2008

Vážení občania,
dovoľujem si Vás osloviť a oboznámiť s
doterajšou prácou na obecnom úrade v
Nadliciach v roku 2007. Je tomu rok čo
som sa prostredníctvom Nadlických novín
prihovoril Vám občanom.
Za tento čas sa udialo veľa. Začali sa
jednania o plynofikácii obce, o vybudovaní
centrálnej kanalizácie s orientáciou na
čističku v Chynoranoch, o rekonštrukcii
materskej školy (MŠ) a kultúrneho domu.
Tieto jednania sa uskutočnili na obecnom
úrade za účasti poslancov obecného
zastupiteľstva a zainteresovaných strán.
V marci prebehla rekonštrukcia verejného
osvetlenia, na ktorú sme vynaložili náklady
vo výške 141 021 Sk (pôvodný rozpočet
bol 175 000 Sk), takže sme ušetrili 34 000
Sk. Toto úsporné verejné osvetlenie nám
ušetrilo za rok 2007 približne 80 000 Sk
nákladov na elektrickú energiu.
Obecné zastupiteľstvo sa v apríli 2007
rozhodlo
zmeniť
pôvodný
projekt
kanalizácie riešený malými čističkami v
počte 76 kusov na centrálnu kanalizáciu.
Koncom mája 2007 sme dostali dotáciu
5,8 milióna korún na vybudovanie
kanalizácie. Tieto peniaze nám poskytol
environmentálny fond.
Žiadali sme prostriedky (podľa projektu vo
výške 750 000 Sk) z Ministerstva financií
na obnovu strechy kultúrneho domu.
Dostali sme len 150 000 Sk, ktoré máme
zatiaľ na učte.
Opravovali sme naše budovy, ktoré boli
a sú v alarmujúcom stave, z vlastných
zdrojov. Kultúrny dom – oprava
elektroinštalácie, kúrenia, strechy, pódia
a komína, opravy budovy ZŠ Nadlice.

Ďalej sme upravovali priestranstvo
materskej školy - nadlický park.
Najväčším
problémom
Nadlíc
sú
nevysporiadané pozemky. Napr. pod
kultúrnym domom, cesty a verejné
priestranstvá. Je to smutne konštatovanie,
lebo nám to bráni čerpať financie z
európskych
fondov.
Usporiadanie
obecných pozemkov nás bude stáť nemalé
finančné prostriedky a čas. Mojou prioritou
je, aby sme mali pozemky vysporiadané
a vo vlastníctve obecného úradu.
V januári
2008
poslanci
rozhodli
o vyčlenení 250 000Sk na projektovú
dokumentáciu zvyšnej časti centrálnej
kanalizácie.
Na jar 2008 plánujeme
vybudovať
chodník v dĺžke 70 m v časti Kaplnka,
ktorý je vedľa hlavnej cesty. Tento
chodník budeme budovať pomocou
aktivačných pracovníkov.
V priebehu
letných
prázdnin
2008
plánujeme rekonštruovať MŠ (výmena
okien, zníženie stropov, doriešenie kúrenia
a kanalizácie). Prosím občanov, ktorí
môžu pomôcť prácou na rekonštrukcii
MŠ, aby sa prihlásili na obecnom úrade.
Tieto práce chceme realizovať za
pomoci Vás občanov Nadlíc.
V našej obci sme realizovali viacero
kultúrnych akcii, ktorých som sa zúčastnil
a kde mi pomáhali poslanci obecného
zastupiteľstva,
začo
im
ďakujem.
Ďakujem
aj
všetkým
občanom
a sponzorom, ktorí prispeli svojou
prácou alebo finančnými darmi.

- Bc. Peter Dubravický starosta obce
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Poďakovanie sponzorom a poslancom
obecného zastupiteľstva.
Podujatia, ktoré sa uskutočnili v roku
2007,
boli venované Vám občanom
a Vašim deťom. Organizoval ich Obecný
Úrad Nadlice na čele so starostom Petrom
Dubravickým, poslancami a sponzormi.
Preto vyjadrujeme poďakovanie všetkým
poslancom a občanom, ktorí pomohli
alebo prispeli prácou pri jednotlivých
kultúrnych akciách.
V roku 2007 sa uskutočnili tieto akcie:
- STAVANIE MÁJOV
Poslanci, ktorí sa zúčastnili na príprave:
p.S.Bíreš, p.D.Šmatláková, Ing.Ľ. Šmatlák,
p.G.Gerbelová
Program zabezpečila: Dychová hudba
Nadličanka
Sponzori: Ing.Ľ.Šmatlák, p.S.Bíreš, OcÚ
Nadlice
- DEŇ MATIEK
Poslanci: p.S.Bíreš, p.G.Gerbelová,
p.D.Šmatláková,
Ďalší: Ing. M. Košíková, p.P.Paulička
Program: MŠ: riaditeľka p.Vožňáková,
učiteľka p.Kováčiková, Dychová hudba
Nadličanka
Sponzori: OcÚ Nadlice
- DEŇ DETÍ
Poslanci: p.S.Bíreš, p.G.Gerbelová,
p.D.Šmatláková,
Ďalší: p.P. Paulička
Program: MŠ Nadlice
Sponzori: p.V. Masarik, OcÚ Nadlice
- VATRA ZVRCHOVANOSTI
Poslanci: p.P.Adamec, Ing.Ľ.Šmatlák,
p.G.Gerbelová, p.D.Matejčík, p.S.Bíreš,
p.D.Šmatláková.
Ďalší: p.P.Bodocký , p.P.Paulička
Sponzori: OcÚ Nadlice, Ing.Ľ.Šmatlák,
p.S.Bíreš
– MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Poslanci: p.G.Gerbelová, p.D.
Šmatláková, p.S.Bíreš,

Ďalší: p.P.Paulička, Ing.M.Košíková,
p.P.Bodocký, p.E.Masná, p.M.Ševčíková,
p.S.Šmatláková,
Program: Materská Škola a Dychová
hudba Nadličanka
Sponzori: OcÚ Nadlice
- MIKULÁŠ
Poslanci: p.D.Šmatláková, p.S.Bíreš,
p.G.Gerbelová,
Ďalší: p.E.Masná,p.S.Šmatláková,
p.P.Paulička,p.P.Bodocký,
Ing.M.Košíková
Sponzori: Piváreň Nadlice, Ing.Ľ.Šmatlák,
p.V. Masarik, p.P.Adamec, p.S.Bíreš
- POSEDENIE PRI JEDLIČKE
Poslanci: p.D.Šmatláková, p.G.Gerbelová,
p.S.Bíreš.
Ďalší: p.P.Paulička, p.P.Bodocký
Program: MŠ Nadlice
Sponzori: OcÚ Nadlice
- JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ
Poslanci: p.D.Šmatláková, p.G.Gerbelová,
Ďalší: Ing.M.Košíková, p.E.Masná,
p.M.Ševčíková, p.P.Paulička
Program: p.D.Kardošová a Dychová
hudba Nadličanka
Sponzori: OcÚ Nadlice
- SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Poslanci: Bc.PeterDubravický,
p.D.Šmatláková, p.G.Gerbelová
Ďalší: p.E.Masná, p.Ľ.Dubravická,
Ing.V.Dubravická, p.M.Ševčíková,
p.P.Paulička, p.J.Dubravický
p.L.Dubravický, p.P.Pagáč, p.M.Harcek,
p.P.Bodocký
Sponzori: Red Collin Nadlice,
Ing.Ľ.Šmatlák, p.I.Rosa, OcÚ Nadlice,
p.V.Masarik, p.D.Dubravický, p.S.Bíreš
Silvestrovskú zábavu poriadal obecný úrad
Nadlice. Zisk ( 17 160 Sk) bol venovaný
Materskej Škole. MŠ si zakúpila
automatickú pračku, žehličku a uteráky.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave
podujatí a prispeli sponzorskými darmi,

SRDEČNE ĎAKUJEME.
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Výstavba kanalizácie v Nadliciach.
Pôvodný projekt kanalizácie z roku 2002
bol riešený malými domovými čističkami.
Preto bol tento projekt v roku 2007 na
základe
rozhodnutia
obecného
zastupiteľstva zmenený. Z toho dôvodu
bolo potrebné vybaviť nové stavebné
povolenie na časť Doliny I, II a III. Tento
projektu uskutočnila firma Area Medica
Slovaca, ktorá vyhrala výberové konanie v
roku 2002.
Realizácia sa uskutočnila
v mesiacoch október, november, december
2007. Stavbu nám komplikovali zlé
poveternostné
podmienky,
žumpy
a vývody septikov, ktoré sú na obecných
pozemkoch a verejných priestranstvách.
Aby sa vývody z domov neporušili, museli
sa obchádzať. Na niektorých úsekoch sa
preto musela porušiť cesta, čím sa stavba
predražila.
Poskytnuté
peniaze
sa
museli
preinvestovať do konca roku 2007. Ak by
sa tak nestalo, peniaze by nám prepadli
a prišli by sme o možnosť čerpať ďalšie
financie.
Občanom, ktorých sa stavba týkala
chcem poďakovať za trpezlivosť
a spoluprácu. Úpravy terénu budú
realizované v mesiacoch apríl, máj 2008.
- Bc. Peter Dubravický Hodnotenie práce a činností Jednoty
dôchodcov v Nadliciach
V roku 2007 pribudlo 5 nových členov
a počet členov sa rozrástol na 42.
Dňa 23.5.2007 sa uskutočnil zájazd do
poľského
mesta
Jablonka.
Počet
zúčastnených bol 36. Pre našich členov
sme usporiadali posedenia a to k Veľkej
noci a k Vianočným sviatkom. Zúčastnili
sme sa spoločného posedenia k úcte
starším, ktoré organizovalo Obecné
zastupiteľstvo v Nadliciach. V roku 2007
sme
osobne
navštevovali
našich
jubilujúcich členov Jednoty dôchodcov
a v roku 2008 sme sa zaviazali,
zorganizovať naším členom spoločné
posedenie v mesiaci november 2008.
Olympiáda, ktorá bola organizovaná

v roku 2007 v Partizánskom, v športovom
areály ZDŠ Rudolfa Jašíka sa zúčastnil iba
pán Ďatelinka Milan. Organizácia Jednoty
dôchodcov
v Malých
Uherciach
organizovala zájazd na vinobranie
v Pezinku, ktorého sa zúčastnili aj naši
dvaja členovia a to p. Ďatelinka a p.
Masný. Naša organizácia podala písomné
žiadosti jednotlivým podnikateľom, ktorí
pôsobia v našej obci o finančnú výpomoc
a to:
Kerko,
Piváreň,
Reštaurácia,
Liehovar, p. Masarik, Tomková Elena atď.
Z týchto menovaných nás finančne
podporili Kerko, Reštaurácia a pani
Tomková
materiálnou
výpomocou.
Ostatných, dôchodci nezaujímajú. Okrem
podnikateľov nám prispel finančnou
výpomocou aj Obecný úrad na zájazd do
Poľska v sume 5000,- Sk. Naša organizácia
sa nedá porovnať s ostatnými v našom
okrese, ktorým podnikatelia prispievajú
pomerne veľkou finančnou podporou na
zájazdy do kúpeľov a inde. Prosili by sme
aj my našich podnikateľov, aby si viacej
uctili
našich
dôchodcov
a prispeli
finančnou výpomocou.
Na záver by som chcel poďakovať
všetkým členom našej Jednoty dôchodcov
za dobrú spoluprácu pri organizovaní
posedení, ktorú vykonali za rok 2007
a popriať novému výboru, aby pokračoval
v začatej práci so želaním všetkého
dobrého v nastavajúcich rokoch.
- M. Ďatelinka Jarné upratovanie!!
Obecný úrad oznamuje občanom, že
v dňoch 14.-16. 3. 2008 budú pristavené
kontajnery
na
domový
odpad.
Upozorňujeme občanov, že kontajnery
neslúžia na zelený a stavebný odpad, ale
iba na odpad domový (napr. plasty,
koberce, pneumatiky a pod.)
Najbližšie budú kontajnery na domový
odpad pristavené 2 týždne pred hodami.
O kontajneroch na zber zeleného odpadu
(napr. konárov) bude obecný úrad
informovať prostredníctvom obecného
rozhlasu
- obecný úrad -
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Športová rubrika
Každý športový fanúšik si každú nedeľu
počas jesennej a jarnej sezóny rád pozrie
futbalový zápas. Už sa blíži jarná sezóna
a preto mi dovoľte trochu pripomenúť
históriu nadlického futbalu, aj keď nie až
takú ďalekú.
Začal by som vtedy,
keď Nadlice
postupovali do prvej triedy PE –BN.
Postup sa rodil pod taktovkou pána Pavla
Galbu a členov výboru Erika Rosu,
Jaroslava Martinca, Milana Ďatelinku,
Ivana Šmatláka, Vladimíra Broniša, Petra
Šimonoviča a Jozefa Špeťka.
Hráči, ktorí sa pričinili o postup:
Vladimír Mičko, Peter Dubravický, Štefan
Šupa , Vladimír Broniš , Lubomír Šmatlák,
Miroslav Bíreš, Stanislav Bíreš, Peter
Galbo, Peter Beko, Vladimír Beko, Július
Gális, Marek Gális, Pavol Švajc, Peter
Kajan, Zdeno Rosa.
Začala sa nová sezóna, ktorá ukázala
nedostatky Nadlického futbalu. Nadlice
síce hrali prvú triedu PE –BN, ale 4 dlhé
roky sa nachádzali na spodných priečkach.
V roku 2004 po jesenných nelichotivých
výsledkoch bol zvolený nový výbor a nový
tréner, členovia výboru: Miroslav Rosa,
Peter Dubravický, Ivan Šmatlák, Zdenko
Rosa, Miroslav Marko, J. Dubravický.
Trénermi sa stali: Ľubomír Šmatlák st.,
Peter Dubravický. A začali sa boje
o záchranu!
Nadlice sa zachránili v ročníku 2005
v jarnej časti. Hoci sme skončili na
predposlednom mieste a vypadali dve
mužstvá, Nadlice sa udržali v I. triede PE–
BN, keďže sa odhlásili Chynorany B.
Do jesennej časti ročníka 2005 Nadlice
nastúpili
s posilneným
mužstvom.
Z TEMPA Partizánske sa vrátil Peter
Dubravický. Po dlhšej prestávke začali
opätovne hrať Július Gális, Jozef Švajc
a mužstvo zapracovalo aj nových hráčov
napr. Michala Švajca, Ševčíka Miroslava
ml., Fuksu Vladimíra a začala sa nová
etapa Nadlického futbalu.

Po jarnej časti roku 2006 sa mužstvo
umiestnilo na 6.mieste. V jesennej časti
ročníka 2006 mužstvo prebral pod svoju
taktovku tréner Jozef Gogola. Mužstvo
rástlo a skončilo na 1. mieste. Po zimnej
prestávke v jarnej časti roku 2007 sa však
mužstvo dostalo do problémov, keďže
kvôli pracovným povinnostiam chýbal
kľúčový hráč Tomáš Masný. Mužstvo sa
uspokojilo
s jesennými
výsledkami
a výkony mužstva začali kolísať. Nakoniec
sme 1. miesto neobhájili a skončili sme
v roku 2007 na peknom 3. mieste.
V jesennej časti roku 2007 sa trénerského
postu „A“ mužstva ujal Miroslav Marko st.
V tomto roku sa konečne po dlhej odmlke
skompletizovalo dorastenecké mužstvo
pod taktovkou trénera Stanislava Bíreša st.
Dorast
reprezentoval
prekvapujúco
dobrými výsledkami. Ukázalo sa, že máme
kvalitných a talentovaných hráčov, ktorí
budú v budúcnosti obliekať dres „A“
mužstva.
Vo februári 2008 sa uskutočnila členská
schôdza, na ktorej výbor TJ Družstevník
Nadlice upresnil členov výboru. Uzniesol
sa na zvýšení iniciatívy v práci s mládežou
a motivácii hráčskeho kádra. Súčasný
výbor má týchto členov: predseda M.
Kopecký, tajomník: D. Dubravický ,vedúci
hospodárskej činnosti: Zdeno Rosa, tréner:
Miro Marko st., ostatný členovia: J.
Marková, P. Paulička.
A“ mužstvo:
P. Dubravický, I. Rosa, M. Samek, Š.
Poštrk, T. Marko, S. Bíreš, M. Marko ml,
M. Bíreš, P. Beko, V. Beko, Ing. Ľ.
Šmatlák, J. Švajc, T. Masný, M. Kopecký,
M. Gális, V. Fuksa, P. Švajc, M. Švajc, J.
Gális
Tréner: Miroslav Marko ml.
Dorast:
V. Masarik, M. Mozola, M. Marko, P.
Bezák, J. Paulička, L. Roman, P.
Kmotorka, M. Šupa, R. Šupa, J. Chrenko,
M. Kováčik, T. Dobročáni, P. Ďatelinka,
J. Kurtiš, T. Kmotorka, D. Belkovič, J.
Hlaváč
Tréner: Stanislav Bíreš
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Aktuálna tabuľka mužov - I. trieda
okresov PE–BN

Poznámka:
4. kolo Žabokreky nad Nitrou - Klátová
Nová Ves 0 : 3 kont. 100 / d
11.kolo Nadlice - Žabokreky nad Nitrou 10
: 0 kont. 100 / e
13.kolo Malé Bielice - Podlužany 4 : 0
kont. 100 / e
5. kolo Klátova Nová Ves - Malé Bielice
3:0 kont. 100/c
“A“ Muži Jar 2008
Klátova Nová Ves - Nadlice

23.03.2008 15.00

Nadlice - Malé Bielice

30.03.2008 11.00

Dvorec - Nadlice

06.04.2008 15.30

Nadlice - Šišov

13.04.2008 11.00

Dolné Naštice - Nadlice
Nadlice - Uhrovec

20.04.2008 16.00
27.04.2008 11.00

Krásna Ves - Nadlice

04.05.2008 16.30

Nadlice - Zlatníky

11.05.2008 11.00

Podlužany - Nadlice

18.05.2008 17.00

Nadlice - Veľké Držkovce 25.05.2008 11.00
Žabokreky nad
- Nadlice
Nitrou

01.06.2008 17.00

Skačany - Nadlice

08.06.2008 17.00

Nadlice - Dežerice

15.06.2008 17.00

Aktuálna tabuľka - I. trieda dorast
okresov PE-BN

Dorast Jar 2008
Miezgovce - Nadlice

15.03.2008 12.30

Malá
Nadlice Hradná

23.03.2008 12.30

Veľké Bielice - Nadlice

29.03.2008 14.00

Nadlice - Krásno

05.04.2008 13.00

Chynorany "B" - Nadlice

13.04.2008 13.00

Nadlice - Uhrovec

19.04.2008 13.30

Krásna Ves - Nadlice

26.04.2008 13.30

Nadlice - Zlatníky

01.05.2008 14.00

Podlužany - Nadlice

04.05.2008 14.00

Nadlice - Biskupice 10.05.2008 14.00
Pečeňany - Nadlice

17.05.2008 17.00

Kolačno - Nadlice

24.05.2008 17.00

Nadlice - Rybany

01.06.2008 14.30

Dežerice - Nadlice

08.06.2008 14.30

Nadlice - Nedašovce 15.06.2008 14.30
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“A“ Muži

Horný rad z ľava : Z. Rosa, P. Švajc, Š. Poštrk, M. Samek, J. Gális, M. Kopecký, V. Fuksa,
tréner M. Marko Dolný rad z ľava: M. Gális, Ľ. Šmatlák, M. Marko ml., P. Dubravický, T.
Masný, I. Rosa, P. Bezák Chýbajú: S. Bíreš, M. Bíreš, M. Švajc, J. Švajc, P. Beko, V. Beko,
T. Marko
Kultúrny prehľad aktivít na rok 2008
Mesiac
Január
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október

November
December

Názov akcie
Detský karneval
Veľkonočná zábava
Stavanie májov
Deň matiek
Deň detí
Futbalový memoriál Dezidera Moravčíka
Posedenie – darcovia krvi
Vatra zvrchovanosti
Šarkaniáda
O najkrajšieho strašiaka z tekvičky
Hodová zábava
Mesiac úcty k starším
Katarínska zábava
Mikuláš
Vianočné posedenie s dôchodcami
Jasličková slávnosť
Silvestrovská zábava

Miesto konania
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Obec
Kultúrny dom
Ihrisko TJ Nadlice
Areál TJ
Zasadačka kult. domu
Ihrisko TJ Nadlice
Ihrisko TJ
Areál materskej školy
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Kostol
Kultúrny dom
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MŠ – informuje občanov
Každý z nás si pod inštitúciou
materská škola predstavuje niečo iné.
Niekto si myslí, že náplňou práce
pedagogických pracovníkov je hrajkanie sa
s deťmi a nič nerobenie. Iní si zas myslia,
že pani učiteľky sú tam na to, aby deti len
strážili. No zamysleli ste sa skutočne nad
tým, čo je skutočnou náplňou ich práce?
Prvoradé je zabezpečiť všestranný
harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa.
Alfou a omegou našej práce je Program
výchovno-vzdelávacej práce pre MŠ,
z ktorého si plníme jednotlivé úlohy.
Plnenie úloh v jednotlivých zložkách
zabezpečuje
primeraná
frekvencia
striedania
zložiek
v dvojtýždňových
intervaloch. Pri práci s deťmi využívame aj
časopis Vrabček a pracovné zošity.
Osvedčili sa nám ranné kruhy, kde deti
učíme verbálne i neverbálne komunikovať,
nadväzovať
kontakt
s dospelými
i s kamarátmi, počúvať iných. Našim
cieľom je zabezpečiť všestranný rozvoj
detí v súlade s vekovými osobitosťami, aby
boli schopné v 6 roku života sa začleniť do
vzdelávacieho procesu v ZŠ. V deťoch
pestujeme pocit bezpečia, prejavujeme
citovú náklonnosť a vytvárame základy
psychického zdravia. Počas školského roka
sa snažíme deťom vytvoriť príjemné
a podnetné prostredie pre rozumový
a citový život plný poznania a radosti,
láskavým a spravodlivým prístupom sa im
snažíme uľahčiť adaptáciu na nové
prostredie. Záujem detí o rôzne aktivity
a činnosti podnecujeme aj pomocou
vhodného
estetického
prostredia,
obmieňaného podľa ročného obdobia alebo
sviatku. Záujem o tieto estetické zložky
rozvíjame u detí aj nácvikom programov
ku rôznym podujatiam – Mikulášska
oslava, Vianočná besiedka, Fašiangy, Deň
Matiek, vystúpenie v KD pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. V budúcnosti
chceme zvyšovať úroveň pracovnej
estetiky, podporovať hudobne, literárne
a výtvarne nadané deti, utvárať trvalý
pozitívny vzťah ku knihe, k literárnemu
dielu. V oblasti somaticko-motorickej je
pre nás hlavným cieľom upevňovať

fyzické a psychické zdravie, telesný
a duchovný rozvoj, rozvoj empatie, veku
primerané rozhovory o drogách, o ochrane
zdravia. Aj naďalej chceme zvyšovať
fyzickú a psychickú odolnosť detí,
posilňovať vôľové vlastnosti detí.
Lingvistická oblasť – poskytujeme
deťom dokonalý rečový vzor, snažíme sa
odstraňovať dialekt. Diagnostikovaním
úrovne reči sme zistili u niektorých detí
komunikatívne dysfunkcie, ktoré sa
snažíme odstraňovať. Sú to: nesprávne
tempo reči, hlasitosť reči, nezreteľná
výslovnosť hlások a hláskových skupín.
Rodičom
odporúčame
návštevu
logopedičky. Aj naďalej chceme u detí
utvárať pozitívny vzťah k materskému
jazyku,
pokračovať
v logopedickej
starostlivosti. Oblasť logicko-matematická
a vedeckého poznania – rozvíjame u detí
kognitívne (poznávacie) a nonkognitívne
(mimopoznávacie)
kvality
osobnosti
dieťaťa. Vytvárame vhodné podmienky pre
veku primeraný poznatkový systém.
Rozvíjame u detí grafomotorické zručnosti,
riešime samostatné úlohy a matematické
operácie, podnecujeme a rozvíjame u nich
začiatky
logického
myslenia.
Sociálno-emocionálna oblasť –
v tejto oblasti rozvíjame u detí prosociálne
správanie a uplatňujeme prvky tvorivo
humanistickej výchovy. Do všetkých
činností zaraďujeme prvky prosociálnej
výchovy, pestujeme u detí asertívne
správanie, odstraňujeme negatívny vplyv
vonkajších vnemov, hlavne u detí zo
sociálne slabšieho prostredia. U detí
pozorujeme aj agresivitu, sebeckosť,
neprispôsobivosť, tieto javy sa snažíme
eliminovať. Okrem toho, že plníme
Program výchovno-vzdelávacej práce pre
MŠ, pripravujeme pre deti mimoškolské
aktivity. Mnohí rodičia porovnávajú tieto
mimoškolské aktivity našej materskej
školy s aktivitami mestských materských
škôl. Materské školy v meste majú veľa
možností – plaváreň, kino, divadlo....
a takmer žiadne náklady. Myslíte si, že
keby sme mali takúto možnosť, nevyužili
by sme ju???
Riaditeľka MŠ
7

Vatra zvrchovanosti na ihrisku (2007)

Atrakcie pre deti (2007)

Dychová hudba Nadličanka zahrala naším
najstarším občanom (2007)

Žrebovanie tomboly Silvester (2007)

Mikuláš pri odovzdávaní darčekov (2007)

Prípravy na Silvestrovskú zábavu (2007)

Mesiac úcty k starším (2007)

Fašiangy(2008)
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