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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

МЛАДЕЖКИЯТ ДОМ СЕ ПРЕВЪРНА В МОДЕРНА БИЗНЕС-СГРАДА

ОФИЦИАЛНО СТАРТИРА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

На 9 октомври се проведе церемония
по официалнооткриване сградата на обно-
вения Младежки дом в Лясковец. Лентата
на новата сграда прерязаха кметът на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова и
НиколeтаИванКорина - секретар наОбщи-
ната в побратимения румънски град Виде-
ле. На модернизираната сграда бе напра-
вено и освещаване. Водосветът извърши
лясковският свещеник отец Богдан, а всич-
ки присъстващи гости и представители на
проектантския екип, надзора и фирмата-
изпълнител, бяха посрещнати с българска
погача и сол от деца в народни носии, тан-
цуващи в клуб „Лудо младо”. По български
обичай с пита, здравец и „Добре дошли”
лясковчани посрещнаха и румънските си
гости.

След като бе срязаналентата, д-р Гецо-
ва и г-жа Корина отправиха и поздравле-
ния, изказвайки задоволство от доброто
сътрудничество, пожелаха си още много
бъдещи успехи и съвместни инициативи и
бяха бурно аплодирани от гости и гражда-
ни за новата придобивка.

ЛясковециВиделе си партнират по про-
ект, чиито дейности продължават да се из-
пълняват и благодарение на който остаря-
лата сграда на Младежкия дом в Лясковец
се превърна в модерен и добре оборудван
Трансграничен бизнес инкубатор за екоту-
ризъм и биологично земеделие. Това ста-
на по проект „Мрежа за зелени работни
места” - насърчаване на екотуризма и био-
логичното земеделие, като иновативниме-
ханизми за заетост и устойчивоместно раз-
витие в селските райони в трансгранична-
та област Румъния-България. Със сре-
дства по Програма за трансгранично

с ъ т р у д н и ч е с т в о
„Interreg V-A Румъния -
България 2014-2020”,
сградата на бившия
Младежки дом в Ляско-
вец се превърна в
съвременна бизнес
сграда, оборудвана за
предоставяне на обуче-
ния, консултантски
услуги и подкрепа за
стартиране на со-
бствен бизнес и създа-
ване на заетост в
трансграничния реги-
он. „Радвам се, че
успяхме да преобразим
тази сграда и да я пре-
върнем в уютна бизнес
среда смногофункционално значение, в ко-
ято ще продължат и останалите дейности
по проекта. Надяваме се, че нашата идея
за насърчаване на екоземеделието и еко-
туризма ще получи търсения ефект”, зая-
ви при откриването д-р Ивелина Гецова.
„Ние, представителите на Община Виде-
ле, смятаме, че е изключително ползот-
ворно съвместното ни сътрудничество с
ОбщинаЛясковец. Това носи ползи за всич-
ки жители на двете общини, за да ги напра-
вим по-добри места за живеене”, сподели
НиколетаИвaн.

Бившият Младежки дом е превърнат в
модерна сграда за обществено обслужва-
не с внедряване на различни иновации по
време на строителството - керамична фа-
сада и облицовка, енергоефективна ото-
плителна инсталация, функционално об-
особяване на нови пространства - адми-

нистративна, обществена и обслужваща
зона.Проектант на обекта е архитектЛъче-
зар Лалев, а изпълнител на строително-
монтажните работи е фирма „Национална
строителна компания“ - София. За пред-
оставяне на бизнес и консултантски услуги
е сключен договор за мобилни съвети за
създаване на зелени работни места, като
екип от петима експерти предоставя съве-
ти за стартиране на собствен бизнес, по-
мощпри разработване на бизнес-план, ин-
формационни услуги за намиране на под-
ходящи източници на финансиране, кон-
султантски услуги за безработни лица за
подобряване на тяхната адаптивност към
трудовия пазар. Основни дейности, които
предстоят да се реализират са провежда-
не на съвместни обучителни програми и
курсове за подобряване на мобилността в
селските райони, организиране на езикови

курсове и съвместни трансгранични база-
ри (трудови борси) за насърчаване на
идеи, възможности и добри практики за
създаване на заетост в трансграничния ре-
гион. Това допринася за изпълнение на
основната цел на проекта да разшири
възможностите за заетост и мобилност на
работната сила, чрез развитие на знания и
умения в сферата на екотуризма и биоло-
гичното земеделие.

В сградата на Трансграничния бизнес
инкубатор се помещава и офиса на Мес-
тната инициативна група Лясковец - Стра-
жица, която разполага с финансов ресурс
за финансиране на проекти за стартиране
на нови услуги и производства, модерни-
зиране на земеделски стопанства и подо-
бряване условията на живот на територия-
та надвете общини.

По време на самото откриване на обно-
вената сграда наМладежкия дом д-р Гецо-
ва сподели предобществеността и ощеед-
на радостна новина. На 12 септемвримеж-
дуВиделеиЛясковецбе подписандоговор
за още един съвместен проект. По него ще
бъдат изграденидве зони за рекреация, из-
куства и спорт - в градския парк в центъра
на Лясковец и в село Козаревец. Изграж-
дането им е част от съвместния проект
„Приказки за история, култура и природа”,
изпълняван от Лясковец и румънския град
Виделе. Целта на трансграничния проект е
модернизиране на туристическа инфрас-
труктура, свързана с природното и култур-
но наследство, която да бъде обвързана в
общтуристически продукт, базиран намес-
тните традиции, природното и културното
наследство и съвместен маркетинг и про-
моция на туристически продукт.

Първият звънец удари за 682 ученици
от общинските училища в Община Ляско-
вец. С издигане на националното знаме и
под звуците на националния химн започна
първият учебенден вдвете училищавЛяс-
ковец и в средищното в Джулюница. В три
училища ще се обучават децата от общи-
ната през учебната 2018 - 2019 година.
Най-много, 461 деца влязоха в класните
стаи на лясковската гимназия СУ „Максим
Райкович”, 104 са децата в началното „Ц.
Гинчев”, а в Джулюница - 117. С 30 първок-
ласници, които преминаха под арка под
формата на шестица, в класните стаи вля-
зоха и бъдещите зрелостници на гимнази-
ята. Малчуганите прекрачиха за първи път
училищнияпраг със знаменца, балонии во-
дени от най-големите, които преди това ги
напътстваха за „Добре дошли”. Тази годи-
на първолачетата в НУ „Цани Гинчев” са
24, а в джулюнското училище ОУ „Петко Р.
Славейков” - 13. Всички първокласници от
Общината получиха на първия учебен ден
подарък книжка „Ученик съм вече” с посла-
ние от кмета на Общината д-р Ивелина Ге-
цова, част от което гласи: „Скъпо първок-
ласниче, пожелавам ти преди всичко здра-
ве, успех и упоритост. Ти вече си в първи
клас. Носи достойно името Ученик! На
добър час!”.

Учениците в училищата бяха поздраве-

ни от директорите, също и от
общинското ръководство, кое-
то поднесе поздравителни ад-
реси с благопожелания за здра-
ве и успехи през новата учебна
година. В откриването на праз-
ника се включиха и току-що
прекрачилите училищния праг
деца. Те пяха и рецитираха те-
матични стихчета пред по-
големите ученици, пред учите-
ли, гости и родители. Две пара-
лелки с класни ръководители
Недка Павлова и Малина
Ангелова ще се обучават в
първи клас на гимназията. В
начално училище „Цани Гин-

чев” към тайните на познанието първола-
четата поведе учителката Кремена Тотева,
която ще има помощници стажанти от ВТУ,
бъдещи педагози. В Джулюница традиция-
та с пускане набели гълъбипродължии та-
зи година, като посланието този път бе
„Ние сме едно“. Птиците пуснаха първок-
ласниците, а след това тържеството про-
дължи в красивата им класна стая, където
започна и първият урок с първата учителка
- класният им ръководител Мариана Дон-
чева. В своя първи учебен час малките
първокласници с интерес започнаха свое-
то пътешествие на кораба „Знание”.

Развълнувани и усмихнати класните
ръководители във всички училища по-
срещнаха своитемалки възпитаници с тра-
диционна пита и здравец, със сърдечното
„Добре дошли” в класните стаи. И като на
празник, освен много поздравления, буке-
ти, балонии усмивки, всяко училищноръко-
водство се похвали с добри новини. Обно-
вени, подредении украсени класни стаи по-
срещнаха учениците във всяко едно учи-
лище.

В СУ „Максим Райкович” започва ре-
монт и на санитарни помещения, на догра-
мата, подмянана врати и изграждане наиз-
несена класна стая по програма ПУДОС.
Най-голямото лясковско училище започна
работа и по Международен проект по про-

грама „Еразъм +”, Ключова
дейност 2: Стратегически па-
ртньорства за иновации, фи-
нансирана от Европейската
комисия. Проектът, който спе-
чели гимназията е наимено-
ван „Водата е живот” .
Изпълнението му ще про-
дължи в рамките на две учеб-
ни години, а партньори са учи-
лища от Германия, Португа-
лия, Литва и Гърция, в чиито
държави са предвидени мо-

билности на ученици и учители за обмен
на добри практики. Проектът ще спомогне
за придобиването на умения и компетен-
ции, свързани с подкрепата на критическо-
то мислене в контекста на околната среда
и природата. Ще се развие осъзнаването
на учениците, че природните ресурси са из-
черпаеми и ограничени, ще насърчи и пес-
теливо боравене с вода в ежедневния жи-
вот на учениците. Проектът също така ще
подобри уменията при използването на но-
ви комуникационни и информационни тех-
нологии,ще развива творчески, изразител-
ни, езикови, научни и социални умения. От
друга страна също плюс е усъвършенства-
нето на чужд език за учениците, който ще
използват в конкретни и реални ситуации и

по този начин ще подобрят
езиковите си умения.

Школото в Джулюница е
част от мрежата в проекта на
Амалипе „Всеки ученик ще
бъде отличник”. Директорът
на Центъра за образователна
интеграция на децата и уче-
ниците от етническите малци-
нства Мануела Радева беше
официален гост на откриване-
то. Училището е обединено и
иновативно и е част от мрежа-
та от 250 училища, участващи

в проекта, реализиран от Център Амалипе
с подкрепата наТръста за социална алтер-
натива. Дейностите са насочени към пре-
венция на отпадането и задържане на ром-
ските деца в училище, увеличаване броя
на реинтегрираните, увеличаване броя на
възрастните роми, включени въвформина
учене през целияживот.

Първият учебен ден протече с концер-
тни програми и във всички общински дет-
ски градини. Малчуганите бяха посрещна-
ти официално със здравец, погача, менче
с вода и със звън на медно звънче. На де-
ца, учители и директори на учебните заве-
дения кметът изпрати поздравителниадре-
си с пожелания за здраве, упоритост ижаж-
да за знания.
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В КОЗАРЕВЕЦ ЗА ОСМИ ПЪТ ИЗБРАХА БАШ-МАЙСТОР НА КОКОША ЧОРБА

ДРАГИЖЕВСКИ ДЕЦА ПЯХА В МОРСКАТА СТОЛИЦА

ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ ЧЕТОХА СТИХОВЕ
НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ЗА ПРАЗНИКА ИМ

Празникът на кокошата чорба в село
Козаревец за осми пореден път беше по-
светен на най-вкусно сготвената чорба от
домашна кокошка. Точно на Малка Бого-
родица, 15 отбора от Лясковец и състав-
ните на общината села, както и гости от ре-
гиона, показаха познания в приготвянето
на питателното ястие. Официалният
старт на празника дадоха заместник-
кметът на Община Лясковец инж. Росица
Господинова и Красимира Колева - кмет
на селото. Поздрав отправи и председате-
лят на местното читалище „Земеделец-
1899” Тодор Тодоров, а специален благос-
лов отслужи местният свещеник Ди-
митър, който на този хубав християнски
празник, пожела на участници и на всички
жители на селото здраве, берекет и да е
харна трапезата.

Певческите групи и състави при об-
щинските клубове на пенсионера и чита-
лищата, както и гостите, подхванаха пес-
ни, за да веселят събралия се народ. В пе-
сенно-танцовия маратон, освен самодей-
ци от лясковските села, от Лясковец и
съседните Стражишка, Горнооряховска и
Еленска общини, тази година участие за-
писаха и мераклии чак от шуменското се-
ло Пет могили. Програмата откриха певи-
ците от Козаревец от група за обработен
фолклор „Авлига”, а танцьорите от фол-
клорния клуб тропнаха много хора, наче-
ло с кметицата Колева. На сцена се качи-
ха близо 200 самодейци, а по обяд журито

вече опитваше чорбата от различните ка-
зани. Докато професионалистите се спра-
вяха с трудната задача да изберат най-
вкусното ястие, веселието в Козаревец
продължи с народния певец Петър Кири-
лов.

Козаревчани почерпиха изгладнелите
си гости с чорбата, приготвена в голям
100-литров казан, в който пуснаха шест
щастливи кокошки. В приготвянето й се
включиха кулинари-доброволци от мес-
тното читалище, а продуктите бяха събра-
ни с помощта на кмета Красимира Колева
от отзивчиви дарители от селото. От голе-
мия казан по традиция се разсипвашечор-

ба за гостите и имаше
по черпак за всеки. 15
казана с чорба се над-
преварваха за призо-
витеместа - състезава-
ха седомакините от Ко-
заревец, представени
от пенсионерския клуб
„Здравец”, лясковското
читалище с младия от-
бор „Мелпомена”, от-
бор от мерданското чи-
талище, от пенсионер-
ските клубове в Ляско-
вец „Зора” и „Мазнев-
ска чешмичка”, два от-
бора от Драгижево - на
младежка група готва-
чи и на пенсионерския

клуб, два бяха и от Добри дял - представя-
щи читалището и пенсионерския клуб, по
един казан с чорба сготвиха Джулюница,
Балканци, Кесарево, Асеново, Стрелец,
Правда. Всички отбори се бяха подготви-
ли и с добре аранжирани щандове, пре-
пълнени с гозби, зеленчуци в кошници и
декоративни украси, тематични с идеята и
настроението на празника.

Оценителина чорбата бяхаПламенКа-
раджов - управител на ресторант „Пано-
рама“ Велико Търново, Борис Банов - гот-
вач с 40 години трудов стажвбраншаиВа-
лентина Пейчева - готвач в хотелски ком-
плекс „Лесопарка“ Лясковец. В крайна

сметка бе избран и победителят в надпре-
варата - най-вкусна чорба от домашна ко-
кошка тази година сготви отборът на пен-
сионерски клуб „Здравец” от домаки-
нстващото село Козаревец. Наградата в
своя празник козаревчани печелят за вто-
ри път в историята на кулинарния фест.
Журито определи и подгласници - на вто-
ро и трето място класира съответно кули-
нарните групи на читалището и пенсио-
нерския клуб в Кесарево и тима на мер-
данското читалище „Развитие”. За най-
атрактивен готвач в осмото издание на
празника бе избран майсторът от село
Правда и шеф на отбора Красимир Не-
нов, който обра овациите нажури и публи-
ка с представителната си визия и с инова-
тивното си готвене на кокоша чорба с уни-
калната подправка мащерка. Най-
красиво около казана с чорбата бяха под-
редилидомакините от Козаревец. Те не за
пръв път спечелиха и състезанието за
най-атрактивно подреден щанд, като впе-
чатление правеше и карвинг-изкуството в
специален кът от трапезите им. Кулинари-
те от селоПравда, които за пръв път учас-
тват в битката за най-вкусна кокоша чор-
ба, отнесоха тази годинаСпециалната на-
града на кметаКрасимираКолева.

Организатори на красивия и весел
празник бяхаОбщина Лясковец, Кметство
Козаревец, Сдружение „3Д“, НЧ „Земеде-
лец-1899“ и ККП „Здравец“ - село Козаре-
вец.

Малки самодейци от лясковска община
участваха в първи песененфорум „На голя-
мата сцена”, състоял се в морската столи-
ца. Децата от група „Китчица” при драги-
жевското читалище „Развитие-1894”, с
ръководителЙорданкаДимитрова се пред-
ставиха блестящо на сцена „Раковина” в
Морската градина на град Варна. Заедно
със свои връстници от Новопазарското се-
ло Памукчии, те се включиха във варнен-
ския форум по покана на основателя на

празничнияфестМари-
на Рашева. Идеята за
такъвфестивал се раж-
да у авторката още
преди три години, кога-
то заедно със съпруга
си, който има лясковски
корени, решават да се
занимават с благотво-
рителни каузи. Започ-
ват да подпомагат фи-
нансово читалища от
малките населени мес-
та с парични дарения,
книги и други консума-
тиви.

Рашева е позната в
Лясковец като писател-
ка и предиизвестно вре-

ме представи в нашия град трилогията със
заглавия на трите си книги „Конституция на
любовта”, „Червено кадифе” и „Полетът на
бумеранга”. За лясковското читалище тога-
ва тя също направи благотворителен жест
за закупуване консумативи за библиотека-
та. Сега, след като проучва друго читали-
ще в лясковска община, решава да под-
крепи със средства драгижевската чита-
лищна светиня. Семейството й дарява 200
лв за създаване на детски кът, а на децата

от самодейния състав прави подаръци -
учебни пособия, книги за деца до 7-
годишна възраст, топки и ранички на стой-
ност 150 лв. Същите средства отделя и за
читалището в Памукчии. След като прави
дарението за двете читалища, семейство-
то решава да покани малките самодейци
на фестивал във Варна, инвестирайки за
възраждането на българския дух в тези
малки читалища. „Ние се наехме да помог-
нем на всяко едно дете в читалищата, кои-
то спонсорираме, за да може да се изяви с
танц, песен, инструмент, сръчност и какво-
то умееда прави.Много е трудно за децата
от малките населени места да имат
възможност да бъдат на голямата сцена. В
бъдеще предвиждаме да включим и други
читалища в нашия проект, а не отдавна
организирах и кампания „Дари книга - спа-
си читалище”, разказва за своята кауза пи-
сателката, която по професия помага на хо-
рата и като медицинска сестра. „Успяхме
да съберем над 500 книги, които ще бъдат
раздаденина случаен принципмежду чита-
лища, чиито бази са в оскъдно състояние”,
разказва още за намеренията сиРашева.

В първото издание нафестивала семе-
йството предоставя възможност за изява
на децата от двете читалища - нашето в
Драгижево и читалище „Просвета” в Па-

мукчии, които въпреки трудностите, създа-
ват условия за развитие на детския талант.
На сцената в Морската градина детските
групи се включиха с песни и танци и прека-
раха един незабравим ден, показвайки на
варненската публика своята дарба. Да под-
крепятмладите таланти се включиха и вар-
ненски деца - десетгодишнитеКамелияВа-
силева и Никита Дянкова и дванадесетго-
дишната Рюгзан Бейханова. За своето
представяне децата от село Драгижево,
освен много подаръци, получиха и грамоти
за участие, почерпка и групово посещение
на Аквариума, чийто спонсор бе община
Варна. Пътните разноски пък пое кметът
на община Лясковец д-р Гецова. Кон-
цертът във Варна бе закрит с песента
„Една българска роза” в изпълнение на де-
цата от Драгижево и с много балони, които
полетяха към небето. Марина Рашева в
края на фестивала благодари на децата и
техните ръководители за чудесните из-
пълнения, на ръководството на община
Варна, в лицето на кмета Иван Портних, на
спомоществователитеКостаБазитов,Жив-
ко Кожухаров, на д-р Ивелина Гецова и на
всички гости и приятели, които доставиха
радост на малчуганите и направиха незаб-
равим фестивала за талантите от малките
населениместа.

По повод 1 октомври - Международен
ден на възрастните хора, който също така
е и ден на музиката и поезията, екипът на
лясковската библиотека, заедно с предсе-
дателя на читалищетоВасилРусев и ръко-
водителя на литературен клуб „Вдъхнове-
ние” Росица Петрова, посетиха хората от
третата възраст, членове на пенсионер-
ски клуб „Мазневска чешмичка”. Домаки-
ните ги посрещнаха много радушно, а
екипът на читалището им пожела за праз-
ника здраве, щастие, дълголетие, благо-
получие и достоен живот. Наред с тради-
ционните пожелания, литературен клуб
„Вдъхновение” поднесе на възрастните хо-
ра и рецитал със стиховете на лясковски-
те поети Галина Москова, Пламен Капин-
чев, Валя Петрушева, Вергиния Бирбате-
ва, ПетърСлавчев, Тодор Лицов и др. Раз-
чувствани от лириката на своите съграж-
дани, пенсионерите благодариха за раз-
нообразеното скучно ежедневие, а не-
формалната среща завърши с много смях
и почерпка.Инициативата читалище „Нап-

редък-1870” да организира среща с хора-
та от третата възраст в града е свързана и
с реализацията на проект „Социално
включване 60+”, финансиран от Фонд за
подкрепа на местни инициативи - Ляско-
вец в рамките на Проект „Активни об-
щности: изграждане на капацитет за про-
мяна” на Платформа „АГОРА” в партньо-
рство с Община Лясковец и с финансова-
та подкрепа на Фондация „Америка за
България”. Възрастните хора бяха запоз-
нати с дейностите по проекта, който има
за цел да подобри качеството на живот на
хората над 60-годишна възраст. Реализа-
цията на дейностите включва обособява-
не на специална зона „60+” в библиотека-
та за четене, разговори по интереси, гле-
дане на телевизия и развлечения, както и
безплатен курс по компютърна грамот-
ност, в който възрастните хора ще полу-
чат основни познания за работа с ком-
пютър, лаптоп, таблет и смартфон. Бюд-
жетът на проекта е 2384 лв. и за целевата
група „60+” читалището вече е закупило

нови книги, развлека-
телни игри, телевизор
и таблет. Целта е да се
преодолее социалната
изолация на възрас-
тните жители, да се за-
доволят техните ин-
формационни и кул-
турни потребности и да
се улесни достъпа до
информация на хората
в неравностойно поло-
жение в града. С из-
пълнението на проекта
се реализира вече и
иновативната библио-
течна услуга Мобилна
библиотека „60+”, коя-
то предоставя книги на
читатели в неравнос-
тойно положение от Клуба на инвалида в
Лясковец. Проектът „Социално включва-
не 60+” стартира презмесецавгуст и след-
ва да приключи през месец ноември. В

рамките на тези четири месеца читалище
„Напредък-1870” град Лясковец ще реа-
лизира всички заложени проектни дей-
ности.
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Преди два месеца вОбщина Лясковец
се подписаха договори за финансиране
на проекти от създаденияФонд за подкре-
па на местни инициативи между Община
Лясковец, Платформа „Агора”, чрез про-
ект „Активни общности: изграждане на ка-
пацитет за промяна” и от друга страна -
Сдружение с не стопанска цел МИГ Ляс-
ковец -Стражица”, като администратор на
фонда. Основният приоритет на Фонда е
насочен къмнасърчаване участието на об-
щността при решаването на местни про-
блеми, прилагане на общностни инова-
ции и подобряване на средата и качество-
то наживот.

Приключиха два от проектите, с реа-
лизирането на които бе облагородено
междублоково пространство в квартал
„Черникова бара” и проект, с който в една
от детските градини „Пчелица”, бяха на-
правени иновативни и полезни промени
за спорт и забавления в детското заведе-
ние. На резултатите от приключилия
успешно проект „Да превърнем сивото в
красиво” ще се радват жители от квартал
„Черникова бара” - блок 19, които вече
имат свой уютен кът за отдих с красива бе-
седка и облагородено междублоково про-
странство. Те реализираха проект, който е
един от осемте, осъществяващи се с фи-
нансовата подкрепа на Община Лясковец
и платформаАГОРА.Врамките надваме-
сеца приключиха дейностите по реализи-
рането на проектно предложение „Да пре-
върнем сивото в красиво - озеленяване и
благоустрояване на междублоково про-
странство в град Лясковец, ул. „Стойчо
Куркев” №19”, осъществено от Сдруже-
ние на собствениците „Заедно”. Сдруже-
нието бе подкрепено от граждани, живущи
внепосредственаблизост до имота, които
с доброволен труд успяха да реализират
своята идея и първоначален замисъл.
Целта на този проект бе да се предаде ес-

тетическа визия на междублоковото про-
странство, като се оформят красиви гра-
динки, както и да бъде подобренофункци-
онирането на градската система като ця-
ло. С приключването на проекта се по-
стигна повишаване качеството на живот
на гражданите, чрез интегрирано решава-
не на проблемите на градската територия
и създаване на хармонична жизнена сре-
да, което от своя страна ще допринесе за
по-пълноценното и приятно изкарване на
свободното време на децата, младите и
по-възрастни хора от квартала.

Наименованието на другия приключил
проект бе „ДГ „Пчелица“ - площадка за ве-
сели игри с мама и татко”, като основната
цел бе превръщане на детска градина
„Пчелица” вмясто за игра и общуванемеж-
ду поколенията и насърчаване на децата
да прекарват по-малко време пред ком-
пютъра и повече в допълнителни дейнос-
ти и игри надетската площадка.

В детска градина „Пчелица” за при-
ключването на проекта училищното на-
стоятелство и екипът от учители органи-
зираха есенно градинско парти, за което

За да отпразнуват кръглата
годишнина от провъзгласява-
нето на Независимостта на
България лясковчани се
събраха в центъра на града.
На 22 септември на централ-
ния площад тържественобеот-
белязан националният праз-
ник. Честването на 110 години
Независимост събра ученици,
учители, историци, почетни
граждани, общинското ръково-
дство, представители на пар-
тии, организации и граждани.
На площад „Възраждане” зву-
чаха химните на България и
Европа, а благодарствен моле-
бен отслужи лясковският све-
щеник отецБогдан.

Поздравление към всички граждани от-
прави кметът наОбщинаЛясковецд-рИве-
лина Гецова. В обръщението си къмсъвре-
менните поколения тя заяви: „Вече 110 го-
дини Независимостта е извор и основание
за национално самочувствие. В този
тържествен ден, нека изпълним душите и
сърцата си с гордост от безценното дело
на тогавашните български държавници.Не-
ка бъдемдостойни потомци, с умението са-
ми да творим историята си, редом до неза-
висимите европейски държави. Величието

на днешния ден винаги ще вдъхновява на-
ционалния оптимизъм у всеки гражданин
за достойно бъдеще на страната ни. Нека
на този празник да си пожелаем здраве, не-
ка бъдем мъдри, отговорни, достойни
българи и да продължимда издигаме авто-
ритета наРодината си! Честит празник!”.

Събралите се граждани и по-младите
поколения лясковчани изразиха своята по-
чит и уважение към своите предци с мину-
тамълчание на колене и поднасяйки венци
и цветя на паметника на загиналите герои
вБалканската иПървата световна войни.

ПРИКЛЮЧИХА УСПЕШНО ОЩЕ ДВА ПРОЕКТА ПО ПЛАТФОРМА АГОРА

ЧЕСТВАХМЕ 110 ГОДИНИ ОТ
ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

В Лясковец се състоя
Държавно първенство по
спортно ориентиране за де-
ца, юноши, девойки и вете-
рани, както и традиционна-
та Браун купа 2018 година.
Трите етапа на състезания-
та преминаха успешно,
събраха се над 550 състе-
затели от цяла България, в
различни възрасти от 10 до
над 80 години. Спринтовата
дистанция се проведе в
град Лясковец. Стартът бе
даден близо до сградата на
училище „Никола Козлев“,
а награждаването бе в це-
нтъра на град Лясковец,
където на официална цере-
мония най-добрите спринтьори получиха
своите награди. Проф. Атанас Георгиев,
председател на Българската Федерация
по ориентиране, БойкоРачев,НиколайДи-
митров, председател на СК „Браун Тим” и
кметът на Община Лясковец д-р Ивелина
Гецова, наградиха победителите в раз-
личните възрастови групи. За наша гор-
дост държавен шампион във възрастова
групамъже12 стана съгражданинът ниДи-
ян Савов, а при жени 12 бронзов меда-
лист е Дария Стаменова. През втория ден
от първенството под връх Чумерна, в мес-
тността Хайдушки поляни, се проведе
дълга дистанция, а в третия ден - крайна-
та дестинация на състезанието, бе хижа
Буковец, където се състояха щафетите и
средна дистанция. Нашите състезатели

се представиха достойно и в щафетното
бягане, където в групата наЖ12 сборният
състав Карина Ибрямова, Дарина Хара-
ламбус и Дария Стаменова се класираха
трети, а Ивайла Димитрова, Иванна Ста-
тева иТониТончева са осми.ПриМ16ща-
фетите ниМартин Гугучков,СтаниславЙо-
раданов,Николай Генов се преборихадос-
тойно и се класираха на престижното вто-
ро място. Жени 18 в състав Мария Софи
Милева, Гергана Терзиева, Теодора Таба-
кова, се наредиха също на престижна по-
зиция - пето място. Състезанието се про-
веде в отлични райони, при невероятна
организация от страна на Спортен клуб
„Браун тим“, подпомогнати от Българска-
та федерация по ориентиране и с любез-
ната подкрепа наОбщинаЛясковец.

ДОМАКИНСТВАХМЕ ДЪРЖАВНО
ПЪРВЕНСТВО ПО ОРИЕНТИРАНЕ

50 КАРТОФЕНИ ЯСТИЯ СГОТВИХА ЗА ЧЕТВЪРТИЯ ПРАЗНИК НА КАРТОФА В ДОБРИ ДЯЛ
представени за съревнованието - салати,
пюрета, основни ястия, предястия, украсе-
ни блюда с печен и варен картоф, картофи
в гювечета, огретени, картофени кюфтета,
пирожки, пататници, картофено ветрило,
както имного десерти от картоф.

Докато оценяващите избираха победи-
телите в съревнованието, звучаха нашен-
ски народни песни. Начало на музикална-
та програма за празника сложиха добри-
дялските самодейци от театралната трупа
и танцовата формация „Добридялски ме-

раклии”, които представиха авторска пие-
са, посветена на картофите. Свои из-
пълнения представиха и гостуващите
състави - две групи от далечно Габрово и
дуетЦанкаИванова иПетърРайков, които
силно впечатлиха публиката. Изпълнения
поднесоха и Галина Москова и Николай
Марков от Лясковец, а към края на концер-
тната част журито обяви решението си,
кой е победител в надпреварата за най-
вкусно ястие от картоф.

С най-вкусно ястие се представиха гос-
тите от Горско Ново село при клуб на пен-

сионера „Златна есен”. Първа награда
грабна за своя майсторски направен па-
татник ТаняЧавдарова. Втора позиция зае
Цветанка Костова от драгижевския клуб на
пенсионера „Вяра”, която бе приготвила
вкусно картофеноруло.На третомястожу-
рито класира „Бутерки”, които бяха сготве-
ни от децата и учителите на джулюнското
Обединено училище „П. Р. Славейков”.
Друга важна награда, която се присъжда в
този конкурс е за най-вкусен десерт от кар-
тоф. Макар, че бяха представени най-
различни сладкиши - няколко вида торти,

сладки картофени бонбонки, мъфини, па-
лачинки, най-вкусна и най-красива, спо-
ред журиращите бе „Сладка картофена
торта” - дело на кулинарката от домаки-
нстващото селоДобридялГанкаПетрова.

Всички награди бяха връчени от чита-
лищния председател Иванка Костова и от
председателя на журито Даниела
Арабаджиева и осигурени от организато-
рите. Освен предметни награди - готвар-
ски пособия, за победителите-кулинари и
за певческите групи имаше и почетни гра-
моти.
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се събраха деца, учители,
родители и гости, за да се
насладят на новата придо-
бивка. По време на парти-
то бяха представени и ре-
зултатите от реализиране-
то на проекта. Партито,
преминало под наслов
„Играй с мен” обобщи по-
стигнатото в детската гра-
дина - децата представиха
наученото, като ползваха
обособените нови пло-
щадки. По проекта бе
оформен и спортно-
занимателен салон в голя-
мото фоайе на детската
градина. На първия етаж

бе монтирана спортна подова настилка и
фоайето се превърна в игрална зала задо-
пълнителни дейности - футбол, народни
танци и балет. В двора пък са подобрени
детските площадки и са нарисувани от ро-
дителите игри на „Дама”, „Не се сърди чо-
вече”, „Правила за движение по пътя” и
други. От палети са изработени с добро-
волен труд от страна на родители маси и
пейки за градинското парти. По проекта
също са закупени компютърна техника -
телевизор и лаптоп, с помощта на които
се разучават детските игри и нашия фол-
клор.

От години Училищното настоятелство
към ДГ „Пчелица” се стреми да подпомага
дейността на детската градина като орга-
низира допълнителни образователни
форми пожелание на родителите - народ-
ни танци, балет, изучаване на английски и

руски език. През 2015 година бе сформи-
ран клуб по лечебна физкултура и оздра-
вителна гимнастика, а по проект „Спорт, иг-
ри, забава на зелената морава” бе изгра-
дена спортна площадка в двора на дет-
ската градина за провеждане на спортни
занимания. В сградата на детското заве-
дение досега нямаше помещение за тази
дейност. Но с този проект децата вече ще
могат и през есенно-зимния период да
провеждат заниманията си по футбол,
гимнастика, народни танци и балет. Прив-
личането на родителите като партньори и
включването им в реално действие, има
за цел да подобри комуникацията между
поколенията, да създаде качествена обра-
зователна среда и дамогат родителите да
прекарват повече време в игри с децата
си. С осъществяването на проекта се
предоставя и възможност на живеещите в
квартала деца, които посещават детската
градина, да разполагат с естетически
оформеното пространство в детската гра-
дина за допълнителни дейности и за игра
на открито.

Гости на есенното парти бяха кметът
на Общината д-р Гецова и заместникът й
инж. Господинова, председателят на
Общински съвет Даниела Арабаджиева,
общински експерти, гостуващи учители от
училища и детски градини, родители, ба-
би и дядовци. Всички деца заедно се за-
бавляваха с танци, броилки и различни
спортни надпревари, изпробвани бяха и
новите масички и пейки. За труда и иници-
ативността си учители, родители, добро-
волци и деца бяха поздравени от директо-
ра надетската градинаАнкаИванова.
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

С богат концерт под
наслов „Фолклорна ма-
гия в Лясковец” бе сло-
жен финалът на проект
„Да градимсмисъли тво-
рим с чувство”, реализи-
ран от децата, учители-
те и училищното настоя-
телство при лясковската
ДГ „Радост”. Със спече-
лен свой проект те успя-
ха да сбъднат една своя
дългогодишна мечта.
Изграждането на откри-
та сцена в двора на дет-
ската градина от години
е мечта за малчугани и
екипа на детското заве-
дение. С финансовата
подкрепа на Община
Лясковец и Платформа АГОРА, ДГ „Ра-
дост” най-после успя да превърне в реал-
ност и тази своя мечта. През месец август
Сдружение „Училищнонастоятелство” за-
почна реализиране на проект, финанси-
ран отфонд за подкрепа наместни иници-

ативи в Община Лясковец и Платформа
АГОРА. Проектът имаше за цел да се об-
особи място за творчески изяви на децата
от детска градина „Радост” и за техните
гости, както и да се активира участието на
родители, учителии граждани от квартала

сдоброволен труд.
„Мотото, което заложихмев нашияпро-

ект е „Да градим с мисъл и творим с чу-
вство”, сподели при откриването дирек-
торът на „Радост” Габриела Иванова.
„Откритата сцена в двора ни е иновация в
нашата работа и единствена на територи-
ята на детските градини в общината”, каза
Иванова идопълни: „Изказвамсвоята бла-
годарност на всички родители ижители на
квартала, които се включиха с доброво-
лен труд при подготовката на терена, из-
граждането и монтажа на сцената”. С доб-
роволен труди грижа за най-малкитежите-
ли на Лясковец са се включили Любомир
Василев и Георги Райков, Митко Йорда-
нов, Стефан Иванов, Кънчо Цонев, Нико-
лай Гацов, Веселин Георгиев, Димитър
Иванов, Галина Симеонова и Анелия Тах-
рилова.

Да уважат празника и труда на децата
за събитието в слънчевата детска гради-
на дойдоха скъпи гости - кметът на Общи-
на Лясковец д-р Гецова, председателят
на Общински съвет-Лясковец Даниела
Арабаджиева, представители от общин-

ска администрация, Екатерина Миновска
- старши експерт в РУО В. Търново и дру-
ги. Както повелява традицията, бе отслу-
жен водосвет за здраве, благополучие и
творчески успехи на деца и учителски ко-
лектив. Освещаването на новата придо-
бивка направи отец Зоран Мамучевски.
Символично бе прерязана и лента, с кое-
то бе даден старт в използването на ново-
то съоръжение.

В концерта на децата, представящ
фолклорните ни традиции, се включиха
не само малките възпитаници на „Ра-
дост”, но и техни приятели от другите дет-
ски градини в Лясковец „Пчелица” и „Сла-
вейче”, ученици от лясковските училища
„Максим Райкович” и „Цани Гинчев”, както
и гости-самодейци от вокалната група при
пенсионерски клуб „Мазневска чешмич-
ка”. Всички заедно пяха и танцуваха, като
вплетоха в празничната плетеница ляс-
ковскифолклор, обичаи, наричания, изпя-
ха и химна на емблематичния заЛясковец
Петропавловски събор „Хоро се вие край
манастира”, представиха ритуално и гроз-
добер поЛясковски идруги.

Националната седмица на четенето та-
зи година се проведе в края на октомври и
бе организирана отМинистерството на об-
разованието и науката, като символичен
домакин на събитието бе Регионалното
управление на образованието в старата
столица. Целта на инициативата е на-
сърчаване и повишаване грамотността
сред учениците.

В Лясковец гимназията посрещна мно-
го гости при откриване на инициативите,
посветени наСедмицата на четенето. ВСУ
„МаксимРайкович” пристигнахаВаняТрай-
кова - държавен експерт в Министерство
на образованието и науката, началникът
на Регионалното управление на образова-
нието инж. Розалия Личева, кметът на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, за-
местник-кметът на Елена и секретарят на
общината Десислава Шопова и Ивона Са-
вова, гости експерти от РУОЗахаринка Ча-
калова и ЕкатеринаМиновска, експерти от
Община Лясковец, директори на училища
имного учители. С разнообразни игри и за-
бавни състезания премина организирана-
та училищна инициатива, в която се вклю-
чиха пет смесениотбора, съставениот уче-

ници от четири училища
наобщинитеЕленаиЛяс-
ковец. Проведе се състе-
зание по български език и
литература „Обичам те,
българска реч”, в което се
съревноваваха 30 от най-
добрите ученици - от две-
те училища в Лясковец
СУ „Максим Райкович” и
НУ „Цани Гинчев” и от
еленските - СУ „Иван
Момчилов” и НУ „Илари-
онМакариополски”.

Преди състезанието
децата бяха поздравени
от инж. Личева, след кое-
то бяха наименувани от-
борите с имена на при-
казните герои - Котаракът в чизми, Черве-
наташапчица,МечоПух, ПипиДългото чо-
рапче и Пинокио. Игрите бяха свързани с
познания, които децата от първи до
четвърти клас показаха - познаване на ли-
тературните герои, разпознаване на
българските поети и писатели по техните
портрети, сглобяване на откъси от любими

детски приказки, намиране отговора на га-
танки, познаване на българските послови-
ци. За показаните знания и старание в иг-
рите и викторините, в края на надпревара-
та учениците получиха наградите си от гос-
тите и от директора на домакинстващото
училище Даниела Арабаджиева. Всички
участници от петте отбора си тръгнаха с

грамоти и много подаръци - тениски, хими-
калки и книжки, както и много лакомства,
осигурени от домакина на националната
проява - Регионалното управление на об-
разованието въвВеликоТърново.

В Седмицата на четенето инициативи-
те в Лясковец продължиха и с маратони на
четенето по училища, детски градини, в
библиотеката, също с конкурс за илюстра-
ция полюбимиприказки идр. ВСУ „М.Рай-
кович”, в маратона се включиха кметът на
Общината д-р Гецова и директорът Дание-
ла Арабаджиева. Те четоха любими при-
казки и басни пред 50 деца от първи и вто-
ри клас. Избраха едни от най-
поучителните - „Лъжливото овчарче”, „Ли-
сицата и щъркелът”, „Кой каквото прави -
на себе си го прави”, „Дядои внуче”, а деца-
та самибързо намираха поуката.

В начално училище „Ц. Гинчев” пък се
проведе инициатива под наслов „Четенето
е забавно”. В нея участваха възпитаници
на школото, които заедно с по-големите си
приятели - студентите от кръжока „Четя-
щият студент, четящото дете”, с ръководи-
тел проф. дн Мариана Мандева от ВТУ, се
потопиха в чудния свят на книгите.

ДЕЦА И УЧИТЕЛИ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ” СБЪДНАХА СВОЯ МЕЧТА

С РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ ПРОТЕЧЕ СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО

Традиционният си есенен кулинарен
празник проведоха жители и гости на село
Добри дял. За четвърти Празник на карто-
фа се събраха мало и голямо точно на ху-
бавия християнски празник Света Петка,
за да приготвят вкусни ястия и десерти и
да отдадат заслужено внимание на зелен-
чука. Традиционно изложението на гото-
вите вкусотии и конкурсната част се прове-
доха вместното читалище, а организатори
на проявата са кметството, добридялското
читалище „П. Р. Славейков-1903” и мес-

тният клуб на пенсио-
нера „Еделвайс”. В ку-
линарната надпрева-
ра се впуснаха и гости
от приятелски пенсио-
нерски клубове и чита-
лищаот региона -май-
стори-кулинариот ляс-
ковските села и от
съседни селища на
горнооряховска и зла-
таришка общини - от
Родина, Драгижево,
Горско Ново село, де-
цата от професионал-
ните паралелки на
Обединеното джу-
люнско училищеидру-
ги.

Официално праз-
никът бе открит от домакините - председа-
телят на читалището Иванка Костова и
управникът на Добри дял Стоян Стоянов.
Поздравление към организатори и учас-
тници отправи и кметът на Община Ляско-
вец д-р Ивелина Гецова, а след това за-
почнаха конкурсът и концертната програ-
ма. Комисия с председател Даниела
Арабаджиева разгледа, опита и оцени кар-
тофените изкушения. Общо 50 блюда с
различни вкусни картофени храни бяха

50 КАРТОФЕНИ ЯСТИЯ СГОТВИХА ЗА ЧЕТВЪРТИЯ

Лясковският Състав за стари градски
песни „Бели ружи” записа поредното си
успешно участие и донесе много отличия
от VІІІ Световен шампионат по фолклор
„World Folk”. Престижният форум се
състоя на сцените в известни наши мор-
ски курорти в продължение на няколко
дни - в Античния амфитеатър в Несебър,
Бургас, Обзор, Свети Влас и Слънчев
бряг. Нашите певици от читалище „Нап-
редък-1870”, с художествен ръководител
и солист Добринка Стателова и корепети-
тор Аспарух Костов, представиха четири
песни от своя изключително богат репер-
тоар и грабнаха аплодисментите на пуб-
ликата. За прекрасните си изпълнения
„Бели ружи” бяха високо оценени от жури-
то със златен медал за цялостно предста-

вяне, златен
медал полу-
чи и солис-

тката Добринка Ста-
телова за индивиду-
алните си изпълне-
ния, както и Диплом
за най-атрактивно
представяне, Диплом
за съхраняване на
традиционното фол-
клорно изкуство иДип-
лом-Лауреат на Све-
товнияшампионат.

Световният шам-
пионат по фолклор
„World folk” 2018 се
провежда под патро-
нажа на Национална-
т а к о м и с и я н а
ЮНЕСКО за Бълга-

рия. Характерна особеност на Световния
шампионат по фолклор „World Folk” е, че
всички изпълнения се записват с профе-
сионална аудио и телевизионна техника и
най-добрите от тях се излъчват многок-
ратно по повече от 20 кабелни телевизии
вБългария, по 3 сателитни телевизии с об-
хват цяла Европа, както и по Световната
интернет телевизия „EuroFolkTV”. В пре-
стижния шампионат се включват различ-
ниформации, в различни категории -фол-
клорни ансамбли, фолклорни певчески и
танцови групи, хорове, клубове за народ-
ни танци, групи за стари градски песни, ду-
хови и фолклорни оркестри, индивидуал-
ни изпълнители и дуети, а журито оценява
всички творци по ниво на сложност и тех-
ника на изпълнението, костюми, реквизит,
постановка, избор на репертоар, сценич-
но поведение и контакт с публика, из-
лъчване, артистичност и други.

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА „БЕЛИ РУЖИ”
ПРАЗНИК НА КАРТОФА В ДОБРИ ДЯЛ


