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В последната събота на топлия август
в най-голямото лясковско село Джулюница отново бяха разпънати пищни софри
за традиционния фестивал „Пъстра трапеза на гости в село Джулюница“. Заради
разнообразните инициативи, изложби и
конкурси, кулинарното събитие вече 12 години е предпочитано от много зрители, посетители, участници, майстори кулинари,
карвингисти и ценители на българската
традиционна кухня, на нашите занаяти и
фолклор.
От години целта на
кулинарния
празник е
да представи богатото
културно наследство
н а Б ъ л г ария, к ато
привлече
интереса
на гостите
към българс к о т о п есенно и танцово изкуство и разнообразието
и оригиналността на
местната
кухня. Фестивалът и тази година премина
под наслов „Родно, местно, вкусно“ и даде възможност на присъстващите да се
докоснат до живите традиции, да видят
красиви карвинг-произведения, традиционни гозби и да опитат от лютеницата на
нашите майстори в селото на доматите.
И тази година в Джулюница кулинарната фиеста събра много гости. Събитието стана част от традиционния само за
Лясковско Карвинг-фестивал „Лясковец пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство, а наред с него за
пореден път се проведе и Общински празник на лютеницата.
Гостоприемните домакини от читалище „Пробуждане-1896”, придобили вече
дванадесетгодишен опит, се бяха погрижили за доброто представяне на традиционните ястия от региона. Още рано сутринта, 13 красиви щанда показаха разнообразието на традиционната българска
кухня. Общо 235 специалитета, типични
за нашия регион, сложиха на масата
чевръстите домакини. Един от щандовете беше на приятелите на Лясковска община от румънския град Виделе, които

представиха традиционни за родното си
място гозби - лютеница с гъби, туршии,
питки, зеленчуци, паленка и други. С три
богати щанда се представи селотодомакин, като за кулинарното събитие готвиха отбори на пенсионерския клуб
„Златна есен“, на Ловно-рибарската дружинка „Орел“, представила се с дивечови
специалитети и отборът на кулинарите от
Адвентистката църква, приготвили изцяло веганска кухня. Два кулинарни тима
участваха от общинския център Ляско-

вец, а именно - възрастните дами от пенсионерските клубове „Зора“ и „Мазневска
чешмичка“. Останалите пъстри трапези
бяха разпънати от сборния отбор на село
Козаревец, щанд представиха и от читалището в Мерданя, както и дамите от пенсионерския клуб в Драгижево. Гостуващите отбори бяха от стражишкото село
Владислав, от златаришкото Горско Ново
село и от народно читалище „Денчо Славов-1900“ с. Ганчовец, община Дряново.
Всички красиво аранжирани щандове
бяха разположени в Централния парк на
Джулюница, където от ранни зори нетърпеливо се разхождаха и много самодейци. Участниците в музикалната програма, която протича докато се оценяват
гозбите, пременени в пъстри носии, развълнувани и въодушевени, очакваха да
излязат на сцена, за да изтанцуват танците и да изпеят песните на България.
Преди да започне надпреварата и журито да се впусне в обиколка по вкусните
щандове, се състоя официалното откриване на Дванадесетата национална кулинарна изложба. На сцената при шадраваните, да приветстват всички пазители на

традициите, излязоха дългогодишните
организатори на кулинарния фест. Председателят на местното читалище Екатерина Москова посрещна с българска погача и с поздрав „Добре дошли“ всички присъстващи, а кметът на община Лясковец
д-р Ивелина Гецова поздрави участниците кулинари в надпреварите, карвингистите, самодейците и всички гости на селото, с думите: „Благодаря ви от сърце за положения труд, за идеите, които заедно
прегърнахме преди 12 години, за да ги
има българските традиции, да се съхраняват и да ги развиваме напред в бъдещето“. Своите топли думи към кулинарите ентусиасти отправи и идеологът на
пъстрото събитие - шеф Пеньо Иванов,
който стъпи на гости в Джулюница преди
12 години, за да започне традицията. Той
бе за поредна година главният журиращ в
кулинарното съревнование. Заедно с Ваня Табакова и Божидар Димитров, шеф
Пеньо обходи всички щандове и опита от
ястията, за да бъдат избрани найдобрите кулинарни творения.
В голям казан за изгладнелите посетители бе сварена и вкусна рибена чорба
по рецепта на майсторката Марийка Добрева. Чорбата с риба бе разсипана на 150

порции и раздадена на почитателите на
това ястие. Боб яхния по джулюнска рецепта сготви в 50-литров казан и раздаде
чевръстата млада майсторка Красимира
Рибагина. Бобът с пикантни тайни подправки също беше изяден за нула време.
Близо до рибената чорба и боба, в голяма
тава вреше и лютеница, която инициатива от години е запазен елемент от големия кулинарен празник. Домашно пригот-

вена лютеница вари на всяко издание на
фестивала предишният победител в конкурса за най-вкусна домашна лютеница.
Тази година огнището за демонстративно
приготвяне на питателната вкусотия подпали кметът на лясковското село Козаревец Красимира Колева. Тя свари от екологично чисти продукти лютеница по личната си рецепта с тайни подправки от своята градина, и когато беше готова, Колева
се похвали, че слага и последната подправка - щипка любов. После свали от
огъня тавата и заедно със своите асистентки - козаревските баби и младата самодейка Симона Георгиева, намазаха
близо 400 филийки за желаещите да я
опитат. Близо до тавата на Колева цял
преди обед бабите от Козаревец пържиха
и вкусни мекици.
Традиционният конкурс за лютеница,
който от години се провежда в рамките на
кулинарната проява, се състоя и тази година, като в него се включиха 40 участници - от Лясковец, Козаревец, Ганчовец,
Джулюница, Драгижево, Владислав, Горско Ново село, както и три вида лютеници
и лютивка на румънските гости. Комисия
опита тазгодишната вкусотия от реколта
2022 и класира най-добрите майстори.
След дълго
дегустиране, оценяващите проф е с и о н алисти в хран е н е т о
Анушка Недева и Стела Петлянкова се произнесоха,
че в Деветия конкурс
за найвкусна домашна лютеница победител е
Стефка Георгиева от
с ел о В л адислав и в следващото издание на фестивала демонстративно ще приготви своята лютеница. Аплодисментите за второ
и трето място са за лютениците на Румяна Маркова от Лясковец и Нора Ганчева
от Джулюница, а поощрения да продължат да майсторят от домашната вкусотия получиха трима кулинари - Дафинка Игнатова от Козаревец, Цветанка Косна стр. 3
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Вече седмо лято община Лясковец домакинства станалия традиционен плувен
маратон, носещ името на Добри Динев.
Инициативата е част от спортните мероприятия, заложени в календара на Общината и се провежда на лясковския язовир
„Костимял - Горен” в края на горещия месец юли.
Началото на спортното съревнование
беше поставено през 2015 година в чест
на големия плувец, малко след неговата
кончина. Майсторът на дългите плувания
Добри Динев е носител на орден за доблест І степен и има 10 световни рекорда,
от които 6 са в книгата на Гинес.
Тази надпревара за седми път събра
професионалисти в синия спорт от различни краища на България. В състезанието взеха участие само мъже - 19 състезатели от цялата страна и двама чужденци - белгиец и македонец. Най-младият
плувец бе на 25 години, а найвъзрастният на достолепната възраст 90
години. Събитието уважиха кметът на
Общината д-р Ивелина Гецова, секретарят на Община Лясковец Мариян Паскалев и съпругата на легендарния плувец
Добри Динев.
Състезанието се проведе по възрастови групи, като в първа група от 30 до 44
години на 3000 м., се включиха четирима
мъже. Призът грабна Ненчо Калев, класирал се на първо място с време 56:10 минути. Втори след него остана Борислав
Иванов, с време 67:47, а на трета позиция
се нареди Андрей Велчев, с време 71:22
мин. При групата на ветераните от 45-59
години, плували на 2000 м., участниците

бяха също четирима.
Първи в групата се
класира белгиецът
Ноел Вилм с време
38:54 мин. Негов подгласник стана Ивелин
Иванов, с време
40:20 минути, а на трето място се класира
Владислав Владиславов, с време 57:55
мин. При найвъзрастните плувци
ветерани над 60 години на 1000 метра участниците бяха наймного - 9 души.
Призьор в надпреварата при най-мно гобройната група
с ъ с теза ва щ и с е е
Златко Белчев, с време 18:56 мин. Втори
след него остана Константин Иванов, който преплува разстоянието за 21:32 минути, а третото място е
за Николай Ханджиев, с време 22:24 минути. На дистанцията
от 3000 м. при мъжете се включиха четирима души, като след оспорвана надпревара първи стана най-младият участник
Александър Александров, с време 55:54
минути. Втори в съревнованието е Златко
Белчев, с време 58:50 мин., а трети Веселин Стефанов, с време 74:30 минути.

Всички участници в VII-мия Национален плувен маратон „Добри Динев“ бяха
наградени с грамоти за участие и медал
„Добри Динев“, а отличените на призовите позиции - със златни, сребърни и бронзови отличия, с чаши с лика и постиженията на Добри Динев и парични премии.

Първенци и участници бяха поздравени
от кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, която връчи и наградите. С медал и парична награда бе отличен и найвъзрастният плувец в надпреварата, традиционен участник в лясковското състезание - 90-годишният Тодор Керчев.

ÁÐÎÍÇÎÂÈ ÎÒËÈ×Èß ÇÀ ÄÂÀ ÍÀØÈ ÏÐÈÊËÞ×È ÓÑÏÅØÍÎ ÎÁÙÈÍÑÊÈß
ÊÎËÅÊÒÈÂÀ ÎÒ ÑÚÁÎÐÀ Â ÀÏÐÈËÖÈ ÄÅÒÑÊÈ ÊÓÐÑ ÏÎ ÏËÓÂÀÍÅ

Козаревският фолклорен клуб „Хейбрей“ и лясковската Певческа група „Росна китка“ участваха в един от найголемите фолклорни събори в страната и
спечелиха трета награда за изпълненията си. Тази година за двадесети пореден
път, спазвайки традицията, Национален
фолклорен събор „Искри от миналото“ се
проведе в края на месец юли в град
Априлци. Форумът е престижен и се организира от Народно читалище „Светлина“
и община Априлци, като в него се включват състави от цялата страна. В два поредни дни, в Двадесетото издание на фестивала участие записаха фолклорни
състави за песни и танци, ансамбли, групи за народни обичаи, индивидуални изпълнители и клубове за народни хора около 120 самодейни колектива с над
1700 участника.
Нашият Танцов клуб „Хей-брей“, с художествен ръководител Ивайло Добрев
представи достойно община Лясковец, се-

ло Козаревец и местното читалище „Земеделец-1899“, към което развива своята
дейност. Отлично се представиха и певиците ни от пенсионерски клуб „Мазневска
чешмичка“, град Лясковец, с художествен
ръководител Румянка Маркова. И нашите
танцьори и певци, наред със стотиците самодейци, показаха съхранилите се във
времето български народни ритми, песни,
обичаи и традиции. Въпреки конкуренцията и многото творци от Силистренска,
Габровска, Русенска, Великотърновска,
Ловешка, Плевенска и много други области, в своите раздели за певческо и танцово изкуство, нашите самодейни колективи успяха да завоюват бронзови медали,
подкрепени с Дипломи за представянето
си. Журито, с председател фолклористът
Юлия Цанкова, даде своята висока оценка за изпълненията им на автентичните
хора „Къч бурма“ и „На пръта“ и песните от
нашата фолклорна област - „Пита ли, моме вашите“ и „Мари моме хубава“.

При засилен интерес и желание за
развитие премина
безплатният плувен курс 2022-ра година. Той бе организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при
Община Лясковец
и в него можеха да
се включат деца жители на община
Лясковец, които отговарят на определени условия. В
продължение на месец три пъти седмично, децата тренираха и се учиха
да плуват, а разходите за плувния
курс, както и закупуването на необходимата плувна
екипировка на
одобрените участници в курса, бяха
ангажимент на
Община Лясковец.
По време на обучението си децата
успяха да получат
базови умения и насоки от треньорите. С подрастващите в
рамките на проведения курс на обучение
работиха професионалисти от Плувен
клуб „Локомотив - Горна Оряховица“, а
именно - главният треньор Адриан Стоев,
Радосвета Димитрова и Ивайло Спасов помощник-треньори и ръководителят на
клуба Симеон Димитров.
Част от децата бързо успяха да пре-

одолеят страха от водния спорт и до приключване на курса спокойно можеха да
преплуват от край до край басейна на плувен комплекс „Светицата“. За успешното
си справяне и усърдието по време на своето обучение, плувците получиха от организаторите грамоти за участие. Те им бяха връчени официално на 5 август 2022 година.

Общинска хроника

стр. 3

ÁËÈÇÎ 250 ÃÎÇÁÈ, ÄÎÌÀØÍÀ ËÞÒÅÍÈÖÀ È ÊÀÐÂÈÍÃ ÈÇÊÓÑÒÂÎ
ÏÎÊÀÇÀÕÀ Â XII-ÒÀÒÀ „ÏÚÑÒÐÀ ÒÐÀÏÅÇÀ“ Â ÄÆÓËÞÍÈÖÀ

от стр. 1
това от Драгижево и Грациела Ницу от
Румъния.
Всички участници, представили ястие
по щандовете на „Пъстра трапеза“ се бяха постарали да пресъздадат с визия, вкусове и аромати духа на традиционната
българска кухня така, че всеки от гостите
на празника да се почувства горд, че е
бъ л га р и н . И м ет о и т р а д и ц и и т е в
румънската кухня защитиха семейство
Грациела и Кристиан Ницу и ВалериаНиколета и Йонел Радулеску Стоика. Те
презентираха пред българската публика
всичко от щанда си и почерпиха с тяхната
ракия паленка.
На журито му се наложи да опитва близо три часа от всичките вкусотии по
пъстрите трапези. Предметни награди и
грамоти за кулинарите победители в различните категории осигуриха организаторите и д-р Гецова, заедно с уважаемото
жури, ги връчиха на първенците. Колективната награда за „Етно визия на щанд”
отиде при кулинарния отбор на Ловнорибарската дружинка на Джулюница.
Призът, именуван „Баш майстор на фестивала „Пъстра трапеза“ грабна Албена
Кинова от Горско Ново село. За „Оригинална рецепта” бяха наградени всички 20
ястия от веганския щанд. Наградата
„Най-добър десерт по стара рецепта” за-

служи Петя Петкова от козаревския отбор
за своите „Панирани смокини“. Наградата „Най-вкусно ястие” взеха дамите от
лясковския пенсионерски клуб „Зора“, а
най-добре с приготвянето на „Автентично
ястие” се справиха домакините от другия
клуб от Лясковец - „Мазневска чешмичка“, които бяха сложили на масата изобилие от блюда по стари рецепти - „Пилешка яхния с балучки арпаджик“, „Качамак
по селски“, „Пататник“, „Яхния от зелени
домати“, „Гювеч по лясковски“ и много
други. Наградата за „Визия на ястие“ за
майсторлъка си при оформлението му,
спечели младият ловец Димитър Цончев
о т Л РД „ О р е л “ з а с в о е т о я с т и е
„Авджийски десерт“ и за красивата си плодова пита. Традиция е и наградата за цялостно представяне, която се предоставя
от родителите на Калоян Махлянов Котоошу и в това издание на феста тя отиде
при гостите от село Владислав.
Журито присъди и пет поощрения. В
категорията „Вкус” - наградата спечелиха
щруделите на домакините от драгижевския пенсионерски клуб „Вяра“. За найактивен участник с най-много на брой
вкусни ястия поощрението получи за Красимира Колева от Мерданя. Поощрение и
аплодисменти за най-много ястия имат и
дамите от пенсионерски клуб „Златна
есен“, село Джулюница, които бяха по-

хвалени от журито за своята оригиналност, разнообразие на трапезата и автентични кулинарни гозби. Поощрителни награди имаше и за гостите, които за пръв
път се включват във фестивала - кулинарите от Румъния и от дряновското село
Ганчовец.
Докато журито опитваше всички представени за състезанието гозби, на сцената самодейци се включиха в традиционния песенно-танцов маратон. В програмата с фолклорни изпълнения се изявиха
домакините от Джулюница - танцов клуб
„Палитра“ и гласовитата млада певица
Преслава Георгиева, гостите от Лясковец
- певческа група „Росна китка” и певицата
Сашка Андонова, групата за народни песни „Авлига” от Козаревец, както и гостуващите самодейци от група „Романтика“ от
еленското село Палици, клуб за народни
хора „Ороигралец“ и фолклорна група „Ганчовските снахи“ от дряновското село
Ганчовец, Димитър Йорданов с изпълнение на кавал и певческа група „Пролет“ от
В. Търново. При откриването на фолклорната програма запомнящо се бе участието и на гостите от павелбанското село
Габарево - състав „Мераклии“. Те стартираха празничната програма с обичайните
за богатия ни фолклор кукерски игри,
представяйки древния ритуал „Прогонване на злите сили“. Специално за събитие-

то бе поканен и дует Латинка Петрова и
Младен Митков, които за втори път приеха да участват в празника и веселиха публиката със своите прекрасни изпълнения. Повече от час се виха и кръшни
български хора около кръглия шадраван
пред сцената. Когато веселието в унисон
с обедните температури достигаше найвисок градус, десетки малчугани, след похапването на филийки с лютеница, се черпеха за празника и с вкусен десерт торта
от сладкарска къща „Йо-Виг”, специален
подарък за тях от организаторите на празника.
Освен вкусни ястия, наредени и оформени в красиви блюда по трапезите, присъстващите можеха да видят и типичното
за форума карвинг-изкуство. Красивите
творения на варненките Ивелина Желева
и Димитричка Янкушева бяха подредени
в специален щанд. Те показаха своите
умения като изработиха разнообразие от
фигурки от плодове и зеленчуци.
Празникът завърши с поздравления и
благопожелания за здраве и още много издания на фестивала. Организаторите за
пореден път, както повелява традицията,
отправиха сърдечна благодарност към
основателя на „Пъстра трапеза“ шеф
Пеньо Иванов, изпращайки го с подаръци, с българска погача и с венец от лютата джулюнска шипка.
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Пенсионерските клубове от Лясковец
у ч а с т в а х а в т р а д и ц и о н н и я О б щотвърдишки събор, който се провежда в
местността „Хайдушка поляна“. Нашите
певчески състави от клубовете „Зора“ и
„Мазневска чешмичка“ представиха изпълнения - групови и индивидуални и се
насладиха на гостоприемството на организаторите. В знак на благодарност за отправената специална покана за участие в
сборището, лясковчани поднесоха подарък красива българска погача. С певиците от Лясковец гостува и председателят
на Общинския съюз на пенсионерите Калина Цацова, която поздрави, благодари
за топлото приятелско посрещане и
връчи на кмета на Община Твърдица поздравителен адрес.
Ръководството на Община Твърдица
поднесе цветя на паметната плоча в „Хайдушка поляна“, след което кметът Атанас
Атанасов поздрави гостите и участниците
в концертната програма и така официално бе даден старт на местната изява.
Празникът в Твърдишкия балкан се провежда на историческо място - старо хайдушко сборище и е посветен на хайдути-

те, все лични български войводи и юнаци,
денували и нощували там - Кара Колю,
Пею Буюклията, Филип Тотю, Панайот Хитов, Хаджи Димитър, Стефан Караджа,
Димитър Калъчлията, Злати Конарчанина, Бойчо войвода и др. Десетилетия наред поколенията на Твърдица засвидетелстват преклонението си към паметта на
народните закрилници и привързаността
към родния край и родовия корен, като
организират този традиционен събор.
Със зрелищна възстановка оживяха моменти от миналото и протеклите събития
по време на освободителната война. В
празничната концертна програма се включиха, както самодейни колективи при пенсионерските клубове и читалищетоорганизатор „Св. Св. Кирил и Методий
1914” гр. Твърдица, така и скъпи гости от
приятелски клубове от близо и далеч.
Нашите певици са впечатлени от специално отправената им покана и се прибраха, изпълнени с приятни преживявания от затвърдени приятелства и с нови такива и развълнувани от приятните мигове
с домакини и пенсионерски организации
от различни краища.

Община Лясковец получи одобрение
на проект „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Максим Райкович“, град Лясковец. Финансирането е по програма за
изграждане и основен ремонт на спортни
площадки в държавните и общински училища към Министерството на образованието и науката. В рамките на проекта ще
се изградят спортни площадки, разположени на трето ниво на училищния двор,
от които две комбинирани спортни игрища - за баскетбол, волейбол, футбол на
малки вратички и тенис на корт с нови акрилни спортни настилки. Ще бъде доставено и монтирано и ново спортно оборудване за игрищата. Общата площ на двете
игрища, на които ще се изгради нова
спортна настилка е 1152 кв.м. Предвижда се също по проекта да бъде изградена
и площадка с каучукова настилка, върху
която ще бъде монтиран фитнес уред за
хора с нарушени двигателни функции с

площ 49.5 кв.м. Одобреното финансиране е в размер на 166 791 лева и съфинансиране на община Лясковец в размер на
10 896 лева.
Друг проект, който изпълнява към настоящия момент община Лясковец е проект „Ремонт на спортни площадки в СУ
„Максим Райкович” - град Лясковец”, финансиран от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020
година. В рамките на проекта се предвиждат дейности по възстановяване на
настилките и оборудването на спортните
площадки на първо и второ ниво на училищния двор. За осъществяването на
строително монтажните работи към момента тече процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. Финанс овият ресурс от
Държавен фонд „Земеделие“ е в размер
на 179 905 лв. и дофинансиране със собствени средства на Община Лясковец в размер на 60 016 лв.
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Изключително престижният Международен фолклорен фестивал „Фолклорен
извор“ село Царевец тази година се проведе от 3 до 7 август. Фестивалът се провежда под патронажа на Министерство на
културата на Република България и се
организира от Сдружение „Фолклорен извор“, НЧ „Светлина - Царевец 1927”,
Община Свищов и Международния съвет
на организаторите на фестивали за фолк л ор и традиционни изк уства към
ЮНЕСКО - CIOFF. От тази година, с цел
опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, партньор на
сдружението е и Националният научен ек-

Адриан Новаков, който създаде истинско
произведение на изкуството с висока художествена стойност. В статуетката са вплетени символите на фестивала в съчетание с елементи от българския фолклор, и
олицетворява високото майсторство в изпълнението на всеки, който ще я притежава от тук нататък. Бронзовата пластика бе
връчена на най-добре представилите се
участници, заслужили трите най-големи
отличия, които журито на фестивала присъди.
Носители на една от трите най-големи
награди са именно децата от лясковската
Школа за народни инструменти „Потомци“
и техният ръковод и тел С тефан Печикамъков. Те се явиха
в последния
ден на голямата сцена на фолклорната изява
и труда на преподаватели и
възпитаници беше заслужено
въ з н а г р а д е н .
Изпълненията
на нашите млади дарования
бяха достойно
оценени от компетентното жури и те се завърнаха от Царевец с найпрестижната награда - Лауреатство за
най-добро представяне на обработен
фолклор, получиха и статуетката на фестивала, парична премия и Диплом за отличното си представяне. „Благодарим за
високите отличия, благодарим за отношението към талантливите деца от „Потомци“! Благодарим на организаторите на този прекрасен български фестивал, на кмета г-н Генчо Генчев и на г-н Росен Маринов за отговорността и прецизността към
всички детайли! Благодарим на родителите на децата, че ги подкрепят в желанието, заедно да пазим, разпространяваме и
съпреживяваме магията, наречена
български музикален фолклор!“, изказа
думи на признателност ръководителят на
„Потомци“ Стефан Печикамъков.

Горди от успеха си, козаревските певици се похвалиха също с престижна награда, която получиха за участието си във
„Фолклорен извор“. Дамите от Група за народни песни „Авлига“, с художествен ръко-

водител Аспарух Костов заслужиха златен медал в своята категория „Певческо
изкуство“. Получиха и Отличителният
знак на престижния форум. По повод юбилейното издание специалният плакет заслужиха само
избрани от
организаторите творци и институции.
спедиционен клуб ЮНЕСКО. МногочленПризът бе приното жури бе съставено от светила във
съден на нашафолклорното изкуство като академик Елета група от Кона Кутева, Гуна Иванова, Юлия Цанкова,
заревец за
Димитър Манов, кметът на община Свипринос на сащов Генчо Генчев и други. Тази година те
модейците ни
оценяваха над 5000 участници в Юбилейв утвърждаваното десето издание на мащабния форум
нето и развиза фолклорно изкуство. В него се включитието на фесха с концерти и трите държавни професитивала и за
онални ансамбъла „Филип Кутев“,„Пирин“
принос в опази „Тракия“, имаше и доста силно участие
ване и популяна чуждестранни колективи - от Грузия,
ризиране на
Мексико, Румъния и други.
нематериалПо повод 10-годишнината на МФФ
ното културно наследство. Народно чита„Фолклорен извор“ фестивалната статулище „Земедлец-1899“ и Културен клуб
етка тази година беше променена и вече е
на пенсионера „Здравец“ село Козаревец,
с нов облик. Тя е дело на скулптора
от чието име
Издава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1, тел.: 0619 220 55, факс: 0619 220 45
се яви групаразпространява се безплатно
та, получиха
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специалният плакет заради това, че през
всичките десет години, са били постоянни
участници във „Фолклорен извор“. Постоянството и ентусиазма им при включване
в изявата, както и показаните високи резултати, са
причината всеотдайните ни
певици да се
сдобият с високото отличие. Освен
специалната
награда, група „Авлига“ получи и Диплом от организаторите.
От Ц аревец награди
донесоха и
младите и повъзрастни певици от село
Драгижево. В
раздел „Обработен фолклор“ със сребро се окичиха
ГОФ „Детелина“ при клуб на пенсионера
„Вяра“ и читалище „Развитие-1894“, както
и младата певица Мелиса Ахмедова при

индивидуалните изпълнители. Златен медал в категория певческо изкуство получиха децата от Детска фолклорна група
„Китчица“, функционираща също към драгижевското читалище под ръководството
на Стефан Желязков.

