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тни съоръжения и
други. Всичко това се прави с цел
повишаване на
екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа
към природата, затвърждаване на
умения и желание
за опазване на
околната среда у
гражданите.
В конкурса трите печеливши за
Община Лясковец

За поредна год и н а М и н и с т ерство на околната
среда и водите и
ПУДООС в рамките на Националн ата к а м п а н и я
„Чиста околна среда - 2021 година“
на тема „Обичам
природата - и аз
участвам“ проведоха конкурс за
проекти, в който
можеха да участват общини, кметства, училища,
детски градини. Целта на кампанията „Чиста околна среда - 2021 година“ е да изгради обществено отношение по въпросите,
свързани с опазването на околната среда,
да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С
реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда 2021 година” се цели реновиране или
създаване на нови паркови пространства,
залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони
за отдих, ремонтиране на детски и спор-

проекти са на двете училища СУ „Максим
Райкович“ и НУ „Цани Гинчев“, както и проект на общинската администрация, който
е за изграждане на детска площадка в
град Лясковец.
„Учене и отдих извън класната стая“ се
нарича проектното предложение на найголямото лясковско училище. Проектът е
с основен акцент повишаване на екологичната и естетична култура на учениците
от СУ „Максим Райкович“, гр. Лясковец
чрез уроци на открито, занимания по интереси и изграждане култура на поведение

сред природата в „Класна стая на открито“. „Учене и отдих извън класната стая“ е
продължение на вече реализиран в предишна учебна година проект за озеленяване и облагородяване на дворното пространство в училището. Създаването на
„Класна стая на открито“ сред природата
ще разнообрази учебната дейност и ще
допринесе за осигуряване на достатъчно
пространство и чист въздух, ще даде
възможност за развитие на творческото
мислене, както и ще формира здравна и
екологична култура у младите хора. Целта на новия проект е да се създадат условия за провеждане на часове на открито в
облагородения и обезопасен зелен втори
двор на училището, както и да се предложат на учениците по-добри условия за тих
отдих и хранене през междучасията. С реализирането на проекта ще бъдат обособени две основни зони с четири къта - зелена класна стая, включваща пейки, черна
дъска, устойчива на външни условия, която ще се използва и като зона за хранене.
Ще бъдат направени също и зона за часовете по природни науки и домашен бит и
техника, зона за отдих, включваща беседки, пейки, маси и други. Създаването на
„Класна стая на открито“ дава възможност
да се провеждат дейности за физическото
закаляване на децата, а реализирането
на проекта дава поле за изява на учителите за иновации в преподаването. Предимство на проекта е и прекият контакт на децата с природата, което пък от своя страна
ще спомогне за формирането у тях на усет
към красивото. Проектът на СУ „Максим
Райкович“ ще бъде финансиран с 5 хиляди лева.
Спечелен екопроект по Националната
кампания имат и възпитаниците на НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец. По този проект в
най-старото училище в Лясковец ще бъде
изградено опитно биополе, където децата, учителският екип и родителите ще произвеждат биологично чисти земеделски
култури. Над 80 деца от първи до четвърти
клас ще сформират култура за здравословен начин на живот. В опитното биополе в
самия двор на училището, младите земе-

делци ще засадят домати, краставици,
картофи, тикви, царевица и др. Ще бъде
изграден и парник, с цел предпазване на
реколтата от неблагоприятни климатични
условия, а чрез снимки, рисунки и апликации, децата ще наблюдават и регистрират
растежа на своите зеленчуци. В опитното
биополе ще бъде оформен и билков кът,
както и зона за отмора, включваща удобна
градинска мебел и красиви алеи. Земеделските дейности ще се финансират с
5000 лв. от Министерството на околната
среда и Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда. Дейностите по проекта започват в началото на април и ще приключат през есента с прибирането на реколтата.
Третият спечелен проект, който ще се
финансира от Министерството на околната среда и от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и който бе внесен от експертите
на общинска администрация, е с наименование „Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в град Лясковец”.
Предстои подписване на договор за финансиране на предвидените дейности. В
съответствие с изискванията на кампанията се предвижда имотът да се почисти от
стари съоръжения и настилки. Ще се изградят и благоустроят детска площадка и
зона за отдих, както и алеи, ще бъдат монтирани детски съоръжения и ограда около
площадката за игра, пейки и кошчета за отпадъци. Детската площадка и зоната за отдих ще се озеленят с подходяща растителност, а в зоните за безопасност под детските съоръжения се предвижда да се изпълнят тревни настилки. При алеите и площадките ще се засадят декоративни
дървета и цъфтящи храсти. Новата площадка с модерните съоръжения за игра се
намира в оживен квартал на града и се
предполага, че много деца и младежи ще
се възползват от ново изградения кът за отдих. Общата стойност на проекта е 19 084
лева, от които 10 000 лева ще бъдат осигурени от ПУДООС, а останалите - 9 084 лева са собствено финансиране от бюджета
на Община Лясковец.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÄÎÌÀØÍÎ ÂÈÍÎ
ÑÅ ÑÚÐÅÂÍÎÂÀÂÀÕÀ ÇÀ ÏÐÈÇÀ „ÍÀÉ-ÄÎÁÚÐ ÂÈÍÀÐ“

Тази година тържествено честване на
Деня на лозаря и винаря в Лясковец не се
проведе. За пръв път от много години, народно веселие на централния площад и
ритуално зарязване с жители и гости на
града, не можа да се състои, заради наложените мерки покрай коронавируса. Но
традиционният конкурс, в който участват
лясковските винари все пак протече и как-

то винаги, бяха избрани
най-добрите
майстори на
вино. За конкурса за избиране на найдобри производители на
божествената напитк а,
приготвена в
домашни
условия, бяха
предоставени качествени проби от
жители на община Лясковец като активността беше много висока. Самата дегустация мина при спазване на действащите мерки за безопасност и за пръв път оценяването беше не в
Музея на градинарството, а в пообширната зала на Центъра за социални
и младежки дейности, за да бъде избегнато струпването на повече хора на едно
място.
И този път право на участие, според

регламента на конкурса, имаха всички
пълнолетни жители на община Лясковец.
До участие се допускаха избистрени, домашно-приготвени вина, представени в
не надписани бутилки с вместимост минимум половин литър. Винарите имаха повече от 10 дни да предоставят пробите си.
През годините в съревнованието са се
състезавали от 30 до около 70 проби - все
качествени напитки от различни сортове
грозде, направени с много любов и грижа
в домашни условия. С този конкурс години
наред усърдните стопани доказват, че независимо от какъв
сорт приготвят своето вино, към него
всеки изпитва уважение, любов,
страст и респект.
Многото на брой домашни напитки, с високо качество,
добър вкус и цвят, които представят жителите на Лясковска
община, доста често
затрудняват оценява щ ата к о м и с и я ,
тъй като по регламент конкурсът пред-

вижда отличия само за три най-добри такива в двете категории - бяло и червено вино, т. е. печелившите са само шестима.
Компетентното жури от дегустатори,
което оцени вината тази година беше в
състав Маргарита Георгиева - председател и членове - Стефан Димиев и Мария
Мънгова. И този път комисията определи
много трудно победителите, особено при
по-многобройните червени вина. В конкурса участваха и шест жени.
на стр. 2
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от стр. 1
Общо 52 вина се състезаваха в тазгодишното издание на конкурса. 38 от представените вина бяха червени и 14 бели, от
които трите бяха розе. Около 10 на брой
проби в червената категория бяха с изключително качество и на финала се наложи отново и отново да бъдат отсявани
най-добрите.
Титлата „Най-добър майстор-винар” и
в двете категории спечели Димитър Байчев. На второ място е червеното вино на
Марин Маринов, а трето място в съревнованието при червените напитки заслужи
Димитър Тахрилов.
При белите напитки, където се състезава и вино розе, първото място за найхубаво бяло домашно вино бе присъдено
отново на Димитър Байчев. Второ място
за бялото си вино получи Петър Тахрилов, а трета позиция в класирането при белите вина зае виното на Димитър Тахрилов. Така с двойни награди се оказват Димитър Байчев - с две първи места в двете
категории и Димитър Тахрилов - с две трети места в двете категории.
През последните години се утвърди
още една традиция при организирането
на винения конкурс в Лясковец. Освен тези парични награди, които са осигурени от
Община Лясковец, се присъждат и две отличия от името на лясковския Клуб на виното. Тази година те бяха за вината на Борислав Банов и на Иван Кинов, съответно

за червено и бяло вино.
Победителите в конкурса получиха
грамоти, паричните и материалните си награди в деня след празника Трифон Зарезан. Те бяха поканени в Заседателната зала на Община Лясковец и бяха наградени
от кмета д-р Ивелина Гецова и от представител на Клуб на виното-Лясковец.
В Козаревец също е традиция да се
провежда надпреварата за вай-добро домашно вино. Тази година, в навечерието
на празника, организаторът читалище „Земеделец-1899“ реализира десето юбилейно издание на конкурса. Съревнованието „Най-добро домашно вино - реколта 2020“ събра 22 проби червено и бяло
вино от продукцията на козаревчани. Дегустацията направи жури в състав Пламен Георгиев, Петър Тахрилов и инж. Йордан Мухтанов - представители на Клуб на
виното-Лясковец. Призьорите в категория червено вино са Станимир Андреев,
който зае трето място. На второ място се
класира Ангел Ангелов, а първо място заслужи червеното вино на Добрин Дачев.
При белите вина трето място зае Антон
Иванов. Дамите винарки отсрами Елица
Дачева, заела достойната втора позиция
в класирането, а на първо място се нареди Ангел Ангелов. Наградите си победителите получиха в читалището с пожелание за здраве и все така с любов да правят хубаво вино, което да пият с верни приятели.

Проект „Създаване на нови работни
места в социалната икономика
на Община Лясковец”

От месец август 2020 година Община
Лясковец реализира проект „Създаване
на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец“, по договор
BG05M9OP001-2.095-0001-C01, по процедура чрез подбор на проекти по приоритетна ос 02 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, по процедура BG05M9OP0012.095 мярка на МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия”,
финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 20142020 г., чрез Водено от общностите местно развитие, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.
Основната цел на проекта е създава-

не на условия за
заетост и социално включване на
рисковите групи в
Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и почистване на територията на община
Лясковец - 10 лица в град Лясковец и по едно лице в петте кметства. Дейността
на Общинското
социално предприятие осигурява поддържане
на общински зелени площи за широко обществено ползване, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих, подобряване на зелената система на територията на община Лясковец, развитие и популяризиране на нови инициативи в социалната икономика, свързани с насърчаване на „зелени работни места”.
В рамките на проекта е закупено работно облекло и лични предпазни средства, както и специализирано оборудване и техника за извършване на дейностите по озеленяване и поддръжка.

Проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”, договор
BG05M9OP001-2.095-0001-С01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.

Община Лясковец получи поредна награда. Тя бе присъдена на кмета на Общината и на читалище „Напредък-1870“ от
Фондация „Глобални Библиотеки - България”. В изпълнение на мисията и целите C
за подпомагане приобщаването на
българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен
достъп до информация, култура, знание и
услуги, чрез мрежата от обществени библиотеки в страната, за четвърта поредна
година Фондацията тържествено връчи годишни награди, в резултат на излъчени
номинации в четири категории - за национална и регионална медия, за спомоществовател и за публична институция, допринесли за популяризирането дейността
на обществените библиотеки в страната.
Общият брой на номинациите бе 28. Комисия в състав - доц. Георги Лозанов (председател), проф. Владимир Атанасов, доц.
Марин Бодаков, Георги Константинов и
Снежана Йовева, излъчи финалните тройки в различните категории. В категория
„Публична институция“ бяха номинирани
Община Лясковец, Община Благоевград
и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив. Печелившите бяха обявени в рамките на онлайн издание на Националния форум „Библиотеките днес:
Умения за 21-ви век“, което се проведе в
националния литературен клуб „Перото”
в НДК, видяно чрез онлайн видео излъчване към мрежата от над 1000 библиотеки в страната чрез YouTube и Facebook
каналите на Фондацията.
В категория „Публична институция“ наградата завоюва Община Лясковец. Отличието се присъжда за успешно планирания и реализиран проект „Ремонт и обновяване на читалище „Напредък-1870” гр.
Лясковец”. Основната му цел бе да подобри и модернизира културната инфраструктура, като съдейства за повишаване
качеството на живот на територията на общината. С осъществените строителноремонтни дейности, най-значимата културна институция в община Лясковец се
превърна в модерен и притегателен
център за местната общност. С цялостното обновяване на материалнотехническата база, емблематичната сграда на читалището не само придоби
съвременен облик, но и предостави идеални условия за развитие на художествено-творческа, образователна, културноинформационна и библиотечна дейност.
Осигурен бе и достъп на хора с увреждания до библиотечно-информационни и
други културни услуги. Създадени бяха
подходящи условия за организиране и
провеждане на различни форуми, концерти, спектакли и други творчески и културни прояви. Цялостното обновлевие на
сградата на читалището отговори на очак-

ванията, както на участниците в различните школи, състави и клубове, потребителите на библиотечни и други културноразвлекателни услуги, така и на целия читалищен екип, работещ вече в модерна и
уютна среда.
„Наградата на Фондация „Глобални
Библиотеки-България” е поредната престижна награда за Община Лясковец.
Всички награди, получавани през годините са заслужен дар за положените усилия
на много хора в различни направления екология, образование, култура, спорт,
местно управление и други. Високата
оценка, дадена ни с тази награда не е само за Община Лясковец. Тя е за всички поколения знаещи и можещи хора, които работят за развитието на общината. Всички
наши награди са критерий за посоката, в
която трябва да вървим и в бъдеще. Те са
нашето най-безценно богатство и капитал“, каза кметът д-р Гецова по повод получаването на новия приз, който беше
прибавен към останалите плакети, купи и
награди в специалната витрина за награди в сградата на Общината.
Фондация „Глобални БиблиотекиБългария” подпомага приобщаването на
българските граждани към глобалното информационно общество. Тя е наследник
и продължител на дейностите по Програма „Глоб@лни библиотеки - България“,
съвместна инициатива на Министерство
на културата, Програмата на ООН за развитие, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национално сдружение на общините
в Република България и Българска библиотечно-информационна асоциация.
Програмата повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и
помогна на българските граждани да се
приобщят към глобалното информационно общество. Осигурено бе информационно и телекомуникационно оборудване,
както и интернет връзка за посетителите в
библиотеките. Повече от 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки бяха обучени в работа с компютри и интернет, предоставяне на съвременни библиотечни услуги, библиотечен мениджмънт,
общуване и работа с потребители и общности, писане на проекти и други. Три
библиотеки от община Лясковец - при НЧ
„Напредък-1870“, гр. Лясковец, НЧ „Пробуждане-1896“, с. Джулюница и НЧ „Земеделец-1899“, с. Козаревец още през 2010
година бяха одобрени като целеви и получиха пълна подкрепа по субсидията от
Фондацията за ИТ-оборудване за посетителите, цялостна обучителна програма за
библиотечните служители, както и участие на библиотеките в дейности по застъпничество, работа в мрежа, връзки с
обществеността, популяризиране и други.
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ÎÒÁÅËßÇÀÕÌÅ 143 ÃÎÄÈÍÈ ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÏÀÌÅÒÒÀ
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ ÍÀ ÀÏÎÑÒÎËÀ
ÑÒÎÐÈÕÀ ËßÑÊÎÂ×ÀÍÈ
На 3 март празнуваме найголемия празник в
съвременната история на България.
Тази година се
навършиха 143 години от възкресението на българската
държава, която близо половин хилядол ет и е б е ш е б е з
своя политическа и
духовна свобода.
С тържествен ритуал, на централния площад в Лясковец, бе отбелязан
н а й - бъ л га р с к и я т
ден. На поклонението, в памет на всички знайни и незнайни
герои, присъстваха общинското ръководство и десетки граждани, които положиха венци и цветя на Паметника на загиналите във войните лясковчани. Преди това
бяха издигнати знамената, прозвучаха и
химните на Република България и на Европа. Отец Богдан Арабаджиев отслужи благодарствен молебен за загиналите в борбата за Освобождение, а кметът на Общината д-р Гецова поздрави лясковчани, като в словото си тя каза: „Дeнят нa

Ocвoбoждeниeтo e пoвoд дa изpaзим
cвoятa пoчит ĸъм xилядитe гepoи. Ден, в
който да се възхитим от cилaтa нa дyxa
им, от бeзгpaничнaтa им и бeзĸopиcтнa
любoв и вceoтдaйнocт ĸъм Oтeчecтвoтo.
Зaтoвa нeĸa пoмним кървавата им, изстрадана борба, и никога да нe зaбpaвямe
тpaдициитe, пpaзницитe, пpoизxoдa cи!
Дa тaчим eзиĸa и иcтopиятa cи! Дa пaзим
peвнocтнo чyвcтвoтo cи зa нaциoнaлнa

пpинaдлeжнocт! И дa бъдeм eдинни,
нocейки в cъpцaтa cи гopдия бългapcĸи
дyx! Дълбoĸ пoĸлoн пpeд пaмeттa нa нашите освободители!“.
След едноминутното мълчание на колене, общоградският ритуал приключи,
без да се извие празнично българско хоро, заради спазването на епидемиологичните мерки.
Официално Трети март става национален празник на България с решение на
Народното събрание през 1991 г. Тази година се навършват
30 години от приемането на Трети март за
национален празник
на страната ни. Освобождението на
България за пръв път
се чества в старата
столица Велико
Търново на 19 февруари (3 март нов стил)
1879 г. Тогава екзарх
Антим I отслужва панихида в църквата
„Св. Богородица“. От
1888 г. денят се празнува официално като
Ден на Освобождението на България. Скоро след 9 септември
1944 г. е обявен за шовинистичен и повече
не се отбелязва тържествено. Отново се
празнува (но не като официален празник)
всяка година на 3 март, в чест на подписването на Санстефанския мирен договор,
с решение на Политбюро на ЦК на БКП от
1978 г. по повод 100-годишнината на събитието. Веднага след демократичните промени е обявен за Национален празник на
Република България.

60 íóæäàåùè ñå ãðàæäàíè îò
îáùèíàòà ïîëó÷àâàò òîïúë îáÿä
От началото на новата година Община
Лясковец реализира проект „3.1-Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19
в Община Лясковец”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане. Периодът на
реализацията му е четири месеца в рамките на 81 работни дни и обхваща всички
населени места от община Лясковец.
Стойността на проекта е в размер на 14
434,20 лв., като от тях 13 122 лева са за закупуване на хранителни продукти за приготвяне на топла храна и 1 312,20 лева за
други разходи. 60 нуждаещи се лица се
възползват от социалната услуга „Топъл
обяд“. Стойността на един храноден е в
размер на 2.70 лв., достатъчен за приготвяне на супа, основно ястие, хляб и
веднъж седмично десерт. Вече трети месец топъл обяд получават 30 нуждаещи
се лица в Лясковец, 16 жители на Джулюница, двама души от Козаревец, едно лице от Мерданя и 11 нуждаещи се лица от
Добри дял.
Реализацията на социалната услуга
се извършва от служителите на Домашен
социален патронаж Лясковец. Храната се

приготвя в модерно оборудваната кухня
на патронажа. Доставката до домовете на
потребителите се извършва с автомобилите на патронажа и автомобили, предоставени от други институции, с цел подпомагане на уязвимите хора при задоволяване на основните им жизнени потребности. Лицата, имащи право да получават
топъл обяд по проект „3.1-Топъл обяд в
условията на пандемия от COVID-19 в
Община Лясковец” принадлежат към следните целеви групи: лица без доход или с
ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора които поради възрастта си или налична степен на увреждане са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на
инфекцията; лица поставени под карантина – без доход или с ниски доходи под
линията на бедност и нямат близки, които
да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в
условията на извънредна епидемична обстановка, с невъзможност да задоволяват
основните си жизнени потребности.

Много лясковчани, в деня за поклонение пред Апостола, отделиха време, за да
поднесат цвете или да помълчат пред барелефа на революционера в центъра на
Лясковец. Пред паметника на Апостола в
града дойдоха кметът и председателят на
Общински съвет-Лясковец, секретарят на
Общината, както и представители на различни институции, за да почетат 148-ата
годишнина от гибелта му. Заради действащата забрана за масови мероприятия и струпване на много хора в епидемиологичната обстановка, официално организиран граждански ритуал не бе оповестен на обществеността. Но в деня за почит пред Апостола, всеки гражданин можеше да сложи своето цвете на барелефа

му, свеждайки глава.
На паметния знак на героя венци и цветя в знак на признателност
поднесе местното ръководство в
лицето на кмета д-р Гецова и председателя на местния парламент Георги Петров, политици, директори
на институции, представители на
детски градини и училища и други
организации. Поклон пред барелефа на Дякона неорганизирано сториха и много жители, почитайки
мълчаливо трагичната му гибел.
Тематични кътове за Дякона,
уроци по родолюбие в училищата,
четения на стихове за Левски на
съвременни поети, прожекции и
витрини, презентации и други бяха
направени от почти всички читалища, детски градини и училища на
територията на общината. По повод годишнината, учениците проведоха и своето традиционно
състезание „Лъвски скок“ и получиха медали и грамоти за постиженията си.
Тази година отбелязваме, макар и малко по-тихо и по-различно
148 години от обесването на Васил
Левски - Васил Иванов Кунчев, Дяконът,
Игнатий, Джингиби или просто Левски - едно от многото имена, с които е известен
Апостолът на свободата.
Левски ще остане основна фигура в
българското освободително движение.
Идеолог, водач и вдъхновител, радетел за
свобода и щастие на всички българи по
пътя им към свободата, създател и деятел
на Вътрешната революционна организация, на Българския революционен централен комитет - най-дейният българин в
борбата за Освобождение на България от
турско робство, най-истинският син на
България.
Това е нашият Апостол!
Поклон пред светлата му Памет!

ÑÅÄÅÌ ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÑÌÚÐÒÒÀ ÍÀ
ÊÎÌÀÍÄÎÑÀ ÅÌÈË ØÀÐÊÎÂ

На 14 март 2021 година се навършиха
седем години от убийството на командоса
Емил Шарков. Той беше прострелян, а петима негови колеги бяха тежко ранени, по
време на спецакция в дома на барикадиралия се Петко Петков. Стрелецът е с доживотна присъда без право на замяна.
Седем години след трагедията, всички
лясковчани помнят онзи злополучен ден и
ужасните изстрели в ранния час на 14
март 2014 година. В памет на героя ръководството на Община Лясковец издигна
плоча - паметен знак за полицая, загинал

в защита на учениците от близкия корпус I
на лясковската гимназия „Максим Райкович“. Почит към загиналия отдават всяка
година общинското
ръководство, учители, ученици, граждани, както и колегите
на убития и неговото
семейство.
Заради наложените мерки в епидемичната обстановка,
панихида и почетен
ритуал нямаше за втора поредна година.
Но през междучасията на петъчния ден
преди годишнината,
деца от началните
класове с учителите си свеждаха глави и
слагаха цветя на плочата на героя, поставена преди 6 години на фасадата на училището.
Паметта за Шарков беше почетена и
от кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова. Заедно с директора на училището Даниела Арабаджиева, положиха
своите букети и помълчаха в знак на уважение към саможертвата на Емил Шарков
и безвъзвратно изгубения човешки живот.
Венец оставиха и съпругата и командосите от отряда на загиналия.
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ÌÀÐÒÅÍÈÖÈ ÎÒ ÖßËÀ ÁÚËÃÀÐÈß ÍÀÄ 150 ÎÑÌÎÌÀÐÒÅÍÑÊÈ ×ÅÑÒÈÒÊÈ
Ó×ÀÑÒÂÀÕÀ Â ËßÑÊÎÂÑÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÅ ÑÚÑÒÅÇÀÂÀÕÀ Â ÍÀØ ÊÎÍÊÓÐÑ

Лясковското читалище „Напредък1870”, клуб „Млад етнограф” и Педагогическият факултет на Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий” организираха конкурс „Бяло и червено“ за празника Баба Марта. Дни преди настъпването на деня на бяло-червения символ на
здравето, в читалището в Лясковец бяха
събрани много мартенички. Творенията,
дошли от цяла България, участваха в надпреварата за най-красива, иновативна и
автентична мартеница, пано или обемна
кукла. Достоверността, автентичността,
художествената стойност и оригиналност,
бяха основните критерии, които авторитетна комисия търсеше при оценяването.
Толкова много красиви изделия получиха
организаторите от различни краища на
България, че журито трябваше да работи
с часове, за да избере най-добрите майстори. Естествено имаше и много награди, разпределени по групи, в зависимост
от възрастта на участниците в надпреварата. В конкурса участие взеха деца от детските градини и по-малки ученици до 8 годишна възраст, деца от 8 до 12 години, както и младежи от 12 до 18-годишна възраст.
Журито беше в състав: преподавателят
във ВТУ доц. д-р Георги Георгиев - председател и членове - ръководителят на клуб
„Млад етнограф“ Николай Марков, етнографът Мария Бърнева и председателят
на читалището-организатор Васил Русев.
Победителите в различните категории
получиха награди, а също и множество поощрения, като всички подаръци за трудолюбивите майстори бяха осигурени от
организатори и спонсори. В първа възрастова група първенци в надпреварата са
Светльо Банков от град Пловдив, Лидия
Войнска от Ямбол и Боян Богомилов от село Първомайци - заели съответно първо,
второ и трето място в класирането. В гру-

пата на поголемите в призовата тройка
са Пресиян Пее в от Д ол н а
Оряховица,
Ханна Узунова
от Смолян и Ваня Дучева от
Разград. При
младежите в голямата група
най-красивите
мартенички
създадоха
Юсние Тарзанова от Велико
Търново,
Анабел Колева
от Павликени и
Мария Щурук

от град Варна.
Част от получените за участие в конкурса творби бяха запазени и съхранени
за ретроспективна изложба, разположена
във фоайето пред библиотеката на читалище „Напредък-1870” град Лясковец. Друга немалка част - 200 на брой мартенички
организаторите дариха на различни ин-

ституции, като 100 от тях предоставиха на
Домашния социален патронаж в Лясковец. Управителят на патронажа съобщи,
че всички потребители на патронажната
грижа, получаващи топла храна, на първи
март са били закичени от социалните работници. Освен за възрастни и самотни хора, мартенички от конкурса бяха дарени и
за болните в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в
Горна Оряховица.

ÁÀÁÀ ÌÀÐÒÀ ÏÎÑÅÒÈ ÎÁÙÈÍÀ ËßÑÊÎÂÅÖ

Възрастна самодейка в Деня на
самодейното изкуство влезе в ролята на Баба Марта и обиколи институции в Лясковец. Елисавета
Петрова от години
облича народната
носия и с хурка и
къделя, тръгва да
зарадва малки и
големи, връзвайки им мартеници
на ръцете.
На първи март,
когато честваме и
празника на всички творци - Денят
на самодейното
изкуство, възрастната жена дойде и при
кмета д-р Гецова, за да пожелае здраве на
нея и на всички служители от администра-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Л я с к о вс к и я т к о нкурс за найоригинална
картичка по
повод найнежния празник в календара - Осми
март, бе организиран за
поредна трета година.
Инициативата е на читалище „Напредък-1870”,
град Лясков е ц и н а дпреварата
имаше за
цел да предизвика интереса на подрастващите към изобразителното и приложното изкуства и да даде поле за изява на детската фантазия и творчество. В третото конкурсно издание се
включиха рекорден брой участници - 139
на брой деца и юноши от различни населени места в страната - от Лясковец, от село Алеково, от град Батановци, село Волуяк, от Горна Оряховица, Елена, от Крън,
Никопол, Първомайци, Сушица, от град
Шумен, с. Ярджиловци и много други. Така конкурсът от общински, в третото си издание прерасна в национален. Общият
брой картички бе 154, тъй като някои от авторите се включиха с повече от едно произведение.
Всички творби представляваха своеобразен пъстър букет от
различни цветове, материали и
техники, но най-ценното бе, че всяка една честитка носеше посланието за святата обич към майката. Изработените с много любов и
старание осмомартенски картички затрудниха избора на журито.
То беше в състав художниците Марияна Крумова и Николинка Бабукчиева и представител на читалището-организатор Красимира
Голакова. Участниците бяха разделени в три възрастови групи, а
победителите заслужиха грамоти
и отличия. Първа възрастова група на участниците от 3 до 6 годинк и , бе п р ед с та ве н а от н а й малките творци, а именно - малчугани от детските градини. Николета Георгиева от лясковската ДГ
„Радост” се класира на първо място в своята възрастова група, побеждавайки безапелационно всички свои връстници. Второ и трето
място заслужиха две деца от село
Първомайци на съседната ни община Горна Оряховица - Галя Пумова и Петър Николов - и двамата възпитаници на ДГ „Здравец”. С поощрителни
награди се сдобиха Радослав Андреев от
ДГ „Буратино” гр. Шумен и още едно лясковско момиче - Мартина Милкова от ДГ
„Радост”.
Във втора възрастова група, в която се
съревноваваха деца на възраст от 7 до
10-годишни първо място в класирането
зае Нилсу Бошнакова от Никопол, представяща тамошното читалище „Напредък-1871”. Втора позиция бе отредена
на първокласничката от лясковското училище „Максим Райкович“ Сияна Минева на 7 години. Трето място в надпреварата
зае Виолета Николова - на 8 години от НУ
„Цани Гинчев”, град Лясковец. Поощренията в тази възрастова група са за Звезделина Христова от Горна Оряховица, уче-

лант, тя съвсем лесно влиза в ролята на
забързаната Баба. Гостенката разказа, че
от сутринта е тръгнала да нарича за здраве. Станала е рано и е набрала букет от
цията. Елисавета Петрова е дългогодишцветя и билки, който подари на кмета. В
на певица във вокалната група „Бели русградата на Общината, освен че разказа
жи“, роден артист, творец и самороден талегендата за мартеницата, тя нарича на
дълго и на широко за здрагр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1, тел.: 0619 220 55, факс: 0619 220 45
ве и берекет,
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg , web: www.lyaskovets.bg

ничка в СУ „Георги Измирлиев” и за Иванина Богданова от село Волуяк, област
София, представител на читалище
„Изгрев-1921”.
Третата възрастова група участници
от 11 до 16-годишна възраст е с победители Биляна Радева и Мелис Аръкова - 13годишни девойки от град Крън, възпитанички на читалище „Цвятко Радойнов”,
сътворили заедно своята перфектна творба. На второ място се нареди Мартина
Андонова от VII клас на лясковската гимназия „Максим Райкович”. Трета позиция
заслужи тринадесетгодишна авторка, а
именно - Божидара Томова от никопол-

ското читалище „Напредък-1871”. И тук,
при по-големите, оценяващите присъдиха поощрения. Те са за Николай Гатев седмокласник и за петокласничката Христомира Денчева - и двамата възпитаници
на училище „Максим Райкович”, град Лясковец.
Всяка една от картичките заслужава
похвала за уникалната идея и изпълнение, казват жури и организатори, затова
всеки участник, който не е класиран, получи грамота за участие, в знак на благодарност за желанието, труда и старанието.
На връх празника, на Осми март, картичките бяха изложени във фоайето на
лясковската библиотека и красивата сбирка можеше да бъде разгледана от всеки,
който проява интерес.
декламира мартенски стихове и разбира
се, завърза мартеници на всички. Д-р Гецова бе накичена първа, след което лично й
асистира и служителите също получиха
шнурче от бяло-червения символ. От името на администрацията, кметът благодари
на самодейката и й пожела още дълги години да радва жителите на общината с артистичния си талант и неувяхваща усмивка.

