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ПРАЗНИКЪТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ЛЯСКОВСКО
ПРАЗНУВАНЕТО НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН
В ЛЯСКОВЕЦ ВСЯКА ГОДИНА ЗАПОЧВА С
ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС „НАЙХУБАВО ДОМАШНО ВИНО”, в който се отличават най-добрите производители на напитката. Всяка година организаторите подготвят проявата в самото навечерие на празника - ден преди тържествения ритуал по зарязването на лозите. Целта е чрез конкурса
да се запази приемствеността между поколенията в отглеждането на лозята и приготвянето на винената напитка. От години мястото за провеждане на конкурса е Музея на
градинарството - символ на трудолюбието
на лясковските градинари. Първоначално в
конкурса са се включвали само майстори на
червената напитка. От седем години насам в
съревнованието участват както червени, така и бели вина. През годините, в историята
на конкурса организаторите наблюдават
още една важна подробност - освен представители на силния пол, в надпреварата се
втурват и майсторки на лясковски вина. Оказва се, дамите успешно усвояват рецептите
на своите бащи в приготвянето на вината,
особено на белите, които се смятат за дамско питие. Дамите отглеждат грозде и правят
вино - доказателство за това е представяне-

то на проби от жени,
участници в конкурса.
Наблюденията сочат
също, че те не само
предоставят своите вина, но и печелят призови
награди. Например найс и л н о д а м с к о п р исъствие във винарското
съревнование имаше
миналата 2012 година,
когато 12 жени показаха
продукцията си и също
през 2010 година, когато
9 жени се надпреварваха наравно с мъжете.
Организаторите отчитат
също, че в историята на
конкурса като призьори
са записани имената на
няколко фамилии лясковски винари - Банови,
Дермишкови, Качамакови, като често в конкурса са се включвали всички членове на тези семейства - всеки със свое вино. От по-младото поколение често призьори са ставали Пламен Георгиев и Петър Тахрилов.
И тази година право на участие, според
регламента на конкурса, имаха всички
пълнолетни жители на община Лясковец.
През годините в съревнованието са се
състезавали от 30 до около 60 проби - все качествени напитки от различни сортове грозде, направени с много любов и грижа. Голе-

мият брой хубави домашни напитки, с високо качество, добър вкус и цвят, които представят жителите на Лясковец, доста често затрудняват оценяващата комисия, тъй като
по статут конкурсът предвижда награди само за шест най-добри проби - първо, второ и
трето място в двете категории червено и бяло вино.
Комисията от дегустатори, които оценяваха вината тази година, беше в състав инж.
Димитър Димов - председател и членове
Свилен Георгиев и Иван Кожухаров.
Дегустацията започна с празнична програма, която поднесоха певците от вокален
състав „Бели ружи”. Те изпяха за публиката
тематични песни, свързани с празника Зарезан и така бе даден старт на виненото съревнование. За дошлите да наблюдават дегустирането на лясковските напитки, читалище
„Напредък-1870” бе подготвило празнична
изложба-базар декорация на бутилки на лясковчанина Хараламби Евтимов. Освен да
разгледат експозицията, жители и гости имаха възможност и да си купят от пъстрите плетени бутилки.
В миналогодишното издание на конкурса
за най-хубаво вино, приготвено в домашни
условия, се състезаваха 58 вина - 42 червени и 16 - бели.
Тази година в
надпреварата
участваха общо 48
вина. Червените
бяха 34, а белите
14, като от тях две
бяха розе. Титлата
„Най-добър майс то р - в и н а р ” з а
2013 година в категорията за червени вина спечели
Татяна Маркова с
проба №20. На второ място е червеното вино на Стефан Дермишков проба №24. На трето място в съревнованието се
класира червеното вино
на Енчо
Енчев с проба №4.
Първото
място за
най-ху баво
бяло домашно вино бе
присъдено
на Пламен
Георгиев проба №9.
На второ място е бялото
вино на Димитър Байчев - проба
№ 8. Трета
позиция в
класирането
на бели вина
журито отсъди за виното на Петър
Тахрилов проба № 3.
Гр а м от и
и награди на победителите от конкурса
връчи кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова на празничния концерт в читалище „Напредък-1870”, гр. Лясковец, който
се състоя в навечерието на празника. В концерта, посветен на Зарезан участваха читалищните формации, а именно: балет
„Ритъм” с ръководител Валя Атанасова, вокална група „Бели ружи”, ръководена от Димитър Русев, вокална група „Мелъди” с музи-

кален педагог Мария Петрова и танцов
състав „Лудо младо” с худ. ръководител Йордан Зангов. Концертната им програма бе подкрепена от силното присътвие на известния
шоумен Димитър Туджаров - Шкумбата и обичания певец Жоро Любимеца, който бе подбрал и изпя най-хубавото от репертоара си
за лясковската публика.
ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА
ПРАЗНИКА БЕ НА 14 ФЕВРУАРИ И СЕ
СЪСТОЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД. Честването започна с водосвет за здраве и берекет, който отслужиха свещениците от Лясковец.
Гости на тържеството бяха вицеконсулът
на Генералното консулство на Русия в Русе

г-н Василий Колясев, кметът на община Велико
Търново Даниел
Панов и председателя Николай
Ашиков, председателя на общински съвет Златарица Таня Лазарова, зам. кмета на
Стражица Стефан
Иванов, също и
много директори
на институции и
у п р а в и тел и н а
фирми, почетни и
заслужили граждани на общината
и др. Кметът д-р
Ивелина Гецова поздрави лозарите и винарите по повод Трифон Зарезан и приветства
гостите, дошли да почетат празника на виното в Лясковец. Като домакин на общината, в
приветственото си слово, тя припомни, че
Лясковец е с утвърдени традиции в лозарството и винопроизводството, че ритуалът
ни връща към светостта на обреда и лясковчани са длъжни да пазят завещаното от дедите ни.
След официалната церемония на площада се изви кръшно хоро, което поведоха
танцьорите от ФА „Сидер войвода”, като се
включиха и желаещи граждани. 300 литра пелин, подарък за жители и гости от лясковския винпром „Лясковец ООД” бе почерпката
за вдигане градуса на настроението. Съорганизатор на празника бяха също „ТоталВини” и читалище „Напредък-1870”.
След като се извиха зарезанските хора,
общинското ръководство, жители и гости, в
празнично шествие, съпроводено от музикантите, се отправи към лозята за ритуалното зарязване. Отец Богдан и отец Валентин
благословиха и осветиха лозовите насаждения, а д-р Гецова първа заряза лозите и си
сви лозов венец, като така символично пожела от сърце берекет и плодородна да е 2013
година за лясковските лозари.

Наричания произнесе и Царят на лозето
Димитър Ангелов, който прикани гостите,
преливайки корените на лозите с бъклица вино, да отчупят и по къшей от българската погача, символ на плодородието и изобилието.
„Лозята да нямат обиране, вината да нямат
изпиване! Да бъде!” - тези звучни слова произнесе Царят в лозето на стопанина Петю
Хрулев.
ТРИФОН ЗАРЕЗАН В КОЗАРЕВЕЦ
Традиционно козаревчани отбелязаха
празника на виното Трифон Зарезан. На селския площад, до лозницата бе извършено обредното ритуално зарязване от първенеца в
миналогодишния конкурс за вино - Георги Кинов. Извиха се кръшни хора.
На празника
присъстваха кмета на селото Парашкев Парашкевов и агрономът гжа Георгина Недева. Трифон Зарезан събра над 60
любители на виното и винопроизводители пред сградата на пенсионерския клуб.
След литерат ур н о - м у з и к а л ната композиция,
представена от
Певческа група за
обработен фолклор, бяха обяве-

ни резултатите от конкурса „Най-добро домашно вино - реколта 2012 година”.
Конкурсът се реализира от местното читалище „Земеделец-1899”, пенсионерския
клуб „Здравец” в Козаревец, с подкрепата на
община Лясковец. На 13 февруари 2013 година професионални дегустатори окачествиха вината в трите категории: червено, бяло и розе. В конкурса за най-хубаво козаревско вино се съревноваваха общо 22 проби в
трите категории.
След над едночасова работа, сомелиерите отредиха кои ще бъдат призьорите.
Първа награда за „Най-добро домашно червено вино” грабна безапелационно Добрин
Дачев. В категорията „Най-добро бяло вино”
комисията избра виното на Русан Иванов
Стефанов. За майстор в третата категория
„розе” бе обявен Ивайло Илиев Първев.
Празникът Трифон Зарезан продължи с
общоселска забава в залата на културния
клуб на пенсионера.
ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ДРАГИЖЕВО
По стар местен обичай на 14 февруари
всяка година в Драгижево се отбелязва празникът Трифон Зарезан. Честването на този
ден е свързано с поминъка на местните хора.
на стр. 4
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В ДЖУЛЮНИЦА СИ ИЗБРАХА
ОБЩИНАЛЯСКОВЕЦСНОВСОЦИАЛЕНПРОЕКТ„ПОМОЩВДОМА” ПОРЕДНАТА ЛЮБИМКА НА СПОРТА
Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Проект „Протегната ръка за по-достоен живот”
Договор
за
безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-С0001
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!

От първия ден на
месец февруари в община Лясковец започна реализацията на
нов проект с наименование „Протегната
ръка за по-достоен живот”. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана
от Европейския социален фонд. Стойността му е в размер на
169 568,39 лв. Проектът е по схема за
безвъзмездна финансова помощ BG
051PO001-5.4.01 „Помощ в дома”, по приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика”. Продължителността на
проекта е 16 месеца - от 1 февруари 2013 г.
до 31 май 2014 г. и включва предоставяне на
почасовите социални услуги в домашна среда за 12 месеца. Териториалният му обхват
е град Лясковец и съставните на общината
пет села - Драгижево, Мерданя, Козаревец,
Добри дял и Джулюница. Целевите групи, които могат да се възползват от почасовите социални услуги са лица с трайни увреждания
с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. и деца, както и възрастни хора с увреждания и невъзможност за самообслужване. Общата цел на проекта е да се
създадат условия за подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания с
ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора, чрез създаване
на звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. Това звено ще
предлага почасови социални услуги и ще
способства за усъвършенстване и интегриране на предлаганите социални услуги личен асистент, социален асистент и домашен
помощник като форми на социални услуги в
общността за независимост и социално
включване и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа. Специфичната цел на проекта е да се усъвършенстват тези три услуги за хората, нуждаещи
се от постоянно обслужване в ежедневието
си, чрез гъвкавото им почасово прилагане.
Важна цел, която трябва да бъде постигната
е и намаляване на риска от институционален тип грижа на хора, нуждаещи се от помощ, също създаване на реална възможност на хората с различни видове увреждания, за да бъдат активни и да им се оказва помощ в организирането на ежедневието им.
Чрез прилагането на социалните услуги
също трябва да се разшири обхвата им, като
бъдат включени повече потребители от всички населени места в общината. С изпълнението на проекта ще се повишат и професионалните умения и мотивацията на изпълнителите на услугите, чрез надграждащи обучения.
Почасовите социални услуги, от които могат да се възползват горе изброените целеви
групи са дейности за лична помощ, в т.ч. и
дейности с медико-социална насоченост помощ при хранене, помощ за поддържане
на личната хигиена - подпомагане при обличане, къпане, ресане, поставяне в инвалидна количка; оказване на помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги; придружаване до детско, учебно, болнично заведение. Към почасовите социални услуги, които ще се предлагат се включват също дейности по социална подкрепа и социално включване - помощ
при общуване; придружаване при посещение на театър, кино, помощ при подаване на
заявления до различни институции; третият
вид услуги са комунално-битови - пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните
помещения, обитавани от потребителя,
съдействие за извършване на дребни бито-

ви ремонти, приготвяне на храна с продукти
на потребителя, помощ при ползване на административни услуги, плащане на сметки.
За изпълнението на проекта е необходимо първо да бъде сформиран екип за управлението му, да се изгради звено за услуги в
домашна среда, да се направи оценка и подбор на потребители на почасови социални
услуги - 52 лица, както и да се подберат изпълнители на почасови социални услуги - 24
домашни санитари. Следващата стъпка е
провеждане на обучения /въвеждащи и надграждащи/ и супервизия на изпълнителите
на почасовите социални услуги. Чак след обучителния период започва същинското предоставяне на почасовите услуги от 24 домашни санитари в рамките на 12 месеца.
Съпътстващи дейности по време на реализацията на проекта са индивидуална или групова работа с психолог и популяризиране на
проекта.
В началото на месец февруари екипът за
управление на проекта проведе информационни срещи в 5-те състави на общината села, с цел запознаване обществеността с проекта, с продължителността на проектните
дейности, с приноса на Европейския социален фонд за реализирането му, с целеви групи от населението, които могат да се възползват от услугите и с лицата, които ще бъдат
наети да ги предоставят. На проведените информационни срещи участниците бяха информирани за периода на прием на документите от потенциалните потребители и за
приема на документи от потенциални лица,
желаещи да бъдат наети като домашни санитари. Периодът за прием на документи бе от
18 февруари до 26 февруари 2013 г. /включ/
в информационния център на община Лясковец. Оказа се, че особено силен е интересът на обществеността към проекта, тъй
като нуждата от предоставяне на почасови
социални услуги е преголяма.
Очакваните резултати след реализацията на проекта са предоставяне на социални
услуги в семейна среда на 52-ма потребители от община Лясковец; повишаване качеството на живот на потребителите чрез предоставяне на възможности за достъп до социални услуги; усъвършенстване на почасовите социални услуги в домашна среда за лична помощ, социална подкрепа и за комунално-битови дейности на територията на община Лясковец; разкриване на 26 работни места в сферата на социалните услуги и повишаване на квалификацията на наетите лица; осигуряване на равни възможности на хората с увреждания и преодоляване на дискриминационните практики; пълноценно
участие в обществения живот и социално
включване на потребителите; повишаване
информираността на лицата от целевата група за предоставяните им възможности за ползване на социални услуги в общността; подобряване на междуинституционалното
сътрудничество при реализиране на проекти и предоставяне на социални услуги в общността.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Агенцията за социално подпомагане.

За четвърта поредна година читалище
„Пробуждане-1896” с. Джулюница организира единствена по рода си „Любимка на спорта” след 15-годишно прекъсване. Историята
на джулюнската „Любимка” започва още
през 30-те години на минали век и е съхранена чак до наши дни. Под формата на селска забава, в миналото джулюнчани са избрали уникален начин за набиране на
средства за развитие
и подпомагане на
спортната дейност в
селото. И до сега традицията се спазва и
всички приходи от това събитие се даряват на двата спортни
клуба по футбол и
хандбал, а Джулюница се гордее със своята спортна слава, както в миналото, така и
сега.
За да разнообрази формата и да отговори на съвременните потребности на младото поколение, читалищното настоятелство
о р га н и з и р а и
подготви за многобройната публика невероятно
светлинно шоу в
съчетание с мажоретен състав
и р о к е н д р ол танцьори. В програмата взеха
участие и младите надежди от
школата по борба Васил Богомилов, Стефан
Чолаков, Екрам
Мюмюнов, Марин Йорданов,
Енчо Христов и
Марин Тенчев.
Те демострираха хватки от този
вид спорт, а след
това се проведе
и турнир за излъчване на победител, като съдия на срещите бе големият борец на Джулюница и
майстор на спорта от 1975 г. Димитър Стоянов Маринов. Шоуто продължи с хора и индийски танци от два състава към клуб „Палитра” с ръководител Марияна Любенова.
Забавленията тази година включваха и атрактивно състезание за по-възрастната

част от населението „Предене с хурка и къделя”, като целта беше да се произведе найдълга жица, която бе измерена с джулюнска
„мотовилка”. Най-бърза в преденето с 13,5
мотовилки се оказа Марийка Станчева и взе
приза за „Ретро-любимка на спорта”. След
близо тричасовата програма, населението
на Джулюница започна избора за съвремен-

на „Любимка на спорта 2013”. В състезателните танци по регламент участват само девойки, на които
публиката подарява
предварително подготвени „розички”, а
тази която събере
най-голям брой - става „Любимка”. След
продължителен танцов маратон с 2700
рози, публиката категорично реши спора
и избра Александра
Дончева за „Любимка на спорта за 2013
година”. Александра
е на 17 години, като
миналата есен именно тя стана „Кралица
на бала” по време на
Карвинг-фестивала
в Лясковец.
На емблематичното събитие в Джулюница присъстваха и гости от община Лясковец - Даниела Арабаджиева - председател на Общинския съвет, зам. кмета Георги
Петров и общинския секретар Мариян Паскалев. Читалищното ръководство благодари на всички спонсори и дейци, които участваха и организираха тази мащабна за селото културна проява.

„БРАУН ТИМ” С ДВА СРЕБЪРНИ
МЕДАЛА НА СКИ-ОРИЕНТИРАНЕ
Нашите момчета и момичета от спортен клуб „Браун
тим” показаха силно представяне на държавното първенство по ски-ориентиране,
проведено на язовир Широка
поляна и в околностите на Родопите в началото на месец
февруари.
Младите надежди на клуба от тази зима вземат участие и в състезанията по скиориентиране. Въпреки не добрите условия за практикуване
на този вид спорт в нашия регион, състезателите ни се качиха на ските, успяха да се
подготвят отлично и да съберат куража да се явят на
на стр. 4
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ОТБЕЛЯЗАХМЕ 140 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ

Община Лясковец и
общински комитет „Васил Левски” организираха поклонение по повод 140 години от гибелта на Апостола на
Свободата Васил Левски. Ритуалът по отдаване почит към делото
на Апостола се състоя
пред барелефа му, намиращ се в град Лясковец.
Панихида в памет
на загиналия велик син
на България отслужи отец Богдан. Поетичномузикална програма
поднесоха вокална група „Бели ружи”, изпълнявайки одата
„Обесването на Васил
Левски”, а ученичката
Виктория Бончева от
СОУ „М. Райкович” и Галина Москова изпълниха песента „Къде си вярна ти, любов народна”. Десислава Георгиева представи есето
си „Левски”, а учителката Галина Москова изпълни песента „Тебе поем” и авторското стихотворение „На Дякона”. Програмата бе
съпътствана и от възпоменателно слово за
личността и делото на Апостола, което произнесе Димитър Байчев, председател на общински комитет „Васил Левски”.
Ритуалното честване на кръглата годишнина приключи с поднасяне на венци и цветя, в знак на признателност към личността и
делото на Левски. Под звуците на фанфарните изпълнения на възпитаниците на гимназията, ученици от трите градски училища,
общинското ръководство и администрацията, представители на политически форма-

Васил
Иванов
Кунчев е роден на 6/18
юли 1837
година в
Карл ово.
През 1855
година Васил става
послушник
в Х и л е ндарския
манстир.
На 7 декември
1858 година в Сопотс к и я м анастир „Св. Спас” Васил приема монашеството под името Игнатий. Година по-късно е
ръкоположен за йеродякон в църквата „Света Богородица”, гр. Карлово от Пловдивския
митрополит Паисий. Март 1862 година заминава за Сърбия и взема участие в Първата
българска легия на Раковски. Именно тук
Васил получава името Левски, с което остава в историята. Според легендата то се
дължи на направен от него лъвски скок по
време на военни учения. В Сърбия Левски
започва да опознава българската емиграция. Най-голямо влияние върху възгледите
му от този период оказва Раковски чрез идеите си за организиране на въстание, чрез
малки чети, които да навлязат в България и
да вдигнат народа на въстание. Легията е
разпусната и Левски се присъединява към
четата на дядо Ильо войвода. След нейното
разпускане се завръща в България. През
пролетта на 1864 година, навръх Великден,
в Сопот, в присъствието на най-близките си
приятели, Васил отрязва дългите си монашески коси.
През 1866 година Левски заминава за
Влашко, където се движи в средите на
българската емиграция. Следващата година по предложение на Раковски е обявен за
знаменосец на четата на Панайот Хитов, с
която преживява всички трудности по похода и в България. Заедно с четата преминава
в Сърбия и се записва в организираната от
Раковски Втора българска легия. Съмненията му в целесъобразността на четническата практика се превръщат в убеждение, че
трябва да се търси нов път за постигане на

ции, организации, клубове, сдружения и
граждани, се стекоха
да отдадат почит на
Левски и да сведат чела в деня на кръглата
140-та годишнина от
гибелта му.
По случай кръглата годишнина от трагичната смърт на Левски бе организирана и
радиовикторина, която протече в няколко
последователни дни.
Въпроси към слушателите, свързани с
личността на
Апостола, зададе историкът Марийка Да-

видова. Радиослушателите, обадили се
първи с най-точен отговор, получиха награди, които община Лясковец осигури.
крайната цел - освобождаването на България. Достига до извода, че трябва предварителна подготовка на народа за организиране на въстание. В писмо до Панайот Хитов загатва за своите идеи, като му съобщава, че има намерение да извърши нещо голямо за отечеството, „в което, ако спечеля,
печеля за цял народ, ако загубя, губя само
мене си”. Левски разбира, че другите балкански народи имат собствени интереси и е
убеден, че за своето освобождение българите трябва да разчитат само на себе си, а
не на външни сили. Гибелта на четата на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа окончателно го убеждава, че предварителната подготовка вътре в страната е необходимо условие за победа на българската революция.
През 1868 година Левски заминава за Букурещ, където се среща с Иван Касабов и дейците на „Българското общество”. По това
време се запознава с Христо Ботев, с когото
прекарват зимата в изоставена мелница
край града.
11 декември 1868 година, Васил Левски
заминава с параход до Цариград и оттам
предприема първата си обиколка из
българските земи. Тя е с цел на място да се
запознае с условията за революционна дейност и възможностите за подготовка на
въстание. В началото на януари 1869 година напуска турската столица и преминава
през Пловдив, Карлово, Сопот, Казанлък,
Сливен, Велико Търново, Ловеч, Плевен и
Никопол. Навсякъде разговаря с доверени
хора, на които в бъдеще ще разчита за организирането на комитети. Левски приключва
своята обиколка и на 24 февруари се завръща в Румъния.
На 1 май 1869 година от Никопол започва втората си обиколка в българските земи.
Снабден е с революционна прокламация и
пълномощно, получени от д-р Иван Касабов. Документите удостоверяват, че Левски
изразява мнението на българската политическа организация в Румъния и са подпечатани с печат на Привременното правителство на Балкана. При тази обиколка Левски започва изграждането на вътрешна революционна организация (ВРО). Първият
комитет е основан в Плевен с препоръките
и помощта на Данаил Попов. Революционни комитети са изградени в Ловеч, Троян, Казанлък, Карлово, Сопот, Пловдив и др. По
време на тази обиколка Левски променя
мнението си, че въстанието може да бъде

Също в памет на Апостола, на 19 февруари в НУ „Никола Козлев” за пета поредна година се проведе традиционното лекоатлетическо състезание „По стъпките на Левски с
лъвски скок”. Ученици от всички класове на школото взеха
участие в него, като преди това упорито тренираха, подготвяха се и дадоха всичко от себе си, за да стигнат до финалния кръг на състезанието.
Естествено, след усилената
подготовка, победата бе доста
оспорвана. Николай Попкирилов от ІІІ клас надскочи всички
свои съперници и се класира
първи. Момчето обаче призна,
че никак не е лесно да направиш „лъвски скок”. Втори, с
малка разлика, се класира
Явор Яворов,
също от трети
клас, а на трето
място гордо се
нареди по-малък ученик - Венцислав Йорданов от ІІ клас.
За първа година в състезанието взеха участие и учениците от първи клас. Първолаците Радослав Десиславов и
Пламен Красимиров се представиха блестящо и засрамиха доста батковци. Затова журито единодушно реши да им
даде поощрителни награди за
куража им да мерят сили с големите. Директорът на училището връчи подаръци и грамоти на най-добрите ученици в
лъвския скок.
В Добри дял всяка година за Деня на Левски читалищното ръководство изготвя паметни табла и ги поставя в библиотеката и на

видно място в центъра на селото. „На таблото написваме годината от онзи трагичен ден,
когато на 19 февруари 1873 година Левски е
увиснал на бесилото. Вписваме и важни не-

вдигнато скоро, както е смятал няколко месеца по-рано. Разбира необходимостта от
много по-голяма подготовка на народа, която да се осъществи от революционни комитети, организационно свързани помежду си.
Август 1869 година Левски се завръща в
румънската столица. Заедно с Любен Каравелов, в края на 1869 г., участват в създаването на Български централен революционен комитет. През май 1870 г. Левски се завръща в България и се заема да изгражда
комитетска мрежа. До края на 1871 г. създава гъста мрежа от революционни комитети,
обединени във ВРО. За столица на ВРО е обявен Ловеч, а комитетът в този град е избран за БРЦК, наричан още Привременно
правителство на България. Създаването на
ЦК в България е изключително важна
стъпка в укрепването на вътрешната организация.
Така Левски прекосил страната ни надлъж и нашир. На тайни събрания просто и
ясно разяснявал на родолюбивите българи,
че е нужно да сплотят силите си. За няколко
години Левски създал множество революционни комитети из цялата страна, които да
подготвят народа за общо въстание. Затова
народът го нарекъл Апостола на свободата.
Апостолът мечтаел за пълна свобода и
равенство между всички хора в поробената
родина и за народно управление. Веднъж
селяни го запитали: „Бай Василе, като се
освободи България, кого ще турим цар?”.
Левски отговорил: „Ако се бием с турците само за цар, то ние сме глупаци - и сега си имаме султан. Нам трябва не господар, а свобода и човешко равенство. На нашето знаме
ще пише „чиста и свята република”. И се разнесла навред из България легендата за смелия Апостол на Свободата. Неговото име
вдъхвало вяра на трудовите хора в скорошното им избавление. Сред поробителите то
всявало страх.
Към края на 1871 г. комитетите започват
активна работа за привличане на хора,
събиране на средства и закупуване на
оръжие. Поради увеличения обем работа,
през втората половина на 1871 г. БРЦК изпраща двама помощници на Левски - Димитър Общи и Ангел Кънчев. В края на юни
1872 г. Левски напуска Букурещ и започва
преустройство на Вътрешната революционна организация, като създава окръжни комитети.
На 27 декември 1872 г. Левски е заловен

от турската полиция до Къкринското ханче
(източно от Ловеч). И до днес мнозина смятат, че причината за неговото залавяне е
предателство. Спори се за името на предателя - поп Кръстю (съучредител на комитета
в Ловеч) или Марин Поплуканов (председател на комитета). Според други Левски не е
предаден, а е жертва на дълга верига от полицейски разкрития. В подкрепа на тази теза е фактът, че до последно османците не
знаят кого са заловили и той е откаран в
Търново за разпознаване. Чак там става ясно кой е всъщност. За залавянето му при
Къкрина отиват няколко заптиета, а в случай, че са знаели кого залавят, подобна малочисленост не би била логична. Също така
е доказано, че поп Кръстю не е имал точна
информация за плановете на Левски. Имало е планове Левски да бъде освободен от
съмишлениците си по време на пътя си от
Търново до София, но те не се осъществяват. Левски е отведен в София, където е
съден.
Днес се водят доста спорове дали срещу Левски е имало процес и дали той изобщо е бил съден, дори според нормите на
тогавашните османски закони. Твърди се,
че Левски не е бил изправен пред съд, а
пред специална комисия, която е имала разследващи функции и не е имала право да издава присъда. Единственият юрист от тази
комисия, българинът Хаджипенчович, не е
подписал протокола и т.н. Каквато и да е истината, фактите са следните: пред „съда”
Левски твърди, че е търсил законни пътища
за изменение на живота на българите в
Османската империя. За да избегне криминални обвинения, се разграничава от дейността на Димитър Общи. Комисията за процеса е : Али Саидпаша, Шакир бей и Иванчо
Хаджипенчович. Левски е съден за подбудителство за въоръжен бунт и за предумишлено убийство /става въпрос за убийството
на слугата Стойчо, извършено в дома на ловешкия търговец Денчо Халача на 14 август
1872 г./ Смъртната присъда е издадена на
14 и е потвърдена на 21 януари 1873 г. 60
подсъдими са осъдени на затвор и заточение и двама са обесени - Димитър Общи и
Васил Левски. Присъдите са потвърдени от
султана по целесъобразност и Левски е обесен в околностите на София. Мястото на обесването на Васил Левски се намира в центъра на днешна София, където се издига
сега неговият паметник.

гови мисли, факти от живота му, от делото на
Левски, подкрепени със снимков материал.
На този ден така засвидетелстваме своята
признателност към личността на Апостола.
Хората се спират и прочитат заветите му, а
по-малките жители научават по този начин
нещо от биографията му”, това каза секретарят на читалището Веселина Събева, която
е инициатор за поставянето на възпоменателните табла, преди всичко с цел да се научат младите поколения кой е Левски.
Предвид това, че в училище малко се говори за Апостола на българската свобода,
нужно е днес да се пише все повече за него,
за да знаят и помнят децата ни делото на
най-великия син на България. И тъй като за
тази голяма личност е твърде трудно да се
напише всичко, ето накратко това, което всеки българин трябва да знае.
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ЛЯСКОВЕЦ

ПРАЗНИКЪТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ЛЯСКОВСКО

от стр. 1
Основният
обичай, празничното шествие до лозовия
масив и зарязването там, е задължителна
част от празника, независимо
от метеорологичните условия. И тази година ритуалът бе
изпълнен в лозето на Марийка Дюлгярова.
До там шествието се водеше
от каруца,
пълна с бурета
с вино. Работната стопанка ги очакваше с богато подредена трапеза. Първи в ритуалното зарязване
се включиха кметът Цоньо Трънков и Трифон
Трифонов. С пожелания за по-голямо плодородие и както повелява традицията, бе разпръсната пепел от огнището на Бъдни вечер,
а лозите обичайно бяха поляти с вино.
След изпълнението на ритуала, множеството от зарязващи драгижевчани се отправи към читалището, където за доброто настроение на всички се погрижиха оркестър
„Детелини” и народната певица Стефка Чернева. Там ги очакваше също и огромна маса,

пълна с домашни вина, ракии и отбрани
мезета. Върху съдовете с напитките бяха
разлепени надписи с
най-различни сентенции, като за втора поредна година сред тях
се мъдреше все поактуалното изречение: „Лозето не ще политика, иска мотика”.
Майсторството на
драгижевчани да правят вина и ракии за пореден път бе доказано, чрез конкурс за
най-добро вино и ракия. Безпристрастната комисия в състав
Димитър Митев, Стефан Михайлов и англичанина Питър Картрайт се зае с тази нелека задача. В категорията за най-добро червено вино първо място зае Димитър Иванов,
а второ и трето бе определено за Николай
Стефанов и Иван Коев. В раздела за найдобро бяло вино първо и второ място взеха
Марийка Дюлгярова и Тодор Дюлгяров - майка и син, всеки със собствено вино, а трето
място - Димитранка Енева. За баш майстор
на ракия бе определен Васил Андонов, а Николай Стефанов и Милен Христов заеха второ и трето място.
Така млади и стари в Драгижево се весе-

лиха до късно вечерта, вдигайки наздравици
и славейки виното и любовта. Всяка година в
задружното общоселско тържество, посветено на Зарезан се включват и английските
семейства, според които това несъмнено е
най-веселият български празник.

ЗАРЕЗАН В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА
В деня на Зарезан основното занимание
на възрастните хора в Центъра бе свързано
с популяризиране не на винената напитка, а
с показване на кулинарните умения на жените. За празника те се развихриха в кухнята и
показаха своя кулинарен талант. Всички чле-

нове на дневния център в Лясковец са разпределени в групи по интереси - компютърни
умения, спортни занимания, цветарски, певчески, музикални и кулинарни. Деня на Трифон Зарезан бе изпълнен с празничнокулинарна еуфория. Дамите от центъра за
стари хора запретнаха
ръкави и се посветиха изцяло на празничните приготовления за трапезата.
Кухненското помещение
им се видя тясно и някои
от жените въртяха точилки
даже в трапезарията. Катя
Иванова, Йорданка Момъкова и Емилия Милева точеха тънки кори за баници,
други приготвяха плънки, а
трети следяха за изпичането. Тъй като продуктите
им бяха в повече и за да не
ги похабяват в трудното
днешно време, сръчните
възрастни дами решиха да
ги оползотворят рационално. Омесиха и питки и
милинки, а после вкусно
похапнаха от всичко, коментирайки коя кулинарна продукция е най-добра. Перфектно
приготвените кулинарни изкушения внесоха
радост и чувство за пълноценност у възрастните хора. Пожелаха си все така пълна да е
трапезата им, по-често да се събират всички
заедно на подобни празници и щастие да спохожда дните на старческия им живот.

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ
Учениците от І клас при Начално училище „Никола Козлев”, участници в клуб
Откриватели по проект УСПЕХ на МОМН с
ръководител Кремена Енчева, посетиха Музея на Гурбетчийското градинарство. Децата
имаха възможност да видят оригиналните
предмети, включени в експозицията, голяма
част от които са дарениe от местните жители
на град Лясковец. Разгледаха с голям интерес подредените документи и снимки. Найголямо впечатление им направи експозицията с включен гипсов макет на бахча, която
дава най-точна представа за организирането, оборудването и начина на работа и разпределение на дейностите в една зеленчукова градина.
Първокласниците гостуваха и на кмета др Ивелина Гецова и на общинска администрация, като посещението им бе част от работата по проекта, а темата по която децата
трябваше да натрупат познания беше „Кой
управлява моя роден град”. Д-р Гецова посрещна малчуганите първо в кабинета си, запозна ги на достъпен за тях език със задълженията на кмета, представи им нашата
община и символите на града, а след това в
залата на общинския съветник, посетителите имаха възможност да чуят и химна на град
Лясковец. За да подкрепи с пример разказаното за функциите на институцията, за органите на изпълнителната и законодателната
власт, кметът запозна малките си гости лично с председателя на общинския съвет г-жа
Арабаджиева, със своя заместник г-н Георги
Петров и със секретаря на общината г-н Паскалев. Служителите обясниха на децата какви са задълженията им и с какви проблеми

разказа на гостите си, че всеки ден стажантите имат задачи и се налага да ги изпитва дали са ги свършили. Д-р Гецова
пожела на първолаците да
бъдат отлични ученици, да
опознават родния край, да се
грижат за опазването му и да
бъдат достойни граждани на
общината и родината ни.
Младите фотографи от
клуб „Аз - фотографът” при НУ
„Никола Козлев”, които също
работят по проект УСПЕХ, про-

се сблъскват всеки ден, колко важна и отговорна е работата на администрацията.
Оказа се, че малките откриватели са доста добре осведомени и компетентни по редица въпроси, а от време на време дори не изчакваха отговора, който им е вече известен и
бързаха да зададат следващия си въпрос.
Напускайки административната сграда
си обещаха пак да дойдат, а някои дори веднага заявиха, че мислят да станат кметове,
когато пораснат. Учителят на децата Кремена Енчева им подсказа, че за да заемат ръководни постове непременно трябва да учат
много и упорито. В тази връзка д-р Гецова запозна малките откриватели със стажуващите в общината младежи, които са учили години наред, докато натрупат знания, а сега придобиват опит по специалността си. Кметът

дължават да преоткриват красотите на града, хората и природата около тях през обектива на фотоапарата. Теми на последните

им творби са взаимоотношенията, взаимодействията и емоциите на работното място
и извън него. За целта децата, въоръжени с
фотоапарати и с голяма доза настроение,
надникнаха през обективите в необичайни
за тях места - в офиса на МИГ „ЛясковецСтражица”, където се запознаха с екипа и
какво точно се прави в този офис, в стоматологичния кабинет на д-р Бозгунова, където
се убедиха, че не е толкова страшно да седнеш на зъболекарския стол, щом срещу теб
стои усмихната и приветлива зъболекарка, в
кварталния магазин, където те познават и ти
познаваш хората, на детската площадка,
където намираш нови приятели и се забавлявате заедно, по
време на училищно състезание, в което можеш да вземеш
участие и ако си достатъчно
добър, да победиш конкуренцията, или да заснемеш незабравими моменти на обществено събитие, където се събират
хора от различни възрасти и с
различни възгледи, но обединени от едно - да се преклонят
пред подвига на предците ни,
или да празнуват заедно и т. н.
След като добре свършиха работата си по проекта, запечатаните мигове ще бъдат внимателно подбрани и обработени от младите фотографи, за
да могат да бъдат показани
във фотографска изложба - това сподели
със задоволство ръководителката на проекта и учителка на децата Мариела Терзиева.

„БРАУН ТИМ” С ДВА СРЕБЪРНИ МЕДАЛА НА СКИ-ОРИЕНТИРАНЕ
от стр. 2
Държавно първенство, където мериха сили
с клубове, за които това е традиционна дисциплина. Състезанието премина през няколко етапа - спринт, средна дистанция, дълга
дистанция и щафети. В първите три етапа нашите скиори се представиха достойно, като
завоюваха едни добри позиции и натрупаха
доста опит и кураж. През последния ден се
състояха щафетите - най-интересния момент от състезанието. Въпреки сериозната
конкуренция от страна на СК „Узана”, гр. Габрово, НСА „Сивен”, гр. София, „Карлък”, гр.

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Смолян и други, младежите и девойките от
нашия клуб се пребориха за сребърните медали в дебюта си на държавно първенство в
ски-ориентирането. При младежите до 20 години в щафетата Димитър Дамянов, Петко
Милев и Николай Стоев станаха първи подгласници на НСА „Сивен”. Във възрастова
група девойки до 18 години Велина Терзиева, Цветомила Кадиева и Кристиана Гецова
също се окичиха със сребърни медали. Шампион е щафетата на габровския клуб „Узана”.
С това си участие състезателите от СК

„Браун тим” доказват за пореден път, че няма невъзможни
неща и всички успехи се постигат с упорит труд и много
тренировки. Стига да имаш куража, амбицията и желанието
да го направиш, можеш да постигнеш всичко. Да им пожелаем успех в започващия на 3
март сезон с първата за годината традиционна Купа „Трети
март”, която се провежда в
околностите на Плевен.

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

