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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

СЪБРАХА В КНИГА ИСТОРИЯТА НА ДЖУЛЮНИЦА

В КОЗАРЕВЕЦ НАЙ-ВКУСНА КОКОША ЧОРБА СГОТВИХА КУЛИНАРИТЕ ОТ БАЛКАНЦИ

Книга за своето родно село написаджу-
люнчанинът Георги Георгиев. Краевед-
ското издание бе представено в родното
село на автора, а изявата е в рамките на
националните културни дни на 2019 годи-
на.

Заглавието на книгата е „Наша мила
родна Джулюница”. Авторът е роден в се-
лото преди седемдесетилетия, в момента
живее във Варна, но остава все така
свързан с корените и със спомените от де-
тството и младежките си години, прекара-
ни в родния край. Дописал е и издал книга-
та „Футболна и спортна Джулюница”, под-
готвя и стихосбирка „От Язъ до Гея” - сти-
хове същопосветени наДжулюница.

Книгата „Наша мила родна Джулюни-
ца“ е плод на желанието на автора Георги
Георгиев за всеобхватна и обобщенаисто-
рия на село Джулюница. В книгата читате-
лят може да се запознае с историческото
минало на селото, с богатата му история,
от къде идва името му. Обемистият труд
разказва и за емблематични местности,
за жителите с техния поминък, бит, култу-

ра, начин на живот, оби-
чаи, образование, спорт,
художници и още много
други общочовешки теми.
Съвременният читател ще
добие представа за сгра-
ди, дати и събития, за кои-
то днес почти няма кой да
разкаже, за занаяти и про-
фесии в миналото, за де-
мографското, икономичес-
кото, стопанското разви-
тие и промишленото про-
изводство, за кооператив-
ното движениеимного дру-
ги. Книгата е компилация
от спомени, разкази, исто-
рически факти и фотогра-

фии, които авторът грижливо е проучил,
издирил и, както сам казва, е подредил
„пъзела, наречен Джулюница”, така че да
подбере най-същественото от историята
на селото.

Новата история на Джулюница е обем-
но издание с над 600 страници, с много
раздели и подраздели, като за основа ав-
торът използва като изворов материал
преди това написани книги - „Живи споме-
ни“ на Георги Калчев, ВладимирДавидов -
„Джулюница“, Кирил Нейков - „Джулюни-
ца. Искри отминалото, жарава за бъдеще-
то“, Иван Стефанов - „Футболна и спортна
Джулюница“ и историческите данни за се-
лото на Ангел Дунев и на учителя Ди-
митърСтанчев.

Изданието е реалност и благодарение
нафинансовата подкрепа набуднииродо-
любиви джулюнчани, на Община Ляско-
вец - дарила 600 лв., както и на Културно-
просветно сдружение „Клуб Велико
Търново“. Книгата се издава, благодаре-
ние и на труда на библиотечни специалис-
ти от Регионална библиотека „П. Р. Сла-

вейков“, издателство Народна библиоте-
ка „П. Р. Славейков“ и печатница „Алианс
Принт“ - гр. София.

За официалното представяне на кни-
гата, освен разбира се авторът Георги Ге-
оргиев, присъстваха дома-
кините - д-р Ивелина Гецо-
ва, Мариан Точев и Екате-
рина Москова - председа-
тел на читалищното насто-
ятелство в Джулюница,
Иван Гранитски - българ-
ски журналист, поет, ре-
дактор, критик, публицист,
собственик на издате-
лство „Захари Стоянов“,
Стоян Райчевски - българ-
ски общественик, публи-
цист, политик, историк и ет-
нограф, доц. д-р Калина

Иванова - директор на Регионална библи-
отека „П. Р. Славейков“, спомоществова-
тели, общественици и родолюбиви и гор-
ди жители на селото. При представянето

на книгата д-р Гецова се обърна към всич-
ки присъстващи с думи на благодарност и
пожела успехи на радетелите за българ-
ското.

Преди срещата с автора, всички гости

и домакини се събраха на
централния площад в Джу-
люница под звуците на попу-
лярни маршове, изпълнени
от представителна група на
градския духов оркестър на
Велико Търново. Приве-
тствие поднесе Иван Гранит-
ски и бяха положени цветя на
паметния знак на създателя
на „Сладкопойна чучулига” -
джулюнският детски поет и
учител Цоньо Калчев, една
от видните личности с дос-
тойно отредено място в кни-

гата. За финал на творческата вечер пък
всички чуха любими песни по стихове на
поета, изпълнени от читалищната певчес-
ка група „Сладкопойна чучулига”.

На християнския праз-
ник Малка Богородица по
традиция в Козаревец се
проведе кулинарната над-
превара „Ден на кокошата
чорба”. За пореден девети
път публичното готвене на
прословутата кокоша чор-
ба събра майстори на
българската гозба, а за да
е харна трапезата, само-
дейци пяха и се веселиха
през целия ден, посветен
на домашния специалитет.
Празникът „Ден на кокошата чорба” е ед-
на от проявите, които съпътстват кули-
нарните дни в община Лясковец и е също
като „Пъстра трапеза” иПразника налюте-
ницата, част от Карвинг-фестивала, при-
същсамо заЛясковско.

Тази година около 250 участници - ку-
линари и самодейци се събраха в Козаре-
вец, за да готвят и да представят нашен-
ския фолклор. Огнищата с казаните под-
кладоха от ранни зори, а песенната про-
грама започна след официалните приве-

тствия над-р Гецова, на ко-
заревския управник Краси-
мира Колева и на предсе-
дателя на читалището То-
дор Тодоров, а председа-
телят на журито Пламен
Караджов, шеф на ресто-
рант „Панорама”, даде
старт на съревнованието,
оповестявайки регламен-
та.

Тази година в читалищ-
ния парк 13 отбора мериха

сили кой ще приготви най-вкусната чорба
от домашна кокошка. В кулинарното
състезание се впуснаха представители от
три общини. От община Лясковец готвиха
майсторките отМерданя, два отбора има-
ше от Лясковец - тези на пенсионерските
клубове „Зора” и „Мазневска чешмичка”,
два отбора излъчии селоДрагижево - дет-
ски от читалището и отбор на пенсионер-
ския клуб. Сборна кулинарна група пред-
стави как се прави чорба по добридялски,
а възрастните дами от пенсионерски клуб

„Здравец” представиха до-
макинстващото село Коза-
ревец. Община Стражица
записа и тази година много
силно участие с цели чети-
ри отбора - от селата Вла-
дислав, Асеново, Балкан-
ци и Кесарево. От община
Горна Оряховица се вклю-
чиха кулинари от Върбица
и Правда. По традиция
кметът на Козаревец също
готви кокошата гозба в
свой огромен казан, който
не участва в конкурса и от
който и тази година имаше
по черпак за всеки.На кмет-
ския казан готвачи бяха
Гинка Ралчева, Тодорка Арсова, Марияна
Руменова и Иванка Ангелова, а огнището
подклаждашеКрасимирРадев.

Докато врат кокошките и журито опит-
ваше чорбите, самодейни групи предста-
виха песните на България. В програмата
участваха лясковската певческа група
„Росна китка” при КП „Мазневска чешмич-

ка”, групи от Върбица, Драгижево, Бал-
канци, Кесарево, Козаревец, Джулюница,
Мъжка певческа група от Г.Оряховица, во-

кална група от село Меж-
ден, областСилистра, пев-
чески групи от еленското
Палици и от стражишкото
Лозен.

Всеки колектив получи
сувенир - тематичен с праз-
ника Рождество Богоро-
дично и грамота за участие
в кулинарната и фолклор-
ната част. За най-добрите
кулинари имаше Специал-
на награда - парична пре-
мия от кмета на Козаре-
вец. Тази награда заслужи
отборът на Дочка Габров-
ска от Козаревец. Жури-
тетната комисия избра и

носителя на Наградата „Най-атрактивен
готвач” - това е Красимир Ненов от Прав-
да, който за втора поредна година се окич-
ва с този приз. Три награди за І, ІІ, ІІІ място
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В Община Лясковец продължават да се

НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Във връзка с изпълнение на сключен
анекс към споразумение № ФС-01-
495/28.12.2018 г. между Агенцията за со-
циално подпомагане гр. София и Община
Лясковец, считано от 2 септември 2019 го-
дина продължават да се предоставят три
вида социални услуги в общността - ли-
чен асистент, социален асистент и дома-
шен помощник. Това става в изпълнение
на Националната стратегия за дългосроч-
на грижа и Националната стратегия за на-
маляване на бедността и насърчаване на
социалното включване 2020 г. Срокът на
подписания анекс е до 31 декември 2019
г., чрез което автоматично се удължава с 3
месеца срокът за предоставяне на трите
вида социални услуги.

В изпълнение на подписания анекс
към споразумението с Агенцията за соци-
ално подпомагане, считано от 2 септем-
ври 2019 година, 29 наети лица, про-
дължават да предоставят услугите личен
асистент, социален асистент и домашен

помощник. Териториалният обхват е във
всички населени места на община Ляско-
вец - в гр. Лясковец и съставните пет села
- Драгижево, Мерданя, Добри дял, Коза-
ревец и Джулюница. Разпределението им
в зависимост от предоставяните социал-
ни услуги е както следва: за гр. Лясковец -
наети 8 лични асистенти, 2-ма социални
асистенти и 3-ма домашни помощници.
За Драгижево са наети 4-ма лични асис-
тенти, за Мерданя - 1 личен асистенти, за
Козаревец - 1 социален асистент, за Доб-
ри дял - 1 личен асистент и 2-ма домашни
помощници. За най-голямото село Джу-
люница, наетите са 4-ма лични асистенти,
1 социален асистент и 2-ма домашни по-
мощници. Общият брой на потребителите
от всички населени места в община Ляс-
ковец е 69лица.

Право да ползват почасовите социал-
ни услуги имат хора с увреждания и лица
над 65-годишна възраст с ограничения
или в невъзможност за самообслужване.

С издигане на националния флаг и
знамето на Европа и под звуците на хим-
ните наБългария и наЕвросъюза, на пло-
щад „Възраждане“ в Лясковец, започна
тържествената церемония по отбелязва-
нето на 111-ата годишнина от обявяване-
то Независимостта на България. Тази го-
дина се навършват 111 години от памет-
ната дата, когато в историческия храм
„Свети Четиридесет мъченици” в староп-
рестолноВеликоТърново, е прочетенма-
нифестът на княз
Фердинанд І и е об-
явена българска-
та Независимост.
С т о ва ч и с т о
българско дело се
отхвърля зависи-
мостта на Бълга-
рия от Османска-
та империя, нало-
жена от Берлин-
ския договор от
1878 г. По случай
Деня на Незави-
симостта на Ре-
публика Бълга-
рия, ежегодно в ре-
дица градове се
провеждат чес-
твания на праз-
ничната дата, ка-
то епицентърът на събитията е Велико
Търново.

OбщинaЛясковец същоотбеляза зна-
чимата дата. Ръководството на Община-
та opгaнизира тържествен общоградски
ритуал, в който се включиха местната
власт, представители на партии и органи-
зации, учениции граждани.

Лясковчани се събраха пред Памет-
ника на загиналите във войните в це-
нтъра на града. Ритуалът започна с исто-
рически прегледна паметнияден - 22 сеп-

тември 1908
година и про-
дължи с бла-
г од а р с т ве н
молебен, от-
служен от от-
ец Бо гдан .
Приветствие
к ъ м п р и-
състващите
по повод Деня
на Независи-
мостта , от-
правид-рИве-
лина Гецова.
„Най-важният
урок, който
днес трябва
да научим от
далновидни-
те си предци

е, че успяваме, когато сме сплотени и от-
дадени на обща кауза, когато имаме сме-
лост да я отстояваме с мисъл и взор на-
пред вбъдещето надецата си.Нека вина-
ги помним този урок и да го преподаваме
на поколенията българи, за да бъдем ви-
наги достоен и горд, свободолюбив и не-
зависим народ!”, каза в словото си д-р Ге-
цова и добави: „Тази свята дата е страни-
ца от славната история на нашата стра-
на. Но тя е и фундамент на нашето наци-

онално самочувствие. Тя е стъпка, която
доказва завинаги в очите на световната
общност и европейските народи, че хиля-
долетнаБългария, имадостойните си по-
томци”.

Венци и цветя пред паметника бяха
положени от името на Община Лясковец
и Общински съвет Лясковец, от предста-
вители на политически партии, общес-
твени организации, от ученици на учили-
ще „Цани Гинчев”, съюзи, пенсионерски
клубове и признателни граждани.

От началото на септември 2019 годи-
на стартира финансирането в изпълне-
ние на Закона за лична помощ. Чрез прие-
тия закон се цели осигуряване на лична
помощ за подпомагане на хората с увреж-
дания, за да могат те да упражнят основ-
ните си права - да имат право на избор, не-
зависим живот, активно включване и
достъпдо услуги идейности.

В тази връзка, считано от 1 септември
2019 г. в Община Лясковец са сключени 7
трудови договора със 7 одобрени
„Асистенти” в изпълнение на Закона за
личната помощ. Наетите асистенти са по
двама от Лясковец и Мерданя и трима
асистенти от Джулюница. Те обгрижват 7
потребители, нуждаещи се от постоянни
грижииобслужване.

Право на
включване в
механизма за
лична помощ
имат лица ,
принадлежа-
щи към след-
ните целеви
групи: лица с
право на чуж-
да помощ и
определени
90 и над 90
процента трай-
на намалена
р а б о т о с п о-
собност или
вид и степен
на увреждане;
деца с право
на чужда по-

мощ с определени 50 и над 50 на сто вид и
степен на увреждане; деца без право на
чужда помощ с определена 90 и над 90 на
сто види степен на увреждане.

Документи за включване в Механизма
за лична помощ се предоставят в Инфор-
мационния център на община Лясковец
всеки работен ден, след предварително
издадено и представено направление за
включване в механизма за лична помощ
от Дирекция „Социално подпомагане” гр.
ГорнаОряховица.

Екипът, работещ по механизма за лич-
на помощ предвижда до края на ноември
2019 година Община Лясковец да сключи
трудови договори с 40 лица, като
„Асистенти” в изпълнение на механизма
залична помощ.

Община Лясковец се включи за поред-
на година в националната кампания „Да
изчистим България заедно”. Инициатива-
та, подета от bTV Меdia Group се пре-
върна в най-мащабния обществен проект
в страната. Целта е да се обединят усили-
ята намедиите, гражданите, бизнеса и ин-
ституциите за да бъдат градовете и села-
та ни по-чисти, за да опазим българската
природа и да провокираме общественото
съзнаниеиотговорност.

Както през предходните години, така и
през 2019 Община Лясковец, прикани жи-
телите да се включат в голямото почис-
тване. За целта местното ръководство
осигури ръкавици и чували, които се пред-
оставяха на желаещите в сградата на
Общината За да направим заобикалящия
ни свят по-чист и по-приветлив, своя при-
нос дадохамного граждани, както и инсти-
туции, организации - училища, детски гра-
дини, пенсионерски клубове, сдружения
отжилищнитеблокове идруги.

Община Лясковец проведе тази годи-
на кампанията в два дни, 13 и 14 септем-
ври. Чували и ръкавици се раздаваха до-
ри в два предварителни дни, а събраните
боклуци от доброволците, бяха поставяни
в близост до контейнерите за събиране на
битови отпадъци и се извозваха също в
двата неработнидни.

Общинска администрация и общин-
ските звена почистваха в малък и центра-
лен градски парк, спортни площадки, ста-
диона, местността „Светицата”, „Лесо-
парка”, пътя къмманастира, поляните око-
ло Петропавловския манастир и други. В
почистването се включиха и най-малките
- децата от детските градини, а екипите на
читалището и училищата облагородиха
дворните пространства в навечерието на
първия учебен ден. Почистваха и възрас-
тните хора около пенсионерските си клу-
бове.Пообщинските села същобяха орга-
низирани акции по доброволно почиства-
не на терени, определениот кметовете.

предоставят социалните услуги в домашна среда
В Община Лясковец стартира услугата „Асистент”

В ДВА ДНИ ДОБРОВОЛЦИ СЕ
ВКЛЮЧИХА В ПОЧИСТВАНЕТО

в изпълнение на Закона за лична помощ

ЧЕСТВАХМЕ 111 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО
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С ОБНОВЕНИ СТАИ И С НОВИ ПРОЕКТИ ЗАПОЧНА УЧЕБНАТА ГОДИНА

С официални тържес-
тва започна новата учеб-
ната година в училищата
наОбщина Лясковец. С из-
дигане на националния ни
трибагреник под звуците
на химна на Република
България, с внасяне на учи-
лищното знаме, започна
честването на първия уче-
бен ден и в трите училища.
Първият учебен ден не е
официален празник, номо-
же би е най-празничният
ден в България. Няма друг
ден, в който да можем да видим толкова
много усмивки, цветя и празнично настро-
ение, освен вДеня наСолунските братя.

678 ученици влязоха в класните стаи
на общинските училища -СУ „МаксимРай-
кович”, НУ „Цани Гинчев” и ОбУ „П. Р. Сла-
вейков”. 75 от тях прекрачиха за първи
път училищния праг. Всички първокласни-
ци от Общината получиха на първия уче-
бен ден подарък книжка с послание от д-р
Ивелина Гецова.

Освен с послание за най-малките, д-р
Гецова се обърна с поздрав и към дирек-
тори, учители и всички ученици, както и
към най-малките деца от детските гради-
ни, поднасяйки им поздравителни адреси.
Поздравления отправиха и директорите и
заместник-директорите на училищата,
след което празничният ден протече с про-
грами, поднесени от учениците и главно
от малките първокласници. За най-
малките ученици през тази учебна година
ще се грижат и ще ги напътстват учители-
те Марияна Бъчварова, Стефка Обреш-
кова, Светла Александрова, Галина
Антонова в паралелките на гимназията,
Евгения Коева и ЕлияИвановаще държат
за ръка първокласниците в НУ „Цани Гин-
чев”, а в джулюнското ОбУ „П. Р. Славей-
ков” четмо и писмо децатаще овладяват с
помощта на своите първи учители Свет-
ланаИванова иСимонаЗахариева.

Джулюнското ОбУ
„П.Р.Славейков” за поре-
ден път доказа, че е инова-
тивно училище, тачещо
традициите и пазещо духа
на предците ни. Там117де-
ца започнаха новата учеб-
на година. Тържественото
откриване премина с праз-
нична програма под на-
слов „С България в сърце-
то“. Пред гости и родители
бе представена историята
на училището, като всички

заедно направиха едно пътуване във вре-
мето, започнало през 1834 година, със
създаването на първото българско учили-
ще и звънът на училищната камбана. За
посрещането на първокласниците, по-
големите възпитаниции учителите наджу-
люнското школо, бяха подготвили възста-
новка на килийно училище - така, както са
били въвеждани в клас децата през
Възраждането. После започна и първият
урок с изписване на буквичките с дървени
пръчици върху пясък. За новата учебна го-
дина вДжулюницабереализиранаиидея-
та на педагозите да съчетаят съвремието
с традиционната българска визия -
първокласниците и всеки учител носеше
народна носия или частица от нея - аксе-
соар, накит,шевица.

Най-голямата гордост за учителите от
СУ „Максим Райкович” пък е спечеленият
в навечерието на новата учебна година
шест странен проект. От новата учебна го-
дина нашата гимназия започва работа по
още един международен проект по про-
грама Еразъм +. Той ще продължи 24 ме-
сеца ище е свързан с образователни дей-
ности в България, но и в партньорски учи-
лища в чужбина. Името на проекта е „По-
бързо, по-високо, по-силно” и е фокуси-
ран върху спорта. Партньори на нашето
училище са католическо обединено учи-
лище „Св. Винсент дьо Пол“, град Левице

- Словакия, Основно училище „Крал Зво-
нимира“, град Сегет Донджи - Хърватия,
Средно училище „Joan Brudieu”, град Сео
де Уржел - Испания, Средно училище,
град Мугла - Турция и Училище „Кирке-
лунд”, град Скипвет - Норвегия. Първата
срещапопроектащесе осъществи в нача-
лото на декември тази година в Словакия.
Това е проект, чиято тема е спорт, здравен
живот и двигателни дейности. Основните
дейности по проекта са методически се-
минари, открити уроци и часове по физи-
ческо възпитание, дискусии и срещи с
олимпийски, респективно значим шампи-
он, както и спортни турнири. Всяко учили-
ще поема организацията на един турнир.
Партньорите избраха спорт, който харак-
теризира тяхното училищеи има подходя-
щи условия за организирането му. Хърва-
тия се представя с футбол, тенис и стрий-
тбол за Словакия, Бадминтон - Турция,
хандбал - Норвегия, кану - Испания, а на-
шето училище ще се пред-
ставя с турнир по лека ат-
летика. Домакините на вся-
ка срещащеподготвят и ту-
ристически поход в окол-
ностите на своя град и ще
го осъществят заедно с па-
ртньорите.

Прага на НУ „Цани Гин-
чев“ прекрачиха 89 учени-
ци.От тях 26 са първоклас-
ниците. През тази учебна
година предстои реализи-
рането на няколко проек-
та, сподели в празничния

ден ръководството на училището. Най-
мащабен е „Заедно срещу насилието в
училище“, финансиран от ЦРЧР по про-
грама „Еразъм +“. По този проект учили-
щето е координатор и ще работи в па-
ртньорство с НПО от Италия, България и
турско частно начално училище отОдрин.
През годината ще бъдат реализирани и
проекти по Национални програми на

МОН.
Увеличава се обхватът на партньор-

ските взаимоотношения с ВТУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий“, похвали се още екипа на
училището, което през изминалата учеб-
на година бе отличено като училище, при-
лагащонай-широк спектър иновации. Три-
ма от педагогическите специалисти ще
бъдат наставници на студенти от Педаго-
гическифакултет къмуниверситета.От та-
зи учебна година заниманията по интере-
си в НУ „Ц. Гинчев“ ще бъдат с по-
различна насоченост. Подкрепящите спе-
циалисти ще провеждат занятия, разви-
ващи социални умения, емоционална ин-
телигентност, умения за разрешаване на
конфликти по ненасилствен начин и др.
Децатащебъдат приучавани как да отсто-
яват себе си, без да пречат на другите. То-
ва ще бъде постигнато чрез групови зани-
мания в клубовете „Малки медиатори“,
„Добродетели“, „Религия“, групи за пре-

венция на насилието и др.
За провеждането на тези
занимания педагогически-
те специалисти са преми-
нали специализирани об-
учения.

През лятото бяха из-
вършени и немалко ре-
монтни дейности в начал-
ното училище, включващи
реконструкция и отводня-
ване на вътрешния двор,
финансирани от община
Лясковец. Със средства,
дарени от фондация „Под-

слон за човечеството“ са пребоядисани
стените в класните стаи, кабинети и кори-
дори, освежена е оградата, а във физкул-
турния салон са монтирани шумоизола-
ционни плоскости. Продължава подмяна-
та на старите чинове със съвременни но-
ви, с регулируеми маси и столчета. Сре-
дствата за новото оборудване са целеви,
осигурени отМОН.

бяха дадени за етновизия на щанд. Първенец е кулинар-
ният тим на домакинстващото село, който подреди най-
красив, автентичен и пребогатщанд. За поредна година в
него участва и сръчната майсторка Ценка Димова, която
презентира своите уникални карвинг-творения - израбо-
тени с вкус и фантазия причудливи форми от плодове и
зеленчуци. Втори и трети станаха съответно участниците
от Кесарево и от лясковската група на клуб „Мазневска
чешмичка”.

Победител в тазгодишната надпревара в същинския
раздел „Най-вкусна чорба от домашна кокошка” стана
сборният отбор на народно читалище „Надежда” и пенси-
онерски клуб „Детелина”, село Балканци. Второ и трето
място журито определи за домашната гозба на жените от
пенсионерски клуб „Здравец” село Козаревец и за чорба-
та на майсторките от Лясковец при клуб на пенсионера
„Мазневска чешмичка”.

По обяд, докато народа похапва от 100-литровия ка-
зан с кметската чорба и опитва от домашната ракийка на
читалищните деятели, гости и домакини бяха забавлява-
ни от Оркестър „Медовина” гр. Г. Оряховица. ІХ-тият
Общински фолклорно-кулинарен празник „Ден на коко-
шата чорба” бе организиран от Община Лясковец, кме-
тство Козаревец, местното читалище „Земеделец-1899”,
местния клуб на възрастните хора „Здравец”, с подкрепа-
та на спонсорите инж. БанкоБанков иБоянЛюцови сдоб-
роволния труд намного козаревчани.

В КОЗАРЕВЕЦ НАЙ-ВКУСНА
КОКОША ЧОРБА СГОТВИХА...
от стр. 1

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРОВЕДОХА

В последния четвъртък на септември
Общинският съвет в Лясковец проведе послед-
но редовно заседание замандат 2015-2019 годи-
на. Последното заседание имаше дневен ред,
включващ 10 точки. Една от тях бе относно изби-
ране на временно изпълняващ длъжността кмет
на община и кмет на кметство. Временно из-
пълняващдлъжността кмет на общинаЛясковец
ще бъде заместник-кметът инж. Росица Господи-
нова до произвеждане на местните избори. Взе-
то бе и решение за дофинансиране на джулюн-
ската детска градина, което позволява разкрива-
не на еднацелодневна смесена група за деца, ко-
ито ще посещават за учебно-възпитателен про-
цес сградата на детската градина в село Добри
дял, катофилиал на джулюнската „Сладкопойна
чучулига”.

Последното заседание на 17-те общински
съветници бе 71-во поред. 48 са редовните засе-
дания, 21 извънредните и 2 тържествените, като
през настоящия мандат местният парламент е взел общо
603решения сднешните.

В последното заседание бе направен и отчет за дей-
ността на Общински съвет - Лясковец през мандат 2015 -
2019.

В края на мандата си лясковските парламентаристи
бяха поздравени от председателяДаниелаАрабаджиева,
която им благодари за доброто сътрудничество и съвмес-

тната работа. Отчитайки свършеното през мандата тя ка-
за: „Всеки един от нас трябва да направи реална прецен-
ка и за своя принос в общия обем от работата за решава-
не проблемите и за развитието на община Лясковец.
Оценка за работата нище направят и нашите съграждани
и те най-добре ще преценят кой, колко и как е работил”.
Преди да се разделят, всички заедно се снимаха за спо-
мен пред сградата наОбщината.

ПОСЛЕДНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
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Министърът на земеделието Десисла-
ваТанева откри вЛясковецобновеното чи-
талище и се срещна със земеделски про-
изводители.

Срещата на министър Танева с живот-
новъди и земеделски производители про-
тече в бившия Младежки дом. Там се
събраха над 30 заинтересованилица, кои-
то пожелаха да обсъдят с нея въпроси,
свързани с проблеми в секторите земеде-
лие иживотновъдство.

Министърът на земеделието по-късно
участва и в тържествената церемония по
откриването на обновената сграда на ляс-
ковското читалище. След като домакини и
официални гости отправиха поздравле-
ния, бе прерязана и лентата на ремонти-
раната културна светиня. Това направиха
председателят на читалище „Напредък-
1870” Васил Русев, д-р Ивелина Гецова и
министър Танева. Водосвет отслужи отец
Богдан, а граждани и гости можеха да раз-

гледат обнове-
ните зали, биб-
лиотека, салон,
гримьорниидру-
ги. Читалището
беше ремонти-
рано по проект:
„Ремонт и обно-
вяване на чита-
л и щ е „ Н а п-
редък - 1870”,
гр. Лясковец”,
финансиран по
Програма за раз-
витие на сел-
ските райони за
периода 2014 -

2020 година.
Основните дейности по проекта бяха

насочени към обновяване и подобряване
експлоатационните характеристики на

сградата - подмяна на настилки, облицов-
ки, вътрешни врати, ремонт на зрителната
зала, включително обзавеждане и сценич-
но оборудване, създаване достъпна сре-
да до библиотеката и други обслужващи
помещения, обособяване и обзавеждане
на нови санитарни помещения, подмяна
на ВиК-инсталацията, изграждане на ин-
сталация за битова гореща вода, възста-
новяване на компрометираните алеи за
достъп до читалището към източната и за-
падната фасади. С изпълнението на дей-
ностите по проекта са създадени подходя-
щи условия за провеждане на над 120
творчески прояви годишно в сградата на
най-голямата културна институция на те-
риторията на община Лясковец. Осигурен

е достъп за над
1050 души с
увреждания до
културната, биб-
лиотечна и чита-
лищна дейност.
Подобрена ема-
териалната ба-
за за провежда-
не на репетиции
и активизиране
на творческата
самодейност.
Обновен е теат-
ралният салон,
поставено е но-
во сценично
осветление, но-
ви театрални
столове озвучи-
телна техника,
з а к у п е н о е

устройство за придвижване на инвалидни
колички.

За надграждане на вече изпълнения
проект община Лясковец отпусна сре-

дства на НЧ „Напредък-1870” по Фонда за
подкрепа на местни инициативи - Ляско-
вец 2019 г. за закупуването на ново обза-
веждане и оборудване за подобряване
условията за съхранение реквизита на
съставите, като проектът е в процес на ре-
ализиране.

След официалното откриване на обно-
вената читалищна сграда, започна и
първата културна изява в ремонтираното
читалище - XІІ-ата поредНационалнаДет-
ско-юношеска балетна среща. Официа-
лен старт на традиционния балетен фест
даде неговият патрон д-рИвелина Гецова.
При откриването тя каза: „За мен е чест да
открия XІІ-ото издание на Националната
Детско-юношеска балетна среща, стана-
ла традиция през годините и утвърдилана-
шия малък град като един от центровете
на балетното изкуство. Благодарим ви от
сърце, скъпи творци! Няма по-голяма ра-
дост за твореца от това, да жъне плодове-
те на своя труд и да съпреживява всеки
миг на съприкосновение с танца. Пожела-
вамви преди всичко здраве! Бъдете все та-
ка изпълнени с жизнерадост, с нежност и
красота. Покорявайте и в бъдеще сърцата
на публиката и нека ощедълги годинирод-
ният ни град бъде средоточие на талант,
изящество и на невероятни мигове на
празнична еуфория”. В първата вечер от
празничния форум гостите и лясковската
публика се насладиха на балетната поста-
новка „Искам да танцувам”. Постановката
представиха възпитаниците на домаки-
нстващата танцовашкола „Ритъм”, с худо-
жествен ръководител Валя Атанасова и
репетитор Мария Иванова. Утре гостува-
щитеформацииотВ. Търново, Варна, Габ-
рово, Дебелец, Търговище и Шумен ще
поднесат празничен концерт, който започ-
ва в 18 часа отново на сцената на обнове-
ното читалищевЛясковец.

МИНИСТЪР ТАНЕВА ОТКРИ ОБНОВЕНОТО
ЧИТАЛИЩЕ ЗА БАЛЕТНИЯ ПРАЗНИК В ГРАДА

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

ЛЯСКОВЕЦ ОТНОВО СЪБРА ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ТАНЦОВИ ШКОЛИ

Задванадесети пътЛясковското чита-
лище „Напредък-1870” беше домакин на
празника на балета. Събитието е
утвърдено през годините и е любим фо-
рум замного деца, участвали в него. Той е
традиционно събитие замалкото ни град-
че и с годините събира все повече почита-
телиимногобройна публика.

Форумът на красотата и изяществото
и този път се проведе под патронажа над-
р Ивелина Гецова. Над 150 деца и младе-
жи посрещна за поредна година домаки-
нстващата школа „Ритъм” при читалище
„Напредък-1870”, градЛясковец. Гостите,
включили се в изявата тази година бяха
деца и младежи от 5 до 18-годишна
възраст от градовете Варна, Габрово, Де-
белец, Търговище, Шумен и две от Вели-
ко Търново - общо седем художествени
колектива, както и домакинстващата тан-
цовашколаотЛясковец.

XІІ-ата Национална детско-юношеска
балетна среща протече в два дни и учас-
тниците в нея имаха възможност да тан-

цуват на напълно
обновената кра-
сива сцена и в
нов салон в ре-
монтираното ляс-
ковско читалище.
Минути преди от-
к р и ва нето н а
празника набале-
та в Лясковец, се
състоя и тържес-
твената церемо-
ния по откриване-
то на обновеното
читалище. За во-
досвета и срязва-
нето на лентата
домакините по-
срещнаха и ми-
нистър Десисла-

ваТанева.
Официални гости, граждани и почита-

тели на балетното изкуство заедно се на-
сладиха на балетната постановка „Искам
да танцувам”. В нея се включиха всички
възпитаници на балетната школа-
домакин, от най-малките до най-
големите танцьори на лясковската школа
„Ритъм”, с художествен ръководител Ва-
ля Атанасова и репетитор Мария Ивано-
ва.

На следващата вечер в продължение
на два часа танцуваха и гостите, които
поднесоха богат и изпълнен с красота и
изящество празничен концерт. Своите
красиви изпълнения представиха Балет
„Виргиния” и Балетна школа „Класика” от
В. Търново, габровската Танцова школа
„Лиана”, Школата по класически танци от
Шумен, варненските участници отСтудио
„Балет”-Бъчварова, гостите от Търгови-
ще - Балетна формация „Търговище” -
ежегодни участници в лясковския праз-
ник. За пръв път на лясковска сцена тан-

цуваха и гости от
Дебелец - Балет-
н а ш к о л а
„Вдъхновение”.
За лясковска пуб-
лика децата изиг-
раха своите кра-
сиви танци и на-
правиха празника
за поредна годи-
на едно чудесно
п р ежи вя ва н е .
Зрителите видя-
ха прекрасни хо-
реографии като
„Пролетен валс”,
„Самодиви”, „Гру-

зински танц”, „Гръцки танц”, „Картина от
Гърция”, „Златните пръсти” от балета
„Червеният мак”, танц от балета „Копе-
лия” „Баркарола” по музика на Офенбах,
вариация от балета „Чиполино”, „Испан-
ски танц” и танц „Сегидиля” от балета

„Дон Кихот” и
много други.

Дългого-

дишният патрон
на празника д-р
Гецова поздрави
танцьори, ръко-
водители и почи-
татели на балет-
ното изкуство и
им подари цветя,
подаръци и гра-
моти за участие-
то им в поредното
издание на краси-
вия форум. Праз-
никът на балета в
Лясковец няма
конкурсен харак-
тер, но изпълне-
нията на децата

бяха наблюдавани от специалния гост на
празника д-р Бонка Матова - преподава-
тел в Националната музикална академия
„Проф.ПанчоВладигеров”.

И този пътфорумът бе един добър по-
вод да се съберат и обменят опит и зна-
ния различните колективи, и в същото
време бе истински прекрасен празник за
любителите на изящното изкуство.


