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ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА
Уважаеми
жители на
Община Лясковец,
Отново наближават празничните дни, в
които ще отбележим Рождество Христово и
идването на Новата година.
Отново в мислите и чувствата ни се появяват вълшебството и сияйното очарование на
Коледа. Във времето на добрите пожелания
и подаръците, на веселия звън на камбанките и песните край елхата, ние имаме найголяма нужда от любов и топлота, от разбирателство и най-вече от смели мечти.
Всяка година в празничната нощ на Рождество и Нова година скътваме в сърцата си
надеждата за сбъдване на желанията, и с
трепетно очакване се молим през годината
те да се превърнат в реалност.
Все повече и повече имаме нужда от мечти, от радост в живота, от добри и благородни помисли. Затова нека не само през тези
няколко дни, носим усещането за тържественост, за топлота и душевна хармония. Не-

ка винаги бъдем позитивно устремени към
сътворяването на добри дела в нашето ежедневие. Нека през цялата година сме
съпътствани от чувството, че сме специални
и обичани, и че Господ ни е натоварил с една
важна мисия – да бъдем добротворци на този свят!
Коледа е времето на подаръците! Времето, когато даряваме обич на близките си, на
семействата, на приятелите. Нека вълшебството на празничната нощ да ни пречиства, да обогатява душите ни и да прави от
нас истински хора.
На всеки от Вас желая приятни и изпълнени с много веселие празници, изобилие от усмивки и щастливи дни през цялата
година, спокойствие и мир в семейните огнища, както и много успехи в постигането на
мечтите. От сърце Ви поднасям пожеланието винаги да имате най-ценното в света здравето.
Дай Боже всекиму щедър късмет от новогодишната баница, и нека думите, които всяка година изричаме като новогодишни послания, са не просто наричания, а да бъдат
за Вас смисъл, устрем и верую в живота.
Честити празници и
На многая лета!

ци!

Скъпи съграждани,
Честити Коледни и Новогодишни празни-

Да посрещнем идващото ново начало с
радост и светли чувства.
Вярвам, че през 2012 година съкровените човешки ценности ще бъдат силата, която
ще ни носи благоденствие и сполука. Тези
прекрасни празнични дни – символ на надеждата и раждащото се добро, нека отворят
път на благородството и съпричастността
ни.
Нека си пожелаем Новата 2012 година да
донесе много радост и късмет на всеки
български дом, благополучие на българския
род, на всеки български гражданин.
Нека от “бъдника”, поддържан жив в празничната нощ да съхраним и пренесем в настъпващата и в следващите години искрата
на добротата и разбирателството, на толерантността, да опазим обществото и особе-

но младите от
враждебността, от насилието и омразата.
Да се множат успехите,
да са благословени делата,
да са честити
дните!
Да бъде
мирна и щастлива Новата
година!
Бог да закриля и благославя България и нейните трудолюбиви хора!
ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на
Общински съвет - Лясковец

ОБЩИНАЛЯСКОВЕЦПОЛУЧИПРИЗ„ЗЕЛЕНАОБЩИНА”

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

ОБЩИНАЛЯСКОВЕЦСЪЗДАВАПОПРОЕКТОБЩИНСКО
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
На 12 декември 2011 г. кметът на община
Лясковец д-р Ивелина Гецова подписа нов
договор за безвъзмездна финансова помощ
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.”, с финансиране от Европейския социален фонд. Проект „Нови възможности за заетост в зелената система на община Лясковец” е насочен
към създаването на нови работни места и социално включване на дълготрайно безработни лица и етнически малцинства на територията на община Лясковец, чрез обособяване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство. Новоизграденото
общинско предприятие ще осигури озеленяване и поддържане на общински зелени площи за широко обществено ползване, паркове и градини, хигиенизиране на обществени
зони за отдих, подобряване на зелената сис-

тема на територията на община Лясковец.
В процеса на изпълнение на проекта се
предвижда да бъде извършен подбор на
безработни лица за поддържане на зелени
площи, хигиенизиране и почистване на обществени зони за отдих, като ще бъдат разкрити 20 работни места, част от които са в
населените места на общината. За управление на общинското предприятие ще
бъдат подбрани 9 лица, като общия щат на
общинското предприятие при реализация
на проекта е 29 работни места. Основна
дейност по проекта е изграждането на
Общинско предприятие „Благоустройство,
озеленяване и почистване”, като за целта
ще се закупи необходимата техника и оборудване за поддръжката и озеленяването
на паркове и зони за отдих на територията
на стр. 2

ТРИНАШИУЧИЛИЩАЧЕСТВАХАПАТРОННИЯСИПРАЗНИК

Три от училищата в община Лясковец честваха своя училищен празник. Това са двете
начални училища в Лясковец и основното в
село Джулюница. Двете начални школа носят имената на лясковските възрожденци Никола Козлев и Цани Гинчев, а джулюнското името на известния поет Петко Рачов Славейков. Учениците и на трите училища подготвиха и изнесоха празнично-музикални програми, които посветиха на годишнини на своя
патрон.
НУ „Н. Козлев” на 2 декември тази година, отбеляза 187 лета от рождението на поета, революционера, учителя, наш съгражданин, останал в историята на българската литература като родоначалник на националната революционна поема с най-яркото си произведение „Черен арап и Хайдут Сидер”.
Днес неговото име носи начално училище
„Н. Козлев”. То отваря врати през 1904 година и е наследник на килийното училище при
храма „Св. Георгий”. Изградено е с помощта
на живеещите в Чертовенската махала и
Общинската управа. Разрушена от земетрена стр. 3

На официална церемония организирана от фондация „Зелена община” на 12 декември 2011 г. община Лясковец получи
приз „Зелена община” в категория „Проект
за благоустройство на градската зелена система“ в конкурса за 2011 година. Престижната наградата бе получена лично от д-р
Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец
на официална церемония, проведена в хотел „Кемпински Зографски”. Лично американският посланик Джеймс Уорлик приветства наградените общини, като подчерта
ангажиментите на местните власти за реализация на проекти с отговорност към околната среда и грижа за бъдещите поколения.
Инициативата се организира за шести
път от фондация „Зелена община” и цели
да популяризира и възпитава добрите практики в развитието на зелените системи на
българските общини и въвеждането на модерни водо- и енергоспестяващи технологии. В надпреварата тази година се включиха над 40 общини от България. След оспорвана битка с останалите номинирани общини Бургас, Русе, Батак, Горна Оряховица и
Стара Загора, за победител в категория
„Проект за благоустройство на градската зелена система“ бе избрана община Лясковец.
Признанието на община Лясковец бе дадено за реализацията на проект „Устойчиво
и интегрирано развитие на град Лясковец,
чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007 –

2013”. В рамките на проекта са реализирани дейности по рехабилитация на двата
градски парка, реконструиран е площада
на града, като е изградена пешеходна зона
и обществена зона за отдих. Цялостната
концепция на местната власт за развитие
на зелената система на града се допълва и
от мерките за прилагане на водо- и енергоефективни технологии. И в двата парка са изградени поливни системи, които се захранват с естествени водоизточници. Друго
предимство на проекта е акцентът върху
осигуряване на достъпна среда за хора с
увреждания, което превръща изградените
зони за отдих в места, достъпни за хората в
неравностойно положение. Не на последно
място, чрез проекта се запазват съществуващите елементи на зелената система на
града, като се обогатяват с нови растителни
и дървесни видове. С осъществяването на
дейностите по проекта се цели създаване
възможност за по-добро оформление и използване на парковото пространство на територията на град Лясковец. Също така, допълнителен ефект от проекта, е възможността паметниците на културата да бъдат
в синхрон с изградената паркова среда на
град Лясковец.
С получаването на престижната награда община Лясковец демонстрира на практика своята отговорност към развитието на
зелената система на града, както и приоритета на местната власт за внедряването на
зелени технологии, които да имат положителен ефект върху околната среда.

стр. 2

Общинска хроника

ЛЯСКОВЕЦ

ОБЩИНАЛЯСКОВЕЦСЪЗДАВАПОПРОЕКТОБЩИНСКО ВЛЯСКОВЕЦИСТРАЖИЦА
СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ПАНАИР НА ДОБРИТЕ ИДЕИ”

от стр. 1
на община Лясковец, както и ще се осигурят
материали за работа. Предвижда се всички
подготвителни дейности като конкурси и обществени поръчки да бъдат проведени в
следващите три месеца, за да може от началото на месец април да заработи новото общинско социално предприятие. Дългосрочната цел на проекта е да се създаде ефективна организация и структура за поддържане и озеленяване на зелените площи
на територията на община Лясковец, както
и да се оптимизират разходите на местната
власт.
Проектът ще бъде изпълняван в рамките на 16 месеца, от 12 декември 2011 г. и ще
приключи на 12 март 2013 г. Общата му стой-

ност възлиза на 296 454.98 лв, като това е
единствения одобрен проект в област В.
Търново по схема „Нови възможности” на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
До момента община Лясковец успешно
е реализирала пет проекта, финансирани
от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с финансовия принос на
Европейския социален фонд, на обща стойност 865 000 лв. Равносметката на община
Лясковец показва, че благодарение на подобни проекти се разкриват нови социални
услуги и работни места в социалната икономика, насочени към хората в неравностойно положение, което не е по възможностите на общинския бюджет.
Проект

„Заедно да преоткрием нашето училище”
Договор № БС/РОФ 33.8-2011/ 013

ВДЖУЛЮНСКОТОУЧИЛИЩЕФОТОГРАФИЯТАСПЛОТЯВАДЕЦАТА

От първи октомври в
джулюнското ОУ „П.Р.Славейков” се изпълнява проект, с помощта на който се
цели интеграция на ромски деца в училище. Проектът се нарича „Заедно
да преоткрием нашето училище” и е на обща стойност 11 650.37 лв, от които
500 лв. са собствени средства. Периодът, през който трябва да се реализира
е 8 месеца, което означава, че ще приключи в края
на учебната година.
Основната цел - да се
създаде благоприятна приемна среда за учениците
от ромски и български произход, вече е постижима. В процеса на реализация на проекта е сформиран екип, който работи с децата. Определени са също
ръководителите на групи, както и участниците в клуб „Заедно”. Стартираха тръжни
процедури за доставки и услуги за създаване на благоприятна среда за реализация на
дейностите по проекта. За целта е оборудвана зала, където се помещава клуб „Заедно”. Доставени са материали за изпълнение
на дейностите по предварително разписаните теми. Предстои децата да работят по
темите: „Покажи родния си край през твоя
поглед”, „С фотоапарат в училище”, „Представи се в 7 снимки”, „Празници в къщи и в
училище”, „Аз обичам природата”, „Моето село през сезоните” и „Моята бъдеща професия”.
Проведено беше и обучение на учители
от ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница за работа в мултикултурна среда от обучител,
представител на Център за междуетничес-

лираната нова карта. В спортната надпревара бяха поканени за участие състезатели от
клубове по ориентиране от цялата страна.
През месец октомври, също като част от дейностите по проекта, бяха открити и двете
пътеки за кросово бягане и колоездене.
Спортното трасе вече активно се ползва от
всички, които обичат бягането сред природата и колоезденето.
ЦДГ „Радост”, гр. Лясковец приключиха
своя проект „Мечтата се сбъдва с песен” на
24 ноември, когато беше последната им тематична вечер, посветена на България.
През месец януари предстои на малчуганите
да изнесат концерт, в който ще покажат своите познания за държавите от Европа, за техните бит и обичаи. ЦДГ „Пчелица”, гр. Лясковец приключи своя проект на 15 декември.
Тогава официално беше открита обособената спортна площадка на зелената морава. В
ЦДГ „Славейче”, гр. Лясковец официалното
закриване на проекта бе ознаменувано с
представянето на крайния продукт от тяхната работа. Дни преди коледните празници децата и техните възпитатели показаха пред
обществеността как се грижат за обособената си защитена територия и за екопродуктите в нея.
Официално проектът „Панаир на добрите идеи” ще бъде закрит в началото на новата година - през месец януари. Ленко Ленков
от Фондация „Америка за България” и представители на община Лясковец и община
Стражица, които финансираха добрите
идеи, след посещение по местата, където те
бяха реализирани, ще отчетат ефективността от тяхното изпълнение.

Схема BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”,
Договор BG051PO001-5.2.06-0134-C-0001 „Пълноценен живот и грижа за възрастните хора
в община Лясковец, чрез създаването на Дневен център”.
Европейски съюз
Европейски социален фонд
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

ки диалог и толерантност „Амалипе” гр. В.
Търново. Темите бяха разпределени в модули, с основни акценти: представяне особеностите на ромската общност и култура, специфични методи за ефективна работа с деца от малцинствата в мултиетническа среда, интерактивни техники, методи за мотивиране на родителите от етническите малцинства и българските семейства.
Учениците, участници в клуб „Заедно” направиха първи стъпки в областта на фотографията. Те бяха разпределени в две
възрастови групи - едната с деца от началния курс от І до ІІІ клас, а другата с ученици
от ІV до VІІ клас.
По време на обучението децата демонстрираха интерес, запознаха се с основните технически и артистични правила във фотографията и придобиха основни познания
за боравене с цифров фотоапарат. Всички
тези знания ще им послужат за основа в развитието им на бъдещи фотографи.

НАЙ-МАЛКИТЕ УЧИХА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ

В ЦДГ „ПЧЕЛИЦА” СЕ ПРОВЕДЕ
СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО. ТОВА Е
ВТ О Р И Е Т А П Н А Т Е М АТ И Ч Н АТ А
ПРОВЕРКА НА ТЕМА: „НА УЛИЦАТА
ВНИМАТЕЛЕН БЪДИ! - ФОРМИРАНЕ НА
СО Ц И А Л Н А К О М П Е Т Е Н Т Н О СТ П О
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА”. Цел на проверката е опазване
и защита живота на децата от предучилищна
възраст и създаване на оптимална среда за
изучаване правилата за движение. Предмет
на обследване е педагогическата технология на учителките във всички възрастови групи да реализират възпитание и обучение по
темата. Задачите, които си постави екипът
на детското заведение за изпълнение на целта са: да се очертаят основни теоретични и
функционални особености по темата, въз
основа на становища в литературата, да се
потърси връзката на теоретичния потенциал
на учителя и социалната активност на деца-

Тъй като проектът „Панаир на добрите
идеи” е към своя край, месец декември бе изпълнен с поредица събития по закриване на
финансираните проекти. Всичките 15 проекта финализираха своята работа и налице са
готовите продукти. На територията на община Лясковец бяха реализирани 7 проекта, а в
Сражишка община бяха осъществени 8 на
брой такива.
В лясковска община някои от малките
проекти официално приключиха още през
ноември, а другите окончателно завършиха
дейността си с последни прояви в рамките
на месец декември.
Така в Джулюница бе изградена фитнесплощадка и нейното откриване се състоя
през октомври. През декември продължи работата с учениците по оформяне на пространството около фитнес-терена. В Козаревец бе обособена зона за пазар и откриването му стана през октомври с тържествен
водосвет и прерязване на лентата от д-р Ивелина Гецова. Обособената зона за пазар вече се използва активно от жителите на селото и от всички желаещи производители на земеделска продукция от другите населени
места на общината. В Драгижево бе реконструирана зала за занимания на деца и младежи от селото. Проведоха се и състезателни игри по тенис на маса, а тържественото закриване на проекта беше отбелязано с коледен концерт, който се състоя в читалището в
навечерието на празниците.
На 10 декември приключиха дейността
си и младите ориентировачи от Инициативната група. За целта те подготвиха голямо
състезание за купа Никулден с вече реамбо-

та в педагогическото взаимодействие чрез
образователни стратегии, да се обоснове
възможността за разширяване на социокултурните параметри за приобщаване на детето в обществото, да се акцентира върху потенциала в професионалната компетентност на учителя, да се посочат ориентири в
подготовката на учителя и изява на педагогическите екипи в иновационни практики, да
се определят равнища в постиженията на децата, да се стимулира и илюстрира творческото многообразие.
Организацията на проверката се
осъществи в два етапа. В първата част работата на възпитателите бе да запознаят децата с теоретичните въпроси, засягащи темата. Изработен бе проект на методи и похвати
за практическо приложение на темата, като
бе изследвано развитието на темата в работата на детските градини в страната. За целта екипът проучи програми, наредби, изисквания, описани в статии, книги, методики,

ОБЩИНАЛЯСКОВЕЦЕФЕКТИВНОРЕАЛИЗИРАИНОВАТИВНАТА
СОЦИАЛНА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА”
На 21 ноември потреб и т ел и т е н а Д н е в е н
център за възрастни хора
отбелязаха Деня на християнск ото семейство.
Празненството се състоя в
самия Дневен център, като гости на възрастните хора бяха ученици от СОУ
„Максим Райкович” гр. Лясковец. Освен с присъствието си, децата зарадваха
потребителите на Дневния център и с рецитал на
стихотворения, посветени
на християнското семейство. Домакините се отблагодариха, като почерпиха учениците с лакомства.
В началото на месец декември, в изпълнение на част от културния си календар
потребителите на Дневния център посетиха
Велико Търново и гледаха мюзикъл, представен от актьорската трупа на МДТ „Константин Кисимов”. Постановката беше по едноименната повест на Каравелов „Българи
от старо време”.
През месец декември потребителите на
Дневен център за възрастни хора гр. Лясковец подготвиха още две инициативи, с които
изненадаха своите съграждани. На 16 де-

кември в Дневния център за възрастни хора
беше открита изложба, на която всички посетители и гости имаха възможност да разгледат изработени от възрастните хора сувенири, стоки за бита и произведения, демонстриращи уменията на възрастни хора в
плетенето на една и две куки. Втората им
инициатива е на 22 декември - Коледна кулинарна изложба, представяща кулинарните умения на потребителите, а именно ястия
по стари нашенски рецепти, до които могат
да се докоснат всички желаещи.

списания и помагала. Бяха проведени и обучителни семинари и квалификационни срещи, които залегнаха в плана на комисията по
безопасност на движението по пътищата. В
детската градина бе реализиран и проект по
обновяване и обогатяване кабинета по безопасност на движението, където децата в
практическа обстановка осъществяват обучението си.
С началото на учебната 2011/2012 година учителите стартираха втори етап на практическото реализиране на темата. Практи-

ката им започна с обследване знанията на
децата по безопасност на движение. То се
проведе по групи, след което бяха отбелязани резултатите в детско портфолио. Темата
бе интегрирана във всички образователни
направления, като в работата на екипа се
включи съвсем обяснимо и представител на
районно управление на МВР Г. Оряховица и
пътна полиция. Откритата практика се проведе при пет-шестгодишните деца в трета
възрастова група и подготвителната за
на стр. 4

ЛЯСКОВЕЦ

Общинска хроника

МУЗЕЯТ НИ СТАНА НА 35 ГОДИНИ

Тази година се навършват 35 години от
създаването на Музея на гурбетчийското градинарство в град Лясковец. Експозицията му
е открита през есента на 1976 година като филиал на Окръжния исторически музей в гр. В.
Търново. По-късно, през 1988 г. с новото административно-териториално разпределение на страната, експозицията е предадена
на Общински народен съвет гр. Лясковец. От
1996 г., музеят вече е една от многобройните
дейности на читалище „Напредък-1870”.
Дълги години негови уредници са били Стойка Узунова и Теодора Пангелова, а от скоро
тази функция се изпълнява от Сергей Добрев.
Това е единствения по рода си Музей на
гурбетчийското градинарство в страната ни.
Мястото му е точно тук, защото именно лясковските градинари първи "изнасят" в страните на Европа уменията си да отглеждат зеленчуци. Затова съвсем заслужено този уникален музей е направен именно в нашия
град. С откриването му преди точно 35 години съвсем справедливо са оценени ролята и
значението на лясковските градинаригурбетчии, тяхната дейност в цялостното развитие и популяризиране на зеленчукопроизводството и разпространението му не само в
Европа, но и в Америка.
Експозицията е приютена в къща, потънала в зеленина, в центъра на града, в известния на всички лясковчани „Ланджов
двор”. Пред музея величествено е изправил
ръст паметник на българския градинар, а самата къща и двор, в които се помещава лясковският музей, са принадлежали на един от
нашите гурбетчии, занимавали се в края на
миналия век с бахчованджилък. Сбирката
разказва за бита отпреди две столетия и за
възникването и развитието на българското
градинарство като масово икономическо и
социално явление от епохата на Възраждането до 1944 г. Той обхваща площ от 500 кв.м.
- две зали, сайвант и възрожденския архитектурен паметник - Хаджинковата къща от
1862 г.
В лясковския музей са изложени над 600
оригинални предмета, подредени в експози-

ционни зали, в сайванта и в самата възрожденска къща. Тук могат да се видят оригинални документи и знамена на градинарските дружества от Лясковец и околните села,
дрехи и ювелирни предмети, донесени от
чужбина, тескерета /разрешителни за пътуване в чужбина/ и валута от държавите, в които са работили лясковчани, приходноразходни тефтери на тайфите, подялбени
протоколи, устави, снимки, запечатали труда
на нашите предци, както и някои оръдия на
труда. Много от тези автентични предмети,
които обогатяват сбирката, са специално дарение от лясковчани, потомци на някогашните градинари, както и наследници на български градинари, намиращи се в момента в
Унгария.
Акцент в експозицията е изключително
сполучливият макет на бахча, който дава точна представа за организацията, оборудването, начина на работа и последователността
на дейностите в една зеленчукова градина.
В двора на музея е монтиран в естествена големина и дървен градинарски долап за поливане - съоръжение, благодарение на което
нашите градинари постигали изключителни
резултати дори в най-неплодородните земи.
След спечелен проект по програмата
ПРООН - Възможности на 21 век, преди 10 години в музея бе открит атракционен център
за дегустация и конферентна зала с 50 места, в която се организират различни изложби
и културни мероприятия. Така конферентната зала и дегустационния център допълват
възможностите на музея, като посетителите
му могат да се запознават на място с историята на славния ни винаро-градинарски край
и да опитват от вината ни в уютната обстановка на типична българска изба.
Всеизвестен е фактът, че нашите деди гурбетчиите, дарявали пари за църкви, училища и образование на бедните. Затова
днес, паметта за тях и спомена за човеколюбивото им дело се пазят в това свято място.
Именно в тяхна чест е създаден Музея на градинарството - в чест на съвсем обикновените, и в същото време толкова необикновени
хора - на хората, които с труда и благородни-
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сението през 1913 година, сградата му бързо
е възстановена и училището продължава
своята дейност. Дълги
години то функционира
като основно училище, а
от 1965 г. е преобразувано в начално. Днес в училището се обучават на
целодневен режим около 90 ученика от І до ІV
клас. За образователния процес се грижи висококвалифициран и
всеотдаен учителски
екип. За това свидетелстват множеството награди, присъдени от регионални и национални
конкурси и състезания.
С традиции в училището
са клубовете по гражданското образование и
спортно ориентиране.
Богатата концертна програма бе представена в читалището и в нея
взеха участие бивши и настоящи възпитаници на школото. Естествено бе представена
поемата на Н. Козлев от бившия възпитаник
на училището Христо Банов, който вече е студент по право. В продължение на два часа
продължиха многобройните музикални, танцови, театрални изпълнения, подкрепени с
мултимедийна презентация, отразяваща моменти от върховните мигове на успехи през
годините. Поредица изпълнения-поздрав от
страна на гостите от детските градини и другите училища направиха незабравим и
пълен с емоция празничния ден на деца и
учители.
Няколко дни преди това празнува и начално училище „Ц. Гинчев”, което носи името на другия голям лясковски книжовник, учител, фолклорист. НУ „Ц. Гинчев” и до днес се
помещава в сградата си, построена през
1906 г. Тази сграда също е разрушена от земетресението през 1913 г., но още през съща-

та година е напълно възстановена и училището е именувано „Братя Бурови”. Следват
редица реорганизации на образователната

система в града, при които през 1950 г. училището получава името „Ц. Гинчев”. През
1965 г. е преобразувано в начално, каквото
остава и до днес. Днес в НУ „Цани Гинчев”
учат 72 деца от подготвителен, и от І до ІV
клас. Сформирани са два училищни отбора
по гимнастика в клуб „Юначе”, група по занимателен английски език, вокална група, група „Народни празници и обичаи”. Отборите
по гимнастика ежегодно участват в Националните детски олимпийски събори „Юначе”, където печелят призови места. Вокалната група се изявява в училищни и общински
мероприятия, а групата „Народни празници
и обичаи” възроди стари български традиции и в навечерието на Коледа и Лазаровден
децата радват много лясковчани с коледуването и лазаруването. Групата по занимателен английски език се представя в областните състезания и тази година завоюва първо
място в Областния преглед на ученическите
театри на английски език.
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те си дела са станали герои.
Инициативата да се поклоним пред тези
необикновени герои на труда, като отбележим 35-ата годишнина от създаването на музея, бе на ръководството на читалище „Напредък-1870”. За честването бе организирана
тематична вечер, посветена на лясковското
гурбетчийство, която се състоя на 21 декември. В нея участие взеха историкът Петър
Славчев и младите краеведи от клуб „Родолюбие”, с научен ръководител Марийка Давидова. Участниците в тематичната вечер поднесоха на обществеността важни факти,
свързани с развоя на градинарството, с историята на музея, разказаха за типичното в живота на нашите градинари и поднесоха биографични данни за някои от тях.
Темата, по която Петър Славчев говори
бе „Гурбетчийското градинарство - фактор за
икономиката и развитието на Лясковец в исторически план”. Краеведите от клуб „Родолюбие” при СОУ „М. Райкович” с научен ръководител Марийка Давидова, допълниха с
малко известни факти и личности приносът
на лясковчани в развитието на градинарството. „Градинарството по нашите земи до
края на 14 век” бе темата, която разви Веска
Даскалова. Елица Вълева пък разказа за градинарството на по-късен етап - „Градинарството през 15-19 век”. За „Гурбетчийското
градинарство в западна Европа и други континенти” разказа Нели Костадинова, а Дарина Дончева докладва по тема „Семепроизводителни предприятия и приносът на лясковчани”. Цветелина Папазова разработи тема
„Български професионален градинарски
съюз”. „Развитие на консервната промишленост” бе също част от важните въпроси и по
него говори Християна Богданова. Две деца
поднесоха факти за живота и делото на наши
градинари - Виктория Гайнурова прочете доклад „Лясковският гурбетчия-градинар - Дончо Меднев”, а биографични данни за инж. Боян Цанев Гинчев поднесе Ралица Крумова „Живот и дело на инж. Боян Цанев Гинчев”.
Организаторите подредиха и изложба със запазени архивни снимки и документи. По повод годишнината бяха презентирани и бъдещите идеи за превръщането на Лясковец в
столица на зеленчуците и гурбетчийското
градинарство. В процес на изпълнение е проект „Карвинг-фестивал Лясковец - пъстра

столица на зеленчуците и гурбетчийското
градинарство”, който предвижда нови атракции и промяна в инфраструктурата на музея.
С изпълнението на този проект през идната
пролет ще се оформи иновативно фестивално пространство около музея, ще бъдат
създадени творчески ателиета и артработилници и ще се обособи чаршия на зеленчуците. Карвинг-фестивалът ще придаде
нов облик на музея на градинарите и ще разнообрази културния живот в града ни. Така
лясковчани ще създадат своя културна марка, запазена и неповторима, носеща духа на
миналото и вплитаща в нишките на историята съвременното модерно изкуство. Това разясни по време на юбилейното честване ръководителят на проекта Мария Маринова.
След 35 години съществуване, днес с радост можем да отбележим, че въпреки изпитанията на времето, достойно пазим паметта на своите предшественици и с гордост отбелязваме пред туристи и гости, чии наследници са живеещите в този град хора. Фактът,
че вратите на единствения в страната градинарски музей са отворени за посетителите и
той продължава да е гордостта на поколенията, показва, че равносметката е повече от
добра. Оскъдицата в днешно време сложи отпечатък и върху културното наследство на нацията ни, но лясковчани пазят ревностно своята история и духовните си ценности от миналото. В много селища малките музеи и музейни сбирки са занемарени или със затихващи функции. В Лясковец, благодарение на
общинската власт и читалищното ръководство, през изминалите години музеят се обновява, обогатява се сбирката с веществен и
документален материал, поддържат се
сградния фонд и зеленината в двора, годишно стотици туристи посещават перлата на
лясковските забележителности.
Благодарение на щедри благодетели, които милеят за съхраняване на самобитната
българска култура, благодарение на тяхната
съпричастност, със сигурност тези ценности
от нашето минало ще се запазят за поколенията. Благодарение и на кмета д-р Гецова и
на екипа й, с помощта на европейски средства, много скоро музеят и Ланджов двор
ще придобият нов облик и ще се превърнат в
притегателно и любопитно място за окото на
туристи и гости.

През последните години учители и ученици успешно реализираха проектите „Танцувай с нас” в международно партньорство с
Полша, Испания, Португалия и Турция, „С колорита и красотата на българския фолклор
по пътя към Европа”, „Спорт и творчество в
училище” в партньорство със СБГД „Юнак”,
„Разделно събиране на отпадъци” и др.
Всяка година в края на месец ноември
НУ „Цани Гинчев” тържествено отбелязва
патронния празник на училището. През тази
година началото бе дадено с откриване на
изложба на детски рисунки и стихотворения. Кулминацията на празника бе на 24 ноември, когато с богата програма бе отбелязана 105-ата годишнина от основаването на
училището. Четвъртокласниците представиха биографични данни за Ц. Гинчев и историята на училището, а децата от ІІ и ІІІ
клас - драматизация и стихове. Подготви-

глийски език, а вокалната група изпълни
песните „Игра“ и „Ежово хоро“. С химна на
училището, в изпълнение на учениците и
учителите, завърши патронният празник на
училището.
В края на ноември и учениците от ОУ
„П.Р.Славейков” село Джулюница също отбелязаха патронния празник на своето училище.
Училището в Джулюница е наследник на
първото килийно училище в селото, помещавало се в местната църква. Съществуващата днес сграда е построена през 1923 г.,
като е проектирана на два етажа с 16 класни
стаи. През 1969 г. е построен третият етаж
на училището и сега то разполага с 24 класни стаи и кабинети, и няколко допълнителни помещения. През 1974 г. към училището
са построени физкултурен салон, работилница и машинно отделение, а през 1993 г. котелно помещение и
топла връзка с физкултурния салон.
Днес в основното училище се обучават над
110 деца. То е със статут на средищно, а
през последните години са обновени и модернизирани, както
фасадата и дограмата
му, така и стаите на
първия етаж, а найновата придобивка е
изградената фитнесплощадка.
По повод 184 години от рождението на
поета, в салона на читалището бе изнесена
богата литературномузикална програма.
Активно участие в празника, посветен на
патрона, взеха-най малките ученици от 1-ви
клас с драматизация на народната приказка „Дядовата ръкавичка”. Учениците от селата Добри дял, Кесарево и Честово изненадаха публиката с „Цигански романс”, а
най-големите се представиха с драматизация на откъс от комедията на Добри Войников - „Криворазбраната цивилизация”.

телният клас игра народни танци, вълнуващо бе и изпълнението на песента „Мари моме, хубава” на 6-годишната Кремена.
Първокласниците пък показаха как се справят с българската азбука. Красива феерия
от оранжево и синьо беше мажоретният
танц на второкласниците, които се представиха с „Хвърчило”. Участниците в групата
по занимателен английски пяха песни на ан-
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ЗА ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА ДЖУЛЮНСКОТО ЧИТАЛИЩЕ
ЛЯСКОВЕЦ ИЗРАБОТИХА КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ОБНОВЯВА
Измина една година, откакто НЧ „Пробуждане-1896” с. Джулюница бе включено в
програмата „Глобални библиотеки”, благодарение на която бе създадена зала с пет нови компютъра. През тази година читалището
осъществи една от основните цели на програмата, като се превърна в притегателен
център за населението. Рекорден брой посетители, отразени в дневника за посещение,
получаваха безплатно достъп до информация и интернет услуги. За тази част от повъзрастните хора, които не притежават компютърни умения, на разположение винаги
бяха служителите в читалището.
За развитие и обогатяване на образователната дейност в Джулюница, вече половин
година работи и доброволката от Корпуса на
мира Патриша Стайнър, която провежда безплатни курсове за изучаване на английски
език с деца от детската градина, училището
и две групи за възрастни. Освен това в нейната програма е заложено да направи „Елек-

От четири години насам децата от община Лясковец участват в предколеден конкурс, който общинското ръководство обявява, за да излъчи победители, сътворили найкрасивата картичка с коледна и новогодишна тематика. Всяка година постъпилите картички издават все по-голямо старание от
страна на децата, усъвършенстване на техниките и богата фантазия. Създателите на
коледните честитки са децата от детските
градини от най-малките до най-големите в
подготвителните групи, също учениците от
училищата в начален и среден курс. Найдобрите бележат ръст и оценяващата комисия е все по-затруднена в преценката си.
Миналата година децата на Лясковец изработиха 260 коледни картички. В тазгодишното съревнование се включиха 278 картички, като 108 са на малчуганите от седемте
детски заведения в общината, а останалите
170 на брой произведения са на учениците
от четирите общински училища. Комисията
избра 26 на брой най-добри от общо 278-те
честитки и техните автори бяха поканени в
общината, за да бъдат наградени от кмета др Гецова. Най-красивите творения бяха изпратени с поздрав-послание от кмета на общината и председателя на общинския съвет
към Президентството, Народното събрание
и министерствата. Картички получават и кметове и председатели на общински съвети, ди-

ректори на институции и фирми, почетни
граждани и др.
Картичката на Деница Кирова от ЦДГ „Радост” тръгна към действащия президент Георги Първанов, а тази на Марина Цанкова от
НУ „Н. Козлев” беше изпратена на новоизбрания Президент на Република България
Росен Плевнелиев. От класиралите се на
първите места са и картичките на Димка Кралева и Светослав Петров, възпитаници на
ЦДГ „Радост” - техните творения отиват при
председателя на народното събрание Цецка
Цачева и министър-председателя Бойко Борисов. Отлична оценка получиха още честитките на Петрозар Атанасов от ЦДГ „Славейче”, на Христо Борисов от ЦДГ „Вълшебство”, на Христодар Йосифов от ЦДГ „Радост”, които съответно ще радват за празниците окото на вицепрезидента Маргарита Попова и двамата вицепремиери - Цветан Цветанов и Симеон Дянков. Освен тези седем
още 19 на брой красиви картички бяха оценени като много добри. Тях ще ги получат депутати и министрите.
Всичките дечица, които сътвориха найхубавите честитки бяха поканени да гостуват на д-р Гецова, като всяко едно получи грамота за показаните старание и майсторство.
За спомен, както всяка година, най-добрите
се снимаха с кмета и бяха почерпени с лакомства за награда.

тронна библиотека”, което също е част от целите на „Глобални библиотеки”. Така посетителите ще имат възможност по електронен
път да избират своята тема за работа. С помощта на американката читалището ще изготви и собствен сайт, в който ще се отразяват всички културни мероприятия и изяви.
За обогатяване на библиотечния фонд,
читалището за пръв път от няколко години
насам, е закупило много нови заглавия с допълваща субсидия от Министерството на
културата, което ще задоволи още поефективно потребностите на потребителите. В края на годината читалището получи като коледен подарък и климатична инсталация за библиотечния салон, която ще създаде нова отлична атмосфера за добра работа
и през зимния сезон.
Читалищното настоятелство благодари
на община Лясковец за ползотворното
сътрудничество и за винаги оказваната подкрепа и съдействие.

ОЩЕ ЕДНА „ЗЕЛЕНА НАГРАДА”
ЗА ЛЯСКОВЕЦ

Лясковец получи приза за най- зелен
град на Министерство на околната среда и
водите за град между 3 и 10 000 жители, а
Бургас получи приза за най-голям зелен
град. Наградите се връчват в шест категории, в зависимост от големината и мащабите на градовете. Така в категориите за град
с жители между 100 и 200 хиляди души зелената награда взе Стара Загора. За град между 30 и 100 хиляди души бе отличен Хасково, в категорията между 10 и 30 хиляди души бе отличен Велинград. От категорията
за град между 3 и 10 хиляди души - Лясковец, а под 3 хиляди души зелена награда
взе Павел баня.
Церемонията по връчване на приз „Зелена България” бе организирана от Министерство на околната среда и водите, като
лично новоизбраният президент Росен
Плевнелиев връчи наградата на първенеца
- най-големия зелен град Бургас. Наградата
на град Лясковец бе връчена на зам. кмета
Георги Петров от Евдокия Манева, зам. министър на околната среда и водите на цере-

монията, проведена в музей „Земята и хората”.
Лясковец се включи в конкурса на Министерство на околната среда и водите с
организираната през месец април кампания „За чист и зелен Лясковец”, в рамките на
която над 480 доброволци се включиха в почистване на обществени зони и засаждане
на нови дървета на територията на град Лясковец. Амбицията на община Лясковец е тази кампания да стане традиционна и да продължи да разширява обхвата си във всички
населени места на общината.
През последната година Лясковец може
да се похвали и с изцяло обновени паркови
зони и новоизградени места за отдих. Благодарение на мащабният проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие” Лясковец се превръща в зелен
град с модерни и достъпни паркове, съвременни места за отдих и детски площадки. Това е поредната „зелена” награда за община
Лясковец, идваща само два дни след като
лично кмета д-р Ивелина Гецова получи приза „Зелена община” в категория „Проект за
благоустройство на зелената система”,
организиран от фондация „Зелена община”.

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
НАЙ-МАЛКИТЕ УЧИХА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ОТПРАЗНУВАХА 3 ДЕКЕМВРИ
от стр. 2
първи клас и завърши с
експозиция на табла и
предмети. Практическите задачи бяха на тема:
„На улицата внимателен
бъди!”, а творенията, изработени за изложбата
са дело на децата. Тематичната проверка по безопасност на движението и инициативите,
свързани с нея се проведоха дни преди празника на християнското семейство. Точно в деня на
този хубав семеен празник от нашия православен календар бе открита
и самата детска експозиция. Приобщаването на семействата на децата в съвместни прояви с училищното настоятелство е важна стъпка за осъществяване на тематичната проверка. Заедно се работи за опазване живота на децата на пътя и
се инициират съвместни театрални постановки. В детската градина беше организиран
и празник „На улицата внимателен бъди!”,
съвместно с родители и пътната полиция.
Също така бе издадена и занимателна книжка за обучение по безопасност на движение-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

За поредна година в лясковска община
хората в неравностойно положение се веселиха в Международния ден на инвалида - 3
декември. Кметът на общината д-р Гецова
присъства на тържествата, които бяха подготвили дружествата в Лясковец и Добри
дял.
Вече 22 години откакто съществува местната организацията на инвалидите и никога хората в неравностойно положение не
пропускат да отбележат този важен за тях
ден. „Това е ден, в който Вие отбелязвате победата на духа, който стои далеч по-високо
от физическите възможности. Въпреки трудния начин на живот, Вие намирате моралната сила да бъдете по-добри, по-човечни, поистински хора от всички останали в обществото ни”, каза в поздравлението си към тях
то по възрастови групи.
д-р Гецова. 250 са членовете на лясковско„Загрижени за бъдещето на децата, ние
то дружество, от които 110 души се бяха
осъзнаваме, че сега е особено важно да посъбрали в комплекс „Лесопарка”, сплотени
ставим основите на възпитанието им в кули единни, за да се повеселят и да забравят
тура на пътя като бъдещи пешеходци и учасза грижите и неволите на ежедневието. В
тници в пътното движение. Съвместно родиклуба в Добри дял около 20-ина души, които
тели и учители ще се постараем да ги приса подвижни и не са на инвалидни колички,
учим към активна гражданска позиция и нерадушно посрещнаха кмета д-р Гецова и
примиримост с произшествията на пътя”, тоселския управник Виолета Райкова. Въпрева каза Анка Иванова, директор на детското
ки нерадостната си съдба и трудния живот,
заведение.
тези хора бяха усмихнати и показаха, че
най-важгр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
ното за тях е
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
да усещат

вниманието и съпричастността на околните.
Във връзка с това, колко задружен е животът на хората с общи съдби, разказа и
зам. председателят на лясковската организация при Съюза на инвалидите в България
Димитър Димитров. Седмица преди празника си, членове на организацията, предимно
с 90 и над 90% инвалидност, заедно с придружителите си са почивали и укрепвали
здравето си в лечебен център „Св. Георги” в
Поморие. Лекари и рехабилитатори са се
грижили за тях и докато текат процедурите
им, в прекрасната и удобна обстановка на
хотелския комплекс, нашите съграждани са
търсили разтуха във вечерни разговори, намирайки заедно общ език за проблемите и
нуждите си.
Топлата грижа и професионализмът на
екипа, работещ в поморийския комплекс е
повдигнал духа на лясковската група хора
със специфични потребности и те пожелаха
да изкажат своята благодарност от страниците на общинската хроника. Вписваме имената на всички онези хора, на които нашите
съграждани казват голямото човешко
„БЛАГОДАРЯ” - това са: д-р Сакеларов, Даниела Урумова, Весела Тодорова, Румяна
Табакова и Пепа Гидулова. „Благодарни
сме много на тези мили хора, обещахме им
пак да се видим”, каза от името на всички Д.
Димитров.

