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МАЛКИ ЛАЗАРКИ ПЯХА И ПЪРВОПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК
НАРИЧАХА В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ НА БУКВИТЕ В ДЖУЛЮНИЦА

С кошнички в ръце и накичени с разноцветни венчета и китки, малки момичета посетиха кмета на Лясковец д-р Гецова и нейните
служители. Лазарките, които дойдоха в общината, за да изпълнят обичая „лазаруване”, бяха от начално училище „Цани Гинчев”.
„Ние почитаме всеки български празник и с
любов изучаваме и тачим нашите традиции,
затова и днес представяме този обичай с децата от първи до четвърти клас на училище
„Цани Гинчев”, каза ръководителката на ла-

зарките Галя Николова. Два
дни малките моми лазаруваха
във фирми и учреждения в региона и накрая завършиха своята обиколка в общината, за да
бъдат честити през цялата година всички хора, на които са
пели и наричали за здраве.
Според българската народна традиция Лазарица е празник на момичетата, които, след
като лазаруват, могат публично
да се момеят. Вярва се, че
къщата, в която са влезли и пели лазарки, ще бъде честита
през цялата година. Денят се
нарича още Лазарова събота и
Лазар.
Облечени в празнични носии, нашите малки моми - около 10-годишни
момичета, изпяха пред общинското ръководство и администрацията своите обредни
песни, танцуваха момински танци и пожелаха „пълна къща със здраве и берекет”. Домакинята д-р Гецова, както повелява традицията, ги дари с лакомства, пожела им здраве и
пълни с шестици бележници, а на изпроводяк всички служители на Общината пуснаха
парички в обкичените с цветя момински кошнички.

Точно в деня на Първа
пролет, най-малките деца
от джулюнското ОУ „П. Р.
Славейков” посрещнаха
своя пръв голям празник в
клас. Първокласниците и
техните ръководители Веска Колева и Петранка Христова с празнично настроение още от сутринта подготвиха своето тържество в
чест на буквите.
След шестмесечно старание и много труд, малките ученици вече изучиха
българската азбука и в този
ден казаха „сбогом” на букварчето. Буквичките, които
научиха да четат и пишат, ги
поведоха към необятния
свят на знанието. Тържеството премина под
наслов „Вече мога да чета” и събра учители,
родители и гости. Възрастните с умиление
видяха палавите искрици в детските очички,
почувстваха усмивките им, споделиха щастието им. За да покажат какво са научили
пред своите родители и гостите на тържеството, най-малките ученици представиха чудесна програма от песни, стихотворения и гатанки, решаваха сложни задачи и накрая получиха заслужени аплодисменти. За да поздравят своите ученици и да удостоверят с
документ техните знания, учителките бяха
приготвили Удостоверения за отличие, кои-

то бяха връчени тържествено на всичките 11
знайковци - шест момичета и пет момчета,
вече знаещи и можещи първокласници.
След доброто представяне и многото подаръци, и за да е празникът истински, за децата имаше и голяма вкусна торта. Поднесе я
директорът на училището Даниела Христова. Празникът завърши с много усмивки и с
гореща благодарност към учителите на децата, държали месеци наред неопитните малки ръце. В най-пъстрия и слънчев първи пролетен ден, те получиха свежи пролетни цветя, свити в букети с много обич и признателност от деца и родители.

На Трети март тържествено бе отбелязан
Националният празник на Република България. Честването на 139 години от Освобождението на България от османско иго събра
ученици, учители, общинското ръководство,
партийни представители, организации и много граждани. На площад „Възраждане” звучаха химните на България и Европа, а благодарствен молебен към борците и героите отслужи отец Богдан. В своето празнично обръщение към всички граждани кметът на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова каза:
„Честването на Трети март е безспорно доказателство, че са живи чувствата на благоговение и признателност пред светлата саможертва на цял един народ, нетърпелив да измие с кръвта си позора на робството. Под-

вигът на този ден е неизмерим,
неподвластен на времето, защото всеки българин го носи в
душата си, а споменът за него
разпалва, пречиства с онази изконна обич към Отечеството, която ни прави горди българи. Неĸа не забравяме святото дело
на борците за Свобода и да
бъдем достойни техни потомци. Неĸа предадем и на децата
си завета да обичат, тачат и пазят Родината, да градят с разум
и сърце, отговорно и вдъхновено своя нов, по-добър и ĸрасив
свят“.
След тези думи на кмета
младите поколения лясковчани изразиха своята почит и уважение към борците и тяхната саможертва
чрез стихове и песни за Родината.
Четвъртокласниците от начално училище
„Никола Козлев” Мирослав Кулов и Мирослав Чакъров, участници в група „Родна реч
звънлива” по проект „Твоят час”, изпълниха
рецитал с патриотични стихотворения. Песни за България пяха ученици от хор „Синигерчета”, при СУ „Максим Райкович”, също
работещи по проект „Твоят час”.
Ритуалът по отдаване почит към героите,
дали живота си за Свободата на България,
приключи с едноминутно мълчание и поднасяне на венци и цветя. В знак на признателност към саможертвата на борците и страдалците, паметника на централния площад
в Лясковец бе отрупан с цветя.

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „М. РАЙКОВИЧ”
ЗАСАЖДАХА ДРЪВЧЕТА С ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ
ЧЕСТВАХМЕ ТРЕТИ МАРТ
В третия ден от седмицата, посветена на
гората, представители на горското стопанство раздаваха в Лясковец безплатни
дръвчета на гражданите. В щанд, разположен на централния площад в Лясковец, специалисти от горското стопанство благотворително раздаваха източна туя, червен дъб,
чер бор и цер и разясняваха на гражданите
как да се грижат за новите си дръвчета. Лясковчани отнесоха по домовете си дръвчетата, а за общинското предприятие „Озеленяване, почистване и благоустройство” бяха заделени 30 броя източна туя и 15 броя червен
дъб.
По време на кампанията по даряването
на посадъчен материал за жителите на Лясковец, на място беше и директорът на териториално поделение на държавното горско
стопанство в Г. Оряховица инж. Мирена Татарджийска. Тя разпредели и 40 дръвчета да
бъдат дадени на лясковското училище „Максим Райкович”, които бяха засадени още
същия ден в двора на корпус І. Директорът
на гимназията Даниела Арабаджиева, Татарджийска и колеги от горското стопанство
помогнаха на децата в залесяването. Гостенката първо поздрави децата, разказа им
от кога датира празника и апелира за опазване на горите. После третокласници и
четвъртокласници, с помощта на служители
на горското стопанство, директорките и учители, положиха дръвчетата в дворното пространство на своето школо. Децата поляха
новозасадените туи и дъбове и обещаха на
дарителите и своите учители в бъдеще добре да се грижат за тях, за да пораснат големи
и да им дават чист въздух.
„Гората е живот” бе мотото, под което преминаха всички инициативи от тазгодишната
кампания за опазване на горите, залесява-

нето и грижата за младите фиданки. Традиционната Седмица на гората през 2017-а започна официално на 3-ти април и освен залесяване и раздаване на посадъчен материал,
включваше също изложби и конкурси в училищата, както и презентиране дейността на
горското стопанство в нашия район. В конкурса за детска рисунка участваха 60 творби
на деца от горнооряховски училища и от Лясковец, а директорът на стопанството инж.
Мирена Татарджийска награди найотличените художници. Първото място заслужи наше момиче - шестокласничката Петя Петкова от СУ „Максим Райкович”.

Общинска хроника

ЛЯСКОВЕЦ
Министерство на младежта и спорта
Национална програма за младежта (2016-2020)

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР
ЩЕ ПОМАГА НА МЛАДЕЖИТЕ В ЛЯСКОВЕЦ

Младежкият информационно консултантски център при Младежки дом В. Търново
ще помага и консултира младите хора в четири общини, сред които и Лясковец. Финансирането по проекта е от Министерството на
младежта и спорта по Националната програма за младежта 2016 - 2020. Благодарение
на тези средства, организацията ще продължи да работи още една година.
17 квалифицирани специалисти, консултанти и младежки работници ще работят по
проекта. Дейностите в него са разделени в
четири направления - информационни и консултантски услуги, обучения и дейности за
свободното време. Тематично дейностите
обхващат широк диапазон: личностното развитие; гражданска активност на младите хора; социално включване на млади хора в неравностойно положение в обществото; развитие на младежкото доброволчество;
усъвършенстване на младежката работа;
развитие на между културния и международния диалог сред младите хора; продължаване на образованието; професионална реализация; развитие на собствен
бизнес; организация на свободното време;
здравословен начин на живот; екология;
възможности за стажуване, младежки бри-

гади; младежка мобилност; участие в младежки инициативи, кампании, конкурси; информация за портали и уеб сайтове; финансиращи програми; информация и по други теми, свързани със специфичните потребности на младите хора в районите, в които
МИКЦ предоставя услуги.
Програмата е насочена към млади хора
на възраст от 15 до 29 години, млади хора в
риск и неравностойно положение. До тази година в проекта участваха млади хора от общините В. Търново и Лясковец, но сега заедно с тях ще работят и младежи от още две общини - Свищов и Павликени.
Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз, 180-ата годишнина от
рождението на Васил Левски, доброволчеството, предприемачеството, са сред основните акценти в изявите, инициативите и кампаниите на центъра, обясни експертът Ваня
Лазарова. МИКЦ ще осигури ефективен
достъп до информация и стандартизирани
услуги на младите хора, чрез въвеждане на
мобилни форми на работа. Всички услуги на
МИКЦ са напълно безплатни за младежите.
Координатор за Лясковец е Мирена Стоянова, която можете да намерите в Община Лясковец, пл. „Възраждане” 1, стая № 10.

МИКЦ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. Велико Търново, ул. „Хр. Ботев” 15 А, стая 306
тел. 062 622696, smdi@mail.bg

ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ
ПОЛУЧИХА БАЛЕРИНИТЕ НИ

В единадесетия международен танцов фестивал
„Танцуваща река - Русе
2017 година” се включиха
лясковските балерини.
Участието на децата от Танцова школа Ритъм при НЧ
„Напредък-1870” им донесе
престижни награди и гордост за техния ръководител
Валя Атанасова. Конкурсът
се състоя в навечерието на
Цветница и нашите цветя
за пореден път показаха
класа и грациозност. Форумът се проведе в Доходното здание в Русе и бе в
стил танцово шоу, в което
участваха състави от Варна, Шумен, Разград, Попово, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Добрич, Силистра, както и домакините от Русе и гости от близка Румъния.
Лясковската балетна школа „Ритъм” ежегодно участва в „Танцуваща река” още от
създаването на фестивала и винаги през годините децата са носили купи и грамоти от
включването си в него. Тази година момичетата ни записаха участие с танци, предста-

вени от подготвителна и първа възрастова
група. В подготвителна малка група възпитаничките на нашата школа завоюваха първо
място с танца „Кукли”, а в голяма група подготвителна и първа възрастова балерините
ни получиха поощрителна награда. „Благодарна съм за труда на децата и подкрепата
на техните родители”, сподели след участието балетният педагог Валя Атанасова.
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КОНКУРС ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТ НА ДЕЦАТА
Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява процедура за избор на
членове на Съвета на децата в Община Лясковец.
Правото на участие е основа за активно
упражняване на всички други права от детето. Чрез участието си в обществения живот
децата придобиват умения, знания, увереност, които подкрепят тяхното развитие и
съдействат за достигането на пълния им потенциал.
Съветът на децата разработи процедура
за избор на свои членове. Прилагането й е
разделено на 3 нива: общинско, регионално
и национално, които са взаимосвързани.
Всяко дете има право да кандидатства за
член на Съвета на децата в една от четирите
категории: членове на училищни форми за
самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети,
парламент и др.; представители на детски и
младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; представители на неправителствени организации, работещи с деца,
както и потребители/доброволци в социални услуги за деца; индивидуални кандидатури. Всяко дете може да кандидатства само в
едно от посочените направления.
Целта на детското участие е да се изра-

зява мнение; да се влияе върху вземането
на решения; да се постига промяна. В резултат на участието си децата ще повишат самооценката си, уменията си за взаимопомощ,
въздействието върху поведението на
връстниците и приятелите си, ще придобият
ценен опит за участие в процесите на изобразяване на позитивна картина на бъдещето. Кандидати могат да бъдат деца на
възраст до 18 години, избрани в съответствие с настоящата процедура, които да отговарят на следните критерии: активност,
креативност, толерантност, ангажираност
към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, организаторски умения. Документи за кандидатстване са формуляр и мотивационно писмо. Документите могат да бъдат изтеглени
от интернет страницата на Държавна агенция за закрила на детето и интернет страницата на Община Лясковец, като също така
желаещите могат да се запознаят и с цялата
процедура и инструкции за провеждане на
конкурса.
Срокът за кандидатстване за членове на
Съвета на децата е до 24 май 2017 г., като документите се подават в информационен
център в сградата на Община Лясковец. За
повече информация - координатор Мирена
Стоянова, стая 10 на Община Лясковец.

ДОБРИДЯЛЧАНИ
ОТПРАЗНУВАХА ТОДОРОВДЕН

От години традиция е в
Добри дял жители и гости
да отбелязват подобаващо
празника на конете. Конският Великден започна с
празничен водосвет, отслужен от селския свещеник отец Христо. Божият служител прочете молитва за
здраве и отчете жито, хляб
и вино - символи, присъстващи винаги на празничните литургии. После поръси с китка здравец всички - и жители, и гости, и животните, с пожелания здраве и благополучие, мир и
любов да има. Под звуците
на духова музика, танцьорите от самодейна формация „Добридялски мераклии”, с изпълнението на няколко български хора, създадоха настроение на площада, преди да започнат кушиите. Мероприятието бе организирано от
кметството, като при откриването кмета Стоянов каза: „Благодарение на добри приятели, благодарение на спонсори и дарители и
с подкрепата на общинския кмет д-р Гецова,
успяхме за поредна година да проведем
празника”.
В тазгодишните конни надбягвания участваха 8 ездача, яхнали своите нагиздени коне. Състоя се и състезание с каруци, в което
се включиха 10 впряга. За поредна година,
младите си устроиха надпревара с мотори,
поради липсата на опит на съвременните поколения в язденето и карането на каруци.
Общо 10 мотора с млади водачи „се надбягваха” по поляните в селото, а зрителите наблюдаваха с гореща емоция, както конните

надпревари, така и спринтовете. Бурните аплодисменти естествено бяха за номинираните на първите три места. В класацията по
езда първото място бе за Марин Мюмюнов с
кон с име Черния, втори стана Синан Ибриямов с кон Вихър, а трети - Ружди Мехмедов с
кобила с гордото име Превъзходна. При
впряговете с конски каруци победители станаха съответно Мирчо Асенов, Цветомир
Алексиев и Асен Найденов.
Аплодисменти получиха и младежите, излезли на празника със своите съвременни
коне - моторите си. Награда и първо място в
състезанието по спринтови отсечки получи
Станислав Иванов. Кметът връчи на всички
участници в състезанията грамоти, предметни и символични парични награди. И като на празник младежите си организираха
приятелска почерпка, за здраве на именници, коне и победители.

ПРОВЕДЕ СЕ ТРАДИЦИОННОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПЕЛУВАНЕ
За седма поредна година в българските училища
се проведе състезание по спелуване. Над 6600 ученици на възраст до 14 години се състезаваха в 304
училища в страната. В НУ „Никола Козлев”, в присъствието на бивши ученици, печелили отличия в
състезанието и членовете на обществения съвет
към училището с председател Ирина Пангелова, учениците се състезаваха в произнасянето буква по буква на думи на английския език. Двама ученика се класираха за регионалното състезание, което се проведе на 1 април 2017 г. в град Ловеч и това са
четвъртокласниците Върбан Ефтимов и Димитър
Михайлов. В другото начално училище в Лясковец
„Цани Гинчев” победители са Владимир Стефанов и
Карина Димова, класирали се съответно на първо и

второ място. 14 ученика от НУ „Цани
Гинчев“ участваха в състезанието
„Spelling Bee 2017”. Владимир Стефанов спелува правилно думата shell и
победи Карина Димова, която се класира на второ място. Те защитаваха
честта на своето училище в следващия кръг на състезанието, но за съжаление не можаха да си извоюват път
към националния кръг. Журиращ в училищния кръг беше американката от
Корпуса на мира Триша Теронес, а Десислава Димитрова - първият победител в Spelling Bee и бивш възпитаник
на училището, беше диктор.
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НАШИ ДЕЦА С МЕДАЛИ ОТ ТУРНИРИ И КОНКУРСИ

В зимният кръг на IV
международeн турнир
„Математика без граници” участваха над 16
000 ученици от 30 страни на 5-те континента.
Учениците от лясковските училища също се
включиха и доказаха,
че са достойни математици. Големи успехи в
този турнир постигнаха
възпитаниците на СУ
„Максим Райкович” и заслужиха медали за упоритата си работа. За

своето старание и чудесни резултати получиха сребърни и
бронзови отличия, както и Сертификати. Сребърните медали са за Александрина Димитрова от І а клас, Билян
Арихтев, Станислав Христов
и Ема Тодорова от ІІ б клас.
Бронзови математици са Йоана Димитрова от І а, Кристина
Попова от І б, Кристиан Захариев от І б и Йоана Петрова от
ІІІ б клас. Успешно се представиха математиците на гимназията и в пролетния кръг на
състезанието. 10 деца заслужиха призови места - пет са
бронзовите медалисти, един
ученик е със сребро, а злато

постигнаха първокласниците Ивайла и Радост Минчеви, Александрина Димитрова и
третокласничката Йоана Петрова.
От начално училище „Цани Гинчев“ в математическия турнир участваха 20 деца от
първи до четвърти клас. С медали се окичиха 8 ученика, като най-малкият математик Калоян Капнилов от І клас е с максимален брой точки и бе отличен със Златен медал и първо
място. Карина Ибрямова и Владимир Стефанов, съответно от
ІІІ и ІV клас, са отличени със
сребърни медали за своите
възрастови групи. С бронзови
медали са петима ученика първокласниците Виктория
Райчева и Владимир Николов,
Елица Димова от ІІІ клас и Дария Стаменова и Никола Тодоров от ІV клас. В пролетния
кръг на състезанието участваха 14 ученика. Носители на медали са: Виктория Георгиева от
І клас със златен медал и Калоян Капнилов
от І клас, който е бронзов медалист. Номиниран за финалния кръг на състезанието, който ще се проведе на 1 и 2 юли 2017 г. в гр. Несебър, е първокласникът Калоян Капнилов.
Възпитаниците на НУ „Цани Гинчев” постигнаха забележителни резултати и в националното състезание „Моята Родина”. Както
винаги децата се представиха блестящо, показвайки познанията си в областта на

българската история. В състоялия се II кръг
на инициативата от нашето училище се включиха 15 ученика от 2 до 4 клас, като завоюваха 6 медала. Със златни медали са Ивайла
Димитрова от втори клас и Карина Ибрямова

от трети. Другите медали отидоха във втори
клас, като със сребро се окичи Памела Попова, а бронзови медалисти са Иванна Статева, Йоана Китова и Невена Зангова. Всички
тези отличия са доказателство за всеотдайния труд на началните учители и добрата
подготовка на учениците от лясковското училище. Всички участници получиха сертификати за участие, а първенците - сертификати
и медали.

ДЕЦА ЗАКИЧИХА С МАРТЕНИЦИ КМЕТА, ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С ВЕЛИКДЕНСКА
ВЪЗРАСТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА
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учителите. Всеки ученик завърза върху общата мартеница
и своя изработена в клас. След
като показаха колко дълга е тяхната обща мартеничка, с помощта на класните си ръководителки, разкрасиха дръвчетата около зелените централни
площи. За Първи март, освен
детския шнур, дърветата в централната част на Лясковец бяха окичени и от общинска администрация. Голяма мартеница
украси фасадата на общинската сграда и още 70 по-малки бяха закачени на дръвчетата по
площада и на цъфналата магнолия пред Общината. Така
червено-белите пискюли създадоха празнично настроение за жителите на града.
След като децата спомогнаха със своя труд
за постигане на пролетно настроение в родния си Лясковец, със снопчета бяло-червени
мартенички, се отправиха на групички към
различни институции, за да накичат своите
по-възрастни съграждани.
Най-малките ученици от първи клас, придружени от своите учителки Миленка Николова и Светла Бонева, зарадваха с пълна

кошничка мартеници кмета на Общината д-р
Гецова и председателя на Общинския съвет
Даниела Арабаджиева, както и служителите
от администрацията. Децата закичиха д-р Гецова, изпяха й песничка за Баба Марта, а тя

им пожела да са здрави и червени, румени,
засмени и послушни, подари им мартенички
и ги почерпи със сладки. Всички ученици от
начален курс на СУ „Максим Райкович”, разпределени по класове, обиколиха града, за
да зарадват възрастните баби и дядовци в
двата пенсионерски клуба „Зора” и „Мазневска чешмичка”. Деца посетиха и служителите в пощата, поземлена и данъчна служба,
служителите в социални грижи, както и в домашния патронаж, където мартенички бяха
дарени и за потребителите на
почасовите социални услуги социално слаби и бедни хора.
Някои от тях, децата лично посетиха в домовете им и завързаха на старческите ръце
бяло-червените символи с пожелание за здраве и дълголетие.
За четвърта поредна година в библиотеката на читалище
„Напредък-1870” бяха произведени също много мартенички.
Това стана на среща между поколенията, която вече е традиционна проява на читалището
и се нарича творческа работилничка „Бяло и червено”. В
изработката отново се включиха децата от клуб „Млад етнограф” към читалището и бабите от пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка”. Към тях
се присъединиха и ученици от 4 клас на НУ
„Цани Гинчев”. Всички заедно твориха, пяха
и се веселиха, а младият етнограф Николай

И тази година в навечерието на Възкресение Христово
деца и възрастни спазиха традицията за празника. По инициатива на ръководството на
пенсионерския клуб „Мазневска чешмичка”, възрастни членове на клуба и ученици от
четвърти клас на начално училище „Никола Козлев”, заедно
боядисваха великденските яйца. В навечерието на празника,
с помощта на активистката Мария Борисова, децата научиха
от възрастните хора как да
украсяват яйцата, с интерес изслушаха разказаното за първото червено яйце, за символиката му и за мястото му до иконата на Богородица. С придобития опит в червенето на яйцата и познания за ритуалите,
свързани с Възкресение Христово, децата
обещаха и в бъдеще да спазват и съхраняват християнските традиции. Яйцата, които
двете поколения лясковчани боядисваха бяха осигурени от фирма „Ерос”- гр. Лясковец
като дарение с благотворителна цел. На пенсионерите бяха предоставени и козунаци от
горнооряховската фирма „Долапчиеви”, които бяха дарени на болни и бедни наши
съграждани. Ръководството на пенсионерския клуб сърдечно благодари на двете фирми и разбира се на децата, които с радост боядисаха яйцата и обиколиха града, за да посетят и зарадват нуждаещите се от любов и

Марков им изнесе интересна
беседа за легендата за мартеницата. С пролетно настроение, много усмивки и почерпка предоставена от организаторите, приключи работата в творческата работилничка.
За силата на първомартенските ритуали научиха и
най-малките лясковски деца
от детските градини. Всички
те с много песни и танци на
весели тържества посрещнаха Баба Марта в детските си
градини. А тя им донесе радост и усмивки, закичвайки с
благослов за здраве ръчиците на всеки един палавник.

грижа лясковчани. Пожелавайки повече
здраве и спокойни старини, учениците трогнаха и просълзиха с подаръците си възрастните хора. „За учениците това беше един незабравим ден и те изявиха желание и в бъдеще да участват в подобни наши инициативи,
защото да помагат на стари, болни и трудно
подвижни хора, им е допаднало много”, разказа за впечатленията на децата заместникпредседателят на „Мазневска чешмичка” Борис Балджиев. Той и инициаторката Мария
Борисова отбелязаха, че инициативата им е
полезна и поучителна за утрешните поколения лясковчани и каузата им е стигнала до
сърцата на младите - а именно, да не забравят своите болни баби и дядовци.
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ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК ОТБЕЛЯЗА НАЙ-ГОЛЯМОТО НИ УЧИЛИЩЕ
Своя патронен празник отпразнуваха учители и ученици
в най-голямото ни училище
„Максим Райкович”. Гимназията чества този ден на 10 март,
когато е датата на кончината
на възрожденeца-просветител
Минчо Крински, известен като
архимандрит Максим Райкович.
Учители и ученици организираха и проведоха редица мероприятия, посветени на празника. Началото на седмицата
на патрона започна с постери
на тема „Националният празник на България”, изработени и
организирани в изложба, дело
на учениците от V „а” клас.
Изложба представиха и членовете на клуб по
интереси „Етнология и културен туризъм”, които изработиха и подариха частица от нашето културно наследство - мартенички за здраве, щастие и много късмет. Изявите на възпитаниците на гимназията продължиха със
спортен празник. В него участваха ученици
от първи до четвърти клас, които направиха
лекоатлетически пробег, а по-големите от пети до дванадесети клас, както и учителите,
се впуснаха по отбори в надпревара - част от
традиционната училищна щафета. В из-

пъстрената откъм изяви седмица на патрона,
второкласници рисуваха на асфалт по темата „Моето училище”, а по-големи художници
от клуба „Приложно изобразително изкуство”
показаха изложба „Фантазия”. Млади таланти от едноименния училищен театрален клуб
представиха уменията си на артисти с постановката „Вълкът и седемте козлета” по Братя
Грим. Най-малките ученици на СУ „М. Райкович” - първокласниците, доказаха с първата
си изява на такъв голям празник, че вече могат да четат. Това първолаците направиха с

помощта на своите класни ръководители и
със студенти в инициативата „Четящият студент - четящото дете”. „Отборът по четене” с
фасилитатор проф. Марияна Мандева от
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, децата и техните класни ръководители с тази инициатива
показаха всеобщия си стремеж да се предаде любовта към книгите и четенето. „В този
Празник на грамотността главните действащи лица - децата, учителите и студентите, четохме и разсъждавахме над прочетеното,
пяхме, разменихме си подаръци, създадохме четяща общност, която чрез
писменото българско слово на
народното ни творчество,
създаде един по-добър и хуманен свят”, разказаха за инициативата си класните ръководители на децата. В навечерието
на патронния празник се изявиха и най-добрите математици
на гимназията. Те участваха в
математическа викторина, която се състоя в игротеката на
корпус І на училището. Всички
мероприятия, съпътстващи патронния празник, бяха реализирани по проект „Твоят час”, по
който работят различните клубове по интереси.
Кулминационната точка в
богатата седмична програма
бе голямо тържество-концерт, на което присъства и кмета на община Лясковец д-р Гецова. Тя и директорът на училището поздравиха децата, а те с продължителна песенномузикална програма представиха своя талант, знания и радостни емоции. В концерта
се включиха Студио „Славeеви гласове”, Вокална група „Синигерчета”, Клубът по английски език, Мажоретният състав и Модерният балет при училището. Самият 10 март Денят на патрона, бе обявен за ден на отворените врати, ден за отдаване на почит към

делото на просветителя.
Максим Райкович е от онези неуморни
възрожденци, посветили целия си живот за
благото на България, ревностен бранител на
българщината. От 1700 година Максим Райкович се явява първият български игумен в
светата манастирска обител. Като игумен на
Петропавловския манастир, прогонва
гръцките калугери и ги заменя с български,
създава първото българско училище в Лясковец. Максим Райкович е и един от найголемите български дарители - подпомага
финансово строежа и издръжката на няколко

училища и църкви. На 13 януари 1873 г. написва своето завещание. С него той дарява цялото си имане на български училища. Затова днес гимназиите
в Дряново и Лясковец носят неговото име, а просветителят е
техен патрон. На 25 февруари
1874 година по стар стил, на 10
март по нов, в Галац умира архимандрит Максим Райкович.
До 1913 година тленните му
останки са били в общите гробища. Същата година протойерей Петър Сомлев, свещеник
на храма „Св. Пантелеймон”,
със съдействието на българската колония пренася костите
в двора на храма, поставя голям черен мраморен паметник с надписи на
четирите страни. За голямата почит към архимандрит Максим Райокович от българската
колония в Галац говори и фактът, че през
1930 година не позволява на Дряновската общественост да пренесе костите му в родния
му град. За него Васил Стоянов - един от
основоположниците на БАН пише: „Максим
Райкович, след Неофит Бозвели, е бил един
от първите поборници за въздигането на потъналата българска народност чрез просвещението и придобиването на черковни наши
правдини”.

ДЕЦА ЗАКИЧИХА С МАРТЕНИЦИ КМЕТА,
ВЪЗРАСТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА
Ученици от лясковското СУ
„Максим Райкович” с помощта
на своите учители сътвориха
първомартенско настроение в
целия град. Около 300 метра
бе дълга тяхната мартеница, с
която съединиха двата корпуса
на своето родно училище. Всички деца от начален курс на обучение участваха в инициативата, като идеята бе на началния учител Стефка Обрешкова. На площада в слънчевия
Първи март, децата разгънаха
дългия шнур в двете посоки
към сградите на двата корпуса
на гимназията. „Както гласи легендата за хан Аспарух и неговата сестра Хуба, които искали
да се обединят, така и нашите възпитаници
„свързаха“ двете сгради на училището, които

са едно цяло”, разказаха за намеренията си
на стр. 3

ПРОВЕДЕ СЕ УЧЕНИЕ ПО ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

В Лясковец се разигра общинско мащабно учение, което бе част от изпълнението на
плана при защита от бедствия. Тренировъчното учение организираха Общинският
щаб за защита на населението, СУ „Максим
Райкович” и всички съставни части на единната спасителна система - полиция, пожарна, спешна медицинска помощ, Енерго про
мрежи, Овергаз и ВиК-Лясковец, които неизменно участват в спасителните дейности
при обявено бедствено положение. Учението бе ръководено от председателя на щаба
и кмет д-р Ивелина Гецова. То се проведе с
цел да се види на какво ниво е координацията между структурните звена, взаимодействието със средствата за масово осведомяване при извънредни ситуации, практическите умения на спасителните екипи и т. н.
Тренировката се проведе с цел изучаване и
усвояване на разработения общински план
за защита на населението като в случая бе
приложен плана за действие при възникване на пожари. Районите за практическите действия бяха два - сградата на Община Лясковец и тази на училище „Максим Райкович”. В изпълнение на двете задания бе ин-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

сцениран пожар, избухнал на тавана на общинската сграда, а по-късно
и в кабинета по биология на корпус І на училището. В спасителните
дейности се включиха
различни ведомства и
институции - ръководителите на учението, общинския щаб за координация, служители на
Гражданска защита, Районното управление на
МВР, службата за противопожарна безопасност,
центъра за спешна медицинска помощ на горнооряховската болница, доброволното общинско формирование,
училищния БЧК отряд и др. За грандиозната
демонстрация екипите на пожарната използваха автомеханична стълба за извеждане
на блокираните от пожара двама ученика,
които не са успели да напуснат сградата. По-

лицията бе спряла движението и отцепила
района, бе спряно газоподаването и електрозахранването, с цел безопасно протичане на спасителните работи в огнището на пожара. Спасителите поддържаха непрекъсната когр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
ординация,
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
а информа-

цията се събираше и обобщаваше от секретаря на щаба.
Учението бе проведено на ниво и постигна предварително поставените цели. След
приключване на учението бе направен анализ на занятието, а членовете на щаба изложиха своите изводи за резултатите от тренировката и справянето на екипите в дадената
ситуация. Направена бе необходимата и задължителна тренировка на силите за реагиране от единната спасителна система по взаимодействието, координацията, непрекъснатото управление и анализиране на
събитията. С провеждането на учението се
провериха знанията, уменията и практическите навици на участниците по оповестяване, събиране на информация, оценка на обстановката, подготовката и ръководенето на
аварийно-възстановителни работи при
създалата се обстановка. Тези мероприятия допринасят за повишаване сигурността
на гражданите и ни учат как да реагираме
при възникнали подобни ситуации. Особено
за учениците то бе възпитателно и самите те
показаха, че имат познания за бързо и безопасно евакуиране, а членовете на БЧКотряда демонстрираха натрупания си опит в
часовете по даването на първа помощ на пострадали.

