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        ... I prehovoril jeden zo starcov a povedal: „Kto sú títo                
         oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ Povedal som mu: 
                    „Pán môj, ty to vieš.“ A on mi povedal: 
       „ To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha 
                        a zbielili ich v Baránkovej krvi.“... 
 
      (Zjv. 13 -14) 
 
 

 
 

 Vážení naši čitatelia, 
 po dlhšom odmlčaní sa dostávate do rúk ďalšie číslo Sokoľských zvestí. Prichádzame  
k vám v čase, v ktorom intenzívne spomíname na našich drahých zosnulých, dovoľte teda, aby aj 
v tejto zvláštnej, smutno-krásnej atmosfére sme vám ponúkli prvú časť pohľadu na tento rok  
v živote našej obce (druhá časť novín vyjde onedlho). 
  

 V tomto čísle prinášame: 
 

 informácie zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 
 pohľad na malých školákov v materskej škole 

 
☼ 

 Poslanci obecného zastupiteľstva na zasadnutiach v tomto roku okrem iného zriadili 
pracovné komisie zložené z poslancov a nesposlancov, schválili rozpočet obce a následne  
v posledných mesiacoch dve jeho úpravy, rozbor hospodárenia obce za minulý rok, Všeobecne 
záväzné nariadenie obce č.1/2007 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi  
a úžitkovými zvieratami, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, prijatie úveru  
na komplexnú rekonštrukciu ústredného kúrenia a prívodu plynu v základnej škole, v materskej 
škole, v hospodárskom pavilóne, v kultúrnom dome a na obecnom úrade. Nariadili kontrolu 
oprávnených nákladov na prevádzku satelitu (prevádzka neúmerne zaťažuje obecný rozpočet), 
schválili vypovedanie zmluvného vzťahu s firmou A.S.A. Slovensko, s.r.o. na odvoz odpadu  
a súhlasili s novým dodávateľom - s firmou FÚRA, s.r.o., odobrili združenie finančných 
prostriedkov vo výške 100.000,- Sk na rekonštrukciu cesty v Uhrinči. 
  
 
 
 
 



Súhlasili so zámenou časti pozemku v materskej škôlke s pozemkom vo vlastníctve Rastislava 
Mateja, uložili (opätovne) Jozefovi Horňákovi upraviť terén pred rod.domom č.13 (bývalý Makarov 
dom) do pôvodného stavu, predali pozemok vo výmere 77 m2 Miroslavovi Janočkovi za 70,-Sk za 
štvorák, ďalej súhlasili s predajom pozemkov vo výmere 356 m2 Lukášovi Lastoveckému v cene 70,- 
Sk za štvorák,  s predajom pozemku vo výmere 22 m2 Karolovi Anďalovi  
v cene 70,- Sk za štvorák a s predajom pozemku vo výmere 48 m2 Ing.Rastislavovi Rusnákovi a Ing. 
Zuzane Ďarčekovej za 500,-Sk za 1m2, takisto predali pozemok Viktorovi Matejovi za 70,- Sk za 
štvorák. 

☼ 
 

 
 Výchova nie je hračka ...  
 V MŠ pracujem ja a moja kolegyňa pani učiteľka   Marianna Redajová už takmer 20 rokov. 
V tomto školskom roku (možno by ste neverili) navštevuje materskú školu  32 detí vo veku 3 – 6  
rokov. Mnohí ľudia vravia : „ Učiteľky sa v škôlke s deťmi iba hrajú“. 
 

 Hra predstavuje v živote dieťaťa najprirodzenejšiu činnosť, prostredníctvom ktorej 
absorbuje do vlastného vedomia  obrovské množstvo poznatkov, skúseností a podnetov. 

 Hra je informačnou bránou do duše dieťaťa. 
 Hrou dieťa dokáže vyjadriť svoje pocity, postoje. 

  
 Takže     - „ Áno – v MŠ sa hráme, ale naša výchova je cieľavedomá a plánovitá.“ 
 Jedným z predpokladov úspešnej výchovy detí je aj spolupráca s rodinou. Na tento účel sú 
vhodné spoločne organizované aktivity MŠ, na ktorých sú prítomní aj rodičia, sú to napríklad 
ŠARKANIÁDA, VIANOČNÁ BESIEDKA, DEŇ MATIEK,  JÁNSKA NOC 
 Rodičia ale aj občania majú možnosť vidieť, ako sa deti zapájajú do činnosti,  , ako súťažia, 
či vystupujú v kultúrnom dome. (napr. pre dôchodcov – „Pochovávanie basy“,  pre mamičky – 
„Doktor Bolíto“ ...)   
 Verím, že rodičia, obecný úrad, obecné zastupiteľstvo, ako aj všetci občania budú vždy 
podporovať rozvoj výchovy a vzdelanosti v tejto obci. 

NEZABUDNITE !    Dnes možno MŠ nepotrebujete, ale čo o rok ....... 
 
       Mária Holubová, riaditeľka materskej školy 

♥  
 Milí čitatelia, najbližšie číslo zvestí vydáme už o dva týždne - pozrieme sa v nich okrem iného aj  
na prácu športového klubu, Klubu seniorov a na aktivity obecného úradu v tomto roku. 

           Redakčná rada   


