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ВРЪЧИХА ПЪРВИТЕ ПРЕМИИ БАЛЕТЕН ФЕСТ СЪБРА ЛЕСНИЧЕИТЕ РАЗДАДОХА
ЗА БЕБЕТА В ЛЯСКОВЕЦ ПОВЕЧЕ ОТ 100 ДЕЦА НАД 1100 ДРЪВЧЕТА
Родителите на първите 16 бебета в лясковска община за 2008 г. получиха по 50 лева премия на официална
церемония в началото на месеца. Всички семейства с новородено бяха поканени в Общината, където бяха посрещнати от кмета д-р Ивелина Гецова и зам. кметът Георги Петров.
Първите три бебета на община Лясковец са се появили на бял свят в
един и същи ден 10 януари и това
са Радостина, Божидар и Мирослав.
Освен премиите д-р Гецова чрез
поздравителни адреси до семействата отправи своето
послание и благодарност за това, че всички те даряват
на Родината по още един достоен гражданин и им пожела радостни преживявания в отглеждането на децата.
Община Лясковец бе първата, която направи такъв
жест на млади семейства с цел поощряване на раждаемостта. С тази инициатива изпревари дори община В.
Търново, която прие такова решение, но доста по-късно.

В ЛЯСКОВЕЦ ОТКРИХА
НОВ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ
Наскоро в Лясковец се проведе редовно годишно отчетно
събрание на ВК „Пчела-Лясковец”. На него
бяха отчетени финансовите резултати от
дейността на кооперацията. Отчетната
2007 г. Кооперацията
приключи с печалба
от 23 хил. лева. Също така бяха набелязани и насоки за
бъдещото й развитие. Официални гости на събранието
бяха г-н Георги Соколов - зам. председател на Централния кооперативен съюз, г-н Стоян Николов - председател на Кооперативен съюз „Солидарност - 1915” В. Търново, както и председатели на кооперации от региона.
След събранието всички присъстващи се отправиха
към реконструирания обект „Супермаркет” на кооперацията. Той се намира на улица “Трети март” № 6 в Лясковец. Гости, клиенти и граждани присъстваха на ритуала
по откриването на новия магазин. Освещаване на обекта
извършиха отец Ангел и отец Валентин, а лентата беше
прерязана от зам. председателя на ЦКС г-н Соколов и от
председателя на кооперацията г-жа Стефка Димитрова.
Те пожелаха висок стандарт и стокооборот и откриване
на още много такива търговски обекти на територията на
община Лясковец, отговарящи на Европейските стандарти. За празничното настроение допринесоха и възпитаниците на Й. Зангов от танцов състав “Дъга” при читалище „Напредък-1870”.

Едно от най-древните изкуства - балетното - отбелязва своя международен ден на 29 април. По повод празника в Лясковец се състоя голям концерт-спектакъл под
патронажа на кмета на общината д-р Ивелина Гецова. В
него участваха балетни колективи от региона, които се
представиха с класически и характерни танци и с модерен балет. Домакините - балетна школа “Ритъм” при читалище “Напредък-1870” за втора поредна година посрещнаха гости от други градове и заедно с тях участваха в
празничното тържество, посветено на Международния
ден на балета. Тази година организаторите обявиха датата 12 април за провеждане на балетния спектакъл. За да
участват в тържествения празник бяха дошли габровската танцова школа “Лиана” с ръководител Лиляна Пантелеева, танцови формации “Пулс” от Кубрат и Разград с
балетен педагог Катя Лапатова, съседите от Г. Оряховица - Модер е н ба л ет
“Етна” с ръководител Надежда Стойч е в а
и
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танци “Грация” с педагог Соня Цанева, Детско
балетно студио при Младежки дом Г. Оряховица и разбира се домакините - Балетна школа “Ритъм” с худ. ръководител Валя
Атанасова. В априлската съботна вечер всички - и участници, и зрители се потопиха в магията на танца. Лясковската публика бурно аплодираше изпълненията на всички тези даровити деца, посветили се на балетното изкуство.
Кметът на общината д-р Ивелина Гецова благодари
на участниците в спектакъла и им пожела творчески успехи на всяка българска сцена. Тя подчерта, че и занапред
ще бъдат положени усилия да се разгръща и разраства
този вече традиционен спектакъл в Лясковец. Тази година той се провежда за втори път и това е само началото,
защото ръководството на общината и читалищното настоятелство замислят за в бъдеще още по-мащабно отбелязване на балетния фест.
Педагожката на нашите момичета Валя Атанасова
развълнувана сподели, че се надява на подкрепата на
всички, защото лясковските балерини са наистина много
талантливи и след като пожънаха големите успехи са станали още по-амбициозни. Те имат изключителни постижения не само на малките сцени и в близките градове, а
също и в областните центрове Пловдив, Бургас, София,
където са участвали в конкурси на национално ниво. А
най-голямото им отличие е златният медал, който получиха миналата година в столичния конкурс под патронажа на кмета Бойко Борисов „Орфеева дарба”. „Златото,
спечелено в миналогодишната надпревара прави горда
не само мен, но и момичетата, защото се конкурираха
със състави от цялата страна и доказаха, че могат достойно да представят един малък град като нашия”, споделя Валя Атанасова.

Всяка година през
първата цяла седмица
на месец април по традиция се отбелязва Седмицата на гората. Празникът не случайно е в началото на този месец, тъй като това е най-благоприятното време за
залесяване. Тази година седмицата беше от 7 до 13 април и се проведе под мотото "Да посадиш дърво, да отгледаш надежда".
По повод седмицата на гората, в община Лясковец бе
организирана залесителна кампания, която започна
още в първите дни на месеца. На 2 април започна раздаването на безплатните дръвчета. Община Лясковец и Регионалното управление на горите организираха залесяването като предоставиха безвъзмездно 1100 броя
дръвчета, докарани от разсадника в Джулюница. Те бяха
пакетирани в найлонови торбички с пръст, за да се улесни прихващането и засаждането им.
Вече стана традиция всяка година да се организира
подобна инициатива, която дава положителни резултати. Нашата община е добре озеленена - само през седмицата на гората всяка година се засаждат по 1000-1500
броя различни горски видове. Миналата година във
връзка със световния ден на околната среда - 5 юни,
РИОСВ присъди приз на община Лясковец - почетна грамота, с която градът ни бе отличен като най-зеленият в
областта. Целта на кампанията е да се постигне благоустрояване на междублоковите пространства и озеленяване на градинки и паркове, на дворовете на детските заведения и училищата в общината.
Всички желаещи лясковчани и тази година имаха
възможност да получат фиданки от широколистните и иглолистните дръвчета. От общо 1100 фиданки от различни дървесни видове бяха разпределени 700 броя за Лясковец и 400 за съставните села. Гражданите имаха осигурен свободен достъп пред общината и кметствата и получаваха колкото и каквито видове дръвчета желаят.
Имаше кедър, смърч, ела, чер бор, а от широколистните
- липа, ясен, акация, червен американски дъб и др. Посадъчният материал в Лясковец раздаваха лично служители на общината.
За да се радваме обаче и за в бъдеще на чист и зелен
град е необходимо не само да засаждаме дръвчета, но и
да опазваме все повече това, което създаваме.
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За Априлското въстание са написани
около двадесет хиляди страници. То е било обект на редица научни изследвания
по отношение причините, които го пораждат, социалния състав на участниците,
развоя на събитията и последиците от
тях. И независимо от гледната точка и нюансите в оценките, изводът е бил един - то
е връхна точка в историческата съдба на
българския народ.
Още през 30-те години на ХІХ век
Османската империя бавно, но сигурно
се превръща във второстепенна държава. Тя изпаднала под силното политическо и икономическо влияние на Англия и
Франция и била под непрекъснато съперничество с Русия. Опитите й за реформи
в буржоазно-либерален стил нямали
очакваните резултати, а обратното - стимулирали национално-освободителните
борби на поробените народи. Така събитията в Сърбия, Черна Гора и България
нагнетявали Източния въпрос и той се
превръщал в сблъсък, който дипломацията на западните държави не можела да
удържи.

Съгласно решението на БРЦК в Гюргево от края на 1875 година за всеобщо
въстание, България била разделена на
четири революционни окръга - Търновски, Сливенски, Врачански и Пловдивски.
За всеки от тях е определен един главен
апостол и по двама помощници. Задачата им била да подготвят и ръководят
въстанието в съответните райони.
Търновският революционен окръг бил
определен за първи по съображения близостта с Румъния, емигрантските центрове, сравнително гъстата и добре функционираща комитетска мрежа. За главен
апостол тук бил избран Стефан Стамболов, а за помощници Христо Караминков
и Георги Измирлиев. От съображения за
по-добра безопасност, апостолите определили за център на своята дейност Горна Оряховица.
Най-добре се осъществила подготовката за въстание в Четвърти революционен окръг. Вместо Пловдив, главен
център станало Панагюрище. Особено активна роля играл Георги Бенковски, който
се наложил за първи апостол. На 14 ап-

рил 1876 година в местността “Оборище” било свикано
събрание на делегати от
всички революционни комитети в окръга. Това било първото българско Народно събрание, в което участвали
56 представители. То гласувало пълномощия на войводите и определило началната дата на въстанието - 1 май 1876
година.
Строгата охрана и дискретността на
събранието не предотвратили предателството. Скоро специален турски отряд
пристигнал в Копривщица и направил
опит за арестуването на Тодор Каблешков и другите членове на комитета. Това
дало повод за преждевременно обявяване на въстанието - 20 април. За кратко
време по-голяма част от окръга пламнал
в огъня на бунта и минала под контрола
на въстаническите сили.
Драматични боеве се разгорели при
Стрелча, Клисура, Панагюрище, на връх
Еледжик, Перущица, Батак и много други
селища, които в последствие били разпънати на българската Голгота, за жаду-

ваната свобода.
В Търновския революционен окръг
въстанието не било така масово. Преждевременното избухване в Копривщица,
изненадало тукашните организации в технически и психологически план. Събитията се разиграли твърде динамично. От
Сливен дошло тайно писмо подписано от
Иларион Драгостинов, което трябвало да
бъде отнесено на горнооряховчани и
търновци. Имало е предателство, отразено и в Лясковец, с което започват масови
арести на бунтовниците и водачите им, а
това разстроило плана на въстанието и
осуетило масовата му изява. На платото
край Лясковския манастир “Св.Св.Петър
и Павел”, Фазлъ паша от Шуменския гарнизон лагерувал с три хиляди души войска. Като научил, че и в Лясковец има бунтовници, решил да запали селото. Златото на лясковските чорбаджии го спасило
продължава на стр. 2
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от погром, но истински въпросът се решил от една заповед на военното командване - войската да замине веднага за
Дряновския манастир. Там четата, предвождана от поп Харитон водила упорити
десет дневни сражения. В района на селата Батошево, Ново село (Априлци), Кръвеник, край връх Марагидик в Стара планина, също бил проявен масов героизъм
и себеотрицание от всички въстаници.
В останалите два революционни
окръга - Сливенски и Врачански, с главни
апостоли Иларион Драгостинов и Стоян
Заимов, е имало по-слаби и спорадични
прояви. Във финала на тези събития е четата на Христо Ботев, минала Дунава при

Козлодуй (17 май 1876 година) и поела
към върховете на безсмъртието във Врачанския балкан. Едновременно с това,
при Тутракан преминала Дунава и четата
на Таню Стоянов от Сливен. Като последна проява на въстанието, се явяват действията на Тодор Велков, проникнала
през юни към видинско и четата на Сидер
Грънчаров, унищожена от турците при
връх Мургаш през юли същата година.
В Априлската епопея падат тридесет
хиляди жертви, но тя е най-крупната народностна изява на българската национална революция. Априлското въстание
постига своята цел - то събужда обществената и политическа съвест на света и

ческите дружества “Янтра-1915” и “Трапезица-1902” и има много участия в песенни фестивали на туристическата песен във В. Търново, Г. Оряховица, Габрово, Тетевен, Стара Загора и др.
Представители на ЦДГ “Радост” са
участвали в много международни конференции с доклади и изследвания - например във втора и трета българоамериканска научно-практическа конференция в София и Бургас, в Осмата международна конференция в Сандански, в
научно-практическа конференция посветена на 120-та и 125-та годишнина от
създаването на предучилищното възпитание у нас, състояла се в Свищов и много други.
За празничния юбилей на 18 април
2008 г. учители и възпитаници бяха подготвили голямо тържество. В честването
на 35-тата годишнина от създаването на
ЦДГ “Радост” взеха участие всички деца.
Концертът-спектакъл под наслов
“Ние сме бъдещето, надеждата и радостта, ние сме децата на България” беше изнесен на сцената на лясковското читалище пред цялата общественост. Чрез музиката, танца, песента и словото децата
представиха музикална приказка за
сътворението на света, както и за създаването на българската държава с идването на Аспарух и конниците му и слива-

нето им със славянските племена. Бяха
пресъздадени възходите и развитието на
многовековната ни история и устрема на
днешната европейска модерна България.
На сцената ЦДГ “Радост” издигна и
своето знаме, децата изпълниха и химна
“Детска градина мечта”, който е написан
от музикалната ръководителка Светлана
Иванова.
Директорката на детската градина Марияна Милева изказа благодарност на
всички родители, фирми, частни и обществени лица, които през годините са
спонсорирали ЦДГ “Радост” и са помогнали за осъществяването на концертаспектакъл по повод 35-годишния юбилей.

Форумът „Културен туризъм” се про- ризъм чрез рекламно-информационни щина Лясковец на тридневното изложение ”Културен туризъм”. Тя покани предведе от 16 до 19 април в старата столица материали.
Петото международно изложение се ставители на туроператорски фирми, коии бе организиран по инициатива на община В. Търново, съвместно с Държавната превърна в борса на атракциите. Учас- то проявиха интерес към музея и посетиагенция по туризъм и Българската хоте- тваха около 50 общини от страната, както ха града ни, за да се запознаят с туристилиерска и ресторантьорска асоциация и туристически информационни центро- ческите му възможности. Идеята е Ляскопод патронажа на Държавната агенция ве, 38 български и 12 румънски туропера- вец да бъде включен в големите туристически маршрути, минаващи през В.
по туризъм. Събитието, съпроводено с торски фирми.
Община Лясковец участва със свой Търново и Арбанаси.
много културни изяви се състоя в комОбщина Лясковец презентира своите
плекса Изложбени зали “Рафаел Михай- щанд в туристическия поток на изложелов” в центъра на Велико Търново. Прог- нието. Представени бяха два от култур- туристически продукти и чрез рекламнорамата на форума включваше няколко ните атракциони на общината - единстве- информационни материали. Оказа се, че
елемента: туристическo изложение - ния по рода си музей на градинарството и експонатите от фонда на музея са все
възможност за фирми, туристически орга- арт-ателието за керамика на Борис още непознати за Южна България, но гнизации, общини, културни институти и Алескандров. Изложени бяха и продукти жа Пангелова се надява, че след сериозното пето изложение тази година, бижуто
други да представят своя потенциал за на винарската фирма “Лясковец ООД”.
рубрика
“Родолюбие”,
ръководител
М.своя
Давидова
Юбилейната
2007г. 170 години
от рождението
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от областта на културно-познавателния ту- зея на градинарите представляваше об- тически потенциал.

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВ ПОСТАВИ НОВИ ТАБЕЛИ В ДЖУЛЮНИЦА

На 21 април 2008 г. се състоя официална церемония по подмяна на старите
указателни табели в село Джулюница.
Лично министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев беше дошъл да из-

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината
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В Деня на здравния работник кметът д-р Ивелина Гецова се срещна с всички, които работят в областта на здравеопазването на територията на общината.
Срещата се състоя на 7 април 2008 г. в Центъра за младежки и социални дейности. На нея медиците от Лясковец обсъждаха въпроси, свързани
със здравеопазването. Д-р Гецова ги поздрави, благодари им за усилията и всеотдайните грижи в полза
на гражданите през всичките години и им пожела
още много успехи в трудната и високоотговорна професия.

v

ЛЯСКОВЕЦСЕВКЛЮЧИВПЕТОТОМЕЖДУНАРОДНОИЗЛОЖЕНИЕ“КУЛТУРЕНТУРИЗЪМ”

върши подмяната на табелите. Това стана на входа на населеното място и на събитието присъстваха депутати, областният и зам. областните
управители, кметът на общината д-р Гецова, гости и жители на селото. Кметът на Джулюница Янко Янков приветства инициативата и разказа
откъде идва сложното наименование на селото - от растението “джулюн”, което някога
се срещало в изобилие в околностите на селището.
Новите табели са с надписи на кирилица и латиница
съобразени с новите правила
за транслитерация. Инициативата в лясковска община е част от мерките за популяризиране на проекта “Разбираема
България” на Министерството на държавната администрация и административната реформа и на Института за български

НАКРАТКО

“Любовта е живот” е заглавието на стихоспредизвиква освобождението на Бълга- бирката, която наскоро бе представена в камерната
зала на читалище “Напредък-1870”. Автор на сборрия в нейните етнически граници.
Едно преломно събитие, икономичес- ника е Боян Енчев Кълчишков, роден на 19 януари
ки и политически обосновано от демог- 1949 г. в Лясковец. Около 80 на брой поетични изпорафския бум по това време, стопанското веди побира книгата на поета. Изданието е плод на
възмогване, духовното пробуждане, рели- голямата подкрепа, всеотдайност и признателност
гиозното единство, еднопосочността на на семейството на автора, на непрестанната и непресъхваща обич на съпругата към поета.
интересите на нацията, задушавана от чеСтихосбирката представи доц. Сава Василев рупката на турската феодална система. преподавател във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, а
Нейното счупване е било трудно и мъчи- част от стиховете, присъстващите чуха в изпълнение
телно, но възможно.
на Никола Чочев. За своя труд Боян Кълчишков полуИ ще завърша с една подходяща мета- чи признанието на всички гости. Поздравления му
фора на акад. Тончо Жечев, че поднесе д-р Гецова, кмет на общината, поетът и предАприлското въстание е Разпетия петък на седател на Общински съвет - Лясковец Петър Слав“Българския Великден”.
чев, ръководителката на литературния клуб
Петър Славчев “Вдъхновение”, филолози и приятели.

ЦДГ “Радост” отпразнува 35 години от създаването си

ЦДГ “Радост”, град Лясковец е открита официално на 16 април 1973 година.
Тя е едно от първите детски заведения в
града. В нея има места за 104 деца, разпределени в четири възрастови групи.
Преподавателският колектив е от 10 на
брой детски учители със защитени бакалавърски и магистърски степени по предучилищно възпитание, както и с професионално-квалификационна степен.
Първоначално детската градина е носила името “Мария Гюлчева”, но през
1991 г. е преименувана в “Радост”. Първа
директорка е била Пенка Пенкова, а покъсно ЦДГ “Радост” управляват Иванка
Джурова и Марияна Милева. През годините тук са работили дългогодишно и са
се пенсионирали учителките Параскева
Стефанова, Йорданка Стоянова, Маргарита Кьорчева, Еленка Йовева, отдали години педагогически труд на децата и
предучилищното възпитание. Децата и
техните учители са завоювали с общи
усилия и упорита работа много грамоти,
плакети, награди, купи и отличия, като са
участвали успешно в педагогически, обществени и научни прояви.
От няколко години насам е сформирана и работи детска вокална група “Планинско поточе” с ръководител музикалния педагог Светлана Иванова. “Планинско поточе” работи съвместно с туристи-
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Общинска хроника

език при БАН.
Проектът започна през 2006 г. с цел да
бъдат установени ясни и твърди правила
за транслитерация на българските собствени имена на латиница. Влизането
на България в ЕС и задълбочаването на
диалога между културите и интелектуалния живот на различните страни, интензивната глобализация, както и разширения международен обмен на стоки и услуги, наложи необходимостта от единна, общоприета система за транслитериране.
Затвърждаването на системата обаче
не би било възможно, без активното участие на всички институции и цялото общество. С тази инициатива община Лясковец е първата. А министър Василев е
избрал Джулюница заради това, че името
на селото има един от най-трудните правописи.
Поставената нова табела, с правилно
и з п и с а н о то п о н и м и ч н о н аз ва н и е
Dzhulyunitsa, е само една от хилядите табели, които ще има в България.

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

Община Лясковец и Звеното за управление
на проекти към общинска администрация събра на
среща всички неправителствени организации, структури на гражданското общество, читалищни и училищни настоятелства. Дискусията се състоя в конферентната зала на Музея на градинарството. На поканата на д-р Гецова се отзоваха представители на
много сдружения и организации. В препълнената зала гости и домакини обсъдиха възможностите за
бъдещо партньорство, съвместни проекти и инициативи в контекста на членството на България в Европейския съюз.
Специалистите от Звеното представиха и годишния план на община Лясковец за 2008 г., който
включва 13 проекта за кандидатстване по Оперативните програми и пред други международни донори.
Този план бе приет на предходното заседание на местните парламентаристи.
Д-р Гецова сподели с присъстващите, че искренно се надява тази среща да постави началото на
едно по-добро взаимодействие между общинската
администрация и сдруженията и организациите на територията на общината. Интересът на лясковчани
към срещата и активното участие в разговора показа,
че присъстващите живо се вълнуват от много въпроси и този ентусиазъм и готовност за партньорство ще
доведе в бъдеще до повече успешно защитени проекти.

“БРАУН ТИМ” СЪЗДАДЕ КЛУБ
ПО ОРИЕНТИРАНЕ В ЛЯСКОВЕЦ

Около 35 деца от Лясковец са се запалили по спортното ориентиране. Това са
малчугани на възраст от 5 до 13 години,
които от началото на тази календарна година с ентусиазъм ходят на тренировки
при бате Калин. Така наричат секретарят
на клуба по ориентиране Калин Пенчев.
Той е възпитаник на известния в цяла
България „Браун тим” и е един от състезателите с най-много награди и високи постижения. Децата се упражняват по три
пъти седмично, като съботно-неделните
тренировки са в местността около Петропавловския манастир и около Камъка в Г.
Оряховица. Макар и млад, лясковският
тим на „кафявите” вече има участия в големи състезания в областни градове. В
Плевен хлапетата са се състезавали за купа „Трети март”, а във В. Търново са взели
участие в съревнование по спортно ориентиране, което беше една от проявите
за празника на града - „С карта из Търновград”. Освен това децата са били и на два
тренировъчни лагера - в Кайлъка и в Котел. Тези лагери се организират с цел да
се събират деца от клубове от цяла
България и в приятелски срещи да се
упражняват в най-различни тренировъчни игри, в нощно ориентиране и ориентиране по азимут.
Община Лясковец се стреми да помага на младите спортисти и съдейства за
развитието на отбора. За голямото Великденско състезание, състояло се на 26,
27 и 28 април в Търговище, общината пое
разходите за престоя на състезателите и
осигури транспорт за децата. Двадесет
деца участваха в тридневното състезание и преживяха незабравими мигове в
празничните дни.

