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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТЪТ НА ЛЯСКОВЕЦ
И КМЕТОВЕТЕ НА СЕЛАТА ПОЛОЖИХА КЛЕТВА

КОЗАРЕВСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ОТПРАЗНУВАХА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КЛУБА СИ

На тържествено първо заседание за
мандат 2019-2023 година местният пар-
ламент в Лясковец положи клетва. Заед-
но с кмета на Община Лясковец и кмето-
вете на петте села, 17-те общински
съветници се заклеха пред събралите се
в общинската зала гости и граждани.

Церемонията по официалното
встъпване в длъжност започна тържес-
твено с националния химн и с химна на
град Лясковец, след което областният
управител проф. д-р Любомира Попова
приветства всички и пожела успех в рабо-
тата на новите избраници. Всички об-
щински съветници, кметовете на селата
и кметът на общината д-р Гецова произ-
несоха клетвените думи „Заклевам се в
името на Република България да спаз-
вам Конституцията и законите на страна-
та и във всичките си действия да се ръко-
водя от интересите на гражданите отЛяс-
ковска община и да работя за тяхното
благоденствие.”

Преди това председателят наОбщин-
ската избирателна комисияПенкаВелко-
ва връчи на общинските съветници, на д-

р Гецова и на сел-
ските кметове удос-
товеренията за из-
бор. От името на
Общинската изби-
рателна комисия
нейният председа-
тел поздрави с из-
бора съветниците
и кметовете. След
произнасянето на
клетвата, на об-
щинския кмет д-р
Ге ц о в а , к о я т о
встъпи в петия си
м а н д а т , б я х а
връчени символи-
т е н а г р а д а -
ключът и кметската
огърлица. Те й бяха

предадени от временно изпълняващия
длъжността кмет на
Община Лясковец
инж. Росица Госпо-
динова. Д-р Гецова
пък връчи подаръци
и плакети с логото
наОбщината на два-
м а т а к м е т о в е ,
управлявали в пред-
ишния мандат Дра-
гижево и Мерданя -
ЦоньоТрънков иКра-
симира Владова, с
благодарност за тях-
ното добро управле-
ние.

Новите кметове в
селата на лясковска
община са Марин
Люцканов наМерда-
ня и Мариян Попов
на Драгижево, а за Джулюница, Добри
дял и Козаревец жителите избраха отно-
во Мариян Точев, Стоян Стоянов и Кра-
симира Колева - последните трима спе-

челиха кметския пост за пореден път още
напърви тур.

Д-р Ивелина Гецова с подписването
на клетвения си лист влезе в пети ман-

дат, от които пет, този е четвърти поре-
ден. Първият й мандат като кмет беше в
периода 1999-2003 година, вторият си
мандат спечели през 2007 година, трети -

през 2011, четвърти - през 2015 и пети на-
стоящ - от 2019-2023 година. Д-р Гецова
бе издигната от ПП ГЕРБ и спечели поре-
ден управленски мандат с 3253 гласа и

близо 60%.
Преференциал-

ният вот определи и
кои да са новите об-
щински съветници.
Партия ГЕРБ спече-
ли седем от общо
17-те съветнически
места. Съветниците
на ПП ГЕРБ в ляс-
ковския нов парла-
мент са Даниела
Арабаджиева, Злат-
ко Войводов, Румен
Стойков, РосицаПет-
рова, Снежина Рай-
к о в а , М а р и я н а
Бъчварова, Даниел
Димов. Втора в над-
преварата остана
партията на ЗС „Ал.

Стамболийски” и тя ще бъде представе-
на в местния парламент от Васил Хрис-
тов,СтоянЙорданов,ИванВалериев, Ро-
сен Иванов, Тодор Тодоров. От БСП за
България са трима -ЕмилияЖилиева, Ге-
орги Димитров, Андрей Картунов. Мес-
тна коалиция „Демократична България -
Обединение (Воля, НФСБ)” има двама
представители - ГеоргиПетров иДеянРа-
чев.

По традиция доайенът Георги Петров
поведе първото заседание по избиране-
то на председател на новия местен пар-
ламент. Всичките 17 съветници пуснаха
бюлетини и с таен вот избраха бъдещия
си управник. За целта бе сформирана ко-
мисия от петима членове с председател
ЕмилияЖилиева, а предложенията бяха
две. За председател на Общинския
съвет за мандат 2019-2023 година бе из-
бран ГеоргиПетров.

Няколко дни следМеждународния ден
на възрастните хора, в лясковското село
Козаревец, пенсионерите отпразнуваха
годишнина от създаването на своя клуб,
като за тържественото отбелязване праз-
нуващите събрахамного гости в читалищ-
ната сграда на местното читалище „Земе-
делец-1899”. Тази година се навършиха
35 години от съществуването на пенсио-
нерска организация в селоКозаревец. Во-
досвет за здраве и благоденствие отслу-
жи йеромонах Димитрий, а домакините от
Група за обработен фолклор „Авлига” от-
криха празника със своя нова песен, по-
светена на любимото им село, написана
специално за повода от поетесата Мария
Костова и по аранжимент на ръководите-
ля на състава Аспарух Костов. Групата
при клуба на пенсионера иместното чита-
лище също има дългогодишно съществу-
ване и неин солист е настоящият предсе-
дател на клуба на пенсионера Дочка Габ-
ровска. Тя изпълни за всички уважили
празника, песента „Охридското езеро”, по-
здрави гостите, разказа за възникването
на пенсионерския клуб и за именуването
му преди 15 години с името „Здравец” по
направено предложение от покойния
кмет Парашкев Парашкевов. С едноми-
нутно мълчание бе почетена неговата
светла памет, както и паметта на всички
клубни деятели, които вече не са на този
свят. От подробната презентация за клуб-
ната дейност, дадена от настоящата ръко-
водителка на пенсионерите Габровска,
стана ясно, че датата на създаване на клу-

ба съвпада с праз-
ника на народните
б уд и т ел и . „ Н а
първи ноември
1984 г. залата на
старото читалище
приютява 76 енту-
с и а с т и -
пенсионери, обеди-
нени от идеята да
учредят Клуб на
пенсионера, под-
крепяни от тога-
вашния кмет Илия
Дечев. Първи пред-
седателстващ орга-

низацията е Христо
Събев. Идеен под-
дръжник и спомо-
ществовател в тази
благородна иници-
атива става Елена
Пенева. Тя има
честта да открие ка-
то кмет на Козаре-
вец обновената
сграда и помага за
оборудването и об-
завеждането на клу-
ба. Уредник в тези
първи стъпки и акти-
вен организатор на

всички прояви е Йорго Йоргов. 1988 годи-
на на общо събрание на членовете за
председател е избран Дончо Дончев, кой-
то ръководи организацията до 1997 г. За-
почват едни от най-активните години. На
поредно заседание се ражда идеята за
сформиране и на музикална група, която
е осъществена малко по-късно”, разказа
за поставеното преди 35 години начало
Дочка Габровска. Групата за народни пес-
ни днесфункциониращапри клуба на пен-
сионера и местното читалище е именува-
на „Авлига” и има за кръстник доц. Митко
Димитров. В момента наброява 14 само-
дейци и тази година става на 23 години.
Съставът съществува от 1996 г. и неин
пръв ръководител е Иванка Павлова. Не-
изброими са наградите, които печелят пе-
виците през всичките тези години от наци-
онални и регионални форуми. С гордост
настоящият председател на клуба разка-
за и за сформирането на кулинарна група,
чиито успехи през последните 10 години
са примериемблемана селото, което оце-
няват светила като Ути Бъчваров, Иван
Звездев и всички тези постижения на коза-
ревските кулинарки показват известни те-
левизии в свои предавания и филми.
Всичко това разказват днес съвременни-
те стопани на пенсионерския клуб в Коза-
ревец, които достойно продължават дело-
то на първооснователите. Всички факти,
събития и спомени, както и снимков мате-
риал Габровска събира през последните
седем години в Летописна книга за живота
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на организацията, която вече е с обем три
тома.

Създаден през далечната 1984 годи-
на, днес клубът наброява 136 души. От
2012 година председател е Дочка Габров-
ска. Членската маса достига небивал
брой дотогава - 120 души. Над 50 са акти-
вистите, работещи усилено през послед-
ните години във всичките клубниформи, а
клубът е в разцвета си. Културният кален-
дар е изключително богат, разширява се и
обхвата на кулинарната група и на песен-
ния репертоар на състава, участията в ку-
линарни и фолклорни фестивали и фору-
ми се множат многократно, а с тях и отли-
чията и наградите на самодейците и кули-
нарите вмногобройните надпревари. Раз-

ширява се и обхвата на изявите - правят
се рецитали, чествания и презентации, от-
крита е и паметна плоча на Левски на фа-
садата на пенсионерския клуб по повод
180 години от рождението на Апостола.
Провеждат се сезонно турнири за тихи иг-
ри, организиранидоброволниакции за по-
чистване на селото, поддържане и зале-
сяване на зелените площи и многобройни
подобрения и разширяване на клубното
пространство. През последните години е
подменена покривната конструкция, по-
ставена е нова РVС дограма, външно и
вътрешно обновяване на сградата, сме-
нена е ел. инсталацията, ВИК-
инсталацията, подовата настилка на скла-
довото помещение и много други подо-
брения.

Възрастните хора, членуващи днес в
пенсионерската организация за годишни-
ната си получиха много поздравления,
подаръци и цветя от своите гости, а в знак
на уважение и признателност Габровска
поднесе на дейци и радетели за развитие-
то на клуба почетни плакети и Дипломи за
дългогодишната им работа. Пенка Па-
рашкевова, майка на най-много работи-
лия за клуба деец и дългогодишен кмет на
селото, прие плакета наПарашкевов, при-
съден посмъртно от благодарното ръко-
водство на пенсионерската организация.
Плакет за усърдна работа получи по-
смъртно и дъщерята на Николинка Илие-
ва Иванова, отдала най-много труд и сили
за добруването на клуб „Здравец” през го-
дините. С благодарствени адреси бяха

удостоени и още 67 души за своята актив-
на дейност.

Освен изчерпателна презентация за
историята на клуба, по време на чества-
нето, хората от третата възраст бяха под-
готвили и пищна програма, която включ-
ваше празничен концерт на самодейната
група „Авлига”, изпълнения на Танцовия
клуб наКозаревецинадецата от детската
градина в селото „Детелина”, както иМузи-
кално-поетичен спектакъл „Балсам за ду-
шата”. Известният певец Александър
Александров-Алекс, изпя много песни по
стихове на поетесата Надежда Захарие-
ва. Тържественото честване на годишни-
ната приключи с българско хоро, с благо-
пожелания за още много успехи и с раз-
рязване на голямапразнична торта.

Традици-
онният за ляс-
ковското село
Добри дял
Празник на
картофа се
проведе за пе-
ти път с много
веселие, му-
зика, с на-
шенските на-
родни песни и
с изобилие от
к а р т оф е н и
специалите-
ти. За офици-
алното откри-
ване, което
направи пред-
седателят на
местното чи-
талище „П. Р.
Славейков -
1903” Иванка Костова, се събраха много
гости. Костова даде старт на поредната
надпревара, като пожела успех на учас-
тниците кулинари. В кулинарното сърев-
нование, в което по регламент участват
ястия, приготвени само с картофи, тази
година се надпреварваха за призовите
места общо 50 автентични и сготвени по
модернирецепти картофени гозби.Посе-
тителите можеха да видят салати, пред-
ястия, основни ястия, десерти от картоф
- питки и баници от картоф, крем карамел
с картофено пюре, картофени торти, кар-

тофени прасковки, кекс от картофи, кар-
тофен хляб, картофено руло, картофени
гнезда и много други. За участие в еди-
нственото по рода си състезание, се бя-
ха постарали с красиви и вкусни карто-
фени гозби сръчни домакини от Добри
дял, както и гостуващи кулинарки от Гор-
скоНово село, Балван,Шемшево, Габро-
во.

Както повелява традицията, праз-
никът беше съпътстван и от фолклорно-
музикална програма, която откриха гос-
топриемните самодейци от добридял-
ския пенсионерски клуб в селото „Едел-
вайс”. Те представиха за гости, кулинари

и публика театрална сценка, а след тях
свои музикални изпълнения поднесоха и
гостуващите формации от Балван, Шем-
шево, Къпиново, Габрово, Горна Оряхо-
вица, село Поповци и други, като освен с
песни от репертоара си, гостите зарад-
ваха присъстващите и с танции със заба-
вен габровски хумор.

В края на празника развеселената
публика чу и решението на журитетната
комисия кой тази година е сготвил най-
вкусните гозби с питателния зеленчук. В
състава на журито бяха Живка Иванова,

СтефкаРаш-
кова и Йор-
дан Милков.
Председа-
телят на чи-
т а л и щ е т о
Иванка Кос-
това обяви
първенците
и връчи гра-
моти и под-
а р ъ ц и н а
тримата по-
бед и тел и .
Н а п ъ р в о
място с най-
вкусно яс-
тие от кули-
нарния кон-
курс тази го-
дина еМари-
яна Стояно-
ва от Добри
дял, пригот-

вила майсторски десерт „Картофени шо-
коладови пастички”. Второ място бе при-
съдено за „Картофена салата” на Нико-
линка Григорова. В тройката на победи-
телите е иЖивкаАнгелова, отлично спра-
вила се с приготвянето на „Пълнени кар-
тофи”. Две поощрителни награди имаше
за отличната визия на „Картофени пра-
сенца” на Петя Стамова и за „Пататник”
наЕлкаРачева отБалван.

Грамоти за участие като израз на по-
ощрение получиха всички кулинари,
включили се с ястие в конкурса, както и
всички певчески състави, уважили Праз-
ника на картофавДобридял.

В ДРАГИЖЕВО ПРАЗНУВАХА
125 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

В ДОБРИ ДЯЛ ЕСЕННИЯТ ПРАЗНИК
НА КАРТОФА ЗАПИСА ПЕТО ИЗДАНИЕ

125-годишнината от създаването на
НЧ „Развитие-1894” отпразнуваха дей-
ците на културата в селоДрагижево.Нас-
тоятелството на читалището посрещна
гости, бивши и настоящи читалищни дей-
ци с голям юбилеен концерт. Своя праз-
ник всички съвременни творци на култу-
рата отбелязаха с богата програма. По
време на тържеството си будителите по-
лучиха от настоящияпредседателна кул-
турната светиня Мария Петрова по-
здравления, благодарствени грамоти и
дипломи за принос в развитието на кул-
турата.

Следофициалното откриване на праз-
ника и сърдечните поздравления от гос-
ти, благодетели и приятели, бяха подне-
сени много песенни и танцови изпълне-
ния от млади и по-възрастни самодейци -
група за обработен фолклор „Детелина”,
с художествен ръководител Цветанка
Христова, Детска група за народно пеене
„Китчица”, Детска вокална група „Дъга”,
младежка група за художествено слово.
Свой поздрав поднес оха го с т -
изпълнителите от Лясковец - балетната
Танцова школа „Ритъм” и Фолклорен
клуб „Лясковско хорце”.

Своята годишнина читалищните дей-
ци посрещнаха с частичен ремонт на по-
крива на сградата, който бе финансиран
от Община Лясковец. Сградата е строе-
на през 50-те години на миналия век, а в
годините назад са извършвани частични
ремонтнидейности, включително поПро-
ект „Красива България”. През 2018 годи-
на бе направено освежаване на фоайе-
тата, санитарните помещения, гримьор-
ните. Дейностите продължиха и през
2019 година, когато поради амортизира-
не, се наложи обновяване на част от по-
кривната конструкция. Частично бяха
подменени цигли, капаци, олуци, водос-
точни тръби, като средствата за тях бяха
осигурени изцяло от бюджета наОбщина
Лясковец. Читалището в село Драгижево
е едно от най-старите в общината и на-
правеният ремонт ще допринася и в
бъдеще за още по-добри условия за раз-
витие и обогатяване на културния живот
в селото.

Подготвената презентация за актив-
ната дейност на самодейците бе подкре-
пена от богат снимков материал. Лето-
писна история на културната светиня раз-
казва за възникването и разцвета на чита-
лищното дело. Преди 125 години драги-
жевски родолюбци, водени от желанието
да се съхранят народните традиции и да
се сплотят хората от селото, в стремежа
към развитие и прогрес, създават мес-
тното читалище. Наричат го „Развитие”,
за да се опази българското съзнание и да
се възражда българският дух. Избрано е
и първото читалищно настоятелство в
петчленен състав с председател Петко
Генчев. През всичките години в читали-
щето са развивалидейност кръжоци, клу-
бове, театрални, танцови и певчески
състави, развива се и библиотечна дей-
ност, която в момента наброява над 13
000 единици.Иднес читалищната сграда
е притегателен център за образование,
култура и отдих за общността на село
Драгижево. Тук се помещава и клубът на
пенсионерите „Вяра” с председател Йор-
данка Балашева, а функциониращата
към него певческа група е гордостта на
драгиженчани.Певческото самодейноиз-
куство е част от миналото и настоящето
на читалището, а художествени ръково-
дители през годините са билиСтефанПо-
пов, Димитър Млъзев, Васил Гладилов,
Цветанка Христова, Георги Петров, Ве-
личко Димитров. През изминалите годи-
ни самодейките натрупаха богат репер-
тоар от народни и стари градски песни,
благодарение на своя настоящ художес-
твен ръководител маестро Цветанка
Христова. Участвали са в певческифору-
ми с регионален, национален имеждуна-
роден характер и са носителинадевет ла-
уреатски звания. Удостоени са с много
медали, плакети, дипломи и други награ-
ди.

Разработването на проекти е друга
основна част от дейността в читалището
по Програма „Българските библиотеки-
съвременни центрове за четене и ин-
формираност”, както реализирания про-
ект „Предай нататък - традиции и инова-
ции” имного други.

КОЗАРЕВСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ОТПРАЗНУВАХА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КЛУБА СИ
от стр. 1
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ЧИТАЛИЩEТО В КОЗАРЕВЕЦ ОТБЕЛЯЗА КРЪГЛА ГОДИШНИНА

ПРОЕКТ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА

В Деня на на-
родните будители
читалищни дейци и
гости се събраха за
тържествено чес-
тване в културния
храм на село Коза-
ревец, за да поче-
тат първооснова-
телите и всички ра-
ботили през сто-
летната история
личности за духов-
но възмогване. 120
години навърши от
създаването си чи-
талищната светиня
в село Козаревец -
„Земеделец-1899”.

С празничен
юбилеен концерт в
две вечери коза-
ревчани отбеляза-
ха годишнината от
създаването на чи-
талището, като в
Деня на народните
будители се проведе тържествено събра-
ние и концерт с участието на самодейни-
те състави към читалището, а на следва-
щия ден под наслов „Помниш ли…” се
състоя срещата на самодейци, читалищ-
ни деятели, спомоществователи. Много
гости приюти красивия салон на 120-
летното читалище, които поднесоха на
съвременните будители и творци на кул-
турата своите подаръци и приветствия.
Ръководството, в лицето на настоящия
председателТодорТодоров отличи с ком-
плексни награди всички любителски ко-
лективи, а на срещата на спомените бяха
връчени юбилейни значки и благода-
рствени грамоти на всички самодейци и
партньори през годините.

С презентация бе представена една
малка част от огромната и подробналето-
писна одисея на културната светиня. Ду-
ха и искрата се раждат в далечната 1897
и нейният пламък гори и до днес. Чита-
лищната дейност започва в стая на ста-
рото училище, когато през 1897 година
блесва светлина, отваря се завеса имаги-
ята, наречена театър, поема своя път на
развитие в Козаревец. Още преди да се
учреди читалище, театралната самодей-
ност в селото е факт и така с драмата
„Иванко, убиецът на Асеня” е поставено
началото. Две години по-късно е основа-
но и читалището. 53-мажителиот селоКо-
заревец, предимно градинари, по покана
на местни учители, се събират и разглеж-
дат въпроса за нуждата от читалище и та-
ка е дадено и името на културната свети-
ня „Земеделец”. През 1899 година е осно-

вана и първата библиотека в селото с биб-
лиотечен фонд от 80 книги, дарени от ко-
заревчени. През 2011, в партньорство с
Община Лясковец читалището печели
място в голямото семейство на Глобал-
ните библиотеки, оборудва се зала за по-
требители с компютри и мултифункцио-
нално устройство, свободен интернет
достъп, копирни и печатни услуги и 12 500
регистриранибиблиотечни единици.

Пламъкът запалват и разгарят във
времето стотици имена, сред които
първият - Даскал Никола, секретар-
касиер на читалището, библиотекар, за-
местник-председатели председател, как-
то и Иван Банков, Христо Минчев-
Хаджията, Никола Богданов - с огромни
заслуги за построяване на новата чита-
лищна сграда, неговият брат Петър Бог-
данов, продължил строежа на сградата и
имал честта да я открие, както и имената
на всички председатели, допринесли за
развитието на културния разцвет в село-
то - Малин Дончев, Дочка Русанова, Кал-
чо Иванов, Илия Дечев, Борислав Дон-
чев, Петьо Колев, Парашкев Парашке-
вов, Тодор Тодоров. През 1965 година е
създаден местен духов оркестър, изгра-
ден от самородни таланти.През 1986 пев-
ческото любителско изкуство е възобно-
вено. Сформира се певческа група „Мла-
дост”, ръководена от Иванка Павлова, а
от 2012 се именува „Авлига” и неин ръко-
водител еАспарух Костов, а завоюваните
награди са един приз, 2 лауреатства, 16
златни, 9 сребърни, 4 бронзови медала,
награди на организатори, дипломи и гра-

моти, както и 14 ин-
дивидуални отли-
чия. Солисти за пе-
риода от 2004 до
днес са Анка Смил-
кова, Дешка Мила-
н о в а , И г н а т
Вълчев,НедкаСте-
фанова, МилкаМи-
лушева, Дочка Габ-
ровска. Сред по-
жълтелите страни-
ци на читалищната
история намира
своето място и тан-
цовата самодей-
ност. Първият тан-
цов концерт е изне-
сен през 1949. В
по-късен етап се
оформя и група за
автентичен фол-
клор, с отговорник
Тодор Йорданов.
Днешните негови
последователи са
Танцов фолклорен

клуб, с ръководител Ивайло Добрев. 12
любители разучават автентични хора от
различни фолклорни области и само за
две години имат завиден брой медали от
участия - 3 втори места и няколко грамо-
ти. Със средства от целево дарение през
2018 година са закупени туники с фол-
клорни елементи. Функциониращата при
читалището коледарска група с изявите
си пък е осигурила средствата, необходи-
ми за 17 пълни комплекта костюмии коле-
дарския реквизит. Вече 12 години коледу-
ването е част от културния календар и е
възобновено по идея на Парашкев Па-
рашкевов.

С основаването на читалището през
1899 любителското театрално изкуство
намира своята естествена среда. Изигра-
ни на сцената на старото читалище са де-
сетки постановки. От 12 години постанов-
чик и ръководител на театралната трупа е
актрисата Стефка Петрова. Под ръково-
дството на Петър Петров през 1975 г.
съставът подготвя „Когато гръм удари”,
пиесата донесла най-много приходи на
читалището, играна на сцените на три об-
щини в два театрални сезона. Под ръко-
водството на Стефка Петрова са реали-
зирани на сцена пиесите „Просяшко при-
ключение”, „Михал”, „Българи от старо
време”, „Милионерът” „Торба-хитрости”,
„Събота , неделя, понеделник”, „Службо-
гонци”, „Боряна”, „Годеж”, „Женско ца-
рство”, „Госпожа Министрешата”, донес-
ли им шест Специални награди на кмето-
ве, две първи награди за спектакъл, една
втора и една трета награда за спектакъл,

Награда за спектакъл на името на Севе-
рина Гьорова, награда за жанров избор.
Индивидуалните отличия за актьорско
майсторство са шест първи награди за
най-добра женска и за най-добра под-
държаща мъжка роля, първа награда за
най-добра млада актриса и 19 Дипломи
за актьорско майсторство. Отличията ид-
ват от участия на Националните прегле-
ди в Кортен, Драганово, Нова Загора, Са-
моков, Лом,Хисаря. Участията на тези на-
ционални форуми, са след предварител-
на селекция на съставите, а козаревският
се нарежда сред 20-те най-добри от цяла
България. Извън граница съставът има
участие по покана на Дружеството на ба-
натските българи в Румъния. В настоя-
щия момент трупата носи името „Параш-
кевПарашкевов” и в нея участват 15 само-
дейцина възраст от 20до60-годишни.

В летописните страници на читалище-
то ежегодно присъстват характерни за ко-
заревчани фолклорни инициативи, които
се превръщат в общоселски празници и
които читалището реализира в партньо-
рство с кметството, клуба на пенсионера,
конярското дружество и детската гради-
на - Бабин ден, конкурс за най-добро до-
машно вино, Тодоровден, Ден на кокоша-
та чорба, Ергенска Вартолоомеева сват-
ба,юбилейни чествания, тематични праз-
ници и др. От осем години към читалище-
то функционира и Лятна детска творчес-
ка работилница, включваща занимания
по квилинг, рисуване, драматизации, ку-
линария, четения, занаяти и др. Всичко
това нямаше да бъде възможно, без една
инициатива започнала в 60-те години на
20 век - изграждането на новата читалищ-
на сграда. Тя е построена и открита на 10
юни 1972 година. Дан за това имат всички
козаревчани с над 1500 трудови дни.
През 2010 г. по идея на Парашкев Параш-
кевов и с огромната подкрепа на д-р Иве-
лина Гецова, читалището придобива нов
облик по проект „Обновяване и модерни-
зация на читалищна сграда” и в момента
то е едно от най-модерните читалища в
региона. След ремонта, козаревчани из-
ползват една модерна и многофункцио-
нална сграда с обновен вътрешен облик,
нова отоплителна инсталация, оборудва-
на сцена, зали за репетицииидр.Със спе-
челен проект предстои и облагородяване
на парка и тротоарните площи. Читали-
щето ежегодно печели и Допълваща суб-
сидия към Министерство на културата по
защитени проекти. Днес читалището вКо-
заревец не е само културна институция, а
и място за информация, наука, образова-
ние, средище на знанието и пазител на
българщината, място за изява на само-
дейни таланти, истинско духовно огни-
ще.

Лясковската детска градина „Радост”
успешно осъществи втори проект по плат-
форма АГОРА. Миналата година Сдруже-
ние „ Училищно настоятелство при детска
градина „Радост”-Лясковец”, реализира
проект „Да градим с мисъл и творим с чу-
вство”, разработен в рамките на проект
„Активни общности: изграждане на капа-
цитет за промяна”, финансиран от фонда-
ция „Америка за България”, платформа
АГОРАиОбщинаЛясковец.

През 2019 година, при второто издание
на проект, училищното настоятелство вне-
се проектно предложение „Да опазим де-
цата на улицата”, разработено с участни-
ци от местната общност, екипа на ДГ „Ра-
дост“ и родителите и достойно го защити и
реализира в рамките на двамесеца. Коор-
динатор на проекта бе ГабриелаИванова -
директор на ДГ „Радост”, а изпълнението
стана с помощта на 23-ма доброволци -
учители, родители и жители от квартала
на детската градина. Целта на проекта бе
насърчаване участието на активната роди-
телска общност при решаване на пробле-
ми, свързани с възпитание на транспор-
тна култура и формиране на умения и на-
чин на поведение за опазване здравето и

живота надецата ка-
то участници в дви-
жението по пътища-
та. Със закупуване-
то на мобилната
площадка по Безо-
пасност на движе-
нието по пътищата
се активизира учас-
тието с доброволен
труд на родители,
учители и граждани
при оборудването й.
Родителите с доб-
роволен труд и лич-
ни средства подгот-
виха площадката с
два мобилни свето-
фара и комплект
пътни знаци, 6 броя
детски велосипеди,
чрез които нагледно
се извърши обуче-
нието. Направена
бе и среща със слу-
жител от пътна полиция и беседа за прак-
тическо проиграване правилата за движе-
ние. Децата от детската градина участва-

ха като пешеходци или велосипедисти в
пътното движение и приложиха на практи-
ка правилата за безопасно придвижване.

Чрез включването нацеле-
вите групи - децата от дру-
гите детски градини на те-
риторията на нашия град,
се подобри диалога на
сдружение „Училищно на-
стоятелство при детска
градина „Радост”, Ляско-
вец с неправителствения
сектор.

С реализирането на
проект „Да опазим децата
на улицата” се повиши
гражданското участие при
вземанена решения, каса-
ещиорганизирането и про-
веждането на дейности в
детската градина, което
донесебъдещиползи в по-
сока подобряване качес-
твото на живот на децата.
Придобитото оборудване
по проекта е в полза наде-
цата за подготовката им и
получаването на знания

за Безопасност на движението по пътища-
та, което ще им помага и в бъдеще, когато
станат учениции застанат самина пътя.

ПО ПЪТИЩАТА ПРИКЛЮЧИХА В ДГ „РАДОСТ”
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Своя празник по
повод 10 години от
създаването на тан-
цов състав „Лудо
младо” отпразнува-
ха танцьорите вЛяс-
ковец. Много под-
аръци, разкошна
торта и сърдечни по-
желания звучаха в
залата, пълна смал-
ки и големи танцьо-
ри, носители на от-
колешната тради-
ция да се пази
българският дух с
песен и танц.

За да танцуват и да се веселят, в чита-
лище „Напредък-1870” се събраха от 6 до
60-годишни малки и по-големи самодей-
ци, отдадени на танцовото изкуство. В
празничната програма за отбелязването
на десетата годишнина от съществуване-
то на младия танцов състав, се включиха
всички възпитаницина настоящиямуръко-
водител Павлина Кълчишкова. За своя
празник те бяха поздравени от кмета на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, от
председателя на читалището Васил Ру-
сев, от колеги, приятелии почитатели.И ка-
то на празник, след многото танцови из-

пълнения, поднесе-
ни от различните
възрастови групи,
танцьорите бяха за-
радвани с голяма
празнична торта от
д-р Гецова и с бур-
ните аплодисменти
на публиката. А пуб-
ликата, за която му-
зиканти и самодей-
ц и с ъ з д а д о х а
огромно празнично
настроение , се
включи в края на
концерта заедно с

изпълнителите, в много хора на сцената и
в уютния салон на обновеното читалище.

Танцовият състав, функциониращ към
местното читалище е основан от Йордан
Зангов през 2009 г. и още оттогава печели
множество награди, както в нашата стра-
на, така и в чужбина. Първоначално са се
изучавали български хора, впоследствие
се сформира и детска група. От месец
октомври 2017 съставът е с нов художес-
твен ръководител - Павлина Кълчишкова.
Тя е възпитаник наДЮФА „Гусларче” и е за-
кърмена с любов към танца от големите
Петър Ризов и Веселин Бърдаров. В дет-

ския ансамбъл тя от-
крива любовта си
към българския
фолклор и днес
младата ръководи-
телка я предава на
лясковските деца.
С м а г и я т а н а
българските народ-
ни танци по-късно в
Професионален
фол к л орен ан-
самбъл „Искра” тя
постига още по-
големи успехи, като участва в концерти и
спектакли в България, Египет, Турция,
Южна Корея, Франция, Гърция, Белгия,
Сърбия, Румъния, Германия, Тайланд,Фи-
липини. Завършва „Академия за музикал-
но, танцово и изобразително изкуство при
проф.АсенДиамандиев -Пловдив.

До днес - детските групи на ТС „Лудо
младо” са три на брой, наброяващи около
80 деца. Възрастта на децата е от 6 до 16-
годишни. Желанието и постоянството им
носи и наградите на състава. Павлина
Кълчишкова работи и с най-малките деца
наЛясковец -малчуганите от детските гра-
дини, които с израстването си постъпват
на по-късен етап в „Лудо младо”. През ме-
сецфевруари2019 г., по проект започва ра-
бота и с по-големи деца от НУ „Цани Гин-
чев” и СУ „Максим Райкович”. В съвмес-
тната работа на ТС „Лудо младо” не-
отлъчно с децата е и корепетиторът на
съставаИванКълчишков.

Към „Лудо младо” танцуват и две групи
любители, които изучават български хора.
Освен танцов състав с различни групи по
възраст, се сформира и танцов клуб, който
също е под вещото ръководство на
Кълчишкова. През изминалите години „Лу-
до младо” бележи множество успешни
участия, самостоятелни и сборни концер-
тни изяви и завоювани награди и отличия.
Танцьорите на „Лудо младо” имат първо
място от Танцовфестивал „Танци край мо-
рето”, гр. Бяла, Грамота и плакет от Осми
фестивал на фолклорните танцови групи
и клубове „Да разлюлеемБалкана” - Плач-
ковци, присъдена на Танцовия клуб. Имат

и грамота за участие въвфестивала за на-
родни хора и танци „Хайдушка софра”,
град Хасково и грамота за „Най-прецизно
изпълнение на хоро” и „Награда на жури-
то” от Международния фолклорен фести-
вал „Море от ритми”, гр. Балчик. През 2019
година завоюватНаградата на кмета на об-
щинаРусе отНационалнияфестивал „Рус-
чуклийска среща”, второ място на Събора
на овцевъдите в България вНФФ „Заблея-
ло ми агънце”, първо място и Диплом за
танцови състави от ІІ Регионален преглед
„Пеем и танцуваме”, с. Драгижево и Спе-
циалната награда на кмета на Община
Лясковец. От НФФ „Насред мегдана в
Арбанаси”ДТС „Лудомладо” спечели ІІІ на-
града, младежки танцов състав „Лудомла-
до” - ІІ награда, поощрителна награда за
Елия Кълчишкова и отличие за институ-
ция с най-голям брой формации. На Пет-
надесетия събор на народното творчество
„Хоро се вие край манастира” изпълните-
лите нибяха оценениот проф.ЕленаКуте-
ва и проф.АнтонАндонов и заслужихалау-
реатските отличия на журито - първо мяс-
то за състава и индивидуална награда за
най-малкия член на „Лудо младо” Елия
Кълчишкова, която освен танцьор, е и та-
лантливамалка певица,формиращасвои-
те умения с помощта на своя ръководител
Вяра Петрова. Многобройните отличия,
спечелени от ТС „Лудо младо” донесоха и
голяма награда за цялостния труд на худо-
жествения ръководител Павлина Кълчиш-
кова, която през юни тази година бе удос-
тоена с наградата на Община Лясковец за
заслуги в областта на културата.

С БОГАТ КОНЦЕРТ ЛЯСКОВСКИЯТ ТАНЦОВ СЪСТАВ

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

ДЖУЛЮНСКИТЕ УЧЕНИЦИ СПОДЕЛИХА ОПИТ С
ПРИЯТЕЛИ ОТ ДРУГИ ДВЕ ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

Три обединени училища от три различ-
ни населениместа работиха заедно вСед-
мицанаиновациите. Заедно с нашето ино-
вативноОбУ „П.Р.Славейков” селоДжулю-
ница, в националната инициатива се вклю-
чиха и техни приятели от иновативно ОбУ
„ХристоБотев” Каспичан иОбУ „Св.Св. Ки-
рил и Методий“ село Търнене. Ученици и
учителиреализираха обменни визити, кои-
то са финансирани по Национална про-
грама „Иновации в действие“. По време на
посещенията гостуващите екипи имаха
възможност да се запознаят с иновациите,

които реализират учи-
лищата и да участват
в различни дейности.
Невероятни емоции,
нови запознанства и
трайни приятелства,
подплатени с инова-
тивни уроци в музея
„По пътя на велика
България” - така
съвсем накратко мо-
жем да опишем
първата обменната
визита на учители и
ученици от ОбУ
„П.Р.Славейков” и
ОбУ „Христо Ботев”,
Каспичан. Двата еки-
па обмениха опит и

идеи за успешнареализация на иновации-
те си и обсъдиха свои бъдещи планове за
работа. Особено интересни се оказаха
уроците, посветени на историята на
Първото българско царство, проведени в
древната столица Плиска и в Двора на ки-
рилицата, където учениците усетиха по не-
повторим начин силата на гордия българ-
ски дух. Учениците и учителите от нашето
ОбУ „П.Р.Славейков” върнаха жеста на
своите приятели и също посрещнаха на
своя територия партньорите от Каспичан и
Търнене, пред които представиха открити

иновативни педагогически практики в ино-
вативните класове: първи клас - „Мечтате-
ли“, втори - „Изследователи“, трети - „Всез-
найковци“ и четвърти - „Приятели“.

Обобщение на мобилността по НП
„Иновации в действие“ бе срещата-
разговор „Сподели с мен“, с екипите от

ОбУ „П.Р.Славейков'” селоДжулюница, ре-
ализирали иновативните модели в нача-
лен етап. Те представиха модели на свои-
те класове и споделиха резултатите, а
именно - промяната на отношението към

образование-
то и повиша-
ване мотива-

цията на ученици и родители към учебния
процес. Партньорите споделиха прекрас-
ните си впечатления от участието си в ча-
совете и разказаха за иновациите в техни-
те училища, като изразиха желание па-
ртньорството им да продължи и в бъдеще.
По време на визитата на гостите джулюн-

ското училище реа-
лизира инициатива
под наслов „Есенна
магия“- иновативен
проект с участието на
ученици от трите учи-
лища, изпълнен с иг-
ри, творчество и мно-
го забавления. Пос-
ледният ден от сре-
щата на ученици и
учители от трите ино-
вативни училища бе
посветен отново на
историята, но този
път уроците на откри-
то разкриха славата
на Второто българско
царство и магията на
ЦаревградТърнов.

Националната програма „Иновации в
действие” предостави невероятна
възможност на учители и ученици от три
различни краища на България да прека-
рат няколко незабравими дни, да обменят
опит и идеи, да споделят проблеми и да
търсят решения за по-добро бъдещо раз-
витие.

ОТПРАЗНУВА СВОЯ ЮБИЛЕЙ


