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ТРИФОН ЗАРЕЗАН И ТРАДИЦИИТЕ В ОБЩИНАТА НИ
Както всяка година, и
тази празнуването на Трифон Зарезан в Лясковец започна с провеждането на
традиционния конкурс
„Най-хубаво домашно вино”. В него се включват
най-добрите производители на напитката и за майсторството си биват награждавани. 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 вината. 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 червени вина, а от 2006 година насам в съревнованието участват, както червени, така и бели вина. През последните години стана традиция в съревнованието да се включват и
представителки на слабия пол. Оказва се,
дамите успешно усвояват рецептите на своите бащи в приготвянето на вината, особено
на белите, които се смятат за дамско питие.
Наблюденията сочат също, че те не само
предоставят своите вина, но и печелят призови награди. Например най-силно дамско
присъствие във винарското съревнование
имаше през 2012 година, когато 12 жени показаха продукцията си и също през 2010 година, когато 9 жени се надпреварваха наравно с мъжете. През миналата 2013 година
с титлата майстор-винар се окичи Татяна
Маркова, която беше направила найхубавото червено вино.
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. Големият 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 и тази година
оценяваха вината 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. В миналогодишното издание на
конкурса за най-хубаво вино, приготвено в
домашни условия, се състезаваха 48 вина.
Червените бяха 34, а белите 14, като от тях
две бяха розе.
Тази година представените за участие
проби бяха с малко повече - 51 на брой. 15 бяха белите и 36 - червените вина. Честта да
носи титлата „Най-добър майстор-винар” за
2014 година в категорията за червени вина
се падна на Пламен Георгиев с проба №31.

На второ място е червеното вино на Димитър Байчев – проба № 35. На трето място
в съревнованието се класира червеното вино на Стефан Георгиев с проба №19.
Първото място за най-хубаво бяло домашно вино бе присъдено отново на Пламен
Георгиев – проба № 12. На второ място е бялото вино на Ивайло Йорданов – проба № 8.
Трета позиция в класирането на бели вина
журито отсъди за виното на Димитър Байчев
– проба № 14, който също като Пламен Георгиев спечели награда и в двете категории вина. Тази година лясковският Клуб на виното
реши да даде две поощрителни награди във
всяка от двете категории – при белите вина
тя е за Марияна Димитрова с проба №6, а
при червените - за Борислав Банов с проба
№2.
Грамоти и парични 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 местното читалище. Председателят на Клуб на виното Пламен Георгиев поощри с предметни награди
двамата, които реално се нареждат на
четвърто място в съревнованието – Марияна Димитрова и Борислав Банов.

В концерта, посветен на Зарезан участваха читалищните формации, а именно: вокална група „Бели ружи”, ръководена от Димитър
Русев, вокална формация „Мелъди” с музикален педагог Мария Петрова, дует Вяра Петрова и Пейо Ангелов, балет „Ритъм” с ръководител Валя Атанасова и
танцов състав „Лудо младо” с худ. ръководител Йордан Зангов. Концертната им програма бе подкрепена от силното присъствие на
известния естраден певец Христо Кидиков,
който изпя най-хубавото от репертоара си за
лясковската публика.
Тържественото откриване на празника
бе на 14 февруари и се състоя на централния площад на откритата сцена. Честването
започна с водосвет за здраве и берекет, който отслужиха свещениците от Лясковец – от-

ец Богдан и отец Ангел.
Гости на тържеството бяха приятели от
румънския град Александрия, предвождани
от Тодор Ангел – съветник на депутата Николай Миркович и директора на Културния дом
на град Александрия Константин Русин, както и кметове на съседните ни общини и председатели на общински съвети, директори на
институции и фирми, почетни и заслужили
граждани на община Лясковец. Кметът д-р
Ивелина Гецова поздрави гостите, всички
граждани, лозарите и винарите по повод Трифон Зарезан. След официалната церемония на площада за празничното добро настроение на лясковчани приятелски поздрав
отправиха танцьори от ансамбъл „Румънско
поле” от град Александрия. Кръшно българско хоро поведоха танцьорите от фолклорен
ансамбъл „Сидер войвода” при читалище
„Напредък 1869”, гр. Г.Оряховица, в което се
включиха румънските гости и желаещи лясковчани.
300-литра с пелин, подарък за жители и гости бе
почерпката за вдигане градуса на настроението.
След като се извиха зарезанските хора, общинското ръководство, жители и
гости, в празнично шествие, съпроводено от музиканти и танцьори се отправи към лозята за ритуалното зарязване. Отец Богдан
благослови и освети 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 2014 година за
лясковските лозари. С нея зарязаха и председателят на общинския съвет Даниела
Арабаджиева, румънският съветник Тодор
Ангел, гости и жители на Лясковец.
Наричания произнесе 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 и всички събрали се
звучно отговаряха „Да бъде!”

ХОРАТА В МЕРДАНЯ, не жалещи труда
си и ценящи резултатите от него, по свой си
начин се отблагодариха на Св. Трифон и почетоха деня на покровителят и пазителя на
лозята. В синхрон с празничното настроени,
денят беше слънчев и зареждаше празнуващите с още повече енергия и ентусиазъм.
Облечени в традиционни български носии,
омесили погачи и разточили баници, самодейците от местното читалище, съвместно с
кметство Мерданя и гости, се отправиха към
намиращия се в края на селото лозов масив
– „Мерданските лозя”, както ги наричат мес-

тните. „Ехе - хе - хе - хееееей. Тука ли си, Трифон Зарезанеееее?” – подвикваха актьорите и така започна възстановката в чест на
Светеца. В ролята на Св. Трифон влезе Христо Узунов, който предварително се беше
скрил в близката гора. След благодарности,
заръки и още разговори с Покровителя, играещите преминаха през всички етапи от обработването на лозето, та чак до беритбата.
След като се напълниха кошовете с грозде,
дойде ред на момите - да го тъпчат в каците,
а стопанинът - подложил менче, зачака потичането на първата струйка от гроздовия еликсир. Доволен от реколтата и вдигнал менче
високо, той се обърна към лозето: „Хей, лозе, лозе, кой те прекопа?” „Работна стопанка
го прекопа!” „Хей, лозе, лозе, кой ти грозде
бра?” „Хубави булки го браха!” „Хей, грозде,
грозде, кой те тебе мачка?” „Хубави моми го
мачкаха!” „Хей, винце, винце, кой ще те

пие?” „Юнаци ще го пият!” „Хайде, берекет
да е! Амин” - така завърши възстановката,
подготвена от самодейците при местното читалище „Развитие 1902”. След отличната игра на актьорите, официалното ритуално зарязване се падна на кмета на селото - Марин
Люцканов. С благословия за плодородна година и богата реколта, той сплете венец от
лозови пръчки и короняса Царя на лозята. А
какво е коронясване и празник на виното,
без пиршество? В богато украсена каляска,
царят и неговите поддръжници се отправиха
към селският стадион, където кмета Люцканов беше подготвил дълга трапеза и
ароматно - пушещи барбекюта. С танци, песни и приповдигнато настроение, до късна вечер в Мерданя се лееше хубаво Мерданско винско, с печено домашно свинско. Така в Мерданя
всички си пожелаха „Берекет да е!”
В ДРАГИЖЕВО по стар местен обичай на 14 февруари всяка година се
отбелязва празника на лозаря и винаря - Трифон Зарезан. Честването на
този ден е свързано с поминъка на
драгижевчани. Организатор на празника е кметство Драгижево. На този
ден жителите на селото празнуват в
чест на лозата и години наред трудолюбивите стопани излизат в лозето и
зарязват. Там се извършва ритуалът
„зарязване”, при който порязаната лоза се полива с вино, за да има богата
реколта от грозде, а виното да прелива през праговете на работливите стопани.
Порязаните пръчки се увиват на венец и се
носят по домовете.
Празникът продължи в читалищния салон, където всички ги очакваше пълно буре
вино с надпис „Трифон черпи”, а за доброто
настроение на празнуващите се грижеше
оркестър „Детелини”. Кметът Цоньо Трънков
връчи грамоти на победителите в конкурса
за най-добро домашно бяло и червено вино
и ракия, който вече стана традиционен за селото. В надпреварата се включи и живеещина стр. 4
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Общинска хроника

Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Проект BG051PO001-5.1.04-0099-С0001
Наименование на проекта „Протегната ръка за по-достоен живот”
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!

Европейски съюз

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ПРОЕКТ „ПРОТЕГНАТА РЪКА ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ” СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И
ПРОДЪЛЖАВАДАСЕРЕАЛИЗИРАИПРЕЗ2014ГОДИНА ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ОБЩИНСКИ

Вече една година община Лясковец реализира проект „Протегната ръка за подостоен живот”, договор № BG 051PO0015.1.04-0099-С0001 по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейски социален фонд на
Европейския съюз. Общата стойност на проекта и размера на безвъзмездната финансова помощ е 169 568,39 лв. Продължителността на проекта е от 16 месеца и дейностите му приключват на 31 май 2014 г. Териториалният му обхват е град Лясковец и петте
съставни села на общината.
Целта на проекта е създаване на условия за подобряване качеството на живот на
хора с трайни увреждания, с ограничения и
невъзможност за самообслужване и възрастни хора, чрез създаване на звено за услуги,
предлагащо следните три вида услуги - за
лична помощ; за социално включване и подкрепа и помощ при комунално-битови дейности.
Първите два месеца от реализацията на
проекта бяха подготвителни, а именно: прием на заявления от потенциални кандидатпотребители, изготвени оценки на потребностите от потенциални к андидатпотребители от експерти в Дирекция „Социално подпомагане”, подбор на потребители,
желаещи да ползват почасовите социални
услуги, подбор на безработни лица, желаещи да предоставят почасови социални услуги Домашен санитар, популяризиране дейностите на проекта, провеждане на въвеждащо/м. март 2013 г./ и надграждащо обучение /м. септември 2013 г./ на наетите лица.
Новото в реализацията на този социален
проект е разкриването на Звеното за услуги
в домашна среда. Звеното започна да функционира на 19 март 2013 г., като в него работят двама експерти на длъжности – сътрудник социални дейности и технически
сътрудник. Целта на разкритото Звено бе да
разшири и надгради дейността на Домашен
социален патронаж град Лясковец за предоставяне на гъвкави почасови социални
услуги в домашна среда на лица с увреждания, в т.ч. и на деца с трайни увреждания или
възрастни лица с ограничения и невъзможност за самообслужване. Звеното ще функционира в рамките на 12 месеца –от 19 март
2013 г. до 18 март 2014 г.
Вторият етап от изпълнение дейностите
на проекта бе предоставяне на почасови социални услуги с продължителност 12 месеца - от 8 април 2013 г. до 7 април 2014 г. Вече
десет месеца 86 лица се възползват от предоставените почасови социални услуги. Потребителите са от следните целеви групи: лица с трайни увреждания с ограничения или
невъзможност за самообслужаване, в т.ч. и
деца или възрастни хора с невъзможност за
самообслужване. По населени места разпределението е както следва: Лясковец – 39
потребителя; Джулюница – 20 потребителя;
Добри дял – 7; Драгижево – 9; Козаревец – 7
и Мерданя – 4 потребителя.
Почасовите социални услуги се предоставят от 24 домашни санитари, наети
съгласно Кодекса на труда и българското законодателство. Разпределението по населени места е както следва: Лясковец – 12 лица; Джулюница – 4 лица; Добри дял – 2 лица;
Драгижево – 3 лица; с. Козаревец - 2 лица и
Мерданя – 1 лице. За проверка качеството
на предоставените почасови социални услуги членовете на екипа за управление на проекта и двамата експерти от Звеното за услуги осъществяват домашни посещения на потребителите с цел получаване обратна
връзка за качеството на предоставените
услуги. Резултатите от ежемесечния мониторинг показват, че към настоящия момент
потребителите нямат забележки към работата на домашните санитари и качеството
на предоставените услуги.
Екипът за управление на проекта направи проучване сред потребителите на социалните услуги за качеството на предоставянето на услугите и на своя работна среща

ПОЛИТИКИ В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНИТЕ

/края на 2013 г./ обобщи резултатите от анкетата: почасовите социални услуги да продължат да се предоставят и след приключване на проектните дейности; нямат препоръки към работата на домашните санитари; оценката която бе поставена от потребителите на услугите на изпълнителите бе отлична.
Продължава предоставянето на услугата - индивидуална и групова работа на психолог с потребители и членове на семействата им. Психологът, нает по проекта работи вече с четирима потребители с трайни
увреждания, единия от които е дете. Потребителите, които се възползват от безплатните психологически консултации бяха един от
гр. Лясковец, двама от село Драгижево, /единият потребител е дете/ и един потребител
от Мерданя. Целта на проведените консултации бе превенция на основните рискове
на потребителите, промяна на мирогледа
им, с цел социално включване в обществения живот и преодоляване на социалната
изолация. Наетият психолог по проекта проведе през месец януари групови психологически консултации с потребители на почасови социални услуги и членове на техните семейства. Консултациите се проведоха в Мерданя в клуба на пенсионера (08.01.2014г); в
Драгижево в к лу ба на пенсионера
(15.01.2014г.); в гр. Лясковец в клуба на инвалида (21.01.2014г.). Груповите психологически консултации бяха безплатни и имаха
за цел превенция на основните рискове на
потребителите, промяна на мирогледа им, с
цел социално включване в обществения живот, преодоляване на социалната изолация
и психологическа подкрепа на членовете на
техните семейства. Предстои провеждане
на групови психологически консултации и
през следващите месеци в същите населени места.
В рамките на изпълнение дейностите по
проекта се провежда информационна кампания – с цел запознаване на обществеността с целите и дейностите на проекта, размера на безвъзмездната финансова помощ,
продължителността на проекта, почасовите
социални услуги, от които могат да се
възползват нуждаещите се. Публичността
се осъщестява, чрез периодични публикации в областни и местни вестници, излъчване на материали за печатните и електронни
медии, предоставяне ежемесечно актуална
информация за изпълнение дейностите на
проекта на сайта на община Лясковец, отпечатване и разпространение на рекламноинформационни материали – брошури и
плакати, изработване на информационни табели поставени на видно място на сградата
на община Лясковец и на офиса на проекта.

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 официалнa позиция на
Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Община Лясковец стартира проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” за разработване
и въвеждане на механизми за активно гражданско участие в процеса на стратегическо
планиране и изработване на общински политики. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”,
бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, по
Приоритетна ос I „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с
регистрационен номер: 13-13-98 /
25.10.2013 г. Договорът за безвъзмездна помощ между община Лясковец и Управляващия орган на Оперативна програма
„Административен капацитет” бе сключен
на 25 октомври 2013 г., а продължителността на проекта е 9 месеца.
Общата цел на проекта е насочена към
подобряване процеса на разработване и
прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община
Лясковец.
Специфичните цели на проекта са: ефективно прилагане на политиките, чрез участието на представителите на общинска администрация и гражданските структури; изграждане на стратегическа визия на община
Лясковец, отговаряща на обществените нужди; въвеждане на ефективен механизъм за
мониторинг и контрол на общински политики и проекти.
Целевата група по проекта включва
Общинска администрация Лясковец и представители на структури на гражданското общество.
Основополагаща дейност на проекта е
идентифицирането на бъдещи проектни
идеи и публично-частни партньорства, които да залегнат като приоритетни проекти за

Стратегическия план за развитие на община Лясковец за новия програмен период
2014 – 2020 година. Чрез проведените публични форуми и срещи с всички заинтересовани групи на територията на община Лясковец ще се осигури широко гражданско
участие при разработването на основните
стратегически документи на общината. Други очаквани резултати при реализация на
проекта са: изготвен социално икономически анализ за територията на община Лясковец, който да послужи като основа за разработване на общински план за развитие за периода 2014 -2020 г.; изработени правила за
публично-частно партньорство за община
Лясковец; изработена методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти; изготвени анализ и оценка по
изпълнение на общинския план за развитие
на община Лясковец за периода 2014 – 2020
година; обучени 10 служители на общинска
администрация, 3 общински съветника и 5
представители на граждански структури за
прилагане на методология за мониторинг,
анализ и оценка на публичните политики и
проекти; обучени 2 представители на общинска администрация, 2 общински съветника и 4 представители на граждански сектори за осъществяване на мониторинг на общинските политики за избраните представители на другите сектори; идентифицирани
минимум шест проекта и местни партньорства; проведени 6 броя мини-граждански
форуми с участието на над 150 местни участници.
Общата стойност на проекта е в размер
на 73 888.03 лева с финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна
програма „Административен капацитет”.
Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване и
прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 20072013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проект
„Родителска академия - Заедно ще успеем”
Договор № БС - 33.12-3-014 / 18.9.2013

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТ
„РОДИТЕЛСКААКАДЕМИЯ–ЗАЕДНОЩЕУСПЕЕМ”
В ОУ „П. Р. Славейков” с. Джулюница и
ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял вече
шести месец успешно работи Академия за
родители „Заедно ще успеем”. След празничния януари, ученици и родители започват обучение по първите теми от мултикултурното си образование: произход и история
на ромските групи в България, местни ромски групи, история на ромското заселване в
Европа, бит и култура, традиционни ромски
занаяти. Обучители на двете групи са директора на училището Даниела Христова и Марияна Дончева-начален учител, които са преминали през всички нива на обучение в мулт и к ул т у р н о о б р а з о в а н и е . С к о р о в
Академията ще влязат и гост-лектори –
представители от център „Амалипе’’, с който
училището в Джулюница работи успешно
втора година по Програмата за отпадане на
ромските деца от училище.
В навечерието на първи март децата от
ЦДГ „Щастливо детство” и учениците от двете групи от ОУ „П. Р. Славейков” усилено се
подготвяха за празника, изработвайки мартеници. Червено-белите символи, запечата-

ни с пролетна усмивка, са поздрав до техните приятели от ЦОИДУЕМ, благодарение на
които този проект се реализира, до Красимир Вълчев-ръководител на друг проект, по
който училището работи - „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, до център
„Амалипе”, до Областната управа и Общинска администрация Лясковец, до РИО В.
Търново и много други.
По традиция в края на всеки месец всички членове на Академията се събират заедно. Замисълът на февруарската среща беше с тържествена програма да бъдат почетени два големи празника - 1 март и 3 март
– националният празник на България. И както подобава на всеки празник, подготвени бяха подаръци и награди за най-добрите в третомартенската викторина, за участниците в
програмата и за победителите в традиционните състезания родители-деца.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства.
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ЛЮБИМКА НА СПОРТА ЗА 2014 СТАНА ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА НА ЛЕВСКИ
СТУДЕНТКАТА ТЕОДОРА ТОДОРОВА
Джулюнското читалище „Пробуждане1896” за поредна година организира съвместно с двата спортни клуба „Владислав” традиционната за селото проява, наречена още
в миналото „Любимка на спорта”. За многобройната публика беше подготвена богата музикална програма с участието на танцов
клуб „Палитра”. За разнообразяването на
формата, тази година читалището включи
една допълнителна забавна атракция „Голямото надиграване”, в което взеха участие
публика и танцьори. В надпреварата за найдобър танцьор на годината за жури беше поканена участничка от танцов състав „Лудо
младо”, гр. Лясковец - Анелия Иванова. С парична награда, осигурена от НЧ „Пробуждане-1896” се отличиха две танцьорки - Славена Петрова и Ваня Кенарева, които издържаха на натоварването и спечелиха в
над 40-минутния маратон, защитавайки
честта на танцов клуб „Палитра” и тази на
публиката. За най-добри танцьори в изпълнение на трудното хоро „Чичовото” бяха
избрани Тихомир Дончев и Ани Маринова.
Предметни награди за тях осигури фирма
„Бритос” с представител Ивайло Димитров.
За всички присъстващи на събитието беше подготвена богата и разнообразна томбола.
Изборът на „Любимка на спорта” протече
без особена конкуренция и тази година с титлата безапелационно се окичи 20годишната студентка Теодора Тодорова. На
любимката на спорта също й се наложи да
танцува в празничната вечер. За да си запазят танц с нея, както по регламент е прието,
кавалерите трябваше да си закупят предварително специално подготвени за целта хартиени розички. Призът „Любимка на спорта”
се връчва с идеята да се организира съревнование по танци и да се съберат средства
от закупените рози, с които средства да се
подпомогнат двата местни спортни клуба –
по хандбал и футбол. Общоселското веселие за избор на любимка е запазена марка
за жители и гости на Джулюница и съществува от осем десетилетия - от 30-те години на
миналия век, когато нашите баби и прабаби
са били избирани за любимки. След 15годишно прекъсване на празника, през 2010
година културната проява беше възродена
от читалищното настоятелство и вече пета
любимка се окичва с короната и я носи гордо
до избирането на следващата. През 2010 година любимка стана Поля Чешмичкова, на

На 19 февруари Община Лясковец и
Общински комитет „Васил Левски” организираха поклонение по повод 141 години от гибелта на Апостола на Свободата. Пред барелефа на Левски в Лясковец се събраха, за
да отдадат почит пред личността и делото
на Апостола общинското ръководство, представители на организации, политически партии, пенсионерски клубове, ученици от трите училища и най-малките граждани от детските градини. Панихида в памет на дякон
Игнатий отслужи отец Богдан, а слово за живота и делото на Апостола произнесе председателят на Общински комитет „Васил Левски” Димитър Байчев. Стихове за великия
син на България звучаха в изпълнение на
ученичките от 7 клас Десислава Димитрова
и Йоана Йорданова, възпитанички на литературния клуб „Вдъхновение” при СОУ „Максим Райкович”.
В знак на признателност към героичната
саможертва на Левски, лясковчани почетоха
Апостола и с едноминутно мълчание на колене и положиха венци и цветя на барелефа
му.

следващата година с приза се окичи Ива Цанева, която пък предаде короната на Десислава Михайлова. Миналогодишна любимка
2013 беше Александра Дончева, а короната
до следващата година ще носи новоизбраната любимка Теодора Тодорова. Естествено традиция е наградата да се връчва от
предишната победителка. Тазгодишната носителка на приза, освен предметна награда,
осигурена от читалището, заслужи също и
честта да открие футболния турнир в Джулюница, който ще се проведе през месец
юни. Любимката ще бъде и рекламното лице
на турнира. Теодора се сдоби и с още една
много приятна изненада – награда от председателя на журито Ралица Рашева, която е
собственик на комплекс „Лесопарка” в Лясковец. Тя осигури на новоизбраната любимка романтична вечеря за двама в ресторанта на комплекса.
Организаторът на събитието, читалище
„Пробуждане-1896”, изказва огромната си
благодарност към многобройните спонсори,
с чиято финансова подкрепа стана възможно поредното пето издание на „Любимка на
спорта 2014”, а именно - община Лясковец,
фирмите „Бритос”, „Ива Комерс”, „Пименс гр.Стражица”, Галин Караджов и др.

МАЛКИТЕНИТЕАТРАЛИСПРИЗОВИМЕСТА
На 18 февруари 2014
година в СОУ „Емилиян
Станев” – гр. Велико
Търново се проведе традиционният фестивал на
детското и юношеското театрално творчество на английски език. В него взеха
участие ученици от НУ „Цани Гинчев” – гр. Лясковец.
Те представиха откъс от
„Бременските музиканти” любимо детско произведение.
Критериите, по които
бяха оценявани изпълненията на участниците, бяха правилност на езика и
артистичност. Участваха
представители на 18 училища от областта. Децата от НУ „Цани Гинчев” се представиха достойно и завоюваха
първо място в І възрастова група на началните училища – ученици от 8 – до 11 години.
Ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас в сборна театрална група представиха другото наше начално училище „Никола Козлев”, като също

взеха участие във Фестивала на детското и
юношеско театрално творчество на английски език. Те също показаха постановка на
приказката на Братя Грим – „Бременските
градски музиканти”. Малките артисти завоюваха също прстижно място в театралния
форум – достойната трета позиция.

НОВИ УСПЕХИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НИ ОТ БРАУН ТИМ
Целогодишно състезателите на СК Браун тим се
подготвят и вземат участие в състезания по лятно
ориентиране, колоориентиране, а за втора поредна
година участват и в стартовете по скиориентиране.
Въпреки че сезонът не е
много благосклонен към
скиорите, ориентировачите ни се подготвяха упорито. В провелите се състезания в местността Узана
премериха сили със своите конкуренти и успяха да
се качат на почетната
стълбичка. Браун тим зае
ІІ място при отборното класиране за купа „Българка”
и купа „Узана”. Това бе добра тренировка за
Държавното първенство по скиориентиране,
което се проведе в Родопите, край язовир Широка поляна на 12 и 13 февруари. На старт застанаха повече от 180 състезатели. Премервайки сили с още 13 отбора от цялата страна, нашите състезатели завоюваха челните
места. Шест златни, пет сребърни и три бронзови медала извоюваха ориентировачите от
Браун тим на спринт, средна и дълга дистанция на държавното първенство по скиориентиране. Стефания Димитрова спечели две
титли и един сребърен медал. Тя стана шам-

спринта.
При мъжете председателят на Браун тим
Николай Димитров се представи много силно и завоюва три сребърни медала. Брат му
Иван Димитров е трети на дълга дистанция и
четвърти на средна и в спринта. Пламен Местански записа две шести и едно седмо място.
Три златни медала за Браун тим при жени
до 40 г. донесе на отбора Снежана Кадиева.
В същата възрастова група при мъжете на
второ място в спринта и дългата дистанция и
трето на средна е Димитър Евгениев. Цветомила Кадиева се пребори за бронза на

пион на спринт и дълга дистанция и е втора на средна
дистанция. Валерия Станева е пета на дълга, шеста на средна дистанция и
седма в спринта. Стилияна Димова е съответно
шеста, осма и девета, Камелия Георгиева седма на
дълга и средна дистанция
и десета в спринта, Христина Галева е десета на
средна и дванадесета в

дългата дистанция при 20-годишните и е
четвърта в спринта и пета на средна дистанция. Велина Терзиева е седма в спринта и
средна дистанция. При 18-годишните юноши
Петко Милев се подреди четвърти на спринт
и дълга дистанция и седми на средна. Николай Стоев е пети на средна, шести на дълга
дистанция и седми в спринта. Станислав
Илиев е съответно седми, осми и девети.
Кристиана Гецова е четвърта на спринт, пета
на средна и шеста на дълга дистанция при
девойки до 18 години. При мъже-45 Димитър
Димитров стана шампион на средна дистанция и завърши пети в другите два старта.
При щафетите нашите състезатели в
М21 в състав Николай Димитров, Иван Димитров и Пламен Местански заеха първо
място. При Ж21 Стефания БеломъжеваДимитрова, Валерия Станева, Снежана Кадиева нашата щафета зае трето място, а при
М18 щафетата в състав Петко Милев, Николай Стоев и Станислав Илиев е на второ място. Състезателките ни при Ж20 в състав Кристиана Гецова, Цветомила Кадиева и Велина
Терзиева завоюваха трето място.
Ски сезонът е към края си и сега силите и
подготовката на състезателите са насочени
към стартовете от лятното и колоориентирането. Първите стартове са през март. Дано
нашите спортисти имат успешен летен сезон, изпълнен с много приятни емоции и дано колекцията им от купи и медали в клуба да
се обогати през новата състезателна година.
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ят от няколко години в Драгижево поданик на
английската кралица Дейвид Уолтърс. Въз
основа на безпристрастната оценка на комисия в състав: Атанас Додуров, Костадин Бешев, Стайко Мангелов, Цоню Недялков и
Питър Картрайт, първото място за найдобро червено вино бе отредено на Иван
Иванов Коев. След него като най-добри майстори се наредиха Тодор Атанасов Дюлгя-

ров и Николай Иванов Стефанов. Като най-добър производител на бяло
вино бе отличен Тодор Атанасов Дюлгяров, следван от Мария Димова Дюлгярова и Трифон Теодосиев Трифонов. За най-добри в майсторлъка на
домашни ракии бяха отличени Тодор
Атанасов Дюлгяров, Николай Иванов
Стефанов и Пенчо Пеев Есенков.
В ДОБРИ ДЯЛ в миналото е имало
много големи масиви с лозя и след като се е оберяло гроздето, се е подреждало и приготвяло, както за вътрешния пазар, така и за износ. Днес лозарството не е масово производство, но
отделни стопани все още с любов и
грижа отглеждат лозя и произвеждат вино за
лична консумация.
В последните години се възвърна ентусиазма на хората да извършват с много веселие ритуала по празничното зарязване на лозето навръх Трифон Зарезан. От няколко години стана традиция на Трифон Зарезан, любезни домакини от селото да канят добридялчани в дома си заедно да зарежат лозите. Семейство Пенка и Минчо Минчеви посрещнаха в дома си тази година групата са-

модейци с питка и вино, както повелява традицията. Както е обичайно лозарят отряза
три пръчки от лозата и я поля с бъклица с вино, че да се роди и през новата година много
и сладко грозде. От отрязаните пръчки жените завиха венци и накичиха всички. „Здраве,
живот и берекет да е през новата година! Лозето да ражда много грозде и руйно вино да
се лее!”- нарекоха добридялчани.
Празникът продължи с музика и танци и с
много веселие. И в Добри
дял се състоя неизменно
присъстващия в зарезанската традиция конкурс, в
който жителите си избраха
баш майстор на найхубаво вино! Всички предложени вина бяха пивки,
хубави, чисти, от местно
производство. Призовите
три места от 12-те участващи проби в състезанието спечелиха съответно
Минчо Минчев, Иван Славев и Георги Радков.
В крайна сметка праз-

нуващите си пожелаха здраве и берекет за
трудолюбивите добридялчани, за всички лозари и винари през новата селскостопанска
година и все така да продължават да съхраняват традициите български. По случай другия празник – Свети Валентин, на присъстващите семейни двойки бяха поднесени приветствия и пожелания за още дълги години
здраве и семейно щастие, да се обичат и уважават, както през годините до сега.
В КОЗАРЕВЕЦ в съответствие с тради-

цията, празникът в чест на лозаря и винаря
започна с молитва за здраве и берекет и ритуално зарязване на лоза в центъра на селото. Гости и участници в събитието бяха над
60 жители на селото.
Празникът бе поредното доказателство
за добрата съвместна работа между НЧ „Земеделец-1899” и местния
клуб на пенсионера „Здравец”. За
Трифон Зрезан те обичайно провеждат съревнование, в което избират майстора-винар за годината в
село Козаревец. Третото издание
на конкурса „Най-добро домашно
вино” от реколта 2013 година събра
31 производители на вино от селото. Жури от инженер-технолози на
вино и винопроизводството дегустираха гроздовите еликсири. В категорията за бели вина - безапелационно класацията оглави виното на Полина
Димитрова, следвана от Иван Кинов и Русан Стефанов, а
сред червените вина, където конкуренцията беше поголяма, първата награда
грабна виното на Тодор
Стойнов, втората награда
отиде при Йордан
Ангелов, а третото място
остана за Банко Иванов.
На 14 февруари, общоселския празник Трифон

Зарезан се състоя в залата на Пенсионерски клуб
„Здравец”. Там победителите получиха своите награди и грамоти. Музика,
вино и кръшни български
хора съпътстваха културната проява.
НЧ „Земеделец-1899”
село Козаревец благодари
на всички които участваха
за желанието и ентусиазма, с който се включиха в
надпреварата и също и на
журито, отзовало се на поканата да дегустира вината на майсторите от Козаревец.
В ДЖУЛЮНИЦА по традиция на празника на лозарите и виното, членове на ККП „Златна есен”
с пищно ритуално шествие се отправиха към
най-близкия лозов масив, където беше
възпроизведен стария народен обичай по зарязването на лозата.
С обредни хлябове, с бъклици пенливо
вино, с музика, песни и много настроение, лозари и жители на селото, облечени в автентични национални носии почетоха традицията. Изключително атрактивният Трифон Зарезан извърши старинния обред, като поряза лозите и с пръчките закичи калпака си, а
Трифоница поля корените за добър берекет.
Празникът, посветен на Трифон Зарезан се
превърна в един прекрасен и незабравим
ден, като тържеството продължи с почерпка
и наздравици за благодатна реколта, здраве
и добро вино.

НАШ ПЛУВЕЦ ПЕЧЕЛИ ВСИЧКИ НАШИ ДЕЦА ОТ МЕСЕЦИ ИЗУЧАВАТ ТАЙНИТЕ НА ИКОНОПИСТА
ТИТЛИ В ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО
Заради изключителните си успехи, постигнати в спорта
плуване, нашият малък съгражданин Тонислав Пенчев
Събев бе удостоен с почетното звание Заслужил гражданин
на община Лясковец за 2012 година. Малкият плувец, сега
11-годишен, е възпитаник на великотърновския клуб по плувен спорт „Етър 2000” с треньор Роза Георгиева.
Преди броени дни отборът на КПС „Етър” спечели най много златни медали при момчетата на държавния личен отборен шампионат по плуване за деца. Възпитаниците на
Роза Георгиева заеха второ място в отборното класиране на
шампионата и заслугата за извеждането на отбора на върха
е изцяло на малкия лясковчанин Тонислав Събев.
205 участници от 35 клуба стартираха на 25-метров басейн във Варна. Тонислав Събев стана държавен шампион
във всички пет дисциплини, в които участва. Още на входната задължителна дисциплина 400 м свободен стил той спечели с убедителна преднина с време 4.51.77 мин. Победите
продължиха и в другите дисциплини Тони отвя конкуренцията като завоюва още четири златни медала - на 100 м бруст с
1.21.13 мин., на 100 м бътерфлай с 1.09.70 мин., на 100 м
съчетано плуване с 1.14.21 мин. и на 200 м съчетано плуване с 2.36.52 мин. Момчетата на „Етър” станаха и вицешампиони в двете щафети. На 4х50 м свободен стил Тонислав
Събев, Георги Георгиев, Мариано Маринов и Кристиан
Александров спряха хронометрите на 2.04.64 мин., а на 4х50
м смесена щафета Тонислав Събев, Марин Великов, Георги
Георгиев, Кристиан Александров постигнаха 2.21.70 мин.
Поздравления за Тонислав, дано има още много отлични
постижения и в бъдеще!

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Програма за развитие на селските райони 2007-2013
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

От месец октомври в сградата на Центъра за младежки и
социални дейности в Лясковец се провежда курс по иконопис и живопис, ръководен от художник с иконописно образование. 20 ученици от града, разделени на две групи, посещават веднъж седмично за два часа художественото ателие. С
помощта на своя преподавател Марияна Крумова, децата
опознават богатството на изобразителното наследство в иконописта и живописта и натрупват знания и умения в областта
на православния изобразителен канон и зографското изкуство.
Инициативата се осъществява в рамките на проект „Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност”, финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец Стражица”. Целта на обучението е опознаване на богатството на изобразителното наследство в иконописта и живописта
и натрупване на знания и умения за използване на живописните постижения на дълголетната ни духовност.
При изработката на копия от икони младите художници изучават и спазват иконописните канони по древните образци.
Това е дълъг и труден процес, който възпитава на търпение,
усърдие и внимание към детайла, който при иконата по финес е сведен до ювелирно изделие. По проекта бяха закупени комплекти с художествени материали и необходимото оборудване за осигуряване на обучителния процес. Учениците
ще нарисуват икони на Света Богородица, Исус Христос и
Свети Георги.

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

Втората част на обучението предвижда и занимания по
живопис, при които младите художници ще се запознаят с
развитието на българската живопис през вековете и ще се затвърди разбирането им за разликата в подхода при изграждане на икона и при създаване на живописна картина. Целта
е да се изгради усет за колорит и композиция при създаването на живописна картина и усвояване знания по анатомия и
перспектива.
През пролетта на 2014 г. е предвидено участниците в този
курс да посетят в рамките на два дни Националната гимназия по приложни изкуства „Тревненска школа” в Трявна, като
ще се проведе пленер в старинната част на града. През летните месеци ще бъде организирана изложба, която ще представи готовите произведения на младите художници.

Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец - Стражица” във връзка с изпълнението
на договор 41/3/3230233/15.08.2013 г., проект: „Лясковската иконопис и живопис - мост за предаване във времето на местната културна идентичност”.

