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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Уважаемисъграждани,
За мен е чест да Ви по-

здравя с празника на нашия
роден град-Петровден.
Отново ни събира една свет-
ла за всички нас дата - праз-
ничния 29юни -Денят на рав-
ноапостолите Петър и Па-
вел. Това е храмовият праз-
ник на град Лясковец, който
от години всички заедно
празнуваме и ден, в който
славим и почитаме вековни-
те традиции и достойното
минало.

ПетъриПавел са покровителине самонанашата све-
тиня, изправила величествен ръст над града ни. Още от
отколешни времена, равноапостолите са закрилници на
всички лясковчани, на хората, които са обитавали тези
свещени земи. В тъмните дни на робството манастирът
е бил пазител на българщината, закрилник на нашите
смели деди и огнище на вярата и просветното дело, бла-
годарение на които сме оцелели. И днес от високата бя-
ла скала, равноапостолите продължават да бдят над
лясковчани, които в това време на стремителни преоб-
разувания, работят с голяма всеотдайност за добрува-
нето на града ни.

В празничния ден, когато честваме двамата светци,
си спомняме за делото на лясковските общественици, за
благодетелите, за борците и съзидателите на нашия ху-
бав Лясковец. Възрожденският летопис на будното ни
градче, е преизпълнен с необикновени хора, ценностни
личности, събития и герои, които ще останат във вечна-
та памет на националната история. На тях дължим доб-
рото име на града си, от тях тръгва градивното начало,
от техния опит и мъдри завещания черпим сила за свои-
те постижения в настоящето. И с поглед, отправен към
бъдещето, крачим към успехите и поривите на новото
време, знаейки, че пътищата към предстоящите смели

начинания, тръгват винаги от съхранената мъдрост на
миналото.

Възрожденският дух на нашите славни предцие ката-
лизатор на прогреса ни. С гордост днес можемда кажем,
че сме наследници на една богата духовна култура, че
жителите на Лясковец имат своето място и ценен принос
за развитието на нацията, че оттук тръгва устремения по-
вей на революционната борба, че редица поколения са
дали жертви и много кръв за свободата и щастието ни.
Многовековната история помни, че сме наследници на
смели борци, на трудолюбиви и всеотдайни люде, на
майстори-винари и градинари, на ученолюбиви и талан-
тливи хора.

Съвремие и минало си дават среща, за да съчетаят
тенденциите и изискванията на настоящето с историчес-
ките извори, за да градят местното и национално само-
чувствие на лясковчани. А бъдещето, което ще съграж-
даме зависи от нас, от оптимизма и надеждата за промя-
на. С присъщата упоритост и предприемчивост на наши-
те деди трябва да направим утрешния ден на нашите де-
ца по-светъл и по-сигурен, за да има повече добро и ра-
дост в душите ни.

Да посрещнем празника със заслужена гордост от
плодовете на своя прогрес и с амбициозен взор да
вървим напред и нагоре към още по-големи успехи в но-
вото европейско бъдеще. Дано Светите равноапостоли
съпътстват нашия живот и винаги да закрилят всеки
един гражданин на общинаЛясковец.

Уважаеми съграждани, в тези предпразничнимигове,
искам да Ви пожелая преди всичко здраве, нека запазим
и пренесем традициите на гордите лясковчани в самите
нас. Нека с делата си покажем, че сме достойни про-
дължители на предците си, а за младото поколение да
бъдем добър пример. Да продължим с достойнство из-
пълнението на всеобщата си мисия - благото на гражда-
ните на общинаЛясковец.

Честит празник!
д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА

Кмет на Община Лясковец

Празникът на Лясковец има своите ко-
рени във Възраждането, а селището до
края на ХVІ век било разположено около
„Светицата” на значителна площ. То зае-
мало терените на югозапад от днешния
басейн „Водопада” и принадлежащият му
развлекателен комплекс, а на североза-
пад - по-голямата част от местността „То-
доровец”.

Повечето автори свързват съществу-
ването на Лясковец със създаването на
манастира „Св. св. Петър и Павел” от
първите десетилетия на Втората българ-
ска държава (времето на Асеневци) и че
той е билманастирско село.Жителитему
са обработвали манастирските имоти и
затова са получили прозвището „паров-
чани”, от „парици” - категория зависими
селяни в средновековното феодално об-
щество.

„Светицата” се явява като център на
селището. Тя представлява равна,
кръгла тераса с площ около 3 000 кв.м,
без видими останки на повърхността от
по-ранни строежи и изкопни работи. Еди-
нствено туристическото дружество
„Янтра” за сега проявява спорадичен ин-
терес за почистване и поставяне на ука-
зателни знации табелина товамясто.

При строежа на църквата „Св.Ди-
митър” в средата на ХІХ век от големия
майстор-архитект Колю Фичето са по-
лзвани камъни от разрушената църква
„Св.Троица”. По описанията на възрож-
денския писател Павел Калянджи можем
да приемем (априори), че църквата е би-
ла по план от типа на еднокорабните, ед-
ноабсидни църкви с притвор, каквито са
характерни за средновековноТърново.

Според преданията, тук са зимували
стадата на българските царе, на които
лясковчани били пастири. Те са построи-
ли тази църква в центъра на селището, за
да обслужва населението. В нея през ХІХ
век, след като Лясковец се пренесъл на
север, на по-удобен терен, са провежда-
ни литургии само на храмовия празник.
Хората са излизали в тържествени про-
цесии от трите махали - Св. Никола, Св.
Димитър и Св. Атанас. Свещениците от-
служвали вечерня и сутрешна литургия,
светили водаи поръсвалинарода за здра-
ве и успех.

В обстановката на бездуховност, коя-
то днес тресе българското общество, би
следвало да се намерят начин за поста-
вяне нещата на място. Чувстват се еле-
менти на желание и готовност, и когато те
са истински - това не емалко. Тогава оста-
ват средствата, които вложени разумно,
професионално, с чувство замярка и отго-
ворност, могат да превърнат „Светицата”
и днес в свято място, където гражданите
да общуват по определени поводи, да се
провеждат открити уроци поистория, геог-
рафия, природознание и т.н. А църквата
на „Светицата”, разкрита и експонирана в
подходяща среда, ще бъде добрият зна-
ков белег на историческата ни памет.

Петър Славчев

Уважаеми граждани на
Лясковециобщината,

На празници е прието да
се говори само за хубави не-
ща и да се чуват само добри
пожелания, но това не озна-
чава, че липсват обектив-
ност и чувство замярка.

Общинският съвет -
Лясковец при изборите на
20 ноември 2007 година има
17 мандата и е сформиран
от пет политически партии -
ГЕРБ - 6, БСП - 4, ЗС „Ал.
Стамболийски” - 3, АТАКА - 3

иСДС - 1. В него са конституирани седемпостоянни и ед-
на временна комисии. До сега са проведении 11 заседа-
ния и на тях са приети над 120 решения, които се отнасят
до инфраструктурата, икономиката, социалната полити-
ка, културно-просветни и здравни въпроси идр.

Има „мъртво вълнение без потънали гемии”. В такава
обстановка се показва „Кой кой е”, но постепенно неща-
та се канализират, страстите утихват, а и за пълен ходна-
предса необходими политическа воля и интелектуален
заряд.

В навечерието на празника не ми се говори и слуша
за това колко много се грижим за жителите на общината.
Моята максима е „Ако искаш да кажеш нещо на хората,
най-добре е да го направиш”. Искам те да бъдат по-
спокойни и уверени, защото липсата на регламент и си-
гурност в живота им не е резултат от причините, а причи-
на за резултата в положението им.

Група млади специалисти разработиха проекти на
стойност над 18 милиона лева. Някои от тях са приети и
на път за реализация - обекти от четвъртокласната
пътна мрежа, пречиствателна станция в с. Джулюница,
дом за възрастни хора в с. Козаревец, канализация в с.
Добридял, ремонт на училищаичиталищаидруги. Всич-
ко това беше обект на вниманието и решения наОбщин-
ския съвет. Беше проведена и съвместно работа с мла-
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“Български традиции”
откриване на фотоизложба на Теодора Мечкарова

/фоайе на Община Лясковец/

Празничен концерт
на самодейни колективи от община Лясковец и Г. Оряховица

/читалище “Напредък-1870” Лясковец/

"Арт-керамика"
о

/Музей на градинарството/
ткриване на изложба на уникални керамични изделия

Театрална постановка “Просяшко приключение”
трагикомедия на Ян Солович - постановка на козаревската трупа

/Читалище “Напредък-1870” Лясковец/

Празник за най-малките лясковчани
детско шоу

/Читалище “ Напредък-1870” Лясковец/

Еко-хепънинг
Футболен турнир

- з
с участие на отбори от община Лясковец

/стадион "Юнак" гр. Лясковец/

абавни игри за цялото семейство
-
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ПРАЗНИК НА ГРАД ЛЯСКОВЕЦ

Празнична литургия
в манастира “Св.св. Петър и Павел” по случай храмовия празник

Тържествена сесия
на Общински съвет - Лясковец

/в заседателната зала на Община Лясковец/

Тържествен ритуал
/площад “Възраждане”/

Празничен концерт с участието на Васил Найденов
/площад “Възраждане”/

КАНИМ ВИ ДА ПОСРЕЩНЕМ ПРАЗНИКА ЗАЕДНО

дежкия парламент наСОУ „МаксимРайкович”.
Задачата на Общинския съвет като орган на местното самоуправление е да оправ-

даедоверието на гражданите в общината.
От името на неговите членове и от мен, в чест на празника голям, приемете най-

искрени поздрави и пожелания за здраве, радост и успех.
ПЕТЪР СЛАВЧЕВ

Председател на Общински съвет - Лясковец

НАЧАЛОТО

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ЛЯСКОВЧАНИ !
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В БИБЛИОТЕКАТА СЕ ПРИЛАГАТ
МОДЕРНИ ПРАКТИКИ

БАЛЕТНАТА ШКОЛА И ДЕТСКИ ТАНЦОВ
СЪСТАВ “ДЪГА” СА КОЛЕКТИВИ
С НАД 30-ГОДИШНА ИСТОРИЯ

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МУЗИКАЛНИТЕ
ТРАДИЦИИ В ГРАДА НИ ВЕЧЕ 50 ГОДИНИ

СЪЩЕСТВУВА ДЕТСКА МУЗИКАЛНА ШКОЛА

М. ПЕТРОВА Е РЪКОВОДИТЕЛ И НА НАЙ-МЛАДИЯ
КОЛЕКТИВ СРЕД ЧИТАЛИЩНИТЕ СЪСТАВИ -
ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА “ЗВЪНЧЕТА”

В читалището основната дейност развива библиоте-
ката, която притежава фонд 46 500 носители на инфор-
мация, а това, че 70% от читателите са учащи се, е без-
спорнофакт, доказващ ключовата роля на библиотеката
в интелектуалното развитие на подрастващите. Чита-
лищните дейци имат нагласа за новаторство, затова се
насочиха към приобщаването на местната общност към
световната култура чрез Интернет - един независим на-
чин за общуване с всяка точка на света. Министерството
на културата и ръководството на читалището предоста-
виха средства за техническо осигуряване на библиоте-
ката. Бяха закупени компютърна и копирна техника, коя-
то посетителите могат да ползват. Най-хубавото е, че от
няколко години в процес на изграждане е база данни
“Електронен каталог”, елемент от софтуерният продукт
на “Автоматизирана библиотека”. “Електронен каталог”
е програма, която осигурява експертно търсене по раз-
лични библиографски признаци - автор, заглавие, изда-
тел, година на издаване и др. До момента базата
съдържа 2000 библиографски описания. Благодарение
на това се улеснява търсенето на библиотечните мате-
риали, което помага бързо и лесно да бъдат обслужвани
посетителите.

Освен основната библиотечна дейност, усилията на
читалище “Напредък-1870” са насочени и към съхраня-
ването на културните традиции, към обогатяване на ду-
ховния живот на града ни. Творческият живот на читали-
щето се изразява в реализирането на разнообразни кул-
турни инициативи - концерти, тематични чествания, спек-
такли, конкурси, изложбии празнични прояви.

Ръководителите - Валя Атанасова и Йордан Зангов
са горди с постиженията на своите възпитаници. От най-

ранно детство децата на Лясковец започват да танцуват
в родното читалищеимного от тях прекарват дълги годи-
ни там, отдаденина творчеството. В навечерието на свет-
ли празници като Петровден, не можем да не изкажем
своето удовлетворение от постигнатите успехи на ляс-
ковските дарования. Благодарение на труда и всеотдай-
ната грижа на своите ръководители, децата на Лясковец
имат завоювани редица престижни награди. Балерини-
те например притежават златни медали от Национални
конкурси и фестивали - от “Орфеева дарба” в столицата
и отДетскифестивал вКранево, награждавани са и за хо-
реография на танц, имат завоювани и втори места в На-
ционален конкурс вБургас и Г.Оряховицаи т. н.Освен то-
ва имат богата концертнадейност, няколко успешни спек-
такли и организиранПразник на балета в две последова-
телни години. Значими са и постиженията на фолклор-
ния състав “Дъга”, който освен престижни изяви в стра-
ната, има и участия в Балкански фестивал в Превеза -
Гърция, концертни турнета в Австрия, участия във фес-
тивали в Бурса - Турция и много други. В редица репуб-
ликанскифестивали танцовият състав е отличаван с лау-
реатски звания, сребърни и златни медали. Той отлично
представя на всяка сцена богатството и разнообразието
на българския фолклор и печели овациите на публиката
със звуците ибагрите на народното творчество.

През миналата година тя чества своя 50-ти юбилей.
Настоящ педагог в школата е Мария Петрова, която об-
учава деца от 5-годишна възраст до момента на израс-
тването им и тяхното формиране като музикални талан-
ти. Изучават се инструментите пиано и акордеон, а инди-
видуалните занимания, включват солфежи теория наму-
зиката.Преподавател по акордеон е маестро Димитър
Русев. Музикалните дарования на Лясковец са печели-
ли не малко награди през петдесетилетното съществу-
ване на школата по музикално изкуство. Много добро
представяне на възпитаниците на М. Петрова е отбеля-
зано в Националенфестивал в Пловдив и в Национален
конкурс в Бургас, където най-добре са се представили с
изпълнениенабългарскамузикална творба.

Благодарение на обичта си къммалчуганите, ръково-
дителката успешно укрепва таланта и развива певчески-
те умения у децата. Групата има своите изяви в различ-
ни празнични и благотворителни концерти, също и в из-

ГОРДЕЕМ СЕ СЪС СВОЕТО ЧИТАЛИЩЕ
СВЕТИНЯТА, КОЯТО СЪХРАНИ ДУХОВНАТА ОБАЯТЕЛНОСТ НА ЛЯСКОВЧАНИ

Почти четиринадесет десетилетия лясковското читалищее сре-
дище за духовния живот на местното население. За будните чита-
лищни дейци от първостепенно значение е развитието и обогатява-
нето на културния живот на хората, както и съхранението и популя-
ризирането наценнитебългарски традиции, съхранениот нашияна-
род през вековете. Със своята многолетна история то е оставило
трайнадиря вживота на поколения нашисъграждани. Запазилоеду-
ховността и винаги е отговаряло на потребностите на населението.
Затова с гордост отбелязваме постиженията и успехите на тази на-
ша светиня.

За успехите на читалището безспорно принос имат най-вече чи-
талищните дейци. Благодарение на председателя Иван
Арабаджиев и секретаря Теодора Пангелова, които са с дългогоди-
шен опит и притежават изключителен професионализъм, отлични
ръководни умения и всеотдайност в работата си, днес на читалищ-
ното поприще твори активно в разбирателство и синхрон отличен
екип от дейци на културата. Без благодатната почва, която осигуря-
ва читалищното настоятелство, съставите и колективите нямашеда
пожънат големите успехи. Особено важно е да се отбележи също,
че стимулирането от страна на общинското ръководство и постоян-
но оказваната помощ, както и добрата връзкамежду дейците на кул-
турата и местната власт са сащо от голямо значение за постигнати-
те резултати. Голямо разбиране и финансова подкрепа оказват
кметът на общината д-р Гецова, както и председателя на общинския
съвет и местните парламентаристи, които винаги се съобразяват в
решенията си, с необходимостта да се развива таланта на нашите
деца.

вестни фестивали, като например този в Габрово, който
е последното им значимо участие. Четиринадесетте
“звънчета” са се представили блестящо в VІІ Национа-
лен фестивал “Малкият Смехурко”. Те са участвали с
две хумористични песни, сценично подплатени с ориги-
нални клоунски костюми. Хумористични са и наградите,
които са завоювали децата. Освен Диплом за отлично
представяне, те са били удостоени с Жителство на пла-
нетата на смехаМалкият Смехурко, с Орден на усмивка-
та и с Виза за следващо участие във фестивала на сме-
ха. Най-вълнуващи впечатления е оставила у малките
“звънчета” срещата с невероятния и обичан от всичкиде-
ца батеЕнчо от предаването “Кой е по-по-най?”

като придобиваширока популярност и сред зрители-
те на цялаБългария. За да се възроди и обогати добрата
традиция на градския песененфолклор в Лясковец, най-
голяма заслуга има художествения ръководител - маес-
тро Димитър Русев. Той е автор на съвременни светски
песни, на песни, посветени на родния град, както и на
химна на град Лясковец. Съставът е многократен носи-
тел на призове вНационалнифестивалина старата град-
ска песен в страната - в Петрич, Стара Загора, Пловдив,
Хасково, В. Търново и др. Успешни са и концерт-
спектаклите “Докле е младост”, ”Песен за душата”, ”Тан-
го със спомена”, както и съвместните им концерти сМар-
грет Николова и Николай Любенов. Безспорно високите
постижения и широката популярност съставът дължи на
солистката Добринка Стателова. Носител на ярък твор-
чески талант, тя щедро раздава своя прекрасен глас и
певческомайсторство вечедесетилетия наред.

извоювал своите първи награди от проведените об-
ластни и общински конкурси. Негов ръководител е Роси-
ца Петрова, под редакцията на която излязоха първите
авторски стихосбирки през изминалитедве години - сбор-
ника с поезия на пет ученички от СОУ “М. Райкович”
“Една звезда” и стихосбирката на учителката Галина
Москова “Багрите на моята душа”. Преди няколко дни бе
представен още един сборник с поезия на Анелия Не-
дялкова.

които разнообразяват и обогатяват културния му жи-
вот. В Кръжока по изобразително изкуство, воден от Де-
сиславаЦуцулова, децата развиват усет за колорит ижи-
вописни умения, които успешно прилагат в конкурси.
Кръжокът организира и тематични изложби на рисунки,
картички и мартеници. В читалището се водят и курсове
по английски език и аеробика.

В богатото разнообразие на читалищната дейност,
разбира се не на последно място, се вписва и дейността
на запазения за поколенията

С право можем да кажем, че той е едно от бижутата
на лясковчани. Музеят пази домашния уют и спомена за
нашите трудолюбиви предци и типичните за техния бит
уникалниоблекла на градинарииоръдияна труда.Сама-
та експозиция е много впечатляваща, както за малки, та-
ка и за възрастни посетители. Все по-голям е и интереса
на туроператорите, които след посещение наскоро от-
криха, че лясковския музей е нова и неочаквана туристи-
ческа дестинация за всички тях. Уредникът на Музея се
надява, че ще бъде включен много скоро в техните мар-
шрути. “Със сигурност туристите, коитощенипосетят, ня-
ма да останат разочаровани. Доказателство за това е
книгата за впечатления, в която са запечатани искрените
и спонтанни чувства на посетителите.Написаното от раз-
личните по националност, възраст и образование гости
звучи почти еднакво”, отбелязва г-жа Пангелова. Ето и
няколко извадки от впечатленията на посетителите:

“Възхитена съм, тук са съхранени българската ду-
шевност и българския бит. Това е единмалък рай!

Иоще: “ХвалаВам, потомцина възрожденци!
“Онова, което удивлява е стремителният, изтънчен и

носещ бъдеще дух на лясковчани. Бъди благословен,
Лясковец!”

“Тук се почувствахмебългари! Гордеемсе!”

ВЕЧЕ 15 ГОДИНИ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ
НА ГРАДА НИ СЕ ВПИСВА

ЗА РАЗВИТИЕ ТАЛАНТА
НА МЛАДИТЕ ДАРОВАНИЯ АКТИВНО РАБОТИ И

ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ “ВДЪХНОВЕНИЕ”

КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО ФУНКЦИОНИРАТ
КРЪЖОЦИ И КУРСОВЕ

ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ
МУЗЕЙ НА ГРАДИНАРСТВОТО

И СЪСТАВЪТ ЗА
СТАРИ ГРАДСКИ ПЕСНИ “БЕЛИ РУЖИ”

Момичетата на Валя Атанасова очакват с нетърпе-
ние предстоящото си участие вVІИнтернационална сре-
ща на младежите, занимаващи се с балетно изкуство.
Във фестивала ще се включат балетни състави от раз-
лични държави. Той ще се състои в Люблин, Полша в
края на месец юни и се организира от Младежкия бале-
тен център, който по традиция кани професионалнии са-
модейни балетни училища и школи от различни страни.
Лясковските балерини са единствените участнички от
България и това е голяма гордост за тях и преподавател-
ката им. На международната сцена ще излязат възпита-
нички на Валя Атанасова от по-голямата възрастова гру-
па - 13-15-годишните момичета от балет “Ритъм”. Те ще
се представят с класически балет и характерни танци в
рамките на 15 минути, както е предвидено участието на
всеки колектив според предварителния регламент на
фестивала.След трите концерта, в които всички състави
задължително ще вземат участие, нашите момичета се
надяват да грабнат публиката и да бъдат допуснати до
последния Галаконцерт. За всички участници организа-
торите са предвидили екскурзия и разглеждане забеле-
жителностите наПолша.Полжелавамеимуспехи!

Лясковският танцов състав получи покана от орга-
низация FOGEM, която има за цел да разпространява
световния мир и да сближава деца, заети в културната
и социална сфера. Благодарение на подкрепата на об-
щина Лясковец и Общински съвет децата имаха
възможност да заминат за Кипър, където участваха в
Международния детски фестивал. В младежкия фол-
клорен център в Никозия си дадоха среща 11 състава,
от коитошест местни и пет международни. Нашата тан-
цова група се представи чудесно и показа на чуждес-
транните си приятели богат репертоар, в който бяха
включени шест танца от различни области на Бълга-
рия, което бе доказателство за разнообразната нифол-
клорна палитра. Децата играха на няколко сцени в раз-
лични кипърски градове, запознаха се с фолклора на
другите държави чрез музиката и танците, които всеки

ДТС “ДЪГА” БЕШЕ НА ТУРНЕ В КИПЪР един колектив представи. Идеята на организацията да
сближи младежите от различните нации бе изпълнена.
Те повишиха своята култура и станаха добри приятели.
Организаторите - кмета на столицата Левкозия, мини-
стъра на образованието и ректора на американския уни-
верситет приветстваха участниците и бяха подготвили
за тях редица инициативи, които помогнаха за сближа-
ването им и за установяване на трайна дружба и най-
добри впечатления умладите хора.

БАЛЕРИНИТЕ ЩЕ УЧАСТВАТ ВЪВ ФЕСТИВАЛ В ПОЛША
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НА ГОСТИ У ПОЧЕТНИЯ ГРАЖДАНИН ПЕТЪР СЛАБАКОВ

„Грестокомерс“ - лидер в търговията на Централна Северна България

Почетния гражданин на община Ляс-
ковец, известния наш актьор Петър Сла-
баков, скоро навърши 85 години. Понеже
е споделял, че не обича да празнува рож-
дените си дни, след като вече бе отмина-
ла рождената му дата, ръководството на
община Лясковец все пак поднесе свои-
те поздрави и благопожелания към по-
четния си гражданин. Това направиха
програмнияръководителна общинско ка-
белно радио - Лясковец и ст. експерт
“Връзки с обществеността” от името на
кмета д-р Гецова и председателя на об-
щински съвет г-нПетърСлавчев.

Визита в дома на Слабака в Бериево
винаги и у всеки оставя траен спомен.
Срещата с този човек е вълнуваща и за-
помняща се. Откровен до болка, натура-
лен, със силноизострено чувство за спра-
ведливост, с дълбока чувствителност и
безкрайно честен. На пръв поглед чудак,
небрежен и малко груб, но си личи, че в
душата си е много нежен. От разговора с
него стана ясно, че най-доминирищата
му черта е правдолюбивото отношение
към живота. Петър Слабаков обича исти-
ната и се е борил през целия си жизнен
път за нея. Това и още много може да се
каже за нашия съгражданин, освен че е
изключителен артист, той е и невероятна
личност. “Акълътмие същият, какъвто бе-
ше и на 20”, шегува се той. За своя чудак-
съпруг актрисата Цветана Гълъбова каз-
ва: “Той е като едномалкодете”…

Ето как протече разговорът му с про-
грамния ръководител Елена Берова - от-
говаряше на въпросите й лаконично, но
точно. Понякога се отклоняваше и влага-
ше много чувства, завладян от спомена,
преизпълнен с вълнение и сладка ра-
дост, че са го посетили негови земляци:

- Равносметка не правя. От т ва, кое-
то съм направил досега, аз не се отказ-
вам и не се срамувам. Не съм направил
зло на никого, но говоря нещата направо,
без заобикалки. А обикновено хората не
обичат истината. Аз винаги отговарям
веднага, не мисля много и не броя до де-
сет. Може би за някои това е грешка, но
за мене това е едно от добрите ми качес-
тва, защото това ми е помогнало в живо-
та.

-

- Да казвам това, което мисля. От сце-
ната съм искал да кажа нещо на хората.
Аз не играя за себе си, да се затворя в ед-
на стая и да гледам филмите си и да каз-
вам “Ах, колко съм добър!”, а напротив с
всеки филм аз искам да внуша нещо на
хората.

- На себе си.

- Аз не знам дали имам богата душев-
ност, но след толкова години (те са вече
възрастни хора моите синове и дъщеря),
аз не се срамувам от тяхното поведение.
Те се държат нормално и това ме радва,
че са прями катомен.

- Тези мостове аз ги имам. Аз я разби-
рам днешната младеж, но не знам дали
младежта се разбира с мене. На един па-

наир си изтеглих късметче от едно бяло
мишле и прочетох на листчето, че и да
остарея и да побелея,
акълът ми няма да дойде и
аз съмщастлив от това.

- За нищо не съжалявам.
Макар че съм се развеждал
три пъти и е имало и лоши
моменти в живота, аз вина-
ги си спомням само хубави-
те неща.

- На мен ми се иска да се зарадвам и

на хората, но усмивката не се явява, за-
щото хората живеят тежко, работа нами-

рат трудно, предприятията, в които рабо-
тят са невероятно лоши. Това е истина-
та.

- Да бъдат дръзновени, да не им пука
от нищо, но не ги съветвам да вървят по
моя път, защотомогат да останат в днеш-
но време без хляб. Аз никога не съм се
страхувал, дории когато съмбилнарабо-
та.

- Ами от здраве да не се отърват, след
като са здрави - друготоще го имат!

Нараздяла г-нСлабаков обещадапо-
сети Лясковец и своите земляци на праз-
ника на града им.Дано нищонему попре-
чи да бъде гост в този важен за лясковча-
ниден.

o

- Г н Слабаков, ако трябва съвсем

накратко на глас да направите една
равносметка за живота до тук, как би
изглеждала тя?

Г-н Слабаков, а кой е най-ценният
урок, който научихте от най-голямата
сцена -живота?

-На каквонеизневерихтепрезвсич-
ките тези години?

- А какво от Вашата богата душев-
ност успяхте да предадете на Вашите
деца?

- И в тази връзка искам да Ви попи-
там здрави ли са духовните мостове
междупоколенията?

- А има ли нещо, за кое-
то съжалявате?

- Кое е нещото, което би Ви накара-
ло истински да се усмихнете и кое би
ВизарадвалоотцялотоВисърце?

- А какво е Вашето послание към
всички хора и особено към днешното
младопоколение?

- И за финал какво пожелавате на
лясковчани?

-

„Грестокомерс” ООД е лидер в про-
дажбата на бързооборотни стоки на тери-
торията на Централна Северна Бълга-
рия. Фирмата е създадена през 1993 г. и
за 15 години се утвърди като надежден па-
ртньор за повече от 3000 клиенти и над
100 производители. Преди 4 години фир-
мата премества централното си управле-
ние в Лясковец и открива складова база с
площ над 7000 кв. м. В същото време не-
прекъснато инвестира в нови технологии
и в човешките ресурси. В „Грестокомерс”
работят над 250 предимно млади и ква-
лифицирани работници. За да открива
своите таланти и бъдещи специалисти,
фирмата се обърна към университетите и
активно участва в „Кариери'2008”.

„Грестокомерс” е еднаотмалкотофир-
ми в бранша, която издава и разпростра-
нява до своите клиенти продуктов ката-
лог с над 3000 артикула и предлага услу-
гата „продажбапо телефон”.

Днес фирмата разполага с шест со-
бствени складови и логистични бази във
В. Търново, Г. Оряховица, Лясковец, Габ-
рово, Севлиево и Русе с обща складова
площ 15 000 кв. м. В собствения й авто-
парк има над 100 товарни автомобили. В
момента „Грестокомерс” внедрява интег-
рирана система за управление на качес-
твото и безопасността на храните (ISO
9001/HACCP).

Компанията си сътрудничи успешно с
Община Лясковец и участва в съвместни
проекти за развитие на бизнеса в града.
Заради всичко това управителят на

„Грестокомерс”ООДСтоянСтоянов полу-
чава приза на Общината за приноса си
къмикономиката за 2008 г.

- Стартирахмебизнеса си в ГорнаОря-
ховица, а сега централата ни е в Ляско-
вец. В същото време обаче дейността ни
се разпростря в почти цяла Централна
Северна България и вече имаме складо-
ви бази вшест града. Така че явно и вмал-
кия град може да се прави сериозен биз-
нес. От една страна е по-лесно, защото
инвестициите в терени и строителство са
много по-малки. Знаете, че разликата в
цените на имотите в голям град и малка
община са значителни. А принцип на на-
шата фирма е да работи само в собстве-
ни складови бази, а не в наети. От друга
страна пък да си в малък град си има и
трудности, най-вече с подбирането на
персонала.

- Както казах, проблемът с кадрите е
най-големият недостатък на малкия град.
Постоянно обявяваме свободни позиции.
Желаещи има, но повечето отпадат още
при подбора по документи. Квалифици-
рани работници се намиратмного трудно.
Затова тази година сме се обърнали и
към университетите и участваме в Карие-
ри'2008. В същото време обръщаме мно-
го сериозно внимание на кадрите, които

вече имаме, и на тяхното развитие. За
съжаление малка част от персонала ни е
от Лясковец. В момента в централния
склад работят над 150 човека и повечето
са от Горна Оряховица. Бих се радвал,
ако при нас започнат работа повече ляс-
ковчани.

- Големите вериги разместват пласто-
вете в търговията с хранителни стоки, то-
ва ефакт. Неминуемо товаще се отрази и
на малките търговски обекти. Ако те не се
променят, ще стават все по-малко и все
по-голяма част от пазара ще се завзема
от търговските вериги. Ако искат да оста-
нат на пазара, собствениците на малки
магазини трябва да инвестират в обновя-
ването на обектите си, в увеличаване на
асортимента и в обслужването. В големи-
те градове могат да залагат и на специа-

лизацията в определени
стоки, но в малките общини
това не е удачно. Спасение-
то е в повече стоки, по-
добър външен вид и по-
доброобслужване.

- На практика ние сме
фирмата с най-много конку-
ренти. Може и да сме най-
големите в региона като ма-
щаб на доставките, но пък
имамемного по-дребни кон-
куренти, които са специали-
зирани в определени стоки.
Според мен обаче конку-

ренцията е нещо хубаво. Тя те кара да
правиш нещата по най-добрия начин. До-
казателство е последната ни инвестиция
в Русе, която завършихме в началото на
тази година. Там веригите са много и са
на пазара от няколко години. Преценили
сме обаче, че в Русе има място и за нас и
затова създадохме склада си там.

- Почти всяка година създаваме нещо
ново и тази тенденциящепродължи.Пое-
тапно инвестираме н нови търговски ба-

зи, оборудване, модернизиране на скла-
довите стопанства. Стремим се да пови-
шим производителността на труда, като
внедряваме най-съвременното складово
оборудване. Тази година предстои и внед-
ряване на -система за цялостно об-
служване на бизнеса. Сериозни инвести-
ции се правят и в автостопанството. Пла-
нираме също така да продължим разши-
ряването на периметъра, в който рабо-
тим ище откриваме складови бази в нови
градове.

-

- Може да звучи високопарно, но ние
сме партньори, които работим заедно за
развитието на града. От една общинска
власт се очаква да предоставя бързо и
компетентно административно обслуж-
ване на бизнеса и мисля, че в Лясковец
ние го получаваме. Очакваме разбира се
те да помагат с развитието на инфрас-
труктурата в промишлената зона, защото
миналата година „Грестокомерс” трябва-
шедаинвестира собствени средства в ас-
фалтирането на улицата до базата. Очак-
ваме и местните данъци и такси, като так-
са-смет например, да бъдат адекватни и
да се използват по най-рационален на-
чин. От своя страна сме готови да учас-
тваме в общи бизнес-проекти, които
Общината подготвя.

- О, не, не се занимавам с политика.
Не защото нямам мнение, разбира се.
Просто бизнесът изяжда всичкотоми сво-
бодно време.

- Да работиш в „Ротари” означава да
направишнещосдруги хора като теб, кое-
то да е полезно за по-широк кръг от хора.
Това е един от начините, чрез които успе-
лите хора могат да бъдат полезни на об-
ществото. Мисля, че традицията, която
създадохме с награждаването на дарови-
ти децаот двете общининаистина е от по-
лза за бъдещето на Горна Оряховица и
Лясковец.

- Г-н Стоянов малко големи фирми
са базирани извън София или по-
големите градове.Вашатацентралаоб-
аче е в Лясковец. По-лесно или по-
трудно се прави бизнес в малък про-
винциален град?

- Липсата на кадри е основен про-
блем за всички фирми в региона. Как
виесесправяте снего?

- Работите в сферата на бързообо-
ротните стоки, но от няколко години на
този пазар се настаняват големи меж-
дународни вериги, а хипермаркети ни-
кнатвсекиден.Променяли тяхнотона-
влизане в България пазара и доколко
иматбъдещемалкитемагазини?

- А „Грестокомерс”
страхува ли се от конку-
ренцията на хипермарке-
тите?

- Накъде ще се развива „Грестоко-
мерс”вследващитеняколкомесеца?

Тази година получавате наградата
на Община Лясковец за принос към
развитиетонаикономиката. Каквиспо-
ред вас трябва да са взаимоотношени-
ятамеждубизнесаиместнатавласт?

-Впоследновреместанамоднобиз-
несмени да навлизат във властта и до-
ридасъздават собственипартии, изку-
шаваливиполитиката?

- Вие сте сред основателите на „Ро-
тари клуб Г. Оряховица - Лясковец” и
от 1 юли поемате президентския пост
за следващата година. Какво означава
завас този клуб?

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

Майка  Пелагия,  игумения  на  манастира  Св. св. Петър  и  Павел“

Близо 50 години животът на три мона-
хини - Пелагия, Магдалина и Анисия е
свързан с лясковската обител „Св. св.
Петър и Павел”. Когато трите идват тук
през 1960 г., сварват манастира запад-
нал и порутен, без ток и вода, прогнил и
запустял. С труда си монахините го пре-
връщат в един от най-китните духовни
центрове в региона.

Когато дойдохме, манастирът беше
изоставен. Ние бяхме в Казанлъшкия ма-
настир и дойдохме тук на гости. Дядо
Софроний, който беше владика по онова
време, много ни моли да останем тук и да
възродим манастира. Моли ни и Енчо
Стайков, който обеща да помага. Оста-
нахмеи смного труд, съградихме това, ко-
ето е сега , спомня си игуменката на ма-

настирамайкаПелагия.
Енчо Стайков е причи-

ната „Св. св. Петър иПавел”
да е в днешния си вид , убе-
дена е монахинята. Според
нея комунистическият голе-
мец е бил силно вярващ чо-
век и благодарение на него-
вото застъпничество оби-
телта се въздига от запусте-
нието. Като си идваше от
София, първо се отбиваше
тук, излизаше на скалата и
гледаше към Лясковец. Па-
ри не ни е давал, но думата
му тежеше и всички врати
бяха отворени за нас. Така с
неговото застъпничество
успяхме малко по малко да

съградимновите сгради ида стегнем ста-
рите , разказва игуменката.

В един момент в манастира се съби-
рат 15 сестри. Сами се грижат за близо
трийсетина животни и манастирските ни-
ви. Създадена е и работилница за опако-
въчна лента, която се оказва печелившо
предприятие. Банковата криза и деноми-
нацията обаче изяждат парите на манас-
тира. Сега монахините го поддържат са-
мо с приходите от църквата, пенсиите и
наемите от земите. По едно време ни
предлагаха да направим хотелска част и
да печелимот гости. Но като се замислих,
реших, че не е редно. Манастирът е свя-
то място и на хотелът мястото му не е
тук , смята майка Пелагия. Сега в оби-
телтаживеят 7жени -шестмонахинииед-

на послушница. Като бройка не сме мал-
ко, повечето околниманастири са с по ед-
на-две монахини. Но лошото е, че всички
вече сме възрастни и ни е трудно да се
справяме дори с градината , споделя игу-
менката.

Липсата намладижени, които да се от-
дадат на монашеския живот, е най-
голямата й болка. Койще се грижи зама-
настира след нас, след като
никоя не иска да остане
тук”, пита се монахинята.
Самата тя е на 8 години, а
най-младата сестра е на 60.

“Няма я истинската вяра
вече, затова няма и монахи-
ни. Едно време всичко
търпяхме и имаше смире-
ние, хем беше много по-
трудно иработата бешемно-
го повече. Сега младите бя-
гат в манастир, за да напра-
вят напук на майките и ба-
щите си, а не защото обичат
Бога. И като постоят ден-
два, им идва друг акъл и си
отиват.Но пък и тук не емяс-
то, в което можешда си пра-
виш каквото искашидаживееш така, как-
то в другия си живот. Така че може би е
по-добре, че не остават, щом не желаят
да спазват каноните. Но пъкмного се тре-
вожа за бъдещето на манастира, без хо-
ра той не ще оцелее”, безпокои се Пела-
гия.

Самата тя се е отдала на Бога преди
повече от 65 години. Замонашила се е на

21 година и с покорство и смирение е из-
живяла живота си. “Бяхме осем деца и
майка ни редовно ни водеше в черква. В
началото сестра миМагдалина първа за-
почна да ходи при монахините в Каз-
анлъшкияманастир.Няколко пъти и аз от-
идох, но в началото не исках да оставам”,
спомня си майка Пелагия. В един момент
обаче тя започнала да получава странни

видения. Виждала как среща игуменката
наманастира, как тя й подава ръка имла-
дата жена я целува. След няколко дни
разказала за виденията си на свещени-
ка. „Това не е сън, Света Богородица те е
избрала и те вика”, казал тогава отецът и
това предопределило съдбата й. И отто-
гава, вече 65 години, се е обрекла наСве-
таБогородицаиЦърквата.

“
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Роденият в Джулюница
двуметров гигант Калоян
Махлянов - Котоошу стана
носител на Купата на Импе-
ратора в страната на Изгря-
ващото слънце.

Постигнатите победи, до-
вели го до най-високото
стъпало на спортната кари-
ера са мигове на щастие,
съпреживяно от неговите
съграждани, от хората, кои-
то винаги най-много са го об-
ичали и с трепет са чакали
представянето му във всеки
един турнир.

В знак на признателност
и безкрайна гордост от по-
стиженията на Котоошу, на

29 юни 2006 г. жителите на Община Ляс-
ковец удостоиха озеки Калоян Стефанов
Махлянов със званието “Почетен граж-
данин наОбщинаЛясковец” за висок при-
нос в областта на спорта, довел до попу-
ляризиране на общината, региона и стра-
ната.

Момчето от една малка община като
нашата, донесе славата на цяла Бълга-
рия. Въпреки здравословните проблеми,
които имашеи болезнените контузии, Ка-
лоян никога не се предаде. Той се бори
докрай и доказа, че е истински боец. Не-
що повече - той не само достойно защити
своя ранг озеки, той се пребори с най-
големите свои противници - двамата ве-
ликишампиони -АсашорюиХакухо идос-
тигна най-високите спортни върхове.

На най-българския празник, на 24

май, изгря светлината на славата за це-
лия български народ. Печелейки на тази
свещена дата, Калоян Махлянов влезе в
историята на японското сумо като
първия европеец, достигнал до най-
високото отличие - Купата на японския
Император.

Навръх 24 май Котоошу безапелаци-
онно грабна победата в най-жестокия тур-
нир по сумо и с това донесе най-
прекрасния подарък за празника - под-
арък, койтоБългария винагищепомни.

Кметът на общината д-р Ивелина Ге-
цова, както и кметът на Джулюница Янко
Янков споделиха своята радост и гор-
дост от победата на Котоошу. Те изпрати-
ха поздравления от свое име и от името
на всички жители на община Лясковец за
невиждания успех наКотоошу.

Манастир се създава с обич към Бога

ГОРДИ СМЕ С НАШИЯ СЪГРАЖДАНИН КОТООШУ - ТОЙ ГРАБНА КУПАТА НА ЯПОНСКИЯ ИМПЕРАТОР

15-годишният лясковчанин Станимир
Николов е най-перспективният състеза-
тел на горнооряховския клуб по таекуон-
до „Хемус” и една от големите надежди
на бойните спортове в България. Момче-
то с иначе крехка физика почти няма кон-
куренция в своята възраст в страната и от
година насам трупа успехи и на междуна-
родния тепих. За успехите, постигнати в
последните две години, Станимир е удос-
тоен с наградата на Община Лясковец за
принос в развитието на спорта. С тази на-
града в предишните години са били удос-
тоявани КалоянМахлянов, ВалериБожи-
нов, Христомир Христов. Днес те са сред
най-известните български спортисти, по-
стигнали признанието нацял свят. По тех-
ните стъпки върви и Станимир Николов -
първият лясковчанин, участвал на Евро-
пейско първенство по таекуондо.

Станимир Николов е роден и живее в
Лясковец. Учил е в СОУ „Максим Райко-
вич”, а от тази година е ученик в ПГЕЕ „М.
Ломоносов” в Г. Оряховица. Първите си
стъпки в таекуондото прави през 2003 г.
при треньора Румен Димитров, с когото
работи идосега.

Исках да тренирам бойни изкуства, но
не знаех къде. Съвсем случайно на една
олимпиада по математика в ПГЕЕ „Ломо-
носов” видяхме обявата на клуб „Хемус”
и реших, че искам да опитам, спомня си
за началото Станимир. Тогава баща му
обещал, че ако се представи добре на

олимпиадата, ще го запише да тренира.
И малкия спечелил математическото
състезание.

Две години по-късно идват и първите
успехи - медали от турнири на национал-
ната федерация. Истинският си потенци-
ал обаче Станимир разгръща през 2007 г.
Още в началото на годината печели
първото място на турнира в Своге. След
това става републиканскишампион за ка-
дети и влиза в националния отбор за сво-
ята възраст. През юли 2007 г. участва в
Европейското първенство в Будапеща и
само липсата на опит в международни
състезания му пречи да се нареди сред
призьорите. През ноември 2007 г. Стани-
мир отново е с националния отбор на
международен турнир - „Белград оупън”
и печели първия си златен медал от
състезание извън България. Последват
първиместа и от национални турнири.

На практика Станимир вече няма ис-
тинска конкуренция у нас, трудно му на-
мираме и спарниг-партньори за ефектив-
ни тренировки. “Надявам се, че ще про-
дължи образованието си вНСА, както же-
лае, и в София ще развие големите си
възможности”, казва треньорът муРумен
Димитров.

Според специалистите младият ляс-
ковчанин има всички физически даде-
ности, за да постигне големи успехи в тае-
куондото. Към тях се добавят и упори-
тостта и трудолюбието, без които няма

успехи. Тренира всеки ден, а преди голе-
ми състезания и по два пъти на ден. Зад
всекимедал стои къртовска работа имно-
го упоритост.

“Мечтая за Олимпиадата през 2012 г.
Искам да съм на тепиха в Лондон и, раз-
бира се, искам медал, а защо не и зла-
тен”, признава Станимир. “След 3-4 годи-
ни той ще е завършен състезател, защо-
то в нашия спорт са нужни поне десетина
години, за да стигнеш върха. Така че, за-
що не и медал от Лондон. Засега обаче
преследваме по-скромни цели - победи в
турнирите, в които участва, подобряване
на техниката, бързината и силата. Още
едно участие наЕвропейскотощебъде го-
лям успех за нас”, смята Румен Димит-
ров. “Спортът помогна много и за личнос-
тното израстване на Станимир”, уверен е
баща му Николай Николов. Таекуондото
развива много физически качества, но
най-вече помага за стабилността на пси-
хиката, създава навици и самодисципли-
на, възпитава уважение към останалите,
дори ида са ти противници.

Извън тепиха Станимир е скромен и
въздържан и няма как да се познае, че е
майстор в бойните спортове. Не е кон-
фликтен и не показва уменията си извън
залата, ако разбира се, не се наложи.
Преди година и половина - двама по-
големи ученици от гимназията се опита-
ли да го провокират и да изпробват уме-
нията му. “Абе, просто искаха да ме наби-

СТАНИМИР НИКОЛОВ Е БЪДЕЩЕТО НА ТАЕКУОНДОТО В БЪЛГАРИЯ

ят, но мисля, че им показах, че са сбърка-
ли човека и след този момент не са ме за-
качали”, припомня си случката Стани-
мир.

Освен че е добър в спорта, Станимир
е и отличен ученик. В ПГЕЕ „Ломоносов”
е влязъл с четвърти успех след приемни-
те изпити. Продължава да се справя доб-
ре, въпреки ежедневните тренировки и
пътуванията по състезания.

“Следпет години в спорта ощемиеин-
тересно и тренировките ми липсват, дори
да прекъсна само за ден-два. Все още не
знам какъв искам да стана след години,
но знам, че искам да успея и съм готов да
положа нужните усилия”, обобщава 15-
годишният гимназист.


