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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

По повод 133 години от Освобождението на България от
турско робство, община Лясковец организира тържествено
отбелязване на празника. То се състоя на централния град-
ски площад пред памет-
ника на загиналите във
войните герои от Ляско-
вец.

Ритуалът започна с
издигане на национал-
ното и европейското зна-
ме под звуците на „Нап-
ред към победата”. Гру-
па деца, представители
от ученическия хор при
СОУ „М. Райкович” с
ръководител Кремена
Денева, изпълниха Чин-
туловата призивна пе-
сен „Вятър ечи, Балкан
стене”. Благодарствен
молебен в памет на заги-
налите за свободата на
родината ни, отслужиот-
ец Богдан. Кметът на община Лясковец д-р Ивелина Гецова
честити националния празник на всички присъстващи граж-
дани, дошли да се поклонят пред паметника на лясковските
герои. В словото си тя припомни, че приносът на лясковчани
във всички етапи на борбата за освобождение, е особено
значимипризовамладото поколениеда помнинавеки само-
жертвата на славните воинии герои, да помни труда наидео-
лозите, лишенията на хъшовете, силата на пропагандното
слово на просвещенските и духовните ни водачи. „Нека ги
помним и нека преклоним глави, в знак на гореща призна-
телност пред величествения имподвиг!”, каза още тя.

Лясковчани бяха поздравени за Деня на Освобождение-
то, освен от кмета на общината ни, същоиот генералния кон-
сул на Руската Федерация в Русе Вадимир Климанов, който
изпрати поздравително писмо за националния празник. Поз-
дравителното слово на консула бе прочетено от водещия на
ритуалаЕленаБерова.

Паметта на загиналите български и чужди бойци за сво-
бодата ни бе почетена с едноминутно мълчание на колене,
след което общинското ръководство, организации, ученици
и граждани, обсипаха с венци и цветя паметника на загина-
лите във войнителясковчани.

ДОБРИДЯЛЧАНИ СЪЩО ОТДАДОХА ПОЧИТ
НА ЗАГИНАЛИТЕ

На трети март жителите на Добри дял се събраха на по-
клонение пред паметника на загиналите във войните от
1912-1918 година свои съселяни.

Обикновен и скромен, този паметник е величав и буди

много гордост в съзнанието на настоящите жители на село-
то, тъй като олицетворява безсмъртния подвиг на отдалите
живота си за свободна България техни предци. За паднали-

те в борбата добридялчани, в чест
на които е издигнат този паметник,
съвременниците с особено силен
патос казват: „Те са герои с минало,
което и днес ги възвисява в народ-
ната памет, в неподкупващата обич
към Родината. Образът на нашата
България, не би бил истински, ако
не бяха се запазили най-трайните и
ценни следи от справедливите бор-
би наминалите поколения”.

И тази година, както традицион-
но е прието, за празника бяха под-
несени цветя и бе отслужена заупо-
койна молитва в памет на героите.

„Отечество, любезно, как хубаво си ти”, същои стихове и пес-
ни, посветени на България, бяха изпълнени от самодейците
при читалище ”П.Р.Славейков-1903” и КП „Национал” в Доб-
ри дял като поздрав към всички събрали се родолюбиви
българи.

Вдвора наЦърковния храм ”УспениеБогородично” са по-
ложени тленните останки на Петко Милев Иванов, добри-
дялчанин, който е участвал като опълченец в боевете при
Шипка - само 20-годишен. Оцелял и доживял Свободата,
умира на около 70-годишна възраст. На трети март съселя-
нитему сториха поклон и пред неговия подвиг при гробаму в
църковниядвор.

В празнич-
н и я О с м и
март кметът
на община
Лясковец д-р
Гецова уважи
дамите от пен-
с и о н е р с к и
клуб „Мазнев-
ска чешмич-
ка”, които бя-
ха подготвили
много изнена-
ди за деня на
ж е н а т а .
Тържеството
на възрастни-
те хора се
състоя в Це-
нтъра за мла-
дежки и соци-
ални дейнос-
ти и самото
място пред-
р а з п о л о ж и
всички присъстващи да се почувстват на крилете на мла-
достта, със свежи силиидух, пълен с ентусиазъмивеселие.

На празника си възрастните жени бяха поканили децата
от НУ „Никола Козлев”, които им помогнаха много за разно-
образното протичане на тържеството. С вълнуващо стихот-
ворение, посветено на жената, председателката на клуб
„Мазневска чешмичка” Сийка Камбурова откри празника. За-
едно с дамите от клуба и под вещото ръководство на своята

ръководителка Кремена Енчева, учениците бяха подготвили
много забавни състезателниигри.

И тъй като на този ден майки и баби са заети с отбелязва-
нето на своя празник, децата призоваха своите дядовци да
им помогнат в подготовката за училище - нещо, което тради-
ционно вършат в къщи жените. Мъжкото съсловие от пенси-
онерския клуб се оказа не дотам подготвено да се справи с
ежедневните задължения на дамите, но все пак показа за-
видни резултати. Дядовците се впуснаха в състезателни иг-
ри, с които трябваше да демонстрират домакински умения.
Съревноваваха се в приготвянето на закуска за внучетата,
окомлектоваха учебниците в ученическите раници за след-
ващия учебен ден, помагаха на децата в писането на домаш-
ните, а след като изпълниха
задълженията си към палав-
ниците, се наложи да се вклю-
чат и в домакинската работа –
показаха, как например се
справят с простирането. Най-
добър резултат в приготвяне-
то на бърз и вкусен сандвич за
внучето показа дядо Митко
Евтимов, а в играта за най-
бърз дядо в приготвянето на
ученическата чанта, пръв ста-
на Тодор Табаков, който явно
беше тренирал за това и в де-
йствителност е редил и друг
път учебници. Трима дядовци
се съревноваваха и в писане-
то на домашна работа по
български език на тема:
„Празникът на жената”. Дядо-

то Борис Балджиев даде израз на своите философски раз-
съждения за жената, майката, съпругата и се отличи като
първенец в сътворяването на най-вълнуващото съчинение
по този важен въпрос. С домакинстването се справи най-
блестящо Христо Недев, който подреди прането най-
правилно.

Председателката на клуба Сийка Камбурова обяви побе-
дителите в игрите. Тяхната награда бе романтичен танц, за
който призьорите имаха право сами да изберат партньорка,
с която желаят да го изпълнят. За децата пък като благодар-
ност за добрата организация на празничните забавления,
имаше големишоколади.

Тържеството продължи с поздрави, които поднесоха уче-
ниците и тяхната ръководи-
телка. Музикални изпълнения
къмвсички присъстващижени
отправи и певческата група на
клуба „Росна китка”. Индиви-
дуално изпълнение предста-
ви иЖивкаСтоименова, която
посвети своя поздрав нажени-
те, които изпълняват ръковод-
ни длъжности и с това доказ-
ват, че са не по-малко добри
от мъжете на високите посто-
ве - т. е. поздравът бе насочен
специално към кмета на общи-
ната д-р Гецова и към предсе-
дателя на пенсионерския
клуб С. Камбурова, която с не-
стихващ ентусиазъм обогатя-
ва дейността на клуба.

ЧЕСТВАХМЕ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ – ТРЕТИ МАРТ

Д-Р ГЕЦОВА БЕ ГОСТ НА ОСМОМАРТЕНСКОТО ТЪРЖЕСТВО НА ДАМИТЕ ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

на стр. 2

По прастар български обичай празникът баба Марта е
възникнал от изворите на народното родословие. Тази са-
мо българска традиция прелетя държави и континенти ка-
то усмивка и ласка, като заклинание, което завинаги се за-
печатва в нашето съзнание с вечните думи: „Нека бъдеми-
рен, да бъдещастлив големият ден набългарина!”

Изворите на народното светоусещане са дошли през
вековете, чрез червено-белите плетеници, за да се проти-
вопоставят на злото, на болестите, на бедствията. В ран-
ното утро на първи март грейвали в червено портите, пле-
тищата, дърветата, животните и стопаните.

С тези двуцветни символи на здравето бе окичена на
първи март и лясковската детска градина „Радост”. За
празника в детското заведение бе организирана празнич-
на седянка, в която участваха бабите на малките възпита-
ници. Те разказаха на децата за своето детство, за начина
на празнуване на този ден в различните краища на Бълга-
рия, изпяха им специалните песни, предназначени за се-
дянки. Адецата от подготвителна група ги изненадаха смо-
дерни начини за изработване на мартеници - от макарони,
тесто и хартия. С това бе доказано, че приемственост има,
но от висотата на съвремието, с развитието на общество-
то, сегашните поколения следват иновативните практики
за пресъздаване на древните обичаи. По повод интерес-
ния и вълнуващ начин на задружното празнуване на баба
Марта като уникаленбългарски обичай, директорът надет-
ското заведение Габриела Иванова каза: „Тази традиция
буди светли и радостни чувства в сърцето на всеки бълга-
рин. Трябва да я пазим и да я предадем на идните поколе-
ния”.

БАБА МАРТА В ЦДГ ”РАДОСТ”
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За женския празник в
клуба на пенсионера бе
организирана и традици-
онната изложба от плети-
ва и ръкоделия, изработе-
ни от възрастните дами.
Всяка година те подреж-
дат своите произведения в
пъстра експозиция, за да
демонстрират уменията
си, така характерни за же-
ната. Фино изработени ме-
лета на една кука, плетени
дантели, пъстри шевици,
майсторски изплетени бе-
бешкиидетски дрешки, ле-
нени и панамени каренца,
бяха подредени с вкус по
стените на пенсионерския
клуб. Тази година в излож-
бата бяха представени око-
ло 30 произведения, които са изработка на седемдами, чле-
нуващи в клуба - Цветанка Дамянова, Живка Андреева, Ма-
рияна Мечкова, Иванка Табакова, Виолета Атанасова, Сий-
ка Камбурова и Гинка Стоилова. Председателката на клуба
Камбурова разказва с гордост, че идеята за тази инициатива
е изключителна, тъй като по този начин се излага на показ
присъщия за българката усет към изящното и красивото. С
подобни прояви се гарантира и съхраняването на традиция-
та и приемственосттамежду поколенията.

За втора поредна годи-
на изложбата доказва, че
днешната жена достойно
се справя с наученото от
баби и майки и сътворява
така характерните за наро-
да ни пъстри шевици и
многообразнибитови изде-
лия. Най-впечатляващо в
подредбата е уникалното
творение на Цветанка Да-
мянова - оригинална бе-
бешка пелена в комплект с
колосани терлички. Друго-
то, което предизвиква си-
лен интерес, е създаде-
ния битов кът, в близост до
изложените плетива. С не-
го съвременната жена на-
помня за колоритната
българска трапеза и ха-
рактерните съдове и пред-

мети на нея, използвани в недалечното минало. Тук жените
бяха подредили предмети, носещи духа на епохата и показ-
ващи как са живели нашите предци - гърне за варене на боб,
керамични и пръстени съдове, дървени лъжици и солници,
стомнаиминиатюрни чашки за греяна ракия и т. н.

В продължение на седмица изложбата украсяваше клу-
ба на възрастните хора и можеше да бъде видяна от всеки
гражданин, който проявява интерес към изкуството на
българскатажена.

Въпреки променливото и по-скоро влажно време, намно-
го места започна пролетното почистване на дворове, гради-
ни и вилни имоти, съпроводено с изгаряне на горимите от-
падъци. Това доведе до усложняване на пожарната обста-
новка в района, тъй като много от обектите са в непосре-
дствена близост до горския фонд, а други са в самите насе-
лениместа.

Ръководството на Районната служба за пожарна безо-
пасност и защита на населението (РСПБЗН) обръща внима-
ние на гражданите, че почистването на терените от треви и
ниска растителност, чрез изгаряне, е забранено. Ръководи-
телите на предприятия, организации и фирми, както и граж-
даните, са длъжни да почистват пространствата около сто-
панисваните обекти от тревна растителност и горими от-
падъци, като ги изнасят на безопасниместа.

Пожарникарите предупреждават, че поради изключител-
но големия мащаб на нарушенията през този сезон, са при-
нудени да вземат сериозни мерки за ограничаването им, из-
разяващи се в засилване на административно-
наказателнатадейност.

Другата страна на проблема е масовото подаване на не-
проверени съобщения в Районната служба за пожарна безо-
пасност и защита на населението. Това водидобезсмислено
ангажиране на дежурните екипи, което може да предизвика
ситуация, в която да няма кой да реагира на сериозен пожар.
Затова апелът на специалистите е, преди да вдигнат теле-
фона, гражданите да се уверят, че действително става дума
за безконтролно горене и прекратяването на пожара неможе
да се извършис подръчни средства.

Кметът на община Лясковец д-р Гецова бе един от члено-
вете нажуриращата комисия, която трябвашедаоцени твор-
бите, участващи в двадесетото по ред издание на традици-
онното биенале на хумора и сатирата. То се провежда в сто-
лицата на хумора Габрово от 1973 година. Всяка нечетна го-
дина под мотото “Светът е оцелял, защото се е смял” проти-
ча конкурс в различни раздели - карикатура, графика и ри-
сунка, живопис, скулптура, плакат и фотография. Темата за
всички раздели е свободна. Международното биенале на ху-
мора и сатирата в изкуствата е най-мащабната международ-
на проява у нас, включваща конкурси за съвременни пости-

жения на хумористичното и сатиричното изкуство. Организа-
тори на проявата са Музеят „Дом на хумора и сатирата”, об-
щина Габрово, Министерство на културата и сдружение “Ху-
мор на народите”. Председател на организационния комитет
е кметът на община Габрово. Журито, съставено от профе-
сионалисти и предишни лауреати, селекционира творбите и
присъжда наградите. Голямата награда на биеналето е ста-
туетка “Златният Езоп”, особено престижна е и наградата на
град Габрово - статуетката “Гаскар”.

В XX-тото издание на биеналето участват, освен българ-
ски творби, също и произведения от 59 различни страни,

от стр. 1

Д-Р ГЕЦОВА БЕ ГОСТ НА ОСМОМАРТЕНСКОТО ТЪРЖЕСТВО...

Д-Р ГЕЦОВА ЖУРИРА МЕЖДУНАРОДНОТО
БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ГАБРОВО

„НЕ ПОДАВАЙТЕ НЕПРОВЕРЕНИ
СИГНАЛИ ЗА ПОЖАРИ”
АПЕЛИРАТ ОТ ПОЖАРНАТА

През месец март тази година се проведе подбор на пер-
сонала на Дневен център за възрастни хора по проект
„Пълноценен живот и грижа за възрастните хора в община
Лясковец, чрез създаване на дневен център”. От подалите
документи 30 кандидати, на събеседване бяха поканени 16
борещи се за 7 работни места, които се разкриват в рамките
на Дневния център. Те са за администратор, социален ра-
ботник, рехабилитатор, медицинско лице, хигиенист, скла-
дов работник и психолог, коитощебъдат на разположение на
възрастните хора, ползващиуслугите наДневнияцентър.

След извършения подбор, кандидатите одобрени да зае-
мат обявените длъжности започнаха интензивно няколкод-
невно обучение от нает по проекта лектор.Обучениетоще за-
върши през месец април с посещения на други услуги от по-
добен тип.

В края на месец март започна и набирането на потреби-
тели на услугите, коитоще се предлагат в Дневния център за
възрастни. Разлепени са обяви в клубовете на пенсионера в
града и по селата, клуба на инвалида, на входа на Домашен
социален патронаж, всеки ден се излъчва рекламен клип по
Общинското кабелно радио. Повече информация потенци-
алните потребители на центъра могат да получат в стая№7
в сградата на общинска администрация приНевенаПетрова
- ръководителна проекта.

Този документесъздаден сфинансоватаподкрепа наОперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
съюз чрезЕвропейския социаленфонд. Цялатаотговорност за съдържани-
ето на документа се носи от Община Лясковец и при никакви обстояте-
лстванеможеда се приема, четози документотразява официалнотоста-
новищенаЕвропейския съюзиАгенция за социално подпомагане.

Схема BG051PO001-5.2.06
„Социални услуги за социално включване”,

Договор BG051PO001-5.2.06-0134-С-0001 „Пълноценен живот
и грижа за възрастните хора в община Лясковец, чрез създаване на дневен център”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките

ресурси” 2007-2013, съфинансирана чрез Европейския социален фонд.

ЗАПОЧНА НАБИРАНЕТО НА
ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР

Във връзка с изпълнение на дейности, заложени в проект
„Социалната Икономика – Лост и Алтернатива в развитето
на Община Лясковец” договор № BG051PO001-5.1.01-0050-
C0001, на 23 март 2011 година в хотелски комплекс „Лесо-
парка” в Лясковец, се проведе регионална кръгла маса
„Обмен на добри практики в социалното предприемачество”.
Целта на събитието бе да се дискутира популяризирането на
добри практики на социално предприемачество в България,
както и социалното предприемачество сред потенциални из-
пълнители.

Участниците бяха представители на бенефициенти, реа-
лизиращи проекти за социално предприемачество, несто-
пански организации, организации на хора с увреждания, об-
ластна управа, доставчици на различни социални услуги и
представители на общини, реализиращи проекти по социал-
ното предприемачество.

Официални гости на регионалната кръгла маса бяха д-р
Ивелина Гецова - кмет на община Лясковец, г-жа Любомира
Попова - зам. областен управител на област Велико Търново
и г-жа Мария Василева - главен експерт Регионално ниво на
Агенция „Социално подпомагане” за областВеликоТърново.

Участниците представиха шест проекта за социално
предприемачество, които се реализират на територията на
северна България в градовете Търговище, Плевен, Велико
Търново, Златарица, Лясковец и с. Вонеща вода. Споделиха
се успехи, проблеми и трудности, през които са преминали
бенефициентите през периода на реализиране на проектни-
те идеи. Поканените да се запознаят и повишат знанията си
за социалното предприемачество, имаха възможност да за-
дадат своите въпроси къмизпълнителите на проектите.

Бяха представени механизмите, които бенефициенти из-
ползват, или ще използват за постигане на устойчиво разви-
тие на социалното предприемачество и след приключване
на проектните идеи. В заключение се направиха изводи, кои-
то според присъстващите на регионалната кръгла маса, са
основен проблем за постигане на устойчиво социално пред-
приятие в България - липсата на преференции за държавни-
те структури, които проявяват интерес към ползването на
продукти и/или услуги предоставяни от социални предприя-

тия, както и нуждата от собствена нормативна и законода-
телна уредба за социалните предприятия.Направи се и пред-
ложение социалните предприятия да бъдат доставчици на
социални услуги по смисъла на Закона за социалното подпо-
магане.

През месец март се проведоха промоционалните парти-
та сред детските заведения на територията на община Ляс-
ковец. Аниматорът отДетски център „Зън-зън”, заедно с коор-
динатора на социалното предприятие, тръгнаха на турне в
детските заведения на общината. На предварителна среща с
представители на детските градини беше решено темата на
тържествата да е свързана с посрещането на първа пролет.
Аниматорът, обучен в рамките на проекта, бе подготвил дет-
ско тържество, посветено на идването на пролетта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социа-
лен фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ляско-
вец и при нинакви обстоятелства неможе да се приема, четози документотразява офици-
алнотостановищенаЕвропейския съюзиДоговарящияорган.

РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА СЕ ПРОВЕДЕ В ЛЯСКОВЕЦ

-
BG051PO001-5.1.01-0050-С0001

С.И.Л.А „Социалната икономика Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

сред които Русия, Япония,
Германия, Великобритания,
Италия, Гърция, Турция,
Франция и др. Най-много
български творби са пред-
ставени тази година в раздел
скулптура. Председател на
журито бе проф. Георги Ча-
пкънов - скулптор, член на
Европейската академия за
наука и изкуства в Залцбург.
Д-р Ивелина Гецова бе член
на комисията, представител
на „Скални материали” АД -
Русе. Тяще връчи на победи-
телите наградите, които пред-
вижда фирма „Скални мате-

риали” - наградата за скулптура - 2000 лв. и диплом, при-
съдена на Венелин Иванов, както и наградата за млад скул-
птор /до 35 г./ - 1000лв. и диплом, която получаваДаниелСто-
янов. Официалната церемония по награждаването на лау-
реатитещесе състои на 21май2011 г.
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Кметът на общинаЛясковец д-рИвелина Гецова изпрати
писмо с послание от свое име и от името на жителите на об-
щината до Негово превъзходителство извънредния и
пълномощен посланик на Япония в Република България
МакотоИто.

В писмото си кметът на Лясковец изразява най-искрена
човешка солидарност и съпричастност от името на жители-
те на общината и лично от свое име към всички засегнати от
голямата трагедия. В посланието на лясковчани се изразява
готовност за подкрепа и надежда, че жителите на Япония, с
присъщата си духовна сила, вяра и мъжество, ще успеят в
най-скоро времедапреодолеят сполетялото ги нещастие.

Община Лясковец организира благотворителна акция „В
помощ на Япония”, изразяваща се в събиране на парични
средства, които заедно с посланието бяха предоставени
лично на японския посланик.

Благотворителният жест се инициира по повод разруши-

телното земетресение и цунами, сполетели страната на
Изгряващото слънце и довели до гибелта на хиляди невин-
ни. В сградата на общината в информационния център бе
поставена кутия, в която общинска администрация и граж-
даните пускаха паричната помощ.Подобни пунктове имаше
и в петте кметства, във всички градски и селски детски гра-
дини и в четирите учебни заведения на територията на об-
щина Лясковец. Предвид голямата помощ, която японското
правителство оказа на община Лясковец с реконструкцията
наджулюнската детска градина, гражданите на общинаЛяс-
ковец показаха силно желание да откликнат на идеята и та-
ка да засвидетелстват уважението си към пострадалия на-
род.

Сътрудничеството на община Лясковец с Япония е
дългогодишно. Особено тесни станаха връзките ни с япон-
ския народ през последните няколко години. Откакто Кало-
янМахлянов прославя името на общината в японската стра-

на, неведнъж представителни делегации са посещавали
град Лясковец и родното село на сумиста, за да засвидете-
лстват своите топли приятелски чувства към съгражданите
му. Общината е установила трайни взаимоотношения с
японското посолство и с други организации, тясно свързани
с българо-японската дружба. Доказателство за това са ра-
ботните отношения с предишните двама посланици на Япо-
ния у нас КоичироФукуи иЦунехару Такеда, както и осъщес-
твения проект, в резултат на получената безвъзмездна по-
мощ от япоското правителство за реновиране на детската
градина в Джулюница. Японски дървета сакури бяха заса-
дени от група ентусиасти, любители на природата и членове
на Всеяпонския селски съюз, които преди две години поис-
каха да осъществят сътрудничество с общината във връзка
с опазване на природата. От скоро общинаЛясковец е също
и в партньорски взаимоотношения с Центъра за изкуства и
културендиалог "ИкуоХираяма” -София.

Най-голямото училище
в община Лясковец СОУ
"М. Райкович" е наследник
на пълна реална смесена
гимназия от 1944 г. От 15
ноември 1965 г. влиза в но-
ва сграда вцентъра на гра-
да . Преминава през
основно училище, като на
18 ноември 1971 отново
приема за патрон името на
архимандрит Максим Рай-
кович и същата година е
удостоено с орден "Кирил
и Методий". От 1990-
1991г. в СОУ "М. Райкович"
горният курс се обучава в
корпус ІІ, като за целта е
предоставена сградата на
бившия партиен дом. От
тази година придобивките
на училището непрекъсна-
то се умножават. От 1991 г. е осъществен прием на първия
випуск първокласници. През 1990г. е обзаведен модерен
комплекс по биология, следват кабинетите по физика, хи-
мия, география, информатика, математика, чуждоезиково
обучение. От 1996 г. успешно се обучават и реализират уче-
ници в паралелки с профил "Биология", "Математика",
"Информатика", както и по професиите: "Оператор в шев-

ното производство " ,
" А д м и н и с т р а т о р -
документалист", "Органи-
затор на среден и дребен
бизнес" и най-новата про-
фесия - "Технология на
опазване на околната сре-
да". От месец март 2002 г.
училището има достъп до
световната интернет-
мрежа.

Тази година се на-
вършват 40 години от обя-
вяването за патрон на учи-
лището името на архи-
мандрит Максим Райко-
вич. Всяка година в чест
на големия учител, об-
щественик, духовен водач
и просветител, училищно-
то настоятелство органи-
зира поредица от праз-

нични прояви в дните около 10март. За патронен празник на
училището е избрана датата на кончината на архимандрит
Максим, тъй като е неизвестна рождената му дата. Причи-
ната, нашето училище да бъде именовано „Максим Райко-
вич”, еширокоизвестниятфакт, че отецМаксимоставя в сво-
ето завещание 200 австрийскижълтици за лясковското учи-
лище.

На 13 януари 1873 година, пред свидетелите Гаврил Г.
Аврамов и Атанас Михайлов, той прави завещание: за
първата българска гимназия, или семинария в Лясковец –
250 жълтици; за лясковското училище – 200. На 25февруа-
ри 1874 г. по стар стил, на 10март по нов в Галац умираархи-
мандрит Максим Райкович. Васил Стоянов – един от осно-
воположниците на БАН пише: „Максим Райкович след Нео-
фит Бозвели е бил един от първите поборници за въздига-
нето на потъналата българска народност, чрез просвеще-
нието и придобиването на черковни нашиправдини”.

За поредна година патронният празник на най-голямото
лясковско училище бе отбелязан подобаващо от учители и
ученици. На традиционния празничен концерт на гимназия-
та, гост беше кметът на общинаЛясковец д-рИвелина Гецо-
ва. В приветственото си слово тя се обърна къмвсички праз-
нуващи с думите: „Максим Райкович е една светла личност,
оставила трайна диря в летописа на лясковския живот.
Бъдете горди от това, че името на училището, в което ежед-
невно се трудите, е име на велик българин. На всички учите-
ли и ученици от сърце желая здраве, благополучие и отлич-
ни постижения.” Директорът Николай Кожухаров също по-
здрави всички възпитаници на училището и техните учите-
ли. В богатата концертна програма се включиха ученици от
различни класове и формации – училищния хор, мажорет-
ния състав, имаше и състезателни танци, фолклорни сце-
нични изяви, редица музикални изпълнения и много други.
Всички тези изпълнения показаха таланта на подрастващи-
те и представиха многообразния културен живот на най-
голямото нашеучебно заведение.

Първопролетен крос организира община Лясковец, за-
едно с ръководството и спортните деятели на четирите об-
щински училища. Проявата е първата за годината и е една
от многото, включени в тазгодишния спортен календар на
общината.

В чест на пристигането на пролетта и за добро здраве на
подрастващото поколение, местната власт даде възмож-
ност на всички желаещи да се включат в надбягването, а за
тримата финиширали първи в съревнованието бе осигури-
ла предметни награди и грамоти. Общинското ръководство
все по-упорито внедрява организирани спортни състеза-
ния за децата от общината, с цел да бъдат избегнати нега-
тивни явления като обездвижване и затлъстяване при уча-
щите се. Освен традиционните ученически щафети Ве-
ликденска и тези, свързани с празника на Българския спорт
17 май и с празника на българската община 12 октомври,
общинското ръководство тази година реши да даде
възможност на младите, с крос-бягания да посрещнат
Първа пролет.

Бяганията
бяха по пред-
в а р и т е л н о
определени
маршрути за
различни те
въ зрас тови
групи. Състе-
заваха се де-
ца от начален
курс, среден
курс ученици,
а в групата на
н а й -
големите, има-
ха възмож-
ност да се
включат и же-
лаещи граж-
дани. Имаше
и двама пред-
ставители на
общинска администрация. Освен ученици от трите градски
училища, в спортния празник участие взеха и деца от джу-
люнското училище „П. Р.Славейков”.

В най-малката група І-ІV клас първи станаИвайлоЯнков
ученик от НУ „Никола Козлев”. Втори е Димитър Иванов,
възпитаник на НУ „Цани Гинчев”, трети се класира Дейхан
Мехмедов от същото училище.В групата на по-големите по-
бедител стана Валентин Йотов, след него са Станислав
Илиев и Галин Николов - и тримата ученици от СОУ „Мак-
сим Райкович”. При учениците от горен курс ІX-XІІ клас най-
добър в кроса беше Димитър Дамянов, Николай Цонев е
втори, а Мартин Чолаков зае трето място в надпреварата.
Поощрителна награда в тази група имаше и за Галя Ивано-
ва - девойка, представила се успешно в съревнованието с
по-силния пол.Наградите и грамотите на призьорите връчи
заместник-кметът ГеоргиПетров.

-

-

-

Преди официалното откриване на спортното мероприя-
тие, заместник-кметът Георги Петров призова учениците и
всички, които имат желание да се раздвижат, да се отърсят
от зимното настроение и им пожела здраве, бодрост, пове-

че слънчеви
у с м и в к и и
у с п е ш е н
старт.

Ловците с един куршум „уцелиха” две важни събития.
Осмомартенско тържество и закриване на ловния сезон си
организираха Ловно-рибарското сдружение „Сидер войво-
да” в самото навечерие на дамския празник. Двеста души
ловци и съпругите им се събраха в ресторант „Първи май” в
Г. Оряховица за шумната вечеринка. Тя се провежда за вто-
ра поредна година и е подходящ повод мъжете-ловци да за-
свидетелстват уважение къмсвоите половинки.

Естествено за всяка предсавителка на нежния пол има-
ше цвете-подарък, и като на празник, не липсваха и наздра-
вици, танци и забавни игри. Организаторите се бяха погри-
жилии за атрактивна томбола, в която, в духа на празника, го-
лямата награда беше прасе. 95-килограмовата награда в
комплект с кашон вино, получи Ловно-рибарската дружинка
от Джулюница. Втората награда в разигралата се томбола
пет килограма сухимезета, се падна наловците от Горски до-
ленТръмбеш, а козаревската ловна група получи третата на-
града торта с бутилка уиски.

Така ловците изпратиха в историята още един ловен се-
зон.

-

-

ОБЩИНАТА НАПРАВИ БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ КЪМ ЯПОНСКИЯ НАРОД

ПРЕДИ 40 ГОДИНИ ГИМНАЗИЯТА НИ ПРИЕМА ЗА ПАТРОН ИМЕТО НА МАКСИМ РАЙКОВИЧ

С КРОС ОТБЕЛЯЗАХА ПЪРВА ПРОЛЕТ УЧЕНИЦИТЕ В ЛЯСКОВЕЦЛОВЦИТЕ ИЗПРАТИХА
СЕЗОНА С ВЕЧЕРИНКА
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ПОНИТА И ФАЙТОНИ БЯХА
ГОЛЯМАТА АТРАКЦИЯ ЗА
ТОДОРОВДЕН В СЕЛО

КОЗАРЕВЕЦ
И тази година интересът

към проявите в Козаревец,
посветени на Тодоровден, бе
огромен. Вартоломеевата
мъжка сватба, провеждаща
се през февруари и кушиите
за Тодоровден, са двете най-
зрелищни събития за жите-
лите и гостите на селото. Кон-
ският Великден в Козаревец
и Ергенската сватба вече де-
сетилетия наред са забавни
прояви замалои голямо.Ока-
за се, че тази година козарев-
чани празнуват за 25-ти път
този ден и интересът от годи-
на на година е все по-голям, а
масовостта на събитието пре-
връщаселоКозаревец в едноот най-емблематичните и попу-
лярни с конските кушии селища във великотърновски реги-
он.

И тази година Тодоровден в Козаревец започна на цен-
тралния селски площад с традиционния водосвет за здраве
на конете. Отец Валентин освети питката, с която бяха за-
хранени животните и ездачите им, чу се конския марш и раз-
вявайки байрака на Конярското дружество, участниците
тръгнаха в строен парад да обиколят селото. Водеше ги със
знамето председателят на дружеството Румен Рашев. Пре-
ди това празникът бе официално открит от кмета Парашкев
Парашкевов, който пожела на състезаващите се никога да
не губят спортния си дух, пожела им успехи, а гостите приве-
тства с „Добредошли”.

Впрочем гости никак не липсваха – на мегдана този път
се бяха събрали над 1000 души, невиждано досега множес-
тво от хора, дошли за голямото събитие. Освен живеещите в
селото, имаше голямо присъствие на зрители и от съседни
общини и населени места. В състезанията се включиха око-
ло 20 мъже от Козаревец, ГорнаОряховица, ДолнаОряхови-
ца, Добридял, от гр. Еленаи с.Плаково.

Адмирации тази година заслужи Никола Енчев, дългого-
дишен член на Конярското дружество, който взе участие в
празника с 5 собствени коня, обучени за профисионална ез-
да. Неговият внушителен файтон с красив конски впряг
събра погледите на жителите и гостите на селото. Двете му
понита привлякоха детската аудитория на селската мера и
се превърнаха в най-голямата атракция на празника. Заслу-
жено чистокръвеният му жребец Гранд Сеньор, с ездач
възпитаникът наКоннабазаАрбанаси, козаревчанинътСвет-
лозарЙорданов, спечелиха първотомясто в конната езда.

След водосветът градусът на емоциите бързо се вдигна,
щом започнаха същинските надбягвания на селската мера.
Имаше четири дисциплини – паркиране с каруца на заден
ход в гараж, състезание с конски впрягове, състезание смага-
решки впрягове и конни надбягвания.

Кметът лично награди призьорите с парични премии и
флагчета за участие.

При конните надбягвания конкуренцията никак не беше
малка. След оспорвана борба в елитната група ездачи, при-
зът грабна Светозар Йорданов. Втори остана Тодор Сталев

от Горна Оряховица, а
трети – Иван Райков от
Елена. В гонката с кон-
ски впрягове (каруци)
първи се класира Деян
Георгиев, втори е Краси-
мир Радев, а трето мяс-
то заслужи Йордан Рад-
ков.

В голяма атракция за
зрителите се превърна
надбягването с мага-
решки впрягове. В чел-
ната тройка се наредиха
Иван Димитров от Коза-
ревец, Илия Димитров
“Шефа”, който заедно
със своя партньор мага-
рето Вальо, бяха за
поредна година ат-
рактивни участни-
ци в състезанието.

Специалното пришефа е, че самата му каручка е с чер-
вено покривало и затова е марка „червено ферари”, на
което има забученибългарско и европейско знаме.

При паркирането на заден ход най-точен беНиколай
Жеков от съседното село Добри дял, втори е Иван Ди-
митров от Козаревец, а трети остана Стефчо Панчев –
същоот селото-домакин.

Между отделните етапи на състезанията, публиката
имаше възможност да се изяви във викторина, чиито
въпроси бяха свързани с дейността на Конярското дру-
жество и неговата история. Имаше и атрактивен фай-
тон, внесен отАвстрия, който същое собственост наНи-
кола Енчев. Имаше и понита, с които децата се снимаха
за спомен. За малчуганите, освен безплатна езда с по-
нитата, имаше и лакомства като награда от викторина-
та.

В празничния Тодоровден бяха почетени и именни-
ците от село Козаревец. За тях имаше специален по-
здрав от диджейЖИКОи златаришкияоркестър ”Романе”.

Организатори на събитието бяха Конярското дружество в
Козаревец, читалище ”Земеделец-1899” и кметството. И та-
зи година празникът бешеосъществен с подкрепата на общи-
на Лясковец и над 10 фирми на територията на общината.
Организаторите изказват благодарност към всички тях за
съдействието в реализацията на чудесния празник.

И В ДЖУЛЮНИЦА СИ СПРЕТНАХА
ХУБАВ КОНЕН ПРАЗНИК

Топлото и слънчево мартенско време събра многоброй-
на публика на стадион „Владислав” в центъра на селото, за
да отбележи подобаващо Тодоровден. За втора поредна го-
динаинициативниджулюнчани, съвместно с читалище „Про-
буждане-1896“ организираха надбягвания в три категории:
кушии смагарешки каруци, с конски каруции препускане с ко-
не. Участниците в събитието бяхамного повече, в сравнение
с миналата година и поднесоха на зрителите истинска шоу-
надпревара.

Поздрав към населението и състезателите по случай
празника, отправи кметът на селотоЯнкоЯнков. Наградният
фонд от парични средства, царевица и пшеница за животни-
те, бе осигурен от доброволни дарители - жители на Джулю-
ница. Най-атрактивно бе съревнованието при магарешките

каруци, където публиката с възторг аплодираше магарето
Мариян. То имаше тежката задача, да тегли преголям товар
– своя тежичък стопанин. Имаше проява и на магарешки
инат по средата на терена, но също така и магарета-
спортисти. Наградата заслужено бе присъдена на Димо Чо-
лаков, чието животинче отнесе всички останали участници с
пълен галоп.

В оспорвана надпревара протече и надбягването с кон-
ски каруци. Сред бурните аплодисменти на публиката, която
с емоция и под напрежение следеше развоя на събитието,
се доказаха най-младите състезателиИванБалкански иСто-
ян Иванов, които се наредиха съответно на първо и второ
място.

Под стриктното ръководство на Върбан Боев и Иван Ива-
нов, премина и надпреварата в другата дисциплина - препус-
кане с коне. Най-атрактивния участник Дончо Александров
се открои със своята колоритна осанка, а отличната му езда
бе в синхрон с пъргавата имощна кобилаНели.

Организаторите бяха предвидили и награда за най-
добър и нагизден кон, като за целта всички животни дефили-
раха пред публиката, водени от своите стопани. Най-бурни
овации получи конят с имеВихъри стопанинСтоянИванов.

За джулюнчани празникът бе едно чудесно изживявяне,
а събитието изпълнено с много емоция и нестихващи комен-
тари. Коментираше се най-вече един безспоренфакт – това,
че Джулюница е дала не един успешен състезател по конен
спорт, като Мирослав Илиев например, като Иван Добрев,
СтоянПетков идр.

ВпрочемМирослав Илиев е едно от най-известните име-
на в конния спорт в целия наш регион. Заради големите си
успехи в областта именно на този вид спорт, преди няколко
години, той бе удостоен със званието заслужил гражданин
на общинаЛясковец. Илиев е елитен състезател във велико-
търновския клуб по конен спорт “Калоян - 92.” и всяка година
печели призовите места в организираните конни състезания
вАрбанаси.И тази година наТодоровден, майсторът на спор-
та завоюва първото място. Въпреки, че в центъра на турис-
тическото селище дефилираха 17 коне и жокеи от клуба, ко-
нят Бой бе определен за най-представителен на традицион-
ния празник, а ездачът муМирослав Илиев, получи призово-
томясто за своето отлично представяне.

На 13март 2011 година се проведе първото за този сезон
състезание по ориентиране. То се състоя в парк Кайлъка
край Плевен. В надпреварата участие взеха 240 състезате-
ли от цялата страна. 24 деца от Лясковец, които се състеза-
ват за спортен клуб по ориентиране „Браун тим”- В. Търново
също се включиха в тази не лека надпревара и успяха да за-
воюват призови места. При 10-годишнитеСилвенаИванова
е втора, а Марина Цанкова е трета, Станислав Йорданов е
трети при момчетата в тази група. При М 12 Галин Николов
зае първо място, а Димитър Дамянов се класира втори при
М 16. При възрастните Ж 45 и М 45 Снежана Кадиева и Ди-

митър Димитров се класираха първи, а Даниела Димитрова
бе втора в същата група. В елитната мъжка група Андрей
Абаджиев зае третомясто.

Всички останали състезатели се представиха велико-
лепно и отборът успя да събере най-много точки, с което зае
първомясто в комплексното класиране.

След този успешен старт на сезона, нашите браунтимци
си пожелаха ощемного купи имедалипрез годината.

Само седмица по-късно лясковските деца от Браун тим
се включиха и в състезанието „С карта из Търновград”, кое-
то организираха СКО “Трапезица – 1954”, Българска феде-

рация по ориентиране, община Велико Търново и ТД “Тра-
пезица – 1902”. Първенството се проведе в два дни - 19 и 20
март, в навечерието на празника на град В. Търново. В над-
преварата участваха над 30 деца от Лясковец във всички
възрастови групи. В съботните два старта спринт и нощно
ориентиране участие взеха по-големите състезатели от 12
до 16-годишна възраст и си осигуриха шансове за предни
места в комплексното класиране. През неделния ден се
включиха и по-малките ориентировачи в групата на десетго-
дишните. Въпреки, че за някои от тях това беше първи старт
в този красив спорт, те финишираха успешно за радост на
треньори и родители. При по-големите се проведе Микро
ориентиране, немного популярно все ощевБългария.Стар-
товете бяха около Преображенския манастир, по централ-
ните улици на старата столица и в местността Ксилифор,
където през втория ден бе и състезанието „Мама, татко и
аз”. В Ксилифор се състоя и награждаването, като класира-
нето бе извършено в резултат сбора на времената от раз-
личните стартове. Класиралите се до трето място в отдел-
ните групи бяха наградени от главния ръководител на
съдийския състав проф. д.п.н. Пламен Легкоступ, ректор на
ВТУ.

В комплексното класиране от трите старта при М 12
първи е Галин Николов, при Ж 14 Десислава Стоянова бе
трета. При М 14 Иван Ангелов стана втори, а Валентин Йо-
тов - трети. В групаЖ 16 Велина Терзиева бе първа, а Крис-
тияна Гецова се класира трета. При М 16 Димитър Дамянов
завоюва първото място. Общо отборът спечели 11 златни, 5
сребърнии6бронзови отличия.

За поредна година купата отново е в ръцете на Браун
тим. Голям принос за това имат децата от Лясковец, които
изведоха клуба на челна позиция.

НА КОНСКИ ВЕЛИКДЕН С КУШИИ В КОЗАРЕВЕЦ И ДЖУЛЮНИЦА

ЛЯСКОВСКИТЕ БРАУНТИМЦИ УСПЕШНО СТАРТИРАХА ЗА СЕЗОНА

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината


