3
2009
Dobrý deň Vážení občania
Chcel by som sa Vám prihovoriť a

z rozpočtu

informovať Vás o činnosti Obecného

miestnych

Úradu za rok 2008. Od posledného čísla

zúčastneným

Občasníka

poďakovať

ubehlo veľa času. Za toto

obdobie

sme

riešili

množstvo

problémov, či už alarmujúci stav budov
Obecného Úradu a
majetkovo

-

Materskej školy,

právne

usporiadanie

pozemkov, zapisovanie miestnych ulíc
na listy vlastníctva a príprava projektov,
ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich
rokoch.

sme

opravovali

školy.

budovu

Rekonštrukčné

Materskej
práce

boli

a

s

prispením

podnikateľov.
chcem
aj

Všetkým

zato

veľmi

v mene

rodičov

a zamestnancov Materskej školy.
Ďakujem hlavne pánovi Ľubomírovi
Kováčikovi,
čiastkou

ktorý prispel nemalou
na

materiál,

p.Pavlovi

Adamcovi a Ing. Ľubomírovi Šmatlákovi.
Veľká vďaka patrí aj tým, ktorí prispeli
svojou prácou bez nároku na finančnú
odmenu

Počas letných prázdnin v roku 2008

obce

a

pomohli

zveľadiť

prostredie

pre

navštevujú.

Menovite - pán

Dubravický,

deti,

tak

Ján

ktoré

Šmatlák,

škôlku
Ľuboš

Vladimír

prevedené vo vnútorných priestoroch.

Šmatlák, Peter Kajan, Jozef Dubravický,

Vymenili sme okná, znížili sa stropy

Miroslav Horváth, Peter Paulička, Dušan

pomocou

(z pôvodnej

Dúbravický, Miroslav Lištiak, Michal

výšky 3,6m na 2,8m), vymenili sa celé

Šupa, Peter Kmotorka a prácou som

rozvody kúrenia a kúpili sme nové

prispel aj ja osobne.

sadrokartónu

radiátory, taktiež sa vymenili elektrické
rozvody a stropné lampy. Financovanie
týchto opráv sa mi podarilo zabezpečiť

Som

však

sklamaný

z

prístupu

rodičov, ktorí sa na týchto prácach
nezúčastnili. Všetky tieto investície mali
1

za účel zlepšiť úroveň prostredia pre

V roku

2008

sa

naše deti, a taktiež znížiť prevádzkové

chodník

vedľa

hlavnej

náklady

energiu

kaplnke. Práce sme začali realizovať

a vykurovanie, čo sa nám aj podarilo. Na

v novembri, ale pre zlé poveternostné

ďalšie opravy čaká vonkajšia omietka,

podmienky sme ho nemohli dokončiť.

ktorú plánujeme opraviť svojpomocne.

Na jar 2009 plánujeme položiť dlažbu,

na

elektrickú

Ešte v roku 2007 sme požiadali
z ministerstva

financií

o finančnú

podporu na rekonštrukciu strechy
Obecného úradu. V roku 2007 sme
dostali čiastku 150 000 Sk a v roku 2008
ďalších 200 000 Sk takže spolu máme
k dispozícii 350 000 Sk na výmenu

začal

budovať
cesty

pri

ktorú sme dostali ako sponzorský dar.
Na realizácii sa podieľali bez nároku na
odmenu páni Pavol Adamec, Michal
Martinec,

Luboš

Dubravický,

Jozef

Dubravický, Dušan Dúbravický, Bc. Peter
Dubravický a aktivační pracovníci Ján
Král a Rudolf Jaško.

strešných lát a krytiny Obecného úradu

V roku

a kultúrneho domu. V januári 2009 sme

projekte

zakúpili strešnú krytinu na celý Obecný

stavebného

úrad

„Odvedenie odpadových vôd Nadlice ll.

a

kultúrny

dom.

V jarných

2008

som

pracoval

kanalizácie
povolenia

na

a vybavovaní
s názvom

mesiacoch roku 2009 by sa tieto

etapa.“

rekonštrukčné

napojením sa na začatú časť Doliny I, II,

Obecného

práce

úradu

na

mali

streche

uskutočniť.

Malo

by

III, s orientáciou

sa

pokračovať

na ČOV Chynorany.

Momentálne hľadáme prostredníctvom

V októbri 2008 sme podali žiadosť na

inzerátu firmy tesárov a pokrývačov. Ich

dotáciu

cenové ponuky bude hodnotiť komisia,

prostredia. Teraz čakáme na schválenie.

ktorá

Ak by sme dotáciu dostali, časť projektu

vyberie

projektu.
práce

na

firmu

Taktiež

na

realizáciu

plánujeme

budove

ďalšie

Obecného úradu

a kultúrneho domu, výmena dlažieb
a osvetlenia, oprava stropov, obnova
maľoviek,

oprava

celého

kúrenia

a výmena okien. Financie na opravu
budeme

čerpať

z vlastných

zdrojov

a poslali sme žiadosť aj na dotáciu zo
štátneho rozpočtu.

z

Ministerstva

životného

by sa mala realizovať v druhej polovici
roka 2009.
V roku 2008 som podal žiadosť na
Úrad

vlády

SR

na

vybudovanie

multifunkčného ihriska v priestoroch
nadlického futbalového štadióna. Zatiaľ
čakáme

na

vyjadrenie

a schválenie

žiadosti.
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Investičná bytová výstavba IBV-

Zistil som, že niektoré časti ciest

v roku 2008 sa zastupiteľstvo uznieslo

a chodníkov, po ktorých milí občania

na rozparcelovaní školských záhrad na

každodenne chodíte, nepatria obci. Týka

stavebné pozemky. Proces vybavovania

sa to napríklad cesty Obecný úrad –

začal

v apríli

2008,

bolo

potrebné

rímskokatolícky kostol. Obec Nadlice sa

projekty

pre

územné

o tieto priestory stará (kosí, zametá,

konanie, zmeniť ornú pôdu na stavebné

odhŕňa sneh a robí posyp), aj keď jej

pozemky,

na

nepatria. Na tieto údržby však obec

inžinierske siete a komunikácie. Územné

nedostáva žiadne finančné prostriedky.

konanie nadobudlo platnosť v decembri

Tento

2008. Na katastri teraz čakajú jednotlivé

samosprávny kraj!!! Aby sme mohli

parcely na zápis do listu vlastníctva. Do

čerpať financie z fondov Európskej únie,

konca marca by sme mali mať listy

musíme mať jednotlivé priestory vo

vlastníctva a potom je možné parcely

vlastníctve alebo dlhodobom prenájme.

predať. Prípadní záujemcovia môžu

Za

stále posielať žiadosti na Obecný úrad.

prenájom vlastníkovi.

spracovať

V prípade

vypracovať

väčšieho

o pridelení

projekty

záujmu

pozemku

bude

rozhodovať

komisia. Uprednostnené budú mladé
rodiny s deťmi.

že

vysporiadané
Obecným
priestory.

obec

Nadlice

nemá

pozemky napr. aj pod

úradom
V roku

a iné
2007

verejné

sme

začali

rokovanie s COOP Jednota o odkúpení
pozemku pod Obecným úradom. Je
zvláštne, že od roku 1956, kedy

sa

dokončil Obecný úrad, pozemok pod
Obecným úradom a kultúrnym domom
nepatril obci. V marci 2008 sa nám
podarilo

tieto

vlastní

pozemky

Trenčiansky

musíme

platiť

V roku 2008 sa mi podarilo vybaviť
zapísanie neknihovaných parciel (ulíc)
na listy vlastníctva. Táto práca je veľmi
zdĺhavá a finančne náročná. Zapísaním

Po nástupe do mojej funkcie ma
zaskočilo,

priestor

tento

pozemok

konečne

jednotlivých ulíc pribudlo do majetku
obce 16000 m². Ďalšie ulice, ktoré sú vo
vlastníctve

rímsko-katolíckej

cirkvi

budeme musieť odkúpiť alebo vymeniť
za pozemky tej istej výmery.
Z vlastnej skúsenosti iste viete, že
riešenie majetko-právnych vzťahov je
finančne

náročnou

a

dlhodobou

záležitosťou, a nie je túto prácu navonok
vidieť. Keby všetky miestne cesty boli
vysporiadané, ako je to v ostatných
obciach (napr. Livinské Opatovce), mohli

odkúpiť.
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by

sme

tieto

financie

Hospodárenie Obecného úradu za

využiť

viditeľnejšie. Tieto problémy nás brzdia

rok

aj pri čerpaní financií z Fondov EÚ.

investíciám sme ku koncu roka 2008

V decembri sa stala dopravná nehoda,
ktorá

spôsobila

zastávky

dolnej

zničenie

SAD.

Nakoľko

boli

zlé

poveternostné podmienky a vymáhali
sme škodu z poisťovne, nebolo možné
zastávku

opraviť.

Prosím

Vás

o trpezlivosť, situácia sa bude riešiť

obce

Aj

napriek

veľkým

skončili v plusových hodnotách. Ušetrili
sme najmä na kúrení v materskej škôlke,
na

spotrebe

elektrickej

energie

verejného osvetlenia. Investovali sme do
projektovej

dokumentácie,

geometrických
parciel,

plánov

opráv

do

k zapísaniu

materskej

školy

a kultúrneho domu, verejného chodníka,

hneď ako to dovolí počasie.
Plynofikácia

2008.

detského kútika na futbalovom ihrisku,

Nadlice.

Po

do rôznych kultúrnych akcií a podpory

viacerých pracovných stretnutiach so

miestnych organizácií (TJ Nadlice, DH

zástupcami SPP a nadlického liehovaru

Nadličanka, Slovenský orol, Rímsko-

sme dospeli k tomu, že bez napojenia

katolícka cirkev, Poľovnícke združenie

liehovaru, nemá SPP kvôli vysokým

a HK

investíciám a slabej návratnosti záujem

podporili

plynofikovať obec Nadlice. Liehovar,

podnikatelia, ktorým srdečne ďakujem.

ktorý

najväčším

(p.Ľubomír Kovačik,

pre

SPP

p.Pavol Adamec, Ing. Ľubomír Šmatlák,

rozšíriť

p.Stanislav Bíreš, p.Vladimír Masaryk,

svoju výrobu. Pri prestavbe výrobných

p.Tomková, p.I. Čamara a p.M. Kopecký).

by

mal

odberateľom
zaujímavý,

byť

plynu,
pretože

je

plánuje

priestorov sa počíta aj s vybudovaním
plynovej kotolne. Financie na prestavbu
plánujú

čerpať

z Európskych
liehovaru,

v roku

fondov.
by

zapojenie obce.

malo

Po

2009
napojení

nasledovať

Nadlice).

Naše

aj

hospodárenie

niektorí

miestny

p.Rudolf Vlnka,

V auguste 2008 sa na obecný úrad
finančná

nahlásila

kontrola

z ministerstva financií zo Zvolena,
ktorá

prišla

kontrolovať

použitie

štátnych financií za rok 2005, 2006
a 2007. Kontrolóri strávili v našej obci
10

dní.

potvrdili

Závery

finančnej

kontroly

správne

použitie

všetkých

štátnych financií.
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Ako viete milí občania, našu obec

sa nič nerobí. Títo občania nemajú

prezývajú „drevená dedina“. Čo je

dostatok informácií a ani o ne nestoja.

príčinou tohto názvu? Niektorí občania

Pozrime sa na iné obce (ako to sami

si myslia, že verejný priestor je vhodný

mnohokrát

na dlhodobé skladovanie (dreva, vrakov

občania

áut, atď.) Nie je to pravda!! Verejný

pomáhajú a šíria jej dobré meno.

priestor je priestor, ktorý využívajú
občania na cesty, chodníky, inžinierske
siete, prípadne na krátkodobé uloženie
materiálu (do 2 mesiacov). Ešte v roku
2006 zastupiteľstvo obecného úradu
prijalo uznesenie o prenájme verejného

poukazujete),

vzťah

ako

a podpory to pôjde omnoho ťažšie.
Názory môžeme mať rôzne, ale dúfam,
že nás spojí náš spoločný domovNADLICE.
-Bc. Dubravický Peter-

začatý deň. Nakoľko sa toto nariadenie
a neustále

obci,

majú

Vážení občania, bez Vašej pomoci

priestranstva za cenu 6Sk/m2 za každý

nedodržuje

k svojej

aký

starosta obce

pribúdajú

sťažnosti zo strany občanov, zasadla
poriadková komisia a rozhodla riešiť
túto situáciu nasledovne. Občanom, ktorí
si uskladňujú drevo a šroty áut na

ZOZNAM PLANOVANÝCH PROJEKTOV
V ROKU 2009

verejnom priestranstve, boli zaslané

-

Pokračovanie budovania kanalizácie

upozornenia na upratanie do troch

-

Predaj stavebných pozemkov IBV

týždňov.

-

Rekonštrukcia

Ak

upozornenie

nebudú

-

Na záver Vás chcem Vážení občania
pozvať

na

pravidelné

zasadnutia

zastupiteľstva Obecného úradu, kde sa
riešia problémy obce a nastoľujú sa
ďalšie úlohy, ktoré slúžia k zlepšeniu
života

v našej

obci.

Radi

si

tiež

úradu

a kultúrneho domu

rešpektovať, bude im zaslaná faktúra za
využívanie verejného priestranstva.

Obecného

Zateplenie materskej školy a oprava
hygienických zariadení

-

Vypracovanie projektu na obnovu
ciest a chodníkov

-

Vybudovanie

multi-funkčného

ihriska
-

Dokončenie chodníka pri kaplnke

vypočujeme Vaše požiadavky a námety.
Mnoho občanov sa kriticky vyjadruje na
nesprávnych miestach a šíria názor, že
5

2. Daň za psa – predmetom dane je

Detský karneval

pes starší ako 6 mesiacov, chovaný

Fašiangy sú už tradične časom plesov,

fyzickou alebo právnickou osobou.

zábav a karnevalov. Detský karneval

Sadzba poplatku je 3,50 €/ 105 Sk

nechýbal ani v našej obci. Deti a ich

ročne za každého psa.

rodičia chystali masky, aby ich ratolesti
boli

čo

najkrajšie.

Kultúrny

dom

3. Daň

rozprávkových

bytostí

vlastníctve

0,2 €/ 6 Sk za každý aj začatý m2
a každý aj začatý deň.

veľmi pekné. Preto sa obecný úrad
masku

odmeniť

4. Miestny poplatok za komunálne
odpady

rovnako. Ďakujeme všetkým za účasť!

a kalendárny deň, čo je 10,91 €/
329 Sk ročne na osobu. Poplatok

Nadlice na rok 2009
582/2004

Z.z.

v zmysle

stavebné

2009 vo výške 0,0299 € za osobu

Miestne dane a poplatky Obce

Nadlice

a drobné

odpady sadzba poplatku je pre rok

-Daniela Šmatláková-

Obec

Nadlice,

priestranstvo užíva. Sadzba dane je

ťažké, lebo všetky masky boli nápadité a

každú

Obce

daňovníkom je osoba, ktorá verejné

Rozhodovanie,

ktorá maska je najkrajšia, bolo veľmi

rozhodol

verejného

verejne prístupných pozemkov vo

a

rozžiarenými detskými očkami. Deti
tancovali a súťažili.

užívanie

priestranstva – jedná sa o užívanie

v nedeľu 15.2.2009 ožil prítomnosťou
rôznych

za

sa oproti roku 2008 mierne zvýšil.
č.

Obec Nadlice môže poplatok znížiť

daniach

za obdobie o polovicu ročného poplatku

a miestnom poplatku za komunálne

študentovi alebo pracujúcemu, ktorý

odpady

a drobné

odpady

počas pracovného týždňa býva mimo

v znení

noviel

platného

obec a v obci sa zdržuje, iba cez voľné

o miestnych

stavebné

a v zmysle

zák.

Všeobecne záväzného nariadenia Obce

dni

Nadlice č. 3/2008 (ďalej VZN), ktoré

zmluvy,

nadobudlo účinnosť 1.1.2009, vyberá

ap./ O odpustenie, alebo zníženie je však

nasledovné miestne dane:

potrebné

1. Daň z nehnuteľností – u tejto dane

31.1.príslušného roku. Všetky sadzby sú

nedošlo oproti roku 2008 pre

prepočítané konverzným kurzom: 1€ =

fyzické osoby k žiadnym

30,1260 Sk.

v sadzbách,

zmenám

s pripojením dokladu /pracovnej
potvrdenie o návšteve školy

písomne

požiadať

do

-Ing. Košíková Miriam6

FENDEK CUP v rukách Nadličanov

Zostava Nadlice: Juraj Gieci, Pavol
Adamec, Ľubomír Šmatlák ml., Ľubomír

Uplynulý víkend vyvrcholil dvomi
finálovými
ročník

stretnutiami

Amatérskej

premiérový

hokejovej

ligy

v Partizánskom – FENDEK CUP. Triumf
si vybojovali hráči po základnej časti
druhého družstva Nadlíc, ktorí vyhrali

Šmatlák st., Peter Dubravický, Štefan
Poštrk, Juraj Poštrk, Marek Gális, Martin
Mozola, Jozef Beko, Oskar Krošlák, Pavol
Hlavatý, Stanislav Kasala, Ján Reis,
Rudolf Krivosudský, Stanislav Šínsky,
Marián Ševčík, Pavol Žákovič.

nad víťazom základnej časti Hostincom
u štreky Malé Uherce v oboch finálových
dueloch.

V sobotu

sa

o víťazovi

rozhodovalo, keďže v riadnom hracom
čase skončilo stretnutie nerozhodne 3:3,
až v dvanástej sérii nájazdov, v ktorej
rozhodla opora Nadlíc Martin Mozola.
V druhom zápase v nedeľu vyhrali 5:3
a zabezpečili si titul. Góly: M.Gális 1,
P.Dubravický 2, S.Kasala 1, S.Šínsky 1.

Získaný víťazný pohár

Nadlický tím- víťaz 1.ročníka Amatérskej hokejovej ligy v Partizánskom- FENDEK CUP
7

Historické prvenstvo nadlických

bojovali celý zápas statočne, za čo získali

hokejistov – pohľad fanúšika, z pera

veľa krát ovácie. Zo začiatku to vyzeralo

Milana Ďatelinku.

opäť na remízu, ale záver patril našim
hokejistom. V prípade našej prehry by sa

Už

viac

rokov

sledujem

zápasy

nadlických hokejových nadšencov na
umelom

ľade

v Partizánskom

pod

vedením

Ľubomíra

Šmatláka

a kapitána

Bc.

Dubravického.

Petra

st.

V minulosti som sa osobne zúčastňoval
na memoriáli Ladislava Kankulu (bol
mojim kolegom v Obuve), ktorý tragicky
zahynul v Alpách ako turista.

hral tretí finálový zápas 28.3.2009.
Zaujímavá bola aj réžia vedenia nášho
mužstva. V pravý čas sa na ľade objavili
fľaše šampanského v rukách hráčov
víťazného, teda nášho mužstva. Za
zvukov fanfár našej dychovej hudby,
našim hokejistom odovzdal organizačný
výbor veľký víťazný pohár z ušľachtilej
ocele s menami našich hráčov (pohár na

Posledné roky hrajú naši hokejový
nadšenci AHL (amatérsku hokejovú
ligu), no zápasy vo finálovej časti boli
vrcholom ich hokejového umenia. Finále

spôsob Stanlyho pohára v NHL).
Radosť hráčov a fanúšikov bola
obrovská, všetci sme boli šťastní
a hrdí, že sme NADLIČANCI.

som si nenechal ujsť. Radosť fanúšikov,
ktorí toto mužstvo povzbudzujú, bola

Pri odchode som sa spýtal 12-ročného

obrovská. Na tomto stretnutí, ako som

chlapca, ktorý tam stál pri mantinely,

povedal,

som omládol o 10 rokov.

„Kto zvíťazil?“ „No predsa Nadlice“, bola

Fanúšikov z Nadlíc bolo asi 150. Naši

jeho odpoveď. Vyčkával otca, ktorý hrá

(rozumej

sa

za Nadlice. Ako som si všimol okrem

grupovali z radov mladých ľudí (žiakov,

fotografovania po zápase , celý zápas je

študentov, ale aj stredného veku).

natáčaný kamerou. Bude zhotovené

Najstarší

boli Július Andel a Milan

DVD, ktoré dostanú hráči aj fanúšikovia,

Ďatelinka. Najmladší bol syn Zdenka

aby si mohli tieto krásne chvíle znova

Rosu. Povzbudzovanie bolo ako na lige,

pripomenúť doma.

nadlickí)

priaznivci

nechýbal bubeník Peter Andel ml.
a niekoľko trubkárov.

Radosť hráčov a fanúšikov bola aj po
stretnutí veľká a oslava zisku pohára

Hokej je rýchla hra, videli sme veľa

pokračovala v Hostinci u dvoch bratov.

dobrých akcií a víťazstvo 5:3. Naši

Mal som to šťastie, že som prišiel medzi
nich a vychutnal som si radosť a pocit
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víťazstva spolu s nimi. Boli to krásne

Jednota dôchodcov v Nadliciach.

chvíle v skvelom kolektíve. Hokejisti sú
odhodlaní pohár a víťazstvo obhájiť

Ako ten čas letí a my máme o 10
rokov viac. JDS Nadlice začala v roku

o rok.

2009 druhé desaťročie svojej činnosti.
Ďakujeme Vám a sme na Vás hrdí.

Na výročnej schôdzi dňa 21.2.2009 bol

To hovorím za všetkých fanúšikov, ktorí

zvolený staronový výbor na 3-ročné

chodili povzbudzovať naše mužstvo,

funkčné obdobie v tomto zložení.

môžem konštatovať, že je to dobrý
Predseda JDS:

Milan Ďatelinka

Tajomníčka:

Milka Borchová

Šmatláka st., ktorý rozumie riadiacej

Pokladníčka:

Mária Krošláková

práci športového kolektívu.

Revízorka (RK): Jolana Balážová

a disciplinovaný
skúseného

kolektív,

ktorý

vedúceho

má

Ľubomíra

Svoju radosť vyjadril náš najmladší

Členovia výboru: Hedviga Mozolová
Mária Kuchová

hokejista 18-ročný Martin Mozola, ktorý
vyhlásil , že „je to jeho najšťastnejší deň

Jednota

dôchodcov

je

občianske

v hokejovej kariére“. Patril medzi opory

združenie, ktoré združuje dôchodcov.

a bol najproduktívnejším hráčom nášho

JDS má okresné, krajské organizácie

mužstva. My všetci sme mu zaželali veľa

a ústredie v Bratislave. Predseda JDS na

úspechov a spokojnosti v jeho ďalšom

Slovensku je Kamil Vajnorský. Ústredie

živote.

JDS upozorňuje jednotlivé ministerstvá,
najmä ministerstvo práce, sociálnych

Je toho ešte veľa, čo by sa dalo
napísať o našich hráčoch, útočníkoch
a brankároch.

Mali

sme

v mužstve

hráčov, ktorých sme si pomenovali po

vecí a rodiny SR, ale aj ministerstvo
zdravotníctva a ministerstvo financií SR
v čom zaostáva starostlivosť spoločnosti
o dôchodcov.

slávnych hráčoch z histórie ako napr.
Peter

Aj naša JDS v Nadliciach svoju činnosť

Dubravický), (Kanaďan Derusbury –

orientuje na dôchodcov v spolupráci

Oskar Krošlák) atď. Ako fanúšik sa už

s OcÚ

teším na ďalšiu sezónu a zápasy nášho

dôchodcovia mali dôstojný život, aby sa

víťazného mužstva. Dovidenia.

na nich pamätalo aj v rozpočte obce. Aj

(Vašek

Nedomanský-

č.7

v Nadliciach.

Chceme,

aby

obecné zastupiteľstvo organizuje akcie
-Milan Ďatelinka-

pre

dôchodcov.

Napr.

Deň

úcty
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k starším,

Mikuláš,

Salónky

pre

dôchodcov. Za to ďakujeme!
Vďaka

obecnému

posedenie

pri

jedličke,

aby

nás

informoval.

zastupiteľstvu

Aj posledná výročná schôdza JDS

a starostovi obce sa nám to darí.

Nadlice mala slávnostný ráz. JDS Nadlice

Samozrejme tieto podmienky chceme

na svoju výročnú schôdzu pozvala aj

neustále vylepšovať. Chceme dosiahnuť,

jubilantov dôchodcov, ktorí v roku 2008

aby 50% dôchodcov bolo členmi JDS

oslávili životné jubileum (65-70-75-80).

Nadlice. V súčasnosti máme vyše 50

Už pred schôdzou JDS koncertovala

členov a ďalší sa prihlasujú. Aj

Dychová

keď

hudba

Nadličanka

pre

v súčasnosti nemáme klub dôchodcov,

Obecným úradom, za čo im výbor JDS

máme k dispozícii zdarma zasadačku

ďakuje. V úvode schôdze vystúpili žiačky

obecného úradu a tiež kuchynku, kde

zo školskej družiny, Natália Rosová,

môžeme organizovať naše akcie, tiež

Lucia Šmatláková, Martinka Romanová

rozvíjať svoju činnosť podľa záujmov.

a Katka

Výhodou je, že je každý deň vykurovaná

a príležitostných básní pod vedením

a nie je treba zvyšovať náklady na

vychovávateľky p. Juríkovej.

kúrenie.

Rosová

s pásmom

piesní

K úspešnému priebehu prispel svojou

Jednota

dôchodcov

v Nadliciach

prítomnosťou aj pán starosta Peter

v rámci možností organizuje zájazdy

Dubravický, ktorý vo svojom príhovore

napr. Poľsko na nákupy, každoročný

pozdravil všetkých prítomných a osobne

výlet do Bojníc, Arboretum Tesárske

pogratuloval jubilantom k ich životným

Mlyňany, posedenia napr. vianočné, na

jubileám. Prítomný bol aj predseda

ktorom sa zúčastnil aj pán starosta Peter

regionálneho

Dubravický, kde nás informoval o práci

Grman, ktorý vo svojom vystúpení

obecného

a riešených

oboznámil

všetko

cieľoch a akciách JDS v roku 2009.

zastupiteľstva

problémoch.

Lebo

nie

je

výboru

JUDr.

prítomných

Marián

o úlohách,

hmatateľné, veľa vecí sa musí robiť

Informoval

papierovaním (napr. listy vlastníctva

s účelovou dotáciou

atď). Oboznámil nás aj preto, že málo

týždenný pobyt) a o Postkonte senior

ľudí

(výhodný účet v Poštovej banke).

chodí

zastupiteľstva

na

verejné

a preto

schôdze

využil

o možnosti

rekreácie

štátu (70€

za

aj
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Jednota
ďakuje

dôchodcov
Obecnému

v Nadliciach

úradu

Nadlice

a sponzorom, ktorí podporili naše akcieBetonárka Nadlice, živnostník Stanislav
Bíreš ml., Hostinec u dvoch bratov,
Potraviny

Marián

Tomka,

Piváreň

Zuzana Kováčiková, Red Collin a ďalší.
Je potešiteľné, že na tých podnikateľov
na ktorých sme sa obrátili, nám vždy

Deň úcty k starším

podľa svojich možností vyšli v ústrety.
Výbor JDS verí, že podpora bude
i naďalej,

napriek

zložitým

ekonomickým podmienkam.
V závere chcem pozvať dôchodcov,
aby

sa

prihlásili

za

členov

ich

organizácie JDS. Členské je 2€ na celý
rok 2009.
-Milan Ďatelinkapredseda JDS Nadlice

Mikuláš 2008

Oznamujeme občanom, že 3.4.2009
budú

pristavené

domový

kontajnery

komunálny

odpad

na
na

obvyklých miestach. Prosíme občanov,
aby kontajnery nezapĺňali stavebným
a zeleným odpadom (konáre). Ďalšie
kontajnery

na

domový

komunálny

odpad budú pristavené na jeseň, dva
týždne

pred

nadlickými

hodami.

Predseda JDS Nadlice- M. Ďatelinka
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ZOZNAM PODUJATÍ 2009

NÁZOV PODUJATIA

MIESTO KONANIA

Február

Detský karneval

Kultúrny dom

Apríl

Stavanie májov

Obec

Máj

Deň matiek

Kultúrny dom

Jún

MDD

TJ ihrisko

Júl

Vatra zvrchovanosti

TJ ihrisko

September

Urodilo sa nám v záhrade Zasadačka OcÚ
(výstava ovocia a zeleniny)

Október

December

Mesiac úcty k starším

Kultúrny dom

Šarkaniáda

TJ ihrisko

Mikuláš

Kultúrny dom

Silvester- zábava

Kultúrny dom

FOTOGRAFIE Z PODUJATÍ

Stavanie mája 2008

Deň detí 2008

Stavanie mája 2008

Deň detí 2008
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Betónovanie chodníka pri kaplnke 2008

Výmena okien v škôlke 2008

Výmena okien v škôlke 2008

Betónovanie chodníka pri kaplnke 2008

Znižovanie stropov v škôlke 2008

Rekonštrukcia škôlky 2008
13

Škôlka po rekonštrukcii jedálne 2008

Škôlka po rekonštrukcii interiéru 2008

Škôlka po rekonštrukcii spálne 2008

Fašiangy s Nadličankou 2009

Detský karneval 2009

Detský karneval 2009
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