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НА ПОРЕДИЦА ОТ КУЛИНАРНИ ПРАЗНИЦИ
СЕ РАДВАХА ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ИВАН ЗВЕЗДЕВ И ШЕФ ПЕНЬО ИВАНОВ
ВКУСИХА ОТ ГОЗБИТЕ НА КУЛИНАРКИТЕ
ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Уникално по рода си кулинарно празненство започна на 19 септември в община
Лясковец. В няколко последователни дни на
месец септември в община Лясковец се проведоха поредица от събития, свързани с традициите на града в отглеждането на плодове
и зеленчуци и с приготвянето на кулинарни
изкушения, които лясковските домакини демонстрираха пред публика. Мащабната инициатива за град Лясковец, прославен като
древен център на зеленчукопроизводството, премина под знака на местното кулинарно наследство, разкриващо съвременните
възможности на лясковските кулинари, претворени в различни гозби, пазещи както
древните традиционни рецепти на дедите
ни, така и съвременни иновации и майсторство в приготвянето и аранжирането на храната и красивите трапези. Като цяло проявата бе своеобразен израз на станалия вече
традиционен за нашия град фестивал на зеленчуците – “Карвинг-фестивал Лясковец –
пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”.
Трите основни точки на кулинарните мероприятия бяха град Лясковец и две от прилежащите към община Лясковец села – Джулюница и Козаревец. В дните на местното кулинарно разнообразие обаче се включиха
представители от всички лясковски села –
Джулюница, Добри дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя, също и от общинския център
- град Лясковец. Желание да споделят празника и традициите в кулинарните вълшебства показаха и някои приятели от други
близки региони. Те се включиха в инициативата ни като гост-изпълнители с фолклорни
програми, а някои хванаха черпака и се забавляваха наравно с нашите кулинарни в
разнообразните кулинарни битки.
Съвсем естествено,
п р аз н и к ъ т з а п оч н а с
тържествено откриване и
представяне на фестивалните дни. Точката на стартирането на това мащабно
събитие не беше избрана
случайно – организаторите избраха емблематичното за град Лясковец място
– Ланджов двор, където се
намира единствения по рода си в България Музей на
гурбетчийското градинарство, разкриващ славата
на прочутите в Европа и по
света лясковски градинари.
На 19 септември
пъстро шествие събра
всички участници – представители на читалища, училища, детски градини, пенсионерски клубове и граждани, които преминаха по улиците на града, облечени
в пищни народни носии и тематични костюми на зеленчуци от музея на градинарството
до площад „Възраждане”, предвождани от
мажоретния състав при СОУ „М. Райкович”.
Смеещи се малки зеленчуци изпълниха площада, а по-големите участници във фестивала гордо изпънаха снага в своите везани
пъстроцветни ризи, сукмани и забрадки. Да
уважат големия празник на своите съседи,
бяха дошли кметове и заместник-кметове от
близките до Лясковец общини – кметовете
на В. Търново, Г.Оряховица и Елена, както и
зам. кметовете на Стражица и Г. Оряховица.
Третото издание на карвинг-фестивала в
Лясковец бе открито от кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова, а поздравления

поднесоха и гости като
инж. Панов и кандидата за
народен представител от
ПП ГЕРБ инж. Клавдия Ганчева. Богат концерт при откриването на кулинарния
фест направиха съставите
при лясковското читалище
„Напредък-1870” – балет
„Ритъм”, ВГ „Бели ружи”,
ВФ „ М ел ъ д и ” и Д В Г
„Звънчета”, както и гости
от Златарица и Поликраище – танцовите състави
„Мераклийки” и „Жива вода”.
На следващия ден кулинарния фестивал продължи в лясковското село
Козаревец, където се проведе празник на кокошата чорба. В него се
включиха кулинари, майстори на българската гозба, като състезаващите се отбори бяха
девет. Два от Лясковските пенсионерски клуба „Зора” и „Мазневска чешмичка”, два от
Мерданя – клубът на пенсионера и читалищния отбор, два отбора представи и село Драгижево, а по един бе излъчен от домакините
от Козаревец, един от Добри дял, един от
Джулюница и един гостуващ кулинарен екип
от село Кесарево. В десети казан, найголемият от всички, къкреше чорбата на кмета-домакин Парашкев Парашкевов, но той
обяви, че няма да се впуска в надпреварата.
Д-р Гецова даде старт на съревнованието като пожела успех на всички готвачи, поздрав с
„Добре дошли” отправи и селския кметдомакин, а председателят на журито твводещият Иван Звездев, започна поздрава
си с думите „Чорба кокоша няма лоша”.
Освен него вкусните чорби оценяваха управителите на комплекс „Лесопарка” Маринела Косева и на хотел „Панорама” Пламен Ка-

раджов.
Специален благослов
отправи отец Богдан, който освети храната във врящите казани. Всички общински села се представиха в песенния маратон, както и в готвенето на кокошата гозба. Пяха и гостите от
Кесарево и така на фона
на кулинарното събитие,
нашите самодейци показаха и богатата ни фолклорна палитра с песни,
танци и кръшни хора.
След двучасово готвене на открито, комисията дегустира кулинарните творения и избра най-вкусната чорба от селска домашна
кокошка. Първо място в надпреварата за
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най-вкусна кокоша
чорба в крайна сметка
не за пръв път спечели групата на готвачите от читалище „Развитие-1902”, с. Мерданя, като в нея участваше най-младия
майстор на чорба –
16-годишната Надежда Михалева. На второ място журито постави чорбата на кулинарките от НЧ „Възпитател-1895” от гостуващото Кесарево. Третото място отиде при
по-възрастното поколение мерданчанки –
отборът на пенсионерски клуб „Надежда”. Първенците получиха от д-р Гецова и кмета на Козаревец Парашкевов подаръци и грамоти, а останалите
отбори готвачи си тръгнаха само с поощрителни грамоти за участие и признание, че са
допринесли много за развитието на кулинарията в България. Сборният отбор на Козаревец спечели състезанието за найатрактивно подреден щанд. Йорданка Боева
от Мерданя пък грабна приз за найатрактивен готвач.
За да се уверят, че преценката на журито
е правилна, гостите на празника имаха
възможност да опитат гореща чорба от казаните. И така универсалната българска вкусотия, побрана в 10 големи казана, бързо бе
изсърбана от зрителите и гостите, гарнирана

с хубава ракия.
Кулинарните събития в Лясковско продължиха с пълна сила и на следващия ден и
никой от участници и гости не можа да се

уплаши от дъжда, който валеше доста силно
в неделя преди обед. В Джулюница десетки
пъстри трапези разпънаха под шатри кулинари от цяла лясковска община и гости от Поповските села Паламарца и Медовина, както и от горнооряховското Писарево. От ранни зори къкреше в голям казан боба на шеф
Пеньо Иванов, който за шести път идва за националния конкурс „Пъстра трапеза на гости
в село Джулюница”. Оригинални ястия, характерни за лясковския край, наредиха участниците на площада в селцето, който се оказа тесен, за да бъде показано богатството на
българската традиционна кухня.
Празникът бе открит от д-р Ивелина Гецова - кмет на община Лясковец и Екатерина
Москова - председател
на читалище „Пробуждане-1896” с. Джулюница. Тричленно жури в
състав Даниела
Арабаджиевапредседател на лясковския общински съвет,
джулюнския събирач на
кулинарни рецепти Стоян Цонев и начело с известния кулинар шеф
Пеньо, организатор на
Националната инициатива „Пазител на традициите”, бе изключително затруднено в избора
си, кого да отличи. Всички участници се бяха постарали да пресъздадат с визия, вкусове и
аромати духа на традиционната българска кухня така, че всеки от гостите на празника да се
почувства горд, че е
българин. Докато журито опитваше многообразието от ястия и обхождоше с вилици и
лъжици множеството блюда, жителите и гостите на Джулюница опитваха от боб-чорбата
на шеф Пеньо и неговите помощници.
В крайна сметка журито се спря на следните награди: призът за етновизия на щанд
отиде заслужено при участниците от село Козаревец с богато наредената трапеза. Наградата за десерт бе връчена на добридялчани за тяхната „Сладка пълнена тиква”.
Щандът на домакините от Джулюница бе отличен за визия на ястие – огромно плато с
ориз, гъби, картофи, дробине, върху което
бе „легнало” печено яренце. Призът за оригинална рецепта отиде при „Баницапринцеса”, дело на кулинарките от читалище „Развитие-1902” Мерданя, а за найвкусна гозба бяха обявени „Яйца с лук”, приготвени в Писарево. Както каза шеф Пеньо,
докато оповестяваше победителите, една от
най-важните награди е тази, която се присъжда за автентична рецепта. Тази година
тя заслужено отиде при майсторките от лясковския клуб „Зора”, които бяха приготвили
по автентична рецепта от нашия край „Жили
в гърне”. Поощрителни награди бяха присъдени на двата отбора от Паламарца и Медовина за ястието „Дар за кръстник” и за младите кулинари от отбора „В кухнята на Петър
Кирилов”. Поощрение получиха и едни от
най-старателните участници в карвингфестивала – кулинарките от пенсионерски
клуб „Мазневска чешмичка”, които бяха оценени най-високо за яститето „Пиле с гъби”.
Първенците получиха грамоти и подаръци
от кмета д-р Гецова и кулинарния шеф, а за
всички отбори имаше подаръци и от читалището – кошнички, изработени от джулюнските малчугани, в които бяха сложени по буна стр. 2
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14 СЕПТЕМВРИ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ОГНЕБОРЦИ

На 14 септември 1905 година в София,
по инициатива на 17 пожарни командири и
деятели на пожарното дело, е открит
Първият пожарникарски събор – едно от
най-значимите събития с програмно значение в историята на пожарното и спасителното дело в страната, по време на което с абсолютно мнозинство е взето решение да се
основе пожарникарско дружество в България. С решение № 385/13.09.1995 г. на Министерския съвет този ден е обявен за Професионален празник на служителите от
структурите „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР. Традиционно
той съвпада с провеждането в национален
мащаб на Седмицата на пожарната безопасност, която тази година се проведе в периода от 8 до 12 септември 2014 г.
Сведения за организирана противопожарна защита на гр. Горна Оряховица има
от 1938 г, когато е построена сградата на противопожарната служба. Тогава пожарникарите са използвали единствения за тогавашното време противопожарен автомобил
Фиат 31. Развитието на службата в следващите години е пряка функция на икономическото състояние на страната. Днес все
по-трудно се осигуряват безпроблемните
дежурства с остарялата и амортизирана техника и оборудване. Почти винаги поне един
от четирите автомобила на дежурство е
спрян за ремонт, и само благодарение на
безрезервната подкрепа на ръководители и

специалисти от различни фирми в района и
на самоотвержения труд на огнеборците,
гражданите винаги могат да разчитат на специализираната им помощ.
Организацията за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност в общината е изградена в изпълнение на изискванията на Закона за МВР.
Като цяло пожарната обстановка в региона е нормална. Служителите от Държавен
противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност упражняват постоянен
контрол в обектите и при констатиране на
нередности извършват разпоредителна, административно-наказателна и превантивна
дейност. Все по-голямо внимание се отделя
на работата с подрастващото поколение –
наблюдава се стремеж към повишаване противопожарната култура на населението.
При ликвидиране на пожари и аварии, оперативният състав действа бързо и професионално и те все още се овладяват навреме,
въпреки постоянно увеличаващите се обективни предпоставки, пречещи за това - крайно амортизираните техника и съоръжения,
с които се работи, намаления личен състав,
лошата дисциплина на водачите по пътищата. Дейността на служителите от ДПКП и
ПД през този период се изразява в извършването на 19 броя комплексни, 467 контролни, 14 тематични проверки на 2578 обекта. Връчени са 18 протокола от комплексна проверка, 16 противопожарни разпо-

реждания, като са разпоредени общо 61 мероприятия. Издадени са 9 становища за
съответствие на инвестиционен проект с
правилата и нормите за пожарна безопасност. Изпратени са 17 уведомителни писма.
Взето е участие в 14 съвместни комисии в
Общината и в експертни съвети за устройство на територията.
В превантивната дейност служителите
от РСПБЗН са съставили 23 акта за административно нарушение. Във връзка с пожарната безопасност в средствата за масова информация са излъчени 16 материала.
За периода от началото на настоящата
година до края на месец август 2014 година
в РСПБЗН Г. Оряховица са обслужени общо
312 произшествия, срещу 328 за същия период на 2013. Екипи на РСПБЗН са участвали в гасенето на пожари и други дейности,
както следва:
Пожарите с материални загуби за 2014
година са 46 срещу 37 за миналата 2013. Пожари без материални загуби за текущата година са 214, за разлика от 82 през предходната. През 2014 са проведени 5 аварийноспасителни дейности, а за 2013 само 1. За
посочения период са отчетени и лъжливите
повиквания – 7 за 2014 и 5 за миналата година.
Загинали през отчетния период при пожари за 2014 г. e 1, срещу 0 за 2013 г. Пострадали през отчетния период при пожари
за 2014 г. са 2, срещу 1 за 2013 г.

От статистическия анализ се вижда, че
произшествията като цяло са повече. През
тази година преобладаващи са били пожарите в жилищното стопанство, следвани от
тези в транспортни средства и в селскостопански обекти. Най-честата причина за
възникване на пожари е била техническата
неизправност. Следват пожарите, причинени от небрежност и от късо съединение.
За всички добри тенденции и за успешното развитие на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Горна Оряховица, заслугата не е само на огнеборците, а е резултат от успешното им сътрудничество с различни инстанции. Затова ръководството на противопожарната служба изказва най-сърдечни благодарности на Общинското ръководство, на
фирмите в района и на службите, с които си
сътрудничи за подкрепата, която оказват и
за все по-голямото разбиране, проявявано
от тяхна страна към проблемите по обезопасяване на обектите.
Въпреки трудностите по пътя на професионалната си реализация, служителите работят добре за гарантиране сигурността на
населението. Ето защо, те с гордост отбелязват професионалния си празник.
Ръководството поздрави в навечерието
на празника всички бивши и настоящи огнеборци и техните семейства и им пожела много здраве, щастие и безаварийна работа в
бъдеще.

ЛЯСКОВЕЦ ОТБЕЛЯЗА ПОРЕДНАТА ДВЕ ПРЕСТИЖНИ ОТЛИЧИЯ
ГОДИШНИНА ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО ЗА КОЗАРЕВСКАТА ГРУПА
ЗА ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

Община Лясковец организира тържествено отбелязване на 129 години от
обявяването на Съединението на Източна Румелия
и Княжество България. Ритуалното честване започна в 11:00 часа на 6 септември 2014 година пред
паметника на загиналите
във войните лясковчани на
площад „Възраждане”.
Общинското ръководство,
граждани, представители
на неправителствени организации, на бизнеса и политическите партии, пенсионерски клубове и общественици се събраха да
отбележат националния
празник, да почетат делото на предците ни,
осъществили този смел акт преди почти 13
десетилетия.
Тържественото честване включваше издигане на знамената, благодарствен молебен, отслужен от отец Богдан, приветствия и
поднасяне на венци и цветя на паметника на
загиналите във войните лясковски герои. В
словото си заместник-кметът на общината
Георги Петров апелира: „От този смел акт на
нашите деди, ние трябва да се поучим и да
съумеем да предадем на своите потомци модела за постигане на конструктивното, съзидателното, градивното, защото уроците на

Съединението са актуални и днес. Съединението става, защото българският народ наложи на политиците да работят за това Съединение! И не случайно дядо Вазов, който по
най-точен начин е чувствал пулса на своя народ, казва, че Съединението е една от найлесните революции, защото то е победило
вече в душите на хората. Българският народ
искаше Съединението и водачите му го извършиха. И това е блестящ пример за днешните политици и държавници - как трябва да
се вслушват в гласа и в чувството на народа.
Защото казано е: „Глас народен – глас Божи!”

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН
ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

На проведена информационна среща беше отчетена реализацията на проект
„Адаптиране на санитарно помещение в административната сграда на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания”, финансиран от Агенция за хора с увреждания.
Реализирана е основната цел на проекта
– ремонт, с цел приспособяване към нуждите на хора с увреждания на съществуващото
санитарно помещение, находящо се на партерен етаж, в административната сграда на
община Лясковец, в близост до работното
място на лицата, изпълняващи длъжността
„Дежурен по общински съвет за сигурност”.
Подобрени са санитарно-битовите условия,

в съответствие с международните стандарти за лица с увреждания. Осигурен е достъп
до адаптираното санитарно помещение, което позволява ползването му и от граждани,
посещаващи и пребиваващи в заседателната зала на община Лясковец, където се провеждат пресконференции, работни срещи с
представители на различни институции и
организации от страната и чужбина.
Реализацията на проекта е в съответствие с разработените и приети стратегии и
програми на община Лясковец, свързани с
интеграцията на хората с увреждания: Стратегия за развитие на социални услуги на територията на община Лясковец за периода

Две престижни отличия записаха в своите
летописни
страници
участниците в Групата
за обработ е н ф о лклор при НЧ
„ З е м е д елец-1899” и
ККП „Здравец” село Козаревец.
Петнайсетте самодейки-певици
се върнаха
със златен медал от Националния фолклорен фестивал „Искри от миналото - Априлци
2014 г”.
За втора поредна година групата участва
в престижния Национален фестивал „Фолклорен извор Царевец 2014”. Фолклорните
изпълнения на групата й донесоха второ място и сребърен медал, грамоти за отлично
представяне на дуетите Дочка Атанасова и

Игнат Вълчев и Дешка Миланова и Недка
Стефанова.
Групата за обработен фолклор води
Аспарух Костов, който е и музикален съпровод на изпълненията.
Ръководството на НЧ „Земеделец-1899” и
ККП „Здравец” село Козаревец благодари на
самодейките за самоотвержената работа и
желае от все сърце нови творчески върхове.

Проект „Адаптиране на санитарно помещение в административната сграда
на община Лясковец за нуждите на хора с увреждания” с финансовата подкрепа
на Агенция за хора с увреждания - Договор № 8-ОР/12.05.2014г.
2011-2015 година /приета с Решение № 544/28.10.2010 г. на
Общински съвет – Лясковец/ и
Стратегия за осигуряване на
равни възможности на хората
с увреждания в община Лясковец 2012 – 2015 г. /приета с Решение № 155/26.07.2012 г. на
Общински съвет – Лясковец/ и
популяризиране политиките
на Агенцията за хора с увреждания, в съответствие с препоръките на Съвета на Европа,
свързани с интеграцията на хората с увреждания.
Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Агенция
за хора с увреждания.
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ЗА ВТОРИ ПЪТ ЛЯСКОВЕЦ БЕ ДОМАКИН НА РАЛИ-СЪСТЕЗАНИЕ
За втора поредна година Лясковец бе домакин на национално рали състезание.
Състезанието бе пети кръг от националния
шампионат. Надпреварата бе организирана
от БФАС, общините Горна Оряховица и Лясковец и СККА „Етър Рейсинг”. Самата надпревара се проведе изцяло на наша територия в два последователни дни. 26 пилоти от
цялата страна преминаха административен
и технически контрол в Горна Оряховица и
застанаха на старт в квалификациите на петия кръг. С две поправки на най-доброто постижение на трасето до Петропавловския манастир, завършиха съботните квалификации. И двете корекции нанесе Любен Каменов, който караше автомобил с изумителните 750 к.с. Трасето от стадиона в Лясковец
до манастир „Св. св. Петър и Павел” с
дължина 3350 метра, постави на сериозно
изпитание уменията на участниците в трите
манша в неделя. 24 пилоти дадоха всичко от
себе си и вдигнаха адреналина на публиката.
Пилотът на „Каменов Рали Тим” Любен
Каменов с „Мицубиши Лансър Ево 9” си осигури титлата, след като завърши като победител в шестте манша (три тренировъчни и
три състезателни) на петия старт от шампионата в планинското първенство „Раховец
Лясковец 2014”. Това е четвъртата по ред
пълна победа за 27-годишния панагюрец,
който е недостижим в класирането с 90 т. Каменов наследява титлата шампион в планинския шампионат от Пламен Стайков
(състезател тогава на „Мегапорт”), който спечели шампионата през 2013-а година в люта
битка с Каменов и Царски. В най-високия
клас HC1 безспорен победител и любимец
на зрителите стана Любен Каменов. Той завърши надпреварата с трето поредно найдобро време, записано на своята сметка –

2:04.14 мин. във второто изкачване и с общо
време от трите изкачвания 6:15.17 мин. Каменов посвети победата на приятелката си и
своя навигаторка в ралитата Ани Хаинова.
“Когато си останал без конкуренция и без
победи в преки двубои, започваш да мислиш
единствено за удоволствието на публиката,
за която и карах. Не съм се пазил, не съм щадил автомобила”, коментира Любен Каменов. Той изпреварва – напълно логично, като
се има предвид разликата в автомобилите –
миналогодишния победител в състезанието
Христо Манолов (БАМС, Мицубиши Лансър
Ево), който завърши втори в генералното
подреждане с 11.14 сек. Втори в клас HC1 се
нареди Явор Карастоянов с „БМВ М3”, който
остана на повече от 90 секунди от Каменов.
На първо място в клас HC2 е Христо Манолов. Шуменецът единствен, освен победителя, успя да слезе под 2:09 мин. в трите ман-

ша. Втори и трети в този клас са съотборниците от „Ефко Рейсинг
Казанлък” Стефан Георгиев и Тихомир Златков с „Форд Ескорт”.
Двамата пилоти осигуриха на „Ефко Рейсинг
Казанлък” първото място в отборното класиране. Отборът на „Боила АМС” също се качи
на почетната стълбичка, заедно с „Ара Моторспорт”, които останаха трети. Голямата
изненада в кръга е третото място на Йордан
Тодоров (Джордан Рейсинг Тим) със „Ситроен
Саксо”, който изпревари много по-силни конкуренти, завършвайки
на 26.75 секунди от Каменов в трите манша
и е победител в клас HC4. Той направи фантастични две изкачвания и за първи път през
годината стъпи на подиума за генералното
класиране. Оспорвана и драматична до последния метър на третия манш се оказа надпреварата в клас HC3. Милен Узунов от Казанлък с „Хонда Сивик” спечели два от маншовете, изненада фаворитите за титлата и
грабна купата за първото място. След него
останаха Ивелин Чапанов (Плевен Рейсинг
Тим) с „Рено Клио” и местният лидер и досегашен водач в класа лясковчанина Тодор Тодоров от „Етър Рейсинг” с „Фолксваген Поло”. Силите на Тодоров пред местна публика
стигнаха само за първо място във втория
манш. В клас RC3 първо място зае Емил Денев с „Рено Клио”. Пилотът на СК „Мегапорт”
показа, че с успех може да се състезава и в

планинското първенство. Денев бе най-бърз
и в трите манша и изпревари с повече от минута Давид Кварацхелия с „Рено Клио”. За
грузинеца, който по време на състезанието
имаше и рожден ден, това бе дебют в
българския шампионат. Пилоти, седнали
зад волана на „Ситроен Саксо”, окупираха
тройката в RC4. Победител стана Димитър
Божилов, следван от Ерменко Ерменков и
Александър Павлов. Пилотът на „Арамоторспорт” Стефан Стефанов отвя конкуренцията в HC5 с „ВАЗ 2105”. След него остана Искрен Веселинов с „Фолксваген Поло” и
Искрен Пондев с „Пежо 106”. Без конкуренция първенец в RC5 стана Петър Поломски
със „Ситроен Саксо”.
Победителите получиха купи, моторни
масла и шампанско, с което опръскаха себе
си и ентусиазираната публика. През двата
състезателни дни трасето бе подготвено идеално – червени забранителни ленти за опасните за зрители места, жълти – за зоните,
където може да се гледа от публика, а също
и за това, че от старта до финала пистата бе
измита и изчистена така, че би могла да се
превърне в първия еталон за подготовка на
едно планинско състезание. Наблюдателят
на федерацията Пламен Стайков постави
много висока оценка на домакините за проведеното състезание. „Отзвукът от представителите на федерацията, състезатели и
ръководители на клубове е, че сме направили отлично състезание, каквото досега не е
провеждано в планинския шампионат. Предложихме отлично като конфигурация трасе,
надпреварата мина без никакви инциденти.
Пилотите благодариха на кмета на община
Лясковец д-р Ивелина Гецова за перфектната организация”, коментира Димитър Стефанов, председател на клуба-организатор
„Етър Рейсинг”.

В ПАМЕТ НА МИХАИЛ АЛЕКСИЕВ БЕ ПРЕИМЕНУВАН СТАДИОНЪТ В ЛЯСКОВЕЦ

С решение № 478 от 23 юни 2014 година
на Общински съвет-Лясковец, местните парламентаристи дадоха в знак на почит към
съгражданина си Михаил Алексиев, своето
съгласие за преименуване на градския стадион. Спортното съоръжение вече носи името на дългогодишния учител, треньор и спортен деятел Михаил Алексиев. Досега стадиона се наричаше „Юнак“, а промяната е по
предложение на двата футболни клуба в общинския център ФК „Аркус-Лясковец“ и ФК
„Левски-Лясковец“.
Михаил Алексиев Ангелов идва като учител в Лясковец през 1960 г., назначен е в ОУ
„Цани Гинчев“. В училището изгражда отбори
по футбол и спортна гимнастика. По-късно,
след сливането на двете основни училища,
създава отбори по футбол и баскетбол в СОУ
„Максим Райкович“, които печелят награди
от републикански първенства. Десетки негови ученици пък продължават образованието
и подготовката си в спортните училища в Русе, В. Търново, Плевен, Пловдив. За активната си дейност Михаил Алексиев е награждаван с множество медали на Министерството на народната просвета и значки на БСФС –
„Кирил и Методий” ІІІ степен, „1300 години
България”, „Отличник на физическата култура и спорт” и др. За изключителния си принос

и дългогодишен труд за
развитието на спорта в
град Лясковец, през 2002
година той бе удостоен с почетното звание „Заслужил
гражданин на Община Лясковец”. Умира на 1 декември 2004 г. на любимия си
стадион в Лясковец.
Церемонията по
тържественото именуване
се състоя на 7 септември,
когато се проведе есенния
дял по футбол на А-елитна
областна група мъже, с
първа среща от новия сезон между отборите на домакина ФК „Левски - Лясковец” и гостите от ФК
„Изгрев-93” с. Царевец.
Малко преди да се проведе футболната
среща, гости и футболисти почетоха с едноминутно мълчание паметта на Михаил
Алексиев. Всички те влязоха в стадиона, преминавайки под арката с новата табела, чиято
изработка е подарък от лясковската фирма
„Алпен” ООД, собственост на племенника на
Михаил Алексиев – Сашо Алексиев. Официален гост на събитието бе синът на Михаил

Алексиев, бившият международен съдия, а
сега наблюдател в „Б” републиканска футболна група Камен Алексиев. Той поздрави
футболисти и публика и от микрофона отправи специални благодарности към признателните бивши ученици на баща си, намиращи
се в публиката, към двата футболни клуба в
Лясковец, предложили пред общинските
съветници преименуването и специално към

КРИСТИАНА ГЕЦОВА СТАНА ШАМПИОНКА ПО КОЛООРИЕНТИРАНЕ

Един златен, пет сребърни и пет бронзови медала завоюваха състезателите от областта от Държавното първенство по колоориентиране. Шампионатът се проведе в община Минерални бани, област Хасково. В
него участваха 336 състезатели от 20 клубове в България, развиващи тази разновидност на ориентирането. Кристиана Гецова
стана шампион на България в спринтовата
дистанция при девойките до 18 години.
Състезателката на „Браун тим” спря хронометрите на 37 мин. и изпревари с близо 2 минути сребърната медалистка Анджела Костадинова от „Академик”, Варна. В елитната
група при мъжете на дълга дистанция Димитър Дамянов от „Браун тим” се окичи с
бронзов медал в конкуренцията на 31 състезатели. Съотборниците му Марин Марков и
Петър Попункьов са осми и единадесети. В
спринта Марков се подреди четвърти, По-

пункьов е осми, Дамянов девети, а горнооряховчанинът Иван Сираков е шести. При
18-годишните Иван Ангелов е четвърти на
спринт, съекипникът му от „Браун тим” Станислав Илиев е четвърти на дълга дистанция.
При младежите Венцислав Гуглев „Браун тим” е пети на спринт и шести на дълга
дистанция.
При най-малките момчета до 12 години
Николай Николов от „Браун тим” е трети на
спринт и четвърти на дълга дистанция.
Състезатели на „Браун тим” завоюваха сребро и бронз на дълга дистанция при 20годишните младежи. Петко Милев завърши
на второ място, Иван Ангелов е трети.
Спортен клуб „Браун Тим” спечели и два
златни медала от Държавното първенство
по колоориентиране при щафетите. В найпрестижния клас мъже - 21 елит Петър По-

пункьов, Марин Марков и Димитър Дамянов
станаха шампиони на България с огромен
аванс от 11, 13 минути пред щафетата на
„Валди” (София) и 20 минути пред третите
от „Вариант 5” (Търговище). Първата щафета на „Браун Тим”, представена от Иван Димитров, Иван Шопов и Николай Димитров се
подреди на осма позиция. В елитната група
при жените Валерия Станева, Камелия Георгиева и Стефания Димитрова от „Браун Тим”
останаха шести.
„Браун Тим” завоюва златните медали
при 18-годишните юноши. Петко Милев,
Иван Ангелов и Станислав Илиев изпревариха с повече от половин час връстниците
си от „Диана” (Ямбол) и с близо цял час щафетата на „Бачо Киро” (Дряново), заела трето място. В група младежи до 20 години Галин Николов, Кристиана Гецова и Венцислав Гуглев от „Браун Тим” са на пето място.

членовете на местния парламент и към кмета д-р Гецова, които приеха идеята в памет
на учителя, да бъде отдадена почит към паметта му с преименуването на спортното
съоръжение.
Камен Алексиев подари на лясковските
футболисти, на капитана на отбора Иван
Евтимов и на старши-треньора им Милчо
Сирмов футболни топки, с които са се играли
важни мачове, които той като рефер е свирил. Заедно със заместник-кмета на общината Георги Петров, поднесоха и почетни грамоти на бивши футболисти-ветерани. Те са
първото поколение футболисти, възпитаници на Михаил Алексиев, хората, които първи
са сформирали отбор и са играли по републикански ученически първенства преди повече от 50 години - Григор Григоров, Борислав
Банов, Костадин Ушев, Денчо Христов, Петю
Хрулев, Стойчо Стоев, Дамян Христов. На починалите футболисти от тогавашния отбор
също бе отдадена почит с едноминутно
мълчание.
Футболната среща между „ЛевскиЛясковец” и гостите от „Изгрев-93” завърши с
4:1 в полза на отбора-домакин. Головете за
„Левски-Лясковец” отбелязаха Шабан Дахилов и Петър Димитров и двамата с по две попадения, а за гостите вкара Ангел Ангелов.
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НА ПОРЕДИЦА ОТ КУЛИНАРНИ ПРАЗНИЦИ...
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тилчица ракия, краставици и джулюнски шипки. Естествено с венец джулюнски шипки бе
закичен още за „Добре дошъл” и шеф Пеньо
Иванов.
И в Джулюница, както в Козаревец, в продължение на часове с вкусните аромати във
въздуха се смесваха звуците на нашенската
народна песен.
В КУЛИНАРНОТО ПРАЗНЕНСТВО СЕ
ВКЛЮЧИХА И НАЙ-МАЛКИТЕ
НАСЛЕДНИЦИ НА ЛЯСКОВСКИТЕ
ГРАДИНАРИ – МАЛЧУГАНИТЕ ОТ
ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ.
На читалищната сцена в общинския
център се изявиха деца от всичките седем
детски градини на територията на община
Лясковец. Те поднесоха богат концерт и с
песни, танци и стихове показаха познанията
си за зеленчуците и за тяхното отглеждане.
Малките палавници от лясковските детски
градини, с помощта на своите учители подредиха и тематична изложба, която нарекоха „Плодово-зеленчукова мозайка”. В изложбата участваха красиви и майсторски изра-

ботени пана от плодове и зеленчуци, които
изобразяваха герба на община Лясковец,
стара лясковска къща, гроздето като символ
на лозарския ни край, слънце, животни, цветя и др. Така децата демонстрираха не само
познанията си за символите и забележителностите на родния си град, но и умението си
да подреждат плодовете и зеленчуците по
цвят. Същите названия носеха и техните песенно-танцови послания – „Зеленчукова фиеста”, „Гроздоберачи”, „Земята ражда плодове”, „Музикална еко-фамилия” и др.
Свое изложение на зеленчуци, пресни и
консервирани, туршии и лютеница, кетчуп,

тваха 12 броя лютеници,
приготвени през това лято
от различни домакини от
селата и града. Комисия в
състав Иван Арабаджиевпредседател и членове Ваня Добрева и Мария
Влахова, дегустира кулинарните шедьоври и оцени
трите най-добри. Грамотите на победителите връчи
кмета на община Лясковец
д-р Гецова. На трето място
е лютеницата на Йорданка

гювечи и т.н. подредиха на другия ден в изложба по-възрастните участници. В специални шатри те разположиха в градския централен парк своята битова експозиция от
плетива във формата на зеленчуци, тематични плодови експонати,
украшения и др. Посетителите на изложбата можеха
да видят и специален кът,
п р ед с т а в я щ к а р в и н г изкуството, което отлично
владее майсторката от Козаревец Ценка Димова.
24 септември бе определен за ден на вкусната
българска лютеница. Нашенска рецепта и демонстрационно приготвяне
на домашна лютеница показаха майсторки от село
Мерданя. На фона на атрактивните шатри, аранжирани от екипите на читалища и пенсионерски клубове от града и селата на
общината, демонстративно бе приготвена лютеница и се проведе конкурс за най-вкусна домашна лютеница.
ЗА ТРЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ В РАМКИТЕ
НА КАРВИНГ ФЕСТИВАЛ „ЛЯСКОВЕЦПЪСТРА СТОЛИЦА НА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ И
ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО” СЕ
ПРОВЕДЕ КОНКУРС ЗА НАЙ-ВКУСНА
ДОМАШНА ЛЮТЕНИЦА.
Тази година честта да приготви демонстрационно пред публика тази вкусотия, се
падна на победителката от миналогодишния
конкурс – Мария Влахова от клуб на пенсионера „Надежда”, село Мерданя. В конкурса
за най- вкусна лютеница тази година учас-

Стоянова от НЧ „Развитие-1902”, с. Мерданя. Втора награда в надпреварата получи
Мария Стоева от лясковския пенсионерски
клуб „Мазневска чешмичка”, а първото място отново заслужи представителка на пенсионерския клуб „Надежда” в село Мерданя.
Тази година най-вкусна лютеница е приготвила Марийка Байчева и при следващото издание на конкурса тя ще разкрие тайните на
своята рецепта, приготвяйки демонстративно пред всички своята лютеница.
В близост до шатрите, пълни с плодове,
зеленчуци и различни консерви, бе подредена и екзотична изложба от тикви, производство на Трифон Трифонов от село Драгижево. Той е редовен участник през последните
7-8 години на Панаира на тиквата „Тиквени
фантазии” в град Севлиево, посещавал е изложби на тикви в Германия и оттам пренася
семена, които сам отглежда, произвеждайки
по 3000 тикви на година. В изложбата зрителите можеха да проследят герои от сериали
в поредица, озаглавена „Тиквени сериали”, а
в „Тиквения парламент” върху тикви авторът
е съживил знакови фигури от политиката,

съпроводени с характерните си фрази, прозвучали в ефир в Народното събрание. Трифон Трифонов обяви и търг за разпродажба
на тиквения парламент, поднесен с много хумор, талант и фантазия.
На 25 септември бе организиран театър,
който се проведе в салона на читалище „Напредък-1870” гр. Лясковец. Децата от Театрален състав „Млади таланти” при СОУ „Максим Райкович” представиха „Криворазбраната цивилизация”. Преди няколко месеца
те я изиграха на бургаска сцена и получиха
награди от престижния Фестивал за театрално изкуство „Бургаски изгреви”. Фестивалът е утвърден форум,
на който се събира цвета
на младежкия любителски
театър от цяла България.
Ръководителката на нашите деца-актьори Даниела
Райкова бе отличена с награда „За вярност към
възрожденския дух и просветителство”, а целият
състав с Диплом „Верен
приятел на Фестивала”. Нашите млади актьори, станаха верни приятели и на
нашия фестивал, като изиграха за пръв път на лясковска сцена комедията на
Войников и дадоха максималното от себе си за родната публика. В постановката участваха Йордан Борисов, Любов и Надежда Миткови, Свилен
Цанев, Ивона Йотова, Красимира Ангелова,
Марин Стоянов.
В края на третото издание на Карвингфестивала в Лясковец всички участници в
празничните прояви си дадоха отново среща за всеобщо веселие при закриването на
кулинарния празник. Благодарности към
всички малчугани от детските градини, към
ученици, учители, самодейци и техните ръководители, и най-вече към кулинарите и победителите в състезателните мероприятия, отправи кметът на общината д-р Гецова. Точката на мащабното събитие постави заключителният концерт на гост-изпълнителката –
народната певица Ана Борисова.

Този документ е създаден в рамките на проект
“Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Община
Лясковец, и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

НА 15 СЕПТЕМВРИ УДАРИ ПОРЕДНИЯ УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ

На 15 септември дворовете на общинските училища се изпълниха с радостна глъч
и щастливи усмихнати деца.
С химна на България и вдигане на националния флаг започна новата учебна година в
училищата в лясковска община. Точно в 9 часа започна тържественото посрещане на учениците в най-голямото – СОУ „М. Райкович”,
в НУ „Н. Козлев” в Лясковец и в основното
училище в Джулюница. В 10 часа на 15 септември учебната година бе открита и в
четвъртото местно школо НУ „Цани Гинчев”.
Тази година за пръв път прага на училищата
в общината прекрачиха 85 първокласници,
разпределени в пет паралелки, като две от
тях са в най-голямото училище. Там с първия
звънец в клас влязоха бъдещите ученици на
Ивелина Георгиева и Недка Павлова. Като
цяло във всички училища децата бяха посрещнати от директорите, класните си ръководители и учителите с пожелания за здраве
и упорито трупане на нови знания. Към обръщенията на директорите бяха прибавени
и пожелания за успехи, които представители
на общинското ръководство поднесоха от
името на кмета д-р Гецова. Поздравителни
адреси бяха връчени и от името на инж. Личева, началник на регионалния инспекторат.
С рецитация на звучните стихове „Аз съм
българче”, с балони в ръце и държани от дванадесетокласниците, първолаците от гимна-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

зията бяха въведени за
първия учебен час.
С два нови спечелени проекти на стойност над 20 хил.
лв. стартира новата учебна година във второто по големина
общинско училище ОУ „П. Р.
Славейков” в село Джулюница. Със тези средства ще
бъде закупено така необходимото техническо оборудване
за компютърния кабинет, ромски и български национални
носии, уредба и декори за сценичните изяви на талантливите ученици на училището. Скоро ще приключат и дейностите по проекта в кампанията
„За чиста околна среда”, финансиран от министерството на околната среда и водите. Финансирането ще осигури подобряване състоянието на училищния двор
и проучване на био-разнообразието по река
Златаришка. Като средищно училище, джулюнското ОУ „П. Р. Славейков” осигурява целодневна организация на учебния процес на
над 120 деца, пътуващи от три населени места. Тази година в джулюнското училище избраха да учат 17 първокласници. Те получиха подаръци от кмета на община Лясковец ученически чанти, както и много пособия за

училище от училищното настоятелство и читалището.
Със стартирането на новата учебна година, ръководството на НУ „Цани Гинчев” се похвали и със стартиране на нов проект. От началото на октомври се разкрива „Училище за
толерантност”, което ще бъде финансирано
по проект: „Училище за толерантност”, по
Програма за подкрепа на НПО в България на
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Бенефициент
по проекта е СНЦ „Партньори за Лясковец”, а
партньор по
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
него е общиe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
н а Л я с к о-

вец. Финансовата помощ от ФМ на ЕИП е
4858,10 евро, като към тях се прибавят и 580
евро собствен принос от бенефициента.
Всички дейности по проекта ще бъдат реализирани на територията на НУ „Ц. Гинчев”
за период от 10 месеца.
В рамките на проекта се предвижда организирането на групи за ученици по проблемите за толерантността с ежеседмични срещи. Психолог и педагог ще формират групи с
деца на отделни възрасти, като при работата
с тях децата ще развият чувствителност към
онези думи и действия, които са носители на
омразата, нетолерантността, вербалната агресия. Децата ще бъдат подпомагани от специалистите да демонстрират толерантно и
неагресивно поведение. За изпълнението на
тази дейност ще се използват методите на
интерактивната работа (ролеви игри, визуализация, мозъчна атака, аудио-визуални методи, работа по двойки и в малки групи, творчески дейности, игра, форум-театър и др.).
Индикатор за успешна работа на психолога и
педагога е провеждането на групови занимания с родители с цел повишаване на уменията им за позитивно родителство, разпознаване на агресивните прояви или белезите на
децата, които стават жертви на вербална
или не вербална агресия, усвояване модели
на реакция при проблемно поведение.
При необходимост по всички въпроси, засягащи живота на децата в семейството и
училището ще бъдат давани индивидуални
консултации с психолога и/или педагога.

