
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   
 
  Привітання міського голови із святом 

  Покрови Пресвятої Богородиці, Днем 
Українського козацтва та Днем захисника 
України 

 

Дорогі земляки! 

 14 жовтня ми відзначаємо свято Покрови 
Пресвятої Богородиці,  День Українського 
козацтва та День захисника України. Ці свята 
нерозривно пов’язані між собою, адже Божа 
Матір - це заступниця і покровителька наших 
захисників. 
 Цей день поєднав невмирущі християнські та 
славетні героїчні традиції українського наро-

ду, став символом нерозривного зв’язку усіх 
поколінь, хто обороняв та сьогодні обороняє 
нашу рідну землю. 
 Сьогодні ми згадуємо міцність духу наших 
славних предків та пишаємось хоробрістю су-

часних героїв – захисників української землі, 
з  болем у серці вшановуємо пам’ять всіх 
нескорених українців – захисників Вітчизни, 
які поклали свої голови на вівтар нашої пере-

моги. 
 У цей величний день у спільній молитві про-

сімо Пресвяту Богородицю, щоб покрила сво-

їм омофором український народ та наше вій-

сько, повсякчас підтримувала усіх наших за-

хисників та подарувала Україні такий довго-

очікуваний мир. А безсмертні подвиги Героїв  

 

 

 

 

Плющівський   територіальний орган                                                          
виконавчого комітету  
Баштанської  міської  ради* № 10(43) 

жовтень  2020 року 

 

Життя територіальної громади 
Започатковано із квітня 2017 року 

 

України нехай додають всім нам сили йти 
накресленим шляхом боротьби до найвищої 
мети – розквіту і слави Української 
Самостійної Соборної Держави. 

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!  

З повагою – міський голова Іван Рубський 

 

Патріотичний тиждень до Дня захисника 
України в Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

  До Дня українського козацтва і Дня захи-

сника України в Плющівській школі відбу-

лися цікаві, змістовні заходи. Розпочався 

тиждень урочистою частиною.  Звучав 
Державний гімн України, козацький марш, 

линули пісні про Батьківщину. 
Координатор свята О.Сукманова,  педагог-

організатор школи, оголосила план прове-

дення заходів, учасникам були запропоно-

вані завдання та маршрутні листи. Для 

збірних різновікових команд школи 
«Патріот» і «Козаченьки» організовано 
квест  «Козацькі забави». Юнаки демонст-

рували інтелектуальні й фізичні здібності, 
знання з історії козацтва, звичаїв рідного 
народу. Завдання на станціях «Козацька 
історія», «Козацькі скоромовки», «Козаць- 



 

кі силачі», «Козацька кухня», «Козацькі 
прислів’я та скоромовки» вимагали від 
учасників кмітливості, спритності, вихо-

вували командний дух, взаємопідтримку, 
толерантність. 
 Продовження змагань відбулося у спорти-

вній залі, де на юнаків чекали нові цікаві 
випробування: естафети «Вершники», «Пе-

реправа», перетягування мотузки, підтягу-

вання. Під гучні оплески вболівальників 
хлопці мужньо долали перешкоди. 

 
 

 Класовод  4 класу Н.Береза провела між 
хлопчиками класу спортивні змагання «Ну 
– мо, хлопці!». Цікаво й радісно було 
спостерігати за маленькими козачатами, 
які продемонстрували неабияку сприт-

ність, справжню дружбу, інтелект. Учні  
молодших класів долучилися до конкурсів 
малюнків «Ми – маленькі козачата». 
 

 

 Впродовж патріотичного тижня було орга-

нізовано виставки народних умільців «Ко-

зацького краю - скарби не забуті», де учні 
мали змогу ознайомитися  з  витворами 
справжнього мистецтва односельчан та 
«Дари осені». 

 

              День села в Плющівці 

 Кожен населений пункт нашої об»єднаної 
громади має свою історію, свої традиції та 
надбання, видатних та працьовитих одно-

сельчан і приводом згадати цю історію, 
вшанувати поважних людей, похвалитися 
здобутками громади є відзначення Дня 
села. 
14 жовтня територіальна громада села 
Плющівка мала б відсвяткувати День села, 
але в зв»язку з карантином святкові 
заходи було скасовано.  

 Т.в.о старости М. Луценко звернувся до 
ветеранів села, привітав подружжя, яке 50 

років тому зареєструвало свій шлюб. Це 
Сороколат Віктор Іванович та Олександра 
Андріївна. «Це свято всіх, хто тут наро-

дився і виріс, хто приїхав колись, щоб за-

лишитися назавжди у селі з особливими 
традиціями і славною історією. Ми близь-

ко до серця сприймаємо всі труднощі се-

ла, переживаємо невдачі та складні часи, 
але й щиро радіємо успіхам, пишаємося 
нашими досягненнями», – зазначив Мико-

ла Луценко.  

 
 

Він привітав також  Панкевича Геннадія та 
Лагоду Марію з народженням третьої 
дитини – сина Панкевича Єгора 07 липня 
та вручив подарунок молодій сім»ї.  
 

 



 

 

Перехід на зимовий час 2020: коли треба 
перевести годинники 

Датою переходу на зимовий час в Україні є 
остання неділя жовтня. Таким чином, переведення 
часу в 2020 році відбудеться у ніч з суботи, 24 
жовтня, на неділю, 25 жовтня. Цієї ночі о 4:00 
українці перемістять стрілки годинників на одну 
годину назад. 

Для більшості людей, які не мають серйозних 
проблем зі здоров’ям, такий перехід не нестиме 
серйозної загрози. Втім все одно варто слідкувати 
за своїм організмом та уникати додаткових 
стресів та навантажень. 
Сонячне світло є одним з основних факторів, 
який керує добовими ритмами людини. Оскільки 
стійкість добових ритмів є важливим для багатьох 
біологічних процесів людини, дослідники 
виявили, що переведення годинника може мати 
певні негативні наслідки для здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 


