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2 0 1 2 — та ДОЙДЕ С МНОГО РАДОСТ
С

кротък снеговалeж и вихрен новогодишен хоровод дойде новата година в Стражица. За всички, които дойдоха малко
след полунощ пред сградата на общината, имаше песни, любими хора от българската фолклорна класика и силен заряд от
позитивни чувства. Приветствие към множеството отправи кметът на общината инж. Детелина Борисова, а млади сурвакари
отправиха към нея своите пожелания за здрава и плодородна година. Цветната магия на илюминациите и истината във
виното, потекло от две бурета на берекет, вдигнаха градуса на народното веселие до познатата точка на кипене!
Бяла, предизвикателна и високосна, 2012-та дойде с много радост в Стражица! Да ни е честита!

ПРИКЛЮЧИ КОЛЕДНИЯТ ТУРНИР ПО ФУТБОЛ

О

т 12 до 22 декември се проведе общинският коледен
турнир по футбол на малки врати, който има почитатели в
Стражица през всичките години от 1998 насам и минава при
голям интерес. Тази година премериха футболно майсторство 10
отбора, разделени в две групи. С два отбора се представиха
участниците от Джулюница, с пет отбора - Стражица, а Камен,
Кесарево и Бряговица имаха по един отбор. На единия полуфинал
се срещнаха „Кесарево” и „Гладиатори” от Стражица. Победа с
11:2 извоюваха футболистите на „Кесарево”. Вторият полуфинал
сблъска „Ринго - Джулюница” с другия отбор на Джулюница и
завърши 2 : 4 след дузпи. В битката за третото място „ Ринго
Джулюница” победи „Гладиатори” със 7 : 1, а в големия финал
„Кесарево” надделя над „Джулюница” с 5 : 2 . Отборът на първо
място получи купата на турнира и парична награда от 170 лева, а
отборите на второ и трето място плакeти и парични награди
съответно по 130 и 120 лева. Капитанът на „Левски” от Стражица
Красимир Пройнов бе отличен с индивидуална награда за
най-коректен състезател. Наградите на победителите в турнира
връчи председателят на Общинския съвет Илиян Маринов.

ДЯДО КОЛЕДА ДОНЕСЕ МНОГО ПОДАРЪЦИ

Дядо Коледа раздаде много подаръци за най-малките стражичани от ОДЗ „Ангел Каралийчев” и ОДЗ „Сава Цонев”, а по
негово поръчение кметът на общината инж. Детелина Борисова им осигури още подаръци, защото са били най-послушни през
2011-та година. Така беше умножена коледната магия за децата, които с много песни и танци изживяха своя неповторим
празник.
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ГРЕЙНА ПРЕМЯНАТА НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В СТРАЖИЦА

Н

а 1 декември в центъра на Стражица грейнаха светлините на
коледната елха. На тържественото им запалване се стекоха от ОДЗ „Ангел
Каралийчев”, ОДЗ „Сава Цонев” и от двете училища стотици малки и
по
-големи деца, които станаха съпричастни на празничното настроение. Общинската администрация за първи път организира подобно тържество, а
студеното време не стана пречка за масовото участие на децата в
богатата програма. От двете детски градини развълнувани малки певци и
танцьори се представиха с много песни и танци и с усмивки сгряваха
малки и големи от публиката. Час и половина продължи многоцветното
детско шоу, а за раждането на истинските вълшебства се погрижиха
артистите от „Евротурс – ВТ” ЕООД. Истински илюзионист събра погледите
на детското множество, а всички деца се надпреварваха да станат негови
асистенти. Няколко дечица дори успяха да направят първи стъпки в
тънкостите на това изкуство. С приветствие към всички по повод
началото на коледните и
новогодишните празници
се обърна кметът на
Община Стражица инж.
Детелина
Борисова,
която пожела да има
радост
и
щастливи
празнични
мигове
за
всички,
независимо
от вяра или етническа
принадлежност. Специална изненада и подарък
за
най-малките
бяха
и празничните илюминации, на които винаги се
възхищават.

КМЕТЪТ НА СТРАЖИЦА ИЗПРАТИ КОЛЕДАРИ В
ОТДАЛЕЧЕНИТЕ СЕЛА НА ОБЩИНАТА

Кметът

на Стражица инж. Детелина Борисова
изненада десетки семейства в няколко от най-отдалечените
села на общината, като им изпрати коледари. Деца от
Танцов клуб „Традиция” при читалището в Стражица с
радост приеха предложението на кмета да посетят
домовете
на
хора,
откъснати
от
цивилизацията.
Коледарчетата пристигнаха първо в село Мирово, където
живеят 183 човека. Пътят до там е в окаяно състояние и за
местните хора пътуването до общинския център е истинско
приключение. С неописуема изненада стопаните посрещаха
в домовете си младите коледари, които носеха поздрави
лично от кмета. Много здраве, берекет и благоденствие
пожелаха те на семействата, които останаха трогнати до
сълзи. След Мирово коледарчетата оживиха селата
Ново градище и Кавлак. Зам. кметът Йордан Димитров
придружаваше момчетата от Танцов клуб „Традиция” по
време на обиколките им из селцата. С този жест кметската
администрация показа на хората, че през настоящия
мандат ще проявява грижа и отговорност за всяко населено
място в региона. В община Стражица има 22 населени
места и е разположена на повече от 500 квадратни
километра площ.

МЛАДИТЕ ПОЕТИ НА БЪЛГАРИЯ

Представянето на един поетичен сборник със стихове на
23 деца от литературен клуб „Ангел Каралийчев” при едноименното СОУ в Стражица събра младите творци в един от
прекрасните им нови училищни кабинети. Дойдоха и деца,
които вече се учат в елитни паралелки извън Стражица.
Ръководителката на клуба Тодорка Цонева, учителка по
български език и литература в СОУ, и Нели Кръстева, учителка
в началния курс и вдъхновителка за издаването на сборника
едва ли са очаквали появата на това синьо книжле, побрало
между кориците си 80 страници с най-добрите стихове на
учениците от последните две години да стане повод за такъв
неповторим празник на духа. Синът на Нели – Велизар Стоянов,
възпитаник на училището, понастоящем адвокат, прегърнал
тяхната идея и всичко се завъртяло като в приказка. Двете
учителки се заели с подбора на творбите. Обединили ги в
четири цикъла – „Българийо, родино моя!”, „Красота и
вълшебства”, „Любовта е безкрайна” и „Празници”.
Фондация „Граждани на Новата епоха” е издател на този
поетичен сборник. Той е една уверена стъпка към честването на
110-годишнината от рождението на Ангел Каралийчев през
2012 година. Финансова подкрепа има от няколко фирми от
Стражица, а и от СОУ по програмата за поощряване на талантливите деца. В Стражица дойде лично Александър Миланов,
директорът на фондацията, който връчи на всяко дете грамота
„Млад поет на България” и авторски екземпляр от колективния
сборник. Децата усетиха не само силата на работата в екип, но
и силата на едно послание от патриарха на българската
литература Иван Вазов отпреди век, което дава и заглавието на
сборника. Предаде им го Тодорка Цонева, ръководителката на
литературния клуб, която по един магичен начин прекара духовния мост между Иван Вазов и днешните деца с обръщението
на народния поет в предговора на стихосбирката „Легенди при
Царевец”, издадена през 1910 година: „Млади поети, бъдете
българи, синове на своя народ!”
„Макар литературоведи и методисти да смятат, че ученическото творчество не е част от националната литература, поради малкия жизнен и естетически опит на авторите, всеки читател би могъл лесно да открие активна и зряла жизнена и естетическа позиция в текстовете на нашите млади поети.”- така учителката защити духовната територия, която младите автори
прибавят към 111-те хиляди кв. км от географската територия
на България. А тази територия, която децата уверено завладяват, се простира от прозореца на детската им стая - до безкрая.
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ЗАДРУЖИЕТО – РАВНО НА УСПЕХ

В общините Лясковец и Стражица приключи сбъдването

В края на юли самодейки от клуба на пенсионера
„Златна
есен”
в
Стражица
защитиха
успешно
представения проект „Да съхраним традициите” на
панаира на добрите идеи в Стражица. Панаирът беше
организиран от сдружението с нестопанска цел „МИГ
Лясковец – Стражица”, а одобрените проекти бяха
подкрепени финансово от Фондация „Америка за
България”. Партньори на жените от втората младост бяха
дванадесет деца от СОУ „Ангел Каралийчев”, които за
петте месеца научиха много за магиите и колорита на
българските обреди и празници. За да бъдат още
по-вълнуващи бъдещите им празници, средствата по
проекта бяха похарчени за закупуване на народна носия,
която на 22 декември за първи път беше показана по
време на празник. На заключителния празник по този
проект, посветен на коледната обредност, гости на клуба
бяха кметът на общината инж. Детелина Борисова,
председателят на Общинския съвет Илиян Маринов,
зам.кметовете Йордан Димитров и Стефан Иванов.
Инж. Борисова приветства множеството в препълнената
зала, благодари им за обществената активност и за
всичко, на което успяват с много умение и такт да научат
децата по време на общите им празници. За всеки член на
клуба имаше и по един прекрасен календар за следващата
2012 високосна година – подарък от общинската
администрация.
Богата
кулинарна
изложба
бяха
подредили работливите домакини, а вкусотиите бяха
класиката в жанра.

Т Р И З Л А Т Н И СВ АТ БИ В БР Я ГО В И ЦА

Т

ри златни сватби наведнъж отпразнуваха в Бряговица в Деня на християнското
семейство. Йонка и Стоян Костадинови,
Мария и Илия Белчеви, Иванка и Стоян
Георгиеви събраха на едно място близки и
приятели, за да потвърдят още веднъж
своята
привързаност
към
брачния
партньор. Те доказаха, че и след 50 години
брачен живот виното има нужда от
подслаждане, а погачата – от добре смляно
брашно
и
от
правилно
замесване.

на добрите идеи, реализирани в рамките на сдружението с
нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец –
Стражица”. Общо 15 идеи за двете общини бяха одобрени и
финансирани от Фондация „Америка за България” на
проведения в Стражица Панаир на добрите идеи в края
на юли, осем са на вносители от нашите селища.
Читалище „Развитие 1895” в Стражица прие под крилото
си една ентусиазирана група ученици, в която водещата идея
беше да се срещнат с успели хора от различни сектори на
живота и да трупат опит в израстването си като лидери. От
поредицата проведени срещи младите хора се убедиха, че
задружието наистина води до успехите във всяко начинание и
че съвсем правилно са избрали името на своя първи проект:
ЗАДРУЖИЕТО = НА УСПЕХ. Заслужена е радостта и от
купената по проекта дигитална видеокамера, с която ще могат
да съхраняват нови неповторими мигове от израстването си
като лидери. Понеже през кратките дни на декември не
стигаше времето да се организира специална тяхна среща с
кмета на общината инж. Детелина Борисова, те като редови
граждани се записаха за среща с нея в часовете и за прием на
граждани. Последната им среща беше на 7 декември с
председателя на Общинския съвет Илиян Маринов, който им
каза най-важните неща за работата на един общински съвет,
сподели своите вълнения от времето, когато е бил ученик и
студент и ги посъветва да следват упорито своите цели и
мечти. Илиян Маринов подари на своите млади гости нагледни
материали за общината и по един малък сувенир с герба на
Стражица.

Особено много хареса техния позитивен заряд за работа в екип
представителят на Фондация „Америка за България” Ленко
Ленков. На 11 януари той се срещна с момичетата и техните
учителки Галя Плачкова и Ани Панайотова в най-слънчевия
екип от пъстрата панаирна броеница и ги посъветва да следят
инициативите от одобрената Стратегия за местно развитие
2011 – 2015 г.,по която ще работят двете общини Лясковец и
Стражица, като се подпомагат взаимно.

