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ИЗПРАТИХМЕ ВИПУСК 2011 24 МАЙ - ДЕН ЗА ПОЧИТ И ГОРДОСТ

Община Лясковец и Випуск 2011 при СОУ
“М. Райкович” град Лясковец организираха
изпращане на абитуриентите, което се проведе на открито пред читалището в град Лясковец. Две паралелки с класни ръководители
Гинка Гюзелева и Георги Лечев напуснаха
родното училище. За втора година в града ни
по холивудски младите хора дефилират
пред събралото се множество жители и гости
на Лясковец. За пръв път точно преди две години именно в нашия град бе поставено началото на този зрелищен празник и учениците
на випуск 2009 бяха изпратени с тържествен
концерт, минавайки по червените пътеки като звездите от Холивуд. Общинското ръководство се отзова и помогна на младежите за
осъществяването на прекрасната идея и с това Лясковец бе първия в страната, противно
на твърдението на великотърновци, че тази
година поставят началото на нещо ново.
Официалното откриване на празника, посветен на завършването на Випуск 2011 започна с пристигане и обявяване имената на
всички зрелостници. Колона от красиви возила спря движението по централната улица и
площада на града. В шествието тази година
имаше за изненада на всички и автобус, с кой-

то дойде един-единствен абитуриент.
Д-р Гецова посрещна на
сцената пред читалище „Напредък - 1870” красиво облечените млади хора, като им поднасяше рози, балони и плакети с послание. В своето поздравително слово, тя заяви:
„Смело мога да кажа, че вярвам във Вашите бъдещи успехи, защото тук виждам талантливи и знаещи млади хора, изпълнени с решителност и високи амбиции. Ведно с пожеланията за здраве, лично щастие и успехи, искам да Ви кажа
също, че ние се гордеем с Вас!
Бъдете горди и Вие с нашия
град, където и да се намирате. Пътищата на
някои от Вас може би ще ги отведат далеч от
тук, но никога не забравяйте откъде сте
тръгнали. Носете завинаги този град в
сърцето си”. Поздрав и последни напътствия
към завършващите ученици поднесе и директорът на училището Николай Кожухаров.
За да поздрави настоящите абитуриенти,
специално за празника, от София бе дошъл
и Христо Банов, студент по право, който
преди две години постави основите на пищното тържествено изпращане. От името на
съвета на студентите от юридическия факултет, той прочете поздравителен адрес и изказа своите благопожелания към Випуск 2011.
Ученици от гимназията бяха подготвили танци и музикални поздрави за изпращането на
своите по-големи приятели. След приключването на шоу-програмата, преди да се отправят към „Лесопарка” за своята тържествена бална вечер, випускниците изказаха от
микрофона своите благодарности към директора на училището и учителите си, а в
знак на уважение и преклонение пред героичното минало на града ни, на паметника на
загиналите във войните лясковчани бяха положени венец и свежи цветя.

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОЛУЧИХА ДАРЕНИЕ

На 11 май 2011 година, с богат на песенно-музикални и
танцови изпълнения концерт,
децата на Лясковец отбелязаха пролетните празници Благовещение, Лазаровден и Гергьовден. Сборният детски
фест включваше представяния на блокови програми от
възпитаниците на трите детски градини на територията на
града – „Пчелица”, „Радост” и
„Славейче”.
Концертът протече под мотото „Пролет люлчица люлее”
и бе посветен на пролетните
обичаи, пресъздаващи уникалните български традиции.
С него децата показаха на публиката, че добре познават ритуалните действия, съпътстващи пролетните ни християнски празници и могат достойно да представят нацията пред чуждите народи. Благодарение на своите учители, те от малки са
възпитани да обичат родното и богатството
на българския бит и фолклор. Децата пяха,
танцуваха, произнасяха наричания, характерни за празничните ритуали. Допълващ
елемент в пресъздаването им, бяха подходящо украсената сцена, аранжирана с декори и битови предмети.
Освен родителите на децата, дошли да
се порадват на изпълненията на своите
слънчица, да се наслади на детския празник
беше дошла и д-р Гецова. Кметът на общината поздрави всички малчугани за чудесното им представяне, благодари на възпитателите им за ежедневните грижи към тях и по-

жела на децата здраве и безгрижно детство.
Специален гост на тържеството бе директорът на Социално предприятие „Ателие
за пачуърк”, с. Вонеща вода г-жа Незабравка
Раева. Пролетният концерт приключи с поднасяне на голямата изненада на вечерта.
Последваха бурни аплодисменти от страна
на родителите, след като д-р Гецова обяви,
че общинските детски градини получават дарение от Дневния център за хора с увреждания, които работят в социалното предприятие по проект на Фондация „Милениум”. На
директорите на детските заведения бяха дадени протоколи за дарението, което включва
детски чаршафчета, възглавници и шалтета,
килимчета за игра, както и забавни игри и различни други материали за децата, които хората в неравностойно положение са изработили за тях с много любов.

В Л Я С К О В Е Ц Т Ъ Р Ж Е С Т В АТ А ,
ПОСВЕТЕНИ НА 24 МАЙ - ДЕНЯТ НА
БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И
Н А С Л А В Я Н С К АТ А П И С М Е Н О С Т
ЗАПОЧНАХА ОЩЕ НА 20 МАЙ С ПРАЗНИК В
НАЙ-ГОЛЯМОТО УЧИЛИЩЕ. По-малките
ученици изпратиха с концертна програма в
училищния двор дванадесетокласниците,
за които това бе последният ден в родното
училище. Зрелостниците предадоха и знамето на следващия випуск и получиха поздравления по случай завършването си. Гости на тържественото изпращане бяха депутатът Христо Христов, кметът на общината
д-р Гецова и председателят на общинския
съвет Петър Славчев.

На самия празничен 24
май, всеучилищния химн
„Върви народе, възродени”
събра учениците в училищата, след което водени от мажоретния състав на гимназията,
те преминаха в празнично
шествие по централната градска улица. Читалищната светиня се оказа тясна да побере
ученици, учители, дейци на
културата, гости и граждани. В
10 часа в културния дом започна честването Деня на
първоучителите, което откри
кмета на общината с поздравително слово.
В концертната програма се включиха с богат
репертоар и трите лясковски училища, както
и читалищните колективи. Многобройните
изпълнения и желанието за изява още
веднъж доказаха, че децата на Лясковец са
талантливи, знаещи, можещи и достойни наследници на нашите книжовници и будители.
В ДЖ УЛЮНИЦА ПРАЗНИКЪТ БЕ
ДВОЕН. С голямо общоселско тържество
джулюнското читалище „Пробуждане 1896”, съвместно с кметството и ОУ „П.Р. Славейков”, жителите на най-голямото село Джулюница отбелязаха деня на Славянската
писменност и култура, като подготвиха богата литературно-музикална програма. В началото на празника звуча всеучилищния химн
„Върви народе възродени” в изпълнение на
вокална група „Ален божур”. Председателят

на читалището поднесе благодарствени адреси на община Лясковец, кметство Джулюница и личности, оказали подкрепа за развитието на читалищната дейност. Отличителни грамоти получиха всички групи, състави и
кръжоци, които работиха всеотдайно през годината. С грамоти за отличен успех бяха наградени заслужили ученици от първи до
осми клас от директора на ОУ „П. Р. Славейков”. Тържеството продължи с балет, представен от малките балеринки на ЦДГ „Сладкопойна чучулига”, с рецитал за буквите, народни песни и танци, а осмокласниците показаха сценично майсторство с пиесата „Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников. Двучасовата програма завърши с две
изпълнения на „Ален божур”
под съправод на гайда от новия художествен ръководител
Петър Георгиев.
Джулюница е родното място и на писателя Стоян Цонев,
който има над 50 публикации
в печата и 13 издадени романа. В навечерието на големия
български празник в читалището се състоя среща - разговор с писателя по случай неговия 70-годишен юбилей. На
срещата присъстваха кмета
на Джулюница Янко Янков,

доц. Ради Кабаиванов-преподавател във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, отец Николай, негови съученици и приятели, роднини
и деца. Поздравителни адреси към писателя
отправиха Георги Найденов - съученик от детството на писателя, както и бившия директор на джулюнското училище Игнат Игнатов.
Ученичката Симона Колева подари нарисуван от нея портрет на писателя и прочете
„Легенда за Лефеджа и Кара Петър” по негови разкази. В края на срещата писателят подари на всички присъстващи новата си книга с
автограф.
На 24 май се проведе и традиционния
празник на селото. За втора поредна година
във фоайето на читалището бе подредена
богата изложба, разкриваща културните и
спортни постижения на родени в джулюница
дейци и спортисти. За доброто настроение
на празника се погрижи певицата Симона.

ВЕТЕРАНИТЕ ПРАЗНУВАХА 9 МАЙ
На 9 май в клуба на ветераните от войните и сержантите от запаса и резерва имаше
празник. Както всяка година, на този ден, ветераните с приповдигнато настроение се
събират, за да си честитят победата. Попитани какво чувство изпитват по-силно – радост или мъка, фронтоваците бяха категорични, че винаги тази дата поражда у тях радостно вълнение, защото ги връща към победната еуфория след капитулацията на
Хитлер. Разбира се, мъката от загубата на
другарите също е много голяма, споделят
още възрастните хора. Да си честитят Деня

на победата бяха дошли и вече 90годишните фронтоваци Аврам Конакчиев,
Никола Димитров и Ради Радев от Джулюница, които са очевидци на събитията от 1945
година. Тримата са били на фронта, участвали са в бойните действия и казват, че „са се
виждали със смъртта лице в лице”.
На празника си ветераните се върнаха
към спомените си за паметните събития.
Факти от опустошителната война и важни исторически моменти представи пред събралите се ветерани, офицери и сержанти от зана стр. 2
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ЛЯСКОВЕЦ

ВЕТЕРАНИТЕ ПРАЗНУВАХА... В ДОБРИ ДЯЛ СГОТВИХА НАЙ-ВКУСНИЯ БЧК ДАДЕ НАГРАДА
КУРБАН ЗА РИТУАЛА „ОБРОК” „ОТЛИЧНИК”
от стр. 1
паса и резерва и специалният гост-лектор,
ръководител на клуб „Родолюбие” и учител
по история Марийка Давидова. Ръководителката на младите краеведи заяви, че заедно с децата много скоро ще съберат и запишат за поколенията спомените на ветераните от войните.

По повод 66 години от Деня на победата,
на зам. председателя на клуба на ветераните Ради Радев, бе поднесен поздравителен
адрес от кмета на общината д-р Гецова. За
отбелязването на празника д-р Гецова изпрати и скромен подарък за почерпка на
възрастните хора.

Вече години наред в Добри
дял хората извършват ритуалът оброк, който се прави за
здраве и берекет, а също и за
да предпазва жителите на селото от бедствия и катаклизми.
Традицията на добридялчани е много стара, а мястото
от години е едно и също – Кюфлюшката чешма в края на селото. Ритуалът се извършва
винаги в първия понеделник
след Гергьовден. Тази година
събитието беше на 9 май, и
както винаги, за отбелязването му бе приготвена вкусната
курбан-чорба с много подправки. Заедно с курбана на
жертвеното агне, неизменно върви и молитвата към Бога. Отец Христо отслужи празничен водосвет и събралите се жители, заедно
с него, отправиха молитви за здраве, плодородие и добруване за живеещите в селото.
С организацията на оброка тази година
се бе заела Марийка Атанасова от църковното настоятелство, а средствата дариха самите добридялчани. „Правим оброка всяка
година и дано Бог ни пази - всички да са живи
и здрави!”, казва организаторката.

Курбанът бе сготвен от няколко жени от
селото, но под вещото ръководство на найвъзрастната – 83-годишната баба Димитрина Ганева. „Уча ги по-младите, щото скоро
ще ги оставям сами да се оправят вече!”- казва леля Митка и добавя: “Това ястие трябва
да се приготвя само от мъже или от женивдовици. Баба Митка е известна с уменията
си да прави най-вкусната курбан-чорба в
околността и често ходи в съседни манастири да я приготвя.

В навечерението на Международния
ден на Червения кръст и Червения полумесец – осми май, Общинската организация
на БЧК в Лясковец организира среща на
всички председатели на дружествата на
БЧК в общината. Почетни гости на празника
бяха д-р Ивелина Гецова – кмет на община
Лясковец и нейният заместник Георги Петров, също и представители на Областния
съвет на БЧК - директорът Димитър Русев и
Виолета Райкова – член на Областния
съвет.
Председателят на лясковската организация Невянка Козлева поздрави всички
председатели и доброволци, които винаги
са се включвали в инициативи, свързани с
подпомагане на най-уязвимите групи от населението на общината. Пожела много здраве и още по-големи успехи в тяхната благородна мисия.
Чест за работата на Общинската организация бе и наградата, която получи Димитър Димитров – уредник на клуба на инвалида и представител на ръководството на
лясковската БЧК. Наградата „ОТЛИЧНИК”
на БЧК за активна червенокръстка дейност
му бе връчена в Областния съвет във Велико Търново. Тя е показател за ползотворната работа, която върши организацията на
БЧК в Лясковец.

За първи път от
д е м о к р ат и ч н и т е
промени насам студентите от найголемия и найпрестижен юридически факултет в
страната си извоюваха правото да
участват в неговото
ръководство. Един
от главните инициатори да се случи
това е лясковчанинът Христо Банов.
Студентът по „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” е един от
деветимата кандидати за представител на
студентите от втори курс в Общото събрание на Юридически факултет. Основните
функции на провежданото само веднъж на
четири години Общо събрание са да избере
висшите ръководни органи на факултета –
Декан и Факултетен съвет. В своята предизборна платформа лясковчанинът обещава

на състудентите си, че активно ще работи те
да имат свои представители във висшия
орган за непосредствено управление на факултета – Факултетен съвет. На проведените
избори той печели изцяло доверието на своите колеги и получава най-много гласове, затова е първият избран делегат от втори
курс. Общият брой на избраните студенти,
които вземат участие в Общото събрание, е
осемнадесет и те са от всеки курс на двете
специалности в ЮФ – „Право” и „Международни отношения”, като на изборите право
на глас имат близо 2500 студенти.
На състоялото се на 19 април тази година Общо събрание Христо Банов е предложен от останалите представители на студентите за редовен член на Факултетен
съвет. Така той е издигнат за кандидат от студентската квота, редом с кандидатите от другите 3 вида квоти – на хабилитираните лица
– професори и доценти, на асистентите и на
докторантите. След проведените тайни избори става ясно, че Христо е избран за един
от тридесет и петте члена на Факултетен

съвет заедно с 26 професори и доценти, петима асистенти, един докторант и още двама студенти, като член по право е и Деканът
на ЮФ. Така членът от студентската квота
ще има възможност да взема активно участие в решаването на едни от най-важните дела на факултета.
Христо Банов завършва с пълно отличие
СОУ „М. Райкович” и вече три семестъра в
университета има успех 6.00. Докато е ученик в Лясковец е председател на Младежкия парламент и е бил две поредни години
кмет за един ден, сядайки в креслата на двама различни кметове – Димитър Дервишев и
д-р Ивелина Гецова. Мечтае да е магистрат
някой ден, но не изключва възможността да
се занимава и с научна работа в областта на
правото. Още в 10 клас е влизал в ролята на
прокурор като участник в разиграването на
съдебен процес по истински случай – част
от проекта „Познаваме ли съдебната система” на Великотърновския апелативен съд и
Великотърновската апелативна прокуратура. По същия проект участва в телевизион-

но състезание, където печели първо място,
преборвайки се с представители на найелитните търновски гимназии, и е обявен за
участника, боравещ най-добре с правната
терминология. Христо е носител и на традиционната награда на „Ротари клуб – Горна
Оряховица и Лясковец” за постижения в областта на литературата, след като заема
първо място с оценка 6.00 на областния кръг
на Олимпиадата по български език и литература, максимална е оценката му по предмета и на Държавния зрелостен изпит. Тези
два успеха са без прецедент за нашето СОУ
„М. Райкович” и все още никой не ги е повторил.
Без прецедент е и неговата идея за Празничен концерт на площад „Възраждане” по
случай абитуриентския бал на зрелостниците от Випуск 2009, която той с помощта на община Лясковец и д-р Гецова реализира, поставяйки основите на една чудесна традиция в нашия град, успешно взаимствана и
продължена и от тазгодишните абитуриенти.
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ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА СТАРТИРАХА ПРОЕКТ „ПАНАИР НА ДОБРИТЕ ИДЕИ”

В началото на месец май 2011година в Лясковец бе даден официален старт на проект „Панаир на добрите идеи”.
Той ще се реализира от СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица” и ще
бъде осъществен на теритоирята на Местната инициативна
група. Проектът ще се финансира от Фондация „Америка за
България”, Община Лясковец и Община Стражица.
Над 150 гости бяха дошли в лясковското читалище за
официалното откриване, сред тях участници в МИГ, партньори и съмишленици на добрите идеи. Над 150 бяха и камъчетата с послания, които бяха събрани и надписани, а след това поставени в ръчно изплетени чантички. Всеки гост донесе
свое камъче, написа своята мечта и си тръгна с послание и
камъче на надеждата.
За публиката организаторите поднесоха интерактивен
спектакъл. Малчуганите от детско театрално студио „Пинокио” при читалище „Напредък-1870” с ръководител Мариянка Георгиева, пресъздадоха стара притча за местната общност и сготвиха гозба от камъчета. Тяхното послание гласеше: „Малките камъчета никой не ги забелязва, всеки гледа големите. Но всъщност малките камъчета са важни - един ден
те осъзнават своята воля и задвижват колелото на историята, просто само защото с тяхно участие е пъстър и пълноценен света”. Млади художници, ръководени от учителката си
Кремена Енчева, нарисуваха своите мечти и ги представиха
в изложба. След официалната част за всички гости имаше
много изненади - творчески изпълнения на фолклорни, танцови и балетни формации, както и пъстър калейдоскоп от информация за бъдещи събития по проекта.
Целта на проекта е да се мобилизира гражданската активност, чрез организиране и провеждане на общностно
събитие „Панаир на добрите идеи” на територията на общините Лясковец и Стражица. Ще бъдат генерирани, събрани,

представени, избрани, финансирани, реализирани и популяризирани най-атрактивните, интересни и приложими малки
проекти. Намеренията на ръководителите на проекта са печелившите идеи за проекти да мотивират всички участници
да генерират все по-интересни и добри малки проекти за
следващото издание на събитието. Тенденцията за устойчивост на събитието е неговото провеждане да стане ежегодно,
да се мотивират и обединят хората от различни сектори за реализиране на 12-те най- добри идеи. Идеи ще се търсят в
следните обособени групи: група Социални дейности, здравеопазване и хора в неравностойно положение; група Бизнес и туризъм; група Младежки дейности, спорт и отдих; група Образование, култура и традиционни дейности; група Селско стопанство и околна среда; Местно развитие; Иновации.
В края на проекта ще има утвърдено публично-частно партньорство за местно развитие (МИГ). Ще се поощри видимо
и ще се промотира личната предприемчивост в малкия и среден бизнес, гражданския сектор, местната общност и социалните групи. Така ще бъде създадена благоприятна среда
за привличане на допълнителен капитал за реализиране на
добри идеи, което ще доведе до внедряване и популяризиране на добри практики, а това ще допринесе за мобилизирането на социалния капитал на малките населени места. Местната общност ще бъде въвлечена в процеса на идентифициране на местни проблеми и идеи за тяхното разрешаване
като добри практики.
С изпълнението на проекта ще се реализира пилотно по
своята цел и мисия събитие на МИГ-територията. Проектът
ще създаде механизъм за провокиране и поддържане на
гражданската активност на МИГ-територията в общо 28 населени места. Ще се финансират и изпълнят 12-те най-добри
идеи.
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С.И.Л.А „Социалната икономика - Лост и
Алтернатива в развитието на Община Лясковец
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ С.И.Л.А.

През месец май 2011 година приключи проект С.И.Л.А
„Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитието
на Община Лясковец”. Проектът стартира на 1 март 2010 година като за тези 15 месеца с финансовите средства от Европейския съюз и Европейския социален фонд бяха разкрити
три иновативни за община Лясковец услуги – Център за трудова подкрепа, Детски център „Зън-Зън” и Ателие за реклама, които и в момента продължават да предоставят услуги за
гражданите на общината.
За периода на проекта в различни дейности от реализацията му бяха обучени и подготвени 27 души от общината, които са били със статут на продължително безработни. Сега 6
от тях са трудово заети, като петима са част от социалното
предприятие. 40 души с увреден слух и хора с увреждания
преминаха успешно обучение в модули за социално предприемачество. От 116 лица ползвали услугите на Център за
трудова подкрепа 36 са се реализирали успешно на пазара
на труда.
Услугите на социалното предприятие можете да ползвате в сградата на Домашен социален патронаж - Център за
трудова подкрепа, и сградата на бивш Младежки дом - Детски център „Зън-Зън“ и Ателие за реклама.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и при нинакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Общинска хроника

ПЕСЕННИЯТ ФЕСТ В ДРАГИЖЕВО СТАНА ТРАДИЦИЯ
На 21 май Драгижево за втора поредна година беше домакин на голям песенен празник.
Точно преди една година любезните домакини
от читалищното настоятелство посрещнаха
170 самодейци, които с богат фолклорен концерт, поставиха началото на една хубава традиция. Срещата на общинските самодейни
състави нарекоха Общински преглед на песенното самодейно изкуство. Тази година се
състоя второто му издание и на поканата отново откликнаха всички лясковски състави и самодейни формации. Песенният фест съвпадна с честването на храмовия празник на селото – Денят на светците майка и син Константин
и Елена. Отец Даниил отслужи празничен водосвет в читалищната сграда, а малко преди
това бе раздаден и курбан за здраве и плодородие.
Преди да започне песенния маратон, жителите и гостите,
дошли да се насладят на изпълненията, можеха да разгледат подредената в читалището изложба от гоблени и плетива. Около двадесет на брой гоблена с различна големина,
предимно на библейска тематика, красяха стените на етнографските зали. Творенията са създадени от сръчните ръце
на пет драгижевчанки.
Откриването на празника направи Мария Петрова - председател на читалище „Развитие-1894”, а естествено първото
изпълнение беше на домакините – Драгижевската група за
обработен фолклор. 11 състава, 2 дуета и индивидуални изпълнители при читалищата и пенсионерските клубове в ляс-

ковска община, участваха
в състоялия
се песенен
форум. В големия концерт
на песенното
изкуство в про-

дължение на часове пяха лясковските състави „Бели ружи”, „Мелъди”, „Росна китка” и селските колективи Женски народен хор – с. Мерданя, Състав за стари градски песни „Незабравки”, Група за хумористични песни „Черни тарантули”, козаревската вокална група „Младост”, джулюнската Група за стари
градски песни „Пей сърце” и малките певци от вокална група „Славейчета”. Гост-изпълнител тази година

бяха певиците от Женски народен хор „Веселина” от село
Миндя с художествен ръководител Цветанка Христова, дошли да поздравят колегите си.
Двама художествени ръководители - Димитър Русев и
Цветанка Христова, получиха Грамоти за съществен принос
за съхраняване и развитие на художествената самодейност
в община Лясковец, които им бяха връчени от председателя
на драгижевското читалище Мария Петрова. Най-малкият
участник в песенния маратон бе шестгодишната
Мелиса Ахмедова от селото-домакин, а другото, което силно впечатли публиката, бе участието на англичанката Ан Томпсън, която дойде с гостуващия
състав и пя български фолклор – доказателство, че
нашата народна песен е обичана и ценена от чуждите народи.
Кметът д-р Гецова поздрави, както участниците
в прегледа на песенното самодейно изкуство, така
и ценителите на песента – уважаемата публика.
„Прави ви чест, че намирате сили, воля и решимост
да се борите за оцеляването на българския фолклор в тези трудни времена. Вие сте днешните апостоли на българската духовност. Бъдете здрави и
все така отдадени на изкуството! Съхранявайте
фолклорното богатство на нашия регион, обогатявайте го и пренасяйте любовта към песента в
сърцата на младите.
Честит празник, скъпи самодейци, честит празник и на всички, които ценят родния песенен фолклор и умеят да го слушат със сърцето си!”, каза
още тя.

СЪСТАВИТЕ КЪМ ПЕНСИОНЕРСКИТЕ НИ КЛУБОВЕ ПЯХА В ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Тази година се проведе 17-ото по ред издание на
Областния пенсионерски песенен празник „Сребро в коси-

те, младост в душите”. Той се организира от Съюза на пенсионерите и Областния съвет на пенсионерите гр. Велико
Търново и е най-престижния форум на песента за хората
от третата възраст. Тази година домакин на 17-ят песенен
празник бе община Полски Тръмбеш и празникът се проведе в два последователни дни, като в него се включиха пенсионерските самодейни състави от великотърновска област.
На 13 и 14 май 2011 г. певческите групи към общинските
пенсионерски клубове взеха участие в надпяването и спечелиха овациите на публиката. В песенния форум се включиха лясковската певческа група „Чаровна възраст”, „Ален
божур” и група за стари градски песни „Пей сърце” към ККП
„Златна есен” с. Джулюница, групата при ПК „Мазневска
чешмичка” „Росна китка”, драгижевската група за обработен фолклор при клуб на пенсионера „Вяра”, козаревската
вокална група „Младост” при ККП „Здравец” и двата състава от Мерданя – групата за хумористични песни „Черни тарантули” и вокалната група за стари градски песни „Незабравки” при ПК „Надежда”. Всички бяха удостоени с почетни

грамоти за своето отлично представяне, получиха и предметни награди.

СЪСТОЯ СЕ ШЕСТИ ПО РЕД ОБЩИНСКИ КОНКУРС „ЦОНЬО КАЛЧЕВ”
За шеста поредна година децата на лясковска община
рисуваха по теми от творчеството на джулюнския поет
Цоньо Калчев. Повече от месец имаха младите художници,
за да създадат своите творби и да ги представят за участие
в Общинския конкурс за рисунка по мотиви от творчеството
на поета.
Тази година организаторите посочиха на учениците една основна тема – „Полетът на чучулигата”, тъй като водещ
персонаж в стиховете на автора е чучулигата. Всеизвестно
е, че Цоньо Калчев е автор на текста на една от найпопулярните български песни „Сладкопойна чучулига“. По
други негови стихотворения като „Пей ми, славею чудесни“
също са направени детски песни.
Тази година бяха представени 37 рисунки, като наймного на брой са на ученици от средната възрастова група V – VІІІ клас.
СОУ „М. Райкович” се представи с 27
творби, а от Джулюница се включиха
предимно деца от творческата работилница към НЧ „Пробуждане-1896”,
с ръководител Даниела Христова. В
предишното издание на конкурса се
съревноваваха 53 на брой творби, но
журиращата комисия отчете, че
въпреки намаления брой на тазгодишните произведения, участниците
са се справили много по-добре в сравнение с минали години.
След като бяха оценени и класирани, всичките 37 творби бяха експонирани в изложба.
На тържественото й откриване победителите бяха поздравени от кмета
на общината д-р Гецова и от Янко
Янков - кмет на Джулюница. На отличените творби бяха връчени награди
и грамоти за първо, второ и трето място в трите възрастови категории – начален курс 1-4 клас, 5-8 клас и 9–12
клас. Журито бе присъдило и четири

четвъртокласничките Мария Кенарева, Мирослава Дончева и Мартина Караджова от ІІ клас. От групата на средношколците първа е Галя Илиева, втора стана Поликсения Петрова, а трети се класира Иван Денев. С поощрения в тази
най-многобройна група участници се сдобиха Венислава
Нанова, Димитър Манев, Яница Коеджикова и Натали Николова. При най-големите бяха присъдени само първо и второ място – единадесетокласничката Даница Влахова, която
всяка година печели призови места, грабна първата награда, а на почетното второ място се нареди Милена Емилова ученичка от девети клас. Наградени бяха общо четиринадесет деца.

поощрителни награди, както и найпрестижното отличие, което се дава
за най-оригинална творба – Специалната награда на кмета на Община Лясковец. Тъй като при оценяването на рисунките комисията беше силно затруднена при наличието на толкова хубави работи, тази година се стигна до
решението да бъдат присъдени две
Специални награди за найсполучливите творби. Гергана Янкова и Симона Колева са двете носителки на най-престижната награда. И двете момичета са възпитанички на Творческата работилница в джулюнското
читалище и получиха наградите си
лично от кмета на общината д-р Ивелина Гецова.
Д-р Гецова връчи грамоти и награди на победителите в трите възрастови групи. В най-малката съответно на
първо, второ и трето място са

ОБЩА ТРУДОВА БОРСА БЕ
ПРОВЕДЕНА В ЛЯСКОВЕЦ

На 11 май 2011 година в сградата на Центъра за младежки и социални дейности в Лясковец се проведе обща трудова
борса. Борсата беше открита в 10.00 часа от директора на
Дирекция „Бюро по труда” – Горна Оряховица Нели Николова. На откриването присъстваха заместник-кметът на общината Георги Петров, екип от служители на общинска администрация, работодатели и граждани.
В трудовата борса взеха участие джулюнските фирми
„Домат” АД и „Болкан Фроузън Фуудс” ООД, както и „Грестокомерс” ООД – гр. Горна Оряховица и лясковските „Тива”
ООД, „Тотал Вини” ООД и Земеделският производител Петко
Илиев.
Участниците в трудовата борса обявиха общо над 170 работни места, най–много от които предложи „Домат” АД – 150
на брой. По време на трудовата борса, в продължение на няколко часа самите работодатели приемаха документите за
работа на кандидатите. Интересът към трудовата борса беше доста голям, тъй като само за два часа и половина тя беше посетена от над 100 човека – безработни и заети.
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ЛЯСКОВЕЦ

И КОЗАРЕВСКАТА БИБЛИОТЕКА ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ
През 1899 година в Козаревец се ражда читалищната библиотека. Газена лампа, няколко стола и 80 книги, разгръщани с трепет - това е било цялото й богатство, а през 1944 г.
книгите вече са 600 тома, през
1971г. – наброяват 6 840 тома,
а днес има 12 050 библиотечни
единици инвентирани в библиотеката...
На 11 май 2011 г. в Деня на
Светите братя Кирил и Методий,
в НЧ ”Змеделец-1899”, в детския
отел на библиотеката, заработиха три нови компютъра, мултифункционално устройство и
мултимедия за читателите на село Козаревец. Със съдействието на Община Лясковец, Регионалната библиотека
„П.Р.Славейков” и читалищното настоятелство в Козаревец, поредния спечелен проект е вече факт.
Програмата „Глоб@лни библиотеки България" е съвместна инициатива на Министерство на културата и Програмата на

веждане на общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви
групи (деца, безработни, предприемачи
и т.н.), а също приятна физическа среда и
ориентирани към потребителя библиотекари. Софтуерът, нужен за ИТ оборудването, е дарен от Майкрософт, а Програмата се финансира от Фондация „Бил и

ООН за развитие. Чрез нея се предоставя безплатен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп до интернет,
о н л а й н и н ф о р м а ц и я , ел е к т р о н н о
съдържание от местно значение, обучения по компютърна и информационна
грамотност, реализиране на проекти за
общността, пространство за работа и про-

Мелинда Гейтс".
В деня на библиотекаря – 11 май, председателят на НЧ”Земеделец-1899” и кмет
на Козаревец Парашкев Парашкевов, бе
удостоен с Почетна грамота за принос в
развитето на библиотечното дело, връчена от председателя на РД на ББИА Калина
Иванова. Събитието беше част от културния афиш на Регионална библиотека „П.Р.Славейков” гр. Велико Търново. Парашкев Парашкевов взе участие и в Кръглата
маса „Сто години от рождението
на Иван Богданов – виден
български библиограф и литературен критик”, организирана
от Влекотърновската Регионална библиотека.
Ч и т а л и щ н от о Н а с т о я т елство в Козаревц благодари, от
името на своите читатели на
всички, които допринесоха читалищната библиотека в селото
да стане част от световното семейство на „Глобални библиотеки”.

В ДЖУЛЮНИЦА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИЯ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК
За втора поредна година в най-голямото село на лясковска община – Джулюница, се състоя общински детски спортен празник. Той бе организиран от община Лясковец със
съдействието на общинските училища. Проявата е част от
мероприятията, заложени в спортния календар на община
Лясковец. Празникът бе посветен на 17 май - Деня на
българския спорт и в него се включиха всички желаещи деца
от четирите училища в общината. От тази година инициативата протича под наслов „Спорт без граници”. Тържественото откриване в училищния двор направи директорката на
джулюнското училище Даниела Христова.

Спортният празник протече в три направления – щафета,
народна топка и хандбал. На стадион „Владислав” учениците се съревноваваха в щафетно бягане, а на спортните площадки в двора на ОУ „П. Р. Славейков” протекоха спортните
игри по хандбал и народна топка. Учениците от по-горен курс
дори изявиха желание да изиграят приятелска среща по футбол.
След като приключиха състезателните игри, победителите бяха наградени от кмета на общината д-р Гецова. Тя поздрави всички деца с Деня на българския спорт и връчи купи
и грамоти на първенците. За всички участници имаше спор-

СЪСТЕЗАНИЕ ПО РИБОЛОВ ДЖУЛЮНЧАНИ ЩЕ
СЕ ПРОВЕДЕ КРАЙ ЛЯСКОВЕЦ ИМАТ ЕКОПЪТЕКА
За любителите на риболова община Лясковец организира спортна надпревара, в която
се включиха и
малки, и големи.
Състезанието се
състоя на лясковския язовир
Костимялдолен. Инициативата е по плана на спортния
о б щ и н с к и к алендар и съревнованието се изразяваше в това, кой ще улови
най-голямо количество риба.
След като се регистрираха, участниците имаха
право сами да изберат позиция и бе даден старта. Журито беше осигурило на
рибарите време от цели три часа и когато то изтече, под зоркия поглед на комисията, рибата бе изтеглена.
Председателят Георги Петров и зам. кмет на общината
връчи грамоти и парични награди на класиралите се на
първо, второ и трето място. Най-богат улов представи жена и
естествено получи първа награда - Денка Гочева. На второ
място се нареди Бончо Добрев, а на трето – Мариана Димитрова. Организаторите бяха заложили в регламента на риболовната надпревара още четири награди – поощрения, които имаха материален характер – рибарски принадлежности.
Така например, най-възрастният участник 62-годишния Дончо Асенов се сдоби с рибарско кресло, за да ловува занапред по-удобно. Най-малката рибарка, 6-годишната Симона
Димитрова получи макара, а наградата за най-малка рибка
взе 8-годишната Анжелика Ангелова. Интересното е, че наградата за улов на най-голяма риба отиде при съвсем млад
рибар, който засрами и възрастните. Най-голямата риба - шаран с тегло 930 грама, хвана 10-годишният Петьо Статев.

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Амбициозни
служители на общинск а администрация Лясковец, начело с
кмета на общината д-р Гецова
и джулюнския
кмет Янко Янков
поставиха началото на добра
екоинициатива.
В близост до
местността Романа в Джулюн и ц а , в п р одължение на часове 15-те общински служители почистваха
боклуци, трева и
рязаха храсти,
за да направят
екопътек а за
джулюнските жители. Мястото,
откъдето започна облагородяването на района бе точно до
така наречената Хасанова чешма. Предвижда се в началото на екопътеката да бъдат изградени барбекю и беседка,
които да ползват за пикници сред природата гости и жители
на селото.
Д-р Гецова и общинска администрация Лясковец разчистиха района и проправиха път през гората, откъдето ще
започва екопътеката. Ентусиастите направиха и първите
двадесетина стъпала, които отвеждат от местността Корията до върха, откъдето може да се види живописна гледка на
цялото село.
Идеята за еконачинанието е на общински служители, които работят в администрацията в Лясковец, както и на ловци от джулюнската дружинка с представител общинския
съветник Румен Стойков, който активно се включи в стартирането на екопроекта. „Поставяме началото и дано, когато
всичко бъде готово, джулюнчани добре да осъзнаят, че направеното трябва да се пази”, каза кметът на общината д-р
Гецова.

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

тни тениски с логото на празника и сладкиши за почерпка.
В щафетното бягане ученици от първа възрастова група
1-4 клас на първо място се класира отборът на НУ „Цани Гинчев”, следван от децата от Джулюница, НУ ”Никола Козлев” и
СОУ „М. Райкович”. При големите - 5-8 клас, надпреварата
беше много оспорвана – с крачка преднина Джулюница се
пребори за първото място, а отбора на учениците от лясковската гимназия остана втори. В хандбалната игра обаче, за
разлика от щафетата, резултатите не бяха на кантар – джулюнския хандбален отбор „Владислав” показа изключително надмощие и победи лясковския с голяма разлика в резултата.
При началния курс ученици се проведоха и игри по народна топка – там най-добри бяха състезателите от ОУ „П. Р.
Славейков”, втори стана отбора на СОУ „М. Райкович”, трети
и четвърти се класираха двете начални училища – съответно
НУ „Ц. Гинчев” и НУ „Н. Козлев”.

С красиво изплетена люлка от свежи пролетни цветя, пенсионерите от клуба „Мазневска чешмичка” посрещнаха
празника Гергьовден. На красивата люлка се залюляха и
гостите, дошли да уважат празника, организиран от хората
от третата възраст. Люля се за здраве и кметът на общината
д-р Гецова. Тя поздрави пенсионерите за неувяхващия ентусиазъм, с който не пропускат да отпразнуват традиционните
български обичаи, а възрастните хора от своя страна почетоха гостите и празника с поредица от изпълнения - любими
песни за душата. В двора на клуба, под разлистилата лоза,
вдигнаха наздравица за здраве, берекет и изобилие.

