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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Десетгодишна е вече историята на ляс-
ковския конкурс, в който децаот детските гра-
динии по-големи ученициот общинските учи-
лища се съревновават. Надпреварата е за
най-добър майстор на коледно-новогодишна
картичка, която малките творци рисуват или
апликират. През годините децата усъвърше-
нстваха уменията си и всяка година показват
все по-добри резултати. Идеята за учредява-
не на конкурса е да се разгърне потенциалът
на децата, да развият творческото си мисле-
не и да изваят върху белия лист своите идеи,
да нарисуват своитемечти.Почти всяка годи-
на в този конкурс събраните за участие кар-
тички са над 200. И тази година желанието на
децата да участват в надпреварата над-
хвърли очакванията на журиращите специа-
листи.

192 са представените честитки за сърев-
нованието, а журито и тази година имаше не
леката задача да класира най-красивите от
тях.Изборът, както винаги, бешеособено тру-
ден, тъй катомалките творци с всяка измина-
ла година стават все по-добри. Всички кар-

тички са оценени с отлична оценка, но награ-
дените автори са само 30 на брой художни-
ци. Те бяха поканени да се срещнат с кмета
на Общината д-р Гецова, за да получат гра-
моти, подарък и похвала за уменията си. Д-р
Гецова благодари на деца, учители и родите-
ли, които присъстваха на награждаването за
активното включване на детските заведения
и училищата в Общинския конкурс в про-
дължение на 10 години. „Картичката е сим-
воли знак за добри приятелски чувства и пра-
ви връзката между адресат и адресант много
специална, а посланието на рисунките и по-
желанията са мил жест към получателя, осо-
бено в навечерието на светли празници. В то-
ва се убеждават вече 10 години лясковските
деца и вместо да им омръзва, всяко следва-
що издание на конкурса е все по-
впечатляващо за участниците, които са апли-
кирали още в първите групи на детската гра-
дина и продължават да рисуват в средния
курс на училището”, каза д-р Гецова.

Тази година създателите на най-
оригиналните честитки са Ивелин Димитров

от ДГ „Радост”, Борис Бояджиев от ДГ „Сла-
вейче”, Мартин Попов от ДГ „Вълшебство” и
МихаелаНиколова отДГ „Пчелица”, които бя-
ха класирани съответно на първо, второ, тре-
то и четвърто място. Техните творения са

предназначени за Президента
РуменРадев, за вицетомуИли-
яна Йотова, за председателя
на Народното събрание Цвета
Караянчева и за министър-
председателя Бойко Борисов.
Те и още 26 деца получиха по-
здравленията на кмета, а после
се снимаха за спомен с д-р Ге-
цова. Картичките на първенци-
те и всички останали ще бъдат
изпратени с поздрав-послание
и до народни представители,
министри, кметове, председа-
тели на общински съвети, ди-
ректори на институции, прияте-
ли и колеги от различни общи-
ни. За поредна година с честит-
ките на децата ще бъдат стоп-

лени за празниците сърцата на възрастни хо-
ра от община Лясковец - потребители на До-
машния социален патронажина почасови со-
циални услуги, хора в неравностойно поло-
жение, самотни иболнилясковчани.

БЛИЗО 200 ДЕЦА УЧАСТВАХА В ДЕСЕТАТА НАДПРЕВАРА ЗА НАЙ-ХУБАВА КОЛЕДНА КАРТИЧКА
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На специална церемония в
препълнената зала на Висше-
то училище по агробизнес и
развитие на регионите - Фили-
алВеликоТърново, своите дип-
ломи получиха абсолвенти от
Лясковец. На събитието при-
съства и кметът на Община
Лясковец д-р Ивелина Гецова,
която всяка година е от почет-
ните гости на церемониите по
връчване дипломите на бака-
лаврите и магистрите. Тази го-
дина учебното заведение из-
прати Юбилеен Випуск 2017 г.
За абсолвентите това бе осо-
бено тържественмомент, защо-
то те завършиха висшето си об-
разование в годината, когато
Пловдивският ВУЗ отбелязва 25 години от
създаването си, а от разкриването на Вели-
котърновския филиал бяха отпразнувани 15
години. Поздравления към абсолвентите от-
правиха ректорът на ВУАРР академик Ди-

митър Димитров и заместник-ректорът и ди-
ректор на регионалния филиал доц. Петър
Петров. Ръководството на училището поже-
ла на младите 303 бакалаври и магистри

НАШИ МЛАДЕЖИ СА СРЕД

ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
Уважаемисъграждани,

Мирна, здраваиуспешна2018 година!
Веселипразници!

Пред прага на Рождество Христово и Новата година, нека отворим
сърцата си задоброто идабъдемпозитивни в помислите си, скромни вжела-
нията си и искрени към околните, нека не спираме да мечтаем и да се стре-
мим къмдуховното и възвишеното.

Новата 2018 г. ще бъде много важна за България. Осъзнавайки това, се
надявам да намерим пътя към консенсуса и конструктивизма, а всяка нова
година е най-подходящият момент за ново начало. С председателството на
Съвета наЕвропа,щенастъпят по-добридни за всички нас. Затова нека про-
дължим да работим за разцвета на нашата община и за по-щастлив живот. С
новото начало, пожелавам на всички нас, да бъдем по-добри хора, да бъдем
принципни, да живеем по-спокойно и да се научим да сбъдвамемечтите си с
труд и себеотдаване. С вярата в човека и обичта към ближния, можем да
осмислимбитието си и аз съмсигурна, че чувството за празничностщенина-
сочи към добрите дела, къммъдри действия и оптимизъм за благоденствие-

то на общинаЛясковец.
Нека топлината и светлината на тези празници сгреят нашите души и ни помогнат по пътя един към

друг. Бъдете здрави и нека през следващата годинадаимамемного нови поводида се гордеемс постигна-
ти резултати, с повече реализирани проекти, с по-добри условия за развитие иживот в общинаЛясковец.

д-р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
Кмет на Община Лясковец

Скъписъграждани,

Веселипразницинавсички!

В навечерието на светлите празници - Рож-
дество Христово и настъпването на Новата
2018 година, отправям сърдечни пожелания за
много здраве, любов и благоденствие във Ва-
шитедомове!

Вярвам, че 2018 ще бъде по-добра и по-
щастлива за нас, защото всички ние го заслу-
жаваме. В тези дни на равносметка от измина-
лата година, отправяме благослов, упование и
надежда къмнастъпващатаНова година.Надя-
вам се, че всеки един от Вас има повод за лич-
но удовлетворение от постигнатото и ще пре-
крачи Новата 2018 със стремеж за повече ра-
дост и разбирателство.

В Коледната свята нощ да отворим сърцата си за искрица доброта, чове-
щина, обич и оптимизъм. Нека Новата година влезе във Вашите домове с
много късмет, лично и семейнощастие, мир и любов! Нека тя бъде година на
сбъднати очаквания идадонесеблагополучиеи просперитет за общинаЛяс-
ковец!

ДАНИЕЛА АРАБАДЖИЕВА
Председател на Общински съвет - Лясковец

ОТЛИЧНИЦИТЕ - АБСОЛВЕНТИ НА ВУАРР
В читалище „Земеде-

лец-1899” в село Козаре-
вец се състояха праз-
нични вечери на теат-
ралното любителско из-
куство. За празничните
прояви се събрахамного
актьори, партньори и
приятели на козаревски-
те театрали, гости, пред-
ставляващиразличниин-
ституции и вярната пуб-
лика на театралната тру-
па. Поводът беше чес-
тване на двоен празник -
120 години театралноде-
ло в селото и 10 години
от създаването Театърът на Стефка Петрова.
Тези две важни годишнини събраха в чита-
лищния салон бивши и настоящи актьори и
многобройна публика. С много трепет в
сърцата си всички видяха откъс от първата иг-
рана в селото постановка „Иванку, убиецът на
Асеня”. Това се случва точно преди 120 годи-

ни, през далечната 1897 година, когато учите-
ли ентусиасти на импровизирана сцена в ко-
ридора на старото училище в Козаревец, по-
ставят началото на театъра. През втората те-
атрална вечер днешните членове на трупата,
40% от които млади хора до 25 години, изиг-

,

КОЗАРЕВСКИЯТ ТЕАТЪР
ОТБЕЛЯЗА ДВОЕН ПРАЗНИК
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раха най-новата си пиеса -
сръбската комедия на Све-
тиславМинкович „Годеж”.

Преди това официално
бе отбелязана годишнината
от създаването на съвре-
менната трупа и бе разказа-
но за развоя на театралното
дело. С изчерпателна пре-
зентация за 120-годишната
история на театралното из-
куство в селото, бяха запоз-
нати всички присъстващи на
събитието.Следпървата пи-
еса „Иванко”, следват пиеси
като „Кара Танас” от 1899,
„Ревизор”, „Чорбаджи Миха-
лаки”, „Многострадална Ге-
новева”, „Люти клетви”, „Май-
стори” и др. Пътят на жената-актьор в Козаре-
вец проправя учителката Елена Николова.
По-късно под вещото ръководство на Марин
Василев се подготвят „Историята на една лю-
бов”, „За честта на пагона”, „Някой ден, някоя
нощ”, „Когато гръм удари”, последната пиеса
донесла най-много приходи на читалището.
Високи отличия и гордост за историята на са-
модейния театър носи през 1978 г. пиесата
„Рожден ден” с режисьор Илия Димитров.
През 1980 г. се подготвя „Криворазбраната ци-
вилизация” на Добри Войников, която се рад-
ва наширока зрителска аудитория. През 1980
г. по инициатива на дългогодишния ръководи-
тел Илия Димитров се сформира Детски дра-
матичен кръжок, чиито възпитаници са днеш-
ните самодейци. Дебют на Детската трупа е
постановката „Снежната кралица”. Първият
златен медал за читалището е завоюван тога-
ва от Пенка Парашкевова. От 1983 е поста-
новката „Клопка” на Димитър Начев, а през
1984 отново под режисурата на Илия Димит-
ров, деца и възрастни пресъздават на сцена
„Кристалната пантофка”. Следват пиеси за на-
родопсихологията на българина - „Чичовци”,
„Вражалец”, „Боряна”, „Свекърва” и др. От
1996 г. е първата филмирана пиеса „Гераци-
те”. Следват още пиесите: „Тръгвай с мен”,
„Балкански синдром”, „Фарисей”, „Голема-
нов”. През 2006 г. от Самодеен театрален ко-
лектив възрастни са реализирани две поста-
новки „Член 223” ифолк-шоуто „Нашенци”, по-
следното пожънало голям успех сред масо-
вия зрител.Снего трупата гастролира на тери-
торията на три общини и става част от общин-
ските празници, посветени на влизането на
България в Европейския съюз. През 2006 дет-
ската театрална трупа представя на козарев-
ска сцена „Пепеляшка”, а през 2007 г. за гост-
режисьор на трупата, кметът Парашкев Па-
рашкевов кани актрисата от Великотърнов-
ския театър Стефка Петрова. Под ръково-
дството й козаревската трупа се превръща в
най-успешно работещия самодеен състав на
територията на Община Лясковец. Тя внася
новаторство и съвременен поглед в постанов-
ките и наградите не закъсняват. Всяка година
трупата се представя с нова постановка, учас-
тва в прегледи на театралното изкуство вДра-
ганово, Кортен, Нова Загора, Хисаря и печели
награди за цялостно представяне и индиви-
дуални за роли. Нейни постановки, изиграни
от козаревските актьори са трагикомедията
„Просяшко приключение” на Ян Солович, по-
лучила отличие зажанров избор, „Михал” - ко-
медия от Сава Доброплодни, „Българи от ста-
ро време” на Каравелов, „Милионерът” на
Йовков. Следват „Торба-хитрости”, „Събота,
неделя, понеделник”, „Службогонци” по Ив.
Вазов, постановка на Йовковата драмата „Бо-
ряна”, а за сезон 2017 г. режисьорката подгот-
вя комедията „Годеж” на Светислав Минко-
вич. За десетгодишната си работа със съста-
ва, Стефка Петрова добавя към 120-
годишната театрална история на козаревския
театър 21 отличия за актьорско майсторство,
пет Специални награди на организаторите,
три първи награди за женски роли, две първи,
една втора иедна трета награда за спектакъл.
Нейната творческа работа като сценарист, ре-
жисьор, музикален оформител и сценограф,
извежда театралната трупа на едно високо ни-
во, което се отбелязва винаги от престижното
жури на Националните театрални прегледи,
чиито членове са видни театроведи, драма-
турзи и актьори като КрумГергицов, Северина
Гьорова,СветлаБенева,НаташаКуртева, Гер-
гана Пирозова, Бина Харалампиева и др. За-
ради престижните отличия театърът наСтеф-
ка Петрова вече пет години е част от Театрал-

ните празници в Хисаря, където има своята
вярна публика. През септември 2015 трупата
записа и първото си участие извън граница.
Пиесата „Службогонци” бе гледана от банат-
ските българи в румънското село Извоареле,
окръг Телеорман, а пътуването бе реализира-
но с подкрепата на д-р Ивелина Гецова и д-р
РалицаРашева. Три пъти творци, част от теат-
ралната история, получават признание от
ОбщинаЛясковец.Носителина Годишната на-
града наОбщинаЛясковец за принос в разви-
тието на културата и духовността през години-
те са Парашкев Парашкевов, Театралния
състав като цяло и Стефка Петрова. Послед-
ната такава награда през 2017 година получи
именнорежисьоркатаСтефкаПетрова. В сле-
дствие на нейната работа в сферата на люби-
телския театър читалището шест години е
сред онези български читалища, които пече-
лят допълващата субсидия на Министерство
на културата за подпомагане художествено-
творческата работа.

Така стотици хора преминават през сцена-
та на читалището. Това им дава повод да се
гордеят, че са част от една 120-годишна исто-
рия и всички бивши и настоящи актьори дой-
доха да почетат своя юбилей. Презентацията
за 120-годишната история на театъра имаше
за цел да покаже духа, искрата, родила се
през 1897 и пламъкът, с който актьорите горят
на сцената до днес. На екран б
всичките 198 човека, които летописната исто-
рия е запазила. Председателят на читалище-
то благодари на потомците, че в един момент
от живота си, те са били част от театралната
история. Поздрав отправиха и кметовете на
Лясковец д-р Ивелина Гецова и на Козаревец
Красимира Колева. Три поколения се събраха
на сцената, сред тях бащи, синове и внуци, за
да получат признание за труда си. Те бяха
удостоени с дипломи и благодарствени гра-
моти - общо 40 актьори. Признателност полу-
чиха и дарители, които са помагали през годи-
ните за развитието на театралното дело в се-
лото, сред които д-р Ралица Рашева, най-
верният спътник във всичките изяви на трупа-
та в страната и извън нея, ежегоден спомо-
ществовател при подготовката на пиесите и
тяхната реализация. С дипломи и приз бяха
удостоени, освен Стефка Патрова, също и
Пенка Парашкевова и Илия Димитров. Приз
за най-много изиграни роли и получени инди-
видуални награди за 48 години на сцена и
Приз за най-дългогодишен постановчик, бяха
техните отличия, връчени им от председателя
на читалищетоТодорТодоров.

В знак на почит към Парашкев Парашке-
вов - дългогодишен кмет и председател на чи-
талището, самият той актьор и неотлъчен
предводител на трупата при всичките й изяви,
признателните козаревчани именуваха Теат-
ралната трупа - „Парашкев Парашкевов”.
Осем месеца след неговата кончина, на 5
октомври 2017 г., читалищното настоятелство
единодушно взе решение за именуване на
състава като Театрална трупа „Парашкев Па-
рашкевов”. „Парашкев Парашкевов отдаде 11
години отживота си набезвъзмезден труд към
читалищната светиня. Да види театърът
успял, популярен и признат от културната об-
щност, беше неговата най-голяма мечта. Този
човек остави следа в читалищната история и
неговото име ще остане завинаги свързано с
нашия театър. Ние вярваме, че с името „Па-
рашкев Парашкевов”, което трупата ще носи,
тойще продължи да бъде заедно с нас, сега и
завинаги”, с тези думи читалищните дейци
публично обявиха своето решение, след кое-
то с „На многая лета”, празнична торта и фо-
йерверки приключипразникът им.

яха показани
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КОЗАРЕВСКИЯТ ТЕАТЪР...

„Споделяне на добри практики при пред-
оставяне на социални услуги в домашна сре-
да” бе темата на регионална кръгламаса, ко-
ято се проведе в Лясковец. Във връзка с из-
пълнение дейностите на проект „Независим
живот вОбщинаЛясковец - чрез комплексни
услуги за социално включване”, договор
BG05M9OP001-2.002-0049-C001 по проце-
дура за директно предоставяне на
без въ змездна финанс ова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независимживот”, по
Оперативна програма Развитие на човеш-
ките ресурси” 2014-2020, на 22 ноември
2017 г. в хотелски комплекс „Лесопарка” в
Лясковец се събраха гости и домакини за
провеждането на Регионална кръгла маса,
имаща за цел да се споделят добри практи-
ки при предоставяне на почасовите социал-
ни услуги в домашна среда.

Екипът за управление на проекта бе из-
пратил покани до всички общини на терито-
рията на област В. Търново, изпълнявали
проекти по процедурата BG05M9OP001-
2.002 „Независим живот” за участие във фо-
рума. С присъствието си кръглата маса ува-
жиха представители на общините Г. Оряхо-
вица, В. Търново, Свищов, Стражица и Пав-
ликени, както и гости от Дирекция „Бюро по
труда” - Горна Оряховица, Дневен център за
стари хора, експерти от Община Лясковец,
изпълнители на почасовите социални услу-
ги и потребители на проекта. Откриването
на Регионалната кръгла маса направиха за-
местник-кметът на Община Лясковец инж.
Росица Господинова и д-р Мария Илчева -
консултант европроекти и интеграция при
Община Лясковец, като приветстваха учас-

тниците въвфорума. Ръководителят на про-
екта Ваня Табакова поднесе презентация,
като акцентира върху заложените и из-
пълнени дейности на проекта, основната му
цел, периода за реализацията му и постиг-
натите крайни резултати. В хода на кръглата
маса активно участие взеха изпълнители и
потребители на проекта, които поставиха
своята положителна оценка от качеството
на предоставените почасови услуги. Те де-
позираха своето желание да продължат да
работят и в бъдещи такива социални проек-
ти.

В последвалите дискусии и обсъждания,
активно се включиха и представители от по-
канените общини, които споделиха опит и
добри практики в предоставяне на социал-
ните услуги на уязвимите и нуждаещи се ли-
ца в домашна среда. Най-важно бе об-
съждането работата по ПМС №137/05.07.
2017 година, за осигуряване подкрепа на об-
щините за устойчивост на предоставените
социални услуги след приключване на про-
екта. Обсъдено беше и националното фи-
нансиране за продължение на почасовите
услуги до 31.12.2017 година. В тази връзка
общините, чиито проекти приключват по про-
цедурата BG05M9OP001-2.002 „Независим
живот” сключват споразумения за про-
дължаване на услугите с Агенцията за соци-
ално подпомагане.

Настоящиятдокументеизготвен сфинансоватапо-
мощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец но-
си цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документи при никакви обстоятелства неможе да се при-
еме като официална позиция на Европейския съюз или Ми-
нистерствонатрудаи социалнатаполитика.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ БЕ ДОМАКИН
НА РЕГИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

много здраве, творчески амбиции, всеотдай-
ност и вяра в професионалната кариера и ги
напътства с „На добър час”. Поздравителен
адрес преподаватели и абсолвенти получи-
ха и от кмета на Лясковец д-р Гецова. За
дългогодишното партньорство и отлично
сътрудничество между ВУАРР и Община
Лясковец д-р Гецова заслужи юбилеен ме-
дал, връчен й лично от академик Димитров
от името на академичното ръководство.

Първа от целия юбилеен випуск имаше
честта да получи дипломата си и златен ме-
дал лясковчанката Марияна Давидкова.
Младата дама е именно отличникът на бака-
лаврите в юбилейната година. Тя е от специ-
алност „Стопанско управление” и с успех
5.92, а документът й връчи ректорът на учеб-
ното заведение. Другият отличник и сребъ-
ренмедалист на випуска е също нашемоми-

че - козаревчанката Петя Николова със
същата специалност, която е служител в ад-
министрацията на кметство Козаревец. Тре-
тият отлично приключващ обучението си в
специалност „Стопанско управление” е
също млад човек от нашия град - Теодора
Арабаджиева. Нашите момичета бяха по-
здравени специално от кмета на Общината
д-р Гецова, която и пред ръководството на
висшето училище сподели, че всяка година е
горда да присъства на церемониите по
връчване на дипломите. Горда е, защото
всички млади хора от Лясковско, достойно
защитават името на градаиобщината с висо-
ките си резултати в обучението си въвВУЗ-а.
Факт е, че младежите от Лясковец, за-
вършвали през годините отлично въвВУАРР,
са вече утвърдени млади кадри в различни
направленияи напредват в кариерното си из-
растване.

НАШИ МЛАДЕЖИ СА СРЕД
ОТЛИЧНИЦИТЕ - АБСОЛВЕНТИ НА ВУАРР

от стр. 1
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ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА
„ЗАЕДНО” КАНИ НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”

Национална изложба на ученическото
творчество под надслов „Заедно” органи-
зират Регионалното управление на обра-
зованието във В. Търново, Община Ляско-
вец иНачално училище „Цани Гинчев”. Изя-
вата се провежда за втори път и намиралю-
безното съдействие на Център за приоб-
щаващообразованиеиСдружението на ро-
дителите на деца със Синдром на Даун.
Право да се включат имат всички желаещи
деца на възраст от І до ІV клас, включител-
но и със специални образователни потреб-
ности. За участие в Националната излож-
ба „Заедно” те могат да представят по една
своя творба на тема „Учим, играем и живе-
ем заедно”. Рисунката трябва да е с фор-
мат А4. Няма ограничение, относно мате-
риалите, инструментите и техниката на ри-
суване. Рисунките трябва да са в оригинал,
а на гърба им да са изписани трите имена
на автора; възраст и клас; диагно-
за/заболяване/състояние (при участници
съсСОП); имеи пълени точен адрес на учи-
лището илидруга институция; телефони e-
mail за контакт.

Творбите се изпращат в срок до 28фев-
руари 2018 година на адреса на НУ „Цани
Гинчев”: гр. Лясковец, п. код 5140, ул.

„ПетърОджаков”№1 - ЗаНационалната из-
ложба на ученическото творчество „Заед-
но”.

Целта на инициативата е да се популя-
ризира ролята на съвременното училище,
която е да подкрепя индивидуалността на
всеки ученик и да развива творческите му
способности, да покаже възможностите за
развитие на учениците със специални об-
разователни потребности и да се популя-
ризира приобщаването като процес.

Миналата година експозицията се пре-
върна в истински празник на приобщава-
щото образование”, коментира психологът
и заместник-директор на училището Иван
Пейчев. Той припомни, че в първата излож-
ба са участвали повече от 470 творбинаде-
ца от цяла България. В тях е имало и много
символни образи - подадена ръка, малчу-
гани, хванати заедно в кръг. „Ако гледаме
децата, ще станем едни по-добри хора. Те
не са подвластни на стереотипите като
нас, затова не се делят по етноси и прие-
мат различните”, сподели още Пейчев.
Изложбата ще бъде официално открита на
20 април 2018 година в НУ „Цани Гинчев” и
ще може да бъде разгледана до 10 май
2018 г.

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

ров и Милчо Сирмов, като Додуров, освен
треньор, често е спонсорирал футбола.
През 1996 година лясковският отбор преми-
нава от „В” северозападна група в „А” елит-
на областна група. Решението да се даде
шанс на отбора да продължи да съществу-
ва тогава, е на деятеля на спорта в Ляско-
вец и заслужил гражданин Михаил
Алексиев, чието име носи днес лясковския
стадион. Макар и млад в момента, отборът
след 3-4 години ще има нужда и от нови по-
пълнения, а деца и юноши в подготвителна
футболна група на този етап липсват, изра-
зи тревогата си Андреев. Факт е, че децата
не спортуват достатъчно и това не се отна-
ся само за Лясковец, допълва още дългого-
дишният футболен председател. Той е горд
от тазгодишните успехи на своя отбор и се
надява на бъдещи млади кадри, за да про-
дължи Лясковец да се слави като град със
спортни традициииизвестни спортисти.

За да запечата успехите си, настоящият
тим е направил свой календар за Новата

2018 година със снимка
на целия екип. На първи
ред от ляво на дясно е
вратарят Христо Вачев,
втори еАлпер Турханов,
следват Али Кязъмов,
Петър Димитров, Благо-
вест Великов, Борис
Чакъров, ТихомирМари-
нов и резервният вра-
тар Добрин Костов. На
втори редот ляво надяс-
но са: Веселин Боев,
Христо Петков, Милко
Андреев /председател
на клуба/, треньорът
Иван Маринов, лекарят
на спортистите Стела
Маркова, администра-
торът на клубаСтоян Ге-
оргиев, ГеоргиМарчев и
Пламен Петков. На трети ред са Костадин
Иванов, Мартин Йорданов, Илиян Петков

/капитан/, Стоян Гецов, Божидар Бурнев и
ПламенТонев.

ЛЯСКОВСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ ПРИКЛЮЧИХА СЕЗОНА БЕЗ ЗАГУБА

борни състезателни игри,
танци, състезателната игра
„Скрито съкровище” и ини-
циативата Европейски ден
на спорта в училище, а учас-
тие в тези дейности взеха
всички ученици от НУ „Ц.
Гинчев”, които тренират
ориентиране в Спортен
клуб „Браун тим” и деца от
ДГ „Пчелица”, гр. Лясковец.

В края на ноември праз-
ник отбеляза и Обединено
училище „П. Р. Славейков”,
село Джулюница. 29 ноем-
ври е ден, в който учители и
възпитаници отдават почит
на един от най-значимите
възрожденски книжовници
- Петко Славейков, чието име училището в
най-голямото ни село носи с особена гор-
дост. Тази година се навършват 190 години
от рождението на поета и празничната про-
грама събра всички ученици, родители, учи-
тели и гости да отбележат датата от рожде-
нието на своя патрон. Традиционно тържес-
твото се проведе в местното читалище и за-
почна със стихове на ДядоСлавейков, писа-
ни отдавна - в едно друго време, но звучащи
особенно актуално и днес. Децата бяха по-
здравени от своя директор Даниела Христо-
ва, от джулюнския кмет Мариян Точев и от
името на кмета на община Лясковец д-р Ге-

цова Те призоваха децата да учат и достой-
но да представят името на училището и об-
щината. Всички заедно се насладиха на из-
пълненията на танцовия състав при учили-
щето, на стихове, песни и театралното май-
сторство на талантливите ученици. С голя-
мо артистично майсторство, възпитаниците
на обединеното училище представиха пие-
сата „Женско царство” по мотиви на Ст. Л.
Костов, под режисурата на техните учителки
Маринова и Михова. С театралната си дар-
ба учениците грабнаха сърцата на публика-
та и намериха отговорите на вечните въпро-
си за силата на властта, любовта, доброто и

злото.
Своя патронен празник отбеляза и трето-

то общинско училище - НУ „Никола Козлев“
Проявите, посветени на патрона започнаха
сДенна ученическото самоуправление. Уче-
ници от различни класове поеха управлени-
ето на училището, организираха учебния
процес и решаваха проблеми, свързани с
учебно-възпитателните и административни
дейности в училище.Инициативата бе на но-
восформирания клуб по Морал, Етика и
Гражданско образование. За цял учебен ден
учениците влязоха в ролята на учители по из-
бран от тях учебен предмет. Съвместно с

Минчо Върбанов - богослов
от Православния богослов-
ски факултет при Велико-
търновски университет, учи-
телите проведоха с децата
открит урок на тема „Грижа-
та за другите - Св. Нико-
лай“, посветен на именния
ден на патрона им. На Ни-
кулден с цветя и букетчета
признателните възпитани-
ци се отправиха към памет-
ника и гроба на Никола Коз-
лев, за да засвидетелстват
своето уважение към учите-
ля. Ръководството на учи-
лището посвети и специа-
лен ден за спорт и забавле-
ния, в който отборът на учи-
телите се впусна в надпре-

вара с отбора на учениците в турнир пошах,
народна топка и „Не се сърди, човече“.
Състоя се и конкурс за рисунка и разказ на
тема „Моята приказка за доброто“, а клуб
МЕГО подготвиха презентация „Никола Коз-
лев - живот и творчество”. Те представиха
пред съучениците си ярки моменти от биог-
рафията и творчеството на поета и разкриха
интересни факти от историята на училище-
то и постиженията на възпитаниците през го-
дините. Седмицата на патронния празник
приключи с артистично шоу, празничен кон-
церт и награждаване на победителите от кон-
курсите и игрите.

.

ТРИ НАШИ УЧИЛИЩА ЧЕСТВАХА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
от стр. 4

За поредна година учени-
ците от начален курс при ляс-
ковското СУ „Максим Райко-
вич” се включиха активно в пре-
стижен математически форум.
Двадесет и пет възпитаници на
нашето училище участваха в
есенния кръг на международ-
ното състезание „Математика
без граници”. Седем от тях по-
лучиха медали, а всички оста-
нали заслужиха Сертификати.
Със златен медал е отличена
Йоана Петрова от IV „а” клас, с
класен ръководителНедкаПав-
лова. Ученичката всеки кръг пе-
чели медали, като през 2016 и
2017 година достигна финал-
ния етап на състезанието, кой-
то се провежда в Несебър. Там момичето се
бори с най-добрите математици от различни
държави и през лятото на тази година успя
да се класирана на IV място. Достойно про-
дължават тази традиция и по-малките от нея
наши възпитаници - ученичките от II „а” клас,
с класен ръководител Миленка Николова.
Със златнимедали саИвайлаМинчева,Йоа-
на Димтирова и Александрина Димитрова, а

със сребърен медал се окичи РадостМинче-
ва. Бронзови медалисти в международната
надпревара са ученици от III „б” клас на СУ
„М. Райкович”, с класен ръководителСтефка
Обрешкова. Това са Ема Тодорова и Билян
Арихтев. Отличията си децата получиха
тържествено от директора на училището Да-
ниелаАрабаджиева в присъствието на свои-
те класни ръководители.

СЕДЕМ МЕДАЛА ЗА СУ „М. РАЙКОВИЧ”
ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР
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25 години от създаването
наСъстав за стари градски пес-
ни отпразнуваха певци и почи-
татели на песента в Лясковец.
Годишнината събра в местното
читалище „Напредък-1870”
много гости за юбилейния кон-
церт на „Бели ружи”. Те из-
пълниха любими песни от своя
богат репертоар - откриха кон-
церта си с „Юбилейна”, „Песен-
та не остарява”, „Бели ружи”.
Изпяха за публиката и „Ляско-
вец”, „Лудо вино”, „Мария” и
много други песни по текст иму-
зика на Димитър Русев. Обога-
тиха музикалната вечер и с по-
знатите евъргрийни с вечната и
жива пулсация на времето - „Ду-
шата боли”, „Падaм”, „Тръгвай с бога” и дру-
ги. За да ги подкрепят в празничното им чес-
тване се включиха с изпълненията си и прия-
телите им по творческа съдба - Мъжка пев-
ческа група „Георги Измирлиев” и Женска
певческа група „Еделвайс” от Г.Оряховица.

Кметът наОбщинаЛясковец д-р Ивелина
Гецова и председателят налясковското чита-
лище Васил Русев ги поздравиха, пожела-
вайки им още дълги години да събират ляс-
ковчани около сцената и творческият дух и
вдъхновението никога да не ги напускат. Све-
щичките на голяма торта, украсена с бели ру-
жи, подарък от д-р Гецова, духнаха на сцена-
та всички заедно, пожелавайки си здраве и
на многая лета. А докато свещичките горяха,
публика и приятели пяха заедно с празнува-
щите.

Съставът за стари градски песни „Белиру-
жи” понастоящем е под вещото ръководство
на солистката Добринка Стателова и с музи-
калния съпровод на Аспарух Костов. Групата
функционира към читалище „Напредък-
1870” и е продължител на певческите тради-
ции в нашият град. Тези традиции се зараж-
дат 100 години преди да бъде сформирана
групата „Бели ружи”. Изследователят на Ляс-
ковец Димо Минев разказва, че още през
1892 година учителят Иван Кондев слага на-
чалото, като сформира първият ученически
черковен хор, който пее пред княз Ферди-
нанд и княгиня Мария Луиза при гостуването
имвЛясковец. Така век по-късно около 15 ен-
тусиазирани жени, а в последствие и мъже,
учредяват състав „Белиружи” през 1992 годи-
на. Първите репетиции започват под ръково-
дството на дългогодишния диригент маестро
Димитър Русев, създател на химна на град
Лясковец. Вече 25 години „Бели ружи” пече-
лят сърцата и овациите на публиката със
звучната и омайна стара градска песен. Със
своето музикално-сценично изкуство вокал-
ната група обогатява културния живот и дава
съществен принос в развитието и съхране-

нието на песенното творчество. Над 150 са
съхранените и възродени от състава златни
мелодии на старата градска песен, шлагери
и неподвластните на времето евъргрийни.
Сезон след сезон се нижат изявите на „Бели
ружи”. Над 1000 участия в концерти, худо-
жествени програми и чествания, бележат бо-
гатата биография на групата. Най-успешни
са спектаклите „Докле е младост”, „Песен за
душата”, „Танго със спомена”, „Пей сърце”.
Незабравимище останат и съвместните кон-
церти с участието на Маргрет Николова, Ни-
колай Любенов, Бони Милчева. Изпълнения
на състава са излъчвани многократно в руб-
риката „Не пресъхващи извори” по Българ-
ската национална телевизия, от студио „Бал-
канфолк”, от кабелна телевизия „Скат” и др.
За високи художествени постижения общата
формация, бившето трио „Чар” и солистката
Стателова, са лауреати и многократни носи-
тели на призови награди отфестивали и кон-
курси в Петрич, Ст. Загора, Варна, Пловдив,
Хасково, Ямбол, Кюстендил, Враца иШумен.
От Международния фестивал „Еврофолк
Черно море” в Приморско, Несебър, Свети
Влас, Созопол и Обзор през годините 2006,
2009, 2012, 2014 и 2016, са получавали дип-
ломи и грамоти, като най-високото им отли-
чие е „Златен Орфей”. Тези високи постиже-
ния са оценени от жури с председател Нико-
лай Кауфман, Михаил Белчев, Бони Милче-
ва, Хайгашод Агасян. Най-дългогодишният
диригент Димитър Русев е удостоен със зва-
нието Маестро, а за създадените десетки
песни многократно е ставал носител на на-
гради за авторство. През годините съставът
работи и под музикалния съпровод на Рачо
Дакелов, Марин Дакелов, Йоана Давидова,
Антон Кушев, Йордан Попов. За високите по-
стижения и широката популярност на съста-
ва несъмнено най-голям принос има негова-
та солистка Добринка Стателова, която през
годините е солист на групата, а след кончи-
ната наДимитърРусев, и неин ръководител.

25 ГОДИНИ ТВОРЧЕСТВО ОТБЕЛЯЗА
ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА „БЕЛИ РУЖИ”

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

хапнаха кулинарните творения със своите
съученици, други пък сътвориха с помощта
на бащите си макет на любимото си учили-
ще, който е включен за участие в национа-

лен конкурс. По-големи учени-
ци от четвърти клас направиха
фото-стена на бащите, а някои
от татковците на снимката дой-
доха на място в училището, за
да разкажат заедно сдетето ис-
торията на своята фотогра-
фия. В последните две седми-
ци преди кулминацията на
празника, децата отбелязаха и
деня на чуждите езици, като че-
тоха и превеждаха английски и
испански приказки. Децата
празнуваха и деня на толеран-
тността, като научиха какво е
толерантност и говориха за
своите взаимоотношения, про-
ведоха конкурс за ученическо
творчество, като писаха стихо-

ве за своето училище и патрона, а най-
малките - първокласниците, разучиха
успешно химна на училището в часовете по
музика и имбепредставено училищното зна-

ме. И малки,
и по-големи
проведоха

беседа, в която трупаха знания за своя пат-
рон и неговото творчество. В дните, посвете-
ни на патрона гости надецата бяха проф.Ма-
риана Мандева и четящите студенти от Пе-
дагогически факултет на ВТУ, с помощта на
които се проведе традиционната за начал-
ните училища инициатива на университета
„Четящият студент, четящото дете”. В деня
на патрона, когато беше и кулминацията на
празника, се състоя училищно тържество
под наслов „Празнуваме заедно”, в което пя-
ха и танцуваха ученициот всички класове.

Месецът на патрона в училище „Цани
Гинчев” приключи със заслужена награда,
която училището спечели. Най-големият
подарък за празника на деца и учители бе
признанието за труда и активния живот, кой-
то кипи в лясковското училище. То бе избра-
но за училище подгласник в състезанието за
най-активно училище в България и получи
награда от 250 лева за закупуване на спор-
тни пособия за часовете по физическо
възпитание и спорт. За да стигнат до тази на-
града, учители и деца организираха с по-
мощта на Община Лясковец FlashMOVE, от-

ТРИ НАШИ УЧИЛИЩА ЧЕСТВАХА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

В Деня, когато християн-
ският свят празнува Въведе-
ние Богородично, три брачни
двойки от село Козаревец пре-
повториха своите клетви за
вярност. Семействата Лилия-
на иОбрешкоОбрешкови, Ган-
ка и Недю Недеви и Венета и
Златю Мишеви си казаха отно-
во „Да”. Сватбените ритуалииз-
върши настоящият управник
на селото Красимира Колева.
Това стана и в присъствието на
общинския кмет д-р Ивелина
Гецова и домакина на събитие-
то Дочка Габровска, председа-
тел на пенсионерите в Козаре-
вец. Трите семейства преми-
наха под звуците на Мендел-
соновия марш по бяло платно, за да си при-
помнят младостта и най-хубавите мигове в
живота си. 50-годишната си любов възрас-
тните хора потвърдиха с вдигане на наздра-
вица, пръстени и целувка, както повелява
традицията. На тържеството, което се
състоя в пенсионерския клуб „Здравец” в се-
лото, присъстваха и много гости - близки и
приятели на трите семейства. Поздравле-
ния, цветя и подаръци за 50-ата годишнина
съвместенживот поднесохад-р Гецова, коза-
ревският кмет Красимира Колева и предсе-
дателят на пенсионерския клуб Габровска
от името на приятелите-пенсионери. По
стар обичай златните юбиляри, имаха запа-
лени свещички, фойерверки и торта, защото

се знае, че огънят е символ на любовта и се-
мейното огнище. Тортата, подарък от коза-
ревския кмет, която разрязаха заедно по
двойки, пък бе символ на сладката дългого-
дишналюбов.

Гостите, които трите фамилии събраха
на едно място в този християнски празничен
ден, им пожелаха да са здрави и още дълги

години заедно, да празнуват след време и
диамантена сватба и да се радват на още
много правнуци. И трите козаревски семе-
йства са се врекли във вярност в далечната
1967 година.Имат подведеца - дъщерии си-
нове, радват се и на внуци и правнуци и през
всичките тези години са живели в Козаре-
вец. Там отглеждат и децата си, там се тру-
дят и съхраняват любовта си. Денят на злат-
ните си сватби са дочакали, изпълнени с до-
верие, грижа за другия и стремеж към се-
мейнощастие, домашен уют и вяра в добро-
то.

Златна сватба отпразнуваха и в селоДжу-
люница. Семейството и приятелите на
Петър и Лозана Паневи, малко преди Деня

на християнското семейство,
се събраха за две големи съби-
тия - 70 години от рождението
на Лозана и 50 години съвмес-
тен живот. Двойката отново
преповтори клетвите и се вре-
че във вярност и обич. Макар и
с побелели коси и навлажнени
очи, двамата три пъти си каза-
ха „Да” завинаги. Поздравле-
ния им отправиха роднини и
приятели, които им пожелаха
да живеят в съгласие и подкре-
па, да бъдат горди с пътя, из-
вървян до тук, да бъдат живи и
здрави и да остареят заедно.
Родом отПиринския край, мла-
датаЛозана пристига преди по-
вече от 50 години в Лясковец,
за да учи в земеделското учи-

лище. На селска вечеринка в селоДжулюни-
ца сърцето й грабва напетият момък Петър.
Двамата са отгледали и възпитали две пре-
красни дъщери, а любовта им успява да се
пребори с всички бури и предизвикателства
по пътя на семейния живот и вече 50 години
в дома им цари уважение, обич, сплотеност
и разбирателство.

ЗЛАТНИ СВАТБИ ОТПРАЗНУВАХА
В КОЗАРЕВЕЦ И ДЖУЛЮНИЦА

на стр. 3


