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Небайдужі люди живуть в 

селі Добре. 

Щира їм за це подяка,низький уклін.

Як приходить біда,то вона не 

омине,людина залишається зі своєю 

бідою сама,та є небайдужі люди,які 

завжди прийдуть на допомогу. Така 

біда трапилася з нашою 

односельчанкою Басенко Тетяною. 

Терміново була потрібна допомога для 

онкологічної операції.

Добренці   терміново 

почали збирати кошти. Кошти  

приносили і по 50 гривен і по 800 

гривен. Операція пройшла,та зараз 

потрібно проведення дороговартісних 6 

курсів поліхіміотерапії  і люди знову 

відгукнулися ,адже життя людини це 

саме цінне. Дякуємо Добренці за 

допомогу. Село має назву 

Добре і добрі та співчуваючі люди 

живуть в нім. Зі своєю бідою не 

потрібно перебувати на самоті. І 

завжди треба допомогти людині ,яка 

опинилася в тяжких умовах, хто чим 

може .щира подяка від Тетяни.

Художній керівник хореографічного 

ансамблю «Гармонія» Наталя Дуракова

прийняла участь в конкурсі 

«Талановита молодь Баштанщини» та 

отримала нагородження.

На сьогоднішній день – дуже добре, 

що молодь залишається в жити в селі. 

Тим паче, якщо це люди, які хочуть 

згуртувати громаду залучаючи їх до 

різних заходів. 

Танцювальний колектив «Гармонія» 

Добренського БК прийняв участь у 

фестивалі до Дня Івана Купала 

с.Мішково-Погорілове.



Оголошення та привітання

12 серпня відзначають своє професійне свято 

ветеринари.

Від усього серця вітаємо вас з професійним святом –

Днем працівників ветеринарної медицини!

Щиро вдячні Вам за сумлінне виконання

Ваших професійних обов’язків:забезпечення профілактики,

діагностики та лікування сільськогосподарських тварин,

гарантій якості та безпеки агропромислової продукції.

Нехай благословенними будуть Ваші дороги, нехай завжди супроводжують успіхи, радують друзі, 

колеги, надихають нові справи, окриляє любов, зігріває родинне тепло!

Нехай кожна мить життя радує своєю неповторністю. Хай усе добре, зроблене з душею і натхненням, 

повертається до Вас сторицею!

19 серпня – медовий спас

та день пасічника.

Шановні пасічники!

Цієї чудової серпневої пори,

коли хлібороби справляють обжинки,

а в садах дозрівають соковиті плоди, ви відзначаєте своє

професійне свято.

За покликанням душі ви долучилися до надто складної, але дуже цікавої, сповненої романтики 

справи, яку наші пращури започаткували в сиву давнину та секретів якої природа приберегла ще на 

багато поколінь пасічників.

Нехай Божа іскра вашого таланту спалахне в серцях дітей та онуків, які продовжать славний родовід

пасічників на нашій квітучій і благословенній батьківській землі!

Оголошення

23 серпня День Державного прапора України

19.00 год. біля будинку культури відбудеться

флешмоб ( приймають участь всі бажаючі)

20.00 год. перегляд док.фільму

«Державна символіка»

24 серпня День Незалежності України

0 10.00 гуляння в парку відпочинку

(ігри, забави, конкурси)

20.00 год. святковий концерт

«Тобі пісня моя, Україно»                                           


