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БА Л Е Т Н И Я Т П РАЗ Н И К ЛЯСКОВЕЦ ИЗПРАТИ
СЪБРА НА СЦЕНА 150 ДЕЦА АБИТУРИЕНТИТЕ СИ
Тази година в Лясковец празникът, посветен на балета
събра в две вечери на лясковска сцена общо 150 танцьори.
Той се проведе за девети път
под патронажа на кмета д-р Ивелина Гецова като деца и младежи на възраст от 5 до 18годишни от седем града на страната танцуваха за лясковската
публика. Домакините от Танцова школа „Ритъм” тази година бяха подготвили юбилеен концерт,
който представиха през първия
ден за своите гости. Пред лясковската публика и
приятелските балетни студиа те
показаха грация
и талант, а поводът бе 40 години от основаването на балетната школа в Лясковец и 20 години от създаването на балет
„Ритъм” под ръководството на Валя Атанасова.
Двудневният
балетен форум,
посветен на нежното балетно изкуство се провежда от години на сцената на лясковското
читалище „Напредък-1870”, което е домакин
на събитието. За девети път тази година община Лясковец и читалището посрещнаха
гости, възпитаници на балетни студиа от Варна, София, Пловдив, Велико Търново, Шумен, Горна Оряховица. В деветото издание
на Празника на балета в Лясковец участваха
девет състава. Това бяха два състава от
съседно Велико Търново - Танцово студио
„Ритъм” с ръководител Валя Атанасова и
„Вирджиния балет”, с ръководител Мария Казарина и двата колектива при Младежки дом
- Велико Търново, три състава от Варна - Студио „Балет Бъчварова” при Общински детски
комплекс с ръководител Бистра Бъчварова,
също школа „Балет” и „Фуете Данс Студио” с
ръководители Татяна Костова и Славена Кос-

това. В ритъма
на танца се
впуснаха и Школа по класически танци
при читалище
„Боян Пенев1949” - гр. Шумен с балетен
педагог Светла
Денчева, Танцово ст удио
„Дилейн” при
столичното 55о СОУ „Петко Каравелов” с ръководител Диана Джарова, възпитаниците на Маша Иванова - Балетно студио „Буратино” от град Пловдив и Модерен балет „Етна” при Младежки
дом, гр. Горна Оряховица с художествен ръководител Надя Стойчева. Представено бе за
поредна година многообразие от различни
танци в направления - класически и модерен
балет и характерни танци, като изпълненията включваха - кънтри, ориенталски, арабски
и персийски танци, ръченица, полка, нестинарски и много други.
Патронът на празника д-р Гецова поздрави и в двете вечери младите таланти и на
всички колективи традиционно бяха връчени
награди и грамоти за участие, а на празнуващите юбилея си домакини, д-р Гецова предостави парична сума за закупуване на подарък по повод кръглите годишнини.

През последните
седем години се наложи в община Лясковец
една традиция, която
събира многобройна
публика лясковчани,
дошли да изпратят
младите хора в града
по пътя към зрялото
им бъдеще. И тази година за дефилето на
абитуриентите в Лясковец площадът се изпълни с хора. Родители, учители, гости и
множество граждани
приветстваха с бурни
аплодисменти порасналите момичета и
момчета. По червената пътека минаха общо 43-ма абитуриента, 14 красиви девойки и 29 елегантни млади мъже. Голяма арка, балони, цветя, усмивки и радостни възгласи от публиката посрещаха всеки дефилиращ абитуриент. На сцената пред читалището с големи букви те оставиха своето послание: „С дух крилат и бисерни мечти, оставяме във времето следи…”.
Класните ръководители, изпращащи випуск 2016, Вася Николова и Марина Костади-

нова, приветстваха и се сбогуваха от сцената със своите възпитаници пред очите
на обществеността. Младежите поздрави по традиция
кметът на общината д-р Гецова, също и директора на
училището Даниела
Арабаджиева. За спомен
зрелостниците получиха
плакети и рози от кмета, а
под звуците на „Един неразделен клас” випускници
2016 запечатаха последните си мигове заедно в снимки на централния площад в
родния Лясковец.
По-късно небето
над заведението, в
което празнуваха,
бе озарено от празнични фойерверки изненада-подарък
за тях от кмета д-р
Гецова. Два дни
преди да се състои
официалната церемония на площада,
в двора на училището всички учители и
по-малките възпитаници на школото
се събраха, за да изпратят зрелостниците. Дванадесетокласниците посрещнаха за последно като ученици знамето
на гимназията и изслушаха химна на
Република България. Издигнат беше
националния флаг,
след което знамето
на СОУ „М. Райкович” бе предадено на бъдещите дванадесетокласници. Поздравления
отправиха директорът Даниела
Арабаджиева, кметът на община Лясковец
д-р Гецова и учителката им по български
език и литература Росица Петрова, а класните ръководители плиснаха менче с вода за
„На добър час”.

ОТКРИТО БЕ ОБНОВЕНО КРИЛО В СГРАДАТА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

С празничен водосвет бе открито в Лясковец обновено крило в сградата на Домашния
социален патронаж. Дни преди светлите Великденски празници бе прерязана лентата на
Звеното за почасово предоставяне на услуги
за социално включване в домашна среда. Това стана възможно, благодарение на спечелен от община Лясковец проект. Водосветът
на обновеното крило на сградата направи
лясковския свещеник отец Никола Чочев, който поръси за здраве и благополучие всички
служители, работещи в обновените помещения и благослови също и потребителите на
почасовите услуги - хора в неравностойно положение и нуждаещи се от грижа възрастни
хора. Поздрав с песни от репертоара си поднесе и групата за стари градски шлагери „Бели ружи”, а лентата прерязаха кметът на
Общината д-р Гецова и народният представител от ПП ГЕРБ инж. Клавдия ГригороваГанчева, които също поздравиха служителите с новата придобивка. Управителят на
Общинския комплекс за социални услуги Ивелина Цвяткова представи работата по проекта и разказа за направените ремонтни дейности.

„През месец септември миналата година
бе подписан договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по проект

„Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за
социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.
По проекта бе предвидено разширяване на Звено за услуги в домашна среда, създадено по схемата „Помощ в дома“ и подобряване
на материалната база. Изградени
бяха още едно помещение с две работни места и една зала за групови
занимания. Във връзка с това бе извършен ремонт на неизползваеми
до този момент две стаи, както и на
прилежащите към тях - коридор и
санитарно помещение. Ремонтираните помещения са обзаведени
и оборудвани с всичко необходимо
за тяхното функциониране - компютърна конфигурация, преносим компютър, мултифункционално устройство, работни столове, бюра, етажерки и шкафове и

др., както и апарат за измерване на кръвното
налягане за нуждите на предоставяните
здравни услуги. Разширяването дейността
на Звеното за услуги в домашна среда позволи да се предоставят интегрирани услуги на
деца и възрастни с увреждания и на хора над
65 години с невъзможност за самообслужване, както и социални и здравни услуги в домашна среда. Създаденото Звено за почасови услуги усъвършенства и доразвива предлаганите социални услуги „Личен асистент“,
„Социален асистент“ и „Домашен помощник“
от една страна, а от друга - способства за подобряване качеството на живот и интегриране на възрастните хора и на хората с увреждания от община Лясковец. С изпълнение на
проектните дейности през декември 2015 година бяха наети първите „социални асистенти“ и „домашни санитари“, а от април 2016 и
„личните асистенти“. По проекта работят 10
„домашни санитари“, които обгрижват 58 потребители, 4 социални асистенти, обгрижващи 8 потребителя и 17 лични асистенти, полагащи грижи за 25 потребители”, това разказа
управителят на Общинския комплекс Ивелина Цвяткова.
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ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ТРИ ОДОБРЕНИ ЕКОПРОЕКТА

На територията на община Лясковец ще
бъдат изпълнени три проекта - на НУ „Цани
Гинчев”, в село Драгижево и ЦДГ „Пчелица”,
гр. Лясковец. Проектите бяха защитени от общината в рамките на националната кампания „За чиста околна среда - 2016 г.”, обявена
от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС). Одобрените проекти са на обща
стойност 19 886.40 лева, като се очаква договорите да бъдат сключени през месец май.
Крайният срок за реализацията на дейностите по кампанията е 30 ноември 2016 година.
Проектът на НУ „Цани Гинчев” е с наименование „Повишаване екологичната култура
на учениците от НУ „Ц. Гинчев”, гр. Лясковец,
чрез изучаване и практически наблюдения
над дървесните видове в Лаборатория на открито, еко-кът и „Зелен мултимедиен кабинет”. Целта на проекта е повишаване на екологичната култура, образование и възпитание на учениците за опазване на околната
среда, растителното разнообразие и значението му за живота на Земята. В рамките на
проекта ще бъде организирано екологично
събитие за стартиране на проекта с почистване и грижа за дървесните видове и останалата растителност в двора на училището.
В дейностите по проекта се предвижда още
създаване и оборудване на Лаборатория на
открито за практическо познаване, документиране и оценка, изучаване и наблюдение на
дървесните видове в двора на училището и в
други части на града и района. Ще бъде
създаден и еко-кът за засяване на тревисти,
храстовидни и дървесни видове от ученици,
учители и родители и наблюдение над разви-

тието им през различните сезони.
Изпълнителите на
проекта ще създадат
и оборудват „Зелен
мултимедиен кабинет” - мултимедиен
център за представяне на ученическите
разработки на екологични теми за времето
на проекта и след него, ще се организират
екологични събития
за времето на проекта, включително и
през лятната ваканция. Всеки клас ще направи хербарии и албум „Моето дърво”.
Учениците ще поставят също хранилки за
птици, ще ги наблюдават и ще се грижат за
тях. Ще изработят и табели за всяко дърво в
училищния парк с информационна и познавателна цел. Малките природолюбители ще
изработят и книжки-определители за срещащи се в града и защитената местност „Лесопарка” дървесни видове, ще направят и
първи стъпки и указания за работа с електронен определител за дърветата в България в
„Зеления кабинет”. За целта ще бъдат организирани походи с учебно-познавателна цел
в защитена местност „Лесопарка”, съвместно със специалист от лесничейското стопанство. В края на проекта децата ще популяризират резултати от проучванията си пред
родители, граждани и представители на об-

щинската власт за устойчивост на постигнатите резултати.
Одобреният проект за кметство Драгижево се нарича „Възстановяване и благоустрояване на зона за отдих в село Драгижево”.
Целта на проекта е да се почисти, възстанови и благоустрои част от общински урегулиран поземлен имот, в който е разположена
сградата на читалище „Развитие-1894”. В
сградата и двора на читалището са обособени зони за спорт, в т.ч. закрито помещение за
тенис на маса, открита спортна площадка с
фитнес уреди, игрище за бадмингтон, маса
за шах и места за тихи игри. Целта на проекта, който ще бъде изпълнен със средства от
ПУДООС е да се благоустрои невъзстанове-

ната част от имота и да се изгради нова зона
за отдих. В рамките на проекта ще се извърши почистване на терена, изграждане на
алеи и площадки за достъп, обзавеждане с
градинско оборудване - беседка и пейки, изграждане на парково осветление към зоната
за отдих и спорт. Ще се възстановят тревните
площи и ще бъдат засадени разнообразни
декоративни храсти и дървета.
Проектът на ЦДГ „Пчелица” е под наименованието „Зелена детска градина - възстановяване на зелени пространства за изнесено обучение за деца и възрастни в двора на
детската градина”. Целта на проекта е екологично възпитание на децата чрез подобряване на образователната среда за деца и учители и превръщане на част от двора в Екотеритория с подходящо обзавеждане и оборудване, установяване влиянието на „зелената
детска градина” върху поведението, отношението и развитието на децата в условията на
пряк контакт с природата. Предвижда се да
се извърши почистване на околното пространство и възстановяване на зелените площи около площадката за игра - презатревяване и зацветяване, доставка и монтиране
на ново обзавеждане за двора - градински
пейки и комплекти маси с пейки, съобразени
с възрастта на децата, създаване на интерактивен кабинет за занимания по образователно направление „Природен свят”, оборудван с две интерактивни табла с образователни игри, черна дъска за рисуване, мултимедиен проектор и учебни пособия - учебни
книжки, рисувателни блокчета за ръчно изработени флаери от децата, указателни табели
за растителните видове в двора на детската
градина и кратка информация за тях и други.

Проект
„Да сбъдваме заедно мечтите си”
Договор № БС - 33.14-1-015 / 28.09.2015 г.

200 САМОДЕЙЦИ ПЯХА В ДРАГИЖЕВО
ПРОЕКТ „ДА СБЪДВАМЕ ДНИ ПРЕДИ ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК
ЗАЕДНО МЕЧТИТЕ СИ”

Учениците
от ОУ „П. Р.
Славейков“ село Джулюница, участващи в проект
„Да сбъдваме
заедно мечтите си“, финансиран от
ЦОИДУЕМ, се
в к л юч и х а в
две тридневни пролетни
академии по
лидерство и
предприемачество в
Пъргавеловите къщи в
Яковци. Сред красивата природа на Еленския балкан, ученици и родители се обучаваха в сложната материя на предприемачеството, както и за развитие на лидерски
умения и повишаване на езиковите умения.
За да приложат наученото на практика те
имаха различни задачи и състезания: да
организират пролетен базар, да създадат
собствена фирма за кетаринг, да организират коктейл и др. За отлично участие в обученията родители и ученици получиха сертификати.
В момента пред учениците от 7 и 8 клас
предстои много важен избор за училище, в
което да продължат образованието си. За
професионалното им ориентиране по проекта бе предвидено посещение на четири
професионални гимназии в Г. Оряховица и
В. Търново, където децата подробно да се
запознаят със специалностите и реализацията им на пазара на труда. Посетени бяха
ПГ по хранителни технологии в Горна Оряховица и ПГ по туризъм Велико Търново,
където преподавателите бяха подготвили
презентации за специалностите и професиите, за постиженията на възпитаниците им,
за курса на обучение и по-важните срокове

за кандидатстване. Учениците пък демонстрираха специалните си умения за подреждане на маса, за приготвяне на коктейли и много други. ПГ по моден дизайн също
посрещна нашите ученици, където възпитаниците на гимназията изнесоха модно ревю
с тоалети, създадени от самите тях. Бъдещите фризьори направиха прически на гостите си и затвърдиха впечатленията им, че
професионалните гимназии са школа за истински професионалисти. Обиколката из
училищата завърши с посещение на ПГ по
електротехника и електроника, където нашите ученици бяха запознати с интересни
специалности, кабинети, лаборатории, учители.
След като събраха вълнуващи впечатления от посетените училища и се запознаха с различни специалности, пред седмокласниците и осмокласниците предстои време за размисъл при избор на училище и
бъдеща професионална ориентация, и разбира се - отлично представяне на националното външно оценяване.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

На 15 май в лясковското село Драгижево
се проведе песенен празник. Празникът си
драгижевчани по традиция отбелязват в деня на Светците „Константин и Елена”, но винаги е предшестван от фолклорен преглед
на песента. Тази година песенният фест
събра за своето VІІ издание състави от общинските шест читалища и пенсионерски
клубове, както и гости от съседни селища.
Седмият общински преглед на песенното самодейно изкуство Драгижево 2016 се състоя
в салона на читалище „Развитие-1894” село
Драгижево. Организацията отново бе на местното читалище, подкрепено финансово от
община Лясковец и протече на сцената на
културната светиня в селото. На празника поздравление поднесоха кметът на Драгижево
Цоньо Трънков и общинският кмет д-р Гецова. С обръщението си към всички самодейци
тя пожела: „Бъдете здрави, събирайте ни
още дълги години на тази сцена и пазете и
предавайте на поколенията своя опит,
мъдрост, духовния плам и обичта към песента!”
В навечерието на своя храмов празник село Драгижево посрещна на сцена над 200 изпълнители - общо 21 изяви на 14 колектива,
два дуета и пет индивидуални изпълнители
от общинските села и общинския център. На
сцената се изявиха и много гости - самодейците от Група за стари градски песни и шлагери „Незабравими спомени” към НЧ „Ила-

рион Драгостинов - 1897” с.
Арбанаси, както и гоститанцьори от Клуб за хора и
народни танци „Ресенски япрак” към читалище „Народна просвета 1874” село Ресен. В програмата се включиха също и Детски танцов
състав „Дъга” при НЧ „Напредък-1870” град Лясковец,
както и най-малките любители на песента - малчуганите от драгижевската ЦДГ
„Вълшебство”. В песенното
надпяване най-малкият
участник бе 5-годишната Даяна Ахмедова от село Драгижево, а Николета Христова от Мерданя, която е на 6
години, се представи за втори път на песенния фестивал. Найвъзрастният изпълнител бе 85-годишната
Пенка Ненова от Добри дял, която е и солистка на групата.
Седмият общински преглед на песенното самодейно изкуство беше открит от Детския самодеен състав при драгижевското читалище, като децата с песен и слово приветстваха всички присъстващи, а края на концерта сложиха с песента „100 години да сме
така” сборна формация от клубовете на пенсионера в селата Драгижево и Мерданя с
ръководител Цветанка Христова.
За всички колективи организаторите бяха подготвили грамоти и подаръци. Въпреки,
че прегледът няма конкурсен характер, за
трети път вече изпълнителите бяха наблюдавани от доц. Митко Димитров - преподавател в катедра „Музика” при ВТУ. Той направи
подробен разбор на изпълненията и ги сравни с тези от предходните години. Като найдобър бе определен съставът на читалището от Мерданя с художествен ръководител
Красимира Колева. Отбелязан бе и напредъкът на групата на домакините с художествен ръководител Цветанка Христова.
За всички гости на село Драгижево организаторите бяха подготвили и изложба от плетива и бродерии, в която бяха представени уменията на Злата Йоргова, Йорданка Балашева, Петранка Бешева, Йорданка Червендончева и Върбинка Гуглева.

ЛЯСКОВЕЦ

Общинска хроника

стр. 3

ЗА ШЕСТИ ПЪТ СЕ НАШИ УЧЕНИЦИ С ИЗЯВИ
ПРОВЕДЕ SPELLING BEЕ ПОСВЕТЕНИ НА КНИГАТА

За поредна година се проведе Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee. Тази пролет то записа
шестото си издание и децата от Лясковец
отново с голямо усърдие учиха и се включиха в инициативата.
Над 6500 ученици от 274 училища в цялата страна се впуснаха в надпреварата
след усилена подготовка в продължение на
няколко месеца. Участниците се подготвяха по предварително изготвен списък от
500 думи още от началото на месец декември. Класиралите се на първо и второ място представят училищата си на регионалните състезания, които се проведоха в 10
областни града в страната. Най-добрите 30
ученици участваха в националния финал
на 23 април в София, където по традиция
се определя Spelling Bee шампионът за годината. Spelling Bee е традиционно американско състезание, в което състезателите
спелуват (от англ. spelling), т.е. произнасят
буква по буква различни думи на английски
език.
Даниела Вачева, ученичка от IV клас на
НУ „Никола Козлев” се класира на първо
място в училищния кръг, а Мариян Йосифов, също четвъртокласник, се класира на
второ място. И двамата ученици продължиха напред и се явиха в регионалното състезание.
Почетни гости на състезанието в другото лясковско училище „Цани Гинчев” тази година бяха бивши възпитаници на школото,
победители в училищния кръг през изминалите 5 години - Десислава Димитрова, Йоана Йорданова, Николай Василев, Гергана
Терзиева, Джанер Мехмедов, Никол Саламанова и Доротея Тончева. Диктор на училищния кръг тази година беше Десислава
Димитрова. През 2011 година тя представи
НУ „Цани Гинчев“ на областно и на национално ниво и като победител в Първото

състезание по спелуване в България 2011
г., участва в национален лагер, проведен в
Банско.
Чрез включване на бивши свои възпитаници, училищното ръководство цели да се
изгради мост между поколенията деца, учили в „Цани Гинчев”. Инициативата е част от
поредицата прояви, посветени на 200 години от създаването на училището и 110 години от построяване на училищната сграда на
Начално училище „Цани Гинчев” в Лясковец.
Победителите в училищния кръг в „Ц.
Гинчев” не успяха да стигнат до националния кръг като Деси Димитрова, но участваха в регионалното ниво в Ловеч. Това са третокласничката Дария Стаменова, класирала се на първо място и Карина Димова, спечелила почетната втора позиция.
Тази година състезанието премина в изключително оспорвана надпревара. Всички участници бяха много мотивирани и подготвени отлично, затова за първи път в историята на състезанието бяха излъчени двама шампиони. Никол Петрова на 12 години
от СОУ „Иван Вазов”, гр. Плевен и Владимир Живков на 14 години от СОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Ловеч са новите
Spelling Bee шампиони.
Състезанието се организира от Фондация „Корпус за образование и развитие КОРПлюС”. То се осъществява в партньорство с Фондация „Америка за България”,
Посолството на САЩ и под патронажа на
Министерството на образованието и науката. Тази година състезанията се проведоха
под наслов „BEE above aggression”. На участващите училища са предложени правила
за толерантност и добронамереност в
клас, като идеята е да се обърне внимание
на проявите на агресия и случаите на тормоз в училище и начините за тяхното преодоляване.

По случай
Световния ден
на детската книга - 2 април и
М е ж д у н а р одния ден на книгата и авторското право - 23 април, в СОУ
„Максим Райкович” се проведе
открит урок на
тема „Приказният свят на
Андерсен”, в
който участие
взеха 5 а, 5 б, 5
в и 6 б клас. Целта на тяхната
у ч и т ел к а п о
български език
и литература
Анелия Цонева
беше петокласниците да съпреживеят приказката „Грозното патенце” и да осмислят художествената
идея на текста, като я драматизират. Затова
самите те се превъплътиха в ролята на сценаристи, режисьори, актьори, сценографи и
тонрежисьори.
Учениците от 6 б клас се включиха с резултатите от анкета, която предварително
проведоха сред различни възрастови групи,
и чрез нея представиха отношението на обществото към приказките на Андерсен. По то-

зи начин възпитаниците на СОУ „Максим
Райкович” показаха, че интересът към книгите и четенето е още жив.
Най-добро цялостно представяне в драматизацията на „Грозното патенце” имаха
учениците от 5 в клас. Те получиха награда и
специални поздравления от директора на
училището Даниела Арабаджиева, която им
пожела все така пламенно да работят в часовете по литература и да не забравят, че „книгата на ум учи”.

ПРАЗНИК НА ДОБРОТО
СЪТВОРИХА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

„Не всеки
ден е Великден!” Обикновено така
оправдаваме
някой неуспешен опит да
постигнем нещо, да направим нещо по
план или да
изпълним нечие или свое
желание. И по
този начин отключваме сякаш фабриката за мечти и
желания и даваме пълна
с во б од а н а
въображението си. Някъде по света
подготовката за този празник на чудесата и
сбъднатите желания започва още в първите
пролетни дни. Грижливо внимаваме да не
забравим някого, да сбъднем желание, да
предизвикаме усмивка… Но дали забързани в еуфорията и завладени от приповдигнатото настроение не пропускаме да отворим сърцата си за смисъла на празника? Дали не пропускаме да видим тези около нас,
които остават сами? И защо само по големите празници трябва да се замисляме за
хората, които ни заобикалят - било то близки или непознати? Не може ли цяла година
да държим очите и сърцата си широко отворени, да не спираме доброто, което е в нас
да струи и да го раздаваме щедро?
Вече четири години дните около Великден са особено празнични и специални за
учениците от НУ „Никола Козлев” с класен
ръководител Кремена Енчева. „За поредна
година възпитаниците й участваха в националната кампания за Европейския ден на солидарност между поколенията. Целта на то-

зи международен празник е да се инициират разнообразни съвместни събития на хора от всички възрасти и да се привлече вниманието на обществото към приемствеността, разбирането, зачитането и солидарността между поколенията”. Деца и възрастни заедно дариха пъстроцветно украсени
яйца, като посетиха в домовете им самотни
възрастни хора в града. Като своеобразни
художници се изявиха и тази година
четвъртокласниците. Те участваха в конкурса за най-интересно боядисано яйце, провел се в пенсионерския клуб „Мазневска
чешмичка”. Учениците пожелаха отново да
зарадват с произведенията си нуждаещите
се от внимание и подкрепа възрастни хора.
С пълна кошница с яйца и козунаци, заедно
с членове и председателя на клуба Сийка
Камбурова, под чието ръководство украсиха и яйцата, групичката от четвъртокласници потропа на вратите на старците и успя да
зарадва самотните възрастни хора в града
ни.
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ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛЯСКОВЕЦ
Петото издание на Национален събор на овцевъдите в България се проведе в
периода 6-8 май 2016 г. край
Петропавловкия манастир в
град Лясковец. Единственото по рода си събитие не само в България, но и в Европа
бе организирано за поредна
година на лясковска територия и събра над 100 000 посетители. Организатори на
събора са Фондация „Наследство в бъдещето“ и Национална асоциация за развъждане на млечни овце в
България, в партньорство с
община Лясковец и съседните общини Велико Търново и Горна Оряховица.
Съборът преплита стопанския и етнокултурен аспект на овцевъдството, като традиционен поминък и включва в себе си изложения
на животни, био продукти, техника, различни
фермерски състезания, изложения на занаяти, богат фолклорен конкурс, народни борби,
кулинарни атракции и др. Фермери от всички
краища на България, представители на чуждестранни браншови организации, дипломати и над 2000 участници във фолклорния конкурс дойдоха в околностите на нашия манастир „Св. св. Петър и Павел” за грандиозното
тридневно събитие.
Откриването на петото издание на националния форум беше навръх Гергьовден и започна с кocмичecкaтa пeceн „Излeл e Дeльo
хaйдyтин”, изпълнeнa oт 7-гoдишнaтa Мapия
Бeчeвa, следвана от водосвет и официалните приветствия. Прерязването на лентата направиха председателят на Асоциацията на

овцевъдите Симеон Караколев, домакинъткмет д-р Ивелина Гецова и кметът на Велико
Търново инж. Даниел Панов. Присъстваха и
областният управител проф. Пенчо Пенчев и
инж. Добромир Добрев - кмет на третата община-съорганизатор на събора - Горна Оряховица. Тази година дойдоха и гостипредставители на 19 браншови организации
от Европа и Централна Азия, които участваха
в кръгла маса на тема „Състояние и перспективи на овцевъдството”, състояла се в Парк
хотел „Арбанаси”. На форума бе представен
овцевъдния отрасъл на държави от Европейския съюз, Молдова, Сърбия, Черна гора, Македония, Турция, Грузия, Азербайджан, Киргизстан, Таджикистан и др. Представителите
на съсловните организации обмениха опит и
коментираха проблемите на бранша в различните държави. Пред чуждестранните участници беше презентирано и състоянието и

перспективите на овцевъдството у нас. Заради нодуларния дерматит на Събора тази година нямаше изложение на овце и кози. За гарантиране сигурността на фермерите и безопасността от заразяване на животните, бяха
взети стриктни мерки, съгласувани с организаторите на събитието. Въпреки това по подобаващ начин за поредна година Националният събор на овцевъдите представи този важен за страната ни отрасъл. Показани бяха
селскостопанска техника и многообразие от
млечни овчи и кози продукти, месо, разнообразни фуражи, конкурси за най-добро сирене
и кашкавал, музейни експозиции за развитието на овчарството през вековете и много други. Зa пъpви път нa пpaзникa нa oвцeвъдитe
на колела пpиcтигнa мyзeй-aвтoбyc, в който
бе показана eкcпoзицията „Бащино огнище”,
включваща изобилие oт автентични български дрехи и предмети - иcтopичecки oблeклa,

носии, книги, оръжия и т.н.
Сред кулинарните изкушения на събора бяха чеверметата, както и уникалният овчи суджук, с дължина
100 метра, приготвен и опечен на място. 10 производители на млечни кози и овчи
продукти се включиха в изложението. Надпяване на фолклорни формации с конкурсен характер под наслов
„Заблеяло ми агънце” огласяше поляните край манастира. 35 различни изпълнения на песента „Заблеяло
ми агънце“ се състезаваха в
едноименния национален
фолклорен конкурс, състоял
се на две сцени. Призът обаче спечели 15-гoдишнaтa Пeтя Стaнeвa, която бе избрана единодушно от жypитo за тазгодишната Голяма награда. Наградени бяха
и най-добрите творби от участвалите 270 в
конкурса за деца и юноши, посветен на овцевъдството. Призьори в „Нарисувай“ станаха
15-годишният Евгени Цветков от Благоевград от по-голямата възрастова група и 13годишната Ивон Гъркова от Велико Търново,
спечелила първо място в своята възрастова
категория. И тази година гост на събора беше
Ути Бъчваров, който забърка специален гергьовденски курбан, от който опитаха 3000 души. Два дни гергьовски гозби готвиха и нашите кулинарки от пенсионерски клуб „Здравец”, село Козаревец. Нашите самодейци се
включиха и със свой щанд в експозиционната
зала на събора, където представиха по подобаващ начин овцевъдството и характерните
за овчарите среда и начин на живот.

КОЗАРЕВСКИЯТ ТЕАТЪР УЧЕНИЦИТЕ НИ ШЕСТВАХА,
С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЯХА И ТАНЦУВАХА
ПРЕГЛЕД В ДРАГАНОВО В ДЕНЯ НА ДУХОВНОСТТА

С шествие по централната улица и градския площад започна празничния 24 май в
Лясковец. Парадът на учениците от училищата в града предвождаха мажоретките и
фанфарния оркестър при най-голямото школо - СОУ „Максим Райкович”. Ленти с надпис
„Отличник” носеха завършващите с отличие
зрелостници - общо 11 на брой ученици.
Тържеството, посветено на празника на
българската просвета и култура и на славянската писменост се проведе в салона на читалище „Напредък-1870” със сборен концерт от изпълненията на ученици от трите
училища - „Никола Козлев”, „Цани Гинчев” и
„Максим Райкович”. В началото на концерта
културни, просветни дейци и ученици бяха
поздравени от кмета на общината д-р Ивелина Гецова. „Носете винаги светлината на този празник в
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
душите си,
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
обичайте,

Театралната трупа при козаревското читалище НЧ „Земеделец - 1899” спечели Специалната награда на кметство Драганово
за спектакъл от VІ Национален преглед на
селските любителски читалищни театри.
Домакин на театралния форум, състоял се
в продължение на пет дни беше горнооряховското село. В конкурсната програма на
форума в Драганово се конкурираха 20
спектакъла. Постановките бяха оценявани
от жури с председател Гергана Пирозова и
членове режисьорът Юри Статков и актьорът Любомир Бъчваров. Козаревските
актьори спечелиха журито с драмата „Боряна” от Йордан Йовков, най-новата им рожба
за тазгодишния театрален сезон. Постановката им е под режисурата на Стефка

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Петрова. Талантливите козаревчани завладяха с играта си публиката още през
първия ден. Колеги-актьори, режисьори,
гости и жители на селцето имаха възможност да се насладят на козаревската постановка, която откри новия VІ преглед на театрите в Драганово.
Освен отличието за цялостен принос на
трупата, Диплом за актьорско майсторство
получи Стоян Златев за ролята на Златил.
Младата актриса Ивона Йотова, която изпълнява главната роля в пиесата на козаревския театър, също грабна Диплом за второ място в категорията за най-добре изпълнена женска роля. Театралите получиха от организаторите и статуетката на форума.

ценете и пазете родния български език и не
забравяйте, че чрез него получавате знание
и прозорец към света. На всички желая здраве и нека успехите и творческият ентусиазъм бъдат винаги до вас”, пожела им
кметът.
Децата от НУ „Цани Гинчев” се бяха подготвили за празника си с песнички и стихчета
като „Буквички”, „Кирил и Методий” и „Има
светлина”, както и с мажоретния танц „Училище любимо”. От другото НУ „Никола Козлев” децата също възпяха и прославиха буквичките, родната реч и декламираха стихотворенията „Азбучна молитва”, „Усмивката” и
„Обичам книгата”. Тематични песни за 24
май изпълниха и малките синигерчета от
СОУ „Максим Райкович” - „Хвърчило”, „Приятели” и „Един неразделен клас”, а мажоретния състав на гимназията сложи красив финал на празничния концерт с изящните си изпълнения.

