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брой 7 (92), година XI

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И
МИРНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!
Уважаеми съграждани,
С вярата, че изпитанията са ни направили по-силни и по-уверени в
себе си, изпращаме една година, в която всеки от нас е имал и трудни, и
щастливи мигове.
Нека с настъпващите Коледно-новогодишни празници запазим чистотата на мислите и действията си, да бъдем милосърдни и състрадателни и да не забравяме, че доверието ражда доверие и стореното добро се връща двукратно при нас.
Коледа е послание към всички ни за силата и енергията от направените през годината добрини. На този ден надеждата за мирен и
съвършен свят, празнува с всички хора на Земята. Нека кажем найтоплите думи на близките си хора, да им благодарим за разбирането и
сигурността, за търпението и грижите. Нека Новата година влезе във Вашите домове с много късмет, лично и семейно щастие, с повече оптимизъм, благоденствие, мир и любов! Нека съумеем да запазим магията
на коледната нощ през цялата година, нека се обичаме повече и да имаме силата да сътворяваме
по едно малко чудо всеки ден – една усмивка, едно добро дело, един топъл жест към нуждаещите
се!
Желая Ви крепко здраве, прекрасни семейни празници, успешно изпълнение на плануваното за
2019 година, мир и благодат за Община Лясковец и по-светли дни за България!
Весела Коледа и щастлива Нова година!
д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

Уважаеми жители на Община
Лясковец,
В навечерието на светлите празници – Рождество Христово и настъпването на Новата 2019 година отправям
своите сърдечни пожелания за много
здраве, любов и благоденствие във Вашите домове.
В тези празнични дни правим равносметка на отиващата си година –
радваме се на всичко хубаво, което ни
се е случило, вземаме поука от грешките си, с надежда гледаме към Новата година, очаквайки тя да ни донесе
здраве и благоденствие.
Нека посрещнем Коледните и Новогодишните празници с доброта в сърцето, светлина в душата и чистота в помислите.
Нека с вяра побеждаваме предизвикателствата, а делата ни да
бъдат благословени.
Честито Рождество Христово!
Мирна и щастлива Нова година!
ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на Общински съвет - Лясковец

246 КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ НАРИСУВАХА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
Коледни картички, нарисувани от деца, изпрати и тази година Община Лясковец до всички свои партньори и официални институции в страната. За единадесети
пореден път сред малчугани и ученици беше проведен конкурс за най-добра картичка с коледно-новогодишен сюжет. За
надпреварата рисуваха деца от детските
градини „Пчелица”, „Радост”, „Славейче”,
„Вълшебство”, „Сладкопойна чучулига” и
ученици от НУ „Цани Гинчев” и СУ „Максим Райкович”.
Общо 246 творби участваха в тазгодишния конкурс. Жури специалисти от администрацията разгледа, оцени и класира
най-добрите от тях. Това са коледните художествени послания на Даниел Ангелов
от ДГ „Пчелица”, град Лясковец, на Мериана Ангелова от джулюнската детска гра-

дина „Сладкопойна чучулига”,
на Дарина Илиева от ДГ „Радост” и на Стилян Нинов от ДГ
„Славейче”. 30 деца, сред които и едно дете със специални
образователни потребности,
автори на оценените като найдобри коледни честитки, бяха
поканени в сградата на Община Лясковец. На официална
церемония малките художници бяха наградени от д-р Гецова с грамоти, в присъствието
на заместник-кмета инж. Росица Господинова, специалисти
от общинска администрация,
директори, учители и родители. За своя труд и старание творците получиха от кмета благодарност, похвала и

много шоколадови лакомства.
Всички рисунки и апликирани картички

от конкурса бяха изпратени с поздравление-послание от името на кмета д-р Ивелина Гецова и от председателя на Общинс к и с ъ вет - Л я с к о ве ц Д а н и ел а
Арабаджиева до институции в страната. С
част от близо 250-те детски творения за поредна година бяха зарадвани и самотни и
социално слаби жители на Лясковец, потребители на Домашния социален патронаж.
Тридесетте най-добри творби от коледния конкурс бяха показани в изложба в
заседателната зала на Община Лясковец,
която посетителите можеха да разгледат,
преди картичките да потеглят към своите
получатели – президент, вицепрезидент,
председател на Народното събрание, министър-председател, депутати, министри,
кметове и други.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ „СЛАВЕЙЧЕ” ПРИКЛЮЧИХА
БАЛЕРИНИТЕ НИ ВЪВ ВАРНА СВОЙ ПРОЕКТ С ВЕСЕЛ КАРНАВАЛ

ХX юбилеен Национален
конкурс „Празник на танца” се
проведе в продължение на
три дни в морската ни столица. Лясковските балерини отново обраха наградите в поредното си участие в престижен форум и заслужиха овациите на жури и публика. Фестивалът на танца във Варна
се състоя в Двореца на културата и спорта. В зала „Конгресна” среща си дадоха деца
и юноши от цялата страна -

България”. Наименованието
на инициативата бе „Споделена обич”, а целта на проекта бе
подобряване комуникацията
между различните поколения.
До идеята за реализирането
на проектното предложение се
стигна, след като екипът на детското заведение и училищното
настоятелство осъзнаха
острата нужда от укрепване
връзката между поколенията.
„Вече все по-малко хора от няна стр. 2

възпитаници на читалища,
детски градини, общински детски комплекси и школи, частни студия, танцови клубове,
професионални училища по
танц и други.
Танцова школа „Ритъм”
при лясковското читалище
„Напредък-1870”, с ръководители Валя Атанасова и Мария
Иванова, участва с представители в различните възрастови групи от 7 до 17-годишни
на стр. 2

Детска градина „Славейче”
реализира успешно проект, като в заключителната му част се
проведе весел Карнавал на
приказните герои. Проектът бе
финансиран от Фонд за подкрепа на местни инициативи Лясковец в рамките на Проект
„Активни общности: изграждане на капацитет за промяна” на
Платформа „АГОРА” в партньорство с Община Лясковец и с финансовата подкрепа
на Фондация „Америка за

ЛЯСКОВЕЦ

Общинска хроника

стр. 2

КОЗАРЕВСКИТЕ ТЕАТРАЛИ СЕ ДЕЦАТА ОТ ДГ „СЛАВЕЙЧЕ” ПРИКЛЮЧИХА
ПРЕДСТАВИХА УСПЕШНО В САМОКОВ СВОЙ ПРОЕКТ С ВЕСЕЛ КАРНАВАЛ

Театралният състав на Козаревец „Парашкев Парашкевов” се сдоби с награди
от първото си представително участие в
театралните празници в Самоков. В Самоков трупата ни изигра последната си постановка „Женско царство”, под режисурата на Стефка Петрова. По традиция в
Самоков се проведе Националният фестивал на любителските театри „Театър
без граници“. Организатори на театралния празник са Община Самоков и Читалище-паметник „Отец Паисий - 1859“, а тази година се състоя седмо поредно издание на фестивала.
По традиция, в продължение на цяла
седмица, самоковското читалище се превръща в център на любителското театрално творчество. Състави от цялата
страна представят богата палитра от постановки, на които публиката може да се
наслади. Нашите театрали, освен че се
представиха блестящо, завързаха трайни
приятелства със свои колеги и събратя по
творческа съдба, обмениха опит и се забавляваха. Макар, че за пръв път участваха в този престижен форум на любителите самодейци, козаревчани играха самоотвержено и за добрата работа на сцена бяха високо оценени от професионалното жури на фестивала с председател
Антон Радичев - актьор в Народен театър
„Иван Вазов” и членове - Иван Танев и Цветанка Почеканска. Журиращите присъдиха награди на наши актьори - наградата за
поддържаща мъжка роля получи найвъзрастният наш самодеец - 64годишният Иван Стаматов за ролята му
на дядо Еньо, а номинация за младежка
роля има един от най-младите таланти на
Козаревец - 21-годишният Свилен Цанев
за ролята му на Св. Никола.

„Удовлетворени сме и благодарни, че
наред с имената на градски и утвърдени
любителски театри се чу на този престижен фестивал и името на малкото село Козаревец. Благодарности към нашия уникален режисьор Стефка Петрова за професионалната й работа, за ентусиазма и
търпението. Благодарим за подкрепата и
доверието и на нашите верни партньори и
приятели през годините - общинският
съветник д-р Ралица Рашева и кметът на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, каза от името на всички самодейци секретарят на козаревското читалище „Земеделец-1899” Йорданка Андреева.

от стр. 1
колко поколения живеят заедно, а в забързаното ежедневие общуването става
все по-трудно. Понякога семействата са
разделени от големи разстояния, поради
пребиваването на близките в чужбина. Децата жадуват за емоционални отношения с
баба и дядо, а от друга страна - възрастни
наши съграждани се чувстват самотни, копнеят за детска глъч покрай тях. Именно
към този проблем е насочена нашата дейност по проекта - в преодоляване на прекъснатата връзка между поколенията, в запазването на семейните ценности за уважение към по-възрастните хора, разнообразяване монотонното ежедневие на хората над 60-годишна възраст и доставяне радост на децата”, разказаха за намеренията
си екипът на детската градина и училищното настоятелство.
За постигането на тази цел бяха привлечени хора от третата възраст – от пенсионерските клубове, от дневния център
за възрастни хора и от клуба на хората с
увреждания, които да гостуват на малчуганите, да им четат приказки и да разказват
свои спомени за детството. Основна задача бе да се направи в детската градина
„Кът на приказките”, като за целта бяха закупени книги и бе обособена библиотека с
богат фонд детска литература. За осъществяването на идеята бе закупен и голям килим, където децата да сядат и да слушат
любими приказки от по-възрастните. Друга
важна дейност по проекта бе драматизация на приказките, които са научили децата. Това те постигнаха, разбира се, с помощта на своите учители. Чрез играта те
пресъздават своето емоционално състояние и обогатяват жизнения си опит. Драматизацията на приказка е едно чудесно за-

бавление за хлапетата, което допринася за
артистичното им поведение, развитие и обогатяване на речника. За да се осъществят
театралните представления бяха закупени
параван, красиви сценични костюми и кукли. Пресъздаването на даден герой от приказка развива координацията между речта
и движенията и обогатява опита и знанията, а чрез кукления театър, децата получават положителни емоции и се учат на отговорност и работа в екип.
Точно тези свои умения малките артисти успяха да покажат пред публика в карнавалния ден и то с удоволствие и гордост от
наученото. Облечени във фестивални костюми, представящи любимите им приказни
герои, децата дефилираха пред многобройна публика. Малчуганите рецитираха
стихове, представящи героите им и пяха
песнички. Да видят крайния продукт от реализираната идея „Споделена обич”, дойдоха кметът на общината д-р Гецова, много
гости и родители. Карнавалната вечер откри директорът на детската градина Елка
Йорданова, а д-р Гецова и председателят
на училищното настоятелство Десислава
Иванова отправиха поздрав към всички.
Дейностите по проекта продължават и
след приключването му, като деца и учители имат намерение да осъществяват срещите си с възрастните хора не само в детската градина, а и да гостуват на новите си
приятели в пенсионерските клубове, да им
представят нови драматизации, а възрастните да продължат да им четат и така да
се стигне до крайния очакван резултат – децата на Лясковец да растат емоционално
богати, да трупат при общуването си общочовешки ценности, да възприемат от повъзрастните опит, споделена обич и
мъдрост.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЯСКОВСКИУЧЕНИЦИОТБЕЛЯЗАХАСВЕТОВНИЯ
БАЛЕРИНИТЕ НИ ВЪВ ВАРНА ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ
ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

от стр. 1
балерини. Журито оценяваше изпълненията по критериите техника на изпълнение,
композиция и хореография, както и сценично присъствие. 27 балерини от Лясковец представиха класически балет,
съвременни и характерни танци – в три
възрастови категории от 7-9-годишна
възраст, 10-13 и от 14-17-годишна
възраст.
Нашите най-малки балерини донесоха и първите отлични резултати – с „Детски танц” спечелиха престижното трето
място. За изключителния си танц „Превръщане” лясковската школа грабна наградата за оригиналност. В групата на юношите нашите девойки прибавиха към наградите си Грамота за артистичност за

класически танц и трето място в категория
характерни танци за изпълнението на танца „Хоро”. Най-големите ни балерини зарадваха ръководителите си с грамота за
отлично представяне на танца „Маскарад”, първо място за „Испански танц” и трета позиция спечелиха със съвременен
танц „Няма път назад”.
С участието си ТШ „Ритъм” в двата поредни дни на 20-ти Национален конкурс
„Празник на танца” гр. Варна, завоюва общо 6 купи, с което представи отлично лясковското читалище. Пътуването беше финансирано от културния календар на НЧ
„Напредък – 1870” с подкрепата на Община Лясковец, от ръководството на читалището и фирма „Евроинвест консулт” гр.
Горна Оряховица.

МОДЕРНИЗИРАНО Е КУХНЕНСКОТО
ОБОРУДВАНЕ В ДОМАШНИЯ ПАТРОНАЖ
Успешно приключи проектът „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в Община Лясковец”. По проекта бе направена доставка на професионално кухненско
обзавеждане за нуждите на Домашен
социален патронаж. Наличното такова, с което разполагаше до сега патронажът, бе остаряло, енергоемко и
неефективно - от една страна, а от
друга - не отговаряше на нормативните изисквания и на европейските хигиенни норми, поради което спешно се
нуждаеше от подмяна.
Проектът стартира в началото на
юли тази година и с изпълнението му кухненският блок се превърна в модерна, тех-

нологично оборудвана, отговаряща на националните и европейски стандарти в областта на общественото хранене база. По-

В подкрепа на инициативата за отбелязване Деня за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия,
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни в Лясковец, изнесе разяснителна информационна беседа сред младежите от ХІ и ХІІ клас при СУ „М. Райкович” за пътнотранспортните произшествия. Секретарят на местната комисия запозна учениците с решението на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации да бъде отдавана почит
към жертвите от пътнотранспортни произшествия всяка трета неделя от месец ноември. Тази година датата за възпоменание бе 18 ноември и лясковската местна
комисия, с цел превенция сред младежите, представи последиците от катастрофите. Учениците изгледаха филм, направен
по реални истории, който показва последиците от несъобразена скорост, употреба
на алкохол и упойващи вещества, отнемане на предимство на пътя и редица нару-

шения на Закона по пътищата. Бъдещите
абитуриенти, заедно със секретарите на
МКБППМН от общинските администрации
на Лясковец и Велико Търново обобщиха
причините за катастрофите на пътя и евентуалните мерки, които биха предпазили от
инцидент всеки участник на пътя.
Денят за възпоменание е учреден с
цел хората по цял свят да се замислят за
огромните и тежки загуби, които човечеството понася от катастрофите по пътищата. На този ден би трябвало всички да се
замислят лично и за своето поведение на
пътя, да анализират грешките и да вземат
решение да не допускат риск в пътното
движение. Срещата на специалистите от
МКБППМН с учениците, които в големите
класове са и шофьори, беше полезна и поучителна за младите хора. Тя бе инициирана и за да узнаят младежите, че има специално учреден Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни
произшествия и да разберат колко значим
в световен мащаб е проблема.

добрени бяха условията на труд на работещите, подобрено бе и качеството на предоставяните социални услуги в общността,
както и информираността на институциите
и неправителствените организации на територията на общината за дейността на
Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Доставеното и монтирано оборудване и обзавеждане за нуждите на социалната кухня
включва четири работни маси, четири
шкаф-маси, шест мивки, четири стелажа,
транжорна маса, електрически хокер (свободностоящ котлон), фритюрници и вентилационна инсталация. Общата стойност
на проекта е 28 620 лева, в т.ч. 25 758 лв от
Фонд „Социална закрила” към Министе-

рство на труда и социалната политика и 2
862 лв собствено финансиране от Община
Лясковец. Продължителността на проекта
бе четири месеца и обхвана периода от 1
юли до 29 октомври 2018 г. Дейностите по
доставката и монтажа на оборудването по
проекта бяха възложени на бургаската фирма „БИС“ ООД, която спечели конкурса
след провеждане на обществена поръчка.
С проект, изпълнен през 2015 г., отново
финансиран по Фонд „Социална закрила“,
бе стартиран процесът по обновяване на
обзавеждането и оборудването на кухненския блок на Домашен социален патронаж
в Лясковец, което с изпълнението на настоящия проект е финализирано и същото
е напълно подменено.
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ЛЯСКОВСКОТО ЧИТАЛИЩЕ ФИНАЛИЗИРА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 60+”

Лясковското читалище „Напредък1870” приключи реализацията на проект
„Социално включване 60+”, финансиран
от Фонд за подкрепа на местни инициативи в рамките на Проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”
на Платформа „АГОРА” в партньорство с
Община Лясковец и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Проектът, чийто бюджет бе 2 384 лв
стартира през месец август и приключи
през ноември. Неговата цел бе да се повиши качеството на живот на възрастните хора, да се преодолее тяхната социална изолация, да се задоволят информационните и културните им потребности и да се
улесни достъпа до информация на хората
в неравностойно положение в града.
В читалнята на библиотеката бе обособена Зона „60+” - място, където
възрастните хора да имат възможност да
четат книги, вестници и списания, да водят разговори по интереси, да гледат филми, да слушат музика, игри и др. За оборудването на зоната бяха закупени телевизор и таблет, етажерка, нови книги, раз-

влекателни игри /шах,
табла, карти и домино/,
абонирани бяха и вест н и ц и т е „Тр ет а
възраст”, „Всичко за
градината”, списанията „Енциклопедия здраве” и „Журнал за жената”. С обособяването
на „Зона 60+”, библиотеката се превърна в
притегателен център
за хора от третата
възраст, предлагайки
им свободен достъп до
информация, развлечения и социални контакти. За целевата група по проекта бе организиран и Курс по информационни и комуникационни технологии „60+”, в който те
придобиха умения да работят с компютър, лаптоп, таблет и смартфон, което
от своя страна им осигури свободен
достъп до информацията в глобалната
мрежа и електронни услуги, улесни им ко-

муникацията и им предостави възможност за повече социални контакти. В ролята на обучители влязоха служителите на
читалището, а за консултанти бяха привлечени младежи-доброволци. Като част
от дейностите по проекта бе въведена и
иновативната библиотечна услуга - Мо-

билна библиотека „60+”, предназначена
за хора в неравностойно положение. Два
пъти в месеца служителите на библиотеката предоставят книги в Клуба на хората
с увреждания в Лясковец. В резултат от тези посещения вече има налична сбирка от
разнообразни четива, съобразени с техните интереси и желания. Така бе улеснен
достъпът им до информация и задоволени информационните им потребности.
С реализацията на проект „Социално
включване 60+”, читалище „Напредък1870” и в частност библиотеката създадоха нови партньорства и затвърдиха своята обществена роля като място за общуване, за достъп до информация и за обучение през целия живот. И въпреки, че
проектът приключи, неговите дейности и
в бъдеще ще бъдат осъществявани, подобрявани и надграждани. На финалната
среща, когато бяха обобщени постигнатите по проекта резултати, присъства и
кметът на Община Лясковец д-р Гецова,
която поздрави и пожела успехи в доразвиването и надграждането на дейностите
в бъдеще.

МЛАДИ И ВЪЗРАСТНИ ДРАГИЖЕВЧАНИ ПАЗЯТ ТРАДИЦИИТЕ

И драгижевчани успяха да реализират
свой проект, финансиран от Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец в
рамките на Проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна” на
Платформа „АГОРА” в партньорство с
Община Лясковец. Основен акцент в дейностите по проекта бе предаването на традициите от възрастните хора на младото
поколение, а младите приемайки традицията да бъдат нейни носители за идните
поколения. С предвидените дейности местните успяха да съберат на едно място хора от различни поколения, така че младите и възрастните от едно малко населено
място да се почувстват значими и да се обединят, за да може съхраненото в годините да се предава и доразвива в общността. Чрез дейностите по проекта бе предоставена възможност на децата и младежите от Драгижево да се докоснат до празниците и традициите, за които получиха
подробна информация от възрастните жители на селото. Членовете на пенсионерския клуб са пазителите на поминъка, живата история на селото, и именно от тях
младите почерпиха опита и мъдростта,
знанието и любовта към българските обичаи, за да ги предадат нататък. С изпълнението на проекта се постигна и
основната цел на инициатора Сдружение
с нестопанска цел „Партньори за Лясковец” - да се провокират младежите да
участват по-активно в съхраняването на
традициите, както и да търсят нови
възможности за развитие, да предадат и
запазят наученото и на своите деца. Затова и проектът, наименуван „Предай нататък - традиции и иновации”, включваше
няколко основни мероприятия, с които да
се постигнат основните цели.
Поредица от български и много тематични празници обединиха мало и голямо
в родолюбивата идея да се съхрани
българщината за идващите след нас. По

лязана кръглата годишнина, а националният празник
продължи с хоротека, в която се впуснаха всички драгижевчани, защото хорото е начинът, по
който един народ
се свързва. Третото
събитие от поредицата изяви по изпълнение на родолюбивата мисия да

повод Съединението на България - един
от най-силните български празници, бяха
представени исторически факти за Деня
на Съединението, състояха се и игри на открито под наслов „Игрите на баба и дядо”,
„Баба, дядо и таблетът - мисия възможна”, както и забавна музикална програма
и рисуване. Имаше обмяна на опит между
стари и млади - възрастните показваха на
децата игри от техните младини като „Кралю порталю”, „Бъз”, „Дама” и други. Младото поколение пък с удоволствие разясни на баби и дядовци как се работи с таблет и лаптоп и всичко това - съпроводено
с много закачки, смях, песни и танци. За
да се осъществят празничните прояви,
със средства по проекта беше закупена
необходимата техника, с която до сега читалищната институция не разполагаше лаптоп, таблет, тонколона, микрофони и
столове за изявите на открито. Другият важен момент, който обедини в едно стари и
млади, бе Денят на Независимостта на
България. С ритуално честване, включващо слова и поднасяне на цветя, бе отбе-

се обединят млади и стари, бе честване
Деня на будителите и Деня на християнското семейство. Тези два празника обединиха на една сцена драгижевските самодейци, които с богат концерт представиха своя талант в местната културна светиня - читалище „Развитие-1894”, което
бе и основният организатор на всички инициативи по проекта. В концерта участваха
децата от ДГ „Вълшебство”, младежите от

Детска фолклорна група „Китчица” и найвъзрастните драгижевски самодейци - певиците от Група за обработен фолклор
„Детелина”. Млади и стари самодейци изпълниха патриотични и хумористични песни, а децата се представиха и със съвременни песни, свързани с празника на народните будители. Така няколко поколения певци бяха за пореден път в едно изцяло общо начинание за развитие на песенното творчество. Поздрав към съвременните местни будители със свое лично
стихотворение отправи една от найвъзрастните самодейки - Невянка Кирева,
дългогодишен читалищен деец. На
празника на християнското семейство пък бе посветена уникална фотоизложба, която
всички заедно подредиха във фоайето на читалището.
Изложбата включваше 50 чернобели снимки от традиционни сватбени
тържества от миналия век в село Драгижево. Фотоизложбата бе подготве н а с л ед п р одължителна събирателска дейност,
като основен двигател в издирвателската
работа бяха жените от клуб на пенсионера „Вяра”. От домашните архиви изскочиха снимки от началото до края на ХХ век.
Сбирката предизвика много спомени, породи емоции и даде нови и интересни
идеи, които със сигурност ще бъдат реализирани в бъдеще от обединената от силата на българските традиции драгижевска общност.

ДВЕ АБСОЛВЕНТКИ ОТ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СА СРЕД ОТЛИЧНИЦИТЕ НА ВУАРР

Тази година във великотърновския филиал на Висшето училище по агробизнес
и развитие на регионите своите дипломи
получиха 269 абсолвенти. Това стана на
тържествена церемония, на която присъства и кметът на Община Лясковец д-р
Ивелина Гецова. Радостта на завършилите студенти бе споделена както от техните
родители и близки, така и от официалните
гости - Областният управител проф. д-р
Любомира Попова, Йорданка Стефанова
- директор на Областна дирекция „Земеделие” и от Тодор Тодоров - директор на
Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие”. Двама от отличниците на випуска са от лясковска община - Николинка Маринова от Джулюница и Мария Есенкова
от Лясковец. 269 бакалаври и магистри от
всички специалности на ВУАРР - филиал
Велико Търново в трите форми на обучение получиха тържествено дипломите си

от ректора академик Димитър Димитров.
В своето приветствие той каза: „Благодаря за честта и привилегията да ви поздра-

вя в този празничен ден!
Днес искам да се поклоня
пред отличниците, защото
животът ни учи, че това са
бъдещите лидери на
държавата, на кметствата,
на бизнеса. От завършилите 181 бакалаври и 88 магистри, 38 са отличници”, с
гордост заяви в академичното си слово ректорът.
Поздравителен адрес към
абсолвентите и преподавателите за поредна година поднесе и д-р Гецова.
Випуск 2017/2018 отново завърши с много добър
среден успех. За бакалаврите той е 5,08, а за магистрите - 5,17. Благодарност към преподавателите от името
на абсолвентите изрази Даниела Макнева

от специалност „Стопанско управление”.
Тя и всички завършващи произнесоха
тържествено клетвата на студентите от
Висше училище по агробизнес и развитие
на регионите. Първи получиха дипломите
си от ректора първенецът на випуска Севие Зюфтю, Станислав Стоев, Мария Георгиева, Яна Александрова и нашата абсолвентка от Джулюница Николинка Маринова - златен медалист на випуска, завършваща специалност „Стопанско
управление”. Областният управител проф
Попова пък връчи дипломите на отличниците. С отличен успех е съгражданката ни
Мария Есенкова. Двете отличнички бяха
лично поздравени от кмета на Общината
д-р Гецова. За поредна година абсолвенти
от Община Лясковец са едни от найдобрите възпитаници на висшето училище и стават първенци-дипломанти на
ВУАРР за наша най-голяма гордост.
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ДВЕ НАШИ УЧИЛИЩА ОТПРАЗНУВАХА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК
Лясковското училище с най-дългогодишна
история за поредна година с гордост отбеляза
празника на патрона. Деца и учители на НУ „Цани Гинчев” и тази година
не изневериха на традицията, да посветят цял
месец на своя празник.
От години в най-старото
школо, наследник на Буровото училище в Лясковец, в продължение на
целия ноември месец
протичат поредица мероприятия, с които приобщаващото училище отдава дължимото на видния лясковски книжовник - писател, фолклорист и общественик
Цани Гинчев. В много от изявите си децата
се запознават с творчеството му, презентират негови творби, пишат стихове, посветени на възрожденеца, рисуват лика на
писателя.
В рамките на четири седмици се реализираха събития, които утвърдиха мястото на лясковското начално училище сред
най-приобщаващите училища в страната.
Месецът започна с връчването на наградата „Директор, назначил най-много млади учители в училище” на директора Диана Петкова-Велчева на официална церемония, организирана за Първи ноември в
РУО-В. Търново. От тази учебна година общо 6 млади педагогически специалисти
усетиха какво е да си учител за пръв път в
най-старото лясковско училище. Заместник-директорът на училището Иван Пейчев взе участие в международната годишна конференция - „Роли и взаимодействие
в приобщаващото образование“, която се
проведе в Националния дворец на културата, с подкрепата на Фондация „Америка
за България“ и УНИЦЕФ България. Той
участва в ролята си на специалистпсихолог във втората част на конференцията, в която се дебатираха въпроси,
свързани с приобщаващото образование.
Гости на училището в месеца на патрона
бяха и педагогически специалисти от
Център за специална образователна подкрепа „Леда Милева” - Долни Дъбник, с които бяха обсъдени добрите практики,
свързани с обучението на деца със специални образователни потребности. В рамките на месеца на патрона се проведоха и
няколко конкурса. Учениците от първи и
втори клас писаха стихотворения, съчинения и рисуваха на тема „Моето училище”, а
тези от трети и четвърти - „Нашият патрон.
Из творчеството на Цани Гинчев”. По кла-

сове се състоя и съревнованието „Найчиста и уютна класна стая”. Децата се забавляваха и в специална „Вечер на талантите”, като всеки един от учениците се
представи индивидуално и показа силните си страни. За да научат младото поколение да почита обичаите и българските
традиции от ранна възраст, учителите на
НУ „Ц. Гинчев”, заедно с училищното настоятелство и родителите, организираха и
много прояви, свързани с важни празници
като - Ден на християнското семейство,
Ден на толерантността, Ден на доброто и
други. Най-големите ученици изработиха
по случай Международния ден на доброто
постер и показаха на по-малките си приятели смисъла от това да бъдем добри и да
се подкрепяме, а в международния ден на
толерантността децата от училище, на които е оказвана допълнителна подкрепа за
личностно развитие, подариха ръчно изработени от тях сърчица с поздрави за всички останали ученици и целия училищен
екип. В църквата „Свети Василий” децата
от училището отбелязаха Деня на християнското семейство, като пресъздадоха
Въведение на Пресвета Богородица и показаха силата на семейството, което обединява хората, кара ги да чувстват смисъл
в живота и продължава рода. Отец Чочев
благослови всички присъстващи и с интересна проповед изтъкна необходимостта
от уважение и любов към родителите. Много вълнуващо бе и събитието „На мегдана”. Учениците от училището се запознаха
с носиите от седемте фолклорни области
на България. Бяха представени игри, които са играли децата преди години - за момчетата челик и панта, а за момичетата - бели пеперуди. Наследниците на буровчетата от малки трупат ценности и една от тях е
любовта към животните. В месеца на патрона те се срещнаха и с Анастасия Ивано-

ва - доброволец от организацията „Приятели на животните”, която с интерактивни
игри и увлекателни филмчета показа нуждата да се грижим за животните. Благодарни от заниманията, учениците обещаха да се включат в коледен благотворителен базар, а събраните средства да дарят
за общинския приют за безстопанствени
кучета в Шемшево. За поредна година имаше и специално посветена Седмица на бащата, част от национална кампания „Да
бъдеш Баща“. 28 бащи и дядовци се включиха в кулинарните изненади, като готвиха
заедно вкусни ястия, презентираха ги пред
своите съученици и си ги похапнаха вкусно. Резултатът от кулинарната инициатива
„В кухнята със татко е най-сладко” беше издаване на сборник „Рецептите на татко”.
С песни, танци и много емоции приключиха тържествата, посветени на патрона,

а за заключителния концерт на 100-те
възпитаници на училището дойде и инж.
Росица Господинова - заместник-кмет на
Община Лясковец, която поздрави децата
и връчи ваучер на директора на училището Диана Петкова. В празничния ден директорът раздаде и много индивидуални и
колективни награди. Специални награди посланици на доброто получиха децата с
увреждания. С тържествения концерт децата отпразнуваха и своята нова придобивка - училищни униформи, с които НУ
„Ц. Гинчев” ритуализира напълно училищния си живот. Месецът на патрона бе финализиран с открит урок и тренинг по технологии и предприемачество, представен от
проф. дпн Георги Иванов и ас. Ангелина Калинова от Тракийски университет.
В края на ноември своя патрон почетоха и учениците от Обединено иновативно
училище „Петко Р. Славейков” село Джулюница. Тази година на 30 ноември се на-

вършиха 191 години от рождението на Дядо Славейков - възрожденски поет, фолклорист, политик, общественик и в негова
чест деца и учители организираха тържество. Празника почетоха родители и гости,
сред които кметът на Община Лясковец др Гецова, общинският съветник и председател на училищното настоятелство Румен Стойков, читалищният председател
Екатерина Москова, Нели Николова и Сава Матеев от център „Амалипе” и други. Децата и учителският колектив бяха поздравени от директора на училището Даниела
Христова, от кмета на Общината д-р Гецова и от председателя на читалище „Пробуждане-1896” Екатерина Москова. Награди на най-успешните спортисти в различните възрастови групи, изявили се в
училищния традиционен крос, връчи спортният деятел на школото Павлина Маринова.
Учениците разказаха
за своя патрон, представиха историята на училището и рецитираха
стихове на поета, които
имат силно актуално звучене и днес. Всеки клас
се изяви с песни, танци и
драматизация. Последва песента на джулюнския поет Цоню Калчев
„Сладкопойна чучулуга”
в изпълнение на шести
клас. За първи път на
сцената излязоха и наймалките - първокласниците. Те показаха, че вече са истински ученици,
че знаят как да пресичат
на пешеходната пътека
и пеят чудесно. Второклсниците изненадаха с македонската народна песен „Назда, назад, моме Калино”, която изпяха заедно със Сава Матеев. „Класът на приятелите” показа как се събират отпадъците
разделно и как учениците да бъдат истински приятели, макар и с различен етнос.
Четвъртокласниците разсмяха с училищен хумор и развълнуваха с песента
„Оттук започва България”. Силно впечатление на публиката направи отличната игра на младите славейковци, които представиха руски театър със съвременна интерпретация на Пушкиновата „Златна рибка” - пиеса, която театралният състав представи на национален фестивал и получи
престижна награда. Ученичката Албена
Цанева изненада присъстващите с невероятния си талант на певица, а на финала
с български народни ритми и свой дебют
се представиха младите танцьори на Даниела Кабакчиева.

ДВЕ ВАЖНИ ГОДИШНИНИ ОТПРАЗНУВАХА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ КЛУБ „ЗОРА”
Хората от третата възраст, членуващи
в пенсионерски клуб „Зора” в Лясковец отпразнуваха две важни годишнини - 50 години от основаването на клуба и 25 години
вокална група „Чаровна възраст”, функционираща към него. Честването на половин
век предизвика много емоции, спомени и
вълнение у всички настоящи членове и беше събитието на годината за пенсионерската организация. За своята 50-годишна
история възрастните хора подготвиха брошури, богат концерт и разбира се, празнична торта, вино за наздравица и почерпка, които бяха подарък от местни фирми
и спонсори - Ралица Рашева, „Грестокомерс”, „Прити” и „Тим”, както и с финансовата подкрепа на Община Лясковец. Събитието се състоя в Центъра за социални и
младежки дейности и събра, освен настоящите членове на „Зора”, също и много
официални гости и приятели. Да уважат
двойния празник на възрастните, дойдоха
и кръстницата на клуба - кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, заместникът й инж. Росица Господинова, председателят на областния съвет на пенсионерите Радка Маркова, всички председатели на клубове в общината и други.
Освен гостите, на празничното честване
поздрав отправи и настоящият председател на юбилярите Веселина Благоева.
Много песенни поздрави получиха праз-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

нуващите и от приятелските вокални групи от Г.
Оряховица - Мъжката
певческа група и „Еделвайс”.
„Зора” е първият от седемте клубове в Община
Лясковец и вече на 50 години. Наименуван е „Зора” и негови кръстници
станаха преди шест години д-р Гецов и д-р Гецова. Създаден в далечната 1968, под ръководството на Енчо Копанков и Миланка Нешева, в
него кипи редовен организационен живот под
ръководството на Енчо
Копанков, Георги Папов, Ганчо Заеков, Димо Цацов, Бояна Мечкова. Първото помещение на клуба се е намирало в местността „Моста“. То скоро се оказва тясно, затова клубът е преместен в блок на ул. „Бузлуджа“, където е настанен в две помещения. В началото броят на членуващите
пенсионери е бил повече от 200, а наймногоброен е съставът на клуба през 1995
г. - наброява около 300 души. В момента
съставът му е от 80 редовни представители. Още със създаването му под формата
на дневен дом на пенсионерите за раз-

влечение, отдих и почивка, се сформират
певческа и театрална групи, както и физкултурна - наречена „Здравец”. Всички те
развиват активна дейност и печелят награди в редица културни форуми и спортни състезания. На 21 април 1994 година
възрастните хора се настаняват на ул.
„Трети март“ №14 - новото помещение е
удобно и носи радост на всички и до днес.
През 1995 година положението се стабилизира и клубната дейност трескаво се
разгръща. Най-големите успехи за развитието му идват със създаването през 1992
година на певческата група
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
„Чаровна
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net

възраст”, с ръководител Славка Стаматова. Пръв корепетитор е Иван Драгостинов, а в момента - Димитър Евтимов. С помощ от Община Лясковец, собствени средства на клуба и дарения, са изработени
хубави народни носии. Певческата група
има активна творческа дейност - самостоятелни концерти, участия в регионални
фестивали, в общински празници и прегледи, в съборите на Беклемето, в
Априлци, Черни вит, Севлиево, Царевец и
много др. Вече 25 години вокалната група
за народни песни жъне успехи и печели награди. Досега са завоювани 6 медала, от
тях четири бронзови и два сребърни, над
50 грамоти, множество материални награди, плакети и други. В изявите на вокалната група, призови места имат за индивидуални изпълнения и певиците Мария Глушкова и Господинка Господинова. В областните празници и в регионалните и общински фестивали на кулинарното изкуство
сръчните домакини от клуб „Зора” Христинка Бонева, Мария Станчева и Калина
Цацова имат редица завоювани първи
места. Уменията на кулинарките са оценявани на високо ниво и от Ути Бъчваров.
В празничния ден всички си пожелаха
още много успехи, дълголетие и заедно
духнаха свещичките на тортата. Д-р Гецова към пожеланията си прибави и ваучер с
необходимата сума за закупуване щори
на клуба и обеща и занапред да помага на
организацията във всичките й бъдещи начинания.

