
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   

 

Привітання міського голови з Різдвом 
Христовим 

 

Шановна громадо! 

  Тепло і сердечно вітаю вас зі світлим і 
радісним святом яке об’єднує у собі і наше 
дитинство, і наше сьогодення, і мрії про 
майбутнє, – Різдвом Христовим! 
   Різдво – це завжди народження надії на 
все краще, на здійснення найзаповітніших 
мрій і помислів. Нехай цьогорічне Різдво 
стане початком нової  щасливої дороги в 
новий щасливий рік. 
  У різдвяний вечір немає місця кращого за 
рідний дім! Ми збираємося тісним 
дружним колом з близькими та друзями, 
вітаємо один одного і бажаємо найкра-

щого! 
  Хай Різдво Христове наповнить Ваші 
серця вірою, надією та коханням, а 
життєва нива з року в рік засівається 
зернами добра, щастя та благополуччя. 
Нехай щедра доля наділить Вас і Ваші 
родини міцним здоров’ям, взаєморозу-

мінням і любов’ю.  
  Гарних Вам і радісних різдвяних свят! 

            З повагою ‒ голова об’єднаної громади  
                                                      Іван Рубський 
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Новорічна казка в Плющівській ЗОШ 

 
 

  Закінчення першого семестру навча-

льного року співпадає з довгоочікуваними 
Новорічними та Різдвяними святами, яких 
так чекають і діти, і дорослі, тим більше, 
що попереду зимові канікули. Новий рік - 
це свято, коли чудеса трапляються 
щосекунди. У переддень Нового року  

знову починаємо вірити в казку, 
сподіваємося на щасливі зміни і, 
затамувавши подих, загадуємо бажання. А 
щоб всі мрії справдилися,  учні нашої 
школи підготували казкову атмосферу -

  прикрасили новорічну  ялинку, шкільний 
холл  сніжинками, гірляндами та іграш-

ками. Міністерство учнівського самовря-

дування під керівництвом педагога-

організатора Ольги Сукманової органі-
зувало захопливі новорічні дійства біля 
ялинки та міні-дискотеки. 

  Школа перетворилася на казкову країну 
від розмаїття карнавальних костюмів, а 
учні – на жителів цієї країни, які володіють 
неабиякими акторськими здібностями.   

 



 

Цікаві та різноманітні номери зробили це 
свято незабутнім. 
  А по завершенню дійства всі дітки 
отримали від Діда Мороза та Снігуроньки 
новорічні подарунки. 

 

 

                                       *** 

   Голокост. Цього не можна забувати… 

27 січня – скорботна дата. У цей день 
Україна разом зі всією світовою 
спільнотою вшановує пам’ять жертв 
Голокосту ‒ однієї з найстрашніших та 
найжорстокіших сторінок історії людства 
ХХ сторіччя. 
   Трагедія єврейського народу в роки 
Другої світової війни ‒ це скорботний урок 
для всього людства, застереження про 
небезпеку расизму, ненависті й нетер-

пимості, який завжди нагадуватиме про 
страшні наслідки одержимої ідеології, яку 
сповідували прихильники фашизму. Через 
жахи гетто і нацистських таборів смерті 
пройшла безкінечна кількість чоловіків, 
жінок, дітей, і лише деяким з них вдалося 
вижити. Ті, хто лишилися в живих, самим 
своїм життям несуть нам найважливішу 
думку: про тріумф людського духу. Вони є 
живим підтвердженням того, що тиранія, 
навіть якщо вона виникає, ніколи не 
святкуватиме перемогу. 
   У День скорботи та пам’яті ми схиляємо 
голови перед тими, чиї життя забрали 
страшні події тих часів та згадуємо 
українців, які всіма способами намагалися 
їм допомогти, і нерідко платили за це своїм 
життям. Приєднуємося до загальної печалі 
й прагнемо співчувати болю та втраті, ім’я 
якої Голокост. Її ніяк не заповнити. Вже не 
запобігти. Але нехай живе надія, що 
подібного більше ніколи не повторитися! 
Будемо пам’ятати. 

Миру усім нам, наснаги та сил. 

                                 Голова об’єднаної громади  
                                                      Іван Рубський 

 

 

    

                      Події в січні 

 

 

  9 січня 2020 року парафіяни храму Різдва 
Христового села Плющівка відзначали 
престольний празник нашої церкви. Цього дня 
до храму прибув митрополит Миколаївський і 
Очаківський Пітірім. Після урочистої зустрічі 
владики відбулася  Божественна Літургія в 
новозбудованому храмі за участі священно-

служителів Баштанського благочиння. На 
храмове свято в Плющівку прибули: голова 
Баштанської ОТГ І.Рубський, представники 
Баштанської РДА та ряд депутатів 
Баштанської міської ради. 
                                       *** 

 22 січня український народ щорічно відз-

начає День Соборності України. Розум, воля і 
любов до рідного краю згуртовують нас для 
здійснення високої мети – процвітання собор-

ної незалежної демократичної могутньої Ук-

раїни, надійної запоруки добробуту й 
щасливого життя її народу. 
  Це свято нагадує нам, що Україна не розділе-

на, що немає окремої  Східної  і Західної Ук-

раїни, а що у нас єдина держава і ми – єдиний 
народ!  

*** 

Вітаємо переможницю олімпіади з російсь-

кої мовиі літератури, Кремендюк Юлію! 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
  

 


