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ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
Уважаеми съграждани,
Пред прага на Рождество Христово и Новата година, нека отворим
сърцата си за доброто и да бъдем позитивни в помислите си, скромни в желанията си и искрени към околните, нека не спираме да мечтаем и да се стремим към духовното и възвишеното.
Новата 2018 г. ще бъде много важна за България. Осъзнавайки това, се
надявам да намерим пътя към консенсуса и конструктивизма, а всяка нова
година е най-подходящият момент за ново начало. С председателството на
Съвета на Европа, ще настъпят по-добри дни за всички нас. Затова нека продължим да работим за разцвета на нашата община и за по-щастлив живот. С
новото начало, пожелавам на всички нас, да бъдем по-добри хора, да бъдем
принципни, да живеем по-спокойно и да се научим да сбъдваме мечтите си с
труд и себеотдаване. С вярата в човека и обичта към ближния, можем да
осмислим битието си и аз съм сигурна, че чувството за празничност ще ни насочи към добрите дела, към мъдри действия и оптимизъм за благоденствие-

то на община Лясковец.
Нека топлината и светлината на тези празници сгреят нашите души и ни помогнат по пътя един към
друг. Бъдете здрави и нека през следващата година да имаме много нови поводи да се гордеем с постигнати резултати, с повече реализирани проекти, с по-добри условия за развитие и живот в община Лясковец.
Мирна, здрава и успешна 2018 година!
Весели празници!
д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

Скъпи съграждани,
В навечерието на светлите празници - Рождество Христово и настъпването на Новата
2018 година, отправям сърдечни пожелания за
много здраве, любов и благоденствие във Вашите домове!
Вярвам, че 2018 ще бъде по-добра и пощастлива за нас, защото всички ние го заслужаваме. В тези дни на равносметка от изминалата година, отправяме благослов, упование и
надежда към настъпващата Нова година. Надявам се, че всеки един от Вас има повод за лично удовлетворение от постигнатото и ще прекрачи Новата 2018 със стремеж за повече радост и разбирателство.
В Коледната свята нощ да отворим сърцата си за искрица доброта, човещина, обич и оптимизъм. Нека Новата година влезе във Вашите домове с
много късмет, лично и семейно щастие, мир и любов! Нека тя бъде година на
сбъднати очаквания и да донесе благополучие и просперитет за община Лясковец!
Весели празници на всички!
ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на Общински съвет - Лясковец

БЛИЗО 200 ДЕЦА УЧАСТВАХА В ДЕСЕТАТА НАДПРЕВАРА ЗА НАЙ-ХУБАВА КОЛЕДНА КАРТИЧКА

Десетгодишна е вече историята на лясковския конкурс, в който деца от детските градини и по-големи ученици от общинските училища се съревновават. Надпреварата е за
най-добър майстор на коледно-новогодишна
картичка, която малките творци рисуват или
апликират. През годините децата усъвършенстваха уменията си и всяка година показват
все по-добри резултати. Идеята за учредяване на конкурса е да се разгърне потенциалът
на децата, да развият творческото си мислене и да изваят върху белия лист своите идеи,
да нарисуват своите мечти. Почти всяка година в този конкурс събраните за участие картички са над 200. И тази година желанието на
децата да участват в надпреварата надхвърли очакванията на журиращите специалисти.
192 са представените честитки за съревнованието, а журито и тази година имаше не
леката задача да класира най-красивите от
тях. Изборът, както винаги, беше особено труден, тъй като малките творци с всяка изминала година стават все по-добри. Всички кар-

тички са оценени с отлична оценка, но наградените автори са само 30 на брой художници. Те бяха поканени да се срещнат с кмета
на Общината д-р Гецова, за да получат грамоти, подарък и похвала за уменията си. Д-р
Гецова благодари на деца, учители и родители, които присъстваха на награждаването за
активното включване на детските заведения
и училищата в Общинския конкурс в продължение на 10 години. „Картичката е символ и знак за добри приятелски чувства и прави връзката между адресат и адресант много
специална, а посланието на рисунките и пожеланията са мил жест към получателя, особено в навечерието на светли празници. В това се убеждават вече 10 години лясковските
деца и вместо да им омръзва, всяко следващо издание на конкурса е все повпечатляващо за участниците, които са апликирали още в първите групи на детската градина и продължават да рисуват в средния
курс на училището”, каза д-р Гецова.
Тази година създателите на найоригиналните честитки са Ивелин Димитров

от ДГ „Радост”, Борис Бояджиев от ДГ „Славейче”, Мартин Попов от ДГ „Вълшебство” и
Михаела Николова от ДГ „Пчелица”, които бяха класирани съответно на първо, второ, трето и четвърто място. Техните творения са

предназначени за Президента
Румен Радев, за вицето му Илияна Йотова, за председателя
на Народното събрание Цвета
Караянчева и за министърпредседателя Бойко Борисов.
Те и още 26 деца получиха поздравленията на кмета, а после
се снимаха за спомен с д-р Гецова. Картичките на първенците и всички останали ще бъдат
изпратени с поздрав-послание
и до народни представители,
министри, кметове, председатели на общински съвети, директори на институции, приятели и колеги от различни общини. За поредна година с честитките на децата ще бъдат стоплени за празниците сърцата на възрастни хора от община Лясковец - потребители на Домашния социален патронаж и на почасови социални услуги, хора в неравностойно положение, самотни и болни лясковчани.

КОЗАРЕВСКИЯТ ТЕАТЪР НАШИ МЛАДЕЖИ СА СРЕД
ОТБЕЛЯЗА ДВОЕН ПРАЗНИК ОТЛИЧНИЦИТЕ - АБСОЛВЕНТИ НА ВУАРР

В читалище „Земеделец-1899” в село Козаревец се състояха празнични вечери на театралното любителско изкуство. За празничните
прояви се събраха много
актьори, партньори и
приятели на козаревските театрали, гости, представляващи различни институции и вярната публика на театралната трупа. Поводът беше честване на двоен празник 120 години театрално дело в селото и 10 години
от създаването Театърът на Стефка Петрова.
Тези две важни годишнини събраха в читалищния салон бивши и настоящи актьори и
многобройна публика. С много трепет в
сърцата си всички видяха откъс от първата играна в селото постановка „Иванку, убиецът на
Асеня”. Това се случва точно преди 120 годи-

ни, през далечната 1897 година, когато учители ентусиасти, на импровизирана сцена в коридора на старото училище в Козаревец, поставят началото на театъра. През втората театрална вечер днешните членове на трупата,
40% от които млади хора до 25 години, изигна стр. 2

На специална церемония в
препълнената зала на Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите - Филиал Велико Търново, своите дипломи получиха абсолвенти от
Лясковец. На събитието присъства и кметът на Община
Лясковец д-р Ивелина Гецова,
която всяка година е от почетните гости на церемониите по
връчване дипломите на бакалаврите и магистрите. Тази година учебното заведение изпрати Юбилеен Випуск 2017 г.
За абсолвентите това бе особено тържествен момент, защото те завършиха висшето си образование в годината, когато
Пловдивският ВУЗ отбелязва 25 години от
създаването си, а от разкриването на Великотърновския филиал бяха отпразнувани 15
години. Поздравления към абсолвентите отправиха ректорът на ВУАРР академик Ди-

митър Димитров и заместник-ректорът и директор на регионалния филиал доц. Петър
Петров. Ръководството на училището пожела на младите 303 бакалаври и магистри
на стр. 2

ЛЯСКОВЕЦ

Общинска хроника

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ БЕ ДОМАКИН
НА РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

„Споделяне на добри практики при предоставяне на социални услуги в домашна среда” бе темата на регионална кръгла маса, която се проведе в Лясковец. Във връзка с изпълнение дейностите на проект „Независим
живот в Община Лясковец - чрез комплексни
услуги за социално включване”, договор
BG05M9OP001-2.002-0049-C001 по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финанс ова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, на 22 ноември
2017 г. в хотелски комплекс „Лесопарка” в
Лясковец се събраха гости и домакини за
провеждането на Регионална кръгла маса,
имаща за цел да се споделят добри практики при предоставяне на почасовите социални услуги в домашна среда.
Екипът за управление на проекта бе изпратил покани до всички общини на територията на област В. Търново, изпълнявали
проекти по процедурата BG05M9OP0012.002 „Независим живот” за участие във форума. С присъствието си кръглата маса уважиха представители на общините Г. Оряховица, В. Търново, Свищов, Стражица и Павликени, както и гости от Дирекция „Бюро по
труда” - Горна Оряховица, Дневен център за
стари хора, експерти от Община Лясковец,
изпълнители на почасовите социални услуги и потребители на проекта. Откриването
на Регионалната кръгла маса направиха заместник-кметът на Община Лясковец инж.
Росица Господинова и д-р Мария Илчева консултант европроекти и интеграция при
Община Лясковец, като приветстваха учас-

тниците във форума. Ръководителят на проекта Ваня Табакова поднесе презентация,
като акцентира върху заложените и изпълнени дейности на проекта, основната му
цел, периода за реализацията му и постигнатите крайни резултати. В хода на кръглата
маса активно участие взеха изпълнители и
потребители на проекта, които поставиха
своята положителна оценка от качеството
на предоставените почасови услуги. Те депозираха своето желание да продължат да
работят и в бъдещи такива социални проекти.
В последвалите дискусии и обсъждания,
активно се включиха и представители от поканените общини, които споделиха опит и
добри практики в предоставяне на социалните услуги на уязвимите и нуждаещи се лица в домашна среда. Най-важно бе обсъждането работата по ПМС №137/05.07.
2017 година, за осигуряване подкрепа на общините за устойчивост на предоставените
социални услуги след приключване на проекта. Обсъдено беше и националното финансиране за продължение на почасовите
услуги до 31.12.2017 година. В тази връзка
общините, чиито проекти приключват по процедурата BG05M9OP001-2.002 „Независим
живот” сключват споразумения за продължаване на услугите с Агенцията за социално подпомагане.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

НАШИ МЛАДЕЖИ СА СРЕД
ОТЛИЧНИЦИТЕ - АБСОЛВЕНТИ НА ВУАРР
от стр. 1
много здраве, творчески амбиции, всеотдайност и вяра в професионалната кариера и ги
напътства с „На добър час”. Поздравителен
адрес преподаватели и абсолвенти получиха и от кмета на Лясковец д-р Гецова. За
дългогодишното партньорство и отлично
сътрудничество между ВУАРР и Община
Лясковец д-р Гецова заслужи юбилеен медал, връчен й лично от академик Димитров
от името на академичното ръководство.
Първа от целия юбилеен випуск имаше
честта да получи дипломата си и златен медал лясковчанката Марияна Давидкова.
Младата дама е именно отличникът на бакалаврите в юбилейната година. Тя е от специалност „Стопанско управление” и с успех
5.92, а документът й връчи ректорът на учебното заведение. Другият отличник и сребърен медалист на випуска е също наше моми-

че - козаревчанката Петя Николова със
същата специалност, която е служител в администрацията на кметство Козаревец. Третият отлично приключващ обучението си в
специалност „Стопанско управление” е
също млад човек от нашия град - Теодора
Арабаджиева. Нашите момичета бяха поздравени специално от кмета на Общината
д-р Гецова, която и пред ръководството на
висшето училище сподели, че всяка година е
горда да присъства на церемониите по
връчване на дипломите. Горда е, защото
всички млади хора от Лясковско, достойно
защитават името на града и общината с високите си резултати в обучението си във ВУЗ-а.
Факт е, че младежите от Лясковец, завършвали през годините отлично във ВУАРР,
са вече утвърдени млади кадри в различни
направления и напредват в кариерното си израстване.

стр. 2

КОЗАРЕВСКИЯТ ТЕАТЪР...

от стр. 1
раха най-новата си пиеса сръбската комедия на Светислав Минкович „Годеж”.
Преди това официално
бе отбелязана годишнината
от създаването на съвременната трупа и бе разказано за развоя на театралното
дело. С изчерпателна презентация за 120-годишната
история на театралното изкуство в селото, бяха запознати всички присъстващи на
събитието. След първата пиеса „Иванко”, следват пиеси
като „Кара Танас” от 1899,
„Ревизор”, „Чорбаджи Михалаки”, „Многострадална Геновева”, „Люти клетви”, „Майстори” и др. Пътят на жената-актьор в Козаревец проправя учителката Елена Николова.
По-късно под вещото ръководство на Марин
Василев се подготвят „Историята на една любов”, „За честта на пагона”, „Някой ден, някоя
нощ”, „Когато гръм удари”, последната пиеса
донесла най-много приходи на читалището.
Високи отличия и гордост за историята на самодейния театър носи през 1978 г. пиесата
„Рожден ден” с режисьор Илия Димитров.
През 1980 г. се подготвя „Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников, която се радва на широка зрителска аудитория. През 1980
г. по инициатива на дългогодишния ръководител Илия Димитров се сформира Детски драматичен кръжок, чиито възпитаници са днешните самодейци. Дебют на Детската трупа е
постановката „Снежната кралица”. Първият
златен медал за читалището е завоюван тогава от Пенка Парашкевова. От 1983 е постановката „Клопка” на Димитър Начев, а през
1984 отново под режисурата на Илия Димитров, деца и възрастни пресъздават на сцена
„Кристалната пантофка”. Следват пиеси за народопсихологията на българина - „Чичовци”,
„Вражалец”, „Боряна”, „Свекърва” и др. От
1996 г. е първата филмирана пиеса „Гераците”. Следват още пиесите: „Тръгвай с мен”,
„Балкански синдром”, „Фарисей”, „Големанов”. През 2006 г. от Самодеен театрален колектив възрастни са реализирани две постановки „Член 223” и фолк-шоуто „Нашенци”, последното пожънало голям успех сред масовия зрител. С него трупата гастролира на територията на три общини и става част от общинските празници, посветени на влизането на
България в Европейския съюз. През 2006 детската театрална трупа представя на козаревска сцена „Пепеляшка”, а през 2007 г. за гострежисьор на трупата, кметът Парашкев Парашкевов кани актрисата от Великотърновския театър Стефка Петрова. Под ръководството й козаревската трупа се превръща в
най-успешно работещия самодеен състав на
територията на Община Лясковец. Тя внася
новаторство и съвременен поглед в постановките и наградите не закъсняват. Всяка година
трупата се представя с нова постановка, участва в прегледи на театралното изкуство в Драганово, Кортен, Нова Загора, Хисаря и печели
награди за цялостно представяне и индивидуални за роли. Нейни постановки, изиграни
от козаревските актьори са трагикомедията
„Просяшко приключение” на Ян Солович, получила отличие за жанров избор, „Михал” - комедия от Сава Доброплодни, „Българи от старо време” на Каравелов, „Милионерът” на
Йовков. Следват „Торба-хитрости”, „Събота,
неделя, понеделник”, „Службогонци” по Ив.
Вазов, постановка на Йовковата драмата „Боряна”, а за сезон 2017 г. режисьорката подготвя комедията „Годеж” на Светислав Минкович. За десетгодишната си работа със състава, Стефка Петрова добавя към 120годишната театрална история на козаревския
театър 21 отличия за актьорско майсторство,
пет Специални награди на организаторите,
три първи награди за женски роли, две първи,
една втора и една трета награда за спектакъл.
Нейната творческа работа като сценарист, режисьор, музикален оформител и сценограф,
извежда театралната трупа на едно високо ниво, което се отбелязва винаги от престижното
жури на Националните театрални прегледи,
чиито членове са видни театроведи, драматурзи и актьори като Крум Гергицов, Северина
Гьорова, Светла Бенева, Наташа Куртева, Гергана Пирозова, Бина Харалампиева и др. Заради престижните отличия театърът на Стефка Петрова вече пет години е част от Театрал-

ните празници в Хисаря, където има своята
вярна публика. През септември 2015 трупата
записа и първото си участие извън граница.
Пиесата „Службогонци” бе гледана от банатските българи в румънското село Извоареле,
окръг Телеорман, а пътуването бе реализирано с подкрепата на д-р Ивелина Гецова и д-р
Ралица Рашева. Три пъти творци, част от театралната история, получават признание от
Община Лясковец. Носители на Годишната награда на Община Лясковец за принос в развитието на културата и духовността през годините са Парашкев Парашкевов, Театралния
състав като цяло и Стефка Петрова. Последната такава награда през 2017 година получи
именно режисьорката Стефка Петрова. В следствие на нейната работа в сферата на любителския театър читалището шест години е
сред онези български читалища, които печелят допълващата субсидия на Министерство
на културата за подпомагане художественотворческата работа.
Така стотици хора преминават през сцената на читалището. Това им дава повод да се
гордеят, че са част от една 120-годишна история и всички бивши и настоящи актьори дойдоха да почетат своя юбилей. Презентацията
за 120-годишната история на театъра имаше
за цел да покаже духа, искрата, родила се
през 1897 и пламъкът, с който актьорите горят
на сцената до днес. На екран бяха показани
всичките 198 човека, които летописната история е запазила. Председателят на читалището благодари на потомците, че в един момент
от живота си, те са били част от театралната
история. Поздрав отправиха и кметовете на
Лясковец д-р Ивелина Гецова и на Козаревец
Красимира Колева. Три поколения се събраха
на сцената, сред тях бащи, синове и внуци, за
да получат признание за труда си. Те бяха
удостоени с дипломи и благодарствени грамоти - общо 40 актьори. Признателност получиха и дарители, които са помагали през годините за развитието на театралното дело в селото, сред които д-р Ралица Рашева, найверният спътник във всичките изяви на трупата в страната и извън нея, ежегоден спомоществовател при подготовката на пиесите и
тяхната реализация. С дипломи и приз бяха
удостоени, освен Стефка Патрова, също и
Пенка Парашкевова и Илия Димитров. Приз
за най-много изиграни роли и получени индивидуални награди за 48 години на сцена и
Приз за най-дългогодишен постановчик, бяха
техните отличия, връчени им от председателя
на читалището Тодор Тодоров.
В знак на почит към Парашкев Парашкевов - дългогодишен кмет и председател на читалището, самият той актьор и неотлъчен
предводител на трупата при всичките й изяви,
признателните козаревчани именуваха Театралната трупа - „Парашкев Парашкевов”.
Осем месеца след неговата кончина, на 5
октомври 2017 г., читалищното настоятелство
единодушно взе решение за именуване на
състава като Театрална трупа „Парашкев Парашкевов”. „Парашкев Парашкевов отдаде 11
години от живота си на безвъзмезден труд към
читалищната светиня. Да види театърът
успял, популярен и признат от културната общност, беше неговата най-голяма мечта. Този
човек остави следа в читалищната история и
неговото име ще остане завинаги свързано с
нашия театър. Ние вярваме, че с името „Парашкев Парашкевов”, което трупата ще носи,
той ще продължи да бъде заедно с нас, сега и
завинаги”, с тези думи читалищните дейци
публично обявиха своето решение, след което с „На многая лета”, празнична торта и фойерверки приключи празникът им.
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борни състезателни игри,
танци, състезателната игра
„Скрито съкровище” и инициативата Европейски ден
на спорта в училище, а участие в тези дейности взеха
всички ученици от НУ „Ц.
Гинчев”, които тренират
ориентиране в Спортен
клуб „Браун тим” и деца от
ДГ „Пчелица”, гр. Лясковец.
В края на ноември празник отбеляза и Обединено
училище „П. Р. Славейков”,
село Джулюница. 29 ноември е ден, в който учители и
възпитаници отдават почит
на един от най-значимите
възрожденски книжовници
- Петко Славейков, чието име училището в
най-голямото ни село носи с особена гордост. Тази година се навършват 190 години
от рождението на поета и празничната програма събра всички ученици, родители, учители и гости да отбележат датата от рождението на своя патрон. Традиционно тържеството се проведе в местното читалище и започна със стихове на Дядо Славейков, писани отдавна - в едно друго време, но звучащи
особенно актуално и днес. Децата бяха поздравени от своя директор Даниела Христова, от джулюнския кмет Мариян Точев и от
името на кмета на община Лясковец д-р Ге-

цова. Те призоваха децата да учат и достойно да представят името на училището и общината. Всички заедно се насладиха на изпълненията на танцовия състав при училището, на стихове, песни и театралното майсторство на талантливите ученици. С голямо артистично майсторство, възпитаниците
на обединеното училище представиха пиесата „Женско царство” по мотиви на Ст. Л.
Костов, под режисурата на техните учителки
Маринова и Михова. С театралната си дарба учениците грабнаха сърцата на публиката и намериха отговорите на вечните въпроси за силата на властта, любовта, доброто и

злото.
Своя патронен празник отбеляза и третото общинско училище - НУ „Никола Козлев“
Проявите, посветени на патрона започнаха
с Ден на ученическото самоуправление. Ученици от различни класове поеха управлението на училището, организираха учебния
процес и решаваха проблеми, свързани с
учебно-възпитателните и административни
дейности в училище. Инициативата бе на новосформирания клуб по Морал, Етика и
Гражданско образование. За цял учебен ден
учениците влязоха в ролята на учители по избран от тях учебен предмет. Съвместно с

Минчо Върбанов - богослов
от Православния богословски факултет при Великотърновски университет, учителите проведоха с децата
открит урок на тема „Грижата за другите - Св. Николай“, посветен на именния
ден на патрона им. На Никулден с цветя и букетчета
признателните възпитаници се отправиха към паметника и гроба на Никола Козлев, за да засвидетелстват
своето уважение към учителя. Ръководството на училището посвети и специален ден за спорт и забавления, в който отборът на учителите се впусна в надпревара с отбора на учениците в турнир по шах,
народна топка и „Не се сърди, човече“.
Състоя се и конкурс за рисунка и разказ на
тема „Моята приказка за доброто“, а клуб
МЕГО подготвиха презентация „Никола Козлев - живот и творчество”. Те представиха
пред съучениците си ярки моменти от биографията и творчеството на поета и разкриха
интересни факти от историята на училището и постиженията на възпитаниците през годините. Седмицата на патронния празник
приключи с артистично шоу, празничен концерт и награждаване на победителите от конкурсите и игрите.

ЛЯСКОВСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ ПРИКЛЮЧИХА СЕЗОНА БЕЗ ЗАГУБА

Седемнадесет мъже на възраст от 20 до
25-годишни изграждат в момента младия
футболен тим на „Левски Лясковец”. Найвисоки успехи в своята футболна история
отборът постига, именно през този есенен
полусезон. Лясковските футболисти достигат второ място в „А” елитна областна група.
С актив от 21 точки, шест победи, три равни
мача и без нито една загуба, нашите момчета се подреждат втори в крайното класиране. Само с четири точки повече събраха
спортистите от ресенския тим. Така за пръв
път лясковчани достигат до този резултат,
като победите им са от срещите с „Вихър”
/Раданово/, „Левски” /Стражица/, „Лато”
/Алеково/, „Пробив” /Овча могила/, „Изгрев”
/Царевец/ и „Лозен” /Сухиндол/. Равенство
имат с „Чумерна” /Елена/, „Земеделец” /Козловец/ и с „Ресен”. От 21 години председател на ФК „Левски Лясковец” е Милко
Андреев, а от две години футболистите тренират с Иван Маринов. Треньори през годините са били Йордан Пенев, Николай Доду-

ров и Милчо Сирмов, като Додуров, освен
треньор, често е спонсорирал футбола.
През 1996 година лясковският отбор преминава от „В” северозападна група в „А” елитна областна група. Решението да се даде
шанс на отбора да продължи да съществува тогава, е на деятеля на спорта в Лясковец и заслужил гражданин Михаил
Алексиев, чието име носи днес лясковския
стадион. Макар и млад в момента, отборът
след 3-4 години ще има нужда и от нови попълнения, а деца и юноши в подготвителна
футболна група на този етап липсват, изрази тревогата си Андреев. Факт е, че децата
не спортуват достатъчно и това не се отнася само за Лясковец, допълва още дългогодишният футболен председател. Той е горд
от тазгодишните успехи на своя отбор и се
надява на бъдещи млади кадри, за да продължи Лясковец да се слави като град със
спортни традиции и известни спортисти.
За да запечата успехите си, настоящият
тим е направил свой календар за Новата

2018 година със снимка
на целия екип. На първи
ред от ляво на дясно е
вратарят Христо Вачев,
втори е Алпер Турханов,
следват Али Кязъмов,
Петър Димитров, Благовест Великов, Борис
Чакъров, Тихомир Маринов и резервният вратар Добрин Костов. На
втори ред от ляво на дясно са: Веселин Боев,
Христо Петков, Милко
Андреев /председател
на клуба/, треньорът
Иван Маринов, лекарят
на спортистите Стела
Маркова, администраторът на клуба Стоян Георгиев, Георги Марчев и
Пламен Петков. На трети ред са Костадин
Иванов, Мартин Йорданов, Илиян Петков

/капитан/, Стоян Гецов, Божидар Бурнев и
Пламен Тонев.

СЕДЕМ МЕДАЛА ЗА СУ „М. РАЙКОВИЧ” ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА
ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР „ЗАЕДНО” КАНИ НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”

За поредна година учениците от начален курс при лясковското СУ „Максим Райкович” се включиха активно в престижен математически форум.
Двадесет и пет възпитаници на
нашето училище участваха в
есенния кръг на международното състезание „Математика
без граници”. Седем от тях получиха медали, а всички останали заслужиха Сертификати.
Със златен медал е отличена
Йоана Петрова от IV „а” клас, с
класен ръководител Недка Павлова. Ученичката всеки кръг печели медали, като през 2016 и
2017 година достигна финалния етап на състезанието, който се провежда в Несебър. Там момичето се
бори с най-добрите математици от различни
държави и през лятото на тази година успя
да се класирана на IV място. Достойно продължават тази традиция и по-малките от нея
наши възпитаници - ученичките от II „а” клас,
с класен ръководител Миленка Николова.
Със златни медали са Ивайла Минчева, Йоана Димтирова и Александрина Димитрова, а

със сребърен медал се окичи Радост Минчева. Бронзови медалисти в международната
надпревара са ученици от III „б” клас на СУ
„М. Райкович”, с класен ръководител Стефка
Обрешкова. Това са Ема Тодорова и Билян
Арихтев. Отличията си децата получиха
тържествено от директора на училището Даниела Арабаджиева в присъствието на своите класни ръководители.

Национална изложба на ученическото
творчество под надслов „Заедно” организират Регионалното управление на образованието във В. Търново, Община Лясковец и Начално училище „Цани Гинчев”. Изявата се провежда за втори път и намира любезното съдействие на Център за приобщаващо образование и Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун.
Право да се включат имат всички желаещи
деца на възраст от І до ІV клас, включително и със специални образователни потребности. За участие в Националната изложба „Заедно” те могат да представят по една
своя творба на тема „Учим, играем и живеем заедно”. Рисунката трябва да е с формат А4. Няма ограничение, относно материалите, инструментите и техниката на рисуване. Рисунките трябва да са в оригинал,
а на гърба им да са изписани трите имена
на автора; възраст и клас; диагноза/заболяване/състояние (при участници
със СОП); име и пълен и точен адрес на училището или друга институция; телефон и email за контакт.
Творбите се изпращат в срок до 28 февруари 2018 година на адреса на НУ „Цани
Гинчев”: гр. Лясковец, п. код 5140, ул.

„Петър Оджаков” №1 - За Националната изложба на ученическото творчество „Заедно”.
Целта на инициативата е да се популяризира ролята на съвременното училище,
която е да подкрепя индивидуалността на
всеки ученик и да развива творческите му
способности, да покаже възможностите за
развитие на учениците със специални образователни потребности и да се популяризира приобщаването като процес.
Миналата година експозицията се превърна в истински празник на приобщаващото образование”, коментира психологът
и заместник-директор на училището Иван
Пейчев. Той припомни, че в първата изложба са участвали повече от 470 творби на деца от цяла България. В тях е имало и много
символни образи - подадена ръка, малчугани, хванати заедно в кръг. „Ако гледаме
децата, ще станем едни по-добри хора. Те
не са подвластни на стереотипите като
нас, затова не се делят по етноси и приемат различните”, сподели още Пейчев.
Изложбата ще бъде официално открита на
20 април 2018 година в НУ „Цани Гинчев” и
ще може да бъде разгледана до 10 май
2018 г.
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25 ГОДИНИ ТВОРЧЕСТВО ОТБЕЛЯЗА ЗЛАТНИ СВАТБИ ОТПРАЗНУВАХА
ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА „БЕЛИ РУЖИ” В КОЗАРЕВЕЦ И ДЖУЛЮНИЦА
25 години от създаването
на Състав за стари градски песни отпразнуваха певци и почитатели на песента в Лясковец.
Годишнината събра в местното
читалище „Напредък-1870”
много гости за юбилейния концерт на „Бели ружи”. Те изпълниха любими песни от своя
богат репертоар - откриха концерта си с „Юбилейна”, „Песента не остарява”, „Бели ружи”.
Изпяха за публиката и „Лясковец”, „Лудо вино”, „Мария” и
много други песни по текст и музика на Димитър Русев. Обогатиха музикалната вечер и с познатите евъргрийни с вечната и
жива пулсация на времето - „Душата боли”, „Падaм”, „Тръгвай с бога” и други. За да ги подкрепят в празничното им честване се включиха с изпълненията си и приятелите им по творческа съдба - Мъжка певческа група „Георги Измирлиев” и Женска
певческа група „Еделвайс” от Г. Оряховица.
Кметът на Община Лясковец д-р Ивелина
Гецова и председателят на лясковското читалище Васил Русев ги поздравиха, пожелавайки им още дълги години да събират лясковчани около сцената и творческият дух и
вдъхновението никога да не ги напускат. Свещичките на голяма торта, украсена с бели ружи, подарък от д-р Гецова, духнаха на сцената всички заедно, пожелавайки си здраве и
на многая лета. А докато свещичките горяха,
публика и приятели пяха заедно с празнуващите.
Съставът за стари градски песни „Бели ружи” понастоящем е под вещото ръководство
на солистката Добринка Стателова и с музикалния съпровод на Аспарух Костов. Групата
функционира към читалище „Напредък1870” и е продължител на певческите традиции в нашият град. Тези традиции се зараждат 100 години преди да бъде сформирана
групата „Бели ружи”. Изследователят на Лясковец Димо Минев разказва, че още през
1892 година учителят Иван Кондев слага началото, като сформира първият ученически
черковен хор, който пее пред княз Фердинанд и княгиня Мария Луиза при гостуването
им в Лясковец. Така век по-късно около 15 ентусиазирани жени, а в последствие и мъже,
учредяват състав „Бели ружи” през 1992 година. Първите репетиции започват под ръководството на дългогодишния диригент маестро
Димитър Русев, създател на химна на град
Лясковец. Вече 25 години „Бели ружи” печелят сърцата и овациите на публиката със
звучната и омайна стара градска песен. Със
своето музикално-сценично изкуство вокалната група обогатява културния живот и дава
съществен принос в развитието и съхране-

нието на песенното творчество. Над 150 са
съхранените и възродени от състава златни
мелодии на старата градска песен, шлагери
и неподвластните на времето евъргрийни.
Сезон след сезон се нижат изявите на „Бели
ружи”. Над 1000 участия в концерти, художествени програми и чествания, бележат богатата биография на групата. Най-успешни
са спектаклите „Докле е младост”, „Песен за
душата”, „Танго със спомена”, „Пей сърце”.
Незабравими ще останат и съвместните концерти с участието на Маргрет Николова, Николай Любенов, Бони Милчева. Изпълнения
на състава са излъчвани многократно в рубриката „Не пресъхващи извори” по Българската национална телевизия, от студио „Балканфолк”, от кабелна телевизия „Скат” и др.
За високи художествени постижения общата
формация, бившето трио „Чар” и солистката
Стателова, са лауреати и многократни носители на призови награди от фестивали и конкурси в Петрич, Ст. Загора, Варна, Пловдив,
Хасково, Ямбол, Кюстендил, Враца и Шумен.
От Международния фестивал „Еврофолк
Черно море” в Приморско, Несебър, Свети
Влас, Созопол и Обзор през годините 2006,
2009, 2012, 2014 и 2016, са получавали дипломи и грамоти, като най-високото им отличие е „Златен Орфей”. Тези високи постижения са оценени от жури с председател Николай Кауфман, Михаил Белчев, Бони Милчева, Хайгашод Агасян. Най-дългогодишният
диригент Димитър Русев е удостоен със званието Маестро, а за създадените десетки
песни многократно е ставал носител на награди за авторство. През годините съставът
работи и под музикалния съпровод на Рачо
Дакелов, Марин Дакелов, Йоана Давидова,
Антон Кушев, Йордан Попов. За високите постижения и широката популярност на състава несъмнено най-голям принос има неговата солистка Добринка Стателова, която през
годините е солист на групата, а след кончината на Димитър Русев, и неин ръководител.

В Деня, когато християнският свят празнува Въведение Богородично, три брачни
двойки от село Козаревец преповториха своите клетви за
вярност. Семействата Лилияна и Обрешко Обрешкови, Ганка и Недю Недеви и Венета и
Златю Мишеви си казаха отново „Да”. Сватбените ритуали извърши настоящият управник
на селото Красимира Колева.
Това стана и в присъствието на
общинския кмет д-р Ивелина
Гецова и домакина на събитието Дочка Габровска, председател на пенсионерите в Козаревец. Трите семейства преминаха под звуците на Менделсоновия марш по бяло платно, за да си припомнят младостта и най-хубавите мигове в
живота си. 50-годишната си любов възрастните хора потвърдиха с вдигане на наздравица, пръстени и целувка, както повелява
традицията. На тържеството, което се
състоя в пенсионерския клуб „Здравец” в селото, присъстваха и много гости - близки и
приятели на трите семейства. Поздравления, цветя и подаръци за 50-ата годишнина
съвместен живот поднесоха д-р Гецова, козаревският кмет Красимира Колева и председателят на пенсионерския клуб Габровска
от името на приятелите-пенсионери. По
стар обичай златните юбиляри, имаха запалени свещички, фойерверки и торта, защото

се знае, че огънят е символ на любовта и семейното огнище. Тортата, подарък от козаревския кмет, която разрязаха заедно по
двойки, пък бе символ на сладката дългогодишна любов.
Гостите, които трите фамилии събраха
на едно място в този християнски празничен
ден, им пожелаха да са здрави и още дълги

години заедно, да празнуват след време и
диамантена сватба и да се радват на още
много правнуци. И трите козаревски семейства са се врекли във вярност в далечната
1967 година. Имат по две деца - дъщери и синове, радват се и на внуци и правнуци и през
всичките тези години са живели в Козаревец. Там отглеждат и децата си, там се трудят и съхраняват любовта си. Денят на златните си сватби са дочакали, изпълнени с доверие, грижа за другия и стремеж към семейно щастие, домашен уют и вяра в доброто.
Златна сватба отпразнуваха и в село Джулюница. Семейството и приятелите на
Петър и Лозана Паневи, малко преди Деня
на християнското семейство,
се събраха за две големи събития - 70 години от рождението
на Лозана и 50 години съвместен живот. Двойката отново
преповтори клетвите и се врече във вярност и обич. Макар и
с побелели коси и навлажнени
очи, двамата три пъти си казаха „Да” завинаги. Поздравления им отправиха роднини и
приятели, които им пожелаха
да живеят в съгласие и подкрепа, да бъдат горди с пътя, извървян до тук, да бъдат живи и
здрави и да остареят заедно.
Родом от Пиринския край, младата Лозана пристига преди повече от 50 години в Лясковец,
за да учи в земеделското училище. На селска вечеринка в село Джулюница сърцето й грабва напетият момък Петър.
Двамата са отгледали и възпитали две прекрасни дъщери, а любовта им успява да се
пребори с всички бури и предизвикателства
по пътя на семейния живот и вече 50 години
в дома им цари уважение, обич, сплотеност
и разбирателство.

ТРИ НАШИ УЧИЛИЩА ЧЕСТВАХА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

В продължение на цял месец ученици,
учители и родители се включиха в поредица
мероприятия, посветени на патронния празник на НУ „Цани Гинчев” в Лясковец. Тази
пролет училището отбеляза голям двоен
празник - 200 години образователно дело в
Лясковец и 110 години от построяването на
училищната сграда. Патронният си празник
учениците по традиция празнуват през месец ноември. Този път повече от месец продължиха изявите им, които започнаха още в
края на октомври с открит урок по родолюбие. Той включваше прожекция на филм,
свързан с титаните на Българското революционно дело - Левски и Ботев. В началото на
ноември, както в цялата страна, така и в лясковското училище деца, родители и учители
за пети пореден път се впуснаха в различни
дейности, посветени на Седмица на Бащата. Проведе се и третата среща на
Академията за родители, като темата беше
„Ролята на бащата в семейството”. Първокласници готвиха със своите татковци и по-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

лен конкурс. По-големи ученици от четвърти клас направиха
фото-стена на бащите, а някои
от татковците на снимката дойдоха на място в училището, за
да разкажат заедно с детето историята на своята фотография. В последните две седмици преди кулминацията на
празника, децата отбелязаха и
деня на чуждите езици, като четоха и превеждаха английски и
испански приказки. Децата
празнуваха и деня на толерантността, като научиха какво е
толерантност и говориха за
своите взаимоотношения, проведоха конкурс за ученическо
творчество, като писаха стихохапнаха кулинарните творения със своите
ве за своето училище и патрона, а найсъученици, други пък сътвориха с помощта
малките - първокласниците, разучиха
на бащите си макет на любимото си училиуспешно химна на училището в часовете по
ще, който е включен за участие в национамузика и им бе представено училищното знаме. И малки,
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
и по-големи
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
п р о в ед о х а

беседа, в която трупаха знания за своя патрон и неговото творчество. В дните, посветени на патрона гости на децата бяха проф. Мариана Мандева и четящите студенти от Педагогически факултет на ВТУ, с помощта на
които се проведе традиционната за началните училища инициатива на университета
„Четящият студент, четящото дете”. В деня
на патрона, когато беше и кулминацията на
празника, се състоя училищно тържество
под наслов „Празнуваме заедно”, в което пяха и танцуваха ученици от всички класове.
Месецът на патрона в училище „Цани
Гинчев” приключи със заслужена награда,
която училището спечели. Най-големият
подарък за празника на деца и учители бе
признанието за труда и активния живот, който кипи в лясковското училище. То бе избрано за училище подгласник в състезанието за
най-активно училище в България и получи
награда от 250 лева за закупуване на спортни пособия за часовете по физическо
възпитание и спорт. За да стигнат до тази награда, учители и деца организираха с помощта на Община Лясковец FlashMOVE, отна стр. 3

