
01 - 30 юни 2011 година брой 6 ( 4), година3 IV

ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Първи юни и съпровождащите го праз-
нични концерти в общинските детски гради-
ни направищастливи деца, родители, учите-
ли, общинско ръководство и неправите-
лствени организации, които подкрепяха орга-
низирането надетските тържества.

С много емоция ищастливи усмивки пре-
мина седмицата преди деня на детето. В ня-
колко последователни дни децата на Ляско-
вец пяха, играха и получаваха поздравления
и подаръци. Освен лакомства и типичния
подарък за всяко дете - играчки, децата се
сдобиха с най-големия подарък за празника
си.

Този подарък им поднесе кмета на общи-
ната д-р Гецова и нейния екип, който работи
продължително и неуморно по проект, благо-
дарение на който бяха разкрити Ателие за
реклама, Дневен център за възрастни и Це-
нтъра за най-малките жители на общината.
Лентата преряза д-р Гецова, заедно с някол-
ко малки помощници. Това се случи точно в
деня надетето вМладежкиядом.В него емо-
дерно оборудвано специално помещение за
игри и много забавления. Центърът на мал-
чуганите „Зън-зън” заработи още в първия
ден. Веднага след официалните поздравле-
ния на кмета, на ръководителя на проекта
Илиян Илиев и председателя на сдружение
„Бъдеще за нас” Даниела Бърнева, започна
празничното тържество на хлапетата. Отец
Богдан даде своята благословия, като на-
прави водосвет за здраве на децата и поже-

ла успех на добрите начинания в центъра.
За децата организаторите бяха предвидили
игри, забавления, почерпка имного награди.

За втора поредна година читалище „Про-
буждане“, съвместно сЦДГ „Сладкопойна чу-
чулига“ и кметствоДжулюница организираха
за най-малките „Детско мини шоу“, което се
проведе на площада в селото пред многоб-
ройна публика и гости. Слънчевото време бе
в унисон с празничното настроение, емоция-
та и радостта на децата от предстоящия из-
бор на Мини мис и Мини
мистър.

Състезанието протече в че-
тири кръга. В първия участни-
ците - 15 на брой, дефилираха
пред публиката и журито. Под
звуците на музикален съпро-
вод от любими детски песни,
участниците бяха представя-
ни от водещата нашоуто - при-
казната фея Ани и нейните
двама помощници Зайо и Ме-
цана. След това всички деца
рисуваха на асфалт с цветни
тебешири на тема „Мама, тат-
ко и аз“. От всяка творба грее-
ше усмихнато слънце и
къщичка с мама и татко.
Следващият кръг - изпълне-

ние на песен или стихче от участниците, пре-
мина с голям интерес и много настроение,
тъй като децата предварително бяха подгот-
вени, не самоот родители, но и от своите учи-
телки от ЦДГ „Сладкопойна чучулига“. Пуб-
ликата оживено аплодираше малчуганите,
окуражаваше техните изпълнения и пееше
заедно с тях. На въпросите нафеята Ани кой
какъв ще стане като порасне, отговаряха с
ентусиазъмибез притеснение. В послед-
ния кръг децата показаха своите танцувални
умения под звуците на песента „Мики Маус“,
а състезанието се превърна в един истински
детски празник, в който всички се забавлява-
ха, танцуваха и пукаха балони.

Журито в състав: Даниела Арабаджиева,
Даниела Христова и Екатерина Москова, се
зае с нелеката задача да определи тазго-
дишните победители в конкурса. За Мини
мис бе избрана 5-годишната Преслава Геор-
гиева, а Мини мистър стана 6-годишният
ИванКасабов. Комисията присъдиидве спе-
циални награди: за най-добра рисунка на ас-
фалт и най-артистично дете, които спечели-
ха шестгодишните Дарина Чолакова и Дебо-
раЛюбенова. В края нашоуто за всички учас-
тници, бяха осигурени различни награди и
лакомства.

Дните преди първи юни бяха наситени с
празнични концерти, веселие и ползотворни
инициативи, които заляха градаи селата.

По-добрият свят принадлежи на нашите
деца, но за да им помогнем да го изградят е

необходимо да ги възпитаме в
доброволчество. В тази
връзка мотото на настоящата
2011 „Стани доброволец! Дай
своя принос!”, беше основен
стимул за децата на “Пчели-
ца”.

По покана на Информаци-
онен център Европа Директно
- Велико Търново и Региона-
лен инспекторат по образова-
нието за отбелязване година-
та на доброволчеството,
екипът на ЦДГ „Пчелица” в
края на май се включи в раз-
лични дейности - конкурс за
детска рисунка на тема „Мал-
кият доброволец”, кръгла ма-
са „Доброволческите дейнос-
ти като ресурс за възпитаване

на децата” и представяне интересни и ино-
вативни доброволчески практики с децата и
родителите, наречени „Малкият доброво-
лец”. В тази връзка, трябва да се отбележи,
че детската градина осъществява добро
сътрудничество с НПО - Училищното насто-
ятелство при ЦДГ „Пчелица”, със сдружения
„Бъдеще за нас”, с „Работилница за надеж-
ди”, с „МИГ - Лясковец - Стражица”, с „Евро-
пейски информационен център” и добровол-
ци от корпуса на мира. Деца, учители и роди-
тели участват активно и в общински и нацио-
нални кампании и инициативи, изготвят про-
екти с доброволен труд, изнасят благотвори-

телни театри, концерти, спортни мероприя-
тия и изложби - базари. Такива инициативи
са „Да растем заедно” - засаждане на дърве-
та, “Клуб млади цветари” и конкурсите „Как
искамдаизглеждамоят град”, „Моята детска
градина”, изложбата „Моето най-красиво
цвете” и др. Децата полагат грижа за птици и
растения в двора на детската градина, по-
чистват двора, изработват и поставят
къщички за птици и всичко това под наслов
„С мама и татко на детска градина”. В наве-
черието на празника надетето събраха книж-
ки с приказки и направиха дарение за децата
отСтрахилово.

За представената интересна и иноватив-
на доброволческа практика с децата от пред-
училищнавъзраст, детската градинабеотли-
чена със сертификат и звание „Доброволец
на годината” от великотърновския център
ЕвропаДиректно.

Децата от всички групи на детското заве-
дение представиха богата кон-
цертна програма и удивиха
публиката с наученото през го-
дината. Под ръководството на
директорката Габриела Ива-
нова и своите учители, децата
показаха типичните танци и
песенното изкуство, присъщи
за балканските народи. Усво-
ените от тях знания са резул-
тат от продължителна и упо-
рита работа и добър знак, че
децата на Лясковец от малки
изучават традициите на
съседните страни. Благодаре-
ние на реализирания проект
около 80 деца от детската гра-
дина се запознават с култура-
та на народите, което е по-
хвално и доказва, че те са на-
пълно готови да представят страната ни из-
вън пределите й. Това е най-важното за ми-

ра и съгласието между хората по света и на-
шитедеца гомогат.

С представянето на песните и танците на
Гърция, Турция, Македония, Сърбия, Румъ-
ния и България, малчуганите напълно по-
стигнаха основната идея на проекта - идеята
за взаимното уважение и почитане уникал-
ните традиции на другия. Красиви костюми и
носии, типични за народите, допълниха и об-
огатиха чудесните изпълнения на децата. Те
са ушити с помощта на благодетели и спон-
сори специално за този проект. Всяка от гру-
пите в детската градина представи танци пе-
сен на отделнадържава.

Кулминацията на празничния концерт об-
аче бе прекрасното изпълнение на подготви-
телна група „Калинка”, която представи
България.Представи я с родна нашенска пе-
сен, в изпълнението на която се включиръко-
водителят на проекта ГабриелаИванова.Пе-
сента „Мома лясковчанка” спечели бурни ап-

лодисменти и изправи на крака публиката,
сред която и кметад-р Гецова.
От подготвителна група на ЦДГ „Радост” та-
зи година излязоха 18 дечица, които наесен
ще прекрачат прага на училището. Бъдещи-
те първолацибяха изпратени от детската гра-
дина на специално организирано за тях
тържество, на което получиха своите свиде-
телства.

беше мотото на тържеството, с което
ЦДГ „Славейче” изпрати своите бъдещи
първокласници. Празничният концерт на де-
цата се състоя на сцената на читалище „Нап-
редък-1870” и в него се включиха всичкимал-
чугани - от най-малките до вече порасналите
от подготвителна група „Гъбарко”.

Директорката Елка Йорданова откри
празника и приветства децата и техните ро-
дители, дошли да се позабавляват с песните
и танците на малките си палавници. Богати-
ят концерт беше посветен най-вече на из-
пращането на 18-те деца, за които училище-
то широко ще отвори врати. Възпитаниците

на Галя Антонова и Бахтиар Юмер от група
„Гъбарко” се представиха с най-много из-

пълнения и показаха, че са
умни, трудолюбиви и много
знаещи - готови да се срещнат
със задълженията на първок-
ласника. Освен знания по гра-
матика и смятане, те впечат-
лиха публиката и с добре усво-
ен английски език. Поздрав
към по-големите отправиха
малките групи „Веселищурче-
та” и „Червената шапчица” с
интересни танци и забележи-
телното изпълнение на „Гер-
гьовски етюд”.

На финала децата минаха
по пътеката на знанието, за да
стигнат до своите свидете-
лства, които им връчи дирек-
торката Йорданова. Поздрав-
лениеи подаръцидетски книж-

ки първолаците получиха от началния учи-
тел Евгения Коева, а в чест на празника
първиюни на сцената полетяха разноцветни
балони.

В навечерието на първи юни в детската
градина, съвместно с родителите се прове-
де годишен открит урок „Сбогом детска гра-
дина, здравей първи клас”. Урокът премина
в игрова форма и децата демонстрираха с
увереност усвоеното през годината по на-
правленията български език и литература,
социален свят, ориентиране в природата,
математика и музика. Бъдещите първок-
ласници предадоха знамето на детската
градина на своите приемници - шестгодиш-

В ЛЯСКОВЕЦ ВРАТИ ОТВОРИ ДЕТСКИ
ЦЕНТЪР „ЗЪН-ЗЪН”

МОТОТО НА ПРАЗНИЧНИЯ ПЪРВИ ЮНИ
В ДЖУЛЮНИЦА БЕ „ДЕТСТВО МОЕ,

РЕАЛНО И ВЪЛШЕБНО“

ЦДГ „ПЧЕЛИЦА” СЕ ОКИЧИ СЪС
ЗВАНИЕ „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА”

ЦДГ „РАДОСТ” ПРЕДСТАВИХА
ПРЕКРАСЕН КОНЦЕРТ, РЕЗУЛТАТ ОТ

КРАЙНИЯ ПРОДУКТ ПО ПРОЕКТ „ПЕСНИ
И ТАНЦИ НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ”

„УЧИЛИЩЕ, СКЪПО - РАЗТВАРЯЙ
ВРАТИ”

В ЦДГ „СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА” -
ДЖУЛЮНИЦА ИЗПРАТИХА СЕДЕМ ДЕЦА

В ПЪРВИ КЛАС И ОТПРАЗНУВАХА
ПЪРВИ ЮНИ - МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН

НА ДЕТЕТО

ДЕЦАТА - ТВОРЦИ НА КРАСОТА И РАДОСТ
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На5юни в едно от съставните на община
Лясковец села - Мерданя се състоя първото
издание на Общински фестивал на хайдуш-
ката песен. Идеята за създаването му е
плод на една добра инициатива да се съхра-
ни за младите поколения българската на-
родна песен.Фестивалът е посветен на попу-
лярната българска хайдушка песен - една от
основните разновидности в богатата фол-
клорна палитра на нашето песенно творчес-
тво. Това е ново събитие от културния ка-
лендар на общината и целта на организато-
рите е да се отдаде нужното уважение към
създателя на колоритния български фол-
клор - неизвестния народен певец, изразил
в песни своите радости и болки, възпял коп-
нежите, въжделенията и мечтите на народа
ни за свобода.

Народът ни възпява в своя хайдушки
епос смелостта и мъжеството, силата и лов-
костта, издръжливостта и родолюбивия по-
рив на героите - на Чавдар, Сидер, Индже,
Сирма, Бойка, Стоян, Страхил и много дру-
ги. Тези песни в продължение на часове из-
пълняваха участниците в първия общински
празник на хайдушката песен.

Фестивалът се състоя в мерданското чи-
талище „Развитие-1902” и бе открит от кме-
та на селото Стефан Драгански. Той пред-
стави важни исторически моменти от живо-
та на селището и акцентира върхуфакти, ко-
ито доказват, че хайдушко движение в Мер-

даня е същес-
твувало.

Легенда ,
предавана от
поколение на
п о к о л е н и е
разказва, че
хайдути са об-
итавали мер-
данските зе-
ми. Известни
са дори име-
ната на двама
от тях - Ди-
митър Доб-
рев и Върбан
Гергев Пър
нецов - в чест
на последния
е именована една от улиците в селото.
Съществува и самороден камък, който днес
жителите наричат Хайдушки камък, нами-
ращ се на билото, в близост до манастира
„Св. 40 мъченици”. На него са вдълбани и
оставени белези от конско копито и човешко
коляно.

С тези встъпителни разкази за хайду-
тството започна празничнияфест, в който се
включиха певческите колективи на община
Лясковец. Силен старт на Фестивала даде
Хайдушката възстановка, която представи-
ха театралната формация на домакините и

Женския наро-
ден хор при
ч и т а л и щ е
„ Ра з в и т и е -
1902” с ръко-
водителмаес-
тро Красими-
ра Колева, ко-
ято е и автор
на сценария.
Красиви деко-
ри, оформени
като възрож-
денска къща,
помогнаха да
се пресъзда-
де атмосфе-
рата на онези
времена, в ко-

ито хайдутите са живяли. Участници и пуб-
лика съпреживяха страданието на народа
ни под турска власт, видяха излизането на
юнака в Балкана, вестта за хайдушката
смърт и скръбта на почерненатамайка.

Освен хайдушки песни и сценична дра-
матизация, самодейците представиха и Бо-
тевото стихотворение „Хайдути” - то бе чу-
десно изпълнено отМагдаЖекова.

Читалищното настоятелство се бе погри-
жило всеки състав и индивидуален из-
пълнителда получи грамота, българска пога-
ча и предметни награди. В първия празник

на хайдушката песен се включиха над 10
фолклорни колектива, четири индивидуал-
ни изпълнители, като най-младия от тях бе
Анжелика Големанова. Гост-изпълнител на
фестивалабяхамайсторът на акордеонаВе-
личкоРусев, който изпълни „Хайдушкамело-
дия” и съставът за стари градски песни „Бе-
ли ружи”. Специално за този празник бе
сформиран и нов певчески колектив - група
за обработен фолклор „Авлига” с художес-
твен ръководителЦветанкаХристова.

Участниците в първия празник на хай-
душката песен бяха поздравени от замес-
тник-кмета на общината Георги Петров, кой-
то поднесе поздравително слово от името
на д-р Гецова. „Най-яркото доказателство за
поетичната дарба на народа ние признание-
то на света, че българската песен е уникал-
на по своята същност. Когато трябва да се
реши коя единствена песен от фолклора на
народите да литне във Вселената на борда
на американския спътник „Вояджър”, из-
борът пада именно върху българската на-
родна песен „Излел е Делю хайдутин” в из-
пълнение на Валя Балканска. Това поколе-
нията трябва да го помнят и знаят - то е още
единдовод за гордостта, че смебългари.Не-
ка фестивалът на хайдушката песен пре-
бъде през годините, нека се радва на успех и
интересът към него никога да не угасва”, пи-
шешевпоздравителното си посланиед-р Ге-
цова.

-

Пред прага сме на жътвената кампания.
На територията на общинитеЛясковеци Гор-
на Оряховица с житни култури са засети об-
що 121 075 дка, които предстои да бъдат
ожънати.

За служителите от РСПБЗН (Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на
населението”) гр. Горна Оряховица безава-
рийното прибиране на реколтата и съхраня-
ване на зърното е една от най-важните зада-
чи през годината, но независимо от мерките,
които се предприемат за това, основният
фактор за успешнатажътва е отговорното от-
ношение на всички граждани. Ето защо, във
връзка с усложнената пожарна обстановка,
ръководството на РСПБЗН се обръща към
председателите на земеделски кооперации,
ръководителите на предприятия, ловци, ту-
ристи, пастири, горски работници, и всички
други граждани, развиващидейност или про-
сто пребиваващи сред природата, да спаз-
ват противопожарните правила. Изрично е
забранено паленето на стърнища, сервитут-
ни ивици и слогове със суха тревна расти-
телност. Запаленият в сухи треви и стърни-
ща огън лесно може да обхване намиращи
се в съседство трайни насаждения, стопан-
ски сгради, вилни и жилищни постройки, гор-
ския фонд. Паленето на отпадъци трябва да
става на пожарообезопасени площадки при
липса на вятър и при осигурено наблюдение
до загасването им. Палетето на огън на от-
крито във ветровито време е предпоставка
за пренасяне на големи разстояния на запа-
лени частицииможедадоведедобързо раз-
пространение на пожара с обхващанена зна-
чителни площи от огъня. Забранено е из-
хвърлянето нафасове от автомобилите, кои-
то преминавате покрай житни масиви или
през горски участъци. Не бива да се из-
хвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях
могат да имат ефектът на лупа, което да до-
веде до запалване на сухи треви и растител-
ни остатъци. В дворовете палете огън само,
ако предварително сте обезопасили огнище-
то и сте подготвили подръчни уреди за пожа-
рогасене. Не палете огън в близост до стре-
хите на сградите и под клоните на дървета-
та. Никога не оставайте накладения огън без
наблюдение! Не палете огън в междублоко-
вите пространства, където са паркиранимно-
го автомобили, както и в близост до бензи-
ностанции и газостанции, складове за лес-
нозапалими и горими течности. Забранено е
използването на открит огън, тютюнопуше-
нето и паркирането наМПСвплощите с посе-
вите и в непосредственаблизост до тях от на-
стъпване на восъчна зрялост до окончател-
ното прибиране на реколтата. Да не се из-
ползва огнестрелнооръжиеи сигналнираке-
ти в района на неожънатимасиви ифуражни
площадки. Паркирането на превозните сре-
дства и устройването на лагери и биваци за

почивка трябва да става само на определе-
ните за целтаместа.

От 24 май 2011 г. е в сила Наредба № Iз-
1053 от 19 април 2011 г. за правилата и нор-
мите за пожарна безопасност при извършва-
не на дейности в земеделските земи, която
отменя наредба№ 1-153 от 23 юли 1999 г. за
опазване на земеделските обекти, зърнени-
те храниифуражите от пожари.

В тази връзка Ви уведомяваме, че
съгласно новата наредба физическите и
юридически лица (земеделски производите-
ли, председателите на земеделски коопера-
ции), осъществяващи дейности в земедел-
ските земи уведомяват писмено РСПБЗН
преди започване на жътвата в площи над 20
дка, парцелират и осигуряват пожарозащит-
ни ивици в земеделските земи, засети с жит-
ни култури, съгласно горепосочената наред-
ба, осигуряват земеделските земи и обекти с
пожарогасителни технически средства, орга-
низират наблюдение на площите с посеви
през периода от восъчна зрялост до оконча-
телно прибиране на реколтата, чрез подвиж-
ни и неподвижни постове, оборудвани с по-
жарогасителни технически средства и съоб-
щителни средства, поставят на видни места
покрай площите сжитни култури знаци за за-
брана на пушенето и паленето на открит
огън.

С прибирането на сламата се увеличава
броят на нарушенията при съхранението ,
и то главно от частните стопани. Тук е място-
то да напомним, че съгласно изискванията
на Наредба№ Iз-1971/29.10.2009 г. за строи-
телно-технически правила и норми за осигу-
ряване на безопасност при пожар, разстоя-
нията от складирания груб фураж до съсед-
ни сгради в личните дворове се определя, в
зависимост от конструкцията на постройки-
те - масивна или дървена и са от 6 до 14 мет-
ра. Гражданите трябва да знаят, че устрой-
ването на единични купи с груби фуражи на
полето става на 50 м. от горски масиви и на
10 м. от пътищата, а в регулацията на насе-
лените места извън личните дворове това е
забранено.

За успешното пожарогасене и минимал-
ни загуби при забелязан пожар вжитнимаси-
ви е необходимо да се предприемат мерки
за своевременно оповестяване на органите
за “Пожарна безопасност и защита на насе-
лението”. В тази връзка ви уведомяваме, че
в изпълнение на решение на МС №
367/03.06.2010 г. подаването на сигнали на
тел.160 трябва да бъдат преустановени до
25.07.2011 г. и пренасочени към национал-
ният номер за аварийни ситуации 112. Доб-
роволното участие на хора от населението е
особено ценно поради крайно ограничения
числен състав нащатните служители и голе-
мите площи които по правило се обхващат
от такъв вид пожари.

В МЕРДАНЯ ПОСТАВИХА ОСНОВИТЕ НА ХАЙДУШКИ ФЕСТИВАЛ

ПОЖАРНИКАРИТЕ СЪВЕТВАТ
Сигналът за пожар в землището на насе-

ленотомясто е тревожното биене на църков-
ната камбана и съобщаване по местното ка-
белно радио. Умоляват се гражданите при
подаването на такъв сигнал да окажат съде-
йствие на огнеборците за погасяването на
пожара с подръчни средства и в подходящо
облекло.

РСПБЗН призовавафирмите, стопански-
те ръководители и гражданите да повишат
бдителността си за строго спазване на изис-
кванията за пожарна безопасност и пожела-
ва на земеделските стопани богата реколта
ибезпроблемното прибиране.

Осигуряването на надеждна пожарна и
аварийнабезопасност на туристическите об-
екти на територията на общините Лясковец
и Г. Оряховица и опазването на живота и
здравето на гражданите и гостите на местна
територия е от особена важност и приори-
тетна задача на служителите отРСПБЗН.

В тази връзка за сезон 2011 г. служители-
те са планирали да осъществят контролни и
тематични проверки на туристическите обек-

ти, както и периодични контролни проверки в
увеселителните заведенияидискотеките.

Особено голямо внимание ще бъде объ-
рнато на правилната организация на работа
за спазване на добър противопожарен ре-
жим. От голяма важност е обучението и
инструктажите на обслужващия персонал в
обектите, за да знаят как се реагира правил-
но при пожари с оглед опазването на здраве-
то иживота на хората.

При извършване на проверките ще се ак-
центира на създадените условия за успеш-
на евакуация и пожарогасене, наличието и
изправността на противопожарните уреди и
съоръжения и на безопасността на електри-
ческите инсталации и газовите уреди. Ще
бъде проверено оборудването и обозначе-
нието на вътрешните пожарни кранове, из-
правността на пожарогасителните и пожаро-
известителните системи, наличието на схе-
ми за евакуация и проходимостта на пъти-
щата за евакуация, както и състоянието на
помещенията със специално предназначе-
ние.

Деветдесет годишния си юбилей отпраз-
нува с пищно тържество жител на гр. Ляско-
вец, който е един от основоположниците на
банковото дело в града. Бай Марин, както
всички го знаят и наричат, е бил дълги години
директор на ДСК в Лясковец, икономист,
юрист, спортист, виден общественик и ощене-
що - най-добрия пчелар. За себе си той казва,
че трудностите никога не са го плашили, а на-
против - това е било още едно предизвикате-
лство, с което да докаже огромния си органи-
заторски потенциал и новаторски талант. За-
това и до днес се ползва с уважението на
всички колеги, служителии съграждани. Близ-
китему и хората, които го познават най-добре
го определят с няколко думи: „Песента е в ду-
шата му, а в душата му има място за всички.
Той е преди всичко Човек и за всеки един
съгражданин винаги намирадобрадума”.

За честването на свояюби-
лей Марин Захариев Гамизов
бе поканил кмета на общината
д-р Гецова, председателя на
общински съвет П. Славчев,
приятели от пенсионерските
клубове в града, председате-
ля на съюза на ветераните,
както и колегите си от „Банка-
ДСК”. На веселото парти,
плътно до рожденика беше и
неговата дъщеря.

Празненството се състоя в
пенсионерски клуб „Мазнев-
ска чешмичка”, чийто член е
Гамизов. Дългогодишният бан-
кер получи много приятелски
поздравленияи подаръци, как-
то и музикални поздрави, в из-

пълнение на певческата група „Росна китка”,
функционираща към клуба на възрастните хо-
ра. Самодейците изпълниха за него специа-
лен поздрав - „Ах, върнете се, млади години”.

Д-р Гецова връчи на рожденика хубава
икона с лика на Св. Никола, покровителят на
банкерите с посланиеда го пази, изказа и сво-
ите благопожелания за здраве и дълголетие.
Огромна торта, поднесена от кмета, предиз-
вика голямо вълнение и широка усмивка на
лицето наюбиляра. Със също толкова краси-
ва торта го изненадаха и приятелите от клуба
и последва запалването на свещичките с
цифрата 90. Радостни възгласи, аплодис-
менти, пожелания и звучна песен се понесо-
ха в двора на пенсионерския клуб. На скъпи-
те си гости, през цялото време щастливият
старец казваше: „Много Ви обичам, благода-
ря”.

Д-Р ГЕЦОВА ИЗНЕНАДА С ТОРТА 90-ГОДИШЕН СЪГРАЖДАНИН
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ЛЯСКОВЧАНИ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ

Уважаеми
съграждани,

За мен е
чест и радост
да Ви поздравя
с празника на
нашия град
Петровден. На
този ден - 29
юни, почитаме
п амет т а н а
С в е т ц и т е
Петър и Павел,
припомняме си
важни истори-

чески моменти от летописа на нашия роден
град и славим достойнството на нашите
предци, далиживота си защастието на поко-
ленията лясковчани. В празничния ден изра-
зяваме своята признателност, споменавай-
ки имената на хората, които през епохата на
Възраждането направиха всичко възможно
да съхранят българщината, духовността, об-
разованието, науката и културата. С гордост
отправяме своя взор към нашата светиня –
Петропавловския манастир, благодарение
на който векове наред лясковчани са опаз-
вали духовността най-могъщата сила за
оцеляването на народани.

Днес Лясковец е един от малкото градо-
ве, в които минало, настояще и бъдеще се
преплитат в едно, за да покажат величието
на хората, жевеещи в него. Нашият роден
град е един от 13-те в България, които носят
високото отличие на Съвета на Европа за
добро управление наместно ниво. Този приз

и сертификат ни нареждат до големите
български градове София, Търговище, Доб-
рич, Перник, Смолян и други. Това е показа-
тел за успешното развитие на града и общи-
ната ни и ние сме длъжни да продължим да
работимв тази насока.

Благодарение на задружните усилия на
всички нас, 130-годишния ни роден град е
единот най-харесваните и обичанималки се-
лища в България, едно от местата, в които
всички ние, където и да се намираме по све-
та, се завръщаме с удоволствие и умиление.

Уважаеми съграждани, нека все така упо-
рито работим за бъдещето на родния си
край. Бъдете по-смели и уверени в предла-
гането на Вашите идеи за разцвета на род-
ното ни място. Нека заедно всеки ден обеди-
няваме усилията си за европейското бъде-
ще на своя град. Разчитам много на младите
хора, които в това трудно време, показват ин-
терес къмбългарските традициии в унисон с
изискванията на новото време, допринасят
за това, Лясковецдабъдеощепо-добромяс-
то за съвремененживот.

Пожелавам на всички здраве, успехи и
творческа енергия, благоденствие и мирни
дни. Празнувайте Петровден с веселие и
удовлетворение от достойните си дела и не-
кащастието Ви съпътства през всичките дни
имесециот годината.

Бъдете благословени и винаги закриля-
ни отСветитеАпостолиПетъриПавел!

Честит празник!

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

-

-

Община Лясковец е сред първите общи-
ни в България и Европа, които получиха Ети-
кета за добро управление наСъвета наЕвро-
па.

На официалнацеремония на 27май2011
г. в Министерски съвет д-р Ивелина Гецова,
кмет на община Лясковец получи престиж-
ната награда отМинистъра на регионалното
развитие и благоустройството Росен Плев-
нелиев, заедно с кметовете на още 12
български общини - Димитровград, Добрич,
Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Пер-

ник, Свиленград, Свищов, Смолян, София,
Търговище.

На 27 май 2011 г. за първи път в Европа
беше връчен Етикет за добро управление на
Съвета на Европа в рамките на Европейска-
та стратегия за иновации и добро управле-
ние на местно ниво. След като България бе-
ше акредитирана да присъжда това високо
отличие, през месец март тази година беше
обявена процедура за кандидатстване от
всички български общини. Етикетът пред-
ставлява сертификат за базово качество на
управлението на общината като цяло, като
удостоверява, че общината прилага всеки от
12-те принципа за добро управление над
средното ниво. Община Лясковец е сред
малкото, които са получили максимална
оценка, като освен доказателства за прила-
гане на принципите, е направено допитване
сред общинските съветници и гражданите

на общината. Основно усло-
вие за кандидатстване за Ети-
кета е гласувано решение на
Общински съвет, че общината
се ангажира с прилагането на
принципите за добро управ-

ление - откритост и прозрачност, ефикас-
ност и етично поведение, компетентност и ка-
пацитет, иновации и стабилно финансово
управление, широко участие на гражданите
и отчетност.

Срокът на валидност на присъдения
Европейски етикет, който представлява крис-
тален приз и сертификат е 2 години, съглас-
но акредитацията на Съвета на Европа, като
след изтичането на този период общината
ще трябва да докаже прилагането на 12-те
принципа задобро управление.

Получаването на престижната награда
демонстрира стремежа на ръководството на
община Лясковец към по-добро управление
в интерес на гражданите, зачитащо техните
права и с тяхното активно участие. Това е
дългосрочна гаранция за правото на всеки
гражданин на добро и демократично управ-
ление на територията на общинаЛясковец.

Уважаеми дами и господа, граждани
наЛясковец,

Отново сме пред празника на града 29
юни, една утвърдена традиция от преди 300
години, когато тържествата са ставали на
лясковския манастир „Св. св. Петър и Па-
вел”. След 9. ІX. 1944 година, управляващи-
те тогава определят 14 февруари Св. Три-
фон Зарезан деня на лозата и виното, от
практически съображения, за празник на
Лясковец. Така беше до 1991 година, когато
отново се обърна поглед към началото –
Петровден.

Днес ние усвояваме еврофондове по
различни направления и програми ин-
фраструктура, социална сфера, рехабили-
тация на училища, църкви, детски градини,
читалища и други, и това е добре. Но когато
авоарите свършат, каква база ще имаме
създадена за икономически старт и разви-
тие на по-високо ниво, наравно с европей-
ските народи.

У нас проблемът за нивото има и друго
измерение като проблем между материал-
ното и духовното. И ако материалното е ма-
шината на успеха, то духовното е акумула-
тора на тази машина, която може да я при-
движинагоре и напред.

На Лясковец му прилича да вдигне ду-

ховния си жи-
вот и престиж
от миналото.
Създадените
творчески гру-
пи към читали-
щето напос-
ледък показ-
ват завидни из-
яви на регио-
нално, нацио-
нално и меж-
дународно ни-
во. Така наре-
ченото ново
българско Възраждане отново се нуждае,
образно казано, от рало, от меч и от мерена-
та реч.

Аз не искам да ползвам клишета, но най-
искрено го казвам: за празника възторжен и
голям, най-сърдечно Ви поздравявам и с ис-
тински пристрастия Ви пожелавам онова
сложно човешко преживяване, наречено
щастие!

Честит празник!

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ
Председател на

Общински съвет - Лясковец

-
-

-

По традиция всяка година най-
достойните лясковчани биват награждава-
ни за своите заслуги към община Лясковец с
почетни знациидипломина празника на гра-
даПетровден.

Със званието “Почетен гражданин на
Община Лясковец” се удостояват граждани
със значителни заслуги в областта на иконо-
миката, граждани, които са постигнали из-
ключителни резултати в областта на образо-
ванието, граждани с национален принос в
областта на спорта, за проявен изключите-
лен героизъм и доблест, дарители, крупни
инвеститори и при други заслуги от общес-
твена значимост и от стратегическа важност
за устойчивото развитие на Общината.
Съгласно правилника наОбщински съвет се
подават и предложения за удостояване с „Го-
дишни награди” на граждани, фирми и орга-
низации за заслуги към Община Лясковец в
областта на духовността, образованието,
културата и науката, бизнеса и икономиката,
здравеопазването, социалните дейности и
спорта.На специална тържествена сесия об-
щинските съветници разглеждат предложе-
нията и вземат решение кой да бъде удосто-
ен с почетните титли. Тази година с тях се
окичиха следнителясковчани: Той е роден в

г р . Л я с к о вец
през 1930 г. в учи-
т ел с к о с еме-
йство. Баща му е
бил средищенди-
ректор на учили-
щата в Лясковец
и има големи за-
слуги в просвет-
ното дело.

Петър Слав-
чев завършва
лясковската сме-
сена гимназия
през 1948 г. и по-
ради политически причини значително по-
късно успявада получи правода учи във вис-
ше учебно заведение, завършва СУ „Кли-
ментОхридски”, специалност „История”. Ра-
боти във Велико Търново - „Културно-
историческо наследство”, където изследва
старата столица. Натоварен е от академик
Д . Ан гелов с ор ганизирането на
Археологически институт с музей при БАН -
филиал В.Търново, където работи от 1974
до 1991 година. Има 80 научни и научно-
популярниразработки.

МАРИН ЗАХАРИЕВ ГАМИЗОВ

Той е роден
на 10 юни 1921 г.
в град Лясковец,
в семейството на
з е м е д е л ц и .
Основно образо-
вание завършва
в родния си град,
а после учи в Гим-
назията в Горна
Оряховица. В то-
зи период започ-
ват заниманията
му със спорт и се
откроява като
добър футболист. Учи в Юридическия фа-
култет на Софийския университет, а в курсо-
вата програма на Висшия финансово сто-
пански институт в гр.Свищов получава ико-
номически знания. Началото на трудовата
си дейност поставя в гр.Лясковец в Попу-
лярна банка, а през 1951 година - в агенция
на ДСК с трима служители. Марин Гамизов

поема ръководството на ДСК и я ръководи
до пенсионирането си през 1981 година. То-
ва е период намащабно строителство вЛяс-
ковец и той оказва активна помощ при сме-
сено финансиране чрез отпускане на заеми
на масовото строителство на жилища и жи-
лишни кооперации. Благодарение на него
жилищното кредитиране и строителство в
града се разрастват, застрояват се улиците
„Васил Левски”, „Манастирска”, Въстани-
ческа” и бул. „Христо Ботев”. Под негово
ръководство през периода1971 - 1973 г. е по-
строена сградата наДСК в града ни и успеш-
но се развива спестовното дело. За отлич-
ната му работа по изграждане и укрепване
на поделението в града и на институцията
ДСК, клонът и лично той като негов ръково-
дител са награждавани многократно. През
всичките тези години той остава свързан със
спорта и е бил и касиер нафутболния клуб в
Лясковец. В продължение на 21 години е
бил и член на читалищното ръководство.
Имадведеца, внуци и правнуци.

се удос-
тоя ва съ с з ва нието „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ” за
принос в развитието на икономиката в об-
щината.

ПЕТЪР ИВАНОВ СЛАВЧЕВ се удосто-
ява със звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ” за принос в област-
танаисториятаи културата.

КОИ СА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ
ЛЯСКОВЧАНИ ТАЗИ ГОДИНА
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Има участие в международни европей-
ски конгреси с докладинаисторическа тема-
тика - Братислава 1975, София - 1980 и Киев
- 1985 година. Участник в множество нацио-
нални конференции, симпозиуми, консулти
вПлевен-Бонония, Свищов-Нове, Стара За-
гора-Аугуста Траяна, Пловдив-Пулпудева,
Видин-Арчар и др. През 1971 г. е открил зла-
тенмедальон на ханОмуртаг на хълмаЦаре-
вец, който е паметник на културата с нацио-
нално значение. Бил е секретар на Окръжно
историческо дружество във В.Търново В. Н.
Златарски”. В Лясковец става инициатор,
организатор, редактор и съавтор на сборни-
ка „Лясковец в миналото” през 1995 г. С тази
книга Националната библиотека прави меж-
дународен обмен. Много свои трудове по-
свещава на родния Лясковец - пише за ня-
кои особености в архитектурата на лясков-
ската къща, за изходното начало на Ляско-
вец - „Светицата”, за археологическата кар-
та на лясковското землище. През 2009 г. из-
д а д е с т и хо с б и р к а съ с з а гл а в и е
„Абревиатура от натура” със стихове на об-
щочовешка, социална и политическа тема-
тика. Лекторията, която поддържа от години
на културна иисторическа тематика се прие-
ма с желание и признание от слушателите.
Има медал и грамота по повод честването
на „1300 годиниБългария” отМСнаНРБ, гра-
мота от „Общобългарски комитет В.Левски”
за особени заслуги, Старопрестолна грамо-
та по случай 825 години от въстанието на
Асеневци в Търново - от Община В.Търново
и много други, свързани с годишнини, съби-
тия и дейности. През 1999 година е удостоен
с Годишна награда за заслуги към община
Лясковец в областта на културата.

Основател е на Общински комитет „Ва-
сил Левски” в Лясковец и дългогодишен не-
гов председател. Структурата развива дей-
ност и печели авторитет и влияние на регио-
нално и национално ниво. През 1991 година
е избран за председател на ОбС Лясковец.
През следващия мандат е общински съвет-
ник. От 2007 година отново е Председател
наОбщински съветЛясковец.

Тя е родена
на 22 септември
1926 година в се-
ло Джулюница.
Завършва гимна-
зия в гр. Горна
Оря хо в ица и
след това колеж
за медицински
сестри в гр. Вар-
на през 1946 г.
Отлична ученич-
ка, тя е и много
добра спортис-
тка. Във Варна
тренира плуване

и парашутизъм. Сийка Цончева е първият
треньор по гимнастика в родното си село
Джулюница. Завършва Военното училище
за летци. Тя е първият български летец на
хидроплан и реактивен самолет в Българ-
ска народна армия. Била е командир на во-
енното поделение в Джулюница. Подпол-
ковник Сийка Цончева е летяла на 11 вида
самолети и е една от малкото за онова вре-
ме жени-пилоти в България. На 17 септем-
ври 1974 г., летейки от Кърджали за София с
пътнически самолет, поради диспечерска
грешка загива заедно с още8пътника.

,

„Кехлибар” ООД е дружество с ограниче-
на отговорност със 100% частен капитал.
Управителнадружеството еСветломирИли-
ев Тодоров. Фабриката за производство на
олио се намира в промишлената зона на гр.
Лясковец. Вмомента тя е с капацитет на пре-
работка над 18 000 тона слънчоглед годиш-
но, като се очаква след пускането в де-
йствие на второто силозно стопанство и но-
вия цех за маслодобив, да достигне до 30
000 тона годишно.

Фабриката за олио е изградена през
1998 г. и от тогава се модернизира и обновя-

ва непрекъснато.
Предмет на дей-
ност на „Кехли-
бар” ООД е изку-
пуването и пре-
работката намас-
лодаен слънчог-
лед, произво-
дство и бутили-
ране на слънчог-
ледово олио с
марката „Кехли-
бар” и слънчог-
ледов шрот. В
дружеството ра-

ботят по трудов договор над 50 човека, като
по-голямата част от тях са заети в произво-
дството и реализацията на слънчогледови-
те олио и шрот. Създадена е активна дис-
трибуторска мрежа в цяла Северна и Цен-
трална България, благодарение на която
продажбите на произвежданата продукция
бележат ръст всяка година. Инвестиционна-
та политика на „Кехлибар” ООД е насочена
преди всичко към модернизиране на пред-
приятието, разширяване на мощностите за
производство и съхранение, изграждане и
реновиране на инфраструктурата на тери-
торията нафирмата.

В момента текат паралелно изграждани-
ята на 3 нови обекта на инвестиции в дру-
жеството- нов цех за производство на
слънчогледово масло, който ще увеличи
двойно капацитета за преработка на суро-
вина, склад за експелер от 980 кв.м. и второ
складово силозно стопанство, елеваторна
кула и авторазтоварище. Бутилираното ра-
финирано олио се продава под запазената
търговска марка „Кехлибар”. С високо ка-
чество и съвършен дизайн на опаковките,
продуктите нафирмата се наложиха на паза-
ра и са търсени в търговската мрежа. Те са
предпочитани, както заради отличното ка-
чество, така и заради винаги конкурентните
цени. Освен за преработката му до рафини-
рано, нерафинираното слънчогледово мас-
ло се ползва като компонент при произво-
дството на фуражи и като основна суровина
при производството на биодизел. Слънчог-
ледовиятшрот е ценна съставка при пригот-
вянето на комбинирани фуражи, ползвани в
животновъдната сфера.

Модерното оборудване в новоизграде-
ния маслодобивен цех дава гаранции, че
произвежданото сурово масло е с отлични
качествени характеристики.

Първото любителско театрално пред-

ставление в Козаревец е изнесено от учите-
лите в селото през учебната 1895/96 година
с инициатор Христо Попов. Следват десетки
постановки „Ревизор”, „Чорбаджи Михала-
ки”, „Многострадална Геновева”, „Люти клет-
ви”, „Майстори” и др. Пътят на жената-
актьор в самодейното театрално изкуство
на Козаревец проправя Елена Николова.
Под вещото ръководство на Марин Василев
- дългогодишен председател на читалището
и негов художествен ръководител, се под-
готвят: Историята на една любов”, „За чест-
та на пагона”, „Взрив”, „Чернозем”. Следват
постановките наВасилБанов „Някойден ня-
коя нощ” /1973 г./, а през 1975 г. Петър Пет-
ров поставя „Когато гръмудари”.

Високи отличия и гордост за историята
на самодейния театър носи пиесата „Рож-
ден ден” поставена през 1978, с режисьор
Илия Димитров. Под негова режисура са и
повечето пиеси до 2005 г. НаVРепуликански
фестивал на художествената самодейност
през 1979 г. с „Рожден ден” трупата е удосто-

ена със званието Лауреат и като цяло носи
на състава бронзов медал. През 1981 г.
Илия Димитров, със съдействието на
Окръжния комитет по култура сформира и
Детска театрална трупа. С постановката
„Снежната кралица” трупата става лауреат
на VІ Републикански фестивал на художес-
твената самодейност като завоюва бронзов
медал за спектакъл и няколко индивидуал-
ни отличия - златен медал за Пенка Параш-
кевова, сребърни медали за Дарина Цане-
ва, Иван Николов, Гергана Русанова, Виоле-
та Ноева и бронзови отличия за Снежана
Стоянова,ПарашкевСтоянов и ГеоргиВаси-
лев. Днес, тези тогаващни младежи, са
гръбнака наТеатралната трупа.

В 1983 с постановката „Клопка” трупата
получава сребърнимедали в лицето на Дон-
ка Ангелова и Гани Йоргов, бронзови отли-
чия имат Николина Русанова, Владимир Ва-
силев, Стоян Златев на Шестия Републи-
кански фестивал на художествената само-
дейност. През 1994 пиесата „Вражалец” им
носи III място на І Регионален преглед на ху-
дожествената самодейност в Д. Оряховица,
I награда за мъжка роля на Борислав Дон-
чев и поощтрителна награда за Пенка Па-
рашкевова. От 1996 г. е първата филмирана
пиеса „Гераците”, с която съставът печели
IV място на Регионален преглед на художес-
твената самодейност в Д. Оряховица, а ин-
дивидуални награди получават Красимира
Колева,ИванХристов иИванСтаматов.

1999 е рождена година за Нов младежки
театър, сформиран под ръководството на
Калоян Богданов. През 2006 г. от Самодеен
театрален колектив-възрастни са реализи-
рани две постановки: „Член 223” и фолк-
шоуто „Нашенци” под режисурата на Петко
Николаев.С „Член223” трупата участва вНа-
ционален преглед на селските читалищни
театри в Драганово, където Петко Николаев
получава награда за дебютен спектакъл, а
Иван Христов - поощрение за ролята на Бу-
баров.

През 2007 г. гост-режисьор на трупата
става актрисата от Великотърновския те-
атър Стефка Петрова. Под нейно ръково-
дство се подготвя словашката трагикомедия
„Просяшко приключение” на Ян Солович. В
Националния преглед на любитерския те-
атър Кортен 2007 - трупата получава еди-
нствената награда за жанров избор, а Дари-
на Димитрова е отличена с награда за жен-
ска роля. Пиесата е представена и през
2008 г. на Прегледите в с. Драганово, където
получаваСпециалната награда.През 2009 г.
под режисурата на Стефка Петрова се под-
готвя комедията „Михал” по текст на Сава
Доброплодни и тя носи на състава три отли-
чия за актьорско майсторство. На Нацио-
налния преглед на любителския театър -
Драганово 2010 с
трупата печели ІІІ Награда за цялостен спек-
такъл, а Мирела Дончева - най-младата ак-
триса грабва І награда за ролята си на Янка.
През настоящата 2011 г. съставът завоюва -
І награда за цялостен спектакъл и две дип-
ломи за актьорскомайсторство наПенкаПа-
рашкевова иМирелаДончева.

Валя Младе-
нова Атанасова
е родена на 9
октомври1974 го-
дина в гр. Г.Оря-
х о в и ц а . З а-
вършила е Ико-
номическия тех-
н и к у м в г р .
В.Търново. Вис-
шето си образо-
вание завършва
в Музикалната
академия „Панчо
Владигеров” гр.
София, специалност балетна педагогика, ко-
ято завършва през 1998 година. От есента
на 1993 година постъпва като балетен педа-
гог при читалище „Напредък-1870” - Ляско-
вец.

В началото тя наследява детска балетна
школа с около 20 участника, а под нейното
ръководствошколата се разраства и през по-

следните години в нея ежегодно се обучават
над 45 деца в четири възрастови групи, как-
то и в балет „Ритъм”.

От създаването си до сегашколата пред-
ставя читалището и град Лясковец всяка го-
дина в национални и международни фести-
вали и конкурси, от които през годините има
завоювани следните награди: пет награди
от петте участия в международния балетен
фестивал „С любов за танца” гр. Пловдив,
златен медал от международния конкурс
„Весел вятър” в Кранево, златен и бронзов
медал от националния конкурс „Орфеева
дарба” гр. София, четири втори, едно трето
място и две поощрения от две поредни учас-
тия в националния конкурс в гр. Бургас, вто-
ра награда от националния конкурс за ка-
мерни танци в гр. Г.Оряховица, две втори
места и специална награда за общо пред-
ставяне в международния танцов конкурс
„Танцуващарека” гр. Русе.

Освен наградите, които е извоювалашко-
лата, г-жа Валя Атанасова има присъдени
три награди за хореографияи творчески при-
нос.

От 2008 година започват и изявите на
школата зад граница, като първото 12-
дневно пътуване бе до гр. Люблин в Репуб-
ликаПолша вVІ-та интернационална балет-
на среща. Следващото пребиваване е в
творчески лагер в гр. Чанаккале – Републи-
ка Турция, а последното излизане зад грани-
ца е участието в Макфолк Охрид 2010 годи-
на, откъдето школата се завърна с множес-
тво приятелства и контакти.

ВаляАтанасова е единизключителен пе-
дагог, с добри организационни качества и
професионален опит, натрупан през години-
те. Доказателство за това е успешното про-
веждане на четирите поредни издания на
Празника на балета, на които тя е инициа-
тор. Всичко това показва изключителните за-
слуги на Валя Атанасова за развитието и по-
стиженията на балетното изкуство в нашия
град.

Кристиана Ге-
цова е родена на
12май1996 годи-
на. Живее в град
Л я с к о в е ц .
Основното си об-
разование е за-
вършила в род-
ния си град в
СОУ „М. Райко-
вич” през 2010 го-
дина. От една го-
дина е възпита-
ничка на приро-
д о - м а т е м а
тическата гимна-

зия „Васил Друмев” във В. Търново. Освен,
че е отлична ученичка, Кристиана Гецова е и
отличен спортист.

Вече четвърта година 15-годишната де-
войка активно тренира спортно ориентира-
не.

През 2008 година започва спортна дей-
ност в тази дисциплина и оттогава до днес
се състезава за отбора на Спортен клуб по
ориентиране - „Браун тим”-Велико Търново,
в който тренират много деца от град Ляско-
вец. Треньори на Кристиана Гецова са Ка-
линПенчев иМариелаТерзиева.

Кристияна Гецова е многократна носи-
телка на медали от различни състезания
през 2010 година, четирикратен Държавен
шампион по спортно ориентиране и коло-
ориентиране за 2010 година във възрастова
група Жени 14. Златни медали в Държавни
първенства е завоювала вПървенството Ко-
ло-Спринт в гр. Лясковец на 18 юни 2010
год., в Коло-Дълга дистанция в ГорнаОряхо-
вица на 19 юни 2010 год, в Държавното
първенство - Щафети и в Държавното
първенство Нощно ориентиране през 2011
година, провело се в гр. Плевен в местност-
та на селоРадишево.На първиместа в своя-
та категория е класирана в спортни сърев-
нования за Купа „Дизел”, за Купа „С карта из
Търновград”, за Купа „Сивен” и Купа „Ляско-
вец”. Сребърна медалистка е от Купа „Или-
на”, от „Браун къп”, от Държавното първе-
нство за Купа „Севлиево”, Купа „Дряново”,
Купа „Трети март”, Купа „Троян”, „Русе” и „Ге-
шавю”.

Посмъртно със званието „ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ” се
удостоява

за принос в раз-
витиетона военнатаавиация.

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и
диплом) за заслуги към Община Лясковец в
областта на икономиката се удостоява

управи-
телнафирма „Кехлибар”

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и
диплом) за заслуги към Община Лясковец в
областта на културата се удостоява

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и
диплом) за заслуги към Община Лясковец в
областта на културата се удостоява

- бале-
тен педагог на балетна школа „Ритъм”
при читалище „Напредък-1870” градЛяско-
вец.

С ГОДИШНА НАГРАДА (почетен знак и
диплом) за заслуги към Община Лясковец в
областта на спорта се удостоява

подполковник СИЙКА
КОСТАДИНОВАЦОНЧЕВА

СВЕТЛОМИР ИЛИЕВ ТОДОРОВ

ТЕАТРАЛНАТА ТРУПА ПРИ НЧ
„ЗЕМЕДЕЛЕЦ-1899” - КОЗАРЕВЕЦ

ВАЛЯ МЛАДЕНОВА АТАНАСОВА

КРИСТИАНАВАСИЛЕВАГЕЦОВА

.

.

.

-

„

„Българи от старо време”

КОИ СА НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ ЛЯСКОВЧАНИ ТАЗИ ГОДИНА
от стр. 3
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От няколко години общинаЛясковец при-
съжда Общинска ученическа награда, която
получават най-добрите ученици в общината
за своите заслуги в овладяване на науките,
като представят своите училищаиобщината
в различни състезания, конкурси, олимпиа-
ди ифестивали. Основна цел на наградата е
насърчаване на творческите заложбина уче-
ниците и потребностите на деца с изявени
дарби. Комисия разглежда внесените пред-
ложения за удостояване с наградата и взема
решение на кого да бъде присъдена. Годиш-
ната награда получават ученици от 1 до 12
клас, спечелили - І, ІІ и ІІІ място в четирите об-
ласти - литература, природни науки, изобра-
зително изкуство и спорт. Годишната награ-
да се връчва лично от кмета на община Ляс-
ковец и материалния й израз е грамота и па-
рично поощрение. Миналата година за пръв
път отличените ученици получиха наградите
си по време на тържествената церемония,
на която се удостояват и почетните и заслу-
жилите граждани на община Лясковец в са-
мия празничен 29 юни - на Празника на град
Лясковец, а в предишни години наградата се
присъждаше по време на традиционния
празничен концерт на 24май.

-

Пламена е
първокласничка
от НУ „Н. Коз-
лев”, с класен
р ъ к о в о д и т е л
Стефка Язаджи-
ева. Тя е осемго-
дишна и е един
от най-малките
носители на на-
градата. Годиш-
ната награда на
кмета на община
Лясковец й се
п р и с ъжд а з а
участието й в пре-

стижни регионални и национални конкурси.
Първи места момичето печели в национал-
ните конкурси „Лазарка мома гиздава” и „От
раждането до годежа” в приложно изкуство с
изработката на кукли и пана. Грамоти има и
от общинския конкурс за изработка на най-
красива коледна картичка и най-оригинална
мартеница. Освен като художник, ученичка-
та работи активно и в областта на математи-
ката - доказателство за това е спечелената
награда за трето място в регионално колед-
но и великденско математическо състеза-
ние. Пламена се изявява и като певица и ба-
лерина. С балет се занимава още от четири-
годишна в детската градина. Артистичните
заложбинаПламенайотреждат и първомяс-
то в конкурс за красота „МинимисЛясковец”.

-

Галя е възпи-
таничка наОУ „П.
Р. Славейков”,
ученичка от VІ
клас с класен
ръководителСне-
жана Колева. За-
нимава се актив-
но с рисуване и е
член на кръжока
по изобразител-
но изкуство Твор-
ческа работил-
ница. От начало-
то на тази учебна
година неин пре-
подавател по изобразително изкуство е Да-
ниелаХристова. Номинирана е на ІІ място за
Общинска награда за ученически постиже-
ния, заради спечелено ІІ място в организи-
ран отМОМННационален конкурс „Към звез-
дите”, провел се в Ловеч. Тази година е пече-
лила и други награди в областта на изобра-
зителното изкуство - престижно второ място
е заела и в съревнованието в Стражица,
където се е състоял конкурс за рисунки по
приказките на Ангел Каралийчев. На шес-
токласничката най-много й се отдава рису-
ването, но обича същода чете книги, да спор-
тува, а освен изобразителното изкуство, в
училище неин любим предмет е информа-
ционни технологии.

-

Даница Вла-
хова е единаде-
сетокласничка в
СОУ „Максим
Райкович” и вече
години наред из-
ненадва конкур-
сните комисии с
ори гиналните
творби, които
създава. Годиш-
ната награда й се
присъжда зара-
ди успешната й
изява в конкурса-

изложба „С България в сърцето”, посветен
на патронния празник на СОУ „М. Райкович”.
В него тя печели първо място. В национал-
ния конкурс за народно приложно изкуство
„От Коледа до Васильовден” е класирана на
трето място и получава диплом. Участва и в
областния „Моят роден град”, организиран
от РИО и народна библиотека „П. Р. Славей-
ков”, откъдето е наградена с грамота за
първо място. Многократно е печелила при-
зовите места и специалната награда на кме-
та в Общинския конкурс за рисунка „Цоньо
Калчев”. Тази година тя зае отново първо
място в този конкурс в групата на най-
големите. Освен като художник, Даница се
изявява и като отличен танцьор - била е ма-
жоретка в училищния състав, занимава се от-
скоро и с народни танци. Печелила е награ-
ди и в конкурси в областта на математиката
илитературата. Автор е намного есета. Дого-
дина Даница ще бъде абитуриентка, мечтае
за се реализира като художник. Най-много
обича да рисува портрети и графики. Увлича
се и от приложното изкуство - изработва кук-
ли и различнимакети.

-

Десислава е
четиринадесет-
годишна, ученич-
ка вVІІ „в” клас на
СОУ „М. Райко-
вич. Занимава се
от четири години
а к т и в н о с ъ с
спорт, член е на
клуб по спортно
о р и е н т и р а н е
„Браун тим”. По-
лучава годишна-
та ученическа на-
града на кмета в областта на спорта, заради
успешното си представяне в международно
състезание по ориентиране в Република
Румъния.

Носителка на златни, сребърни и бронзо-
ви медали - общо 14 на брой, които е спече-
лила от спортни състезания на клуба по ори-
ентиране. Получила е награда-статуетка от
Българската федерация по спортно ориен-
тиране, която я отличава като една от 10-те
най-добриориентировачи на 2010 година.

В училище любим предмет й е химията.
Освен със спорт, в свободното си време Де-
си се занимава и с изкуство - обича да свири
на китара. Мечтае да стане известен музи-
кант и да свири в група.

-

Кристиян е възпитаник на НУ „Н. Козлев”,
един от най-
малките учени-
ци, получаващи
общинския приз.
Първокласникът
е избран от коми-
сията, оценява-
ща ученическите
постижения за
у ч е б н а т а
2010/2011 година
да бъде носител
на високото спор-
тно отличие, за-
ради успешното

си представяне в национални състезания по
класически и ускорен шах, състояли се в гр.
Дряново. Оттам първокласникът печели
първи места. С диплом е награден и в друго
национално шахматно състезание, което се
е състояло в Пловдив за XІV-та Купа Бълга-
рия. Момчето се занимава с шахмат от ско-
ро, но бързо усвоява тънкостите на играта.
Запалва се по него миналото лято през ва-
канцията, а от октомври вече се занимава
професионално, като посещава велико-
търновския шахматен клуб „Етър” и взема
уроци при гросмайстора Светла Йорданова.
Освен успехи в шаха, малкият Кристиян има
престижни награди и в други области - носи-
тел е на награда за първо място в приложно-
то изкуство и второмясто в регионалномате-
матическо съревнование.

-

Хандбалният отбор на юношите, които
тренират в село Джулюница грабват годиш-
ната награда на кмета, заради поредицата
успехи, които тима печели. Ученическата го-
дишна награда се дава за постижения през
изминалата учебна година, но успехите на
клуба не започват и не свършват само в рам-
ките на 2010/2011 година. Освен първо мяс-
то в тазгодишния есенен и пролетен предзо-
нален турнир в зона „Мизия”, младите хан-
дбалисти са печелили още много призови
места в предишни съревнования. През
2006/2007 и 2007/2008 година имат трети
места в зоналнияфинал вПлевен и съответ-
но девето и осмо място за двете поредни го-
дини на държавния финал в Приморско.
През следващите две години повтарят успе-
хите си и отново печелят трето място в Пле-
вен, а в хандбално състезание, провело се в
Г. Оряховица през 2010-та вече заемат по-
четното второ място. И така достигат до
върха - през тази учебна година вече са
първенци в турнирите за купа област Мизия.
Именно заради това постижениежурито при-
съжда годишната награда на кмета за цялос-
тното представяне на отбора. За извеждане-
то на тима на челни позиции голяма заслуга
имат вратарят Тодор Иванов, дясното крило
МаринМаринов и десният гард Кольо Колев,
който от миналата година е включен в проек-
то-националнияотбор. Ръководителна отбо-
ра е Илияна Ганчева Манева, която упорито
работи с децата и наградата им е възмездие
за нейния труд.

-

Звездослава
е ученичка в V „в”
клас на СОУ „М.
Райкович”.Моми-
чето получава на-
градата на кмета
за отличното си
представяне в об-
ластния кръг на
олимпиадата по
български език и
литература, къде-
то заема пето
място. Това я пра-
ви една от най-добрите литератори на об-
ластта. За литературните й заложби говори
и умението й да рецитира изразително, а
добрата й дикция я прави напоследък пред-
почитан водещ на общинските и училищни
тържества. Момичето е изключително лъче-
зарна и артистична натура. Освен с литера-
тура, тя се занимава също и с танци на про-
фесионално ниво. Възпитаничка е на клуб

за латинотанци „Фиеста” във В. Търново и
със своя постоянен партньор Георги Григо-
ров са печелили приз за второ място в наци-
онален турнир „Купа Враца”. Обича да рису-
ва и в тази област също има награди, обича
да пътува и да опознава нашите историчес-
ки обекти и паметници на културата. Мечтае
да се занимава сфармация.

-

Ученичката е
в ІV „а” клас на
НУ „Цани Гин-
чев”. Неин кла-
сен ръководител
е Марийка Сух-
лоева, а успехи-
те по английски
език идват благо-
дарение на упо-
ритата работа с
учителката й по
английски Лидия Илиева. Четвъртокласнич-
ката проявява интерес към всички науки.
Отлични постижения има в овладяването на
английски език, но обича много и литерату-
рата. Годишната ученическа награда й се
присъжда, заради високи постижения в
състезанието по английски език „Spelling
bee”. Деси представя успешно община Ляс-
ковец, както в областнияму кръг, така и на на-
ционално ниво. Във В. Търново се нарежда
на призовото трето място като първите две
печелят ученички от седми клас. На нацио-
налния кръг в София Деси е най-малкия
представителиотново спечелва награда, ка-
то се нарежда в групата на 20-те най-добре
спелуващи ученици в страната. Наградена е
от американския посланик Джеймс Уорлик
със сертификат и купа. Момичето е и изявен
спортист.От четири години се състезава в от-
бора на училищния гимнастически клуб
„Юначе”. От олимпийските събори има спе-
челени девет медала. Последните два са от
тази учебна година - златен от Ст. Загора и
сребърен от гр. Шабла, завоювани във VІ-то
и VІІ-то издание на Националния олимпий-
ски събор. В състезанията на СБГД „Юнак”
печели и първи места с рецитация на стихо-
ве със спортна тематика. Има и лично твор-
чество - стихове и есета.

-

Гергана е на
11 години, живее
и учи в родното
си село. Ученич-
ка в ІV клас в учи-
лище „П. Р. Сла-
вейков” с класен
ръководител Ли-
лянаЙорданова.

Гергана полу-
чава наградата
заради заслуже-
но трето място в

математическото състезание „Европейско
кенгуру”. Освен като математичка,
четвъртокласничката се изявява и като ху-
дожничка - има призовиместа и в областни и
общински конкурси. Участвала е и е печели-
ла през тази учебна година второмясто в кон-
курса за рисунка „Ангел Каралийчев”. Носи-
телка е и на Специалната награда на кмета
на общината в провелия се за шести път об-
щински конкурс за рисунка помотиви от твор-
чеството на „Ц. Калчев”. Интересува се от
различни науки и е печелила първо място на
местно ниво и е достигнала до Областния
кръг на националното състезание „Знам и
мога”, където печели грамота.Обичадарису-
ва, да танцува, да се занимава със спорт.
Мечтаеда станефармацевт.

-

Деветгодишната Теодора е от ОУ „П. Р.
Славейков”, ученичка във втори клас.

ПЛАМЕНАГЕОРГИЕВАНЕНОВА

ГАЛЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА

ДАНИЦА МИРОЛЮБОВА ВЛАХОВА

ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА СТОЯНОВА

КРИСТИЯН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ВЛАДИСЛАВ” -
ДЖУЛЮНИЦА

ЗВЕЗДОСЛАВА РАЙЧЕВА ДИМОВА

Д Е С И С Л А В А Г Е О Р Г И Е В А
ДИМИТРОВА

ГЕРГАНА ЯНКОВА ЯНКОВА

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

носи-
телка на годишната награда за постиже-
ния в областта на изобразителното из-
куство.Получава награда за първомясто.

носителка на
годишната награда за постижения в об-
ласттанаизобразителнотоизкуство.По-
лучава награда за второмясто.

носителка на годишната награда за по-
стижения в областта на изобразително-
то изкуство. Получава награда за трето

място.

носителка на годишната награда за по-
стижения в областтана спорта.Получава
награда за първо
място.

носител на годишната награда за пости-
жения в областта на спорта. Получава на-
града за второмясто.

хандбалниятотбор е носи-
тел на годишната награда за постижения
в областта на спорта. Получава награда
затретомясто.

носител на годишната награда за пости-
жения в областтаналитературата.Полу-
чава наградата
за първомясто.

носител на годишната на-
града за постижения в областта на лите-
ратурата.Полу-
чава награда за
първо място в
тази област.

носител
на годишната награда за постижения в об-
ластта на природните науки. Получава на-

града за първо
място втази об-
ласт.

но-
сител на годишната награда за постиже-
ния в областтанаприроднитенауки.Полу-
чава награда за второ място в тази об-
ласт.

ДВАНАДЕСЕТ СА ТАЗГОДИШНИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ НАГРАДИ
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Възпитаничка е
на Силвия Тодо-
рова, която й пре-
подава и помате-
матика. Номини-
рана е за тази на-
града, именно за-
ради отличните
резултати, които
показва в об-
ластта на мате-
матиката. Коми-
сията я награж-
дава с ученичес-

ката награда, тъй като малката математич-
ка е получила ІІІ място в едно от най-
престижните международни състезание за
математически умения „Европейско кенгу-
ру”. Наградата й е предметна и грамота.
Освен знания по математика, момичето по-
казва добри резултати и по другите предме-
ти.Обича да чете, да спортува, пее и танцу-
ва. Участвала е в тазгодишния конкурс за
красота „Мини мис и мини мистър”, в който е

спечелила титлата. Мечтае да стане или ак-
триса, илиманекенка.

-

В е с е л и н
Христов е от VІ
„а” клас, възпи-
таник на СОУ „М.
Райкович”. Три-
надесетгодиш-
ният ученик проя-
вява интерес
към една от най-
сложните науки -
астрономията.
Именно заради
познанията си в
тази област, Ве-
селин Христов
получава за вто-
ра поредна година ученическата награда на
община Лясковец. Той е завоювал второ
място в Областен кръг на олимпиада по ас-

трономия и е получил грамота за отлично
представяне. Макар, че от скоро е запален
по науката астрономия, в две поредни годи-
ни трупа успехи в общинските и регионални
кръгове и през втората година подобрява
своите резултати. Тайните на науката Веско
изучава сам в свободното си време и така се
подготвя за сериозните състезания. Тази го-
дина в олимпиадата са участвали два пъти
повече деца в сравнение с миналата година
и сред състезавалите се около 800 ученици
от цялата страна, Веско е на достойното 37-
момясто.

Освен, че се вълнува от тайните на Все-
лената, Веско обича и изкуствата - в свобод-
ното си време свири на пиано, изучава за-
дълбочено също и българската история, а
от една година активно тренира баскетбол.
Мечтаеда стане стоматолог.

-

ДимитърМанев е вVІ „б” клас наСОУ „М.
Райкович” с класен ръководител Марияна

Лазарова. Отли-
чен е с ученичес-
ката награда за
2011 година зара-
ди заслуги в об-
ластта на мете-
матиката. Негов
учител по мате-
матика е Мария-
н а Жили е ва .
Шестокласникът
е участвал и спе-
челил второ мяс-
то и грамота в
Областния кръг

на олимпиадата по математика. Има пре-
стижна втора награда и във „Великденско
математическо състезание”, организирано
от Съюза на математиците в България и Ре-
гионалния инспекторат - класиран е на об-
щинско и областно ниво. Обича да се зани-
мава с компютриирисуване. Участва и пече-
ли награда и в общинския конкурс за рисун-
ка по мотиви от творчеството на поета
„ЦоньоКалчев”.

ВЕСЕЛИННИКОЛАЕВХРИСТОВ

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ МАНЕВ

носи-
тел на годишната награда за постижения
в областта на природните науки. Получа-
ва награда затретомястовтази област.

носи-
тел на годишната награда за постижения
в областта на природните науки. Получа-
ва награда затретомястовтази област.

ДВАНАДЕСЕТ СА ТАЗГОДИШНИТЕ УЧЕНИЧЕСКИ НАГРАДИ

Тази година за единадесети път на терито-
рията на община Лясковец се проведе Нацио-
налния Петропавловски събор на народното
творчество, наречен „Хоро се вие край манас-
тира”. Това е най-мащабното културно съби-
тие, което се случва в Лясковец. Провежда се
винаги в околностите на лясковския манастир
„Св. св. Петър и Павел”. Инициативата за про-
веждането на това наше голямо културно
събитие се заражда през 1962 година по идея
на тогавашната законодателна власт. Общин-
ски съвет - Лясковец взема решение да се
възроди празника на всенародните игри и над-
пявания, чиито корени са още в епохата на
следосвобожденска България. През 1962 е построена и сце-
ната в околностите на манастира, но за съжаление съборът
е просъществувал сравнително кратко време и след две по-
реднииздания отново е прекъснат.

Традицията е възродена през 1993 година и оттогава до
днес са се състояли 10 издания. Първоначално надпявания-
та са били с регионален характер, като през първите три го-
дини имали ежегодни издания. Големият интерес към събо-
ра от страна на участници ифолклористи води до промяна в
статутаму - от регионален се е превърнал в националенииз-
данията му стават на 2 години /на нечетна/. Съборът проти-
ча под патронажа на кметовете на трите общини - Лясковец,
Г. Оряховица и В. Търново, като организацията и финанси-
рането се осъществяват по равно от трите, но мястото на
провеждане е винаги на наша територия. Рекламните мате-
риали на събора - плакати, покани, програми и грамоти са
със запазен знак и са дело на художника Марчо Караджов,
като в логото на събора присъства неизменно Петропавлов-
ския манастир - основният символ на нашия град. Друг инте-
ресен момент е традиционното изпълнение на „Хоро се вие
край манастира” на фолклорен ансамбъл „Сидер войвода”,
с което задължително се открива всяко издание нафолклор-
ния маратон. Предходното десето юбилейно издание на
събора го определи като най-голямото фолклорно събитие
за годината.

Тази година надпяването протече в два последователни
дни - на 25 и 26 юни. На събора присъстваха като зрители
много гости от региона и такива, дошли от далеч, за да се на-
сладят на изпълненията на песеннии танцови състави,фол-
клорни колективи и ансамблиот цялата страна.

Да участват в Единадесетия събор на народното твор-
чество още преди два месеца бяха заявили желание колек-
тиви от всички етнографски региони на България - четири
пъти повече от първото издание на събора и почти 2 пъти по-
вече от предишното през 2009 г. Тази година в нашия събор
броят на изпълнениятадостигна рекордаот 334 - нещонеби-
вало през годините. Най-малък участник в събора тази годи-

на бе 3-годишната Ренета Петрова от с. Каранци, община
Полски Тръмбеш. Имаше и пет, шест, седем и осемгодишни
малки участници - общо 10 деца до осемгодишна възраст.
Най-възрастните изпълнители в надпяванията бяха 86 и 87-
годишните Радка Георгиева от селоОрловец иПеньо Димов
от с. Горски извор, общинаДимитровград.

Поради големия брой заявили желание за участие над
3500 души, представени в над 200 колектива и над 130 инди-
видуални изпълнители/, за пръв път програмата протичаше
на2 сцени. Зада седаде възможност за изява на всичкифол-
клорни творци, се наложи изграждането на втора сцена,
освен тази, която досега се ползваше.ОбщинаЛясковецоси-
гури подравнен терен за монтирането на втора сцена, ток за

озвучаване и
осветление,
обособено бе
място за пуб-
ликата, пар-
г и н г и , т е-
ренът бе обе-
зопасен и тре-
тиран против
кърлежии т. н.

Събитие-
то събра раз-
лични хора от
цяла Бълга-
рия , к ои то
представяйки
песни, танци,
народнамузи-
ка и типични-
те български

обичаи, засвидетелстваха нашата богата духовна култура и
доказаха, че и днесфолклорът е неизменена съкровищница
наморалниценности, съхранениот предците ни.

Въпреки, че надпяванията нямат конкурсен характер, жу-
ритетна комисия оценяваше изпълненията и даваше насоки
и напътствия на участниците в събора. Тази година журито
бе в състав: проф. д-р Елена Кутева - директор на Държавен
ансамбъл за народни песни и танци „Филип Кутев”, проф.
Крум Георгиев - етномузиколог, председател на Общество
за фолклор в България, традиционен участник в събора от
самото му зараждане през 1993 г., доц. Митко Димитров -
преподавател в катедра музикална педагогика във ВТУ, спе-
циалист народни хорови оркестри и Галя Чохаджиева - на-
чалник отдел етнография в Регионалния исторически му-
зей.

Официалното откриванебе в 11.30 ч. на 25юни, а старти-
рането на изпълненията по програмаи вдватаднибе с нача-
лен час 8.30 ч. По време на тържествения ритуалНегово Ви-
сокопреосвещенство великотърновският митрополит Григо-
рий отправи благослов към участниците в събора. Според
ротационния принцип, тази година честта да приветства из-
пълнителите, се падна на заместник кмета на община Вели-
ко ТърновоЙордан Грозданов.

Глашатай оповести съборът за открит, след което хоро
се изви край манастира и започна всенародното веселие.
Кулминацията на празника бе концертът на гост-
изпълнителя - професионалния народен певец Николай
Славеев с танцоваформация „Антик”.

Програма „Хоризонт” на БНР отразяваше събитието,
чрез предаването наЦветиРадева „Имат ли песните спира-
не” на 25 юни, а на 26 юниЮлияЦанкова ни включи в преда-
ването си „Понашенски”.

За гостите на събора бе организирана търговска площ,
охрана, медицинско обслужване, ВИК съоръжения и т. н. -
всичко необходимо, за да се чувстват любителите на само-
дейното изкуство добре в Лясковец и да прекарат един ис-
тински незабравимпразник надуха.

СЪСТОЯ СЕ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВОXI

ПразничниятПетровден тази година започна със спортни
прояви още на 20 юни. В програмата на общинските мероп-
риятия първибяха организирания волейболен турнир ифут-
бол намалки вратички, които се състояха на игрището вСОУ
„М.Райкович” и на стадион „Юнак”. За любителите на спорта,
в продължениена няколко дни се проведоха състезания, в ко-
ито се включиха три волейболни и осемфутболни тима. Във
волейболната надпревара и трите отбора получиха грамоти,
а победителят - Долна Оряховица заслужи голямата парич-
на награда на турнира. Осемте футболни отбори бяха от-
борът на Община Лясковец, с четири отбора се представи
фирма „Аркус” АД, с един отбор участва „Каменица” АД,
съставен изцяло от търговски представители на фирмата,
един сборен отбор имаха таксиметровите шофьори и един
бе този на „Дунав-Лизинг”. Община Лясковец бе осигурила
награди за призьорите грамоти и красиви купи.

В два последователни дни за граждани и гости на Ляско-
вец бе открита изложба иконопис на студенти от Велико-
търновския университет. Тя бе разположена в клуба на сдру-
жение „Св. св. Петър и Павел” и откриването й бе направено
от преподавателя на студентите от богословския факултет,
специалностИконография /Църковни изкуства/ - доц. Евгени
Николов.

За ценителите на поезията община Лясковец, съвместно
с читалище „Напредък-1870” подготви и издаде нова стихос-
бирка, която включва творчеството на седем лясковски пое-
ти. Да се насладят на нежното лирично изкуство в музея на
градинарството се събрахамного гости, които бяха дошли за
представянето на Алманаха. В нежната лирична вечер те
имаха възможност да видят презентацията на книжката и да
чуят стиховете на Марияна Георгиева, Снежина Дикова,
Анелия Недялкова, Боян Кълчишков, Галина Москова, Ди-
митърРусев иПетърСлавчев.Стихосбирката се нарича „Мо-
ниторинг на чувствата” и включва 40 поетични откровения.
Литературният сборник бе издаден специално за празника
Петровден, като 5 от творбите са изцяло посветени на род-
ния Лясковец. Редактор на Алманаха е ръководителят на чи-
талищниялитературен клуб „Вдъхновение” РосицаПетрова,
художник на корицата и илюстрациите еМарияна Крумова, а
дизайнът е на Тодор Тонков. На представянето присъства
кметът на общината д-р Гецова, на която поетите подариха
екземплярот своя сборник.

За да отдадат лясковчани почит и заслужено внимание
към личността и делото на д-р Иван Касабов, организатори-
те на общинския празник бяха подготвили тематична вечер
за своя съгражданин. Наименоваха я „В памет на д-р Каса-
бов” и бяха поканили гост-лектори от Великотърновския уни-
верситет - проф. ИванСтоянов и проф. Христо . Гос-
тите-историци поднесоха изчерпателна лекция за нашия
съгражданин, който заради заслугите си в развитието на кни-
жовното дело и обществено-политическия живот на града
ни, през миналата 2010 година беше удостоен посмъртно
със званието почетен гражданинна общинаЛясковец.

Последното културно събитие от празничния афиш,
преди настъпването на тържествения ден за лясковчани, бе
предназначено да зарадва най-вече почитателите на теат-
ралното изкуство. Талантливите актьори от козаревската
трупа при читалище „Земеделец-1899” излязоха на лясков-
ска сцена, представяйки постановката „Нашенци” по Чудо-
мир. Фолк-шоуто на режисьора Петко Петков предизвика го-
лям интерес и създаде весело предпразнично настроение у
лясковската публика.

Кулминацията в празничната програма е тържественият
концерт, който е с начален час 19:30 в самия 29 юни. Тази го-
дина лясковчани празнуват заедно с Никола Чочев, Нели
Рангелова иБерковската духовамузика.

-

Глушков

ЛЯСКОВЕЦ
ПРАЗНУВА

от стр. 5
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Театралната трупа към НЧ „Земеделец-1899” с. Козаре-
вец представи общинаЛясковец вХІІІ национални празници
налюбителския театърКортен 2011г.

Комедията в три действия по едноименната повест на
Любен Каравелов „Българи от старо време”, изиграна от те-
атралите на читалище „Земеделец-1899”, спечелиПърва на-
града за цялостен спектакъл на ХІІІ национални празници
на любителския театър, състояли се в Кортен. Актьорите от
Козаревец показаха своите умения пред авторитетно жури,
председателствано отИлияРаев - актьор и директор наДКТ
„Васил Друмев” гр. Шумен, и членове - Бина
Харалампиева - режисьор и директор на МГТ
„Зад канала”, Георги Кадурин-актьор, познат
на зрителите с ролята си на Христо от
„Стъклендом”.

Дипломи за актьорско майсторство жури-
то присъди на Пенка Парашкевова за ролята
й на Цона и на Мирела Дончева - за ролята й
наЯнка.

Овациите за прекрасната постановка са
както за актьорите-самодейци, така и за тех-
ния любим ръководител - актрисата от Вели-
котърновския театър Стефка Петрова. Тя, за-
едно със своите възпитаници, подготви с мно-
го любов към зрителя един спектакъл, който
ни кара да си зададем въпроса: Дали героите
всъщност не са „Българи от всяко време”?

Трупата беше съпроводена от кмета на

кметство Козаревец и предсе-
дател на НЧ „Земеделец-
1899” Парашкев Парашкевов,
под чиято организация се реа-
лизира подготовката на пред-
ставлението и участието на
състава в Националните пре-
гледи. Козаревските театрали
защитиха 116 годишната тра-
диция на самодейното теат-

рално изкус-
тво в родното
си място и до-
к а з а ха , ч е
духът на Мел-
помена вКоза-
ревец, винаги
ще има в кого
даживее!

В същото

време певческата група пред-
стави успешно селото и общи-
ната като завоюва златен ме-
дал в престижен фестивал на
народната песен. Вокална гру-
па „Младост” къмНЧ „Земеде-
лец-1899” и ККП „Здравец” се
завърна с І награда от Нацио-
налния събор-надпяване
„Авлига пее", състоял се в
Обединение.

Над 100 състава и повече
от 150 индивидуални из-
пълнители от цялата страна
се срещнаха на Фолклорния
празник, посветен на извес-
тната народна певица Мита
Стойчева /1909-1967/. Той се

провежда в нейното родно село Обединение, община Пол-
ски Тръмбеш и тази година се състоя четвъртото му изда-
ние.

Сред първенците, получили Диплом - І място и медал е
козаревската вокална група „Младост”. Специални адмира-
ции към хората от третата възраст и техния професионален
ръководител Атанас Костов. За трета поредна година пев-
ческия състав участва в престижното надпяване и трудът и
всеотдайността на певиците и техния ръководител бяха
възнаградени.

ПЪРВИ НАГРАДИ ЗА КОЗАРЕВСКИТЕ АКТЬОРИ И ПЕВЦИ

Балетна школа „Ритъм” при читалище
„Напредък-1870” гр. Лясковец се представи
успешно на международен балетен фестивал
„Слюбов за танца” - Пловдив 2011.

От 1 до 5 юни лясковската балетна школа
участва в 7-мото издание на единствения по
рода си в България международен балетен
фестивал. Домакини и организатори на фес-
тивала бяха общинаПловдив и балет „Бурати-
но”, а генералния спонсор на балетния фест
бе Европейски колеж по икономика и управле-
ние, благодарение на който това издание бе-
ше осъществено. Фестивалът се провежда
през година. Тази година участваха 10 колек-
тива от България и 5 от чужбина - Италия, Англия, Македо-
ния, ТурцияиРумъния.

Залясковскитемомичета бе голямо удоволствиеда учас-

тват в балетния фестивал, на който си дадоха среща бале-
рини и ръководители и оставиха в себе си незабравими мо-
менти и спомени от 4-те фестивални вечери. В първия ден
любезните домакини откриха фестивала с балетна поста-
новка.През вторатафестивална вечербяха колективните из-
пълнения, а в третата се представиха индивидуалните и ду-
етните. В последния фестивален ден се състоя гала-
концертът, в който участваха отличилите се състави. Лясков-
ските балерини получиха специалната награда на домаки-
ните балет „Буратино”, която им бе присъдена за колективно
участие.

Възпитаничките наВаляАтанасова, участвали в този пре-
стижен празник бяха 16 момичета от Лясковец на възраст от

9 до 17 годи-
ни. За първи
път участие
взеха и бале-
рините, с кои-
то балетният
педагог рабо-
ти от скоро -
новосформи-
рания състав
о т В ел и к о
Търново, но-
сещ същото
и м е Б Ш
„Ритъм” при
М л а д е ж к и
домс14моми-
ч е т а н а
възраст от 9
до12 години.

„Вярвам, че участието ни в такива фестивали стимулира
все повече децата и ще работим още по-усилено, за да рад-
вамеповече своите почитатели”, споделиВаляАтанасова.

По повод135 годиниотАприлското
въстание, лясковски туристи от Дру-
жеството в града „Янтра-1915”, орга-
низираха екскурзия, обикаляйки мно-
го от светите места в Северна Бълга-
рия, където са протекли най-
ожесточените боеве по време на
Априлското въстание.

При посещението си в Дряновския
манастир почетоха паметта на загина-
лите четници на поп Харитон и Бачо
Киро. Пред мемориала Пейчо Геран-
лиев разказа изчерпателно за сфор-
миране на четата и пътя й до Дрянов-
ския манастир, където шепа борци
храбро отбиват яростните атаки на по-
робителя. Нашият турист разказа и за
героизма на водачите - войводата поп
Харитон, помощника му Бачо Киро и
организатора на въстаническата дру-
жинаПетърПармаков.

Групата туристи посети и известно-

то село Батошево, което се слави най-
вече с красивия си манастир. Впчат-
лени от радушния прием на монаха,
лясковските туристи с голям интерес
изслушаха историята на манастира,
станал в далечната 1876 година убе-
жище за въстаниците, придвижвали
се от Дряново и Батошево към Кръве-
ник и Ново село. Батошевският манас-
тир е бил център на революционна
дейност, като зад стените му са прави-
ли своите срещи членовете на Севли-
евския революционен окръг - Матей
Преображенски-Миткалото, Ангел
Кънчев, Ст. Пенчев и Йордан Карагьо-
зов. По временаАприлското въстание
е опожарен и плячкосан от башибозу-
ка, като оцелява само храма.

От Батошево лясковчани се отпра-
виха и към град Априлци и неговия
квартал Ново село. Посетиха деви-

БАЛЕРИНИТЕ НИ ОТНОВО СПЕЧЕЛИХА СЛАВА ЗА ЛЯСКОВЕЦ

НАШИТЕ ТУРИСТИ СЕ ПОКЛОНИХА ПРЕД ИКОНАТА
НА КАНОНИЗИРАНИТЕ НОВОСЕЛСКИ МЪЧЕНИЦИ

В три последователни дни малките юначета от нашето
училище „Ц. Гинчев” участваха в VІІ Национален детски
олимпийски събор, състоял се тази година в Шабла.
Съборът се проведе и в чест на първи юни - вторият ден от
състезанието надецата, в чест на 111-тата годишнинаот зе-
меделските бунтове в Дуранкулак, в чест Деня на Ботев - 2
юнии по случай традиционния празник на градШабла.

Участници в седмото издание на събора бяха общо 13
отбора от ученическите спортни школи в страната. Нашите
деца се състезаваха с отборите на „Юначе” от големи гра-
дове като София, Стара Загора, Шумен, В. Търново, Сви-
ленград,Шабла, Дуранкулак идр.Малкитеюначета цяла го-
дина тренираха със своите учители Кремена Тотева и Ма-
рийка Сухлоева и се представиха достойно. Усърдието им
от тренировките се увенча с успех и двата ни отбора се кла-
сираха на второ място. Като цяло отборите спечелиха две
купи от спортната надпревара, шест сребърни медала и
две четвърти места в композициите. Със сребърните отли-
чия се окичиха Денислава Бонева и Десислава Димитрова
за рецитация на стихове със спортна тематика, Николета
Пенкова и Елеонора Велева за красивите си спортни ри-
сунки и поетесите Красимира Георгиева и Йоана Йордано-
ва за много доброто си представяне с авторски стихотворе-
ния.

Децата от нашия град показаха на останалите отбори и
своите изключителни музикални умения. При официално-
то откриване на празника и запалването на олимпийския
огън, се състоя концерт, в който се включи нашата вокална
група с ръководител Мария Николова. А в организирания
карнавал в чест на Деня на детето, лясковските юначета
спечелиха аплодисменти за представянето на най-
оригиналния костюмвъв веселотошоу.С голямарадост по-
срещнаха на морския бряг Нептун, който им връчи морски
свидетелства с име и разрешително свободно да плават в
морето. На втори юни всички деца посетиха Зеления обра-
зователенцентър в общината и като истински българи отда-
доха почит на Ботев и загиналите за свободата ни герои.
Поднесоха и венци и цветя пред паметника, изобразяващ
Дуранкулашките събития от 1900 г. срещудесятъка.

Така децата на Лясковец представиха своето училище,
града и общината с достойнство и показаха, че в малък
град като нашия спортуват, пеят, рисуват и творят талан-
тливималки граждани.

С ДВЕ КУПИ СЕ ЗАВЪРНАХА
ОТ ШАБЛА ОТБОРИТЕ „ЮНАЧЕ”

на стр. 8
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ните деца с думите: „Предаваме ви знамето
на нашатадетска градина „Сладкопойна чу-
чулига”, пазете го! Носете го
достойно!” На финала на
тържеството директорката
връчиУдостоверенията за за-
вършена подготвителна гру-
па на бъдещите първоклас-
ници.

На Първи юни съвместно
с читалище „Пробуждане-
1896” и кметството бе органи-
зирано веселошоу „Минимис
и мини мистър с. Джулюница
2011г.”. То бе хубав подарък
специално за възпитаниците
на „Сладкопойна чучулига”
на възраст от 3 до 6 години. С
много настроение, приятни
емоции и самочувствие мал-
ките дами и господа дефили-
раха на модния подиум, за да
покажат своите умения. На 4 юни 2011г., по
случай Световния ден на рисунката, 12 де-
ца от ЦДГ „Сладкопойна чучулига” участва-
ха в „Drawing daу 2011“ като рисуваха по со-
бствен замисъл.

За 37-ми пореден път ЦДГ „Детелина” в
Козаревец изпрати свои възпитаници към
дебрите на училищното знание. За тях учеб-
ната година завърши непосредствено
преди 1 -ви юни -Деня на детето. Залата на
читалището се изпълни с очакващи родите-
ли и гости на празника.

Под ръководството на опитната дирек-
торка Петранка Стоянова и детския педагог
Ивелина Янкова, децата от всички възрас-
тови групи в детската градина дадоха най-

доброто от себе си в прекрасното тържес-
тво, наименувано „Довиждане детска гра-
дина, здравей училище!”

Символично беше представен пътят на
знанието, което бъдещите първолаци са из-
вървели през годините, прекарани в детска-
та градина. Те пропътуваха с кораб различ-
ни страни, морета и океани, събираха зна-

ние, срещаха приятели, за да
стигнат до техния последен
пристан - България. Малчуга-
ните стигнаха и до изводъа,
че от родния дом няма нищо
по-хубаво иценно.

Йоан, Александър, Джор-
дан и Мартин с неизбежна
тъга и в трепетно очакване от
новото начало, поеха своите
удостоверения за завършена
предучилищнаподготовка.

Талантливите изпълне-
ния на децата, направиха гор-
ди и развълнуваха учители,
родители и гости. Празникът
беше уважен от д-р Ивелина
Гецова - кмет на община Ляс-
ковец, която поздрави бъде-
щите ученици и им пожела на

добър час по пътя на знанието.

Децата от ЦДГ „Щастливо детство”с.
Добридялподнесоха богатамузикална про-
грама по случай Деня на детето - 1 юни.
Пред читалището, за всички дошли на праз-
ника бешеподготвена хубава детска излож-
ба от рисунки и предмети. Малчуганите ре-
цитираха, пяха и танцуваха, показаха всич-
ко онова, на което са ги научили техните учи-
тели. ДиректоркатаПетранкаСтанева, при-
ветства децата и откри празника. Бяха

връчени удостоверения за завършена под-
готвителна група на децата, които наесен
щебъдат първокласници.

Добри дял изпрати 6 деца. За таланта
им говори и факта, че през учебната година
те бяха удостоени с грамота от кмета на об-
щина Лясковец при изработването на едни
от най-красивите коледни картички в състо-
ялия се общински конкурс. Като цяло деца-
та на Добри дял участват активно в съвмес-
тни програми с читалището. Те са главните
участници в празничните програми за Коле-
да, в посрещането на баба Марта, във Ве-
ликденския детски празник и др. Всички де-
ца усвояват необходимите умения и знания
за различните възрастови групи.

Децата, които са на възраст от 2,5 до 7 го-
дини са от семейства с разнороден, социа-

лен и икономически статус и такива от етни-
ческитемалцинства.Целият колектив пола-
га голямо старание, за да удовлетвори мак-
симално детските интереси, като обръща
внимание на индивидуални-
те потребности на всяко дете.
За празника си хлапетата бя-
ха изненадани с подаръци.
Всяко получи по един учени-
чески комплект от детската
градина и по книжка от чита-
лищното настоятелство.
ОбщинаЛясковец поднесе иг-
рачки, детски шалтета и тор-
бичка с лакомства. С подаръ-
ци и сладкиши ги зарадваха и
пенсионерите от клуба, също
и щедър местен търговец.
Пъстри балони и книжки бе-
ше пък изненадата на учите-
лите отДжулюница.

Д-р Гецова поздрави всич-
ки малчугани и напътства

бъдещите ученици. Разнообразната детска
програма от стихчета, сценки, песнички и
танци, празничната обстановка и развълну-
ваната публика, придадоха весело настро-
ение на празника и предизвикаха широки
усмивки.

Изпращането на бъдещите първолаци в
драгижевската детска градина бе ознаме-
нувано с голямо тържество, на което при-
състваха много родители и гости от община
Лясковец. Основната цел да се превърне
детската градина в модерно, достъпно и ка-
чественодетско заведениебе постигната.

Спецификата при смесената група, как-
вато е тази във „Вълшебство”, се изразява в

комбинираното обучениеи во-
ди до мисловно и творческо
развитие на децата. Те полу-
чават нови знания, придоби-
ват нови умения, които
свързват с желанието си да
участват активно в различни-
те дейности. Така наученото
се използва при нови ситуа-
ции и нови способи на де-
йствие имислене.

Успехите на детската гра-
дина са резултат от доброто
прилагане на стратегията за
привличане и задържане на
деца, подлежащи на за-
дължителна предучилищна
подготовка.

Тази година детската гра-
дина изпрати 13 бъдещи

първокласници, които показаха завидни по-
стижения при изходящите диагностични
процедури. Екипът на детското заведение
имжелаенадобърпът имного успехи.

ЧЕТИРИ МОМЧЕНЦА ОТ КОЗАРЕВЕЦ
ТРЪГНАХА КЪМ ШКОЛСКИЯ ЗВЪНЕЦ ДОВИЖДАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА,

ЗДРАВЕЙ ПЪРВИ КЛАС
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ДЕЦАТА - ТВОРЦИ НА КРАСОТА И РАДОСТ
от стр. 1

ческия манастир „Св. Троица”, в църквата на
който се съхраняват осемте черепа на за-
кланите от турците монахини през май 1876
г. Тук председателят на туристическото дру-
жество Борис Балджиев, разказа за подго-
товката на новоселските въстаници за боя и
последвалите събития. Балджиев е родом
от този край и е потомък на поп Петко Нико-
лов, един от участниците в новоселските сра-
жения. От разказа му стана ясно, че неговия
прадядо по бащина линия поп Петко, е чо-
векът заклел бойците, преди обяваването на
въстанието: „Продай си нивата и си купи пуш-
ка и ако ме хванат - да не издавам другарите
си”. Тези думи са изрекли тогава български-
те четници - твърди Балджиев и добавя, че
това знае от спомените на баба си Злата,
дъщеря на поп Петко. С този девиз въстани-
ците успяват да обявят новоселската репуб-
лика, просъществувала 9 дни и затова наре-
чена „Девет дена глътка свобода”. Девет дни
въстаниците се бият и не допускат турската
потеря към Ново село. Но след погрома,
ръководителите на въстанието са обесени,
десетки са убити, а селото е изгорено. Някои
новоселци се укриват вманастира „Св. Трои-

ца”, но турците нахлуват и всички са подло-
жени на масова сеч. Спасява се само една
от монахините, която ляга сред убитите и та-
ка оцелява, за да разказва в последствие за
ужасите и кланетата. Една част от населени-
ето успява да се спаси, бягайки към плани-
ната под връх Марагидик, докато славната
Стояна войвода и Кольо Пачников отбивали
атаките на озверелите турци. Балджиев по-
каза на туристическата група местността
Равни Бунар, под този връх, където четата
на Цанко Дюстабанов води последен бой с
турските пълчища.

Лясковските туристи се поклониха и пред
иконата в църковния храм наманастира „Св.
Троица”. Само преди два месеца Българска-
та православна църква канонизира за свет-
ци мъчениците от Батак и Ново село, загина-
ли през 1876 година по времена турското ро-
бство в борба за православната вяра.
Църквата за последно почетемъчениците ка-
то обикновени хора, преди да ги удостои с
ореола на светостта. Бе прието паметта на
новомъчениците от Батак да се почита на 17
май, а паметта на новомъчениците от ново-
селския манастир „Света Троица” в град
Априлцида се почита на 9май.

НАШИТЕ ТУРИСТИ СЕ ПОКЛОНИХА ПРЕД ИКОНАТА
НА КАНОНИЗИРАНИТЕ НОВОСЕЛСКИ МЪЧЕНИЦИ
от стр. 7

Вначалото на топлиямесецюниджулюн-
ската Ловно-рибарска дружинка организира
спортен празник на риболова в месността
„Бента”. В надпреварата взеха участие 37лю-
бители на риболова. Състезанието премина
при следния регламент - всеки участник тряб-
ваше сам да си избере най-удобната за него
позиция, а най-важното условие беше да ло-

ви само с ед-
на въдица.

Гости на

риболовния празник бяха Ма-
риян Паскалев - секретар на
община Лясковец, Диянка Бо-
бева - гл. финансист в община
Лясковец и Даниела Николо-
ва-общински съветник. След
изтичане на определеното
време, журито в състав Колю
Михнев и Енчо Игнатов, опре-
делиха победителите.

Наградите бяха връчени
от председателя на ловно-
рибарската дружинка Румен
Стойков. Първо място за най-
голям улов спечели Николай
Цветомиров, второ място зае
БориславТодоров, трето -Сто-
ян Нейков, а на четвърто се
класира Дончо Алексиев.

Организаторите бяха заложили допълнител-
ни награди за най-малка и най-голяма риба и
поощрения за останалите участници в над-
преварата.

Наградите бяха подсигурени от ЛРД село
Джулюница, от община Лясковец и от кме-
тство Джулюница, както и от „Енигма 1”
ЕООД гр. Г.Оряховица и риболовен магазин
„Косатка”. Риболовния празник продължи в
ловната хижа край селото смного бираиаро-
матна скара.

37 ДУШИ МЕРИХА СИЛИ И УМЕНИЯ ПРИ
ОТКРИВАНЕ НА РИБОЛОВНИЯ СЕЗОН В ДЖУЛЮНИЦА


