
Добренський 

сільський Вісник 
Газета про життя територаільної громади      № 03 Березень 

2019р. 

* 6 Березня заходи до 8Березня 

Гурток "Веселі Барви" в Добренській 

ЗОШ 

Гуртківці нашої школи з самого ранку 

привітали наших шановних вчителів та 

жіночу половину тех.персоналу з 

наступаючим святом 8-го Березня!!! 

Дякую дітям за розуміння та допомогу! 

Подарунки вийшли просто чудові! 

    Вітальні листи, телеграми листоноши 

Печкіна мамам, бабусям, сестричкам, 

дівчаткам, вінок пісень, віршів-побажань, 

кошик квітів, теплі промінці від малечі, 

дитячий гумор, ігри, веселощі - до свята 8 

Березня в Добренському ДНЗ*Лелеченя*. 

Добра, тепла, любові, миру всім дівчаткам, 

жінкам, мамам, бабусям, колегам！ 

 

Масляна в Добренському ЗДО*Лелеченя* з 

хороводами, млинцями на різні смаки, 

варениками, іграми в родинному колі. 

Нехай хвороби, злидні, негаразди згорять в 

цьому вогнищі. А кожна родина буде міцна, 

здорова, в мирі та злагоді, в теплі та 

добрі.Дякуємо всім, хто був разом з нами！
З Масляною！ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14 березня 

* Хто визволяв наш рідний край, слід свій 

залишив у віках. 

Добренський СБК разом із Добренською 

ЗОШ хвилиною мовчання та 

покладанням квітів вшанували пам'ять 

Воїнів Визволителів. Виповнилося 75 

років з часу визволення нашого краю - 

Миколаївщини, Баштанщини, села 

Добре від фашистських загарбників. А 

також в цей день –День Добровольця, 

вшанували пам’ять загиблого 

добровольця – Яркова Олександра 

 

 



 

* 21 березня учні Добренської ЗОШ відряджені для участі: 

- команда хлопців  для участі в обласних змаганнях з баскетболу м.Миколаїв 

- танцювальний колектив "Гармонія» ( керівник Дуракова Н.В.) для участі в 

районному конкурсі сучасного танцю 

18 березня дружина юних пожежників Добренської ЗОШ вперше прийняла участь в 

І обласному фестивалі дружин юних пожежників серед закладів освіти Баштанської 

ОТГ. Нагороджені грамотою за вокальні здібності. Є над чим працювати. Велику 

роботу в підготовці команди провела педагог-організатор, учитель музики 

Леоненко О.В. МОЛОДЦІ! 

 

 

 

 

 

Шановні земляки 

Ми повинні усвідомити велику істину,як ми живемо. 

Ми заслуговуємо на погані дороги, ліхтарі без ламп, брудні вулиці, злочинного уряду. 

Ні! Нам самим плювати на себе, так чому б уряду не плювати на нас? Ми самі себе не 

поважаємо – хто ж буде поважати нас у відповідь? Це не уряд смітить на вулицях і 

громить дитячі майданчики. Це не уряд краде лампочки і дроти. Нічого нам 

скаржитись. Ми самі створюємо пекло в якому живемо, але скаржимось на когось. 

Міняємося самі, тоді вимагатимемо іншого ставлення до нас! Наша громада почне 

процвітати тільки тоді, коли ми усвідомимо, що ми одна велика родина. Тільки тоді, 

коли ми не будемо чекати, що хтось наведе лад та порядок в нашій громаді. І ніколи 

ми собі не задавали питання, а чому б не вийти громадою і не навести  красу в селі. 

Якщо кожен житель з вулиці вийде, та візьме за руку свого сусіда, то можна буде 

прибрати всю територію села від сміття, яке ми  з вами і накидали за зимовий період. 

Не потрібно чекати, що хтось це зробить за нас. Сусід не приходить до нас на 

подвір'я білити, замітати чи прибирати сміття. Я не хочу сказати, що територія нашої 

громади зовсім не прибирається, ні. Завжди приходять на допомогу вчителі, учні 

школи, вихователі та батьки дитячого садочка. Це дуже добре і це теж допомога. Але 

б хотілося б бачити більше людей на толоці. Щоб не стояли осторонь і не дивилися із 

за вугла, як грибуть сміття діти. Тож давайте задумаємось над цим. Вийдемо 

дружньо в парк  та дитячий майданчик 28 - 29 березня. При собі мати робочі 

рукавички, мішок для сміття. 

 


