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КОЛЬКІ РАДАСЦІ Ў ПАГЛЯДЗЕ!
(ЛІПЕНЯ ЧАРОЎНЫ МІГ!).
У ВІШНЁВЫМ НАШЫМ САДЗЕ
МЫ ВІТАЦЬ ГАТОВЫ ЎСІХ!

У ВІШНЁВЫМ САДЗЕ – АЛЕНА ДАБРАВОЛЬСКАЯ З ДАЧУШКАМІ ВЕРАНІКАЙ І ВІКАЙ. / СТАР. 3
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#ФЕСТЫВАЛЬНЫЯ_СУСТРЭЧЫ

Тры гады таму па прапанове і пры не-
пасрэднай актыўнай падтрымцы старшыні 
райвыканкама Алега Морхата быў створаны 
вакальна-інструментальны ансамбль “Віш-
нёвы горад”. Дэбютнае выступленне гэтага 
творчага калектыву і адбылося якраз падчас 
трэцяга “Вішнёвага фестывалю” ў конкурс-
най канцэртнай праграме “Дзве зоркі-7”. 
Што змянілася за гэты час у жыцці і творчай 
дзейнасці ўдзельнікаў ВІА? Каб атрымаць 
адказ на гэтае пытанне аўтар гэтых радкоў 
патэлефанаваў дырэктару Глыбоцкага га-
радскога Дома культуры. “Прыходзьце, су-
стрэнецеся, у іх якраз увечары рэпетыцыя”, 
--  паведаміла Марыя Цяліца.

--“Вішнёвы горад” рыхтуецца да “Вішнё-
вага фестывалю”, падчас якога тры гады таму 
і пачаўся адлік творчай дзейнасці? – гута-
рым з барабаншчыкам ансамбля Сяргеем 
Івановым.

--Гэта сапраўды так. Хочам парадаваць 
сваім выступленнем тых, хто сочыць за на-
шай творчасцю і ўсіх удзельнікаў і гасцей 
міжнароднага свята.

Мы ўсе аб’яднаныя любоўю да музыкі, 
да добрай душэўнай песні. Нам прыемна 
ў вольную часіну збірацца разам у гарад-
скім Доме культуры. Умовы для рэпетыцый 
тут выдатныя. Таксама хачу сказаць, што 
нашы сэрцы поўняцца пачуццём удзячнас-
ці кіраўніку нашага раёна Алегу Віктаравічу 
Морхату, які, можна сказаць, натхніў на гэ-
тую справу, аказаў усебаковае садзейнічан-
не ў станаўленні калектыву.

--Якія перамены адбыліся за гэтыя тры 
гады?

--Калектыў абнавіўся. З першапачат-
ковага саставу засталося толькі двое – я і 
Андрэй Шыпёнак. Усе, хто пакінуў ансамбль, 
пакінуў толькі па ўважлівых прычынах: 
хтосьці памяняў месца жыхарства, у некага 
прыбавілася сямейных клопатаў у сувязі з 
нараджэннем дзетак. Усе мы сябруем, раім-
ся, абменьваемся думкамі. Цяпер у нас новы 
гітарыст -- Валодзя Луганаў, на клавішных – 
Алена Лубчонак, Руслан Рагоўскі – на аку-

стычнай гітары (спрабуе таксама на бас-гіта-
ры). А вакалісткай у нас Юлія Сівіцкая (на 
рэпетыцыі сёння адсутнічае, адправілася ў 
складзе глыбоцкай творчай дэлегацыі ў Ві-
цебск, на “Славянскі базар”).

Мы ўсе працуем у розных калектывах. 
Валодзя з’яўляецца індывідуальным прад-
прымальнікам, Руслан працуе ў дзіцячай 
юнацкай спартыўнай школе, Андрэй Шы-
пёнак – у аддзеле ўнутраных спраў райвы-
канкама, Юлія – у ВУ “Глыбокаегаз”, Алена 
Лубчонак – выкладчык Глыбоцкай дзіцячай 

школы мастацтваў, я – на мясакамбінаце. Не 
проста збірацца разам, тым не менш ста-
раемся пры першай жа магчымасці право- 
дзіць рэпетыцыі, стараемся трымаць сябе ў 
добрай творчай форме.

--Дзе больш за ўсё вам падабаецца вы-
ступаць?

--Канешне ж, у родным вішнёвым Глы-
бокім. Тут нас заўсёды прымаюць надзвычай 
цёпла. Асабліва падабаецца выступаць на 
летняй сцэне, што на Цэнтральнай плошчы 
горада, а таксама на сцэне гарадскога Дома 
культуры. Пра гастрольныя паездкі пакуль 
не марылі. З задавальненнем удзельнічалі ў 
розных канцэртных праграмах.

--Што ў рэпертуары “Вішнёвага горада”?
--Ёсць уласныя музычныя кампазіцыі, 

але ўсё ж часцей спяваем вядомыя хіты, тыя, 
што падабаюцца публіцы. Песні савецкіх ча-
соў іграем у стыле ля кавер. Апрацоўка пры 
дапамозе сучасных музычных інструментаў 
надае старым песням асаблівае гучанне. З 
задавальненнем іграем, спяваем для сваіх 
землякоў і для гасцей нашага краю. 

--На шостым міжнародным свяце “Віш-
нёвы фестываль” чым парадуеце?

--Наш калектыў задзейнічаны ў адзін з 
галоўных фестывальных дзён, у тэатраліза-
ванай праграме “Падарожжа па вішнёвай 
сталіцы”, якая пройдзе на галоўнай сцэніч-
най пляцоўцы, на Цэнтральнай плошчы. 
Выканаем чатыры музычныя кампазіцыі, па-
пулярныя песні мінулых гадоў “Мой адрес 
Советский Союз”, “Тулула”, “Не улетай” і “Неж-
ность”.

--Поспехаў вам і новых творчых здзяй-
сненняў!

В нашей стране очень много 
мест, которые стоит посетить. И 
прежде всего, это город Глубокое. 
И главная причина, чтобы приехать 
сюда – это «Вишнёвый фестиваль», 
который нынче проводится в ше-
стой раз. А во второй раз этот празд-
ник проводится в статусе между-
народного. Что же еще привлекает 
гостей и туристов в наш город, в наш 
край глубокский, вишнёвый?

По мнению многих наших 
коллег-журналистов из ряда об-
ластных и республиканских СМИ, 
Глубокое привлекает своей ар-
хитектурой. Во первых, это собор 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Храм строился с 1640 года. Соглас-
но легенде, подземными ходами 
из него можно было попасть в Бе-
резвечье. Сохранившаяся часть 
пристройки (монастыря) -- это зда-

ние знаменито тем, что в нем ког-
да-то ночевал Наполеон и, восхи-
тившись его красотой, сказал, что 
хотел бы перенести собор в Париж 
и поставить его  рядом с Нотр-Да-
мом. Под храмом находится под-
земелье. А напротив церкви рас-
положен костел Святой Троицы, 
который был построен в 1764-1782 
гг. и перестроен в начале ХХ века.

 Уже невозможно представить 
Глубокое без Алеи знаменитых 
земляков. Она была открыта в 2012 
году в рамках Дня письменности. 
Здесь размещены бюсты Игната 
Буйницкого, Элиэзера Бен-Йеху-
ды, Язепа Дроздовича, Павла Су-
хого, Вацлава Ластовского, Юзефа 
Корсака, Алеся Дубровича, Петра 
Козлова и Юрия Соболевского.

Сквер молодоженов -- место, 
где, пожалуй, все молодожены Глу-
бокого проводят свадебные фото-
сессии – также самое посещаемое 

туристами место. В вишнёвой сто-
лице имеется много интересных 
скульптурных композиций. Они 
посвящены семье,   вишне, книге. 
Есть скульптурные композиции 
«Барон Мюнхгаузен» и «Дед-глу-
бочанин», «Иисус и саморянка» и 
др.. А самой неожиданной досто-
примечательностью стала выстав-
ка-музей тракторов под открытым 
небом. Покататься на них не по-
катаешься, а сфотографироваться 
– одно удовольствие. В этом году 
в вишнёвой столице появились 
новые достопримечательности: 
место отдыха «Высота», Парк Поэ-
зии, преобразилась открывшаяся 
в прошлом году резиденция Виш-
нёвой Королевы.

Абсолютное большинство 
этих прекрасных скульптурных 
композиций и мест отдыха появи-
лось в городе благодаря прекрас-
ным идеям и неутомимой энергии 

руководителя района, председате-
ля райисполкома Олега Морхата. 
Вместе руководящие работники, 
глубочане-труженики успешно ре-

ализуют новые и новые проекты. 
А потому сегодня и приглашают 
горожане гостей: «Рады встрече в 
нашем вишнёвом городе!». 
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Шчыра вітаю вас на адкрыцці Міжнароднага свята ”Вішнёвы фестываль“!
Глыбоцкі край мае багатыя традыцыі і з’яўленне новых праектаў гарманічна слу-

жаць захаванню самабытнай нацыянальнай культуры. У шосты раз ”Вішнёвы фесты-
валь“ сустракае гасцей з розных краін далёкага і блізкага замежжа. У гэтым годзе да 
вас прыязджаюць удзельнікі свята з Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы, Грузіі, Францыі, Поль-
шчы. Шырыцца геаграфія фестываля, які па праве лічыцца брэндам Глыбоцкага раёна. 
Маштабнасць і ўзровень мерапрыемства сведчыць, што мір, сяброўства, добрасусед-
ства, культурны дыялог з’яўляюцца фундаментам далейшага развіцця грамадства. 

Праграма свята насычана цікавымі конкурсамі, спартыўнымі спаборніцтвамі, творчымі 
прэзентацыямі і сустрэчамі. Адметна, што да свята далучаецца і акцыя Федэрацыі прафса-
юзаў Беларусі ”Мы – разам!“, адбудуцца навукова-практычныя канферэнцыі, ярмарка прац 
народных майстроў. Глыбоччына заўсёды славілася таленавітымі і працавітымі людзьмі. 

Упэўнены, свята дорыць людзям радасць, натхняе, вучыць клапаціцца аб роднай 
зямлі. 

Ад усёй душы жадаю ўдзельнікам фестывалю здароўя, творчых поспехаў, дабра-
быту, святочнага настрою, новых знаёмстваў і адкрыццяў!

З павагай, Мікалай ШАРСНЁЎ, 
старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта.

УДЗЕЛЬНІКАМ І ГАСЦЯМ МІЖНАРОДНАГА СВЯТА
”ВІШНЁВЫ ФЕСТЫВАЛЬ“ У Г.ГЛЫБОКАЕ

ДАРАГІЯ СЯБРЫ!

«ІГРАЕМ, СПЯВАЕМ ДЛЯ ВАС!»
● А. УСЦІНАЎ. Фота аўтара. 

● А. УСЦІНАЎ. 

Сёлета  глыбоцкая  зямля сабрала ў вішнёвы карагод прадстаўнікоў розных краін, якія 
адчуваюць сябе адной вялікай сям'ёй. Іх еднасць і братэрства – гэта тая сіла, дзякуючы якой 
мацуецца мір у свеце і шчасцем поўняцца сэрцы людзей. Фестываль дае выдатную магчы-
масць узняцца над будзённай мітуснёй і атрымаць дзіўныя адчуванні і асалоду ад мастацкай 
творчасці, ад далучэння да прыгажога і ўзвышанага. 

Упэўнены, што наш яркі, салодкі, спеўны, квяцісты фестываль падорыць усім, вам, па-
важаныя сябры, незабыўныя і самыя прыемныя ўражанні, дасць магчымасць пазнаёміцца з 
творчымі здабыткамі розных нацыянальных супольнасцей і дазволіць адкрыць новыя та-
ленты, падорыць шмат адкрыццяў і прыемных сустрэч з таленавітымі людзьмі, якія прыехалі 
да нас з розных месцаў Беларусі і з блізкага і далёкага замежжа..

Жадаем усім удзельнікам шостага міжнароднага свята ”Вішнёвы фестываль“ цікавых су-
стрэч і знаёмстваў, жадаем радаснай асалоды ад далучэння да цудоўнага народнага маста-
цтва! Спадзяёмся, што ўдзел у фестывалі стане адметнай падзеяй у жыцці кожнага з вас і 
натхніць на новыя працоўныя і творчыя здзяйсненні. Здароўя і незабыўных захапленняў 
усім-усім, хто завітаў у нашу вішнёвую сталіцу! 

А. В. МОРХАТ, старшыня Глыбоцкага раённага выканаўчага камітэта,
Г. У. УНУКОВІЧ, старшыня Глыбоцкага раённага Савета дэпутатаў.

ШЧЫРА ВІТАЕМ УДЗЕЛЬНІКАЎ ШОСТАГА МІЖНАРОДНАГА 
СВЯТА ”ВІШНЁВЫ ФЕСТЫВАЛЬ“!

ШАНОЎНЫЯ ЗЕМЛЯКІ 
І ГОСЦІ ФЕСТЫВАЛЮ!

ПРИЕЗЖАЙТЕ В НАШ ВИШНЁВЫЙ ГОРОД!

ВІА "Вішнёвы горад":  
С. Іваноў, А. Лубчонак, У. Луганаў, Р. Рагоўскі і А. Шыпёнак.

Глубокое. "Вишнёвый фестиваль". 2017 г.



Сёлетняй вясной вішнёвыя дрэўцы былі 
белыя-белыя ад квецені, улетку – чырвоны-
я-чырвоныя ад  ягад. Выдатны фон для фотаз-
дымкаў! Быццам бы ведалі пра гэта арганіза-
тары, якія  аб’явілі  раённы конкурс “Сэлфі з 
вішняй” і прапанавалі прыняць у ім удзел усім 
жадаючым.  

– У конкурсе паўдзельнічалі не толькі 
арганізацыі і жыхары Глыбоччыны, але на-
ват і прадстаўніца Ліёзненскага раёна.  Нам 
даслалі каля 30 здымкаў. Усе яны па-свойму 
цікавыя. Многія з канкурсантаў падышлі неа-
дынарна да іх выканання. Фотаздымкі можна 
будзе ўбачыць падчас “Вішнёвага фестыва-
лю” на выставе ў экспазіцыйнай зале цэнтра 
традыцыйнай культуры і народнай творчасці 
(вул. Леніна, 40), – расказала Валянціна Спасі-
бёнак, дырэктар Глыбоцкай цэнтралізаванай 
бібліятэчнай сістэмы. Гэтая ўстанова разам з 
аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па 
справах моладзі райвыканкама выступілі ар-
ганізатарамі конкурсу.   

Нагадаем, што аматарам сэлфі былі пра-
панаваны наступныя намінацыі –“Я + Віш-
ня”, “Я + Сябры + Вішня”, “Вішнёвае дзяцін-
ства”. І па словах Валянціны Цімафееўны 
ў апошняй намінацыі ўдзельнікаў было 
нашмат больш, чым у астатніх. 

– На працягу першых фестывальных 
дзён падвядзём вынікі “Сэлфі з вішняй”,  
агучым іх у адзін з апошніх фестывальных 
дзён, – адзначыла Валянціна Спасібёнак.

Мы ж – нецярплівыя, Канешне, не 
дачакаліся святочнай выставы, пагляд-
зелі на конкурсныя работы загадзя. І хаця 
многія з іх цяжка назваць сэлфі 
(само слова англійскага паход-
жання, літаральна яго можна 
перавесці як «сам» або «сама». 
Гэты тэрмін абазначае аса-
блівую разнавіднасць "фото-
автопортрета". Адрозніваюць 
два віды сэлфі-здымкаў: прамы 
(фатаграфія на тэлефон або 
планшэт з дапамогай выцягну-
тай рукі) і люстраны (чалавек 
здзяйсняе здымак на мабільнае 
ўстройства з дапамогай лю-
стэрка. – аўт.), затое фотаздымкі 
атрымаліся такімі непасрэднымі, 
вельмі мілыя і сімпатычныя – 
проста зачараванне! Некаторыя мы выбралі, 
каб парадаваць і вас, нашы чытачы, шчырымі 
ўсмешкамі аматараў вішанек. Усміхніцеся 
разам з намі! У кадры – глыбачане з вішняй! І 

прыхільнікі глыбоцкай вішанькі з Ліёзна.  
А сэлфі яшчэ навучымся рабіць і пака-

жам на наступным VII “Вішнёвым фестывалі” ў 
Глыбокім!
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УСЕ МЫ Ў СВЯТОЧНЫЯ ДНІ 
ЗАХАПЛЯЕМСЯ ВІШНЁВАЙ КА-
РАЛЕВАЙ, ГАЛОЎНАЙ ГЕРАІНЯЙ 
“ВІШНЁВАГА ФЕСТЫВАЛЮ”, І 
ЗАЎВАЖАЕМ, ШТО ВІШНЁВЫЯ 
СТРОІ З КОЖНЫМ ГОДАМ УСЁ 
БОЛЬШ І БОЛЬШ СТАНОВЯЦЦА 
ПАПУЛЯРНЫМІ Ў ГОРАДЗЕ.
 СЁННЯ ХАЧУ ПАЗНАЁМІЦЬ ВАС 
З ЦІКАВАЙ СЯМ’ЁЙ, НА ЯКУЮ Ў 
ФЕСТЫВАЛЬНЫЯ ДНІ ВЫ АБАВЯЗ-
КОВА ЗВЕРНЕЦЕ ЎВАГУ.

Алена Дабравольская працуе 
ў Доме рамёстваў метадыстам па 
ткацтве паясоў і бісерапляценні, 
але здольнасцей і талентаў мае 
столькі, што любая справа ў яе ру-
ках гарыць. А яшчэ Алена – апан-
таная прыхільніца “Вішнёвага фе-
стывалю”.

--З першага ж свята я проста 
захварэла ім, -- прызнаецца Алена. 
– На маю думку,  усім нам у жыцці 
не хапае добрай казкі.  І фесты-
вальныя дні даюць нам адчуванне 
таго, што яна прыходзіць к нам – 
яркая, сонечная, прыгожая, чароў-
ная, і ты ўжо не ты, а гераіня  гэтай 
фантастычнай казкі.

-- І ў якім вобразе ты бачыш 
сябе на фестывалі?

--Бачу сябе маладой прыго-

жай  і – галоўнае! -- вішнёвай жан-
чынай. Каралева ў нас адна, а вось 
яе паслядоўніц можа быць шмат. К 
кожнаму святу  я падбіраю сукен-
ку пад колер свята і рыхтую  су-
веніры.  Так, на першым фестывалі 
нарасхват ішлі мае вішнёвыя вянкі, 
заколкі, брошкі. Шмат цікавага 
прыдумала і паказала  на наступ-
ных фестывалях, а  к сёлетняму  
нашыла з лёну  сумак з вішнямі, на-
варыла  вішнёвага варэння. Закру-
ціла ў маленькія слоікі, накрыўкі 
якіх уяўляюць сабой ігольніцу; 
варэнне з’ясі, а ігольніцай можаш 
карыстацца доўга.

--Ведаю, што ў санаторна-ку-
рортны комплекс “Пліса” ты вазіла 
ягады вішань.

-- І ягады вазіла, і варэнне. 
І сувеніры. Сезон вішань, таму 
хачу парадаваць людзей смач-
ным варэннем. І не толькі радую, 
расказваю ўсім пра наш цудоўны 
горад, запрашаю на фестываль. І 
пасля маёй паездкі некалькі ча-
лавек з Плісы прыязджалі ў Глыбо-
кае, заходзілі ў Дом рамёстваў, каб 
паглядзець на сувеніры, якія мы 
падрыхтавалі к святу.

--Толькі паглядзець?
--Не толькі. Дзяўчына з Ан-

гліі выбрала сабе сумку з вішнямі 
і цешылася, што будзе ўвесь час 
хадзіць з ёй  і ўспамінаць наш пры-

гожы горад. Хлопцы купілі  слоічкі 
з варэннем. І я рада, што мае су-
веніры паедуць за мяжу.

--Па традыцыі ў галоўны дзень 
свята, у суботу, на выставе разам 
з народнымі майстрамі Глыбоччы-
ны ты будзеш сваімі сувенірамі, 
сваёй творчасцю  праслаўляць 
“Вішнёвы фестываль”, наш горад. А 
можа, паўдзельнічаеш яшчэ ў якім- 
небудзь святочным мерапрыем-
стве?

--На выставе буду са сваімі 
дочкамі Веранікай і Вікай. К кожна-
му фестывалю я прыдумвала сабе 
сукенку, якая б нагадвала вішню. 
А летась ужо ўсе трое мы былі на 
святочнай плошчы ў вішнёвых су-
кенках. На жаль, у Беларусі я не 
знайшла тканіны з вішнямі, таму 
заказала сабе і дочкам сукенкі ў 
Кітаі і перашыла іх. І ў гэтым годзе 
ўсе ўбачаць нас такіх  прыгожых у 
такіх адметных сукенках. Дарэчы, 
сёлета мяне запрасілі прыняць 
удзел у навукова-практычнай 
канферэнцыі па садаводстве, і я 
згадзілася і хачу расказаць пра 
кнігу “Паданне пра прыгажосць, 
каханне і дабрыню”, яе напісала 
мая сяброўка Ганна Прашкевіч. У 
кнізе расказваецца пра пана, які 
прывёз з-за мяжы вішню і пасадзіў. 
І так сталася, што аднойчы сустрэў 
бедную дзяўчыну і, уражаны пры-

гажосцю, параўнаў яе з 
вішняй і захацеў ажаніцца 
з ёй. А дзяўчына сказа-
ла: “Пайду замуж за цябе 
толькі тады, калі ў кожным 
двары будуць цвісці вішні”. 
І пану прыйшлося ва ўсіх 
дварах садзіць вішні. А 
мястэчка, дзе гэта ўсё ад-
бывалася, сталі зваць віш-
нёвай сталіцай.

--Мяркую, што падан-
не звязана з горадам Глы-
бокае.

--Так. Ведаеце ж пес-
ню, якая гучыць на фесты-
валях? “Глыбокае маё, віш-
нёвы гарадок, такая вось 
вішнёвая сталіца”.

--Алена, “Вішнёвы фе-
стываль” – тваё любімае 
свята. А ягады вішні?

--І ягады. Любім іх усёй 
сям’ёй.  Раблю тарты з вішнямі, 
піражкі, варэнікі, дзецям вару кам-
поты кожны дзень. Вішня на стале 
ў гэтыя дні ў нас заўсёды.

--А як ставіцца да свята муж?
--Раней думала, што не так, як 

мы з дочкамі, але цяпер змяніла 
сваю думку: на рабочым стале 
камп’ютара ўбачыла фота, на якім 
мы трое – у вішнёвых сукенках.

Падчас размовы з Аленай 
Дабравольскай напярэдадні  

8 сакавіка (гл. матэрыял “А сімвал 
свята – мімоза”, змешчаны ў № 19 
“ВГ” за 6 сакавіка)  яна прызналася, 
што шмат чаго добрага ў яе жыцці 
ўжо адбылося. Але дзве мары ўсё 
ж застаюцца. І адна з іх – пабачыць  
фотаздымак свой і сваіх  дачок у 
вішнёвых сукенках на першай па-
ласе “Весніка Глыбоччыны”.

Мы рады, што адна мара гэтай 
абаяльнай і таленавітай маладой 
жанчыны збылася.

«ВІШНЁВАЯ» СЯМ’Я
● Алесь ЖЫГУНОЎ.

#КОНКУРСЫ

У № 31 ЗА 19 
КРАСАВІКА 
ГЭТАГА ГОДА Ў 
НАШАЙ ГАЗЕЦЕ 
БЫЎ АБ’ЯЎЛЕНЫ  
КОНКУРС “ВІШ-
НЁВЫ САД”. 

Яго аргані-
затары – ра-
ённы  выка-
наўчы камітэт, 
у п р а ў л е н н е 
сельскай гаспадаркі і харчавання, ад-
дзел жыллёва-камунальнай гаспадаркі 
райвыканкама  праз удзел у ім запрашалі  
прадпрыемствы, арганізацыі і ўстановы 
горада, а таксама яго жыхароў памножы-
ць спадчыну агранома-селекцыянера 
Баляслава Лапыра і  падтрымаць імідж 
вішнёвай сталіцы. Ідэю арганізатараў пад-
трымалі цэнтральная бібліятэчная сістэ-
ма, гарадскі Дом культуры, тэрытарыяль-
ны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва (ТЦСАН), СШ№1 і Залеская 
сярэдняя, Мярэцкаўская базавая школы, 
Глыбоцкая дзіцячая мастацкая школа імя 
Я. Драздовіча.

--Дзякуем усім, хто падтрымаў гэ-
тую добрую ініцыятыву. Што  датычыць 
вынікаў конкурсу, то ў лік пераможцаў 
трапілі чатыры  гарадскія ўстановы, -- га-
ворыць начальнік аддзела архітэктуры, 
будаўніцтва і жыллёва-камунальнай гас-
падаркі райвыканкама Міхаіл Ясюкевіч. 
-- Першае месца заняла СШ№1 імя П. Су-
хога. Вучні і настаўнікі пасадзілі  найболь-
шую колькасць вішнёвых саджанцаў – 53! 
На другім месцы – дзіцячы сад-яслі “Віш-
нёвая казка”, што ў мікрараёне Паўноч-
ным. Адзначу, што вішнёвы сад –  а гэта 
14 дрэўцаў чарэшняў “Іпуць” -- там быў 
закладзены ў кастрычніку мінулага года. 
Разам з педагогамі і юнымі выхаванцамі 
маладыя дрэўцы садзіў тады старшыня 
райвыканкама Алег Морхат, які гэту ідэю 

і прапанаваў. Сёлета ў вішнёвым садзе 
папаўненне: 3 мая выхавальнікі і дзеці па-
садзілі яшчэ 9 дрэўцаў. Трэцяе месца разд-
зялілі  гарадскі Дом культуры і тэрытары-
яльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання 
насельніцтва. Работнікі культуры пасад-
зілі 11 вішнёвых дрэўцаў трох гатункаў, а  
ТЦСАН – 12 саджанцаў. Віншуем пера-
можцаў і жадаем, каб дрэўцы прыжыліся 
і праз два-тры гады парадавалі не толь-
кі вясновай квеценню, але і шчодрым  
ураджаем. 

КВІТНЕЙ, КРАСУЙ, 
ВІШНЁВАЯ СТАЛІЦА!
● Галіна СУТУЛА. 
Фота з архіва
 сада-ясляў №1.

Педагогі і выхаванцы дзіцячага садка-ясляў №1 “Вішнёвая 
казка” разам са старшынёй райвыканкама 

Алегам Морхатам закладваюць вішнёвы сад.

“Будзем расці разам з вішнёвым 
садам!” – гавораць дзяўчынкі.

У КАДРЫ З ВІШНЯЙ
● Алена ХАЙНОЎСКАЯ. Фота з архіва
цэнтральнай раённай бібліятэкі.

Глыбачанін Яўген Шынкевіч  + Вішня.

Вішнёвае дзяцінства 
глыбоцкай вішанькі з вуліцы 

Яснай – Марыны Мяцеліцы. 

Аксана Князева з Ліёзна + 
кот Патрык + Вішня.
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Вішнёвы дэсерт – смаката 
вядомая. Хаця, канешне, здзівілі 
ўсіх падчас мінулых фестываляў 
майстры-тэхнолагі Глыбоцкага 
малочнакансервавага камбіната, 
асвоіўшы выпуск малака згушча-
нага з вішняй. Вось бы адведаць 
яшчэ якой-небудзь незвычайнай 
стравы з вішнямі. Аказваецца, 
мяса выдатна спалучаецца з 
вішнямі. І вось яна -- прадукцыя 
арыгінальней не бывае. Уласная 
распрацоўка спецыялістаў Глы-
боцкага мясакамбіната. Спецы-
яльна да “Вішнёвага фестывалю” 
яны пастараліся і сёння прапа-
нуюць… шашлык “Глыбоцкі віш-
нёвы”. “Вішнёвы шашлык – быць 
такога не можа”, -- прадбачу 
пярэчанне кагосьці са скептыкаў. 
Але ж, вішнёвы! Для марынаван-
ня выкарыстоўваецца адборная 
свініна, натуральныя прыправы. 
А ў якасці марынада – воцатная 
заліўка і натуральны вішнёвы 
сок. У гандлёвых кропках пра-
дукцыя рэалізуецца ў ёмкасцях 
0,9 і 1,9 кілаграма. 

А на фестывальных пляцоўках тры-
майце, сябры, нос па ветры, каб сарыен-
тавацца, дзе вішнёвы шашлык гатуецца.

І гэта яшчэ не ўсе вішнёвыя дзівосы 
ад глыбоцкіх мясаперапрацоўшчыкаў. 
Хітовай навінкай сярод мясных вырабаў 
стане варана-вэнджаная каўбаса “Глы-

боцкая з вішанькай”. Так-так, яна сапраў-
ды з вішнёвым пахам, а ўнутры гэтай каў-
баскі ёсць кавалачкі сушаных вішняў.

Але хопіць размоў, лепш адправімся 
па гандлёвых фестывальных радах, каб 
рознай вішнёвай смакаты адведаць.

ГЛЫБОЦКІЯ ХІТЫ 
ВІШНЁВАЙ К УЛІНАРЫІ

У шосты раз фанфары абвясцілі аб адкрыцці ў Глыбокім міжнароднага 
свята “Вішнёвы фестываль”. І ўжо закружыла фестывальная віхура: змя-
няюць адна другую святочныя падзеі, адно мерапрыемства абяцае быць 
цікавей за другое. Тут і канцэрты, і конкурсы, выставы, спартыўныя гуль-
ні, дзелавыя канферэнцыі, форумы і вясёлыя забаўляльныя шоу-прагра-
мы… Але ж, даражэнькія сябры, атрымоўваецца, святкаваць гэтак жа, 
як і працаваць, – нялёгка. Нялёгка вытрымліваць фестывальны марафон. 
Паходзіш, падзівіся, паспяваеш, патанчыш – падсілкавацца хочацца.

А гаспадары фестывалю завіхаюцца, стараюцца гасцей дарагіх усім 
смачненькім пачаставаць, здзівіць чым-нібудзь гэткім вішнёвенькім! 
Сталы сапраўды ломяцца ад смакаты вішнёвай. 

Вішня – асноўны індыгрыент 
у салодкай прадукцыі, якую выпу-
скае ў гэтыя дні Глыбоцкі хлеба-
завод. Пра апошнія вішнёвыя на-
вінкі ў асартыменце кандытарскіх 
і хлебабулачных вырабаў раска-
залі нашаму карэспандэнту май-
стры-хлебапёкі прадпрыемства.

Без тортаў у нас ніводнае свя-
та не абыходзіцца. Да сёлетняга 
“Вішнёвага фестывалю” на хлеба-
заводзе падрыхтавалі тры навінкі. 
Першая – гэта торт “Вішня на сне-
зе”. Назва хоць і зімовая, а пах такі 
летні, вішнёвы. Што сабой уяўляе 
гэтая смаката? У аснове –  пра-
пітаны бісквіт, праслоены крэмам 
на раслінных вяршках з вішнёвым 
джэмам. Верх гэтага торта ўпрыго-
жаны такім жа крэмам, а таксама 
зацукраванай чарэшняй і пасыпа-
ны цукровай пудрай.

Другі кулінарны хіт вішнёва-
га сезона ад хлебазавода – торт 
“Чарэшневы сад”. Яго складнікі: 
прапітаны бісквіт, пакрыты сліво-
ва-фруктовым крэмам і закручаны 
ў выглядзе рулета. Паверхня тако-
га торта ўпрыгожана расліннымі 
вяршкамі, зацукраванай чарэшняй, 
а таксама шакаладнай глазурай і 
какосавымі стружкамі. Трэці торт 
называецца “Ёгуртоша”. Яго асно-
ва --прапітаны бісквіт, праслоены 
крэмам з раслінных вяршкоў і віш-
нёвым ёгуртам. Верх торту ўпры-
гожаны такім жа крэмам, шакаладнай і 
малочнай глазурай.

Мяркуем, да спадобы прыйдуцца 
глыбачанам і гасцям горада пірожнае 
“Вішнёвы сюрпрыз”, пірог “Вішнёвы край”, 
булачка “Вішнёвая фантазія” і слойка 
“Светлагорская”, начыненая вішнёвым 
джэмам.

І зусім новы від прадукцыі, асвое-
ны глыбоцкімі хлебапёкамі. Гэта вырабы 
слаёныя “Корн мікс”, дзе ў якасці зерне-
вай пасыпкі выкарыстоўваецца насенне 
льна, сланечніка і кунжута.

ПРЫСМАКІ 
АД  ГЛЫБОЦКАГА 
ХЛЕБАЗАВОДА

ВІШНЯ З МЯСАМ: 
АРЫГІНАЛЬНАЕ СПАЛУЧЭННЕ

● А. УСЦІНАЎ. Фота Наталлі БЕЛЬСКАЙ і з архіва УП “Глыбоцкі мясакамбінат”.  

ГЛЫБАЧАНКА МАРЫНА ВАСІЛЕЎСКАЯ ЯК 
ПААБЯЦАЛА, ТАК І ЗРАБІЛА: ЯЕ ФІРМОВЫЯ 
ПЕРНІКІ ДА “ВІШНЁВАГА ФЕСТЫВАЛЮ” 
ГАТОВЫ! 

У адным з сакавіцкіх нумароў нашай 
газеты мы расказвалі пра Марыну і яе смач-
ныя, прыгожыя, яркія  пернікі. Гэтым рамя-
ством ці мастацтвам (можна і так назваць) 
глыбачанка пачала займацца ў кастрычніку 
мінулага года і разам з новымі кулінарнымі 
мядова-імбірнымі творамі сустракала святы: 
Новы год, Дзень закаханых, Дзень абаронцаў 
Айчыны, і Дзень жанчын. І якраз падчас на-
шай з ёй сустрэчы напярэдадні 8-га Сакавіка 
пернікавых спраў майстар паабяцала, што да 
“Вішнёвага фестывалю” таксама абавязкова 
падрыхтуецца. 

І вось яны – пернікі-вішанькі! Чырво-
ненькія, бліскучыя, быццам сонейка іх пра-
меньчыкамі лашчыць.  Ёсць і пернікі-сардэчкі 
з атрыбутамі фестывалю, з гербам Глыбокага 
– адмыслова для гасцей, каб ведалі, дзе па-
бывалі  і адчулі смак “Вішнёвага фестывалю”. 

– А рэцэпт у вішнёвых пернікаў асаблі-
вы? – пытаюся ў Марыны.

– Так. Звычайна я раблю пернікі мядовыя, 
дабаўляючы імбір і карыцу. У вішнёвыя ж я дада-
ла іншыя спецыі: гваздзіку, кардамон, імбір. Мёд 
замяніла жа на “жжёны” цукар, каб вішнёвыя пер-
нікі не былі такімі салодкімі. Усё ж такі глыбоцкая 
вішанька адрозніваецца ад іншых не слодыччу, а 

кіслінкай, – расказвае Марына ля століка з пер-
нікавым багаццем.

Паказаць маміны кулінарныя шэдэўры пагад-
зіўся і паўтарагадовы Яраслаў. Праўда, для паказу 
смачны вішнёвы “твор”, зроблены рукамі любімай 
мамачкі, з роціку не хацеў выпускаць, – цукеркі- 
вішанькі  такія смачныя!

● Алена ХАЙНОЎСКАЯ. 
Фота аўтара і Марыны ВАСІЛЕЎСКАЙ.

Выконваючая абавязкі начальніка  
лабараторыі хлебзавода Алена Гусева  

дэманструе торт "Чарэшневы сад".

ВІШНЁВЫЯ ПЕРНІКІ ПА-ГЛЫБОЦКУ

Марына Васілеўская з сыночкам Яраславам.
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УЖО СТАЛА ТРАДЫЦЫЯЙ, ШТО Ў 
ДНІ “ВІШНЁВАГА ФЕСТЫВАЛЮ”  ПРА-
ХОДЗІЦЬ НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНАЯ 
КАНФЕРЭНЦЫЯ ПА САДАВОДСТВЕ. 
У ЁЙ ПРЫМАЮЦЬ УДЗЕЛ І НАВУКОЎ-
ЦЫ ІНСТЫТУТА ПЛАДАВОДСТВА, 
ЯКІ РАЗМЕШЧАНЫ Ў АГРАГАРАДКУ 
САМАХВАЛАВІЧЫ.
ДУМКА ЎЗНІКЛА НЕЧАКАНА: “А 
ЧАМУ Б НАМ САМІМ НАПЯРЭДАДНІ 
СЁЛЕТНЯГА ФЕСТЫВАЛЮ НЕ ПА-
БЫВАЦЬ У ГЭТЫМ ЗНАКАМІТЫМ 
ПАСЁЛКУ, КУДЫ ПА САДЖАНЦЫ 
ПЛАДОВЫХ ДРЭЎ ПРЫЯЗДЖАЮЦЬ 
ЦІ НЕ З УСЁЙ КРАІНЫ?”.

І вось мы ў дарозе. Вядома, пе-
рад паездкай прыйшлося па-
гартаць падшыўкі раённай га-
зеты “ВГ” за мінулыя пяць гадоў, 

дзе змяшчаліся справаздачы з такіх 
канферэнцый, зазірнуць у інтэрнэт, 
каб атрымаць  інфармацыю пра Са-
махвалавічы і ўвогуле  па вішнёвай тэ-
матыцы, якая ў гэтыя дні цікавіць усіх 
жыхароў Глыбоччыны.

Дарога не здоўжылася – ад 
Мінска да аграгарадка ўсяго 12 кіла-
метраў, --  і вось перад намі ўжо за-
маячыў указальнік : Самахвалавічы. 
“Цікавая назва, выходзіць, аграга-
радок сам хваліць сябе. А ці  ёсць за 
што?” -- гэта было першае пытанне, 
якое ўзнікла адразу ж пасля таго, як 
мы зрабілі першыя крокі па мясцо-
вым бруку. Да замоўленай сустрэчы 
з дырэктарам Інстытута пладаводства 
Аляксандрам Таранавым мелі мінут 
дваццаць, таму вырашылі бліжэй 
пазнаёміцца з пасёлкам. Вядома, най-
перш Самахвалавічы славяцца сваімі  
сельскагаспадарчымі інстытутамі 
(ёсць  тут і Інстытут гароднінаводства), 
і мы наведалі абедзве ўстановы, якія  
блізка – праз дарогу -- знаходзяцца 
адна ад другой.

 Прайшлі па бліжэйшых вуліцах 
пасёлка.  Кінулася ў вочы тое, што каля 
дамоў (розных: і шыкоўных катэджаў, і 
звычайных) – шмат цяпліц, а таксама 
садоў, у тым ліку і вішнёвых.  Канечне, 
ж вішні нас цікавілі найбольш. І вось 
што заўважылі: ураджай у Самахва-
лавічах, як і ў Глыбокім, сёлета багаты, 
на дрэвах –  “вішнёвы” пажар, і, што са-
мае цікавае, -- на галінках ягады вісяць 
не па адной, па дзве, па тры,  а цэлымі 
гронкамі, як вінаград, –  а вось  лісця 
нашмат менш, чым на глыбоцкіх віш-
нях. 

…Кароценькае знаёмства з Са-
махвалавічамі прывяло нас да думкі, 
што пасёлак цікавы, адметны,   але ў 
тым, што ён сапраўды апраўдвае сваю 
назву, канчаткова ўпэўніліся, калі 
разам з дырэктарам інстытута кан-
дыдатам сельскагаспадарчых навук 
Аляксандрам Таранавым пабывалі 
ў вішнёвым садзе, што раскінуўся за 
пасёлкам.

У садзе, плошча якога 
паўтара гектара, мы пра-
вялі больш за гадзіну. Тут 
сабрана багатая калекцыя 

– 300 гатункаў вішнёвых дрэў. Калі 
шчыра, то гэта была незвычайная экс-
курсія: Аляксандр Аляксандравіч ва- 
дзіў нас ад аднаго рада дрэў к друго-
му, пры гэтым падрабязна расказваў 
пра адметнасць кожнага гатунку: пра 
яго прадуктыўнасць, устойлівасць к 
хваробам, смакавыя асаблівасці. “Вя-
нок”, “Грыот беларускі”, “Жывіца”, “Па-
мяці Енікеева”, “Ласуха”, “Русінка”, “Жа-
дана”, “Скромніца”, “Харытонаўская” 
“Несвіжская”, “Мілавіца”… Розныя сар-
ты – розныя характарыстыкі. Так, адзін 
з  гатункаў дае багаты ўраджай, другі 
– больш устойлівы к хваробам, якіх, на 
жаль, не так і мала, трэці – сумяшчае ў 
сабе першае і другое.

Зачараваныя і ўражаныя ўсім гэ-

тым вішнёвым багаццем, мы ўважліва 
слухалі аповед Аляксандра Аляксан-
дравіча  і пры гэтым …не забывалі з 
кожнага дрэўца зрываць па ягадцы: 
акрамя ўсяго іншага, нас цікавіў і смак 
іх. Прывёзшы ў падарунак дырэкта-
ру вядзерца глыбоцкіх вішань, мы як 
патрыёты свайго горада ўсё ж спа- 
дзяваліся, што смак іх будзе ацэнены 
належна, што плады глыбоцкай вішні 
калі не лепшыя, то ва ўсякім разе не 
горшыя за тыя, якія мы смакавалі  ў 
вішнёвым садзе інстытута.

--Так, ёсць своеасаблівы рэйтынг 
вішань па іх смаку, -- заўважыў вучо-
ны. -- Спецыяльная камісія праводзіць 
дэгустацыю пладоў і па пяцібальнай 
сістэме выстаўляе балы. І лідарамі тут 
гатункі “Жывіца” і “Равесніца” – 4,8 бала.

--А “Глыбоцкая”, --  пацікавіліся 
мы?

--Ваша вішня адна з самых рэй-
тынгавых – 4,5 бала.

І з настроем, які пасля гэтых слоў 
яшчэ больш узняўся, мы прадоўжылі 
сваё падарожжа і ўрэшце спыніліся 
каля вішнёвага рада, дзе сярод іншых 
дрэў годна высілася і наша “зямлячка” 
– вішня “Глыбоцкая”. І як тут было не 
ўспомніць пра нашага земляка, агра-
нома Баляслава Лапыра, які разводзіў 
у Глыбокім вішні і вывеў некалькі но-
вых гатункаў. Пра глыбоцкую вішню 
нават легенда ёсць, што яна асаблівая, 
хоць і з кіслінкай, але смачная, такая, 
што нават костачка вішні рассмок-
тваецца. Хацелі расказаць легенду 
Аляксандру Аляксандравічу, але раз-
важылі: паколькі ён прымаў ужо ўдзел 
у Глыбокім у навукова-практычных 
канферэнцыях па садаводстве, то не 
мог не чуць яе.

--І сёлета чатыры супрацоўнікі 
прыедуць к вам на канферэнцыю, 
--  як бы прачытаў нашы думкі  Аляк-
сандр  Аляксандравіч. – Ваш “Вішнёвы 
фестываль”  -- гэта цудоўны праект. 
Адзіны ў краіне, знакавы. Проста здо-
рава, што ў вас ёсць такая традыцыя. 
Развівайце яе і далей..

-- Перад паездкай у Самахва-
лавічы адзін з жыхароў Глыбокага 
падзяліўся са мной сваёй бядой: у яго 
прапалі вішні. Кажа, што, магчыма, не 
там пасадзіў.

--Прычына можа быць не ў гэ-

тым. Як часам у нас бывае? Дзед пачаў 
садзіць сад, пасля перадаў сваё за-
хапленне сыну, той – свайму сыну… 
Але ж гэта не значыць, што выро-
шчванне вішань трэба аддаваць на 
волю лёсу, пасадзіў  і – чакай ураджай. 
У гэтай справе вельмі важны пэўны 
мікраклімат, абавязкова павінны быць 
садаахоўныя палосы, якія вы бачыце 
ў нашым вішнёвым садзе. І выбіраць 
трэба дрэвы, якія хутка растуць, ска-
жам, таполі. У нас вы бачыце бярозы, 
ліпы, елкі. Прафілактычныя апрацоўкі 
– абавязковыя. У сваёй большасці 
мясцовыя гатункі вішань выдзяляюц-
ца  ва ўмовах, калі апрацовак зусім не 
было. 

--Вы пра хімію?
--Так. Гэта хімія, абарона ад усіх 

хвароб. У нашым садзе мы робім ча-
тыры-пяць апрацовак, але гэта не 
прэсінг, беларускія гатункі пры такім 
падыходзе цудоўна сябе адчуваюць. 
Дарэчы, і гэты прэс можна зменшыць 
за кошт устойлівых гатункаў.

--А можна вырошчваць вішні без 
хіміі? Маю на ўвазе арганічнае плада-
водства.

--Можна, калі гэта  гатунак “Не-
свіжская”. Дарэчы, і глыбоцкая вішня 
не толькі адна з лепшых у краіне па 
смакавых уласцівасцях,  але і па ўстой-
лівасці  к хваробам.

--Аляксандр Аляксандравіч, 
ваш інстытут практычна можа чым- 
небудзь памагчы жыхарам Глыбокага, 
якія вырошчваюць вішні?

--Гатункамі. Самымі ўстойлівымі 
к хваробам, каб зменшыць коль- 
касць апрацовак. Калі дрэва ма-
ладое, то клопатаў з ім многа. Калі 
пастарэе, выкарыстанне хіміі трэба 
звесці да мінімуму. Задача з задач –  
вырасціць якасны пасадачны матэры-
ял для сада, а не браць тое, што па-
падзецца пад рукі. З калекцыі вішань 
мясцовых форм можам прапанаваць 
чаранкі для прышчэпкі. 

У размове Аляксандр  Аляксан-
дравіч сказаў і пра дэкаратыўную 
ролю  садоў. Сапраўды,  усе мы любім 
пару, калі цвітуць вішні.

Акрамя аддзела селекцыі 
пладовых культур, дзе 
мы абмежаваліся  экс-
курсіяй па вішнёвым 

садзе, мы пабывалі і ў аддзеле біятэх-
налогіі пладаводства, дзе распра-
цоўваюцца экалагічна бяспечныя  
рэсурсазберагальныя тэхналогіі,  
праводзяцца навуковыя даследа-
ванні.

Тут нашым субяседнікам стала 
кандыдат біялагічных навук Таццяна 
Красінская, якая грунтоўна займа-
ецца вывучэннем  марфалагічнага 
патэнцыялу і ўплывам  біялагічна ак-
тыўных рэчываў на развіццё раслін 
вішні і падвояў вішні. Калі па-про-
стаму, Таццяна расказала і паказала 
нам, як у прабірцы можна вырасціць 
саджанец.

  Яна правяла нас у кліматычны 
пакой, дзе пры пэўных кліматычных 
умовах  культывуюцца расліны і віш-
ні, і вінаграду, і дурніц. Калі корацень-
ка, то працэс такі:  з вішні бярэцца 
пупышка, стэрылізуецца, апускаецца 
ў спажыўнае асяроддзе. У прабірцы 
яна развіваецца, пакрысе пачына-
юць паяўляцца лісточкі, карэньчыкі. 
Калі расліна добра развівае кара-
нёвую сістэму, яна пераносіцца ў не 
стэрыльныя ўмовы, у  традыцыйны 
грунт. І тут ужо расліна разлічвае 
толькі на сябе, адаптуецца, і гатова, 
вобразна кажучы “ісці” ў сад, у поле.  
Словам, з пупышкі без прышчэпкі 
вырошчваецца саджанец. На жаль, 
працэс адаптацыі пераносяць не ўсе 
расліны, і Таццяна працуе, думае, шу-
кае шляхі, каб гібель раслін звесці да 
мінімуму.

--Калі чаранок вішні ў традыцый-
ных умовах укараняецца  не проста, 
то саджанец з пупышкі  прыжываец-
ца вельмі лёгка, --  падкрэсліла Тац-
цяна.

-- Думаю, для садаводаў, маю 
на ўвазе і глыбоцкіх,  гэта вельмі до-
бры варыянт, -- заўважыў Аляксандр 
Таранаў. – Калі з верхам вішні што- 
небудзь здараецца, то з кораня  ўсё 
роўна можна вырасціць такі ж гатунак.

Перад самым ад’ездам суст- 
рэліся мы яшчэ з адным навуковым 
супрацоўнікам інстытута, з кандыда-
там сельскагаспадарчых навук Люд-
мілай Фраловай. У 2016 годзе яна 
ўдзельнічала ў практычна-навуковай 
канферэнцыі па садаводстве  на “Віш-
нёвым фестывалі” ў Глыбокім і, хоць і 
часу нямала ўжо прайшло, шчодра 
падзялілася сваімі ўспамінамі аб свя-
це, а напрыканцы прызналася:

--Зноў хачу пабыць у Глыбокім на 
свяце вішні.

--Прыязджайце.
--Прыеду. 
Падзякаваўшы дырэктару інсты-

тута Аляксандру Таранаву, навуко-
вым супрацоўнікам за цёплы прыём, 
выказаўшы спадзяванне на хуткую 
сустрэчу ўжо ў Глыбокім, з добрым 
настроем, усе ва ўладзе эмоцый і 
ўражанняў  ад таго, што ўбачылі і 
пачулі, мы пакінулі гэты аграгарадок 
з такой арыгінальнай назвай -- Сама-
хвалавічы. Шлях наш ляжаў дадому – 
у вішнёвую сталіцу.

«ВІШНЁВАЕ» ПАДАРОЖЖА: 
ГЛЫБОКАЕ – САМАХВАЛАВІЧЫ
● Тэкст і фота Алеся ЖЫГУНОВА.

Дырэктар Інстытута пладаводства кандыдат 
сельскагаспадарчых навук Аляксандр Таранаў у вішнёвым садзе.

Вішня на адной з вуліц Самахвалавічаў.

Кандыдат біялагічных навук Таццяна Красінская.

Кандыдат сельскагаспадарчых навук Людміла Фралова.
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ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПОРТАЛ

 
● В этом году фестиваль 

«Вишневый сад» в Уварово прово-
дился совместно с белорусским 
городом-побратимом Глубокое, 
где тоже ежегодно проходит фе-
стиваль вишни. 

● Третий фестиваль «Вишне-
вый сад» в Уварово получил ста-
тус международного.

● В Вишнёвом сквере тор-
жественно открыли новые 
арт-объекты, ставшие символами 
фестиваля. В парке «выросло» 
огромное вишнёвое дерево вы-
сотой 5 метров 60 сантиметров, 
которое горит ночью вишневыми 
плодами. А при входе в сквер го-
стей встречают дама с вишней и 
кавалером.

● Ярким и самым сладким со-
бытием второго дня уваровского 
фестиваля «Вишневый сад» стал 
конкурс «Бабушкино вишнёвое 
варенье». Поучаствовать в нём 
пригласили не только женщин, но 
и мужчин. Девятнадцать участни-
ков на плитках – кто в кастрюле, 
кто в тазу, кто в чугунке, варили 
вишнёвое варенье. У каждого 
свой рецепт «Бабушкиного варе-
нья». Кто добавляет в него корицу, 
кто шоколад или лимон, а неко-
торые – и коньяк. Его участники 
делились и секретами приготов-
ления лакомства.

– Люблю варенье варить 
из нашей уваровской вишни и 
коллег своих угощать, - говорит 
участница конкурса Татьяна Бе-
ляева, – А для гостей дорогих сва-
рила я варенье по Брежневскому 
рецепту. Леонид Ильич его очень 
уважал. Может, потому так дол-
го и стоял у руля власти. Рецепт 
несложный: вишня, сахар, лимон 
и грецкие орехи. Угощайтесь! Го-
ворят, и сейчас кто варенье это 
кушает, надолго в своём кресле 
останется! 

● В Вишнёвом сквере горо-
да Уварово во время фестиваля 
расположилась рекордсменка 
России-2017 «Чайная Баба». К аро-
матному чаю, заваренном на мяте 
и чабреце, даже в жаркую погоду 
спешили люди. Участники и гости 
смогли не только угоститься и 
приобрести кулинарные вишнё- 
вые шедевры, но и поучаствовать 
в мастер-классах по их приготов-
лению. 

● Джиппинг-покатушки 
«Вишнёвое ралли» стали ярким 
началом фестиваля. Участие в 
соревнованиях принимали ис-
ключительно представительницы 
прекрасного пола, всего 12 кон-
курсанток. Поучаствовать решили 
и организаторы заезда – замести-
тель главы администрации города 

Уварово Валентина Кобзарь сама 
опробовала трассу… Продолже-
нием автомобильно-вишнёвой 
темы стал парад автомобилей 
«ВишнЯмобиль» и специальная 
номинация «Моя вишнёвая де-
вятка…». В параде участвовало 
более 20 машин. 

● В первый день фестиваля 
состоялся массовый велопробег 
«Вишневый заезд», который про-
шел по улицам вишнёвой столи-
цы Тамбовщины.

● Внимание гостей празд-
ника «Вишневый сад» в Уварово 
привлекли старинные русские 
качели. Необычную круглую кон-
струкцию привезли из Москвы. 
Такие развлечения делали в 18 и 
19 веках и возили по ярмаркам.

НОВОСТИ ГОРОДА 
БЕЗФОРМАТА.RU УВАРОВО

● Традиционно красивым 
началом церемонии открытия фе-
стиваля стало торжественное ше-
ствие фольклорных коллективов.  
По главной улице города красоч-
ной колонной прошли участники 
фестиваля - творческие коллекти-
вы организаций и учреждений го-
рода, гости из городов и районов 
Тамбовщины, гости из г. Глубокое 
Витебской области (Беларусь). К 
участникам и гостям праздника 
обратился глава города Уварово 
Владислав Денисов.

Представитель делегации из 
г. Глубокое (Беларусь) председа-
тель Коробовского сельского ис-
полнительного комитета Евгений 

Татун   также поприветствовал 
уваровцев и   поблагодарил ор-
ганизаторов за приглашение при-
нять участие в уваровском фести-
вале. Он отметил, что в   Глубоком 
также проходит свой Вишнёвый 
фестиваль,   и с недавних пор Ува-
рово и Глубокое объединяют дру-
жеские связи.

● В рамках фестиваля про-
шёл конкурс «Стальные вишни»: 

пауэрлифтинг среди женщин, а 
также бои на ринге среди юных 
спортсменов.

● Коллектив из Удмуртии «Бу-
рановские бабушки» стал специ-
альным гостем второго дня фести-
валя «Вишнёвый сад». 

ВИШНЁВЫЕ СТОЛИЦЫ: 
ГЛУБОКОЕ – УВАРОВО
КАК УДИВЛЯЛ ГОСТЕЙ ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВИШНЁВЫЙ САД» 
В УВАРОВОУ 2018 ГОДЗЕ  “ВІШНЁВЫ ФЕСТЫВАЛЬ” ЧА-

КАЕ ГАСЦЕЙ З…

…Расіі.
Фальклорны ансамбль «Гармо-

ния», г. Уварава. Канцэрты ансамбля пра-
ходзяць на высокім прафесійным узроўні 
і маюць вялікі поспех сярод слухачоў, як у 
горадзе, так і за яго межамі. У рэпертуары 
калектыў выкарыстоўвае матэрыял, як мяс-
цовых выканаўцаў, так і розных рэгіёнаў 
Расіі ад традыцыйных фальклорных твораў 
да сучасных апрацовак народных песень. 
Музычны кіраўнік – Валянціна Кабзар.

Ансамбль акардэаністаў «Верные 
друзья», г. Остраў Пскоўскай  вобласці. 
Калектыў  дзіцячай  школы  мастацтваў  існуе  
болей за 15  гадоў.    Ансамбль  названы  ў  
гонар  легендарнага  кінафільма  «Верные  
друзья», у  якім  адну  з  галоўных  роляў  
выканаў  ураджэнец  г.  Острава, народны   
артыст  СССР, прафесар Васілій  Васільевіч  
Меркур’еў. Кіраўнік – Вера  Назарэнка. Кан-
цэртмайстар  ансамбля – Надзея Назарэнка.

Танцавальны калектыў «Аэроданс», 
г. Остраў Пскоўскай  вобласці. Клуб спар-
тыўнага бальнага танца «Аэроданс» 20 га-
доў працуе  на базе МБУ ДО «Дом дзіцячай 
творчасці імя Клаўдзіі Іванаўны Назаравай» 
муніцыпальнай адукацыі». У репертуары  
ансамбля тэхніка бальнага танца ўмела спа-
лучаецца з іншымі элементамі харэаграфіі, 
у тым ліку этнічнага і народнага накірунку. 
Кіраўнік   –   Наталля Іванаўна Секрыеру. 

…Грузіі.  
Ансамбль грузінскай народнай 

песні і танца мэрыі Тэлаўскага муніцы-
палітэта. І тут каментарыі не патрэбны. 
Да нас едзе калектыў, які на "Вішнёвым 
фестывалі" ў 2016 годзе так палюбіўся 
глыбачанам.

...Польшчы. Гэтую краіну прадставя-
ць дудары. З імі пазнаёмімся на канцэрт-
ных пляцоўках "Вішнёвага фестывалю".

…Літвы.
Капэла народнай музыкі Швянчон-

скага края. Удзельнікі капэлы сабраліся з 
усяго Швянчонскага раёна. У дадзены мо-
мант  – іх 6. Самай малодшай удзельніцы 
– Дайнэ Румбуціце 15 гадоў. Яна іграе  на 
цымбалах і акардэоне. У рэпертуары капэ-
лы літоўскія народныя і ўласнага сачынен-
ня кампазіцыі. А для сённяшняга свята на-
вучыліся граць і спяваць беларускую песню. 

…Латвіі. 
Харавая капэла «Спадчына» 

бюджэтнай установы Даўгаўпілскай гарад-
скай думы «Цэнтр беларускай культуры» 
Латвійскай Рэспублікі».  Вакальны ансамбль 
сеньёраў «Спадчына» быў заснаваны ў 2013 
годзе. Энтузіясты-спевакі па ініцыятыве 
Яны Юзэфовіч аб’ядналіся ў творчую групу. 
Склад ансамбля расце і дапаўняецца му-
зыкамі. Цяпер гэта харавая капэла. Аснову 
рэпертуару складаюць беларускія народ-
ныя і аўтарскія песні. Таксама «Спадчына» 
спявае песні на рускай, латышскай, лат-
гальскай, польскай, украінскай, літоўскай 
і іншых мовах, адлюстроўваючы разнастай-
насць культур шматнацыянальнага горада 
Даўгаўпілса.

… Беларусі.
Заслужаны аматарскі калектыў 

Рэспублікі Беларусь ансамбль песні і 
музыкі “Крыніца” Дубровенскага раён-
нага Дома культуры. Калектыў – равеснік 
фестывалю “Дняпроўскія галасы ў Дуброў-
не”, якому ў гэтым годзе споўнілася 25 га-
доў. Аматарскі калектыў з’яўляецца актыў-
ным удзельнікам канцэртнай дзейнасці 
Віцебскай вобласці. У яго творчай біяграфіі 
і таксама вялікая колькасць выступленняў у 
Расіі, Украіне, Літве, Латвіі, Польшчы, Малдо-
ве і многіх іншых краінах. Мастацкі кіраўнік 
– Міхаіл Шлег.

Музыканты з установы адукацыі 
«Магілёўская дзіцячая школа маста-
цтваў №4».

ЕДУЦЬ ДА НАС 
ГОСЦІ З  ПЕСНЯМІ  
І ТАНЦАМІ

Подготовлено 
по материалам 

СМИ Тамбовщины.
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патрабуецца

акажу паслугу

происшествия

●котлы отопительные.т.8-029-286-65-32.уНп 391054834.

куплю

7

●авто, треб. срочной прод. Т. 646-47-46 В. УНП791108581.

●пиломатериалы, блоки фундаментные, кольца 
колодезные диам. 1м, 1,5м.  Продукция сертифици-
рована. Т. 8-033-306-52-03. УНП300022473.

●живность вьетнамская. Т. 718-79-83 МТС.

●сенокос. Т. 3-68-65.

●2-комн. кв-ру, г. Глубокое. Т. 8-029-253-82-83 МТС.

●2-комн. кв-ру в раёне МКК. Т. 512-68-86.

●мотоцикл новый Хорс-альфа XL 110 2013 699 руб.  
шлем L 80 руб. новый. Т. 8-029-813-24-74.

●лилии 4-х сортов, недорого Т.: 612-18-18 МТС, 5-40-72. 

●мягкий угол б/у 150 руб. Т. 8-029-234-37-97 МТС. 
●холодильник б/у. Т. 8-033-610-87-04 МТС. 

●ремонт хоз. построек, ветрениц, сделаю забор из 
металлопрофиля, штакета, утеплю и обошью фундамент 
сайдингом и др. работы. Доставка материалов Т. 739-46-68. 

куплю очеНь дорого:
коров, быков, коней

убойным и живым весом в любое время.
т.: 8-033-372-89-55, 8-029-190-75-49, 8-029-234-64-10.

УНП 790314645, ИП Белянинов И. Ф.

●дорого: корову, быка, коня, тёлку живым и убойным 
весом. Телефон 8-029-517-75-22 МТС. УНП 790492111, ИП Ефремов.

куплю по высоким цеНам:
коров, быков убойным весом, коней живым ве-
сом в любое время суток. т.: 8-044-540-57-57 в.,  
8-029-540-57-57мтс.      УНП 790554735, ИП Егоров Виталий Олегович.

●плитка тротуарная "кирпичик". Т. 8-033-306-52-03. УНП300022473.

Куплю очень дорого: 
говядину, конину, телятину живым и убойным 

весом. работаем круглосуточно. 
тел.: 8-029-991-50-20 (велк.), 8-033-336-26-35 (мтс).

ИП Мазалёв А. В. УНП791110513.

●авто, дорого, с переоформлением в ГАИ. Т.  8-044-590-90-10.

куплю дорого:
телёнка, корову, быка, барана, коня.

тел.:  891-40-66(мтс), 323-91-66 (велк.).
Св. № 1455 выд. Глубокским РИК Медведскому.

НатяжНые потолки
бесшовные потолки всех видов. рассрочка 

без %. бесплатный обмер и консультация. Ши-
рокий выбор цветов и светильников. професси-
ональный монтаж. гарантия. 
тел.: 8-029-632-00-65 велк., 8-033-632-00-40 мтс.
   уНН 192192813 выд. минским рик 14.01.2014 г. артюшенко в. а.

в  субботу, 21 июля, будут продаваться 
молодые куры (5-6 месяцев) и годовалые разных 
цветов, цыплята-бройлеры, утята Минской пти-
цефабрики. Глубокое с 8.00 до 10.00.  

телефоны: 710-77-99 мтс, 8-029-894-99-79.        
УНН 300543230 выд. Ластовской Е. М. 

аддам

в  субботу, 21 июля,  в  Глубоком с 
8.00  до 10.00 (возле ветлечебницы) будут 
продаваться молодые куры-несушки белые, 
серые, чёрные, красные, голубые, пёстрые, 
а также годовалые куры и цыплята бройлер-

ные "Росс-308", цыплята-несушки (одни курочки), утята, 
гусята Минской птицефабрики.  

телефон 895-09-58 мтс.                     
УНП 390015652 ИП Малявко Т.И.

●монолитчики, каменщики, фасадчики, разнорабочие. 
Т. 8-029-299-32-33 МТС.

●печник.Т. 8-029-810-98-67 МТС. СА3162539.

Шукаю  работу

куплю дорого:
корову, быка, коня, а также вынужденный убой. 

телефон 8-033-649-41-08.
УНП 391116212, ИП Рачицкий В. Ф.

учреждение образования «глубоКсКий 
государственный профессиональный 
лицей» объявляет в 2018 году набор уча-
щихся по следующим профессиям:

на основе общего базового образования:
слесарь по ремонту с/х машин и оборудования; 

тракторист-машинист сельхозпроизводства; водитель 
автомобиля категории «С»; машинист экскаватора;  
повар; овощевод;

на основе общего среднего образования:
электросварщик ручной сварки.
Приём документов по 20 августа. Адрес лицея:  

г. Глубокое, ул. Комсомольская, 33. тел.: 5-01-84.

требуются  рабочие
на брянскую птицефабрику.

Вахта 2 недели. Официальное трудоустройство. 
Бесплатное проживание.

т.: 8-033-623-01-06, 8-033-688-86-75.
ЧП "ПрестижПерсонал". Лиц. МВД РБ № 02010/1712 от 27.06.2014 г.

●иномарку, 1990--2016 г. в., в любом сост., можно ава-
рийную.  Т.: 8-029-963-81-56 Велк., 8-033-620-81-37 МТС.

●2-комн. кв-ру (2-й этаж), пер. Северный. Т. 516-01-96 МТС.

●живность Ландрасы 7 недель. Т. 8-033-680-91-54.

●овец. Т. 8-029-517-15-71.
●утку с утятами и козлика 1,5 месяца. Т.: 596-19-53, 3-68-13.

●мелкую картошку. Т. 510-32-20.

●участок 2 км от г. Глубокое на берегу озера. Т.  8-033-351-39-02.

●авто любое.  Телефон 8-044-456-68-61 Велк.

●авто дорого, быстро. Телефон 8-029-801-27-04 МТС.

упп "глубокский мкк"
требуются: ●наладчик оборудования (сле-

сарь-ремонтник 4-5 разрядов), ●рабочие строитель-
ных специальностей (бетонщики, кровельщики, камен-
щики и др.).  

телефон 8-02156-5-49-10 (отдел кадров).

●2-комн. кв-ру в центре г. Глубокое со всеми уд. Т. 715-92-50 МТС.
●дом в д. Волковщина 10 км от г. Глубокое. Т. 677-52-26 МТС.

●ваЗ 21011, ТЭО, страховка, новый АКБ, не требует свар-
ки, без вложений, хорошее состояние. Т. 8-033-631-33-48.

минВата разная. 
тел. 8-029-714-89-16.

        www.st-dom.by       ЧП "Впрок", УНП 391172792.

●прицепы и лафет. Тел. 8-029-599-29-20.

Здам у арэНду

●живность домашн. Возм. доставка. Т. 8-044-564-56-37 В.

организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г.Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.
продавец: Кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская 
универсальная база», юр. адр.: 211319, витебский р-н, аг. октябрьская, 
ул. Оршанская, 2, почтовый адрес: 210001, г.витебск, ул.Комсомольская, 31, 
факс. 8 (0212) 65-75-45.
Лот № 1. Капитальное строение с инв.№200/С-53026 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, 136/Б, корп. 4, площадью 44,0 кв.м., 
назначение – здание специализированное иного назначения, наименование 
– заправочная. Имущество расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 240100000002000091 площадью 3,2134 га. Нач. цена: 
10 440 руб. с НДС. Задаток: 1 044 руб.
Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 220/С-5549 по адресу: Витебская 
обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, 22, площадью 4269,4 кв.м., 
назначение – здание магазина «Универмаг», наименование - здание 
магазина «Универмаг». Составные части и принадлежности: пристройка, 
подвал, крыльца, рампа, пандус, навес, терраса. Имущество расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 221550100001000188 
площадью 0,2731 га. Обременения: договора аренды сроком по 30.09.2022, 
по 02.04.2019, по 14.07.2019. Нач. цена: 3 302 400 руб. с ндс. задаток: 330 
240 руб.
дата, время и место проведения повторного аукциона: 23.08.2018г. в 

15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». срок внесения задатка и подачи заявлений на 
участие в торгах: с 18.07.2018 с 8.30 по 22.08.2018 до 17.30. Срок 
подписания договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня 
проведения аукциона. Условие аукциона: оплатить предмет аукциона в 
сроки, указанные в договоре купли-продажи. Извещение опубликовано в 
газете «Вестник Глубоччины» 25.05.2018 г., «Звязда», «Витьбичи», «Витебские 
вести» 26.05.2018 г., 
Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО 
«МТБанк» г.Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга”.Срок подписания договора 
купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона. Условие 
аукциона: оплатить предмет аукциона в сроки, указанные в договоре купли-
продажи,  перечислить затраты на организацию и проведение аукциона 
на р/счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Осмотр имущества осуществляется в рабочие 
дни с 8.30. до 17.00. по месту нахождения имущества. Порядок проведения, 
оформления участия, определения победителя аукциона  установлен 
Постановлением правления Витебского облпотребсоюза от 20.09.2011 №301 
и размещен на сайте www.marketvit.by. Получение доп. информации по 
адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, д.5, тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 
www.marketvit.by.

●живность вьетнамская. Доставка. Т.: 517-50-50, 2-15-32.
●живность недорого. Т.: 296-96-24, 610-02-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ВішнёВы 
гумар

"абіраў вішні, стаміўся".

вішнёвы "камкот".любімая смаката глыбоцкага ката.



18 ИЮЛЯ
ДЕНЬ СПОРТА «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ВИШНЯ» (ГОРОДСКОЙ СТАДИОН)

17.00 – 20.00  III спартакиада среди руководителей
учреждений, предприятий, организаций 
и работников государственных органов 
«Вишнёвая элита – 2018»
18.00 – 20.00  Городошный спорт
19.00 – 19.30  Чемпионат района-2018 по бегу 
среди «вишнёвых улиток»
19.00 – 20.00  Пляжный волейбол 
«Волшебный изумруд»
21.00 – 21.30  Бодибилдинг «Титаны спорта» 

В ПРОГРАММЕ

17.00 – 21.00 Фотовыставка «Спорт с первого дубля»;
говорящие персонажи; черлидинг «Я люблю тебя,
 Глубоччина» (от 0 до …)
18.00 – 22.00  Игротека «Игры без возраста»
19.50 – 20.30  Путешествие на Олимпийские 
игры (видеовикторина)
20.00 – 21.00 «Почайкофемся» – 
твой уютный остров спорта
20.00 – 21.00 Олимпийский пирог Глубоччины

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

21.00 – 22.00  Концерт группы 
«Музычная залежнасць»
22.00 – 23.00 Дискотека «Вишнёвый микс»

19 ИЮЛЯ
ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

«ВИШНЁВАЯ ФЕЕРИЯ»
11.00 – 15.00 Международный бизнес-форум 
«Деловое партнерство»

Глубокский городской Дом культуры
11.00 – 15.00  Кулинарный конкурс среди 
агроусадеб «Вишнёвое гостеприимство» 

Глубокский городской Дом культуры
17.00 – 18.00  Дрифт-шоу «Вишневые гонки»

Автостоянка за гостиницей (ул.Московская)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

17.00 – 19.00  Квест «Вишнёвая благодать»
17.00 – 19.30  Авто-шоу «Молодежь рулит»
19.30 – 21.30 Танцевальный нон-стоп 
«Вишнёвая энергия»

21.00 – 22.00  Концерт группы «PerfectLife»
22.00 – 23.00 Вишнёвый оупен-эйр

20 ИЮЛЯ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

«ЭТНО-ВИШНЯ»
12.00 – 13.30 Пресс-конференция;
гашение почтовой марки в честь 
«Вишнёвого фестиваля» г. Глубокое 
специальным почтовым штемпелем

Зал заседаний райисполкома
14.30 – 18.00 Научно-практическая конференция 
«Пути внедрения энергосбережения 
и энергоэффективности на местном уровне»

Глубокский городской Дом культуры
15.30 – 17.00 Научно-практическая конференция 
по садоводству

Зал заседаний райисполкома
17.00 – 18.00 Посадка дубов в рамках акции 
«Расти, моя дубрава»

Автомобильная дорога Р45 Полоцк-Глубокое 
17.00 – 21.00 Выставка-ярмарка работ народных
мастеров «Вишнёвая россыпь талантов»

Центральная площадь
17.30 – 21.00 Этно-вечеринка «У вішнёвым садзе»
(хороводы, мастер-классы по танцам)

Центральная площадь
21.00 – 24.00 Этно-дискотека «В кругу друзей»

Центральная площадь
21.00 – 22.00  Открытие резиденции 
Вишневой королевы

Набережная озера Кагальное

21 ИЮЛЯ
ВИШНЁВЫЙ КРАЙ

10.00 – 10.30  Торжественное шествие 
«В гостях у Вишни»

ул. Ленина –    Центральная площадь
10.30 – 12.30 Театрализованная  программа
«Путешествие по Вишнёвой столице»

Центральная площадь
12.30 – 13.30 Смотр-конкурс подворий 
«Вишнёвый рай»

ул. Ленина (от 1 до 2 светофора)
13.00 – 14.00 Концерт лауреата международных
конкурсов, выпускницы Венской консерватории
Юлии Лебеденко

Центральная площадь
14.00 – 15.00 Финал международного
туристического конкурса красоты 
«Мисс экстрим-2018»

Центральная площадь
15.00 – 16.00 Торжественная регистрация брака
«Вишнёвая свадьба»

Сквер молодоженов

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

16.00 – 18.30 Конкурс баянистов, аккордеонистов, 
гармонистов «Вишневые наигрыши»
19.00 – 21.00 Гала-концерт «Вишнёвое 
соцветие дружбы»
21.00 – 21.40 Торжественная церемония закрытия
Международного праздника «До свидания, 
фестивальная Глубоччина»;
 аукцион «Вишнёвый пирог»
21.40 – 23.00 Концерт арт-группы «Беларусы»
23.00 – 23.10  Праздничный фейерверк 
23.10 – 01.00 Танцевальная площадка 
«Вишнёвый микс»

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА
09.00 – 15.00 Работа подворий «Вишнёвый рай»

ул. Ленина (от 1 до 2 светофора)
09.00 – 19.00 Вишнёвое представление «В гостях у …» 
(презентация объектов туризма);
презентация туристического кластера 
«Велесов путь»

Центральная площадь
09.00 – 21.00  «Вишнёвый арт-квартал»

возле Глубокского центра традиционной 
культуры и народного творчества (ул. Ленина, 40)

Фотосушка «Вишнёвая феерия»  
возле Глубокского центра традиционной 

культуры и народного творчества (ул. Ленина, 40)
Выставка-ярмарка работ народных мастеров 
«Вишнёвый сувенир»;
работа торговых рядов «Вишнёвое изобилие»

по ул. Энгельса, Ленина, Гагарина, Московская
09.00 – 18.00 Интерактивная площадка «Город
здоровья» (измерение уровня АД, определение веса
индекса массы тела, консультация врачей,
определение уровня глюкозы крови, 
мастер-класс по правилам чистки зубов)

Центральная площадь
09.00 – 21.00 Работа детских аттракционов

Детская площадка «Бригантина»
11.00 – 12.00  Открытие спортивно-игровой 
площадки «Радужная»

Детская площадка по ул. Радужная

«Веснiк  Глыбоччыны»
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: 

Глыбоцкі раённы выканаўчы камітэт, 
раённы Савет дэпутатаў.

Выходзіць у сераду і суботу. 
Зарэгістравана Міністэрствам інфармацыі  

Рэспублікі  Беларусь. Рэгістрацыйны № 73
ад 3 сакавіка 2009 г.  Індэкс 63968.

Аўтары нясуць адказнасць за падбор і  
дакладнасць фактаў.

  Газета набрана на настольна-выдавецкай сістэме ў рэдакцыі, перададзена па каналах сувязі 
і надрукавана  ў КПУП «Наваполацкая друкарня»: вул. Блахіна, 26. Друк афсетны.  

211800, г. Глыбокае, вул. Чырвонаармейская, 2. 
Е-mail: glubokoe@vitebsk.by

Адрас:
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рэдактара – 5-41-47,
намесніка рэдактара – 5-38-19,

адказнага сакратара і аграпрамаддзела – 5-38-15,
аддзела сацыяльных праблем 

і сувязей з грамадскасцю – 5-38-14,
бухгалтэрыі – 5-38-16,

аддзела  рэкламы – 5-38-17 (факс).

Р/р BY06AKBB30120
249255892300000 

у ЦБП № 208 
ф-ла № 216 ААТ 

«ААБ Беларусбанк» 
у г. Полацку. 

МФА AKBBBY21216, 
УНП 300022458,  
АКПА 02478065

Дызайн і вёрстка
Сяргея Краўчонка.
Карэктар
Іван Букоўскі.

Падпісана ў друк
17.07.2018 г. у 17.00. Заказ № 3583.  Тыраж 6382.

Намеснік галоўнага 
рэдактара

Анатоль Усцінавіч 
ЗІНКЕВІЧ
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Поздравляем!

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА «ВИШНЁВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ» В Г. ГЛУБОКОЕ 17 – 21 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Александра Николаевича КАТЛЁНКА
Поздравляем тебя с юбилеем!

Надёжной дружбы, крепкого здоровья,
Достатка в доме, любящих родных,
Открытий добрых, достижений новых,
Во всём успеха и удач больших.
Пусть будет по плечу любое дело, 
Дни дарят счастье, радость и тепло,
А чтобы легче достигать заветной цели
Желаем, чтоб тебе всегда везло.

Жена, дети, мама.

#СУВЕНІРЫ

КАТОРЫ ГОД У ГЛЫБОЦКІМ ТЭРЫТА-
РЫЯЛЬНЫМ ЦЭНТРЫ САЦЫЯЛЬНАГА 
АБСЛУГОЎВАННЯ НАСЕЛЬНІЦТВА ПА 
ВУЛІЦЫ МІНСКАЙ,91 У ГЛЫБОКІМ  ПРА-
ЦУЕ ПАЛІГРАФІЧНАЯ МІНІ-МАЙСТЭРНЯ.

Вырабам паліграфічнай прадукцыі 
па заказах прадпрыемстваў, арганіза-
цый і ўстаноў, а таксама жыхароў гора-
да займаюцца Таццяна Януковіч і Тац-
цяна Даніловіч. Дзяўчаты  вырабляюць 
візітныя карткі, паштоўкі, календары, 
блакноты, брашуры, альбомы для ма-
лявання, ламініраваныя, з каляровымі 
выявамі, падстаўкі пад гарачыя стра-
вы, а таксама  журналы бухгалтарскага 
ўліку, для вядзення інструктажа па тэх-
ніцы бяспекі і многае іншае. 

--Абодва спецыялісты прайшлі 
працоўную адаптацыю пад кіраўні-

цтвам вопытнага паліграфіста Галіны Ка-
ралевіч,  набылі паліграфічныя навыкі, 
а таму хутка і якасна выканаюць любы 
заказ.  Цэны ў нас прымальныя, форма 

аплаты  за друкаваную прадукцыю – на-
яўны і безнаяўны разлік, -- патлумачыла 
дырэктар ТЦСАН Ала Стоцік. – Звяртай-
цеся, мы рады супрацоўніцтву.

ПАЛІГРАФІЧНАЯ ПРАДУКЦЫЯ – ДА ВАШЫХ ПАСЛУГ!
● Галіна СУТУЛА. Фота аўтара.

Вішня ў квеце, цененькае дрэва
Да смугі – адкрытае вясне.

Яўгенія ЯНІШЧЫЦ.

Вось такія  яркія прыгожыя ламініраваныя падстаўкі пад гарачыя 
стравы  ў тэму “Вішнёвага фестывалю” робяць дзяўчаты пад заказ.
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