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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

БАБА МАРТА НИ ЗАКИЧИ

Малчуганите от детска градина „Славей-
че” с трепет и много емоция посрещнаха Ба-
баМарта.На празника те от ранни зори се за-
ловихада красят своята детска градина с бе-
ли и червени цветове. Работните ръчици на
80 дечица, 17 родители и целия екип на ди-
ректорката Елка Йорданова твориха в про-
дължениена 10дни всичкитемартенички, не-
обходими за украсата на стаите и двора. Пет
килограма прежда, червен и бял плат и мно-
го хартия ибалони вдвата цвята са билинуж-
ни на сръчковците, които в „Работилницата
на Баба Марта” са направили цялата украса
за празника.Четирите групи, коридорите и
фоайето и всички цъфнали дръвчета в двор-
ното пространство бяха закичени с бяло-
червения символ. Освен във вътрешния и
външен интериор, украса имаше и по улица-
та към детското заведение, която е с дължи-
на 100 метра. Децата с нетърпение са чака-
ли старицата и са опасали оградата на „Сла-
вейче” с бяло-червен шнур с дължина 100
метра, който служи за ориентир на бабата.
Това сподели директорката Йорданова, из-
тъквайки опасенията на децата, че Баба
Мартаможеда се изгуби по пътя.

В празничния ден старица-
та пристигна на зелената мо-
рава при малчуганите, с вре-
тено и хурка и с пълна кошни-
ца червено-бели символи, за
да закичи малките палавници
за здраве. Те й поднесоха по-
здрав за добре дошла, из-
пълнявайки песнички и стихо-
ве, изиграха й сценка и разка-
заха „Легенда за ханАспарух”.
А бабата им вързамартенички
на ръчиците, почерпи ги с пога-
ча и накрая всички заедно
тропнаха хорце.

В Козаревец в посрещане-
то на Баба Марта се включиха
деца, самодейци, ръково-
дството на читалището и пен-

сионерския клуб, родителиибаби. БабаМар-
та закичи смартеничкималки и големи, всич-
ки заедно украсиха дърво и си пожелаха
здраве и благоденствие. В читалищното
тържество се включиха, както самодейците,
така и децата от ЦДГ „Детелина”. Детският
празник „Бабомартенска приказка” беше
част от дейностите по визуа-
лизация и публичност на про-
ект „Активни граждани - отго-
ворни родители”, който се фи-
нансира в рамките на Програ-
мата за подкрепа на НПО в
България по Финансов меха-
низъм на Европейското ико-
номическо пространство
2009-2014”. Празникът, посве-
тен на Баба Марта бе една
малка част от цялата пореди-
ца инициативи, в които жите-
лите на селото се включиха,
осъществявайки с много енту-
сиазъм поредния спечелен
проект за селото си. Че коза-
ревчани са отговорни и актив-
ни родители и граждани е

факт и го доказват благоприятната икономи-
ческа и социална среда, доброто управле-
ние, кипящия културен живот, липсващата
престъпност в селцето и още редица факто-
ри.

Бабомартенска работилничка „Бяло и
червено” организира и библиотеката при чи-
талище „Напредък-1870” гр. Лясковец. В со-
бственоръчното изработване на мартенички
се включиха ученици от ІІ „а” клас на СОУ
„Максим Райкович” с възпитател Галя
Антонова, да-
мите от пенси-
онерски клуб
„Мазневс к а
чешмичка” и
клуб „Младет-
нограф” при
читалището с
ръководител
Николай Мар-
ков. Той беше
подготвил и
интересна пре-
зентация, с ко-
ято запозна

учениците с традициите и обичаите, свърза-
ни с Баба Марта. В оживената читалня на
библиотеката малки и големи заедно увива-
ха бели и червени конци, нижиха мъниста,
твориха, пяха и се веселиха.

В Джулюница над 30 мартеници си
оспорваха приза за най-атрактивна марте-
ница по време на първото издание на кон-
курса, организиран от читалище „Пробужда-
не-1896”. Жури в състав Екатерина Москова
- председателна читалището, ДаниелаХрис-

това - дирек-
тор на ОУ „П.
Р. Славейков”
и Йорданка
Бонева - ди-
р е к т о р н а
ЦДГ „Сладко-
пойна чучу-
лига”, опре-
делиха и кла-
сираха най-
добрите мар-
теници. Отли-
чените твор-
ци получиха
награди, оси-
гурени от чи-
талището.По-
бедители в
групата на

малките творци от І до ІV клас станаха
първолацитеСтанимирКолев, ДаниелаЙор-
данова и Денислава Георгиева, съответно
на първо, второ и трето място, а поощрител-
на награда заслужиКръстюЧалашинов. При
средношколците като най-добри майстори
на мартеници журито определи Ванеса Ива-
нова, заслужила първо място и Дебора Ва-
лентинова, сдобила се с поощрителна на-
града.

В Добри дял в навечерието на Баба Мар-
та сръчните деца отЦДГ „Щастливо детство”
украсиха дърво с направени от тях марте-

Община Ляско-
вец ор ганизира
тържествено отбе-
лязване на 138 годи-
ни от Освобождени-
ето на България от
турско робство. Чес-
тването започна с из-
дигане на знамена-
та и под звуците на
химните на Репуб-
лика България и
Европа. Ритуалът
по отдаване почит
на загиналите за
Освобождението на
България се състоя
на централния пло-
щад в градЛясковец
пред паметника на
загиналите във вой-
ните лясковчани,
където се събраха общинското ръководство,
представителина организациии партии, учи-
лища, детски градини пенсионерски клубо-
ве и много граждани. Благодарствен моле-
бен отслужи отец Богдан Арабаджиев, който
поръси за здраве учениците и присъстващи-
те граждани. В поздравителното си слово
кметът на община Лясковец д-р Ивелина Ге-
цова призова младите поколения лясковча-
ни: „Нека горещо се преклоним пред делото
на великите българскимъже, които извоюва-
ха нашето щастие. Нека, когато над главите

ни вятърът развява родния трибагреник, не
забравяме, че нашата нация бе лишена от
свобода, от собствен път на развитие, от са-
мочувствие и независимост, но днес сме сво-
бодни, благодарение на поколения българ-
ски просветители, революционери и нацио-
нални герои”.

В знак на признателност към саможер-
твата на борците и страдалците, към загина-
лите за свободата на България лясковчани,
бяха поднесени венци и цветя на паметника
нацентралния площадвЛясковец.

,

С ПОЧИТ КЪМ ГЕРОИТЕ В ДЕНЯ
НА НАЦИОНАЛНИЯ НИ ПРАЗНИК

Столетница от село Дра-
гижево получи специално
внимание за трицифрения
сиюбилейот кмета на общи-
ната д-р Гецова. Кметът на
Лясковец посети възрастна-
тажена, за да й поднесе сво-
ите пожелания по повод
кръглата годишнина, а също
и празнична торта и подаръ-
ци. За тържеството в дома
на старицата, където се бя-
ха събрали близки, роднини
и съседи, дойде и селският
управник Цоньо Трънков,
както и председателят на
пенсионерския клуб в село-
тоЙорданкаБалашева, коя-
то й поднесе много подаръ-
ци от името на цялата орга-
низация на пенсионерите в селото.

Донка Димова Арнаудова е родена на 6
март преди век в Драгижево. Целият живот
на баба Донка преминава в труд на бащини-
те ниви в родното село. Работи още от де-
тството си за осигуряване на семейната пре-
храна, а по-късно и като полевъденработник
в селското ТКЗС, в горнооряховския „Пана-
йотЦвикев”, в дърводелски цех в родното се-
ло и т.н. Възрастната жена има две деца -
син Стефан и дъщеря Янка, които са близо
80-годишни.

В празничния ден гостите на баба Донка
бяха посрещнати от нейната дъщеря Янка,

която се грижи с много любов, топлота и все-
отдайност за своята майка. В продължение
на вечедве години тя е неотлъчнодонея. Ба-
ба Донка се радва и на внуци и на двама
правнука. Някои от близките й не можаха да
присъстват на празничното тържество, но да
я поздравят дойдоха много съселяни, по-
далечни роднини, племенници и др. Освен
подарък и пожелания, кметът на общинаЛяс-
ковец д-р Гецова поднесе на юбилярката и
торта със свещички, които й помогнаха да
духне. Гостите се снимаха със столетница-
та, пожелавайки й да е жива и здрава и спо-
койнида са старините й.

Д-Р ГЕЦОВА ЗАРАДВА С ТОРТА
СТОЛЕТНИЦА ОТ ДРАГИЖЕВО

на стр. 2
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нички. В празничния ден Баба Марта по-
срещна децата и ги закичи, както повелява
традицията. Кметът също завърза марте-
нички за здраве на децата, а жените от клуба

на пенсионера помогнаха на Баба Марта в
изплитането на бяло-червените символи.
Две самодейки - Ганка Петрова и Атанаска
Куруджикова, участваха в Националния кон-
курс за ръчно изработена мартеничка, който
се проведе в Архитектурно-етнографския
комплекс Етър - Габ-
рово. Мартеничката
на Ганка Петрова по-
лучи първо място и
награда-сувенир, из-
работен от майстор
на АЕК Етъра и Гра-
мота за първо място
за най-автентична
мартеница. Децата
от добридялската
ЦДГ „Щастливо де-
тство” пяха и рецити-
раха, а и хорце троп-
наха с веселата ба-
ба. „Честити да са де-
цата, кой не се радва
на този български
традиционен праз-
ник - здрави, весели
и засмени да са всич-
ки!” си пожелаха и чи-
талищните дейци за
своя празник в Деня на самодееца - първи
март.

Приятно изненадани останаха жителите
наМерданя, след като на 1март сутринта ви-

дяха площада и дърветата в парка окичени с
червено-бели символи. Също така големи
мартеници красяха сградите на кметството и
читалището, а между клоните на голямо
дърво гордо се беше настанил изработен от

картон щъркел,
предвестник на
п р о л е т т а и
събуждането за
нов живот. Всичко
това бе дело на
децата от клуб
„Умни и сръчни” и
самодейциотмес-
тното читалище.
В продължение
на цял месец те
изработиха над
200 мартеници, а
най-голямата на-
правиха за кмета
на селото Краси-
мира Владова. Тя
не скри възхище-
нието си от краси-
вите творения на
децата и пожела
всички да са живи

и здрави, а изкуството да присъства всеки
ден в живота, правейки жителите на Мерда-
ня съпричастни с българската култура и тра-
диции. Още по-голяма беше изненадата, ко-
гато се появи и самата Баба Марта. На-
тъкмена, накичена, с кошница пълна с мар-

теници и здравец, веселата старица обико-
ли и върза мартеници на всички мерданча-
ни. Благослови ги за здраве и им пожела да
са все така усмихнати и ведри.

Възпитаник на СОУ „Максим Райкович”
получи отличието на Генерална дирекция
„Писмени преводи” на Европейската коми-
сия. Виктор Младенов Величков се е класи-

рал сред най-добрите в конкурса „Juvenes
Translatores” - състезание, в което участват
ученици от различни училища от страните в
Европейския съюз. Конкурсът е проведен за
първи път през 2007-ма и вече девет години
продължава да печели популярност. Всяка
година за участие в него се регистрират око-
ло 1 750 училища. Лясковското СОУ „Мак-
сим Райкович” е сред седемнадесетте учи-
лища в България, одобрени да участват в
престижния международен конкурс, който
се е провел в едини същидени час във всич-
ки страни от Евросъюза. Състезанието има
за цел да популяризира чуждоезиковото об-
учение и да запознае младите хора с рабо-
тата на преводача. Дирекция „Писмени пре-
води” оценява преводните работи на учас-
тниците и избира по един победител от всяка
държава-членка на ЕС. Тази година обаче
журито едалоиняколко почетни отличия, ед-
ното от които е заслужил Виктор Младенов
за превод на текст от английски на български
език. Единадесетокласникът от нашето учи-
лище получи Грамота за превод, който по ду-
мите на оценяващите е „на изключително ви-
соко ниво”. Успехът на Виктор е гордост не
само за него, но и за неговите преподавате-
ли, за училището и заОбщинаЛясковец.

БАБА МАРТА НИ ЗАКИЧИ

НАШ УЧЕНИК СПЕЧЕЛИ
ОТЛИЧИЕ ЗА ПРЕВОДАЧ

Проект

„Да сбъдваме заедно мечтите си”

Договор № БС - 33.14-1-015 / 28.09.2015 г.

Децата от Джулюница
работят усилено вече ня-
колко месеца по проект
„Да сбъдваме заедномеч-
тите си”. През първото
тримесечие на новата
2016 година третокласни-
ци и четвъртокласници се
упражняваха в езиковите
си умения, като се учиха
успешно да определят
граматическите катего-
рии на частите на речта и
да отработват важни пра-
вописни и пунктуационни
правила. През месец май
на четвъртокласниците
им предстои национално
външно оценяване по
български език и литера-
тура, по математика, чо-
векът и природата и чо-
векът и обществото. Тъй като учениците-
билингвисти срещат затруднения в усвоява-
нето знанията побългарския език, една от це-
лите на проекта е да подпомогне развитието
на речевите и комуникационните им умения,
за да се постигнат по-добрирезултати на тес-
товете. По-големите ученици от 7 и 8 клас
също работиха за усъвършенстване на ези-
ковите си компетентности. Заниманията
през месец януари включваха изграждане
на умения за морфемен и морфологичен
анализ надумите, съставяне на различни ви-
дове текстове и много други езикови задачи.
След още двумесечни усилия седмокласни-
ците също ще бъдат готови за посрещане
предизвикателствата на национално
външно оценяване по български език и лите-
ратура.

Друг аспект от предвидените проектни
дейности включва изграждане на умения за
водене на преговори и предотвратяване на
конфликти. Целта на занятията бе участни-
ците да научат как да не допускат прояви на
агресия или тормоз в отношенията си със
съучениците, да се научат да правят ком-
промиси и да осмислят значението на думи-
те в процеса на общуване. От особено зна-
чение бе овладяването на позитивни техни-
ки за справяне с конфликти. Освен теоре-
тични знания, ръководителите на проекта бя-

ха предвидили и ролеви игри, отработващи
алгоритмите за действие в конфликтни ситу-
ации. Получените знания и практически уме-
ния са важни за намаляване агресията и на-
силието в училище, проблем особено актуа-
лен за съвременното ни общество.

ВОУ „П. Р. Славейков” се състоя и Ден на
отворените врати за всички, които имаха же-
лание да видят отблизо как учениците учат и
се забавляват. През целия ден родители и
гости имаха възможност да разгледат учили-
щето - класните стаи, кабинетите, физкул-
турния салон. Всички, които се интересува-
ха от условията за обучение и работата по
настоящия проект имаха възможност да раз-
говарят с директора на училището, ръково-
дителите на групите и преподавателите.Спе-
циално за деня на отворените врати бе из-
готвена и представена презентация за рабо-
тата с родителите, за извънкласните и из-
вънучилищните изяви на децата. През изми-
налото тримесечие дейностите по проекта
бяха насочени и към популяризиране цен-
ностите на доброволчеството и работата на
доброволческите организации, както и фор-
миране на уважение и признание към хуман-
ния труд надоброволеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Център за образователна интеграция на децата и уче-
ниците от етническите малцинства.

На 1 март в град Перник се проведе VIII
национален конкурс за мартеница „Пижо и
Пенда 2016”, организиран от Сдружение
„Дай, бабо огънче” град Перник и читали-
ще „ПейоК.Яворов - 1926” с.Мещица,Пер-
ник.

В тазгодишния конкурс взеха участие
1326 мартеници от различни категории и
възрастови групи. Участниците са деца на
възраст от 3 до 17 години, представители
на 110 институции от страната и чужбина.
Достоверността, художествената стойност
и оригиналност бяха критериите, по които
бяха оценявани творбите. Най-добрите за-
служиха и наградите, разпределени в две
възрастови групи: участници от 7 - 14 годи-
ни и група над 14-годишни. В категория
„Плетива” на първо място се класира уче-
ничка от Лясковец - Денимира Любенова
от IV клас приНУ „Никола Козлев“, с класен
ръководител Кремена Енчева. През 2014
година Денимира бе класирана на второ
място в същия конкурс и бе отличена отРо-
тари клуб Горна Оряховица - Лясковец за
ярки постижения през учебната 2013/2014
година. Малката възпитаничка на лясков-
ското училище тогава стана носител на Го-
дишната ученическа награда на Община

Лясковец за постижения в областта на изкус-
твото.

ДЖУЛЮНСКИТЕ ДЕЦА ПРОДЪЛЖАВАТ

НАША УЧЕНИЧКА Е ПОБЕДИТЕЛ
В ПЪРВОМАРТЕНСКИ КОНКУРС

ДА СБЪДВАТ МЕЧТИТЕ СИ

от стр. 1
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ОбщинаЛясковецре-
ализира проект с наиме-
нование „Енергийна ре-
конструкция и модерни-
зация наЧиталище „Нап-
редък - 1870”, гр. Ляско-
вец, финансиран със
средства от Национален
доверителен екофонд.
Общинa Ляcкoвeц e oбя-
в и л a o бщ e c т в e н a
пopъчкa зa избop нa из-
пълнитeл нa пpoeктa зa
eнepгийнa eфeктивнocт,
като се очаква до края на
месец май да има из-
бран изпълнител. Обща-
та стойност на проекта е
904 хил. лв, с които се
пeдвиждaдабъдат внед-
ренимерки за енергийна
ефективност в общин-
ската културна светиня. Стapитe и нa мecтa
измeтнaтидъpвeни чepчeвeтaщебъдат под-
менени с PVC-дограма. Ще бъде положена
топлоизолация на стени и тавани,ще се под-
мени съществуващия парен котел с водогре-
ен, ще бъде изградена нова разпределител-
на мрежа, ще се монтират нови отоплителни
тела и ще бъде извършена енергийно-
ефективна оптимизацияна остарялата елек-
трическа инсталация. Също така се пред-
вижда да бъде дeмoнтиpaна aмopти-
зиpaнaтa пoкpивнa лaмapинa и да се
peмoнтиpaт дъpвeнaтa кoнcтpyкция и

дъcчeнaтa oбшивкa, както и да бъдат пoдме-
нени вcички oлyци и вoдocтoчни тpъби. В
рамките на проекта се предвижда в читали-
щето да бъде мoнтиpaн дaтчик, чpeз кoйтo
щe ce измepвaт нивaтa нa въглepoдeн диo-
кcид във въздyхa. Пpи пpeвишaвaнe нa
дoпycтимитe cтoйнocти щe ce зaдeйcтвa
вeнтилaциятa в зpитeлнaтa зaлa. Зa
нaмaлявaнe нa paзхoдитe нa ocвeтлeниe щe
бъдe oптимизиpaнa eлeктpичecкaтa
инcтaлaция. Пpeдвиждa ce дeмoнтиpaнe нa
cъщecтвyвaщитe ocвeтитeлни тeлa и
зaмянaтa им c нoви eнepгocпecтявaщи. С

ЧИТАЛИЩЕТО В ЛЯСКОВЕЦ СТАВА

Отмесецмарт в община Лясковец започ-
на реализирането на две програми за зае-
тост, насочени към младежите от общината.
Община Лясковец като партньор на КНСБ
осигури обучение на 15 момичета и момчета
в детските градини в град Лясковец на
длъжност „Помощник-възпитател” по про-
грама „Шанс за работа”. По време на обуче-
нието си, което ще продължи 300 часа, мла-
дите хора ще получават стипендия от 8 лева
наденинакрая следположенизпитщеполу-
чат сертификат за преминат курс. След при-
ключване на обучението, на най-добрите 5
обучени лицаще се осигури тримесечна зае-
тост.

По проект „Обучения и заетост за млади-
те хора“, финансиран по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., също бяха назначени младежи
от общината.Проектът се реализира след ка-
то бе подписан рамковдоговормеждуОбщи-
на Лясковец и Агенцията по заетостта за об-
що 27 безработни младежи на възраст до 29

години. Вече първите 15 млади хора започ-
наха работа, а за останалите 12 бройки
Общината все ощенабиражелаещидарабо-
тят. Дванадесетте свободни работни места
са в следните направления - една позиция
има за помощник-кухня, две за общ работ-
ник, три за озеленителишест свободни пози-
ции за длъжността портиер. Петнадесетте
младежи, които вече постъпиха на работа са
назначени за срок от 6месеца на пъленрабо-
тен ден, според условията на проекта и под-
писания договор. Общината кандидатства
за 11 лица от младежите на длъжност „Пор-
тиер” за всички детски градини на територи-
ята на Община Лясковец, за двете начални
училища в град Лясковец и за Общинския
комплекс за социални услуги. Заявена беше
бройка от осемлица задлъжността „Общра-
ботник” за Лясковец и съставните села, три-
ма младежи поеха длъжността „Озелени-
тел”, двама млади хора „Работник-кухня” в
Домашния социален патронаж и трима са
„Сътрудник социалнидейности”.

МЛАДИ ХОРА ЗАПОЧНАХА РАБОТА

В памет на уби-
тия в Лясковец ко-
мандос Емил Еми-
ловШарков, нафаса-
дата на лясковската
гимназия преди годи-
на бе открит паметен
знак. Една година по-
късно, на черната да-
та 14март, около пло-
чата на героя отново
се събраха призна-
телните ученици, учи-
тели и граждани да
почетат паметта на
покойния. Полицаят
загина точно преди
две години в Ляско-
вец приакция наСпе-
циализирания отряд
за борба с тероризма
при обезвреждането на въоръжения Петко
Петков. При акцията, проведена в ранните
сутрешни часове на 14март 2014 г., бяха про-
стреляни и други трима колеги на спецполи-
цая. За стореното стрелецът получи на
първа инстанциядоживотна присъда.

За поклонението в града ни дойдоха
съпругата на убитияМилена и бащамуЕмил
Шарков-старши, заедно с приятели и колеги
на загиналия от спецотряда. За да почетат
паметта на Емил Шарков се събраха децата
от училището, кметът на общината д-р Гецо-
ва, присъстваха и зам. директорът на
Областната дирекция наМВР,шефът на гор-
нооряховскотоПолицейско управлениеина-
ши съграждани.

Отец Никола Чочев отслужи панихида, а
директорът на училището Даниела
Арабаджиева произнесе възпоменателни
слова. „Днес се прекланяме пред един човек
с голямо сърце, който си отиде твърде млад,
за да можем ние и нашите деца да живеем
спокойно. Вече две години той ни напътства
от небето. Всички ще го помним с любов и
признателност и често ще отправяме поглед
нагоре, за да му благодарим!”, каза
Арабаджиева, след което всички почетоха
паметта на загиналия с едноминутно мълча-
ние. Поднесени бяха венци и цветя, както от
присъстващите, така и от името на мини-
стъра на вътрешните работи Румяна Бъчва-
рова.

В ПАМЕТ НА ЕМИЛ ШАРКОВ

ПО МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ

осъществяването на строително -
ремонтните работи читалището ще бъдe
гaзифициpaно, щe ce нaпpaви и външна и
вътpeшнa тoплoизoлaция нa cтeнитe c
минepaлнa вaтa c дeбeлинa oт 70 и 80 ми-
лимeтpa.

Облагодетелствани от реализацията на
проектното предложение са функционира-

щите към читалището състави - група зa
cтapи гpaдcки пecни „Бeли pyжи”, дeтcкaтa
вoкaлнa гpyпa „Звънчeтa”, Балетна школа
„Ритъм”, тaнцoв cъcтaв „Лyдo Млaдo”,
т в o p ц и т е o т л и т e p a т y p e н к л y б
„Вдъхнoвeниe” и кyклeнo-тeaтpaлнoтo
cтyдиo „Пинoкиo”, както и посетителите на
библиотеката и компютърната зала.

МОДЕРНО И ДОБРЕ ОТОПЛЕНО

На 23 март читалището в село Джулюни-
ца бе домакин на най-слънчевото тържес-
тво, организирано в чест на най-малките уче-
ници от ОУ „П. Р. Славейков”. Малките пала-
ви деца, които пристъпиха плахо прага на
училището на 15 септември, се превърнаха
в знаещи и можещи ученици. Първокласни-
ците приключиха успешноизучаването на аз-
буката и вече са грамотни малки знайковци.
Тяхното тържество премина под наслов „Ве-
че мога да чета и пиша” и събра учители, ро-
дители и гости, които се увериха в това. В
библиотеката, сред книжките, малките ар-
тисти пренесоха всички присъстващи в чуд-
ния свят на приказките.Пред гостите иможи-
вяха приказните герои Червената шапчица,
Вълчо, Снежанка, принцеси, чудовища. Бук-
варчето отстъпи място на Читанката и
възрастните с умиление видяха палавите ис-
крици в детските очички, почувстваха усмив-
ките им, споделиха щастието им.
Артистично изпълнената програма накара
техните учители да се гордеят с факта, че в
ОУ „П. Р. Славейков” учат най-добрите деца.
Гости на празника бяха и приятели на учили-

щето от Амалипе - НелиНиколова иИван То-
доров, както и Румен Стойков - председател
на училищното настоятелство, учители и ро-
дители. Те споделиха радостта на децата и
подариха много подаръци на вече грамотни-
те ученици. Родителите също поздравиха
първокласниците и им подариха книжки.
Естествено подаръци имаше и от любезните
домакиниот библиотеката - книжки ибезпла-
тен едногодишен абонамент. След доброто
представяне и многото подаръци, и за да е
празникът истински, за децата имаше и тор-
та. Поднесе я директорът на училището Да-
ниела Христова от името на всички учители.
Празникът завършисмного усмивки и с горе-
ща благодарност към председателя на чита-
лищното настоятелство Екатерина Москова
и къмнейния екип за гостоприемството и под-
крепата, която оказаха по организирането на
чудесното тържество. Поздравления и при-
знателност получиха и учителите на децата,
държали месеци наред неопитните малки
ръчици - дългогодишният начален учител
Стефка Язаджиева и по-младият й колега
ПетърПетров.

С ПРАЗНИК ПОЧЕТОХА БУКВИТЕ
ПЪРВОЛАЦИТЕ В ДЖУЛЮНИЦА
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С ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО НА ПЛОЩАДА
В КОЗАРЕВЕЦ ЗАПОЧНА ПРАЗНИКА,
ПОСВЕТЕН НА КОНЕТЕ И ЛЮБИТЕЛИТЕ
НА КОННИТЕ НАДПРЕВАРИ В ДЕНЯ НА
ТАЗГОДИШНИЯ КОНСКИ ВЕЛИКДЕН.
Освен традиционните кушии, тази година ко-
заревчани отбелязаха и кръгла годишнина от
основаването на конярското дружество в се-
лото. „Конярско дружество - 1986, с. Козаре-
вец” е вече 30 години основен организатор
на състезанията в селото, подкрепен от кме-
тството, читалището иобщинаЛясковец, как-
то и от отзивчиви спонсори.

Наред с Ергенската сватба и по-новия
Празник на кокошата чорба, Тодоровден е
най-атрактивното зрелищно събитие в село-

то, празник-предвестник на пролетта и
Възкресението. На площад „Марияна Ди-
митрова” в слънчево време и добро настрое-
ние, в съботния 19март се събрахажителите
на селото, гости и всички участници в състе-
занията за водосвета в чест на конете и тех-
ните стопани. За здраве бяха поръсени всич-
ки ездачи и животни, а коне и магаренца пак
за здраве бяха традиционно захранени,
преди да се впуснат в изморителната над-
превара.Празничните ритуалнидействиябя-
ха съпътствани и от обход на селото от кон-
ската кавалкада, предвождана от председа-
теля надружествотоРуменРашев, който раз-
вя знамето на организацията. Тази година
дружеството беше юбиляр и за празника му
дойде лично кмета на общината д-р Гецова,
за да поздрави и връчи парична премия на
празнуващата организация.

На селскатамера се събрамало и голямо
за най-важната част - надбягването. Стотици
зрители наблюдаваха Тодоровите кушии, ка-
то състезателната тръпка и еуфорията от
спортменската борба, бяха гарнирани с на-
родна музика, лееща се бира и димящи ска-
ри. По традиция съревноваването е в някол-
ко категории - надпревара по езда, надпре-
вара с конски впряг, надпревара с магарешки
впряг и паркиране на заден ход. Наградите
бяха като за юбилеен празник - купи, сувени-
ри и парични премии за призовите тройки.
Атракцията тази година бе Тодоровско агне
към наградата за първо място в категорията
„Най-бърз ездач”. Тази примамлива награда
много изкуши желаещите да участват в
състезанието, но агънцето преметна на пле-
щите си само един. Победителят тази година
е младият Светлозар Йорданов от Козаре-
вец, а в същата категория „Езда” второ място
заслужи Кадир Меминов, следван от Деян
Христов. В категория „Конски впряг” на първо
място се нареди Кадир Меминов, втори е

Мирчо Асенов и трети - Иван
Димитров. При надбягването с
впрегнати магаренца Обреш-
ко Христов стана първи, втори
е Димитър Славев, а трета по-
зиция зае Илия Димитров. В
последните години интересът
на зрителите е насочен къмед-
на по-нова изява на състеза-
телите - най-умела и най-
бърза маневра при паркиране
на каруца на заден ход. Най-
опитен в паркирането на за-
дна се оказа Иван Димитров,
следван от Яшар Сабриев и
Мирчо Асенов. Участниците
тази година бяха от селото-
домакин и от съседните Добри
дял, Родина, Горски Сеновец,
но Тодоровското агне остана в Козаревец
при най-добрия в ездата на кон. 20 фирми и
физически лица подпомогнаха реализация-
та на празничната проява, която направи
щастливи участници, зрители и организато-
ри. Децата се снимаха за спомен до конете
или върху гърбовете им, а възрастните троп-
наха хорце, хапнаха и пийнаха за свое здра-
ве и за здраве на конете.

С ВОДОСВЕТ И КОННИ НАДБЯГВАНИЯ
ОТПРАЗНУВАХА ПРАЗНИКА НА КОНЕТЕ И
В ДОБРИ ДЯЛ. Тодоровден започна с по-
ръсване на коне и хора за здраве и благопо-
лучие. Това направи селският свещеник отец
Христо, а под звуците на духовата музика се
изви празнично хоро вцентъра на селото.На-
гиздените коне с ездачите, украсените кару-
ци и множеството се отправиха към селската
мера, където се проведоха кушиите. Надбяг-
ванията бяха организирани от кметството, с
основната подкрепа на общинския кмет д-р
Гецова. Състезанията включваха конни над-
бягвания, в които участваха 7 ездача и състе-

зание с кару-
ци. В тради-
ц и о н н о т о

състезание думата си казаха и съвременни-
те технологии. Младите вместо да яхнат ко-
не, за разнообразие и атрактивност си устро-
иха надбягвания по поляните с… моторчета.
ЮриМладенов, Борислав Борисов и Миглен
Карагьозов бяха най-бързи в ездата и съот-
ветно спечелиха първите триместа в надбяг-
ванията с коне. Осем конски каруци се впус-
наха за спечелването на първенството в над-
бягване с впряг. ПобедиЯшарСабриев, след-
ван отМилчоЙорданов. Аплодисменти полу-
чиха и младежите, излезли за празника на
техните съвременни коне - моторите. Награ-
да в състезанието за спринтови отсечки полу-
чи Станислав Иванов с мотор „Балкан” - пет
кубиков, а в категорията с високо проходими
машини беше отличен Габриел Жеков сATV.
Кметът Стоян Стоянов връчи на всички
състезатели грамоти и парични награди, как-
то и благодарствени адреси на спонсорите
на празника. ГошоРадев, РосенИванов,Йор-
дан Аврамов и Преслав Сулов подариха чу-
вали със зоб за победителите с коне, а намо-
тористите - „храна” за моторите. Не бяха за-
бравени и 19-те именници в селото - и за тях
организаторите бяха подготвили честитки.

ТОДОРОВДЕН ОТБЕЛЯЗАХА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА КОНЕТЕ

Всяка година на 10 март най-голямото лясковско учили-
ще СОУ „Максим Райкович“ отбелязва с тържества своя пат-
ронен празник. Датата не е случайна - на 10 март е починал
видният възрожденец и най-голям дарител на училището
Максим Райкович. Школото носи неговото име, тъй като жи-
вотът и делото на духовника са пряко свързани с Лясковец.
За училището в Лясковец архимандрит Максим оставя в за-
вещанието си 100жълтици.

Максим Райкович, със светско име Минчо Райков Крин-
ски е роден в Дряново през 1801 година. През 1835 година
става игумен на лясковския Петропавловски манастир и
успява да изгони гръцките калугери и да ги замени с българ-
ски. Отец Максим сеел семена не само за независима
българска църква, той взел участие и в окървавената Велчо-
ва завера, за което бил арестуван и затворен. Но духовния
плам и жаждата му за борба не угасват. Като пръв игумен на
манастира в Лясковец, Максим Райкович покровителствал
Неофит Бозвели, голям български патриот, един от най-
крупните борци срещуфанариотите.ОтецМаксимнямалпи-
сателска дарба, но се борил с дела и живо слово за своя на-
род. Въпреки, че прекарва голяма част от живота си извън
пределите на родината, не престава да работи за нея и за
българите. Макар и малко да се знае за дейността му, той е
фигура от националенмащаби заема полагащотому семяс-
то в историята на родния ни край, в културно-просветното
развитие на Лясковец. Един от първите борци за самостоя-
телна българска църква, за свободата и просвещението на
своя народ, за свестяването на потъпканата българска на-
родност, бунтар и пламенен родолюбец, крупен дарител на
българските училища, това е възрожденецът отец Максим

Райкович, чието дело славят днешните поколения лясковча-
ни.

Както всяка година, деца и учители подготвиха с много
любов честването на своя патрон. Седмицата на патрона
включваше няколко прояви. Започна с две арт-мероприятия,
включващи рисунка на асфалт и изложба от декоративни па-
на, макети и живописни рисунки под наслов „Училището ни
вчера, днес и утре”, а на призива „Да помним делото на Паи-
сий”, много ученици откликнаха, сътворявайки книжки-
преписи с най-силните фрази от „История славянобългар-
ска”. Децата изразиха с макети и своите представи за люби-
мото училищеимодерната виртуална класна стая.

В деня на официалното тържество богата програма за-
радва гости, учители и ученици. Директорът Даниела
Арабаджиева и кметът д-р Гецова поздравиха и призоваха
децата да учат и достойно да представят училището и общи-
ната. Всички заедно се насладиха на изпълненията на во-
кална група „Синигерчета”, с ръководител Нели Гургева, на
танците на мажоретния училищен състав на Вася Николова
и Марина Костадинова, и на прекрасната актьорска игра на
театралния състав при училището с ръководител Даниела
Райкова. Актьорите, повечето от тях абитуриенти, с голямо
майсторство представиха „Змейова сватба” по Петко Тодо-
ров. В същия
ден тържество
на второкласни-
ците „Моето учи-
лище” зарадва
учители и роди-
телите на малки-
те възпитаници
наИвайлоМари-
нов. Последната
изява на децата,
организирана в
чест на техния
патрон, бешема-
сов спортен праз-
ник. Учениците
се надпреварва-
ха в традицион-
ната ежегодна
училищнащафе-
та, а по-голе
мите се впусна-
ха в любимия си
волейболен тур-
нир.

-

НАЙ-ГОЛЯМОТО НИ УЧИЛИЩЕ ОТПРАЗНУВА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Ученици от началното училище „Цани Гинчев“ вЛясковец
завоюваха три златни медала от Национално състезание по
история наБългария, организирано отПедагогическа асоци-
ация „Образование без граници”. Състезанието се провежда
в три дистанционни, и последен финален етап, който ще се
състои в град Казанлък през месец април. В него ще учас-
тват само учениците с най-високи резултати от първите три
кръга.

Възпитаниците на „Цани Гинчев” не за пръв път показват
високи познания по история и печелят заслужено за втора го-
дина призови места. Във финалния етап миналата година,
вече бивша възпитаничка на школото, ученичката Петя Пет-
кова, извоюва първо място в класирането за ІV клас, като
представи достойно училището и беше наградена от кмета
на община Казанлък Галина Стоянова с грамота, златен ме-
дали купа.

Тази година три момичета, обещаващи млади историци,
завоюваха златни медали и продължават напред, след като
постигнаха отлични резултати във втория кръг. Това са Кари-
на Ибрямова от ІІ клас, третокласничката Дария Стаменова
и най-голямата Тони Тончева от ІV клас. Останалите 7 учас-
тници от ІІ, ІІІ и ІV клас бяха удостоени с грамоти за участие и
добро представяне. Медалите и грамотите на трите деца с
най-добри резултати връчи директорът на училището Диана
Петкова-Велчева, която им пожела успешно представяне в
следващия кръг и победа на заключителния етап на нацио-
нално ниво.

ТРИ ЗЛАТНИ МЕДАЛА
ЗА НАШИ УЧЕНИЦИ


