоянова.

След премиерата в родния град, само-
дейците представиха комедията и в реги-
она - в селата Правда, Поликраище, Дра-
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С НОВА ПОСТАНОВКА МЛАДИТЕ НИ АКТЬОРИ СПЕЧЕЛИХА ПЪРВА НАГРАДА

ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ РЕМОНТИРАН
ПЪТЯТ ДЖУЛЮНИЦА-ЗЛАТАРИЦА

Много скоро жителите на Джулюница
ще се радват на обновен път. Предстои да
започне ремонт на един от най-
проблемните пътища на територията на
община Лясковец - републикански път Ш-
4004 „/път 1-4/-Джулюница - Златарица -
/път II-53/” в участъка от км 1+270 до км
16+432, Джулюница - Златарица. Общата
дължина на проблемната пътна отсечка,
чийто ремонт се предвижда е 15,162 км.
За инвестиционното намерение община
Лясковец вече е уведомена от изпълни-
телния директор на Областно пътно
управление Велико Търново инж. Вен-
циславАнгелов.

Пътят е важна регионална връзка на
общините Лясковец, Златарица и Елена с
път 1-4, както и на много села с общински-
те центрове. В по-голямата си част този
участък от години е в незадоволително
състояние, като настилката е с множес-
тво разрушения, пропадания, коловози и
нарушено отводняване. От доста време
този проблем вълнува особено много хо-
рата, ползващи пътя ежедневно, в резул-

тат на което са постъпвали и редица сиг-
нали от жители на трите общини. Благо-
дарение на упоритата намеса от страна
на тримата кметове - кметовете на общи-
ните Лясковец, Златарица и Елена, ре-
монтът ще стане факт. По настояване на
градоначалниците, Областно пътно
управление изготви и представи в
Агенция „Пътна инфраструктура“ доклад,
придружен от допълнително задание за
изготвяне на технологичен проект за пре-
вантивен ремонт. Заданието е одобрено
от Агенцията и до фирмата-изпълнител е
изпратено възлагателно писмо за изгот-
вяне на технологичен проект. След при-
ключване на проектантските работи и
одобрение на необходимия финансов ре-
сурс,Областно пътно управлениещепри-
стъпи къмизпълнение на ремонтнитедей-
ности.

С изпълнението на превантивния ре-
монт ще бъде постигнато трайно подо-
бряване състоянието на пътя, с което ще
бъдат осигурени безопасни условия за
пътуване и комфорт на гражданите.

В СУ „Максим Райкович“ бе учреден
клуб на Български младежки Червен
кръст с единодушно гласувано име „Нав-
сякъде за всеки“. Предложението за име-
нуването бе направено от десетокласни-
ка на гимназията Лъчезар Маринов. В
клуба ще членуват дванадесет деца от
VIII-ми и X-ти клас на гимназията ни.
Клубът бе учреден от областната струк-
тура на БЧК в лицето на Зорница Стояно-
ва и представители наМБЧК - В. Търново
Дея Колева, Калина Иванова и Сияна
Найденова. Областните представители
изнесоха презентация за историята, от-
личителните символи на БЧК и МБЧК, за
дейността на МБЧК и основните принци-
пи наМеждународното движение на Чер-
вения кръст и Червения полумесец. Сре-
щата продължи със същинското учредя-
ване на клуба и избиране на ръково-
дство. За клубен координатор учредите-
лите избраха Венцислав Йорданов - уче-
ник в X-ти „а“ клас, при СУ „Максим Рай-
кович“, за заместник-клубен координа-
тор бе избран Венцислав Георгиев -
също десетокласник, а за протоколчик на

клубните срещи бе определена осмок-
ласничката Нели Христова. Клубът очер-
та дейности до края на годината, които
ще може да реализира и бе насрочена
бъдещасреща.

Клубът е сформиран по инициатива
на секретаря наМестната комисия за бор-
ба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните при
община Лясковец, в изпълнение на Пла-
на за изпълнение на Националната стра-
тегия за младежта на община Лясковец
за 2020 година и по-конкретно по основна
цел 5. „Развитие на младежкото добро-
волчество“, стратегическа цел „Развитие
на доброволчеството сред младите хо-
ра, като движеща сила за личностното
развитие, мобилност, учене, конкурен-
тоспособност, социално сближаване, со-
лидарност между поколенията и форми-
ране на гражданско самосъзнание“, опе-
ративна цел 5.2.2. „Гарантиране правата
на младите доброволци“, задача 1 „На-
сърчаване и подпомагане на участието
на българските младежи в международ-
нотомладежкодоброволчество“.

В СУ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ“
УЧРЕДИХА МЛАДЕЖКИ КЛУБ НА БЧК

гижево. Успех постигнаха с нея и в Третия
национален детско-юношески театрален
фестивал „Сцена под Сините камъни“. В
Сливен талантът и усилената работа им
донесоха първа награда в тяхната втора
възрастова група и така младежите за по-
реден път достойно представиха своя
градиобщината ни на чужда сцена.

Макар и млад, съставът вече има ня-
колко постановки и не малко награди.
Първата пиеса на талантите е трагедията
„Страхил страшен хайдутин“ от Петко То-
доров. Следват „Малка любовна драма“
на Дянко Мадемов, историческата драма
„Борислав“ на Иван Вазов и комедията
„Клуб „Щастие“. Всяка година театралите
са носили престижни награди отфестива-
ли в страната. От ХIII-тия Международен
младежки фестивал за театрално изкус-
тво „Бургаски изгреви - пролет 2017”, мла-
дите театрали имат шест престижни на-
гради в категорията „Извънучилищни
състави“. Любов Миткова за ролята на
Милкана печели диплом за главна женска

роля, а грамоти
за актьорско
майсторство взе-
мат Надежда
Миткова (Кали-
на), Йордан Бо-
рисов (Страхил)
и Красен Стоя-
нов (поп Нико-
ла). Даниел Ди-
митров (Лудо
младо) е с дип-
лом за най -
а т р а к т и в е н
млад актьор, а
ръководителят -
за подбор на
текст. За цялос-
тно представя-
не им е отреде-
на III-та награда
- плакет и грамо-

та. На XX-тия Фестивал на любителските
читалищни театри в Каварна със същата
пиеса Надежда Миткова и Даниел Димит-
ров получават III-та награда за второсте-
пенна женска и мъжка роля. На XIV-тия
фестивал „Бургаски изгреви - пролет
2018“, представяйки „Малкалюбовнадра-
ма“, младите актьори са отличени с три ин-
дивидуални награди за актьорскомайсто-
рство - на Пламена Пенкова (Цвета), на
Симеон Хаджидимитров (Данаил) и на
Илия Илиев (Станимир). Съставът пече-
ли и награди за най-добър сценарий и за
цялостен спектакъл. От XXI-ви Фестивал
на любителските читалищни театри в Ка-
варна Пламена Пенкова се завръща с III-
та награда за женска роля, а на Симеон
Хаджидимитров заслужено е присъдена
II-ра награда за мъжка роля. На Втория
детско-юношески театрален фестивал
„Сцена под сините камъни“ в Сливен през
2019 година отново Пламена Пенкова и
Даниел Димитров донасят награди и пре-
стиж за градаиобщината ни.
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ПЪРВО ПО РОДА СИ МАУНТИН БАЙК СЪСТЕЗАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛЯСКОВЕЦ

НАШИ УЧЕНИЦИ ИМАТ КУП МЕДАЛИ

Община Лясковец,
чрез Местната комисия
за борба срещу противо-
обществените прояви на
малолетните и непълно-
летните, в партньорство
със Спортен клуб по ори-
ентиране „Браун тим“,
организира голямо вело-
състезание в Деня на на-
родни те буди тели .
Първото по рода си
състезание по планин-
ско колоездене за учени-
ци се проведе по трасето
в околностите на манас-
тира „Св. св. Петър и Па-
вел”. В него участваха
около 100 ученици от 1
до 12 клас, които бяха разделени в четири
възрастови групи, като до състезанието
бе допуснат и един участник от детска гра-
дина.

Състезанието на Първи ноември бе за
маунтин байк колоездене, затова бе из-
брана пресечена местност в околностите
на манастира. Обиколката бе 4,5 км с 47
м. денивелация. Старт-финалът бе поля-
ната, използвана за паркинг при големите
събори край манастира, а самото включ-
ваше и част от черните околни пътища в
местността. Първите две възрастови гру-
пи - от 1 до 4 и от 5 до 7 клас трябваше да
преминат в съревнование помежду си с
по една обиколка 4,5 км., а по-големите
участници - от 8 до10и11-12 клас, се впус-
наха вдве състезателниобиколки - илиоб-
що трябваше да карат за време в про-

дължениена 9 км. В състезанието се вклю-
чиха ученици от градовете Варна, Ка-
занлък, Стара Загора, Сливен, Троян, Ру-
се, Г.Оряховица, В. Търново иЛясковец.

Победители при най-малките в група-
та от първи до четвърти клас станаха
Христо Кусев - ученик в ОУ „Никола Вап-
царов“, Казанлък с време: 0:15:12, Радос-
лав Проданов - ученик в 47-мо СУ „Христо
Г. Данов“, Русе с време: 0:19:36 и Цвето-
мир Бенков - ученик в НУ „Цани Гинчев“,
градЛясковец с време: 0:21:13.Примоми-
четата, в тази възрастова група, в първата
тройка са Марая Вълева - ученичка от
град Троян с време: 0:21:30, Дария Шопо-
ва - ученичка вНУ „Цани Гинчев“ градЛяс-
ковец с време: 0:28:14 и Ивайла Момъко-
ва - също ученичка в НУ „Цани Гинчев“
Лясковец с време: 0:30:06.

Във втора възрастова група пети - сед-
ми клас, първи е Владислав Генчев - уче-
ник в СУ „Емилиян Станев“, В. Търново с
време: 0:13:48. Приз за второ място полу-
чи Станислав Илиев - ученик в СУ „Мак-
симРайкович“, Лясковец с време: 0:14:34,
а на трето място остана Мартин Георгиев
от СУ „Вичо Грънчаров“, Г. Оряховица с
време: 0:15:49. Карина Ибрямова - уче-
ничка вОУ „ИванВазов“ Г. Оряховица спе-
чели първо място при момичетата в тази
възраст с време: 0:18:21. Втора е Ивайла
Димитрова - същоученичка вОУ „ИванВа-
зов“, Г. Оряховица с време: 0:20:36, а тре-
та е Никол Савова - ученичка в ОУ „Вичо
Грънчаров“, Г. Оряховица с време:
0:23:47.

В групата на осми - девети клас първо-
то място зае Боян Георгиев - ученик в
ППМГ „Добри Чинтулов“, Сливен, който
даде време за двете обиколки 0:24:56.
Втори е Михаил Стоев - ученик в МГ „Д-р
Петър Берон“, Варна с време: 0:26:26, а
трети е Илиян Тачев - ученик в ПМГ „Ва-
сил Друмев“ - В. Търново, с време:
0:26:58. Дарина Хараламбус - ученичка в
Професионална гимназия по туризъм „Д-
р ВасилБерон“, В. Търново даде време за
двете обиколки: 0:31:08 и с него зае
първото място в категорията си. Дария
Стаменова - ученичка в същото училище
„Д-р Васил Берон“, с време: 0:32:37 зае
второто място, а Никол Гроздева - ученич-
ка в СУ „Георги Измирлиев“, Г. Оряховица
с време: 0:42:29 спечели приз за трето
място в категорията.

При най-големите ученици от десети
до дванадесети клас, първи на стълбич-

ката имаше честта да се качи Андон Ми-
тев - ученик в ППМГ „Добри Чинтулов“,
Сливен с време за двете обиколки:
0:31:35, а втори остана Артем Фадеев -
ученик в СУЕЕ „Св. Константин-КирилФи-
лософ“, Русе с време: 0:34:05. КалинаСто-
ева - ученичка в МГ „Д-р Петър Берон“,
Варна даде време: 0:29:54, а Антония Ко-
лева - ученичка в ППМГ „Добри Чинту-
лов“, Сливен постигна време: 0:33:03 -
двете станаха победителки при дамите и
взеха медалите за първо и второ място,
както и предметни награди към тях.

След като наградиха медалистите,
кметът на община Лясковец д-р Ивелина
Гецова и заместник-кметът инж. Росица
Господинова, която е и председател на
Местната комисия, пристъпиха към
връчване на купи и предметни награди в
отборното класиране за най-добре пред-
ставилите се отбори по училища. Хубаво-
то време позволи първото издание на
състезанието да приключи успешно. Така
бяха постигнати и основните цели, децата
дабъдат привлечени към колоезденето ка-
то спорт и най-вече да спазват правилата
за безопасност, както в ежедневното си
придвижване с велосипеда, така и в
състезанията занапред. Поради големият
интерес на децата от региона за включва-
не в съревнованието, организаторите ще
разчитат на бъдеща подкрепа в подготов-
ката на състезанията от страна на колеги-
те си от Местните комисии към общините
Горна Оряховица и Велико Търново. Же-
ланието на организаторите е догодина ве-
лосъстезанието да се превърне в облас-
тно, а след това и в национално.

Учениците отСУ „МаксимРайкович“ от-
ново показаха отлични резултати в нацио-
налното състезание „Аз зная Английски
език“. В първи кръг на националната над-
превара „Многознайко“ участваха за поре-
ден път деца от III до VII клас. Те показаха
отлични знания по езика и завоюваха 11
първи, 4 втори и 7 трети места. Учениците,
постигнали призови места в състезанието,
се класираха ище участват и в следващия
кръг. Директорът на училището Даниела
Арабаджиева поздрави и награди отличе-
ните ученици с медали и грамоти и им по-
жела да се представят на високо ниво и в
следващия кръг на съревнованието. Злат-
ни медали имат ТраянаМихалева - 3 клас,
Велизар Петров - 4 клас, Моника Николо-
ва - 5 клас, Стела Колева - 5 клас, Силвия

Славчева - 5 клас,
Пламена Георгиева
- 6 клас, Билян
Арихтев - 6 клас,
Елица Димова - 7
клас, Никол Димит-
рова - 7 клас, Ива
Миленкова - 7 клас,
А л е к с а н д р и н а
Алексиева - 7 клас.
Със сребърнимеда-
ли се окичиха Боян
Димчев - 4 клас, Де-
ница Дикова - 5
клас, Йоана Димит-
рова - 5 клас,
Андреа Пенова - 6
клас, а бронзовиме-
дали заслужиха Ни-
кола Стамболийски

- 3 клас, Кристиян Божков - 3 клас, Бояна
Пенева - 4 клас, Иван Вълчев - 4 клас, Ека-
терина Пангелова - 5 клас, Сияна
Атанасова - 6 клас, ВяраСтоянова - 6 клас.

Успехите на децата са доказателство
за упоритото учене и стремеж към овладя-
ване на знанията, но също са и признание
за труда и всеотдайността на техните учи-
тели.

Ученическите състезания „Многознай-
ко” имат за цел да стимулират логическото
мислене, въображението и паметта на уче-
ниците, да приложат практически вече
усвоени знания по езика, както и да прово-
кират у тях чувство за надпревара за зна-
ния и постигане на още по-големи успехи и
престиж за училището ими за общинаЛяс-
ковец.

ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
ВЛАДИКАТА НАПРАВИ ТЪРЖЕСТВЕНОТО
ОБНОВЛЕНИЕ НА ХРАМА В КОЗАРЕВЕЦ

След като за празника
на село Козаревец - Пет-
ковден, бе срязана лента-
та на новияцентрален пло-
щад и зоната за отдих око-
ло него, жителите отново
се събраха, за да открият
тържествено и обновения
си църковен храм. Лично
Негово високопреосвеще-
нство търновският митро-
полит Григорий, който е ро-
дом от Козаревец, дойде
да направи службата по
обновлението. В деня на
Свети Архангел-Михаил, в
съслужие с местния свещеник йеромонах
Димитрий и свещеници от региона, вла-
диката извърши обновление, като поръси
козаревчани, дошли в празничния ден в
своята нова светиня.

Гост на празника бе и кметът на общи-
на Лясковец д-р Ивелина Гецова, а
тържественото откриване на храма бе
организирано от църковното настояте-
лство и кметството в лицето на Дочка Габ-
ровска и управника на селото Красимира
Колева. Гостите, сред които и обществе-
ници, земеделски производители и мес-
тни бизнесмени като инж. Банко Банков,
инж. Костадин Тодоров, семейство Пого-
сян и други, поднесоха своите благопоже-
лания и подаръци икони, които бяха осве-
тени в самия празничен ден. Икона на Бо-
городица подари и кметът д-р Гецова с по-

желание Пресветата Май-
ка да закриля жителите на
селото. Парично дарение
лично от свое име напра-
ви уредникът на пенсио-
нерския клубДешкаМила-
нова, аМарийка Златева и
семейството й дариха за
нуждите на църквата сто-
лове. Много икони остави
и владиката, които бяха
раздаденина гости ижите-
ли в празничнияден.

Църквата „Св. Парас-
кева“ в Козаревец пре-

търпя голямремонт през изминалата годи-
на. Храмът е на над 170 години, като сгра-
дата е разрушена при колосалното за ре-
гиона ни земетресение от юни 1913-та и е
възстановена през периода 1920-1930 го-
дина. Тъй като експлоатационната год-
ност на някои от строителните елементи
бе доста изчерпана с годините, с отпусна-
тите средства бяха извършени солидни
укрепителниработи.

Аварийно-възстановителните строи-
телни дейности за подобряване състоя-
нието на сградата бяха неотложни, тъй ка-
то църквата се намираше в незадоволи-
телен вид за извършване на службите.
Стените бяха напукани, пукнатини може-
ха да се видят и в мазилката, настилките
бяха компрометирани, както и дюшемето
и вътрешните дървени стълби. Изпълне-

ните ремонтни дейности включват ко-
нструктивно-укрепителни работи за усил-
ване на основите на сградата; преизграж-
дане на напукани стени; основен ремонт
на покрив, включително частична подмя-
на на дървена покривна конструкция и ця-
лостна подмяна на покривното покритие
(летвена, дъсчена обшивка, покривнофо-
лио, керамични керемиди); обшивка от по-
цинкована ламарина на камбанарията с
декоративно покритие върху дървена ска-
ра; частична подмяна на дървената дог-
рама с PVC; строително-ремонтни дей-
ности по интериора - изкърпване на напу-

кани стени и тавани, облицовка с гипсо-
картон, кораби в наос и стени в притвор.
Направена е и хидроизолация на основи-
те, възстановено, почистено и обработе-
но е дюшемето, направени са дървени
стълбищаи парапети. Изцяло е облагоро-
дено и околното пространство, направе-
на е нова каменна настилка, осигуряваща
по-добри условия за ритуалните функции
и за удобство на миряните. Монтирани са
и нови осветителни тела по фасадите на
църквата и така с модерната си визия,
храмът успя да възвърне своя предишен
блясък.
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За тринадесети път тази година общи-
на Лясковец и читалище „Напредък-
1870”- гр. Лясковец организираха праз-
ник на балета. В поредната Детско-
юношеска балетна срещасе включиха от-
ново с огромно желание деца июноши на
възраст от 7 до 18-годишни. 120 възпита-
ници от пет балетни студиа и школи от
страната си дадоха среща на сцената на
лясковското читалище. Тази година гос-
туващите колективи в Лясковец бяха
най-малко, в сравнение с предходни из-
дания на балетния празник, при които
броят на формациите е достигал до еди-
надесет.Но въпреки трудната година и ко-
ронавирусната криза, желанието на учас-
тниците за изява на лясковска сцена до-
казва, че интересът към Празника на ба-
лета вЛясковец не стихва и градът ни про-
дължава да се утвърждава като един от
центровете набалетното изкуство.

Тринадесетото издание на станалия
вече традиция в града ни празник се про-
веде отново вдвадни.Нафеерията от ба-
летни изпълнения и тази година се на-
сладиха гости ижители на града ни, почи-
татели и всички онези, чиито сърца през
годините са докоснати от магията на тан-
ца. При строги мерки за сигурност, праз-
ничният концерт побра зрители при напо-
ловина запълнени салон и балкон в чита-
лищната светиня. В XIII-ото издание на
Детско-юношеската национална балет-
на среща „Лясковец 2020 година“ учас-
тваха домакините от лясковската танцо-
ва школа „Ритъм” с художествен ръково-
дител Валя Атанасова и репетитор Габ-
риела Карчева и гостуващите четири ко-
лектива - балет „Виржиния”- гр. В. Търно-

во с балетен педа-
гог Виргиния Каза-
рина, танцова шко-
ла „Лиана”, гр. Габ-
рово с балетен пе-
дагог Лиляна Пан-
телеева, шумен-
скатаШкола за кла-
сически танци с ба-
летен педагог Свет-
ла Денчева и ба-
летна формация
„Търговище“ с ръко-
водители Севдали-
на Стойчева и Ма-
риам Макарнаян. В
първия ден гостите
от различните фор-
мации и лясковски-
те балерини, както

и всички ръководители, имаха възмож-
ност да се включат в обучението, което

бе организирано за пръв път в рамките на
балетната изява. То продължи и на след-
ващияден, като заниманията водешесве-
тило в тази област, а именно - преподава-
телката в Национална музикална акаде-
мия „Проф. Панчо Владигеров” д-р Бонка
Матова. Д-р Матова е завършила
Държавното хореографско училище в
класа на Марина Коляденко. Провежда-
ла е уроци по характерни танци в експе-
рименталните балетни класове в Плов-
див и часове по ритмика и пластика. От
1991 г. преподава характерни танци в спе-
циалност „Балетна педагогика”. Нейни
ученици и студенти танцуват и препода-
ват у нас и в чужбина. Била е председа-
тел и член на жури на национални и меж-

дународни младежки танцови фестива-
ли. В периода 1993-1996 ръководи се-
минарни занимания по характерни танци
към Международна танцова академия
„Варна”, демонстративни уроци къмМеж-
дународен детски балетен фестивал в
Пловдив, а от 2005 година провежда се-
минари по характерни танци по покана на
Българска танцова организация. Автор е
на програмата по характерни танци,
утвърдена от специалността „Балетна пе-
дагогика“ и на книгите „Азбука на харак-
терния танц” и „Характерният танц - исто-
рия, методика, практика”. Има и редица
публикации в българския и руски печат и
авторски хореографски постановки за
концерти.

В двата дни нафорума в Лясковец, по
покана на нашия балетен педагог Валя
Атанасова и с финансовата подкрепа на
общинското ръководство, преподавател-
ката се срещна с всички деца и техните

ръководители и прове-
де обучение по харак-
терни танци. Уроците
като част от балетния
форум, бяха основен
акцент в тазгодишното
издание на Детско-
юношеската балетна
среща. По този начин
организаторите разчи-
таха да се осъществи
идеята им за прие-
мственост между поко-
ленията. Не малка

част от ръководителите нашколите са би-
ли студенти над-рМатова и срещатамеж-
ду три поколения се оказа много ползот-

ворна за разгръщането таланта на мла-
дите дарования и за тяхното бъдещо из-
растване като танцьори.

При откриването на балетния празник
децата направиха демонстрация и пред-
ставиха на сцена наученото през двата
дни.Предида се състои празничният кон-
церт, патронът на дългогодишния форум
кметът д-р Ивелина Гецова, отправи при-
ветствия към гости, участници и почита-
тели на балетното изкуство. В обръщени-
ето си къммладите танцьори тя каза: „Ми-
ли деца, продължавайте все така упори-
то да изучавате изящните стъпки и все та-
ка с любов се отдавайте на магията на
танца. Покорявайте всяка сцена, печеле-
те признание и награди и винаги с голямо
желание се включвайте вПразника наба-
лета в Лясковец, за да ви посрещаме и
ние с голямо удоволствие в малкия си ро-
ден град. Бъдете преди всичко здрави и
все така жизнерадостни!“. Колективите и
тази година изнесоха голям празничен
концерт, който създаде много вълнуващи
преживявания, както за публиката, така и
за самите млади творци. Изпълнителите
показаха наученото с много труд, подна-
сяйки го с любов и изяществото на сцена-
та. Така децата отново плениха лясков-
ските зрители с красотата на танците и
костюмите си и заслужиха аплодисменти
и възхищение. На сцената бяха предста-
вени танците „Кукли“, „Летете птици“,
„Гледам към теб“, „Тарантела“, „Фламен-
го“, вариация „Китри“ от балета „Дон Ки-
хот“, „Весела полка“, „Казачок“, „Поло-

нез “ , „Меч тание “ ,
„ А рмен с к и т а н ц “ ,
„Арабски танц“ от бале-
та „Лешникотрошачка-
та“ и много други - об-
що около 25 изпълне-
ния.

Празникът от годи-
ни протича под патро-
нажана кмета на общи-
наЛясковец, което оси-
гурява комфорт по вре-
ме на престоя на деца-
та в Лясковец. И този
път танцьорите се рад-
ваха на природата и
приятната обстановка
в комплекс „Лесопар-
ка“, а организаторите
им бяха подготвили,

освен подаръкът с полезните уроци на д-
рМатова, също и други изненади - дипля-
ни, грамоти ицветя.

ДЕЦА ТАНЦУВАХА И ТРУПАХА ЗНАНИЯ
ПО ВРЕМЕ НА XIII-та БАЛЕТНА СРЕЩА

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Своите дейности по проект „Зелено
вълшебство“ приключиха деца и учители
от лясковската детска градина „Радост“.
Заключителната изява на децата беше
участие в засаждането на дръвчета и в
нея се включихамалчуганите от трета гру-
па „Гъбарко“. Докато пееха песничка за
лястовичката, те засадиха дръвче в двора
на детската градина с помощта на дирек-
торката Габриела Иванова и с госта си -
кметът на община Лясковец д-р Ивелина
Гецова. Проектът бе реализиран успешно
и бе част от националната кампания „Чис-
та околна среда - 2020“ „Обичам природа-
та - и аз участвам“.

Изграждането на екологична култура
при децата от предучилищна възраст е
част от цялостната образователно-
възпитателна работа в детската градина,
а това е най-приятната задача - децата да
бъдат запознати с родната природа, с рас-
тенията, с животните и по този начин да
придобият интереси, любознателност и
правилно поведение средприродата.Пос-
тавяйки децата в реални ситуации,
екипът успя да реализира планираните
дейности. Създадена е екозона на откри-
то „Зелено вълшебство“, засадени са рас-
тения за създаване на жив плет, оформе-

на е пирамида с билки и подправки, изгра-
дени са къщички и хранилки за птици. По
проекта са изградени и три нови красиви
беседки, с които е оборудван кът, където
децата имат възможност да разгърнат сво-
ите творчески заложби в пряк допир с при-
родата - да рисуват на открито, да учас-
тват в разнообразни занимателни игри и
да правят хербарии.Изработването на ал-
бум с хербарии на билки е една от най-
интересните дейности по проекта, защото
така децата ще имат пълни познания за
наименованията и предназначението на
видовете билки и растения през всички се-
зони. „На чаша билков чай“ е другата изя-
ва на учители ималчугани, коятоще съби-
ра в бъдеще в градината и техните роди-
тели. В развлечението „Китка от билки“,
също важна дейност по проекта, участва-
ха всички деца от четирите групи на дет-
ската градина, изпълнявайки тематични
танци, стихчета и песнички. В ролята на во-
дещи и аниматори се изявиха новите по-
пълнения в екипа Петя Милкова - учител,
Йорданка Йорданова - психолог и Викто-
рияЦонева.С участието на родителии по-
ложен от тяхна страна доброволен труд,
бяха засадени дървета - чинар, магнолии
и други, както и декоративни храсти. В

рамките на проекта
децата имаха задача
д а с ъ б и р а т и
дъждовна вода, за
да проследят пътя
на водната капка и
да се научат да поли-
ват своите дръвчета.
Състоя се и изложба
на тема „Моята дет-
ска градина - чиста и
красива” с участници
децата от кръжока
по изобразителноиз-
куство и редица дру-
ги изяви, които за-
почнаха още през
пролетта и по които
всички заедно рабо-
тиха в продължение
на няколкомесеца.

Чрез реализирането на проекта „Зеле-
но вълшебство“ изпълнихме наша мечта -
дворът ни да стане прекрасна зелена при-
родна среда за труд, обучение и игри, спо-
дели директорката на „Радост“ Габриела
Иванова. И допълва, че с озеленяването
на пространството, поставянето на бесед-
ките и хранилките, с познанията от енцик-

лопедиите ,
които са заку-
пили за деца-

та, са успелидареализират целите и очак-
ваните резултати, заложени в Държавния
образователен стандарт по трите ядра на
образователно направление „Околен
свят ”. Сега, след приключване на проек-
та, освен израствайки в красива природна
среда, децатащеимат възможност да про-
дължат да надграждат своите знания, гри-
жейки се за своите билки и растения, ще
знаят как да опазват сътвореното с много
обич и труд, ще поливат и прекопават по-
чвата ищехранят птиците.

ДЕЦА ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ ПРИКЛЮЧИХА ЕКОПРОЕКТ


