СВЯТКУВАННЯ 365-РІЧЧЯ ПИСЕМНОЇ
ЗГАДКИ ПРО СЕЛО ПІДСТАВКИ
28 ЧЕРВНЯ 2014 РОКУ

Свято відбулося біля Підставської восьмирічної школи.

У дворі школи перед початком свята.
На передньому плані,з правої сторони: Анатолій Михайлович
Близнюк, Микола Павлович Боровик, Надія Михайлівна Лісненко (Авраменко),Олександр Васильович Климов, Уляна Миколаївна Яковенко(Кудрашова), Галина Іванівна Яременко, сестри
Ніна Володимирівна і Любов Володимирівна Кадацькі,
Володимир Миколайович П’ ятко.
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Календарі з краєвидами села,
значки, вимпели та інші сувеніри.

Голова Липоводолинської райради Галина
Миколаївна Якуб.

Привітання від випускників.
Виступає Валентина
Никифорова (Близнюк),
випуск 1961 року.

Зі святом односельців вітають
найменші мешканці села.
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Голова Липоводолинської районної ради Галина Миколаївна Якуб,
Почесний громадянин села Підставки Олександр Васильович Климов,
голова Підставської сільської ради Людмила Олександрівна Луценко.

Пам’ятний Знак О.В. Климову вручає голова
Підставської сільської ради Л.О Луценко.
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Виступає автор спогадів О.В. Климов.

Село Підставки 28 червня 2014 року. Свято - День Села.
Фото. Зліва направо: Валентина Василівна Никифорова (Близнюк),
закінчила Підставську восьмирічну школу 1961 р., Людмила Олександрівна
Луценко (Копил) - голова Підставської сільської ради, племінниця знатної
трактористки села Підставки, Олени Якимівни Копил,
Олександр Васильович Климов - колишній голова колгосп у (1960-1967рр.),
Михайло Стефанович Супрун - директор Підставської восьмирічної школи,
Валентина Іванівна Галенко - секретар Підстаської сільської ради.
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54 роки тому вони були молодими. Зліва направо:
Галина Іванівна Яременко, технічний працівник
контори колгоспу, здобула освіту і довго працювала бухгалтером колгоспу, Олександр Васильович Климов - голова Колгоспу, Лідія Василівна
Олещенко - краща доярка, Микола Павлович Боровик - головний інженер колгоспу.

Віктор Олексійович Литвиненко, керівник
фермерського
господарства
«Обрій» села
Підставки.

Далі публікуємо фотографії синів і доньок, з батьками яких, 54 роки
тому автор спогадів розпочав свій трудовий шлях голови колгоспу.

О.В. Климов (в центрі) з сином колишнього завідуючого господарством
колгоспу Миколи Васильовича Троценка - Миколою ліворуч, та сином передової доярки колгоспу Євдокії Іванівни
Дем’яненко - Петром.
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Володимир Петрович
Гаркавенко і Віталій
Іванович Сегеда.

Савченко Галина Василівна, Близнюк (Валюх)Катерина Василівна,
Яковенко Петро Васильович, Троценко(Гаркавенко) Олена Петрівна,
Левченко Лідія Іванівна,Олещенко Віктор Іванович.

Кузьменко Наталія Василівна, Капустян Лідія Андріївна,
Пось Катерина Семенівна, Олещенко Василь Андрійович,
П’ятко Володимир Миколайович.
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Волошина (Хероїм)
Світлана Степанівна,
Литвиненко (Марченко)Тетяна Миколаївна.

Брати Олещенки
Микола Андрійович і
Василь Андрійович.

Городничий Василь Петрович з
дружиною
Тетяною.

Нестеренко (Ралко) Тамара Володимирівна, Сепета (Хероїм) Любов
Федорівна,Четверик (Хероїм) Дарія Вікторівна, Литвиненко Володимир Григорович, Олещенко Людмила Григорівна, Зінатова Наталія
Михайлівна, Капустян Лідія Андріївна, Пось Катерина Семенівна,
Никифорова (Близнюк) Валентина Василівна.
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Володимир Петрович
Гаркавенко і Михайло
Іванович Олещенко.

Близнюк Анатолій Михайлович
(ліворуч) з друзями.

Олещенко В.І.,Близнюк (Валюх) К.В., Троценко (Гаркавенко) О.П.,
Левченко Л.І., Савченко Г.В.
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Михайло Андрійович Близнюк, Микола Васильович Ралко,
Михайло Іванович Олещенко.

Лідія Андріївна Капустян, Валентина Василівна Никифорова (Близнюк), Наталія Олексіївна Сегеда (Хихло), Микола Васильович Ралко.
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Кравченко Наталія Василівна, Левченко Лідія Іванівна,
Шуйський Іван Петрович.

Гості з Липової Долини.На передньому плані праворуч: Любов Іванівна
Декань -завідуюча сектором культури районної державної адміністрації,
Вікторія Дорошенко - кореспондент райгазети «Наш край».
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Від учасників свята учні школи поклали корзину квітів до
пам’ятника вічної слави героям, що полягли за Батьківщину
у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
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СУВЕНІРИ
З нагоди дня села і зустрічі випускників школи
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Книжка колгоспника Климова Олександра Васильовича, колишнього голови колгоспу «Великий Жовтень» виписана 15 травня 1964 року - 50 років зберігалася в архіві.
28 червня 2014 року Людмила Олександрівна Луценко, голова
Підставської сільської Ради, урочисто вручила її власнику.

Нарахування трудоднів і грошової оплати голові колгоспу.
З січня 1961року колгосп «Великий Жовтень» першим в районі перейшов на грошову оплату.
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НА ЗГАДКУ ПРО МИНУЛІ РОКИ
Про день села і зустріч випускників Підставської восьмирічної школи всіх поколінь написала районна газета «Наш
Край»
Дружно й душевно відзначили Підставки свою 365-у річницю від
дня першої писемної згадки…
Не інакше, як святом душі хочеться назвати захід, який відбувся у
Підставках 28 червня - наскільки дружно і від чистого серця воно було
організовано та проведено.
Сонячного літнього ранку до центру села сходилися і з’їжджалися
люди різного віку - місцеві, а також зблизька і здалеку, адже у населеного пункту, з яким пов’язує їх життєвий шлях: чи то ще короткий, чи
довжиною у цілу долю, така визначна подія - 365 років від дати першої писемної згадки. Історично багате село приймало гостей радісно й
ласкаво. Навіть дороговказ при в’їзді у
Підставки було святково прикрашено жовтоблакитним прапором і квітами. Такі
ж прикраси «посміхалися» і в центрі села.
Поблизу школи й розгорнулося святкування: дитяче ігрове містечко, виставки,
сцена, безпрограшна лотерея, столи для
змагань із гри у шашки, смажіння
рум’яного
шашлику…
Бібліотекар
Ю.В. Супрун запрошувала всіх переглянути чудову виставку, що мала назву «З
бабусиної скрині»: тут і література про
історію Підставок - книги, вирізки з газет,
фотографії; тут і стародавні вишивки
умілиць села (найстаршому вишитому рушникові, представленому на
огляд, - 106 років); і вироби вже сучасних майстринь: вишиті ікони
Н.П. Спащук, вишивка бісером від Л.Ю. Олещенко, ляльки-мотанки,
виконані Ю.В. Супрун, та іще дуже-дуже багато красивого, колоритного й талановитого… Цікавою родзинкою свята став столик продажу
різної атрибутики, виготовленої спеціально до цього свята - 365-річчя
Підставок, - земляком, краєзнавцем, істориком П.В. Яковенком. Сувенірні календарі, листівки, значки, вимпели, ювілейні медалі,
пам’ятні грамоти - все це можна було придбати, щоб лишити згадку
про свято не лише для себе, а й для дітей, внуків, друзів...
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Тим часом концерт «Від серця до серця» розпочали виступом маленькі козачата - майбутні захисники Вітчизни, а доки - маленькі
хлопчики із дитячого садка. У вишитих сорочках та в червоних шароварах малюки виконали українські народні пісні, а також під акомпанемент вихователя зіграли на музичних інструментах.
Далі справу у свої руки взяли професіонали: самодіяльний гурт
«Друзі FM» із с.Сватки Гадяцького району (солістка - Г.Г. Савченко),
солістки В.М. Кулинич і Т.М. Рожко. Всі разом - і юні самодіяльні артистки Марина й Ірина Луценко, і глядачі, гості свята виконали гімн
Підставок «Моє село» на слова Л. Ловигіної та музику С. Гущі.
З 365-ю річницею Підставок, а також із Днем Конституції України
всіх присутніх привітала сільський голова Л.О. Луценко. Право віднести й поставити до підніжжя пам’ятника загиблим воїнам кошика з
квітами було надано кращим ученицям Підставської школи:
дев’ятикласниці А. Багатеренко і восьмикласниці Н. Спащук.
Ведучі свята запросили на сцену гостей: голову районної державної
адміністрації Ю.В.Твердохліба, голову районної ради Г.М. Якуб,
керівників ФГ «Обрій» В.О. Литвиненка та молочного кооперативу
«Синівські зорі» В.М. Гульнідєєва, краєзнавця П.В. Яковенка, людей,
які колись очолювали колгоспи у Підставках - М.І. Олещенка й
Синівці - В.П. Гаркавенка. Всі вони бажали селу і його людям, які в
ньому народилися й живуть, довголіття і процвітання. Зворушливим
словом звернувся до всіх присутніх шанований у селі гість, знана не
тільки в районі, але і в області людина - О.В. Климов.
Вже нині пенсіонер він починав свій трудовий шлях на керівних
посадах саме в Підставках: більше п’яти десятків літ тому очолював
тут колгосп. Не передати словами ті почуття, якими був сповнений
виступ Олександра Васильовича. На святі люди - і молоді, і вже в досить похилих літах не відходили від гостя, кожному було цікаво поспілкуватися, висловити вдячність чи просто потиснути руку.
Ще одна цікава особистість, яка була присутня на святі - уродженець села, нині відмінник освіти, який вже 30 років очолює обласний
музей освіти і науки, проректор Сумської обласної громадської організації «Паліцинська академія», історик, краєзнавець А.М. Близнюк.
Він є автором 12 книг на історико-краєзнавчу тематику. Найкращими
словами відгукувався Анатолій Михайлович про свято, його задум,
організацію, бажав процвітання Підставкам, як рідному селу, як краю
особливо багатому історично й духовно.
Сільський голова вручила ювілейні медалі О.В. Климову,
В.О. Литвиненку, заслуженому працівнику освіти В.В. Нікіфоровій.
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Урочистим був і момент вручення П.В. Яковенком сільському голові, а також всій громаді села великого й красивого ювілейного
гравіювання на вічну згадку про свято.
В.М. Гульнідєєв подарував іграшки для вихованців дитячого садка.
Не лишилися без подарунків того дня і найстарші жителі села М.Д. Олещенко, Н.О. Бойко, і наймолодша - Аня Литвиненко, багатодітна родина Василя й Лідії Мельник. Всім їм сільський голова вручила подарунки, а також для них та для всіх гостей і жителів села зі
сцени линули музичні привітання від артистів.
Всі разом згадали також про молодого солдата Сашу Ференчука,
який вже 2 місяці бореться з терористами в Луганську, побажали йому
сил і витримки, дужого тіла й духу, найближчим часом повернутися
додому цілим і неушкодженим.
Від імені випускників усіх поколінь виступила Т.В. Нестеренко.
Воістину душевним було свято. На гербі села зображено лелек.
Птахи, ніби відчуваючи, що у людей свято, неспішно кружляли у
небесній блакиті над місцем проведення заходу. Злітали мелодійні
звуки пісні «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…», яку
запропонувала виконати всім разом В.В. Нікіфорова. І в цих словах,
підхоплених вітром, вся думка, весь лейтмотив свята. Дай, Боже, не
останній раз…
Вікторія ДОРОШЕНКО
За матеріалом сайту http://nashkraj.com/
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Лунали пісні і у затишній їдальні, і в багатьох будинках села,
і на березі тихоплинної Груні. Зустрічалися випускники
Підставської восьмирічної школи.
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28 червня 2014 року бачила свято древня Грунь, пригадувала ті
часи, коли сьогоднішні гості колись давно, на її берегах гуляли і
закохувлися, купалися у її водах. Бажала всім здоров’я, наснаги,
успіхів. І обіцяла чекати до наступної традиційної зустрічі.

Дерев’яний міст через Пробужку.
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