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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ЗА ПЕТИ ПЪТ ОБЩИНАТА ПРОВЕДЕ
КОНКУРС ЗА КОЛЕДНА ЧЕСТИТКА
Вече пет издания има

общинският конкурс, в кой-
то се впускат децата на
лясковска община, за да
покажат своите умения в
изработването на най-
красива коледно-ново
годишна честитка. Идеята
на ръководството беше да
се даде възможност на
малчуганите от детските
градини и на по-големите
деца – учениците в нача-
лен и среден курс от учи-
лищата, да дадат воля на
своето въображение, като
рисуват и апликират,
сътворявайки красиви про-
изведения със зимна, ко-
ледно-празнична темати-
ка. Миналата година в общинска админис-
трация постъпиха 278 картички, а тази годи-
на те са 250. В надпреварата за най-
оригинална честитка се включиха деца от
всичките седемдетски градини с изработени
127 картички и от четирите общински учили-
ща с изработени 123 празнични честитки.
Журиращите специалисти от общинска

администрация, с председател на оценява-
щата комисия зам.кмета Георги Петров, из-
браха най-добрите творения, които са 20 на
брой. Те ще бъдат изпратени с поздрав-
послание до президента и вицепрезидента
на Р България, до председателя на парла-
мента, до министър-председателя, до два-
мата вицепремиери, до всички министри.
Първите четири най-красиви творби отиват
при Росен Плевнелиев, Маргарита Попова,
Цецка Цачева и Бойко Борисов. Това са кар-
тичките на четиримата от двадесетте най-
добри автори – Карина Димова от ЦДГ „Сла-
вейче”, Венцислава Минчева от ЦДГ „Ра-

дост”, Христина Дамянова от ЦДГ „Пчелица”
и Дария Димитрова от ЦДГ „Радост”, класи-
рали се съответно на първо, второ, трето и
четвърто място. Всички останали картички
ще тръгнат с поздрав към кметове на общи-
ни, председатели на общински съвети, ди-
ректори на институции, приятели и колеги от
различни учреждения.
Авторите на най-оригиналните 20 кар-

тички, както традиционно се случва, бяха на
среща с общинското ръководство, за да
бъдат поздравени за отличното си предста-
вяне в конкурса. На всички тези първенци в
надпреварата бе съобщено при кого от
първите на деня отива картичката им. Деца-
та получиха и специални грамоти от кмета на
общината д-р Гецова, която ги поздрави и им
благодари за участието. След като всички
добри майстори на коледните честитки бяха
почерпени слакомства, те се снимаха за спо-
мен с кмета д-р Гецова и с председателя на
общинския съветДаниелаАрабаджиева.

-

Весела Коледа и Щастлива Нова 2013 Година
Уважаеми

съграждани,
Н а ближа-

ват най-свет-
лите и вълну-
ващи празнич-
ни дни - Колед-
но-новогодиш-
ните. Тях ние
чакаме с не-
търпение, за
да споделим
своите стреме-
жи, съкровени
мечти и плано-

ве и да си дадем сметка, доволни ли сме от
постигнатото. Аз вярвам, че мнозина ще из-
пратят 2012 година с хубави спомени за
сбъднати намерения и мечти. Резултатите
за случващото се добро са на лице – дано
всеки от васможе да ги види и оцени, защото
най-хубавото се вижда само със сърцето.
Изминалата година беше градивна, доб-

ра и успешна. Успехите обаче постигнахме с
много труд и това ни дава повод да гледаме
по-уверено напред, да чертаем още по-
амбициозни бъдещи планове за развитието
на нашата община. Благодарение на труда
на всички вас, на хората, които милеят за та-
зи община, постигнахмемного.
Обръщам се към Вас, скъпи съграждани,

с думи на благодарност и признание за
съпричастността Ви към усилията на мес-
тната власт за превръщането на общинаЛяс-

ковец в красивомясто за труд иотдих замла-
дите, в спокоен и уютен дом за възрастните
хора, в сигурна среда наживот за нашите де-
ца.
В навечерието на празниците искам

също да ви призова да запалим в душите си
свещицата на милосърдието и да бъдем по-
добри. Нека при тържествения звън на кам-
баните си спомним християнските завети за
повече мир и любов, за да бъдем по-здрави,
по-спокойни и обградени от повече обич. Не-
ка добри да са помислите ни, а делата ни –
човеколюбиви. Знам, че въпреки трудните
делници, в празничните дни, ние българите,
винаги намираме сили и воля да отворим
сърцата си, за да подкрепим слабите, да да-
дем кураж на обезверените и с обич да стоп-
лим душите на самотните. Нека го напра-
вим, за да посрещнемпречистени новото на-
чало, за да бъде Новата година по-добра за
всички нас.
Коледните празници носят усещането за

семеен уют и тържественост, когато целият
свят грее с милиони светлини и пъстри гир-
лянди. Коледа е топлината на чувството, че
сме обичани. От сърце желая на всички мир
и любов в семейните огнища, здраве и бла-
гополучие, просперитет и истинско човешко
щастие.
Благословенида саднитеВи!
Весели празничнидни!

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

Уважаеми съграждани и жители на об-
щина Лясковец,
Обръщам се с най-искрени и позитивни

чувства към всички Вас в навечерието на
най-светлия християнски празник Рождес-
твоХристово.
Идващ от дълбините на историята, това

не е само и просто религиозен ритуал – това
е празник на надеждата, на добротата, на
споделените ценности, на общността.
Коледа не е време само за пазаруване и

отрупани трапези. Бъдни вечер и Коледа са
дните, в които празнуваме Рождеството на
Спасителя на света. Почитаме традициите,
създадени и практикувани от нашите предци
преди векове. Правим символична жертва
като приготвяме с много любов подаръци на
любими, близки и познати. Проявяваме бла-
готворителност и без да търсим полза за се-
бе си, от сърце помагаме на хората от наша-
та общност, които имат необходимост от под-
адената ни ръка.
На Коледа стават чудеса. На този светъл

и благословен празник чудото се извършва с
всеки от нас – всички ние смеозарени от доб-
рота, светлина, желание и готовност да

бъдем поне
м а л к о п о -
добри.
Пожелавам

на всичкижите-
ли на община
Лясковец да
имат светло,
вълшебно, оза-
рено, благос-
ловено Рож-
дество Христо-
во! Нека всички
съпреживеем
този прекрасен
празник с най-близките си на сърцето хора!
Нека онези, които нямат тази възможност, се
почувстват част от една по-солидарна и
съпричастна общност, мислеща и грижеща
се за тях!
Светло Рождество Христово и успешна

Нова2013 година!

ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на

Общински съвет - Лясковец

ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНИЯ
КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
На първи ноември, лясковчани изразя-

ват своята признателност към титаните на
просветителството в родния си град. През
2006 година в чест на будителите, община
Лясковец учредиОбластенлитературен кон-
курс за поезия и проза, който нарече на име-
ната на двамата големи лясковски възрож-
денски книжовници Никола Козлев и Цани
Гинчев. Той се провежда всяка четна година
и тази година се състоя четвъртото му изда-
ние.
Предишните три издания бяха с теми:

„Лясковец - средище на будители”, „По
възрожденските пътеки” и „Искрите в родо-
вата памет”. Участниците тази година писа-
ха своите произведения по нова тема: „Изво-
рите на непреходното”. Всяка година, със
съгласието на областния управителнаВели-
ко Търново, темата се променя. През годи-
ните освен от лясковска община, в литера-
турното съревнование са се включвали и
творци от други краища на България - от Со-
фия, Мездра, Перник, Варна, от съседните
общини Велико Търново, Горна Оряховица,
Стражицаидр.
Тази година участвалите в конкурса твор-

би бяха изцяло от автори от област Велико
Търново. В най-малката възрастова група
участваха ученици от Лясковец и Велико
Търново, а от групата на по-големите учени-
ци се включиха предимно представители на
СОУ „МаксимРайкович” градЛясковеци чле-
нове на литературния клуб „Вдъхновение”
към лясковското читалище „Напредък-
1870”. Децата от този клуб, ръководен от Ро-
сица Петрова участват активно в литератур-
ния конкурс и печелят призови места в трите
му последни издания. Още една творческа
литературна формация заяви силно при-
съствие в тазгодишната надпревара - твор-
ческа литературна група „Асен Разцветни-
ков” при читалище „Напредък-1869” - Г. Оря-
ховица. В категорията на възрастните,
съвсеместествено, в призовите тройки се от-
личиха автори, които имат вече зад гърба си
опит и поне еднаиздадена стихосбирка.
Наградите на победителите в тазгодиш-

ното издание на конкурса бяха връчени в на-
вечерието на 1 ноември. На 31 октомври се
състоя празничен концерт в салона на ляс-

ковското читалище. В празничното тържес-
тво, посветено на народните будители се
включиха съставите на читалище „Нап-
редък-1870” градЛясковец - детските вокал-
ни групи „Звънчета” и „Мелъди”, балет
„Ритъм”, вокална група „Бели ружи” и танцов
състав „Лудо младо”. Председателят на об-
щинс ки съвет -Ля с к овец Даниела
Арабаджиева поднесе празнично слово,
след което честити на победителите в лите-
ратурния конкурс. Специално за церемони-
ята по награждаването на победителитедой-
де областният управител на Великотърнов-
ска област проф. д-р Пенчо Пенчев. Той
връчи на Галина Москова най-престижната
награда - Специалната награда на облас-
тния управител, а тази на кмета на община
Лясковец бе връчена на ЛинаМарини от ди-
ректора на общинската дирекция Бюджет,
финанси, правно и информационно обслуж-
ване и гражданско състояние - ДиянкаБобе-
ва. Своите награди получиха и класиралите
се на призовите места в двата раздела пое-

на стр. 3
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За втора поредна година продължава ра-
ботата по Проект УСПЕХ на МОМН в Начал-
но училище „Никола Козлев”. В него се
включват и най-малките ученици - първок-
ласниците от клуб „Откриватели”, възпита-
ници на Кремена Енчева. Чрез игри и наблю-
дения малчуганите опознават природната
среда, споделят, описват и рисуват в изсле-
дователски дневник и прилагат наученото в
конкурси и викторини. През месец април де-
цата ще представят своята работа в Нацио-
налния панаир на проектите в Димитров-
град. Малките откриватели ще имат също
среща с проф. д-р на геоложките наукиХрис-
то Пимпирев - български учен,
антарктически изследовател
и наш съгражданин, който
прие поканата да гостува на
клуба след завръщането си от
експедиция на Южния полюс.
Малките художници и откри-
ватели получиха и първия си
урок по родолюбие от своята
учителка. На 1 ноември - Де-
нят на народните будители,
първокласниците поднесоха
цветя пред бюст-паметника
на своя патрон Никола Коз-
лев.
Клуб „Аз - фотографът”,

също работи по проект
УСПЕХ. В клуба участват уче-
ници от І до ІV клас, където де-
цата се учат да работят сфото-
апарат, да наблюдават променящия се свят
около тях и да улавят моменти от него. По-
голямата част от участниците членуват в клу-
ба за втора година и надграждат своите уме-
ния. Останалите деца с любопитство навли-
зат в този толкова интересен свят, гледат
през обектива и запечатват незабравимимо-
менти. Целта на проект УСПЕХ е да направи
училищетоже-
лана терито-
рия за учени-
ците и тъй ка-
то в клуба има
деца, които са
застрашени
от отпадане,
и н т е р е с ъ т
към фотогра-
фията ги за-
държа в учи-
лище и ги мо-
т и в и р а д а
учат. Младите
фотографи са
заснели не-
забравимимо-
менти от учи-
лищния жи-
вот, събрали са богата колекция от пейзажни
снимки, които бяха селектирани и показани в
изложба за празника на училището. Ръково-

дителката на
клуба Марие-
ла Терзиева
сподели, че ис-
крено се надя-
ва този инте-
рес да се за-
държи и след
приключване-
то на проекта,
за даможе де-
цата да про-
дължат свое-
то образова-

ние.
По проект УСПЕХ работят още три групи

от училище „Н. Козлев”. Учениците от ІІ, ІІІ и
ІV клас, участващи в клубовете, се занима-
ват с избраните от тях дейности в извъну-
чебно време, като по този начин се осмисля
по-пълноценно свободното имвреме.
Учениците от ІІ клас работят в клуб

„Млад еко-
лог”, с ръково-
дител Татяна
Кирова. Този
клуб е създа-
ден с целпови-
шаване еко-
логичната кул-
тура, форми-
ране на граж-
данско пове-
дение у мал-
ките природо-
защитници и
отговорност
по въпроси,
свързани с
опазване на
околната сре-
да, като за

целта за децата са организирани наблюде-
ния сред природата. Младите еколози също
така усилено се подготвят да изработват из-

делия от при-
родни и отпа-
дъчни мате-
риали, да по-
чистват райо-
на около учи-
лището, да за-
саждат цветя,
х р а с т и и
дръвчета. Де-
ц а т а с е
включват с го-
лям ентуси-
азъм в клуб-
ните дейнос-
ти , защото
знаят, че за да
обикнат още
по-силно при-

родата и за да умеят да я пазят, трябва доб-
ре даизучат нейните закони.
По същия проект за децата в училището

бе сформиран и клуб за прилагане на йога-
техники. Негов ръководител е Стефка Язад-
жиева, а участници са деца от ІІ и ІІІ клас. Те
започнаха своите занимания с огроменинте-
рес, след като се запознаха с презентациите
„Фактори за добро здраве”, „Здравословно-
то хранене като начин наживот.Съвети за ба-
лансирано хранене”, „Здравословен начин
на живот, йо-
гаистория и
упражнения”.
Изработване-
то на постери
им помогна
да подредят
знанията си и
да покажат
умения за во-
дене на здра-
вословен на-
чин на живот.
В процес на
творческо из-
пълнение е и
идеята им са-
ми да израбо-
тят емблема
на клуба си.
Малките йогисти вече заучиха
и първите йога-пози асани, а
тепърва им предстои и детай-
лно усвояване на комплекси
от пози с енергизиращ и тони-
зиращефект.
Най-големите деца от учи-

лището, четвъртокласниците
се включиха в клуб „Приказен
свят”, който се ръководи от
Анелия Василева. В занима-
нията учениците усъвърше-
нстват уменията си за възпри-
емане и интерпретация на
достъпни за възрастта им ли-

тературни текстове, обогатяват комуника-
тивно-речевите си възможности иформират
ценностно отношение към изучаване на ли-
тературата. В процеса на работа децата ще
се запознават с произведения на приказните
разказвачи ЕлинПелин, Ангел Каралийчев и
Ханс Кристиан Андерсен. Малките литера-
тори вече изработват постери, илюстрации,
комикси, колажи и компютърни презентации
върху изучаваните автори и приказки. Уче-
ниците първо се запознаха с приказката като
литературен жанр, с възникването и развоя
й и с първите приказни разказвачи. Първата
им среща с един от изучаваните автори -
Елин Пелин, премина в детския отдел на
градската библиотека. Там децата откриха и
разгледаха приказното творчество на Елин
Пелин, ползваха и интернет-залата за нами-
ране на повече информация.
Така учениците от НУ „Н. Козлев” до края

на учебната годинаще работят в петте клуба
по интереси. Разнообразните дейности ще
се провеждат не самов училище, но и надру-
ги интересни за децата места. На изложби,
концерти и празници, те ще показват какво
са научили и как се подготвят за успешно
бъдеще.
Своите знания и умения, придобити по то-

зи проект, децата демонстрираха и по време
на празничните прояви, посветени на пат-

ронния праз-
ник на учили-
щето. Той се
провежда ви-
наги около Ни-
кулден - ден,
свързан с име-
то на патрона
им. Тази годи-
на деца и учи-
тели отбеля-
заха 110 годи-
ни от кончина-
та на възрож-
денския поет и
учител.

ПЕТ КЛУБА ПО ИНТЕРЕСИ РАБОТЯТ В НУ „НИКОЛА КОЗЛЕВ”

Досега единият от два-
та клуба на възрастните хо-
ра в Лясковец беше без
име. Пенсионерски клуб
№1, както на всички беше
известен, се помещава в
приземния етаж на жили-
щен блок „Венера” в Ляско-
вец на ул. „Трети март”
№14 с обща площ 69 кв.м.
Членоветему вмомента са
около 140, а новоизбран не-
гов председател е Весели-
на Благоева. През години-
те ръководните постове са
заемалиТодорМилев,Сте-
фан Крънзов, Ганчо Зая-
ков, Цоньо Къцарков,
Андрея Андреев, Пламен
Петков,ИванХристов. В на-
чалото броя на членуващите пенсионери е
бил повече от 200, като най-многоброен е
съставът на клуба през 1995 г. - 300 души.
Ощесъс създаванетому подформата надне-
вен дом на пенсионерите за развлечение, от-
дих и почивка, се сформират певческа и теат-
рална групи, както ифизкултурна група, наре-
чена „Здравец”. Най-големите успехи за раз-
витието на клуба идват със създаването през
1995 г. на певческата група „Чаровна

възраст”, с ръководител Славка Стаматова.
Певческата група има 1 -годишна активна
творческа дейност - самостоятелни концер-
ти, участия в регионални фестивали, в об-
щински празници и прегледи, в съборите на
Беклемето, в Априлци, Черни вит, Севлиево
и много др. За това време певиците от „Ча-
ровна възраст” са удостоявани с призови на-
гради и три пъти им е присъждано званието
„Лауреат”. През изминалото лято те завоюва-
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ПЕНСИОНЕРИТЕ НИ КРЪСТИХА КЛУБА СИ
ха престижна награда диплом, грамота и ме-
дал - групата спечели трето място от общо
414 колектива, включили се в национален
фестивал „Фолклорен извор 2012” в Царе-
вец.
Пенсионерски клуб №1 има близо 45-

годишна история, богата на разнообразен
културен живот. През всичките тези години
членовете на клуба не са изразявали жела-
ние той да бъде наименован. От скоро негов
председател е представител на нежния пол -
дейна и амбициозна дама, която с ентуси-
азъм прегърна всеобщата идея за кръщава-
не на клуба. Веселина Благоева отлично се
справи и с организацията на голямото
тържество, посветено на именуването на пен-
сионерския клуб. За свой кръстник възрас-
тните хора си избраха обичания от всички тях
д-р Людмил Гецов. Службата по кръщението
направи отец Богдан, а д-р Гецов благослови
звучното име „Зора”, което пенсионерите си
избраха и дари за комфортното им пребива-
ване в клуба чисто нов климатик. Своите по-
здравления и подаръци поднесе и д-рИвели-
на Гецова кмет на община Лясковец, както и
всички други почетни гости на празника. Да
уважат тържеството бяха дошли и окръжният
председател на пенсионерски съюз гр. В.
Търново г-жаМаркова, председатели на пен-
сионерските клубове „Мазневска чешмичка”
в Лясковец и на клубовете в населените мес-
та на общината, управителя наДомашния со-
циален патронаж Ваня Табакова, общинския
съветник Иван Арабаджиев и др. Спонсори

на тържеството станаха собственикът на ком-
плекс „Лесопарка” Ралица Рашева, фирмите
„Прити”, „Стил 90” и собственикът на магазин
за облеклоЙорданкаАрабаджиева.
Традицията повелява кръстниците да

бъдат дарявани по време на кръщенето и тук
отново бе спазен ритуала - кръстникът и
кметът получиха специални подаръциотВес-
ка Благоева - хавлиени кърпи, както се даря-
ва на кръщене. От името на всички членове
на клуба, председателката изрази и голямата
благодарност, която хората от третата
възраст изпитват към кмета д-р Гецова за по-
стоянната грижаиотзивчивост към тях.На то-
ва хубаво събитие, свързано най-вече с изби-
рането на име на клуба, бяха почетени също
и два други много важни празника - а именно
денят на възрастните хора 1 октомври и об-
щобългарския празник на народните будите-
ли - 1 ноември.
От своя страна всички членове на имену-

вания клуб изказаха своята почит към кмета
д-р Гецова, която за пореден път се погрижи
да бъдат отпуснати парични средства за
тържеството на пенсионерите. Освен с мили
думи, изразяващи тяхната благодарност и об-
ич към нея, пенсионерите демонстрираха
своята привързаност към д-р Гецова, поздра-
вявайки я със специални песенни изпълне-
ния. Цяла празнична програма бе поднесена
от двете групи, членуващи към клуба - а имен-
но „Чаровна възраст” и горнооряховската
„Еделвайс”, която от няколко години е поче-
тен член налясковския клуб.
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ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЛАСТНИЯ КОНКУРС ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
зия и проза в различните възрастови групи.
Наградите за І, ІІ и ІІІ място даделичноДани-
елаАрабаджиева.
В най-малката възрастова група тази го-

дина се класираха две момичета от трети
клас на НУ „Н. Козлев” град Лясковец - а
именно Антония Бабулкова и Евгения Ба-
булкова, които са съответно на ІІІ и ІІ място.
Впечатляващото при тях е, че макар и мал-
ки, и двете поетеси вече познават тънкости-
те на поетиката и са написали стихове в ак-
ростих. Първа в тази възрастова група ста-
на възпитаничка на великотърновското ОУ
„Св. Патриарх Евтимий” - четвъртокласнич-
ката Христина Златарска със стихотворени-
ето си „Мечти”.
При възрастните в раздел „Поезия” тре-

то място бе присъдено на Тодорка Ефтимо-
ва за тематичното стихотворение „Извор не-
преходен”. С второ място бе отличена Нико-
линка Енчева, с поетичен псевдоним Лина
Марини, доктор по филология, член-
рецензент на творческата литературна гру-
па „АсенРазцветников”, авторка нашест сти-
хосбирки и две литературно-критични книги.
Тя заслужи второ място заради изключител-
но прочувствената си възхвала „Слава, веч-
на слава”, посветена на 100-годишнината от
Балканската война.На първомясто бе номи-
нирано стихотворението „Плачът на майки-
те” на лясковската поетеса ГалинаМоскова,
която има две издадени стихосбирки - „Баг-
рите намоята душа” и „Божественодокосва-
не”, както и публикации в
сборник-алманах на мес-
тни творци.
В раздел „Проза” при

учащите се призовите мес-
та са за трима ученика от
VІІ в клас на СОУ „Максим
Райкович”. Трето място за-
служиДимитърВасилев за
продължението на разказа
„Косачи” по Елин Пелин.
Втора стана Звездослава
Димова, на която журито
присъди наградата за есе-
то й „Книгата”. На първо
място се класира творбата
на Валентина Илиева
„Усмивката”. Именно в ис-
крената усмивка момичето
е видяло извор на непре-

ходното, на ценното и стойностното в живо-
та на хората - това повлия силно върху оцен-
ката нажурито.
При възрастните участници, които писа-

ха проза, първо и второ място журито не
успя да излъчи. За стойностното пресъзда-
ване на действителна случка, комисията
определи творбата на Димитър Панайотов
„Докторът” - исторически разказ, разкриващ
подвига на д-р Стефан Черкезов. На автора
на това произведениежурито даде трета на-
града.
Специалната награда на областния упра-

вител отиде при Галина Москова, чиито три
участвали в конкурса стихотворения, за-
трудниха много журито в избора му кое от
тях е най-доброто. „Аз буки”, „Плачът намай-
ките” и „Различно е” бяха високо оценени от
всички членове на комисията, затова най-
престижната награда на областния конкурс
заслужено получи именно Москова. В исто-
рията на конкурса тя се вписва с участие в
три от четирите му издания, като всеки път е
печелила първи места в групата на възрас-
тните участници или едно от двете най-
високи отличия на литературното съревно-
вание - или наградата на кмета, или тази на
областния управител.
В К О З А Р Е В Е Ц П РА З Н И К Ъ Т,

ПОСВЕТЕН НА ПЪРВИ НОЕМВРИ
ПРЕМИНА ПОД МОТОТО „ДА СЕ ЗНАЕ И
ПОМНИ ДЕЛОТО НА НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ”.
С тържествен концерт, организиран от

НЧ „Земеделец-1899” и ККП „Здравец” Коза-
ревец, общността в селото почете 1 ноем-
ври -Деня на народните будители.
Гости на празника бяха кмета на община

Лясковецд-рИвелина Гецова, зам. кмета Ге-
орги Петров и Парашкев
Парашкевов - кмет наКоза-
ревец и председател на
местното читалище. Те се
обърнаха къмхората на из-
куството и културата, кои-
то запазват и разпростра-
няват българския език, пес-
ни, танци - всички тези не-
измерими богатства, които
правят България в очите
наЕвропа интересна и кра-
сива страна, в знак на бла-
годарност като продължи-
телни на делото на народ-
ните будители.
Концертът откри Мла-

дежка група за литератур-
но слово към читалището с
литературно-музикална
композиция „Да се знае и
помни”. Децата от ЦДГ „Детелина” с ръково-
дилдиректоркатаПетранкаСтоянова, пред-
ставиха стихове и песни, тематично свърза-
ни с празника. Певческа група „Младост” из-
пълни няколко цикъла с патриотични и на-
родни песни под ръководството и съпрово-
да на Аспарух Костов. Гости в концерта бяха
самодейците от Група за обработен фол-
клор при читалище „Градина” село Върби-
ца.
Жителите и гостите на Козаревец имаха

възможността да наблюдават презентация
по повод празника, свързана с великите име-
на от българската история - книжовници, ре-
волюционери, хуманисти.
За финал публика и участници изпълни-

ха „На многая лета”, за да пребъдат във вре-
мето българския дух, традиции и език, така
както повелява делото на народните буди-
тели.
В ДРАГИЖЕВО С КОНЦЕРТ ПОД

НАСЛОВ „ВАМ БУДИТЕЛИ НАРОДНИ”
СЪЩО БЕ ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ. В програмата
участие взеха децата от ЦДГ „Вълшебство”
с ръководител Керанка Караиванова, Дет-
ска вокална група при читалището и само-
дейци от клуба на пенсионера „Вяра” и НЧ

„Развитие-1894”.
Концертът бе открит с „Химн на народни-

те будители” и „Песен за България” в знак на
почит и уважение пред светлата памет на
дейците надуховността и просвещението.

Поздрав къмвсички гости и участнициот-
прави кметът на Драгижево Цоньо Трънков.
„Нека обърнем поглед към настоящето и да
изразим уважението си към един от стълбо-
вете на духовността в село Драгижево - на-
шите самодейци. Благодарение на всеот-
дайния им труд и упорита работа, българ-
ският фолклор и местни традиции при-
състват в културния живот на драгижевча-
ни”, каза той. В Деня на народните будители
кметът Трънков изказа и своите специални
поздрави към Група за обработенфолклор и
нейния художествен ръководител Цветанка
Христова за достойното представяне на
Международния фолклорен фестивал
„Еврофолк 2012”, къдетодрагижевската пев-
ческа група бе удостоена с първа награда
Златен Орфей. Благодарности от настояте-
лството на читалището бяха изказани и към
всички дарители на читалищната библиоте-
ка през 2012.
В изявите на празничния ден се включи и

Трифон Трифонов със своя самостоятелна
изложба Настоятелството наНЧ „Развитие-
1894” благодари на всички участници за тех-
ния ентусиазъм и всеотдайност - качества,
които градят културната история на село
Драгижево.

.
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ДЕЦАТА НА ДЖУЛЮНИЦА ПОСРЕЩНАХА С
КОНЦЕРТ ПРАЗНИКА НА СВОЕТО УЧИЛИЩЕ

И тази година в края на ноември тържес-
твенобеотбелязан патронния празник на ед-
но от четирителясковски училища - това в се-
ло Джулюница. То носи името на известния
възрожденски поет, учител,фолклорист, пуб-
лицист, виден политик и общественик Петко
Рачов Славейков. Тази година на 30 ноем-
ври се навършиха 185 години от неговото
рождение.
Програмата започна с поздравително

слово на директора Даниела Христова, коя-
то направи обстойна презентация за истори-
ята и настоящата многообразна дейност на
училището. Поздравителен адрес и подарък

от името на общинския кмет
д-р Гецова и от председате-
ля на общинския съвет,
връчи Даниела Араба
джиева.
Учителите и техните

възпитаници бяха подготви-
ли много разнообразна про-
грама, която включвашемо-
ряшки танц, изпълнен от
първокласниците. Интерес-
но бе и изпълнението на по-
големите ученици от втори
клас, които показаха с под-
ходящи костюми ролята на
плодовете и зеленчуците за
нашия здравословен начин
на живот. „Шок-терапия” пък
се наричаше сценката, с коя-
то третокласниците показа-

ха в забавен стил взаимоотношението меж-
ду учители и ученици. Зрителите се насла-
диха и на прекрасните изпълнения на циган-
ски романси, специални танци, с които бе по-
казано как в училището решават въпроса с
интеграцията на ромските деца. Накрая тан-
цьори от шести, седми и осми клас получиха
много аплодисменти за изпълнението намо-
дерни танци.
Тази прекрасна програма разнообрази

живота нажителите от селоДжулюницаибе-
ше един чудесен празник за учениците и це-
лия екип педагози, вложили много сили и
труд в подготовката с децата.

-

Схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”,
проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”.

Договор BG051PO001-5.1.02-0033-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски съюз Европейски социален
фонд

На 12 декември 2012 година се проведе
пресконференция за представяне реализа-
цията на дейността на Общинско предприя-
тие „Благоустройство, озеленяване и почис-
тване” по проект „Нови възможности за зае-
тост в зелената система на община Ляско-
вец” по договор BG051PO001-5.1.02-0033-
C0001, финансиран по Оперативна програ-
ма "Развитие на човешките ресурси" със сре-
дства отЕвропейския социаленфонд.
В рамките на новосъздаденото социално

предприятие са разкири 29 нови работни
места, в това число 10 в съставните населе-
ниместа на общината.
Дейността на социалното предприятие

осигури озеленяване и поддържане на об-
щински зелени площи за широко обществе-
но ползване, паркове, улици и градини, меж-
дублокови пространства, хигиенизиране на
обществени зони за отдих, като самона тери-
торията на град Лясковец тези площи са 24
декара подформата на градски паркове и 49
декара тревни площи, част от зелената сис-
темана градския ареал.
Поцентралните градски улици са засаде-

ни приблизително 7100 броя многогодишни
растения и цветя и 2000 броя едногодишни
растения.
От началото на проекта на територията

на Лясковец патрулират инспектори, които
следят за спазването на общинските разпо-
редби, като в резултат на това се ограничи
неправомерното спиране на автомобили по
тротоарите в града. Намали се и неправил-

ното изхвърляне на строителни отпадъци до
контейнерите за смет и на нерегламентира-
ни места, ограничи се свободното изхвърля-
не набитови отпадъциот ползвателите на зе-
лените площии градските паркове.
В края на месец ноември община Ляско-

вец внесе иновативност в поддържането и
грижата за своята зелена система,чрез заку-
пуването и поставянето на 11 компостера с
обем 720 литра, които ще произвеждат т.
нар. компост, който представлява естествен
подобрител на почвата (тор от събраните
листа и клони, които престояват в компосте-
ра определено време преди да бъдат разне-
сени по нужнитеместа).

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Евро-
пейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Агенция за социално подпомагане.

ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БОП” РЕАЛИЗИРА СВОЯТА ДЕЙНОСТ
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

ДЕЦАТА НА СОУ „М. РАЙКОВИЧ” ДОКАЗАХА,

СОУ „М. Райкович” участва в Проект BG05IP000I - 3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищни-
те училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес”. Продължителността на проекта е от месец
януари 2012 г. домесец октомври 2014 г. и в него са включени
ученици от първи до осми клас, които посещават полуинтер-
натна група и техните възпитатели. За учебната 2012/2013 г.
в училището са сформирани и работят 12 групи - 8 в начален
етап и 4 в среден курс на обучение.
Според изискванията на проекта следобедните занятия

са разделенина триблока.Първият включва организиран об-
яд, отдих и спорт, вторият е за самоподготовка, а третият е за
занимания поинтереси.
В края на месец ноември в салона на корпус І на учили-

щето бе проведено състезание под наслов „Бързи, смели,
сръчни”, с цел популя-
ризиране на проекта.
Н а д п р е в а р а т а с е
състоя във времето за
организиран отдих и
спорт. Състезанието бе-
ше подготвено и прове-
дено от възпитателите
от начален етап, със
съдействието на ръко-
водството на училище-
то. Участие взеха чети-
ри отбора, чиито имена
бяха показателни за ка-
чествата и бързината
на децата - „Ракета”,
„Стрела”, „Комета” и
„Светкавица”, като във
всеки отбор се състеза-
ваха по 12 деца. Жури-
то в съставПетяДрагнева,Марияна Георгиева иСофияИли-
ева оцени представянето на отборите по три показателя:
бързина, точност, прецизност. Победител в оспорваната над-
превара стана отбор „Комета”. В спортния празник се включи

и публиката, като в антрактите около
150деца танцуваха заедно със свои-
те учители.
Наатрактивното състезание при-

състваше като официален гост Ро-
сен Димитров от регионалния ин-
спекторат по образованието. Свиде-
тели на спортния хъс и голямото
вълнение на децата станаха и ди-
ректорът на училището Николай Ко-
жухаров, председателят на общин-
ски съвет Лясковец Даниела
Арабаджиева, експерти от общин-
ска администрация, учители. За
всички участници имаше сладки из-
кушенияи поощрителни грамоти, ко-

ито им връчиха директора на училището и гостът г-жа
Арабаджиева, приветствайки успешното представяне на
състезателите и сполучливата организация на спортния
празник.

ЧЕ СА БЪРЗИ, СМЕЛИ И СРЪЧНИ
РОЖДЕНИЯ ДЕН НА СВОЯТА ГРАДИНА
ОТПРАЗНУВАХА ДЕЦАТА ОТ „СЛАВЕЙЧЕ”

НАШИ ДЕЦА СЕ СЪСТЕЗАВАХА В
ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА

ДЕТСКАТА МУЗИКАЛНА ШКОЛА ОТПРАЗНУВА 55-ТА ГОДИШНИНА

Мики Маус, Зайчето Бъни и фокусници от театър
„Алтернатива” веселиха децата наЦДГ „Славейче” за 33-тия
рожден ден на детското заведение. Традиционният есенен
карнавал и дискотеката с Мики и Бъни бяха несъмнено кул-
минационната точка на веселието от едноседмичната праз-
нична програма в „Славейче”. По повод честването на праз-
ника деца и възпитатели бяха подготвили поредица от ини-
циативи, наречени „Седмица на отворените врати”. С
тържествата учители, родители и малчугани отбелязаха Де-
ня на християнското семейство, проведоха срещи-дискусии
с бивши учители, организираха и среща на поколенията-
възпитаници на детското заведение, посещавали през годи-
ните детска градина „Славейче”. Един от тях е известният
футболист Валери Божинов, който не пропусна да изпрати
поздравителен адрес до директорката, учителите и малките
имвъзпитаници.
За рождения ден на своята градина децата пяха и танцу-

ваха, рецитираха стихчета, рисуваха картички за новогодиш-
ните празници, а също показаха и своите умения на артисти,
като успешно влязоха в ролята на различни герои в карна-
валното шоу. В заключителния ден на своята празнична сед-
мица всички деца посрещнаха най-чакания момент с усмив-
ки и радостни емоции. Голяма торта бе изненадата на парти-
то, съпътствано от дискотека и забавни игри с фокусниците,
сМикиМаус иЗаекаБъни. ДиректорътЕлкаЙорданова запа-
ли свещичката на тортата и поздрави 90-те хлапета и своя
екип, а след дискотеката всички дечица излапаха красивата
торта.

В деня на народните будители - 1 ноември, областният
управител проф. д-р Пенчо Пенчев награди победителите в
конкурса за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да
променимоя град?”. Проявата бе организирана отОбластния
информационен център и за нея бяха изпратени 372 рисунки.
Всички те бяха разгледанииоценениот петчленножури.Ини-
циативата се провежда под патронажа на министъра по
управление на средствата от Европейския съюз Томислав
Дончев.Организатори саЦентралнияинформационени коор-
динационен офис в администрацията на Министерски съвет
и мрежата от 27 областни информационни центъра за попу-
ляризиране на кохезионната политика наЕвропейския съюз.
Първи в конкурса се включиха първокласниците Радости-

на Душева, Денимира Любенова и Радослав Братанов от НУ
„Никола Козлев” в Лясковец с класен ръководител Кремена
Енчева. Малките художници получиха детски книжки, блок за
рисуване, комплект пастелии грамота.

С тържествен концерт на 12 декември салонът на чита-
лището посрещна гости и любители на музикалното изкус-
тво, които дойдоха да се насладят на изпълненията, подне-
сени в чест на 55-тия рожденден наДетскатамузикалнашко-
ла в нашия град.
Детскамузикалнашкола приНЧ „Напредък-1870” гр. Ляс-

ковец е създадена през 1957 година. Първооснователи са
БойчоПейчев иДимитърРусев. Други бившимузикални пре-
подаватели през годините саМихаилГайдаров,МарияСаво-
ва, Мария Казакова, Венка Лазарова, Тодор Кисьов, Пенка
Спасова, Веселин Хаджииванов, Таня Димитрова, Рачо Да-
келов, Йоана Давидова, Гюлзаде Житова, Красимира Косе-
ва, Милена Иванова, Марияна Вълчева и още много други.
Възпитаници на школата, превърнали се в известни личнос-
ти на музикалното поприще са Славей Тинчев - диригент на
Плевенската
опера, Ма-
рия Мърку-
шева - хоров
диригент в
София, Саш-
ка и Даниела
Панайотови -
оркестранти
във варнен-
ската опера,
Аделина Ко-
лева - дирек-
тор на шко-
лата в Г.Оря-
ховицаидру-
ги. Многоб-
ройни са сце-
ничните изя-
ви на възпи-
таниците на школата през нейната 55-годишна история.
Всички те имат над 2000 концерта, музикални продукции,
програми и чествания, в които представят своите сценични
способности като участват с индивидуални и ансамблови из-
пълнения.
Творците от лясковската музикална школа са многократ-

ни носители на грамоти от проведените окръжни и републи-
кански фестивали, от прегледи и конкурси на Музикалните
школи в страната. На последния VІІ-ми републикански фес-
тивал те са удостоени с три златни и две сребърни значки за
изпълнения на различни инструменти. Неизменен първенец

винаги е бил и дет-
ският акордеонен
оркестър. И до днес
школата поддържа
своите високи успе-
хи, като на проведе-
ния през 2005 годи-
на Национален пре-
глед вПловдив учас-
тниците отново за-
воюваха престиж-
ните втора и по-
ощрителна награ-
да.
И днес, в Музи-

калната школа се
обучават деца по
инструментите пиа-
но, цигулка, китара
и акордеон, като ин-
дивидуалната им
подготовка включва
и занимания по со-

лфеж и елементарна теория на музиката. Към
момента се обучават 15 деца. Настоящи ръко-
водители са основателят и дългогодишен пре-
подавател маестро Димитър Русев и музикал-
ният педагог Мария Петрова. Те работят с
търпение и много любов с децата още от ранна
детска възраст и ги обучават до момента на из-
растването им и тяхнотоформиране като музи-
кални таланти.
В празничния концерт, се

включиха и бивши възпитаници нашколата, ве-
че пораснали и изградени като музиканти мла-

ди хора на изкуството. Цяла вечер те свириха за публиката, а
в края на техните изпълнения бяха поднесени поздравления
от официалните гости. Д-р Гецова също уважи празника на
музикалните таланти, поднесе им поздравителен адрес и
подарък за годишнината. „Музиката е онази магия, която ни
пречиства, която ни обогатява духовно и която ни прави по-
добри. Скъпи творци, продължавайте със силата на музи-
калното изкуство да обогатявате нашия ден и нека вдъхно-
вението никога да не ви напуска! Честит празник и на всички
бивши ръководители и възпитаници на школата, които през
годините успешно твориха и с таланта си оставиха светлади-
ря в музикалната история на родния ни Лясковец!”, каза в
приветствието си кметът на общината. Концертът приключи
с празнична торта и под звуците на „Намногаялета”.

освен настоящи,


