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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Д-Р ГЕЦОВА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНСОРЦИУМ

УЧЕНИЦИ ИЗУЧАВАТ РОДНИТЕ ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯТА НА ГРАДА НИ ПО НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ

В чест на Първа пролет
кметът на община Ляско-
вец д-р Ивелина Гецова
поднесе най-хубавия под-
арък на своите съгражда-
ни - голям спортен ком-
плекс с детска площадка и
спорни игрища за всички
видове спорт - футбол, во-
лейбол, хандбал. Красиво-
то спортно съоръжение за
мултифункционален спорт
разполага и с площадки за
бадминтон, с тенис на ма-
са, гимнастически уреди
за спортна гимнастика и зо-
на за отдих.
На официална церемо-

ния д-р Гецова преряза
лентата, заедно с предста-
вителите на фирмата-изпълнител на строи-
телно ремонтните дейности Консорциум
„Пътни строежи -Хит”.
Площадките и зоната за отдих са изгра-

дени по проект „Устойчиво и интегрирано
развитие на град Лясковец, чрез благоустро-
яване на обществени пространства”,финан-
сиран по Оперативна програма „Регионално
Развитие 2007 - 2013” със средства от Евро-
пейски фонд за регионално развитие и
държавния бюджет. Това е вторият обект,
който се открива по този мащабен проект.
Предстои да бъдат срязани лентите и на
останалите три обекта в централната град-
ска зона - улица „Трети март”, Централния
площадиГолемия градски парк.
Всичко това стана възможно, благодаре-

ние на тригодишните усилияна общинска ад-
министрация, на екипа по разработване на
проекти, ръководен от кмета на община Ляс-
ковец д-р Ивелина Гецова, които заедно ра-
ботиха много за спечелването на проекта. С
реализациятаму занапред гости ижители на
Лясковец ще могат да спортуват в красиви и
модерни спортни съоръжения и да отдъхват
в добре подредени паркове с красиви град-
ски алеи.
Новата спортна площадка се намира в

квартал 5 в град Лясковец, известен още ка-
то Черникова бара, където е съсредоточена
голямачаст отмладото население на града.
В процеса на изпълнение на строително

ремонтните работи се из-
върши възстановяване на над
1500 кв. м. зона за обществен
отдих във вътрешно квартал-
но пространство, изграждане
на детска площадка за деца
от 3 до 12 години с монтирани
5 детски уреда и пясъчник с
тента, възстановяване на
спортна пло-
щадка за по-
лзватели от
12 до 18 годи-
ни - монтира-
не на спортни
уреди, офор-
мяне на зона
за бадминтон
и тенис на ма-
са, оформяне
на кътове за
отдих - из-
граждане на
две беседки,
монтиране на
пейки и кош-
чета, изграж-
дане на енер-
госпестяващо
осветление и осигурена достъпна среда.
Изграждането на обект „Благоустрояване на
квартал 5 - възстановяване и преустройство

на обществена зона за отдих със спортна и
детска площадка беше завършено през ме-
сец януари 2012 г., като от 1 март за обекта е
издадено разрешение за ползване. Строи-
телството е изпълнено от Консорциум
„Пътни строежи - Хит”, гр. Велико Търново,
проектант на обекта е арх. Лъчезар Лалев, а
строителния надзор се осъществяваше от
„Инвестстрой” ЕООД, гр. Ловеч. Общата
стойност на извършената инвестиция в из-
граждане на нова спортна инфраструктура в
квартал5 е на стойност 334 000лева.
Красив старт на официалната церемо-

ния по откриването на новия обект дадоха
именно най-малките жители на Лясковец -

малчуганите
от детска гра-
дина „Пчели-
ца”, които пя-
ха, рецитира-
ха и танцува-
ха за радост
на зрители и
гости. Водос-
вет за здраве
и у с п ешен
старт на нова-
та придобив-
ка бе отслу-

жен от свещениците отецБогдан и отецНико-
ла.
Преди да среже лентата д-р Гецова при-

ветства своите съграждани, дошлида засви-
детелстват благодарност към нея и екипа,
осъществил смелото начинание. Тя призова
жителите да пазят изграденото с много труд
и любов и обясни, че с това първо начина-
ние, общината поставя началото на пореди-
ца подобниинициативи.
„Днес искам също да заявя, че в община

Лясковец през настоящата година основен
приоритет за новите проекти, е изграждане-
то и модернизирането на спортната инфрас-
труктура, като се акцентира особено силно
върху създаването на подходящи условия за
активен спорт и отдих на жителите на общи-
на Лясковец. Престои подготовката на про-
екти за създаване на 7 рекреационни зони
със спортни площадки във всички населени
места на общината, които ще бъдат финан-
сирани по Стратегията за местно развитие
на местната инициативна група, каза още д-
рИвелина Гецова.
Заедно с аплодисментите и цветята, тя

получи и специален поздрав от младото по-
коление. Председателят на Младежкия пар-
ламент Ивена Бъчварова връчи на кмета
благодарствен адрес от името на всички чле-
нове на местния ученически парламент на
младите хора и от името на младото поколе-
ние въобще, което предимнощеползва нови-
те спортни площадки.
С прерязването на лентата д-р Гецова,

Тодор Зеленков и Филип Маринов официал-
но откриха новата придобивка на лясковча-
ни. Веднага след товамажоретен състав при
СОУ „Максим Райкович” с танците си опо-
вести началото на първата спортна изява.
На новооткрития терен се състоя футболна
среща, в която участваха създателите на
спортния обект - отборът на фирмата-
изпълнител „Пътни строежи - Хит” и този на
общинска администрация Лясковец. Побе-
дител в първата спортна проява на новото иг-
рищестана отборът на общинаЛясковец.

Този документ е създаден в рамките на проект
“Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец
чрез благоустрояване на обществени пространства”,
койтосеосъществява сфинансоватаподкрепа наОпе-
ративна програма Регионално развитие 2007-2013г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община
Лясковец и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното ста-
новищенаЕвропейския съюзиУправляващияорган”.

В началото на ме-
сец февруари започ-
на изпълнението на
е д и н о т н а й -
мащабните образова-
телни проекти у нас,
наречен УСПЕХ. По
националния проект
вече в продължение
на два месеца рабо-
тят учениците на Кре-
мена Енчева от НУ
„Никола Козлев” .
Четвъртокласниците
упорито се запозна-
ват с историята и тра-
дициите на родния
край, като за целта
класният им ръково-
дител организира ня-
колко посещения на
знаковиместа в града ни. Освен роднияПет-
ропавловски манастир, паметници на култу-
рата и на исторически личности, децата посе-
тиха и единствения у нас музей на гурбетчи-

ите-градинари, запознавайки се с миналото
и поминъка на дедите ни. Любознателните
участници в клубИстория и традициина род-
ното селище имаха възможност да видят по-

вече от 600 оригинални предмета, голяма
част от които са дарениe от местните жители
на град Лясковец. Разгледаха с голям инте-
рес и подреденитедокументи и снимки, пред-
ставени по уникален начин в музейната ек-
спозиция, проследиха и пътя на лясковските
градинари с помощта на уредника на музея.
Най-голямо впечатление им направи гипсо-
вата отливка-макет на бахча, даваща най-
точна представа за организирането, оборуд-
ването и начина на работа и разпределение
на дейностите в една зеленчукова градина.
„Представата за бъдеще е невъзможна без
познания заминалото” - в това ги уверидома-
кинът на музейната сбирка Сергей Добрев.
„Със сигурност е важно да се реализират та-
кива проекти, за да може историческата па-
мет да се съживи и да се представи по инте-
ресен и достъпен начин на децата. Ако две-
те институции - училище и музей заработят,
богатият на наследство музейще се обнови,
благодарение на желанието на родителите
да помогнат и на учениците да го посещават”
категоричен еСергейДобрев.
Пак във връзка с изпълнението на своя

проект учениците от клуба се срещнаха и с
еколога на община Лясковец Анета Къцар-
кова. Беседата включваше въпроси за по-
следиците от замърсяването на околната
среда, източниците на замърсяване и раз-
делното събиране на отпадъци. Учениците
споделиха и своите впечатления, дадоха
предложения за опазване на природата, по-
лучиха и много подаръци. „Нека още веднъж
да благодаримнамладите ученици, които се
вълнуват от бъдещето на града ни, за всеот-
дайното им участие в проекта и желанието
им да опазят природата. Еколигичното
възпитание и образование в българските
училища е една голяма отговорност пред
бъдещите поколения, защото основните про-
блеми, пред които стоим ние днес, утре ще
застанат и пред нашите деца. С проекта се
прави един такъв опит за промяна на нагла-
сата ни и към екологичните проблеми, в име-
то на едно по-добро бъдеще на света. Вяр-
вам, че в голяма степен за това ще доприне-
се за екологичното образование и информи-
раност на младите хора от град Лясковец”,
убедена еАнетаКъцаркова.
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ЧЕСТВАХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
На Трети март община Лясковец организира тържествен

ритуал по повод честването на 134 години отОсвобождение-
то на България. Националният празник на Република Бълга-
рия вЛясковец събрародолюбивилясковчанидошлида све-
дат чела пред паметта на героите. Благодарствен молебен
отслужи отецБогдан, след което д-р Гецова произнесе слово
за героите на Освобождението и за значението на свещена-
та дата. Поздравление гражданите на общината получиха и
от Генералния консул на руското консулство в Русе г-н Вла-
димирКлиманов. За паметнатадата своимислии чувства из-
ложиха пред обществеността и младите хора от Младежкия
ученически парламент. На паметника на загиналите във вой-
ните лясковчани поднесоха цветя и венци представители на
местната власт, партии, организации, учениции граждани.
В Добри дял на Трети март жителите също отдадоха за-

служена почит на борците за свобода. И тази година, пред
Паметника на загиналите във войните добридялчани, бе от-
служена заупокойна литургия. Кметство, читалище, църков-
но настоятелство, клуб на пенсионера, дружество на инва-
лида и граждани поднесоха венци и цветя в чест на паднали-
те в борбата. Имената на героите от добридялско бяха про-
четени в знак на преклонение и гореща признателност пред

саможертвата и святата им памет. С възрожденски песни и
стихове за родината беше тържествено отбелязан празника.
В Джулюница също бе отбелязан тържествено Трети

март - националния празник на България. За 134-ата годиш-
нина от Освобождението, бе организирано тържество пред
паметника на руските воини в центъра на селото. Тържес-
твото включваше програма от патриотични стихове и песни,
представени с много патос от възрастните хора, членове на
местния пенсионерски клуб „Златна есен” и от децата на ОУ
„П.Р.Славейков”. С едноминутно мълчание родолюбивите
джулюнчани се преклониха пред паметта на загиналите в
Руско-турската война и положиха в знак на признателност
своите венци и цветя предмощите на руските освободители,
бранилироднияим край.
ВКозаревец, непосредствено преди започването наТодо-

ровден, също почит бе отдадена на борците за национално
освобождение. В ранни зори, на площада пред кметството
започна честване на Националния празник. Организаторите
кметство Козаревец и местното читалище, жители и гости на
селото, поднесоха своите цветя и отдадоха почит на загина-
лите във войните предПаметника на загиналите за родината
козаревчани.

Въпреки променливото и по-скоро влажно време, намно-
го места започна пролетното почистване на дворове, гради-
ни и вилни имоти, съпроводено с изгаряне на горимите от-
падъци. Това доведе до усложняване на пожарната обста-
новка в района, тъй като много от обектите са в непосре-
дствена близост до горския фонд, а други са в самите насе-
лениместа.
Ръководството на Районната служба за пожарна безо-

пасност и защита на населението (РСПБЗН) обръща внима-
ние на гражданите, че почистването на терените от треви и
ниска растителност чрез изгаряне е забранено. Ръководите-
лите на предприятия, организации и фирми, както и гражда-
ните, са длъжни да почистват пространствата около стопа-
нисваните от тях обекти от тревна растителност и горими от-
падъци, като ги изнасят на безопасниместа.
Служителите от РСПБЗН искат да поставят акцент върху

вниманието на пастирите, пчеларите, гражданите, стопанис-
ващи имоти в близост до горите, както и да заострят внима-
нието на туристите, че според Закона за горите минимално-
то разстояние до горски масив, на което може да се пали от-
крит огън е 500 м. СъгласноОбщинската наредба е забране-
но паленето на огън на открито до производствени и жилищ-
ни сгради, навеси, складове, селскостопански постройки,
складирани тревнифуражи, посеви и горскимасиви.
От службата призовават всички, имащи отношение към

тези проблеми, да подхождат към решаването им, съобразя-
вайки се не само с личните си интереси, а и с тези на общес-
твото, част от което е всеки единот нас.

В местното читалище „П. Р. Славейков-1903” в Добри
дял, врати отвори Младежки клуб по интереси. От 1 април,
благодарение на одобрената за община Лясковец програма
„SOS за лицата и семействата в риск ” в рамките на 6 месеца
ще работи наето лице за развитие на дейностите в читалищ-
ния клуб. Те включват проучване, подкрепа, консултиране,
информиране и оказване на индивидуална методическа по-
мощ на деца в риск, формиране на групи по интереси, рабо-
та в ателие за занимателни дейности, арттерапия, обучения
на открито и др. За всички деца и младежи вратите на Клуба
по интереси ще бъдат отворени. Самото откриване беше на
по ранен етап и читалищното настоятелство покани кмети-
цата Виолета Райкова, за да пререже лентата на новата при-
добивка. Както повелява традицията, селският управник от-

-

На 17март 2012 година в градЛясковец официално стар-
тира своята дейност Фестивална Арт-работилница. Арт-
територията за идеи и творчество се организира във връзка
с изпълнението на проект „Карвинг фестивал „Лясковец -
пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градина-
рство” по договор за безвъзмездна финансова помощ, дей-
ност на проект № BG161PO001/1.1-10/2010/018 по Опера-
тивна програма „Регионалноразвитие”.
За откриването на Арт-работилницата се събраха дейци

на културата, самодейци, приложници, художници, децаиро-
дители, доброволци и ентусиасти, които подпомагат работа-
та наАрт-работилницата.С постановка за зеленчуците и при-
родата наЛясковец, децата отЦДГ „Славейче” поставиха на-
чалото на активната дейност на работилницата. Общата цел
на проект „Карвинг Фестивал „Лясковец-пъстра столица на
зеленчуците и гурбетчийското градинарство” е качествено
обновление на Лясковец чрез засилване ролята на култура-
та като фактор за развитие на ареала. Арт-работилницата е
място за изкуство и творчество с възможност целевите групи
и участниците да подготвят своята изява, арт-костюм, из-
пълнение, презентация, с помощта на арт-фестивалните по-
сланици, които са арт-доброволци, сътрудници по организа-
цията и провеждането на предстоящото събитие. В Арт-
ателиетоще бъдат изработени всички костюми, декори и по-
собия за участие на населението във фестивалните мик-
росъбития. В ателието ще се работи с природни материали
поидея на участниците.
Работното време наАрт-работилницата е всеки понедел-

ник, вторник и сряда от 14:00ч. до 19:00ч., а самото ателие е
разположено на ул. „Трети март” 14 до пенсионерски клуб
№1.Ръководител на дейността еАнелияТахрилова, коорди-
натор на карвинг-фестивала за Лясковец. Арт-работилници
предстои да бъдат открити и в читалищата и клубовете на
пенсионера в селата Джулюница, Козаревец, Добри дял,
Мерданя иДрагижево. Арт-ателието е особено важен компо-
нент, свързан с организацията и провеждането на иноватив-
ното културно събитие.

ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ ЗАПОЧНА

МЛАДЕЖКИ КЛУБ БЕ ОТКРИТ
НАСКОРО В ДОБРИ ДЯЛ

В Л Я С К О В Е Ц З А Р А Б О Т И
ФЕСТИВАЛНА АРТ-РАБОТИЛНИЦА

на стр. 3

НАЙ-ГОЛЯМОТО ЛЯСКОВСКО
УЧИЛИЩЕ ПОЧЕТЕ СВОЯ ПАТРОН

ВЪЗРАСТНИТЕ ДАМИ И ТАЗИ ГОДИНА
ОТБЕЛЯЗАХА ПОДОБАВАЩО ДЕНЯ НА ЖЕНАТА

Внавечерието на своя патронен празник, учителии уче-
ници от СОУ „Максим Райкович” почетоха своя патрон с
празничен концерт. На 9 март, ден преди датата на кончи-
ната на архимандрит Максим, деца и възпитатели се
събраха в читалищната светиня да отдадат почит на учите-
ля. Както всяка година на този ден, талантливите възпита-
ници на гимназията бяха подготвили празнична програма
за гости, общественици и граждани. С изпълненията си
подрастващите представиха богатия културен живот на
училището, чрез всички извънкласни форми, които то раз-
вива. Кметът на общината д-р Гецова ги поздрави и подне-
се своя подарък принтер и връчвайки го надиректораНико-
лай Кожухаров тя пожела: „Носете винаги в сърцата си по-
рива към високи познания и възпитавайтемладото поколе-
ние лясковчани в любов към родното, към книгите, към чо-
вешките ценности и добродетели”. Че има много знаещи и
можещи деца в СОУ „М. Райкович” - това стана ясно от от-
личната им подготовка и прекрасните изпълнения на сце-
ната. А във високите постижения и отличната оценка в ра-
ботата на преподавателите, зрителите се убедиха от на-
градите, които училищното настоятелство раздава всяка
година на най-изявените учители. Тази година я заслужиха

двама учители-новатори, работили по проект с иноватив-
ни методи - това са Цветан Цветанов и Марина Костадино-
ва.

На най-нежния празник - 8-ми март - Денят на жената, и
тази година пенсионерите от клуб „Мазневска чешмичка” се
бяха събрали за своето поредно празненство, изпълнено с
много сценични изяви, веселие и усмихнати лица. И тази го-
дина възрастните хора празнуваха деня на жената в Це-
нтъра замладежки и социалнидейности.
Тържеството откри председателят на клуба Сийка Кам-

бурова, поднасяйки своите пожелания за здраве. В своя по-
здрав тя благодари на всички, които й оказват подкрепа в
ръководенето на многолюдния пенсионерски клуб. Специ-
ални гости на празника бяха председателят на Общински
съвет Даниела Арабаджиева и Дианка Бобева - финансист
на община Лясковец. Скъпи гости, дошли да приветстват хо-
рата от третата възраст, бяха и четвъртокласниците от НУ

„Никола Козлев” със своя класен ръководител Кре-
мена Енчева. Освен словесни послания в стихот-
ворнаформа, децата поднесоха на възрастните же-
ни илично изработени от тях рисувани и апликирани
осмомартенски честитки.
Своите песенни умения в поредица от изпълне-

ния - поздрав към нежния пол, представи и съставът
при клуба на пенсионера - Вокална група „Росна кит-
ка”.
Извиха се кръшни хора, заваляха музикални по-

здрави, последваха шеметни валсови стъпки. Така
за пореден път членовете на „Мазневска чешмичка”
демонстрираха активен и задружен живот, благоп-
риятна атмосфера на разбирателство, взаимопо-
мощ, топли отношения на приятелство и отново на-
пук на някоимладипесимисти, показаха, че за душа-
та остаряване няма.
Наред с многото приготовления по празника,

възрастните жени намериха време да подредят и
своята традиционна изложба от ръчно изработени
плетива и ръкоделия. За поредна трета година те по-
казаха в нежна дантелена експозиция свои творе-

ния - красиви покривки, каренца, мелета и т.н., които са плод
на майсторството на българската жена, на неуморния й труд
и желанието й да създава красота. Освен със своята
сръчност в ръкоделието, дамите от „Мазневска чешмичка”
постоянно изненадват и със своите кулинарни умения. На-
ред с участията и наградите си от регионалните празници на
„Кокошата чорба”, „Пъстра трапеза” и други подобни,
възрастните жени не пропускат да си подсладят празниците
и с различни вкусотии, направени по техни рецепти. Тради-
ция стана за 8-ми март сладкото изкушение да приготвя Ма-
рияСтоева - този път тя беше измайсторила 100 красивими-
ни-тортички, а изложбата от плетива и ръкоделия подготвиха
ПенкаДойчинова, ГинкаСтоилова,ЖивкаСтоименова, Сий-
ка Камбурова,ИванкаТабакова иДонкаБалджиева.
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С баба Марта идва пролетта. Най-
известният обичай, свързан с баба Марта, е
закичването на хора и млади животни с мар-
теница. Това е един от най-почитаните
български празници, на който всеки подаря-

ва на близките си специален амулет, наре-
чен мартеница и тя се дава за здраве и сила
през следващата година.
На 1 март, в деня на пристигането си, ба-

бата успя да закичи и млади, и стари в село
Драгижево. Първо посети малчуганите от
ЦДГ „Вълшебство”, които я очакваха с много
нетърпение. Децата и техните възпитатели
показаха, че дълго са се готвили за това посе-
щение. С много детска радост, закачливи

първомартенски песни, стихове и
танци, те приеха и поздравиха
дълго чаканата гостенка. Закич-
вайки ги с мартенички, баба Мар-
та им пожела да са бели и черве-

ни, румени и засмени.
За всички малчугани
добрата старицабедо-
несла и голяма сладка
питка, която бе остави-
ла в тяхната „Детска
сладкарничка”.
Доволна, че е успя-

ла да зарадва най-
малките, тя се отправи
и към пенсионерския
клуб, където се бяха
събрали самодейци от село Дра-
гижево. Докато ги закичваше с
мартенички, тя ги поздрави за де-
ня на самодееца и им пожела с
труда и таланта си да съхраняват
и популяризират българските тра-

диции.
ВДжулюница традиция стана на този ден

баба Марта, облечена в мартенските си
одежди, заедно с още няколко пенсионерки
и съвместно с читалище „Пробуждане-1896”
в лицето на Христина Касабова, да посеща-
ва децата от ЦДГ „Сладкопойна чучулига” и
ОУ „П.Р.Славейков”. Тази година в Джулюни-
ца в ролята на баба Марта влезе Лозана
Андреева, която закичи всяко едно дете с

красива мартени-
ца, като бяло-
червените симво-
ли бяха направени
от сръчните ръце
на пенсионерките
от ККП „Златна
есен”. Малчугани-
те получиха, освен
плетени амулети,
също и лакомства,
осигурени от НЧ
„ П р о б у ж д а н е -
1896” - Джулюница. В знак на благодарност,
децата изнесоха тематично свързана с праз-
ника програма.

За пореден път и тази година вдетска гра-
дина „Радост” ролята на баба Марта изигра
учителката Николинка Маринова. За този
празник традиция в детската градина е рано
сутринта да бъде пометен двора, да се из-
чисти дома, в който учители и деца посре-
щат почетния гост - баба Марта. Тя дойде с
пълна торба мартенички и със своята хурка,
на която преде бяло-червената прежда. Учи-
телките и тази година й помогнаха да пригот-
ви мартеничките за всяко едно дете в дет-
ската градина. Близо 80 дечица бяха зарад-

вани с аму-
лети те за
здраве, като
естествено
ритуалът по
закичването
беше съпро-
воден с нари-
чания, много
песни, стих-
чета и леген-
дата за мар-
теницата, ко-
ято всички
малчу гани
добре знаят.
П о з д р а в -
бла го сл ов

към децата отправи директорът на детската
градина Габриела Иванова, която пожела
всичкида са здрави, румении засмени.

На16март 2012 г вНационалната библиотека „Св.Св. Ки-
рил иМетодий” в София се състоя официална церемония по
награждаване на отличенибългарски ученици.
Наградени бяха 38финалисти в Националния конкурс за

ученици „За по-добър климат в училище”, организиран от
фондация „Мадара-България”, под патронажа на Министе-
рството на образованието, младежта и науката.
Целта на това събитие беда насочи интереса надецата и

юношите към възможностите за подобряване на взаимоот-
ношенията между връстниците, за справяне с проблемите
на враждебност и насилие в училище. В конкурса взеха учас-
тие 500 ученика на възраст между 9 и 18 години, които се
състезаваха в три категории: идея, разказ и снимка. Кон-
курсът стимулира 150 училища в цялата страна да потърсят

нови идеи за разнообразяване на училищния живот и за по-
добряване на взаимоотношенията в класа.Оригиналните по-
слания и искреното вълнение, с което младежите споделят
проблемите в училището, заслужават висока обществена
подкрепа.
Експозиция от четиридесет фотоса, участвали в конкур-

са красиха Националната библиотека в продължение на две
седмици - от 16 до 30март, като част от събитията, посветени
на 15-годишнината на фондация „Мадара-България”. Кон-
курсът е част от инициативата на фондацията да поддържа
информационна мрежа на учители и директори от Централ-
на и Източна Европа. За пръв път педагозите от 7 страни, с
реализацията на проекта, имат уникалната възможност,
чрез ученическите творби - финалисти в конкурса, непреду-

Продължава усилено работата на децата от джулюнско-
то училище, които реализират проект „Заедно да преоткри-
ем нашето училище”. Вече половин година в ОУ „П. Р. Сла-
вейков” учениците се занимават с изучаването тънкостите
нафотографията, творят и честват различни празници, спаз-
ват и обичаите, свързани с тях.
За участниците в клуб „Заедно’’ месец март беше из-

пълнен с много труд, весело настроение и много реализира-
ни продукти. По идея на родителския клуб, който също учас-
тва в проекта на децата, баба Марта дойде при малките
„знайковци”. Те посрещнаха старицата с песни и представи-
ха презентация за символиката на белия и червения цвят и
легенди за магическата й сила. Те разказаха също, че с баба
Марта имесецмарт се свързватмного обичаии празници, по-
светени на идващата пролет. И тъй като децата добре знаят,
че най-известният български обичай, свързан с бабаМарта е
закичването с мартеничка, затова с много старание се готви-
ха да сътворят красиви червено-бели символи за празника.
Те саминаправихамартеничките по стар народенобичай, ка-
то използваха бяла и червена нишка и изработиха различни
фигурки. С пожелание за здраве и пролетно настроение,
участниците от клуб „Заедно” ги изпратиха на Президента и
Министър-председателя на Република България, на Пред-
седателя на Народното събрание, на Центъра за образова-
телна интеграция на деца и ученици от етническите малци-
нства, същоинад-р Гецова. Всички получихамартенички, из-
работени от неуморната баба Марта и нейните помощнички
с пожелание към всички деца да са живи и здрави, румени и
червени, веселии засмени.
Седмица по-късно, в чест на другия голям мартенски

празник - Осми март, „знайковци” и „мечтатели” представиха
пред родители и гости празнична програма, посветена на
международния ден на жената. За събитието малката група
„Знайко” от първи до трети клас подреди пъстра изложба от

кукли, изработени от картон и цветни хартии. По-големите
участници - „мечтателите” от ІV доVІІІ клас, представихамул-
тимедийна презентация на своите фотоснимки, направени
от началото на проекта до момента. След края на програма-
та родителите имаха възможността да присъстват на
довършването на работата по изработката на куклите, които
учениците от групата „Мечтатели” сътвориха от плат, пре-
жда, вата и конци.
Завършените битови ромски и съвременни кукли презме-

сец април ще бъдат подредени в изложба, която малките и
по-големи творци ще експонират в читалището в село Джу-
люница, което е парнтьор по проекта, както и във Велико
Търново.

Проектътсе осъществява сфинансовата подкрепа наЦентър за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинстваиРомски образователенфонд.

БАБА МАРТА СПОХОДИ И МЛАДИ И СТАРИ

ДВЕ ДЕЦА ОТ ЛЯСКОВЕЦ СА ОТЛИЧЕНИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„ З Н А Й К О В Ц И ” И „ М Е Ч Т А Т Е Л И ”
ТВОРИХА ЗА МАРТЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

Проект

„Заедно да преоткрием нашето училище”

Договор № БС/РОФ 33.8-2011/ 013

от стр. 2

бедено да узнаят
за представите и
емоциите на уче-
ниците към про-
блемните зони в
училищата: тор-
моз и насилиемеж-
ду връстниците,
недостатъчна ко-
муникация между
учители-ученици-
родители, липса
на колективни уме-
ния и др. В Нацио-
налния конкурс от
500 участника, 38
ученика получиха
грамоти. Сред на-
градените талан-
тливи деца са два-
ма възпитаници
на наше училище.
Със специалнана-
града за идея, от
столицата се за-
върнаха четвъртокласниците от НУ „Никола Козлев” Пла-
менна Йорданова и Тодор Киров. На церемонията по на-
граждаването те бяха придружени от своя класен ръководи-
тел Кремена Енчева. За да увековечат отличното си пости-
жение, децата се снимаха за спомен пред монумента на Со-
лунските братя, издигащ се пред Националната софийска
библиотека.

МЛАДЕЖКИ КЛУБ БЕ ОТКРИТ
НАСКОРО В ДОБРИ ДЯЛ
прави първите пожелания към стартиращите доброто ново
начинание, като им каза „На добър час” и почерпи събралите
се първи посетители - малчуганите. Клубът е изграден имен-
но за младото поколение добридялчани и ще обслужва тех-
ните интереси. Ръководството на читалището също почерпи
гостите с питка и мед. Родители от селото споделиха, че
именно това е най-подходящото място, където да се сбират
децата им, за да прекарват свободното си време, да срещ-
нат нови приятели. Това е и желанието на читалищното на-
стоятелство, чиято идея беше да предпазят децата от вред-
ни за тях навиции попадане в погрешнижитейски среди.
Отговорникът на клуба - РуменНиколов, художник по про-

фесия, направи подарък за откриването, като нарисува на
стената препускащи коне - израз на свободата и независи-
мостта, на човешките копнежи по красота. Красивата гледка
е и предизвикателство към младежите да се научат да рису-
ват и развиват таланта си. С художник до себе си, малчугани-
те несъмнено ще успеят, стига да дадат воля на желанието
сида творят.
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ТОДОРОВДЕН ПРАЗНУВАХА В СЕЛАТА

В ЛЯСКОВСКАТА ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА ОТГЛЕЖДАТ ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ

ТРАДИЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОДОРОВДЕН В

КОЗАРЕВЕЦ
Тази година празникът Тодоровден

съвпадна с 3 март - националният ни праз-
ник. На Тодоровден празнуват всички, които
носят имената Тодор, Тодорка, Теодор и Тео-
дора. Датата на честването му се определя
по лунния календар - Тодоровден е точно пет
седмици преди най-големия християнски
празник Великден. В съгласие с легендата за
светеца, денят е посветен на конете, затова
се нарича още Конски Великден. Това е един
от най-тачените пролетни празници в
българския фолклорен календар. На този
ден по традиция от ранни зори във всяка
къща се омесва пита обреден хляб, украсен
с орехови ядки, чеснов лук и сол. Всяка жена
гледа да раздаде първа от хляба или поне да
не бъде последна, с благословията: „Конете
да се окончат с женски кончета”. От обред-
ния хляб се слага по малко и в храната на ко-
нете. За тяхно здраве се раздава и варенаца-
ревица.
Този обичай от незапомнени времена

следват жителите на село Козаревец. Преди
30 години любителите на конете и конния
спорт възобновяват Конярското дружество и
старата козаревска традиция.
Сутринта на 3 март, след биенето на чер-

ковната камбана, в центъра на селото се
събраха всички заявили участие да се вклю-
чат в празничната надпревара. За празнич-
ния ден конете обичайно са пищно украсени
с разноцветни пискюли и заплетени на плит-

ка опашки. Предсе-
дателят на конярско-
то дружество води ка-
валкадата и държи
знамето на Коняр-
ското дружество. Бай-
ракът е със зелен
цвят, нарисувана кон-
ска глава и годината
1986. Селският све-
щеник - отец Ангел
благослови празника
и участниците в него,
освети питата и след
тържествения водосвет бяха захранени коне-
те и техните стопани.

Конната манифестация, съпроводена от
музиканти премина през всички улици на се-

Сидването на пролетта настанашум-
но оживление в двора на ЦДГ „Славей-
че” в Лясковец. Причината е, че за деца,
учителииродители се отвори хубаво вре-
ме, което позволи всички заеднода се по-
грижат отново за своята зеленчукова гра-
дина. Това е единственото детско заве-
дение, в което още миналата пролет се
роди една добра идея. Тя беше част от
многото добри идеи в реализирания ма-
щабен проект „Панаир на добрите идеи”.
В дворното пространство на детското за-
ведение бе оформена чудна градина.
Там хлапета и учители обработваха зе-
мята и отглеждаха пресни зеленчуци.
Малчуганите бяха научени как се плеви,
копае, полива, като за целта, със средства
по проекта, им бяха закупени инструменти и
децата с голяма радост влизаха няколко ме-
сеца в ролята на градинари. Благодарение
на своя проект децата си хапваха цяло лято
екологично чисти зеленчуци, а през зимата
консервираха туршии, ползваха своите под-
правки и пиха чайове от билките, които сами
пакетираха. Освен домати, краставици, пи-
пер, моркови, картофи, праз, тиквички и т. н.,
дечицата направиха с помощта на своите
възпитатели и островчета, в които посяха
билките и подправките. Нарекоха ги остров
на ароматите и остров на вкусовете.
С осъществяването на проекта, децата

бяха приучени от рано на труд и освен това
най-важното бе, че се храниха с екологично
чисти зеленчуци, набрани от собствената им
градина. Дейностите по проект „Детската гра-
дина - защитена природна територия” за-
вършиха още в края на миналата година, но
с това не приключижеланието на учителския
екип, на родители и малчугани да обработ-
ват своята градина. Напротив, пролетта дой-
де и всички отново излязохадаобработят зе-
мята, за да я подготвят за новите насажде-
ния. Дори защитената им територия е раз-
ширила обхвата си, засадени са още някол-
ко овощнидръвчета, а в островчетата са сло-
жени и първите семенца на подправки - маг-
даноз, целина, копър. Зеленият лук и салат-
ката са поникнали и децата продължават да

се трудят, за-
саждайки по-
редните зе-

ленчуци.
На 26 март се състоя тренинг, в който

участваха всички присъстващи за деня деца
- общо74 хлапета с родителии учители поло-
жиха грижи за своята територия. Всеки има-
ше точно определена задача. Най-малките
се занимаваха с премахването на тревички-
те, по-големите събраха в кофички камъче-
тата, други посадиха пролетни цветя и здра-
вец, след което ги поляха със своите лейки, а
някои бяха заети с най-важните зеленчуци -
моркови, тиквички, картофи, бакла и прочие.
И за да им върви работата леко, докато се
трудеха, децата пяха песнички за зеленчу-
ците.
Благодарение на проекта децата имат,

освен оазис на зеленчуците, също и дърве-
на къщичка на Баба Яга, имат и плет, който
огражда зеленчуковите лехи и ги отделя от
овощната градина. В бъдеще, освен пресни
домати, краставици, моркови, тиквички и кар-
тофи, децата ще си похапват и от екологич-
но чистите плодове на собствената си овощ-
на градина - черешки, кайсии, сливи. „Про-
дължаваме и дори разширяваме дейността
си, за да са здрави децата ни и да е хубава
детската ни градина”, казва директорката
Елка Йорданова и докато обяснява това,
малчуган преминава покрай нея с кофичка в
ръка и казва: „Госпожо, аз много обичам да
работя”, след което думите наЙорданова ве-
че са излишни. Оказва се, че за децата рабо-
тата на открито е едно вълнуващо преживя-
ване, един забавен празник след дългата зи-
ма.

ПЪРВА ПРОЛЕТ В ДОБРИ ДЯЛ

БРАУН ТИМ С КУПА ЗА ВТОРО МЯСТО ОТБОРНО

С голям празничен концерт пред местно-
то читалище „П.Р.Славейков-1903” добри-
дялчани посрещнаха Първа пролет. В
слънчевия мартенски ден преди големия
християнски празник Благовещение, жители-
те на Добри дял имаха възможността да се
насладят на празнична програма, поднесена
от самодейците на селото. По-възрастните

самодейки от Певческа група „Еделвайс”
пяха песни за пролета. На най-нежния и
красив сезон посветиха стихове и песни
също и представителки на Дружеството
на инвалида и хора от третата възраст,
членове на клуба на пенсионера „Нацио-
нал”. Пред читалищната сграда на фона
на хубавото време пяха и рецитираха за
пролета и най-малките - цветята и бъде-
щето на Добри дял. Малчуганите от ЦДГ
„Щастливо детство” показаха в песни и
танци колко са щастливи от идването на
пролета. Новосформираната детска гру-
па за народни песни към читалището на-
прави първите си стъпки именно на общо-
селския пролетен празник. Младата гру-

па представи народните песни „Малка мома
вода налива” и „Залюбила малка мома”.
Усмивки и весело настроение се усещаха не
само сред изпълнителите. Събралата се пуб-
лика много се забавлява на празника, но най-
бурните й аплодисменти бяха насочени към
младите Елица и Тихомир, които представи-
ха скеча-пародия „На кладенеца”.

Точно 361 състезатели стартираха в таз-
годишното издание на традиционната над-
превара по ориентиране „С карта из Търнов-
град”. Само състезателите от град Лясковец
бяха над 25 души на възраст от 7 до 18 годи-
ни. Надпреварата се проведе на 24 и 25 март,
на спринтова дистанция във вътрешността
на старопрестолния град и бе посветена на
празника наВеликоТърново.
Отборът на Браун тим е втори в класира-

нето за купа „С карта из Търновград” и трети
за купа „Три хилс”. Председателят на Браун
тим Николай Димитров се окичи с бронз, а
съотборницитемуПетърПопункьов,ИванДи-
митров и Калин Пенчев са десети, дванаде-
сети и тринадесети. Стефания Димитрова е
шеста, съекипничките й Камелия Георгиева и
ВалерияСтанева садевета идесета.
Младата надежда на Браун тим Димитър

Дамянов спечели златото при младежи до 16
г., които се състезаваха на 1,7 км, а ПеткоМи-
лев е шести. При момичетата до 14 г. Елена
Николова е четвърта, а при най-малките - до
10 г. ДжанерМехмедов зае второмясто.След-
ващият ден бе много важен за ориентирова-
чите, тъй като състезанието носи точки за
Световната ранглиста.На второмясто със се-
кунди разлика от първия при М12 се класира

Станислав
Йорданов,
а Димитър
Дамя н о в
не отстъпи
п ъ р в о т о
място при
М16, Нико-
лай Димит-
ров зае по-
ч е т н о т о
трето мяс-
то. При же-
ните Сил-
вена Ива-
нова е сед-
ма в група-
та си Ж12,
Ивелина Ге-
оргиева е осма, ЕленаНиколова едевета при
Ж14, Кристиана Гецова е осма приЖ16 и Ве-
линаТерзиева също се нареди на осмомясто
приЖ18. При най-малкитеМ10 Борислав Бо-
тев зае четвърто място, а Джанер Мехмедов,
Ростислав Русчев и Венцислав Йорданов са
съответно на седмо, осмоидеветомясто.
На победителите в първата битка за годи-

ната и успех на тимапрез сезона!честито

лото, като най-предпочитани бяха
къщите на именниците. В състезани-
ето се включиха стопани на коне от
Козаревец, Добри дял и съседна Гор-
наОряховица.
Традиционните кушии и състеза-

ния за теглене на тежест и тази годи-
на се проведоха на селскатамера, на-
мираща се в близост до селото. Те
преминаха през няколко етапа, в кои-
то по традиция участват ездачи на ко-
не, магарешки и конски впрягове.
Обичайна за Козаревец е и надпре-

варата парки-
ране на заден
ход.
Тази годи-

на победител
в категория ез-
да на коне ста-
на Йордан Ва-
силев, който
успяда я заво-
юва с кон, со-
бственост на
известния ко-
заревчанин
Н и к о л а
Енчев. Побе-
дител в кате-
горията кон-

ски впряг стана 65-годишният Иван Димит-
ров Димитров от село Козаревец. В надпре-
варата с магаретата първенец е 38-
годишният Иван Димитров, също от селото-
домакин. Изненада в състезанието внесе
съвсем млад състезател, който се класира
на първо място в категория паркиране на за-
ден ход. Това е 25-годишният Ивайло Ива-

нов от Козаревец. Така всички призовиместа
тази година са за домакините.
След излъчване на победителите в раз-

личните съревнования и награждаването
им, празникът продължи с кръшни хора и ве-
селба на мегдана. Организатори на събитие-
то всяка година са Конярско дружество-
Козаревец, НЧ „Земеделец-1899” и кметство
село Козаревец. Празникът се реализира и с
подкрепата на община Лясковец, местни
фирмииорганизации.

ТОДОРОВДЕН В ДЖУЛЮНИЦА
За трета поредна година в Джулюница се

проведоха традиционните конски надбягва-
ния по случай Тодоровден. За първи път по
идея на Митю Стоянов бе развято знамето
на Джулюнското конярско дружество при по-
казната обиколка на всички участници. В
най-атрактивната дисциплина - надбягване
с конски каруци, имашенай-много кандидати
за участие, а спорът за първо и второ място
отново беше между миналогодишните пре-
тенденти - Иван Балкански и Стоян Иванов.
С много малка разлика победата грабна
Иван Балкански. В останалите категории
първите места заеха: Стефан Стоянов - в
надпревара смагарешки каруци,ЮлиянПет-
ров - в раздел конна езда, а в последната за
най-красив кон, думата на арбитър имаше
многобройната публика, която с бурни апло-
дисменти избра конБоян със собственикМи-
тюСтоянов. За всички участници бяха осигу-
рени парични награди от читалище „Пробуж-
дане-1896”, спонсорирано от община Ляско-
вец, Инициативен комитет - селоДжулюница
и спонсори. За тържествено закриване на
празника, детскиятмажоретен състав с ръко-
водител Марияна Любенова представи на
публиката своите танцови умения.


