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135 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ЛЯСКОВЕЦ ЗА ГРАД
В Лясковец бе почетена важна годишнина – обявяването на Лясковец за град на 15
март преди 135 години. С тържествен концерт, организиран от общината, местното
читалище „Напредък-1870” и клуб „Родолюбие” при СОУ „Максим Райкович” ученици,
учители, местната власт и жители и гости почетоха празника.
Честването се състоя в Центъра за младежки и социални дейности, където се
събраха както много ученици, така и
възрастни лясковчани, обичащи и милеещи
за доброто на града си. Гости на празника
бяха кметът д-р Гецова и председателят на
общинския съвет Даниела Арабаджиева, заместник кметът Георги Петров, бивши кметове, историци, почетни граждани и др.
Тържественият концерт започна с химна на Лясковец по текст на Димитър Русев,
а поздравление към всички отправи кметът
на общината д-р Ивелина Гецова. В своето
поздравително слово тя припомни важни исторически факти и личности, допринесли за
развитието на града ни, и заедно с това призова младото поколение – утрешните строители на Лясковец, да помнят историята, да
пазят културните традиции и да развиват в
бъдеще завещаното от дедите. „Нека, отбелязвайки 135-ата годишнина на родния си

град, си пожелаем освен
здраве, също и много
успешни бъдещи дни –
знам, че всеки с делата си,
може да допринесе за благополучието на Лясковец и
с това би бил гордост за
предците и пример за идните поколения”, каза д-р Гецова.
Концертната част започна с изпълнение на вокална група „Бели ружи”,
които представиха авторски песни на маестро Димитър Русев, който дълги
години е художествен ръководител на състава и посвещава много творби на
родния град. Стихове за
Лясковец изпълниха млади краеведи от
клуб „Родолюбие”, написани лично от техния научен ръководител Марийка Давидова. Свое авторско стихотворение „Роден
край” представи и поетесата Галина Москова. Възпитаниците на клуб „Родолюбие” посочиха във факти значими моменти от историята, културата, икономиката и управлението на града ни през годините, като това

направиха в забавна рубрика „Знаете ли,
че”.
Важен гост на събитието беше Николай
Дамянов, който е автор на новата книга „Лясковец”, отпечатана специално за годишнината. Изданието е плод на родолюбивия порив на кореняк-лясковчанина да засвидетелства своята любов към родния край, а това
той прави като показва всичко събрано с

много труд в продължение на години. Дамянов живее в Русе, но не спира да се връща в
родния Лясковец и хобито му на колекционер на марки, картички и снимки дава резултата, побран в най-новата книга за Лясковец. Книгата е сборник, който чрез снимки, пощенски картички и уникални документи и обяснителни бележки от автора, разказва за живота на нашите предци, за хората, обитавали лясковските земи един век
преди нас. Фотосите, картичките и автентичните надписи по тях, красиво извезани
от ръката на нашите деди, ни връщат във
времето назад - към историята на родния ни
дом, към начина на живот на предците ни
точно преди 100 години - в началото на миналия век.
След представянето на своя труд,
гостът пожела на присъстващите успех в
развиването и съграждането на съвременен Лясковец, завеща на младите много да
го обичат, да се гордеят и да бъдат щастливи, че живеят в този град.
Програмата от празничния концерт приключи с изпълненията на малките талантливи певци и танцьори на Лясковец - ДВГ
„Звънчета” и ДФС „Дъга” при читалище „Напредък-1870” - Лясковец с ръководители Мария Петрова и Венцислава Пеева.

НАШИ ХУДОЖНИЦИ С ДЕЧИЦА ТВОРИХА СОУ„МАКСИМРАЙКОВИЧ”
ПРИЗОВИМЕСТАОТКОНКУРСИ МАРТЕНИЦИ ЧЕСТВАСВОЯПАТРОНЕНПРАЗНИК
Ина Иванова Атанасова от І а клас на СОУ „Максим Райкович” спечели трето място в националния конкурс за рисунка „Св. Трифон Зарезан”, състоял се в гр. Сунгурларе. Малката художничка посещава извънкласната форма „Млади таланти” с ръководител Анита Костадинова. Ина участва активно във всички конкурси и със старание подготвя своите
творби под ръководството и напътствията на своята учителка.
Участниците в извънкласната форма „Млади таланти” се
включиха и в конкурса „Жив си, Апостоле”, който бе организиран във Велико Търново. Рисунките
им бяха изложени на таблата пред Военен клуб В.
Търново.
Победители в този конкурс в раздел
„ И з о б р а з ително изкуство” са нашите ученици. Те
обраха всички награди в
раздела със
своите рисунки - първото
място е за Денислава Димитрова Григорова, на 13
години, ученичк а от 7
клас на СОУ
„Максим Райкович”, втора
е отново наша
възпитаничка - Ралица Божидарова Василева, на 12 години
от 6 клас, а трето място заслужи Християна Стефанова Томова, на 14 години - седмокласничка, също от лясковската гимназия.
В конкурса, посветен на Апостола, се включи и учителката Галина Москова от Лясковец, която в раздел „Поезия” спечели втора награда за стихотворението си „Писмото на майката”.

Дечица от
подготвителна
група „Гъбарко” на детска
градина „Славейче” поднесоха подарък
на кмета д-р Гецова в навечерието на първи
март. За празника на Баба
Марта децата
бяха направили мартенички, които са
вързали на
малко дръвче,
което с много
обич поднесоха на кмета.
Деа Щаракова
и Пламен
Атанасов са
б ъ д е щ и
първокласници и представляваха своите връстници, с които са изработили подаръка. Те връчиха на д-р Гецова също и поздравителна картичка с апликация на пролетни цветя и пожелание от
името на всички „гъбарковци”. Изпълниха и стихчета, а кмета
им подари сладки лакомства и мартенички, пожела им да са
здрави и румени, усмихнати и добри ученици наесен.
За направата на мартенички, в библиотеката на лясковското читалище бе организирана творческа работилничка
„Бяло и червено” с участието на малчуганите от 2 клас на НУ
„Никола Козлев” и възрастните дами от пенсионерски клуб
„Мазневска чешмичка”. Те подкрепиха сръчните детски
ръчички, които сътвориха от прежда и мъниста, своите уникални творения. В празненството се включи и любителят - етнограф Николай Марков - студент по история от ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий”, който беше подготвил интересна презентация за традиционния български обичай. Той разказа на
второкласниците за мартеницата и представи легендата за
Баба Марта.
С мартеници бяха закичени, освен общинската сграда и
читалището, също и дръвчетата по целия централен площад, като украсата с червено-белите символи бе дело на
малчуганите от всички детски градини в общината.

В навечерието на своя патронен празник - 10 март, СОУ
„Максим Райкович” в град Лясковец подготви празнична програма в чест на патрона си – архимандрит Максим Райкович.
В залата на корпус ІІ на гимназията се събраха ученици, учители, бивши педагози и гости, за да отдадат почит на големия възрожденски деец, оставил трайна диря по пътя на образователното дело в Лясковец. „Две училища в България
носят името на отеца, нашето и това в родното място на духовника – Дряново”, припомни в словото си директорът на
училището Николай Кожухаров. Като историк той изтъкна и
важните исторически факти, свързващи името на възрожденския деец с нашия град и от името на младото поколение
изрази благодарност към духовния пастир, завещал на лясковското училище своите спестявания за създаването на
школо в родния ни край. Поздравление към ръководството,
учителите и възпитаниците на СОУ „М. Райкович” отправи от
трибуната и кмета на общината д-р Гецова, която присъстваше на празника, заедно със своя заместник Георги Петров и
председателя на общинския съвет Даниела Арабаджиева.
Учениците от различните класове и техните ръководители с много труд се бяха подготвили за празника с богат концерт, който включваше изпълнения на мажоретния състав,
училищния хор, рецитация на стихове, както и драматизация, поставена от актьорите при училищния младежки театър. Празникът протече под мотото „Училище на бъдещето
– планета на децата” и в този дух с танц на мажоретките и песента на Крисия „Детска планета”, в изпълнение на малките
„Синигерчета”, приключи тържествения празник на утрешните строители на Лясковец.
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ПАМЕТТА НА АПОСТОЛА 137-АТА ГОДИШНИНА ОТ
ПОЧЕТОХА ЛЯСКОВЧАНИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ЧЕСТВАХА ЛЯСКОВЧАНИ

Десетки граждани, ученици, общинското
ръководство и представители на партии,
организации и институции, почетоха паметта на Левски в деня на неговата гибел. Поклонението бе организирано от община Лясковец и местния комитет „Васил Левски”. По
повод навършване на 142 години от героичната смърт на Апостола на Свободата пред
барелефа на Левски в град Лясковец отец
Богдан отслужи заупокойна молитва.
Първокласници от начално училище „Цани
Гинчев” декламираха стихове за най-ярката
личност в националноосвободителната ни
борба, а вокален състав „Бели ружи” при читалище „Напредък-1870”, изпълниха
безсмъртната Ботева песен „Обесването на
Васил Левски”. Слово за живота и делото на
Апостола произнесе Димитър Байчев - председател на общинския комитет „Васил Левски” в Лясковец. Той припомни на своите
съграждани историческите факти, свързани с основаването на революционния комитет в Лясковец и приноса на Левски за пробуждането на бунтовния пламък в сърцата
на нашите предци преди близо век и половина.
В знак на признателност към героичната
саможертва на Левски, събралите се пред

барелефа лясковчани сведоха чела и положиха цветя и венци.

Да отбележат 137 години от Освобождението на България от турско робство се
събраха лясковчани на централния площад
в града. Пред паметника на загиналите във
войните лясковски герои и воини на площад
„Възраждане” започна тържествения ритуал, посветен на 137-ата годишнина от Освобождението на родината ни. Звучаха химните на България и Европа, след което събралите се граждани чуха и прочувствената ода
на Вазов „Опълченците на Шипка”, която изпълни Елена Берова. Благодарствен молебен отслужи отец Богдан, а кметът на община Лясковец д-р Гецова произнесе слово в
памет на борците.
С едноминутно мълчание в знак на почит
и поклон пред всички български герои и пред
загиналите 220 лясковски борци, чиито имена са изписани на паметника в центъра на
Лясковец, всички дошли на поклонението,
изразиха своята признателност към падналите в борбата за независимостта на България. Венци и цветя бяха положени от името
на община Лясковец и общинския съвет, от
съюза на ветераните и сержантите от запаса и резерва, от учениците от училищата и
настоятелствата на детските градини, читалището, пенсионерските клубове, от пред-

ставители на различни партии и организации.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ОСИГУРИ СВОБОДЕН
ИНТЕРНЕТДОСТЪПВЪВВСИЧКИНАСЕЛЕНИМЕСТА УЧЕНИЦИ ОТ ДЖУЛЮНИЦА ПРОУЧВАТ
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА РЕКА ЗЛАТАРИШКА
Проект „Създаване на мултимедийна лаборатория
за събиране на база данни за местния хабитат”
Договор №226/07.11.2014 г.
Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

От началото на месец
март 2015 г. всички жители и гости в петте населени места на община Лясковец - селата Драгижево,
Джулюница, Добри дял,
Мерданя и Козаревец, ще
могат да използват безплатно безжичен Wi-Fiдостъп до интернет в централните зони около сградите на кметствата. Това
стана възможно, благодарение на реализирания проект „Изграждане
на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Лясковец“, финансиран в рамките на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група „Лясковец - Стражица“.
Две години след като тази услуга бе стартирана в общинския център Лясковец, сега и
жителите на петте села в общината ще могат
да се възползват от удобствата на интернет
и информационните технологии в централните зони на населените места. От общинската администрация са предвидили обозначаване на зоните за безплатен достъп
до Интернет, като са монтирали информаци-

онни табели на петте
кметства, на които е
указано името на свободната мрежа за
достъп до интернет. В
рамките на проект
„Изграждане на информационен център
за мобилни услуги и
съвети за гражданите
и бизнеса в община
Лясковец“, реализиран от Сдружение „Партньори за Лясковец“ е осигурено специално
оборудвано транспортно средство за мобилен център за услуги, който е адаптиран за
хора с увреждания и ще предоставя мобилни информационни услуги за жителите на
всички населени места.
Община Лясковец поставя сериозен акцент върху подобряване условията за живот
в малките населени места от общината, като
само за последната година по линия на проекти финансирани от Местната инициативна
група Лясковец - Стражица бяха изцяло обновени площадите и централните зони в селата Драгижево и Джулюница, като бяха изградени нови зони за отдих и детски площадки.

УНИКАЛЕН ПРАЗНИК НА ТЕРЛИКА
СЕ СЪСТОЯ ЗА ПРЪВ ПЪТ В ДОБРИ ДЯЛ

Уникален празник на терлика сътвориха
майсторки на плетивото в лясковското село
Добри дял. Организатори на проявата са
клубът на пенсионера „Еделвайс” и местното читалище „П. Р. Славейков 1903”. Сбирката показва различни видове ръчно изплетени терлици за бебета, също терлици и чорапи за малки и големи, като последните местните наричат гети. Тази проява жените организират за пръв път, като целта им е да представят пъстротата и майсторлъка в плетенето на домашните пантофи.
Най-добрите във въртенето на куките бяха избрани с компетентно жури при пълна
анонимност. Председател беше първата дама в селото - кметът на Добри дял Виолета
Райкова. За победител бе избрана Наджие
Яшарова. Нейни подгласнички станаха
Юлия Манолова и Митка Колева, а с по-

ощрение се сдоби Гюла Яшарова. Мария Борис ова пък бе отличена за наймногообразни детски терлички, а Наджие
Яшарова - и за представяне с най-много модели.
„Идеята ни бе в навечерието на 8 март да
покажем сръчността на жените от Добри
дял. Почти във всички изложби, които организираме, добридялчанки представят своите плетени покривки и мелета, изработени
на една кука и много други плетива. Затова с
председателя на клуб „Еделвайс” Живка
Иванова, решихме да посветим специален
ден на терлика”, разказва секретарят на читалището Веселина Събева. В него тази година се включиха над 20 плетачки, сред които и много сръчни домакини от ромски произход, а амбицията е празникът да се разраства напред в годините.

От месец ноември 2014 г. в ОУ „П.Р.Славейков”, с. Джулюница се реализира проект
„Създаване на мултимедийна лаборатория
за събиране на база-данни за местния хабитат”. Финансирането е по Програма за подкрепа на НПО в България по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът е насочен към повишаване информираността по отношение проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство, чрез проучване на биоразнообразието по протежението на река Златаришка (Джулюнска) и зоната, включена в Натура 2000 - „Река Златаришка” BG0000280.
В рамките на осем месеца учениците ще
повишат познанията си за биологичното разнообразие, ще участват в дейности като залесяване и зарибяване, както и в такива,
свързани с опазване и популяризиране на
биологичното разнообразие в района. Участието в проекта е част от последователната
и устойчива политика в областта на екологичното образование и възпитание на учениците, които наскоро реализираха успешно друг проект, насочен към облагородяване
на дворното пространство в училището. Идеята за проучванията се реализира от училищното настоятелство в партньорство с
училището и ще създаде ползотворни
връзки с обществените институции и орга-

низации, имащи пряко
значение за опазване
на природното богатство, местното ловнорибарско дружество,
лесничейското стопанство, както и с НПО,
родители и жители на
селото. Финансирането е на стойност 4 626
eвро, с които ще се оборудва мултимедийна
лаборатория, където
малките природолюбители ще проучат и
създадат база данни
за значимите хабитати
на крайречните горски
съобщества от елши,
върби и ясени, както и
тревисти местообитания. Ще проучат и видрата, лалугера, сухоземни костенурки, прилепи, някои видове риби и насекоми, както и други животни и растения, обитаващи зоната, включена в Натура 2000.
Учениците ще организират конференции и кръгли маси, ще презентират съвременни екологични и природозащитни проблеми, ще работят за повишаване на информираността на местната общност по проблемите за опазването на околната среда. В
началото на годината малките природолюбители дадоха старт на проучванията за защитените растения и животни по река Златаришка (Джулюнска), поставиха къщички
за птици край реката и в училищния двор.
Участниците в проекта вече имат част от отговора на въпроса "Кой живее в защитената
зона на река Златаришка?". Те издириха и
обобщиха информация за местната флора
и фауна, заснеха замърсени участъци по
речното корито и започнаха подготовка за почистването им. Най-малките ученици изработиха карти с обитатели на речната система, представиха какво са научили за тях и
какво трябва да правим, за да ги запазим от
изчезване. Участниците от по-голямата група подготвят и първата дипляна с информационни материали и презентация, с която да
започнат представяне на животинското разнообразие в защитената зона.

ЛЯСКОВЕЦ

Общинска хроника

стр. 3

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ЛЯСКОВСКО
И тази година празнуването на Трифон Зарезан в
ЛЯСКОВЕЦ започна с провеждането на традиционния
конкурс „Най-добро домашно
вино”.
Тази година в състезанието за най-добро домашно вино в Лясковец се съревноваваха общо 43 проби. 26 бяха
червените вина и 17 белите,
като едно от тях – розе. В надпреварата мериха сили, както
жители на Лясковец, така и винари от Козаревец, две проби
имаше от Мерданя и една от
Джулюница, както и вина на
дами - две червени и три бели. Оценяващата комисия беше в състав – инж. Димитър Димов, инж.
Свилен Георгиев и инж. Иван Кожухаров,
както и една дама – инж. Маргарита Георгиева.
Председателят на журито инж. Димитър
Димов оповести кои вина заслужават найвисока оценка. Според него тази година вината наистина са с изключителни качества и
дори биха били на добри позиции и в един
международен конкурс. За разлика от друга
година, по думите му, няма нито едно вино,
което не заслужава висока оценка. Той посочи още шест проби, освен наградените три в

категория червени вина, които са на ръба да
се класират и затова избора е бил много труден.
Тържественото откриване на празника
бе на 14 февруари и се състоя на откритата
сцена. Честването започна с водосвет за
здраве и берекет, който отслужи отец Богдан.
Гости на тържеството бяха делегация от
побратимения на Лясковец румънски град
Виделе, предвождана от кмета Николай
Бъдъною, неговия заместник Флорин Неделку и кметския съветник Йоника Мъндряну, както и приятели от румънския град
Александрия, предвождани от Тодор Ангел.
Гости за Зарезан в Лясковец бяха и заместник председателят на Народното събрание и депутат от парламентарната група на
Реформаторски блок Иван Иванов, депутатите Цветан Цветанов, Евгении Стоев и
Клавдия Ганчева. Празникът уважиха и областният управител на В. Търново проф.
Пенчо Пенчев, кметовете на съседните общини Велико Търново и Елена инж. Даниел
Панов и инж. Дилян Млъзев, както и председателите на Общинските съвети - Николай
Ашиков и Валентин Гуцов, директори на институции и фирми, почетни и заслужили
граждани на община Лясковец.
Кметът д-р Ивелина Гецова поздрави гостите, всички
граждани и лозарите и винарите по повод Трифон Зарезан. Поздравление поднесе и
зам. кметът на Виделе Флорин Неделку. Пред обществеността бяха обявени и победителите от общинския конкурс за най-добро лясковско
вино. Грамоти и парични награди на баш-майсторите
връчи д-р Гецова. На трето
място са Пламен Георгиев и
Пепа Банова – съответно с бяло и червено вино. Второ място заслужиха бялото вино на
Петър Тахрилов и червеното
на Пламен Георгиев. Първи в

надпреварата за най-добро домашно вино
станаха Димитър Байчев - направил найдоброто бяло вино и Иван Кинов - башмайстор на червената напитка.
Наградите на Клуб на виното-Лясковец
отидоха също при Петър Тахрилов за бяло
вино, а в категорията за червени вина – награда получи Димитър Байчев. Връчи им ги
председателят на Клуб на виното-Лясковец
Пламен Георгиев.
След официалната церемония, за празничното добро настроение на лясковчани
приятелски поздрав отправиха танцьорите
от Професионален фолклорен ансамбъл „Искра” от В.
Търново. С кръшни български
ритми танцьорите поведоха
празничното шествие към лозята. Отец Богдан благослови
и освети лозовите насаждения, а Царят на лозето Димитър Ангелов, заедно с д-р
Гецова първи зарязаха лозите, наричайки пожелания за
берекет и плодородна година
за лясковските лозари. След
тях зарязаха и официалните
гости. 200-литрова бъчва с
червено вино от „Тотал-вини”
- подарък за празнуващите
лясковчани, бе изпита насред
централния площад за вдигане градуса на настроението.
В лясковското село КОЗАРЕВЕЦ от четири години насам козаревчани се впускат във
винарско състезание и се надпреварват чие
вино е най-добро. Организатори на проявата са кметство Козаревец и местното читалище „Земеделец-1899”. Трифон Зарезан
включи ритуално зарязване на лозята пред
пенсионерския клуб „Здравец”, като честта
да зареже пръв се падна на миналогодишния победител в конкурса за най-добро домашно вино. Професионалиститетехнолози Красимир Кръстев – председател на комисията и членове Иван Кожухаров и Свилен Георгиев, дегустираха 22 проби червено домашно вино и 4 проби бяло. В
челната тройка на по-оспорваната категория се класираха: Васил Парашкевов, грабнал първото място, на втора позиция е виното на Румен Радев, а три трети места заслужиха Ангел Ангелов, Даниел Йотов и Добрин Дачев. В категорията за бели вина се наредиха на челните места две дами - първо
място завоюва Недка Стефанова, второ Елица Дачева и третото е за Иван Стефанов. Поощрителна грамота за единственото
представено вино-розе получи Тихомир Димитров, като неговото производство бе отличено от журито с много добри качества. Наградите бяха връчени от кмета на кметство

Козаревец Парашкев Парашк е во в н а о б що с ел с к ото
тържество, състояло се в залата на клуба на пенсионера,
където козаревчани се веселиха дружно и поляха с хубаво вино и вкусни мезета традиционния български празник.
В МЕРДАНЯ и тази година
почетоха деня на покровителя и пазителя на лозята Трифон Зарезан. Облечени в традиционни български носии,
омесили празнични погачи и
напълнили менчета с червено вино, самодейците от местното читалище и гости се отправиха към намиращия се в
края на селото лозов масив – „Мерданските
лозя”, както ги наричат местните. Там те разиграха възстановка в чест на Светеца и
след благодарности и заръки отправени
към Покровителя, преминаха през всички
етапи от обработването на лозето, та чак до
беритба. Традиционното ритуално зарязване тази година се падна на председателя на
читалището Пламен Борисов, а за Цар на
лозята беше коронясан Марин Нешев, известен сред мерданчани с прочутия си Сунгурларски мискет. С благословия за плодородна година и богата реколта, той почерпи
всички присъстващи на празника с чудния
еликсир. „Берекет да е!” си пожелаха всички
и с песни и приповдигнато настроение се отправиха към селото, където всички празнуваха Деня на лозаря и винаря.

В ДРАГИЖЕВО честването на Зарезан е
свързано с поминъка на драгижевчани.Ритуалът бе извършен на лозето, стопанисвано от Мария и Тодор Дюлгярови - майка и
син. Домакинята поля порязаната лоза с вино, за да има богата реколта от грозде през
годината, а виното да прелива през праговете на работливите стопани. Порязаните
пръчки бяха завити на венец и всеки занесе
плодородието и в своя дом.
Празникът продължи в читалищния салон, където всички ги очакваше пълно буре
с ракия, на което се кипреше
надписът „Трифон черпи” и
оркестър „Детелини”. Кметът
Цоньо Трънков връчи грамоти на победителите в конкурса за най-добро домашно бяло и червено вино и ракия.
Общо 18 вина и ракии взеха
участие в конкурса. Въз основа на безпристрастната оценка на комисията в състав:
Стайко Мангелов, Цоню Недялков и англичанина Питър
Картрайт, първото място за
най-добро червено вино бе отредено на Стефан Хрелев като след него се наредиха
Атанас Додуров и Мария Дюлгярова. За най-добър производител на бяло вино бе отличен именника Трифон Трифонов, следван
от Атанас Додуров и Тодор Дюлгяров. Найдобри ракии бяха направили Васил
Андонов, Тодор Дюлгяров и Марийка Попова.
На 14 февруари по стара българска традиция и в село ДЖУЛЮНИЦА с много веселие се чества Трифон Зарезан - денят на виното и лозарите. За поредна година празника се радва на все по-голямо внимание от населението и бе отбелязан шумно и с пъстро

шествие.
Според обичая, с обредни пити, с бъклици с вино, с музика и песни, самодейците от
пенсионерския клуб „Златна есен” и активисти от местното читалище „Пробуждане”,
начело с Трифон Зарезан – Царя на лозята,
се отправиха към близкия лозов масив, където се състоя ритуалното зарязване и бе отправен благослов за берекет и добра реколта. Шествието бе придружено от богато украсени конски и магарешки каруци, с китки от
здравец и чемшир и натоварени с буренца с
руйно вино, лично произведено от стопаните в селото.
Трифон Зарезан поряза с косера три
пръчки от три корена, направи венец за калпака си и поля корените на лозите с вино.
След обредното действие в нивята, всички
се събраха на шумно угощение и почерпка с пивко джулюнско вино. Празникът продължи с всеобща трапеза, с
песните на ФГ „Ален божур”, с
много танци и весели усмивки.
В ДОБРИ ДЯЛ Трифон Зарезан започна със зарязване
на лозата, като ритуалът се
състоя в дома на Пенка и Минчо Минчеви. На организираното тържество в клуба на
пенсионера се събраха група
добридялчани, които найредовно участват в организираните обществени мероприятия на читалището и клуба.
В този специален ден те празнуваха заедно, като си организираха и конкурс за най-пивка домашна
ракия и най-хубаво домашно вино. Дегустатори, оценяващи питиетата бяха Пенка Ненова - председател и Ганка Василева и Йордан Райков - членове на комисията. За найпивка ракия бе обявена тази на Иван Русев,
който спечели първото място, а на второ се
подреди производството на Васил Цвятков.
На трето място журито подреди ракията на
Минчо Минчев. При вината окончателното
класиране завърши с първо място за виното
на Георги Коев, с второ място за домашното

вино на Стойка Донева и трето - за найдобрия ракиджия Иван Русев. Затрудненото жури даде и утешителна награда под формата на четвърто място - в битката при ракиите то бе отредено на Йордан Райков, а в
надпреварата при вината Грета Маринчева,
Ганка Петрова и Минчо Минчев си поделиха
четвъртата позиция. За добридялските майстори на ракия и вино в домашни условия
имаше грамоти и скромни сувенири - подарък от читалището и клуба на пенсионера.
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МЛАД МЪЖ ОТ МЕРДАНЯ КУШИИ ЗА ТОДОРОВДЕН В
ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ КОЗАРЕВЕЦ ЗА 29-ТА ГОДИНА
41-годишен мъж от лясковското село Мерданя получи дарение. Тодор Брънков е на 41
години, а от цели три десетилетия е инвалид.
За него се грижат ежедневно неговите родители, които са вече на възраст, но нито за миг
не са си и помисляли да поверят грижите за
сина си на чужди хора в социални домове.
Семейството на Тодор, кмета на село
Мерданя Марин Люцканов и около 20
възрастни хора от клуба на пенсионера и инвалида, посрещнаха кмета на община Лясковец д-р Гецова и председателя на общинския съвет Даниела Арабаджиева, ангажирали се лично с проблемите на момчето в неравностойно положение.
След като разбира, че младият мъж не
може да си осигури подвижност, д-р Гецова
търси начини и средства за закупуването на
акумулатори за инвалидното приспособление на Тодор. Двата акумулатора са поръчани и доставени от Германия, защото тук не се
произвежда нужната марка, а средствата от
600 лева са непосилна сума за семейството
на младия инвалид. За заплащането им се е
погрижила общинската структура на политическа партия ГЕРБ, което е издействано от
д-р Гецова и Даниела Арабаджиева като
представители на местната власт от тази
партия.
Именно двете дами лично занесоха акумулаторите и зарадваха много семейство
Брънкови, които тази зима са изкарали много тежко, защото въпреки сравнително топлите месеци, Тошко не е могъл да излиза навън нито за минута. „Това го подтиска, изнервя и му докарва още лоши мисли и болести”,
сподели майката със сълзи на очи. Сърдеч-

За двадесет и девети път,
от основаването на „Конярско
дружество-1986” с. Козаревец, се проведе традиционният и най-атрактивен празник,
предвестник на пролетта Тодоровден.
Неговото начало беше дадено от отец Ангел, който извърши тържествения водосвет на пл. „Марияна Димитрова” с благословия за здраве на
конете и техните стопани.
След ритуалното захранване
на конете и обхода из селските
улици от конската кавалкада,
мерата в Козаревец събра мало и голямо на зрелищно
състезание. С мнoгo мyзикa,
пищни тpaпeзи и кoнcки кyшии бе отбелязан
и тази година oбщoceлcкият пpaзник. Равносметката - стотици зрители, десетки участници и гости, които се забавляваха до насита в деня на така наречения Конски Великден. В ceлoтo пpaзнyвaхa 26 имeнници, кaтo
нaй-възpacтният oт тях e 94-гoдишният дядo
Toдop Ивaнoв, a нaй-мaлкият – Toдop Люцoв,
кoйтo caмo пpeди мeceц e нaвъpшил
гoдинкa. Taзи гoдинa нaдбягвaниятa ce
cъcтoяхa в тpи кaтeгopии – eздa нa кoнe,
кoнcки впpягoвe и мaгapeшки впpягoвe, a
кaтo зa финaл eнтycиacтитe ce cъcтeзaвaхa
и в пapкиpaнe нa кoнcкa кapyцa нa зaдeн хoд.
В eздaтa ce нaдпpeвapвaхa 5 кoня. Пъpви
дo финaлa ycпя дa дocтигнe 17-гoдишният
Дeян Хpиcтoв oт Гopcки Сeнoвeц, вeднaгa
cлeд нeгo финишиpa Кaмeн Илиeв oт Г. Оpяхoвицa, a тpeти се нареди Кpacимиp
Пaмyкчиeв. В категория надпревара с конски
впряг първото място е за козаревчанина

Иван Димитров, втори е Антон Ангелов от Г.
Оряховица и трето място за Мирчо Асенов от
с. Добри дял. В cъcтeзaниeтo c кoнcки
впpягoвe ce включихa 11 yчacтникa, като
пoбeдитeл cтaнa нaй-възpacтният oт тях 68гoдишният Ивaн Димитpoв. Майсторство при
паркиране на заден ход пред младите отново показа Иван Димитров, който направи
най-бързо и точно тази маневра, а Живко
Асенов и Яшар Сабриев от съседно Добри
дял заеха съответно втора и третата позиция.
Зa пъpви път в кyшиитe ce включи и жeнa.
Мapия Бopиcoвa, кoятo e eдвa 14-годишна
девойка, ce изпpaви в cъcтeзaниeтo c
мaгapeшки кapyци cpeщy мaгapeтo Toдopкa,
вoдeнo oт Дpaгaн Кpyмoв. В тази четвърта и
най-малобройна на участници категория надпревара с магарешки впряг третата позиция остана за децата, решили да премерят
сили с дългоухите животни и техните водачи.

Паметна плоча на Емил Шарков бе открита на фасадата на лясковската гимназия
„М. Райкович”. Идеята да се постави плоча
на загиналия в Лясковец командос е на община Лясковец, подкрепена от фирма „Валда-Валентин Николчев” и вестник „Стандарт”. С решение №426/27.ІІІ.2014 г. Общински съвет-Лясковец даде съгласие за поставяне на мемориален знак в памет на Емил
Емилов Шарков.
Паметната плоча бе открита със специален ритуал в двора на училището в присъствието на вицепремиера и министър на
вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова
и главния секретар на Министерство на
вътрешните работи – комисар Георги Костов, съпругата и бащата на Емил Шарков, на
празници, заедно с по-възрастните самодейпредставители на местната власт, обласки от Добри дял.
тния управител на област В. Търново, кметоПрез изминалата 2014 година добридялвете на съседните общини В. Търново и Г.
ската певческа група взе участие в Общински
Оряховица, директора на Областна дирекпразник на песенното изкуство в Драгижево,
ция на МВР, както и в присъствието на колев празника на хумористичната песен в Етногги на убития командос, ученици и преподарафски комплекс „Етъра”, във фестивала на
ватели от училището и граждани на Ляскохайдушката песен в Мерданя, в Преглед на
вец.
пенсионерската художествена самодейност
Отец Богдан Арабаджиев отслужи панив Златарица, в „Евро-фолк 2014” в Китен, в кохида и освети паметния знак. Възпоменазаревския празник на кокошата чорба, във
телни думи произнесоха кметът на Лясковец
фолклорния празник „На мегдана” с. Писаред-р Ивелина Гецова и министъра на вътрешво, в Празник на песенното изкуство в село
ните работи г-жа Румяна Бъчварова. ПаметЯнтра, в „Искри от миналото” в гр. Априлци и
та на спецполицая бе почетена с едноминутвъв всички мероприятия по празничния кано мълчание и полагане на венци и цветя.
лендар на местното читалище. Желанието
Кметът д-р Гецова във възпоменателнана самодейките за достойно представяне на
та си реч каза: „В ден като днешния, когато
селото и общината е огромно. За своя труд те
сме се събрали да уважим паметта на Емил
получават за награда грамоти, дипломи, апШарков, като че ли думите са излишни. Каклодисментите на публиката и духовна наславито и думи да кажем, те няма да изразят нада от покоряващата сила на песента.
шата признателност към това, което напра„Започна и подготовката за предстоящия
ви човекът Емил Шарков. С безкрайния си
празничен юбилей, посветен на 15 години от
професионализъм, преди година, той ни посъздаването на Женска певческа група и
каза, че животът на човек е достоен, когато
събитието е насрочено за месец май“, съобнаправиш така, че това ти деяние да те надщи секретарят на читалището В. Събева.
живее. Той
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
го направи e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
той спаси ко-

легите си и децата на Лясковец. Той сам направи паметник на своята безкрайност”. А
министър Бъчварова заяви: „Не познавам
Емил Шарков, научих за него преди година,
покрай трагичния инцидент, но днес съм тук,
не защото е редно един министър на
вътрешните работи да бъде там, където негов служител е загинал, а защото чувствам
своето присъствие като човешки дълг. Забелязах, че е роден на датата, на която съм родена и аз и днес, когато приемам поздравления, за него говорим в минало време. Мога
да изразя съчувствието си към близките на
Емил Шарков и си мисля, че по някакъв начин разбирам и уважавам техните чувства.
Изразявам своя поклон за това, което той е
направил. Той е пример за доблестен боец.
Бог да дава сили на близките и приятелите
му да продължат и да не го забравят”.

на благодарност за благородния жест изказаха и други членове на клуба на пенсионера
и инвалида, които постоянно помагат с каквото могат в нещастието на семейството, защото както се изрази майката на Тошко, всяка една жена-майка може да почувства със
сърцето си страданието на друга майка. Зарадван, че вече ще може да се движи, младият мъж благодари и пожела на всички,
съдействали за закупуването на подаръка
му, да са живи и здрави.

ПЕВИЦИТЕ ОТ ДОБРИ ДЯЛ СКОРО
ПОСРЕЩАТ ЮБИЛЕЙ С НОВИ НОСИИ ПАМЕТЕН ЗНАК НА ЕМИЛ ШАРКОВ
БЕ ОТКРИТ В ЛЯСКОВЕЦ

С нови пъстри български
традиционни носии се сдобиха 14 самодейки от лясковското село Добри дял. През април
миналата година добридялското читалище „П. Р. Славейков-1903” кандидатства по обявената от министерството на
културата сесия за целево финансово подпомагане. По направление художественотворческа дейност и закупуване на носии и сценично облекло бяха отпуснати 1 500 лв. за
ушиване на народни носии за
самодейките от женската певческа група. И така певиците
вече имат красиво извезани ризи, сукмани и пъстри престилки - нови премени, които са голяма радост за
очите и затова с трепет жените чакат скорошна изява, за да се порадват на новата си придобивка. Всички певици са благодарни найвече на Теменужка Иванова - управителката
на Фирма „Лили стил”- гр. Плевен и на нейния колектив, които вложиха голямо майсторство в ушиването на прекрасните носии.
Всички са освен красиви, също и точно по
мярка и удобни, а това е също много важно
за народния изпълнител. Певиците благодариха също и на кмета на община Лясковец др Гецова за подкрепата по спечелването на
проекта.
Художественият ръководител на групата
Живка Иванова и самодейките работят целогодишно, с младежки дух, за да поддържат
певческите традиции и да се популяризира
фолклорното богатство на общинско и национално ниво. Най-възрастната певица Пенка
Ненова е на 84 години и е солистка на групата, а най-младото попълнение Теодора Тодорова е едва 18-годишна. Заедно с майка си
Илиана Тодорова се изявяват като индивидуални изпълнителки на народни песни. Те
се представят във всички форуми и песенни

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

