Моите предложения са свързани с включването на събития в културния
календар за 2017 г.
По време на заседанията на постоянните комисии на общинския съвет
тези предложения не бяха подкрепени от достатъчно на брой колеги
незнайно поради какви причини.
Бях предложил за честването на тези събития да бъдат отделени по 200
лв., което общо прави не повече от 1600 лв.
Не е тайна, че от някои мероприятия в спортния и културния календари
винаги остават пари (къде от непровеждане, къде от спестяване). Тук не
става въпрос за огромна сума пари. Мисля, че всеки един чирпанлия няма
нищо против тези събития да бъдат отбелязвани.
Ще огранича своите предложения до няколко:
Първо предложение:
1. Да се включи като събитие – Честване на 140 години от Рождението
на Константин Нунков – 21 май.
Константин Нунков е роден на 21 май 1877 година и е първият чирпанлия,
който става четник в Македония. Той е връстник и приятел с младия
Яворов, с когото учат заедно в Пловдив. Нунков е български
революционер, анархист, деец на Македонския комитет и кумановски
войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.
Участва в Илинденско-преображенското въстание от 1903г. На него е
посветена песента „Кога зашумят шумите, буките...
Второ предложение:
2. Да се включи като събитие – 18 юли – Честване на 180 години от
Рождението на Васил Иванов Кунчев – Васил Левски
Кръгла годишнина и мисля че е редно да почетем делото на Апостола.

Трето предложение:

3. Да се включи като събитие – 27 юли – Честване на 171 години от
Рождението на Георги Данчов – Зографина.
Георги Попгеоргиев Данчов – Зографина е български възрожденски
художник и революционер. Близък съратник на Васил Левски и автор на
считания за най-точен портрет на Апостола
Четвърто предложение:
4. Да се включи като събитие – Вечер в памет на видни чирпански
личности от миналото – октомври (смъртта на Матевски) –
почитане на Димитър Матевски, Стоян Заимов, Иван Андонов, поп
Манол Коларов.
Тези велики българи по един или друг начин са свързани с Чирпанския
край, редно е да се отдаде почит към тяхното дело.

Ще завърша така: „Народ който не помни миналото си няма бъдеще!”

В спортния календар за 2017 г.
В спортния календар м.юни да се включи Турнир по тенис на
маса с награден фонд – 200 лв.
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