Л ЯСКОВЕЦ

ОБЩИНСКА ХРОНИКA
1 - 30 септември 2019 година

брой 6 (98), година XII

СЪБРАХА В КНИГА ИСТОРИЯТА НА ДЖУЛЮНИЦА

Книга за своето родно село написа джулюнчанинът Георги Георгиев. Краеведското издание бе представено в родното
село на автора, а изявата е в рамките на
националните културни дни на 2019 година.
Заглавието на книгата е „Наша мила
родна Джулюница”. Авторът е роден в селото преди седем десетилетия, в момента
живее във Варна, но остава все така
свързан с корените и със спомените от детството и младежките си години, прекарани в родния край. Дописал е и издал книгата „Футболна и спортна Джулюница”, подготвя и стихосбирка „От Язъ до Гея” - стихове също посветени на Джулюница.
Книгата „Наша мила родна Джулюница“ е плод на желанието на автора Георги
Георгиев за всеобхватна и обобщена история на село Джулюница. В книгата читателят може да се запознае с историческото
минало на селото, с богатата му история,
от къде идва името му. Обемистият труд
разказва и за емблематични местности,
за жителите с техния поминък, бит, култу-

ра, начин на живот, обичаи, образование, спорт,
художници и още много
други общочовешки теми.
Съвременният читател ще
добие представа за сгради, дати и събития, за които днес почти няма кой да
разкаже, за занаяти и професии в миналото, за демографското, икономическото, стопанското развитие и промишленото производство, за кооперативното движение и много други. Книгата е компилация
от спомени, разкази, исторически факти и фотографии, които авторът грижливо е проучил,
издирил и, както сам казва, е подредил
„пъзела, наречен Джулюница”, така че да
подбере най-същественото от историята
на селото.
Новата история на Джулюница е обемно издание с над 600 страници, с много
раздели и подраздели, като за основа авторът използва като изворов материал
преди това написани книги - „Живи спомени“ на Георги Калчев, Владимир Давидов „Джулюница“, Кирил Нейков - „Джулюница. Искри от миналото, жарава за бъдещето“, Иван Стефанов - „Футболна и спортна
Джулюница“ и историческите данни за селото на Ангел Дунев и на учителя Димитър Станчев.
Изданието е реалност и благодарение
на финансовата подкрепа на будни и родолюбиви джулюнчани, на Община Лясковец - дарила 600 лв., както и на Културнопросветно сдружение „Клуб Велико
Търново“. Книгата се издава, благодарение и на труда на библиотечни специалисти от Регионална библиотека „П. Р. Сла-

вейков“, издателство Народна библиотека „П. Р. Славейков“ и печатница „Алианс
Принт“ - гр. София.
За официалното представяне на книгата, освен разбира се авторът Георги Георгиев, присъстваха домакините - д-р Ивелина Гецова, Мариан Точев и Екатерина Москова - председател на читалищното настоятелство в Джулюница,
Иван Гранитски - български журналист, поет, редактор, критик, публицист,
собственик на издателство „Захари Стоянов“,
Стоян Райчевски - български общественик, публицист, политик, историк и етнограф, доц. д-р Калина

Иванова - директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, спомоществователи, общественици и родолюбиви и горди жители на селото. При представянето

на книгата д-р Гецова се обърна към всички присъстващи с думи на благодарност и
пожела успехи на радетелите за българското.
Преди срещата с автора, всички гости

и домакини се събраха на
централния площад в Джулюница под звуците на популярни маршове, изпълнени
от представителна група на
градския духов оркестър на
Велико Търново. Приветствие поднесе Иван Гранитски и бяха положени цветя на
паметния знак на създателя
на „Сладкопойна чучулига” джулюнският детски поет и
учител Цоньо Калчев, една
от видните личности с достойно отредено място в книгата. За финал на творческата вечер пък
всички чуха любими песни по стихове на
поета, изпълнени от читалищната певческа група „Сладкопойна чучулига”.

В КОЗАРЕВЕЦ НАЙ-ВКУСНА КОКОША ЧОРБА СГОТВИХА КУЛИНАРИТЕ ОТ БАЛКАНЦИ
тствия на д-р Гецова, на козаревския управник Красимира Колева и на председателя на читалището Тодор Тодоров, а председателят на журито Пламен
Караджов, шеф на ресторант „Панорама”, даде
старт на съревнованието,
оповестявайки регламента.
Тази година в читалищния парк 13 отбора мериха

На християнския празник Малка Богородица по
традиция в Козаревец се
проведе кулинарната надпревара „Ден на кокошата
чорба”. За пореден девети
път публичното готвене на
прословутата кокоша чорба събра майстори на
българската гозба, а за да
е харна трапезата, самодейци пяха и се веселиха
през целия ден, посветен
на домашния специалитет.
Празникът „Ден на кокошата чорба” е една от проявите, които съпътстват кулинарните дни в община Лясковец и е също
като „Пъстра трапеза” и Празника на лютеницата, част от Карвинг-фестивала, присъщ само за Лясковско.
Тази година около 250 участници - кулинари и самодейци се събраха в Козаревец, за да готвят и да представят нашенския фолклор. Огнищата с казаните подкладоха от ранни зори, а песенната програма започна след официалните приве-

сили кой ще приготви най-вкусната чорба
от домашна кокошка. В кулинарното
състезание се впуснаха представители от
три общини. От община Лясковец готвиха
майсторките от Мерданя, два отбора имаше от Лясковец - тези на пенсионерските
клубове „Зора” и „Мазневска чешмичка”,
два отбора излъчи и село Драгижево - детски от читалището и отбор на пенсионерския клуб. Сборна кулинарна група представи как се прави чорба по добридялски,
а възрастните дами от пенсионерски клуб

„Здравец” представиха домакинстващото село Козаревец. Община Стражица
записа и тази година много
силно участие с цели четири отбора - от селата Владислав, Асеново, Балканци и Кесарево. От община
Горна Оряховица се включиха кулинари от Върбица
и Правда. По традиция
кметът на Козаревец също
готви кокошата гозба в
свой огромен казан, който
не участва в конкурса и от
който и тази година имаше
по черпак за всеки. На кметския казан готвачи бяха
Гинка Ралчева, Тодорка Арсова, Марияна
Руменова и Иванка Ангелова, а огнището
подклаждаше Красимир Радев.

Докато врат кокошките и журито опитваше чорбите, самодейни групи представиха песните на България. В програмата
участваха лясковската певческа група
„Росна китка” при КП „Мазневска чешмич-

ка”, групи от Върбица, Драгижево, Балканци, Кесарево, Козаревец, Джулюница,
Мъжка певческа група от Г. Оряховица, вокална група от село Межден, област Силистра, певчески групи от еленското
Палици и от стражишкото
Лозен.
Всеки колектив получи
сувенир - тематичен с празника Рождество Богородично и грамота за участие
в кулинарната и фолклорната част. За най-добрите
кулинари имаше Специална награда - парична премия от кмета на Козаревец. Тази награда заслужи
отборът на Дочка Габровска от Козаревец. Журитетната комисия избра и
носителя на Наградата „Най-атрактивен
готвач” - това е Красимир Ненов от Правда, който за втора поредна година се окичва с този приз. Три награди за І, ІІ, ІІІ място
на стр. 3
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В Община Лясковец продължават да се ВОбщинаЛясковецстартирауслугата„Асистент”
предоставятсоциалнитеуслугивдомашнасреда в изпълнение на Закона за лична помощ

Във връзка с изпълнение на сключен
анекс към споразумение № ФС-01495/28.12.2018 г. между Агенцията за социално подпомагане гр. София и Община
Лясковец, считано от 2 септември 2019 година продължават да се предоставят три
вида социални услуги в общността - личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Това става в изпълнение
на Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване 2020 г. Срокът на
подписания анекс е до 31 декември 2019
г., чрез което автоматично се удължава с 3
месеца срокът за предоставяне на трите
вида социални услуги.
В изпълнение на подписания анекс
към споразумението с Агенцията за социално подпомагане, считано от 2 септември 2019 година, 29 наети лица, продължават да предоставят услугите личен
асистент, социален асистент и домашен

помощник. Териториалният обхват е във
всички населени места на община Лясковец - в гр. Лясковец и съставните пет села
- Драгижево, Мерданя, Добри дял, Козаревец и Джулюница. Разпределението им
в зависимост от предоставяните социални услуги е както следва: за гр. Лясковец наети 8 лични асистенти, 2-ма социални
асистенти и 3-ма домашни помощници.
За Драгижево са наети 4-ма лични асистенти, за Мерданя - 1 личен асистенти, за
Козаревец - 1 социален асистент, за Добри дял - 1 личен асистент и 2-ма домашни
помощници. За най-голямото село Джулюница, наетите са 4-ма лични асистенти,
1 социален асистент и 2-ма домашни помощници. Общият брой на потребителите
от всички населени места в община Лясковец е 69 лица.
Право да ползват почасовите социални услуги имат хора с увреждания и лица
над 65-годишна възраст с ограничения
или в невъзможност за самообслужване.

ЧЕСТВАХМЕ 111 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО
НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

С издигане на националния флаг и
знамето на Европа и под звуците на химните на България и на Евросъюза, на площад „Възраждане“ в Лясковец, започна
тържествената церемония по отбелязването на 111-ата годишнина от обявяването Независимостта на България. Тази година се навършват 111 години от паметната дата, когато в историческия храм
„Свети Четиридесет мъченици” в старопрестолно Велико Търново, е прочетен манифестът на княз
Фердинанд І и е обявена българската Независимост.
С това чисто
българско дело се
отхвърля зависимостта на България от Османската империя, наложена от Берлинския договор от
1878 г. По случай
Деня на Независимостта на Републик а България, ежегодно в редица градове се
провеждат чествания на празничната дата, като епицентърът на събитията е Велико
Търново.
Oбщинa Лясковец също отбеляза значимата дата. Ръководството на Общината opгaнизира тържествен общоградски
ритуал, в който се включиха местната
власт, представители на партии и организации, ученици и граждани.
Лясковчани се събраха пред Паметника на загиналите във войните в центъра на града. Ритуалът започна с исторически преглед на паметния ден - 22 сеп-

тември 1908
година и продължи с благодарствен
молебен, отслужен от оте ц Б о гд а н .
Приветствие
к ъ м п р исъстващите
по повод Деня
на Независим о с т т а , о тправи д-р Ивелина Гецова.
„Най-важният
ур о к , к о й то
днес трябва
да научим от
далновидните си предци
е, че успяваме, когато сме сплотени и отдадени на обща кауза, когато имаме смелост да я отстояваме с мисъл и взор напред в бъдещето на децата си. Нека винаги помним този урок и да го преподаваме
на поколенията българи, за да бъдем винаги достоен и горд, свободолюбив и независим народ!”, каза в словото си д-р Гецова и добави: „Тази свята дата е страница от славната история на нашата страна. Но тя е и фундамент на нашето наци-

онално самочувствие. Тя е стъпка, която
доказва завинаги в очите на световната
общност и европейските народи, че хилядолетна България, има достойните си потомци”.
Венци и цветя пред паметника бяха
положени от името на Община Лясковец
и Общински съвет Лясковец, от представители на политически партии, обществени организации, от ученици на училище „Цани Гинчев”, съюзи, пенсионерски
клубове и признателни граждани.

От началото на септември 2019 година стартира финансирането в изпълнение на Закона за лична помощ. Чрез приетия закон се цели осигуряване на лична
помощ за подпомагане на хората с увреждания, за да могат те да упражнят основните си права - да имат право на избор, независим живот, активно включване и
достъп до услуги и дейности.
В тази връзка, считано от 1 септември
2019 г. в Община Лясковец са сключени 7
трудови договора със 7 одобрени
„Асистенти” в изпълнение на Закона за
личната помощ. Наетите асистенти са по
двама от Лясковец и Мерданя и трима
асистенти от Джулюница. Те обгрижват 7
потребители, нуждаещи се от постоянни
грижи и обслужване.

Право на
включване в
механизма за
лична помощ
имат лица,
принадлежащи към следните целеви
групи: лица с
право на чужда помощ и
о п р е д ел е н и
90 и над 90
процента трайна намалена
р а б о т о с п особност или
вид и степен
на увреждане;
деца с право
на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и
степен на увреждане; деца без право на
чужда помощ с определена 90 и над 90 на
сто вид и степен на увреждане.
Документи за включване в Механизма
за лична помощ се предоставят в Информационния център на община Лясковец
всеки работен ден, след предварително
издадено и представено направление за
включване в механизма за лична помощ
от Дирекция „Социално подпомагане” гр.
Горна Оряховица.
Екипът, работещ по механизма за лична помощ предвижда до края на ноември
2019 година Община Лясковец да сключи
трудови договори с 40 лица, като
„Асистенти” в изпълнение на механизма
за лична помощ.

В ДВА ДНИ ДОБРОВОЛЦИ СЕ
ВКЛЮЧИХА В ПОЧИСТВАНЕТО

Община Лясковец се включи за поредна година в националната кампания „Да
изчистим България заедно”. Инициативата, подета от bTV Меdia Group се превърна в най-мащабния обществен проект
в страната. Целта е да се обединят усилията на медиите, гражданите, бизнеса и институциите за да бъдат градовете и селата ни по-чисти, за да опазим българската
природа и да провокираме общественото
съзнание и отговорност.
Както през предходните години, така и
през 2019 Община Лясковец, прикани жителите да се включат в голямото почистване. За целта местното ръководство
осигури ръкавици и чували, които се предоставяха на желаещите в сградата на
Общината За да направим заобикалящия
ни свят по-чист и по-приветлив, своя принос дадоха много граждани, както и институции, организации - училища, детски градини, пенсионерски клубове, сдружения
от жилищните блокове и други.

Община Лясковец проведе тази година кампанията в два дни, 13 и 14 септември. Чували и ръкавици се раздаваха дори в два предварителни дни, а събраните
боклуци от доброволците, бяха поставяни
в близост до контейнерите за събиране на
битови отпадъци и се извозваха също в
двата неработни дни.
Общинска администрация и общинските звена почистваха в малък и централен градски парк, спортни площадки, стадиона, местността „Светицата”, „Лесопарка”, пътя към манастира, поляните около Петропавловския манастир и други. В
почистването се включиха и най-малките
- децата от детските градини, а екипите на
читалището и училищата облагородиха
дворните пространства в навечерието на
първия учебен ден. Почистваха и възрастните хора около пенсионерските си клубове. По общинските села също бяха организирани акции по доброволно почистване на терени, определени от кметовете.
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С ОБНОВЕНИ СТАИ И С НОВИ ПРОЕКТИ ЗАПОЧНА УЧЕБНАТА ГОДИНА
Джулюнското ОбУ
„П.Р.Славейков” за пореден път доказа, че е иновативно училище, тачещо
традициите и пазещо духа
на предците ни. Там 117 деца започнаха новата учебна година. Тържественото
откриване премина с празнична програма под наслов „С България в сърцето“. Пред гости и родители
бе представена историята
на училището, като всички

С официални тържества започна новата учебната година в училищата
на Община Лясковец. С издигане на националния ни
трибагреник под звуците
на химна на Република
България, с внасяне на училищното знаме, започна
честването на първия учебен ден и в трите училища.
Първият учебен ден не е
официален празник, но може би е най-празничният
ден в България. Няма друг
ден, в който да можем да видим толкова
много усмивки, цветя и празнично настроение, освен в Деня на Солунските братя.
678 ученици влязоха в класните стаи
на общинските училища - СУ „Максим Райкович”, НУ „Цани Гинчев” и ОбУ „П. Р. Славейков”. 75 от тях прекрачиха за първи
път училищния праг. Всички първокласници от Общината получиха на първия учебен ден подарък книжка с послание от д-р
Ивелина Гецова.
Освен с послание за най-малките, д-р
Гецова се обърна с поздрав и към директори, учители и всички ученици, както и
към най-малките деца от детските градини, поднасяйки им поздравителни адреси.
Поздравления отправиха и директорите и
заместник-директорите на училищата,
след което празничният ден протече с програми, поднесени от учениците и главно
от малките първокласници. За наймалките ученици през тази учебна година
ще се грижат и ще ги напътстват учителите Марияна Бъчварова, Стефка Обрешкова, Светла Александрова, Галина
Антонова в паралелките на гимназията,
Евгения Коева и Елия Иванова ще държат
за ръка първокласниците в НУ „Цани Гинчев”, а в джулюнското ОбУ „П. Р. Славейков” четмо и писмо децата ще овладяват с
помощта на своите първи учители Светлана Иванова и Симона Захариева.

заедно направиха едно пътуване във времето, започнало през 1834 година, със
създаването на първото българско училище и звънът на училищната камбана. За
посрещането на първокласниците, поголемите възпитаници и учителите на джулюнското школо, бяха подготвили възстановка на килийно училище - така, както са
били въвеждани в клас децата през
Възраждането. После започна и първият
урок с изписване на буквичките с дървени
пръчици върху пясък. За новата учебна година в Джулюница бе реализирана и идеята на педагозите да съчетаят съвремието
с традиционната българска визия първокласниците и всеки учител носеше
народна носия или частица от нея - аксесоар, накит, шевица.
Най-голямата гордост за учителите от
СУ „Максим Райкович” пък е спечеленият
в навечерието на новата учебна година
шест странен проект. От новата учебна година нашата гимназия започва работа по
още един международен проект по програма Еразъм +. Той ще продължи 24 месеца и ще е свързан с образователни дейности в България, но и в партньорски училища в чужбина. Името на проекта е „Побързо, по-високо, по-силно” и е фокусиран върху спорта. Партньори на нашето
училище са католическо обединено училище „Св. Винсент дьо Пол“, град Левице

- Словакия, Основно училище „Крал Звонимира“, град Сегет Донджи - Хърватия,
Средно училище „Joan Brudieu”, град Сео
де Уржел - Испания, Средно училище,
град Мугла - Турция и Училище „Киркелунд”, град Скипвет - Норвегия. Първата
среща по проекта ще се осъществи в началото на декември тази година в Словакия.
Това е проект, чиято тема е спорт, здравен
живот и двигателни дейности. Основните
дейности по проекта са методически семинари, открити уроци и часове по физическо възпитание, дискусии и срещи с
олимпийски, респективно значим шампион, както и спортни турнири. Всяко училище поема организацията на един турнир.
Партньорите избраха спорт, който характеризира тяхното училище и има подходящи условия за организирането му. Хърватия се представя с футбол, тенис и стрийтбол за Словакия, Бадминтон - Турция,
хандбал - Норвегия, кану - Испания, а нашето училище ще се представя с турнир по лека атлетика. Домакините на всяка среща ще подготвят и туристически поход в околностите на своя град и ще
го осъществят заедно с партньорите.
Прага на НУ „Цани Гинчев“ прекрачиха 89 ученици. От тях 26 са първокласниците. През тази учебна
година предстои реализирането на няколко проекта, сподели в празничния

ден ръководството на училището. Наймащабен е „Заедно срещу насилието в
училище“, финансиран от ЦРЧР по програма „Еразъм +“. По този проект училището е координатор и ще работи в партньорство с НПО от Италия, България и
турско частно начално училище от Одрин.
През годината ще бъдат реализирани и
проекти по Национални програми на

МОН.
Увеличава се обхватът на партньорските взаимоотношения с ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, похвали се още екипа на
училището, което през изминалата учебна година бе отличено като училище, прилагащо най-широк спектър иновации. Трима от педагогическите специалисти ще
бъдат наставници на студенти от Педагогически факултет към университета. От тази учебна година заниманията по интереси в НУ „Ц. Гинчев“ ще бъдат с поразлична насоченост. Подкрепящите специалисти ще провеждат занятия, развиващи социални умения, емоционална интелигентност, умения за разрешаване на
конфликти по ненасилствен начин и др.
Децата ще бъдат приучавани как да отстояват себе си, без да пречат на другите. Това ще бъде постигнато чрез групови занимания в клубовете „Малки медиатори“,
„Добродетели“, „Религия“, групи за пре-

венция на насилието и др.
За провеждането на тези
занимания педагогическите специалисти са преминали специализирани обучения.
През лятото бяха извършени и немалко ремонтни дейности в началното училище, включващи
реконструкция и отводняване на вътрешния двор,
финансирани от община
Лясковец. Със средства,
дарени от фондация „Подслон за човечеството“ са пребоядисани
стените в класните стаи, кабинети и коридори, освежена е оградата, а във физкултурния салон са монтирани шумоизолационни плоскости. Продължава подмяната на старите чинове със съвременни нови, с регулируеми маси и столчета. Средствата за новото оборудване са целеви,
осигурени от МОН.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРОВЕДОХА В КОЗАРЕВЕЦ НАЙ-ВКУСНА
ПОСЛЕДНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ КОКОША ЧОРБА СГОТВИХА...

В последния четвъртък на септември
Общинският съвет в Лясковец проведе последно редовно заседание за мандат 2015-2019 година. Последното заседание имаше дневен ред,
включващ 10 точки. Една от тях бе относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет
на община и кмет на кметство. Временно изпълняващ длъжността кмет на община Лясковец
ще бъде заместник-кметът инж. Росица Господинова до произвеждане на местните избори. Взето бе и решение за дофинансиране на джулюнската детска градина, което позволява разкриване на една целодневна смесена група за деца, които ще посещават за учебно-възпитателен процес сградата на детската градина в село Добри
дял, като филиал на джулюнската „Сладкопойна
чучулига”.
Последното заседание на 17-те общински
съветници бе 71-во поред. 48 са редовните заседания, 21 извънредните и 2 тържествените, като
през настоящия мандат местният парламент е взел общо
603 решения с днешните.
В последното заседание бе направен и отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец през мандат 2015 2019.
В края на мандата си лясковските парламентаристи
бяха поздравени от председателя Даниела Арабаджиева,
която им благодари за доброто сътрудничество и съвмес-

тната работа. Отчитайки свършеното през мандата тя каза: „Всеки един от нас трябва да направи реална преценка и за своя принос в общия обем от работата за решаване проблемите и за развитието на община Лясковец.
Оценка за работата ни ще направят и нашите съграждани
и те най-добре ще преценят кой, колко и как е работил”.
Преди да се разделят, всички заедно се снимаха за спомен пред сградата на Общината.

от стр. 1
бяха дадени за етновизия на щанд. Първенец е кулинарният тим на домакинстващото село, който подреди найкрасив, автентичен и пребогат щанд. За поредна година в
него участва и сръчната майсторка Ценка Димова, която
презентира своите уникални карвинг-творения - изработени с вкус и фантазия причудливи форми от плодове и
зеленчуци. Втори и трети станаха съответно участниците
от Кесарево и от лясковската група на клуб „Мазневска
чешмичка”.
Победител в тазгодишната надпревара в същинския
раздел „Най-вкусна чорба от домашна кокошка” стана
сборният отбор на народно читалище „Надежда” и пенсионерски клуб „Детелина”, село Балканци. Второ и трето
място журито определи за домашната гозба на жените от
пенсионерски клуб „Здравец” село Козаревец и за чорбата на майсторките от Лясковец при клуб на пенсионера
„Мазневска чешмичка”.
По обяд, докато народа похапва от 100-литровия казан с кметската чорба и опитва от домашната ракийка на
читалищните деятели, гости и домакини бяха забавлявани от Оркестър „Медовина” гр. Г. Оряховица. ІХ-тият
Общински фолклорно-кулинарен празник „Ден на кокошата чорба” бе организиран от Община Лясковец, кметство Козаревец, местното читалище „Земеделец-1899”,
местния клуб на възрастните хора „Здравец”, с подкрепата на спонсорите инж. Банко Банков и Боян Люцов и с доброволния труд на много козаревчани.
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МИНИСТЪР ТАНЕВА ОТКРИ ОБНОВЕНОТО
ЧИТАЛИЩЕ ЗА БАЛЕТНИЯ ПРАЗНИК В ГРАДА
гледат обновените зали, библиотека, салон,
гримьорни и други. Читалището
беше ремонтирано по проект:
„Ремонт и обновяване на читал и щ е „ Н а предък - 1870”,
гр. Лясковец”,
финансиран по
Програма за развитие на селските райони за
периода 2014 -

Министърът на земеделието Десислава Танева откри в Лясковец обновеното читалище и се срещна със земеделски производители.
Срещата на министър Танева с животновъди и земеделски производители протече в бившия Младежки дом. Там се
събраха над 30 заинтересовани лица, които пожелаха да обсъдят с нея въпроси,
свързани с проблеми в секторите земеделие и животновъдство.
Министърът на земеделието по-късно
участва и в тържествената церемония по
откриването на обновената сграда на лясковското читалище. След като домакини и
официални гости отправиха поздравления, бе прерязана и лентата на ремонтираната културна светиня. Това направиха
председателят на читалище „Напредък1870” Васил Русев, д-р Ивелина Гецова и
министър Танева. Водосвет отслужи отец
Богдан, а граждани и гости можеха да раз-

2020 година.
Основните дейности по проекта бяха
насочени към обновяване и подобряване
експлоатационните характеристики на

сградата - подмяна на настилки, облицовки, вътрешни врати, ремонт на зрителната
зала, включително обзавеждане и сценично оборудване, създаване достъпна среда до библиотеката и други обслужващи
помещения, обособяване и обзавеждане
на нови санитарни помещения, подмяна
на ВиК-инсталацията, изграждане на инсталация за битова гореща вода, възстановяване на компрометираните алеи за
достъп до читалището към източната и западната фасади. С изпълнението на дейностите по проекта са създадени подходящи условия за провеждане на над 120
творчески прояви годишно в сградата на
най-голямата културна институция на територията на община Лясковец. Осигурен
е достъп за над
1050 души с
увреждания до
културната, библиотечна и читалищна дейност.
Подобрена е материалната база за провеждане на репетиции
и активизиране
на творческата
с а м од е й н о с т.
Обновен е театралният салон,
поставено е ново сценично
осветление, нови театрални
столове озвучителна техника,
закупено е
устройство за придвижване на инвалидни
колички.
За надграждане на вече изпълнения
проект община Лясковец отпусна сре-

дства на НЧ „Напредък-1870” по Фонда за
подкрепа на местни инициативи - Лясковец 2019 г. за закупуването на ново обзавеждане и оборудване за подобряване
условията за съхранение реквизита на
съставите, като проектът е в процес на реализиране.
След официалното откриване на обновената читалищна сграда, започна и
първата културна изява в ремонтираното
читалище - XІІ-ата поред Национална Детско-юношеска балетна среща. Официален старт на традиционния балетен фест
даде неговият патрон д-р Ивелина Гецова.
При откриването тя каза: „За мен е чест да
открия XІІ-ото издание на Националната
Детско-юношеска балетна среща, станала традиция през годините и утвърдила нашия малък град като един от центровете
на балетното изкуство. Благодарим ви от
сърце, скъпи творци! Няма по-голяма радост за твореца от това, да жъне плодовете на своя труд и да съпреживява всеки
миг на съприкосновение с танца. Пожелавам ви преди всичко здраве! Бъдете все така изпълнени с жизнерадост, с нежност и
красота. Покорявайте и в бъдеще сърцата
на публиката и нека още дълги години родният ни град бъде средоточие на талант,
изящество и на невероятни мигове на
празнична еуфория”. В първата вечер от
празничния форум гостите и лясковската
публика се насладиха на балетната постановка „Искам да танцувам”. Постановката
представиха възпитаниците на домакинстващата танцова школа „Ритъм”, с художествен ръководител Валя Атанасова и
репетитор Мария Иванова. Утре гостуващите формации от В. Търново, Варна, Габрово, Дебелец, Търговище и Шумен ще
поднесат празничен концерт, който започва в 18 часа отново на сцената на обновеното читалище в Лясковец.

ЛЯСКОВЕЦ ОТНОВО СЪБРА ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ ТАНЦОВИ ШКОЛИ
цуват на напълно
обновената красива сцена и в
нов салон в ремонтираното лясковско читалище.
Минути преди откриването на
празника на балета в Лясковец, се
състоя и тържествената церемония по откриването на обновеното
читалище. За водосвета и срязването на лентата
домакините посрещнаха и министър Десисла-

За дванадесети път Лясковското читалище „Напредък-1870” беше домакин на
празника на балета. Събитието е
утвърдено през годините и е любим форум за много деца, участвали в него. Той е
традиционно събитие за малкото ни градче и с годините събира все повече почитатели и многобройна публика.
Форумът на красотата и изяществото
и този път се проведе под патронажа на др Ивелина Гецова. Над 150 деца и младежи посрещна за поредна година домакинстващата школа „Ритъм” при читалище
„Напредък-1870”, град Лясковец. Гостите,
включили се в изявата тази година бяха
деца и младежи от 5 до 18-годишна
възраст от градовете Варна, Габрово, Дебелец, Търговище, Шумен и две от Велико Търново - общо седем художествени
колектива, както и домакинстващата танцова школа от Лясковец.
XІІ-ата Национална детско-юношеска
балетна среща протече в два дни и участниците в нея имаха възможност да тан-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

ва Танева.
Официални гости, граждани и почитатели на балетното изкуство заедно се насладиха на балетната постановка „Искам
да танцувам”. В нея се включиха всички
възпитаници на балетната школадомакин, от най-малките до найголемите танцьори на лясковската школа
„Ритъм”, с художествен ръководител Валя Атанасова и репетитор Мария Иванова.
На следващата вечер в продължение
на два часа танцуваха и гостите, които
поднесоха богат и изпълнен с красота и
изящество празничен концерт. Своите
красиви изпълнения представиха Балет
„Виргиния” и Балетна школа „Класика” от
В. Търново, габровската Танцова школа
„Лиана”, Школата по класически танци от
Шумен, варненските участници от Студио
„Балет”-Бъчварова, гостите от Търговище - Балетна формация „Търговище” ежегодни участници в лясковския празник. За пръв път на лясковска сцена тан-

цуваха и гости от
Дебелец - Балетн а ш к о л а
„Вдъхновение”.
За лясковска публика децата изиграха своите красиви танци и направиха празника
за поредна година едно чудесно
преживяване.
Зрителите видяха прекрасни хореографии като
„Пролетен валс”,
„Самодиви”, „Гру-

зински танц”, „Гръцки танц”, „Картина от
Гърция”, „Златните пръсти” от балета
„Червеният мак”, танц от балета „Копелия” „Баркарола” по музика на Офенбах,
вариация от балета „Чиполино”, „Испански танц” и танц „Сегидиля” от балета
„Дон Кихот” и
много други.
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
Д ъ л г о г оe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net

дишният патрон
на празника д-р
Гецова поздрави
танцьори, ръководители и почитатели на балетното изкуство и
им подари цветя,
подаръци и грамоти за участието им в поредното
издание на красивия форум. Празникът на балета в
Лясковец няма
конкурсен характер, но изпълненията на децата
бяха наблюдавани от специалния гост на
празника д-р Бонка Матова - преподавател в Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров”.
И този път форумът бе един добър повод да се съберат и обменят опит и знания различните колективи, и в същото
време бе истински прекрасен празник за
любителите на изящното изкуство.

