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Obnovujeme
kultúrne pamiatky
Vďaka fi nančnej
podpore donorov
sa darí obnoviť naše 
kultúrne pamiatky

Hasiči majú vlastnú 
webovú stránku
O našich hasičoch
sa môžete dozvedieť
už aj prostredníctvom
nového webu

PRECHÁDZKY JESEŇOU

Skončilo sa suché, vý-
nimočne horúce a na 
teplotné rekordy bo-

haté leto a dorazila k nám 
jeseň. Toto ročné obdobie 
nemá príliš v láske väčšina 
detí, keďže im po dvojme-
sačných prázdninách opäť 
začínajú školské povinnos-
ti. Naopak toto obdobie 
je veľmi obľúbené medzi 
všetkými záhradkármi a
pestovateľmi, pretože prá-
ve v jeseni sa ukážu vý-

sledky ich celoročnej prá-
ce a príroda ich obdarí 
zaslúženou úrodou. Avšak 
jeseň má veľkú obľubu aj u 
romantikov. Veď čo môže 
byť krajšie ako prechádzka 
pestrofarebným lesom či 
parkom, keď slnko nepá-
li, ale príjemne hreje, listy 
pomaly padajú zo stromov 
a vytvárajú farebný kobe-
rec a vzduchom poletujú 
jemné pavučiny ako znak 
babieho leta? Jesenná pre- Katarína Maršalová

Paletu si vzorne chystá,Paletu si vzorne chystá,

žiaria na nej samé farby jasné,žiaria na nej samé farby jasné,

príroda, hoc zrána hmlistápríroda, hoc zrána hmlistá

štetcom mení sa v niečo tak krásne.štetcom mení sa v niečo tak krásne.

Z listov stromov si šaty ušije,Z listov stromov si šaty ušije,

z pavučín zas utká závoj,z pavučín zas utká závoj,

chutnými jabĺčkami nás obdaruje,chutnými jabĺčkami nás obdaruje,

je tu jeseň – nazdar, ahoj!je tu jeseň – nazdar, ahoj!

chádzka je doslova rajom 
pre všetkých romantiky 
chtivých. Aj náš časopis 
predstavuje prechádzku – 
prechádzku medzi novými 
článkami, postrehmi o dia-
ní v našej obci i vo svete 
a zaujímavými informáci-
ami. Veríme, že rovnako 
ako jeseň prináša so sebou 
pestrosť farieb, bude pre 
vás pestré aj jesenné číslo 
Nededžana.

Tohtoročné
hodové slávnosti
zahrali na ľudovú
nôtu
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Foto: Alica Hodásová
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 55
schvaľuje :
a) program Obecného zastupiteľ-

stva 

Hlasovanie:
Za - 5 MUDr. Dagmar Bollová, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-
loš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 56
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: MUDr.

Dagmar Bollová, Ing. Miloš 
Janek

Hlasovanie:
Za -  5 MUDr. Dagmar Bollová, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-
loš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám 

Uznesenie č. 57
berie na vedomie:
- informáciu o ukončení prác na 

rekonštrukcii domu č. 129/2 na 
ulici Potočná zo strany Strednej 
odobrnej školy stavebnej, Tuli-
pánová 2 , Žilina

- informáciu o ukončení rekon-
štrukčných prác na dome č. 
3/3 (kaštieľ): balkón, schodisko, 
pokládka krytiny – dokúpenie 
chýbajúcej krytiny, dorobenie 
vody a odpadu v sociálnych 
zariadeniach, dorobenie pre-
kladov na balkónovej časti

- informáciu o uskutočnení akcie 
Medzinárodný deň detí dňa 30. 
mája 2015 na futbalovom ihris-
ku v obci

 - informáciu o akcii Majáles a vá-
ľanie obecného mája zo dňa 30. 
mája 2015 poďakovanie za obe 
podujatia patrí DHZ Nededza, 

OŠK Nededza a Komisii kultúry, 
mládeže a športu

- informáciu o  vyrozumení spo-
ločnosti Stredoslovenská ener-
getika – Distribúcia, a.s., Žilina 
v spolupráci s Národným par-
kom Veľká Fatra vo veci presu-
nu bocianieho hniezda v obci 

- informáciu o zasadnutí Komi-
sie stavebnej, životného pros-
tredia a verejného poriadku a 
Komisie fi nančnej a sociálnych 
vecí zo dňa 11.06.2015, ktoré 
prejednali nasledovné body: 
návrh na revitalizáciu studní 
spolufi nancovaný spoločnos-
ťou Mobis Slovakia, s.r.o., infor-
mačná tabuľa cyklotrasy, zvola-
nie zhromaždenia občanov vo 
veci plánovanej rekonštrukcie 
materskej školy, zmluva o po-
skytnutí právnej pomoci pre 
zásady hospodárenia s majet-
kom obce od JUDr. Sotolářa

- informáciu o zakúpení do-
pravného zrkadla, ktoré bolo 
umiestnené na križovatke ulíc 
Hlavná a Na skotni

- informáciu o vysporiadaní po-
zemkov pre obec pred byto-
vým domom č. 225 a bytovým 
domom č. 226 na ulici Záhrad-
ná

- informáciu o postupe družstva 
dorastencov OŠK Nededza do 
IV. ligy futbalovej súťaže po 
prvýkrát v histórii existencie 
klubu v obci, poďakovanie patrí 
celému vedeniu Obecného 
športového klubu a osobitne 
trénerovi Lukášovi Chabadovi a 
samostným hráčom

- informáciu o úspešných tur-
najoch: 30. ročník Memoriálu 
Teodora Zvaru v Krasňanoch, 
kde družstvo dorastu zvíťazilo 
a Memoriál Jarka Hanuljaka v 
Strečne, kde družstvo žiakov 
obsadilo rovnako prvé miesto 

4. K Správe hlavného kon-
trolóra k záverečnému 
účtu Obce Nededza za 
rok 2014

Uznesenia z 5. (piateho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 29. júna 2015 o 18:00 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Uznesenie č. 58
berie na vedomie:
Správu hlavného kontrolóra k zá-
verečnému účtu Obce Nededza 
za rok 2014

5. K Záverečnému účtu 
Obce Nededza za rok 
2014

Uznesenie č. 59
schvaľuje:
Záverečný účet obce Nededza za 
rok 2014 a celoročné hospodáre-
nie bez výhrad 

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 60
schvaľuje: 
použitie prebytku v sume 
231.986,12 EUR, zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, na tvorbu 
rezervného fondu 231.986,12 EUR 

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

6. K Správe audítora k indi-
viduálnej účtovnej zá-
vierke Obce Nededza za 
rok 2014

Uznesenie č. 61
berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora o 
overení individuálnej účtovnej 
závierky zostavenej k 31.12.2014 
Obecnému zastupiteľstvu obce 
Nededza 

7. K Individuálnej výročnej 
správe Obce Nededza 
za rok 2014 a Dodatku 

správy audítora o ove-
rení súladu Výročnej 
správy s účtovnou zá-
vierkou 

Uznesenie č. 62
berie na vedomie:
Individuálnu výročnú správu ob-
ce Nededza za rok 2014

Uznesenie č.63
berie na vedomie:
Dodatok správy audítora o ove-
rení súladu Individuálnej výroč-
nej správy s účtovnou závierkou 
v zmysle ustanovenia paragrafu 
23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. 
obce Nededza za rok 2014 

8. K vyradeniu majetku
obce 

Uznesenie č. 64
schvaľuje: protokol o vyradení 
dlhodobého a drobného majet-
ku obce zo dňa 02.06.2015 a to:
dlohodobý majetok v nadobú-
dacej hodnote  4.830,31 €, pri-
čom zostatková hodnota je 0 € a 
drobný majetok v nadobúdacej 
hodnote 2.373,74 €, pričom tento 
majetok je už ďalej nepoužiteľný

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

9. Ku Informačnej tabuli 
cyklotrás

Uznesenie č. 65
schvaľuje:
osadenie informačnej tabule pre 
cyklotrasu vedúcu cez obec Ne-
dedza v prípade získania grantu

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

V Nededzi, 29.06.2015
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Slovo starostu
Vážení spoluobčania,

letné obdobie ubehlo ako voda. 
Ani sme sa nenazdali a už tu boli 
Hodové slávnosti Sedembolestnej 
Panny Márie. Tie sa myslím vydarili 
ku spokojnosti tých, ktorí tam boli. 
Za zabezpečenie a priebeh osláv by 
som rád poďakoval členom dobro-
voľného hasičského zboru, členom 
komisie kultúry a zamestnancom 
obecného úradu.

V letných mesiacoch boli na na-
šom cintoríne uložené zatrávňo-
vacie panely tak, aby sa najmä v 
horšom počasí dalo bezpečnejšie 
prechádzať pomedzi hroby. Záro-
veň sa za pomoci zatrávňovacích 
panelov zväčšila plocha pri hlav-
nom kríži. Verím, že tieto opatre-
nia prispejú k vyššej bezpečnosti 
našich ľudí pri návšteve cintorína.

Ďalšou úlohou pred ktorou spolu 
s poslancami stojíme, je zlegali-
zovanie nového domu smútku, 
ktorý sme prerobili po bývalom 
kostole na dôstojnú budovu. 
Ten ako obec nemáme zapísaný 

na liste vlastíctva, ani zaznačený
v katastrálnom operáte obce.
Z tohto dôvodu je potrebné, aby 
sme zabezpečili cestou Spoločné-
ho stavebného úradu vo Varíne, 
zlegalizovanie tejto stavby, čomu 
sa ja osobne intenzívne venujem 
aj v súčasnosti.

Spoločnosť Mobis Slovakia nám 
prostredníctvom Nadačného fon-
du Mobis v Nadácii Pontis na zák-
lade vypracovaného projektu 
obcou poskytla časť fi nancií na 
prebiehajúcu revitalizáciu obec-
ných studní. Môžem konštatovať, 
že zachovanie našich štyroch 
studní, ktoré patrili v minulosti
k neodmysliteľnému koloritu na-
šej obce, sa nám postupne darí 
plniť. Pri studni na hornom konci 
obce, z ktorej ešte mnohí čerpajú 
vodu, sa nám podarilo vytvoriť 
menšiu oddychovú zónu. Rád by 
som sa v tomto smere poďakoval 
nášmu urbárskemu spoločenstvu 
za poskytnutie drevnej guľatiny a 
tiež architektovi Ľubomírovi Kru-
želovi, ktorý citlivo zasadil zónu do 
existujúceho prostredia. Ďalšie tri 

Vyúčtovanie dobrovoľnej verejnej zbierky  vyhlásenej
obcou Nededza na výstavbu Rímskokatolíckeho

kostola v obci Nededza.

studne by mali byť dokončené do 
konca tohto kalendárneho roka.
Obec má v pláne zrekonštruovať 
aj kríž pri lipách. Nakoľko však ko-
reňový systém stromov zasahuje 
do základov kríža, bude technicky 
náročnejšie danú pamiatku dať 
do esteticky a funkčne dobrého 
stavu. Napriek tomu sme sa na to 
odhodlali a verím, že v priebehu 
budúceho roka sa nám to podarí 
a budeme mať pri vstupe do obce 
obnovený kríž.

Témou, ktorá nepochybne hýbe 
našou obcou je aj rekonštrukcia 
materskej školy. Dňa 24. septem-
bra sa uskutočnila verejná disku-
sia na túto tému za účasti nielen 
mojej, ale i šiestich poslancov a 
oboch autorov projektov: archi-
tekta Kružela a stavebného inži-
niera Mrvečku. Priznám sa, že tak 
trochu ma sklamala účasť verej-
nosti, najmä rodičov detí, ktoré 
navštevujú materskú školu. Prišlo 
11 rodičov. Žiaľ z takejto účasti 
nie je možné vyvodiť jednoznač-
ný záver, ku akej variante rekon-
štrukcie inklinujú naši občania.

O ďalšom postupe sa rozhodne 
po vyjadrení Ministersta školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, kde 
sme žiadali o nenávratný fi nan-
čný príspevok, ktorý je možné 
využiť na rekonštrukciu prostred-
níctvom kontajnerových škôlok 
alebo formou nadstavby.

Aj interiér bývalej Janekovej 
chalupy na ulici Potočná č. 129/2 
dostáva postupne nový vzhľad. 
Reprezentatívne priestory tak 
budú môcť využívať naši hasiči 
i urbár. Tiež by som rád spome-
nul, že na webovej stránke obce 
www.nededza.eu sme zabezpe-
čili aerovizuálnu prehliadku ob-
ce, a tak si môžete pozrieť Nede-
dzu z vtáčej perspektívy. Otázka 
výstavby 17 bytového domu
v obci bude predmetom roko-
vania obecného zastupiteľstva 
ako samostatný bod programu 
v mesiaci október 2015.

Na záver by som rád všetkých, 
zvlášť dospelých, vyzval k tomu, 
aby vplývali aj na našu mládež, 
aby sme sa k nášmu spoloč-
nému majetku, ktorý pribúda, 
správali s ohľadom a tak, aby 
nám mohol slúžiť v dobrom sta-
ve čím najdlhšie. 

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 37/2013 zo dňa 
22.04.2013, bod V. písm.e), podávam vyúčtovanie verejnej zbierky 
so stavom k 25.9.2015:

Príjmy:
Hrubý výnos – príspevky od občanov od 6/2013 – 4/2015

Výdavky – použitie: Digitálny orgán VISCOUNT UNICO CLV 8
Ozvučenie kostola (mixážny pult,mikrofóny,reproduktory)
Číselník do kostola

Zostatok

Zostatok verejnej zbierky vo výške  33 096,27 €, bude použitý 
na splátku faktúry za výstavbu kostola.

Ostatné náklady:
Prijatý úrok – bežný účet od 6/2013 – 4/2015
Poplatky za vedenie účtu od 6/2013 – 4/2015
Zrážková daň z prijatého úroku od 6/2013 – 4/2015
Ostatné poplatky–tlač poštových poukážok od 6/2013 – 4/2015

Rozdiel sa rovná: prijatý úrok  - poplatky  -27,63 € znáša obec.

Vyhotovila: Slotová              PhDr. Peter Vajda, starosta obce

+42 928,18 €

-7 190,00 €
-2 401,91 €

-240,00 €
                                 
+33 096,27 €

+45,43 €
-46,78 €

-8,98 €
-17,30 €

                                         
-27,63

-

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

Obecná
matrika

Privítali sme na svet:

Diana Rovderová
19.06.2015

Lucia Lutišanová
13.07.2015

Laura Horecká
01.10.2015

Navždy nás opustili:

Jozef Ondrášek 
24.09.1956 – 01.07.2015

Ladislav Cesnek 
09.03.1941 - 07.07.2015

Jozef Lutišan  
15.04.1955 - 08.07.2015

Emília Pavlová 
28.09.1930 - 09.07.2015

Margita Bírošová 
22.01.1933 - 20.08.2015
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Utorok, 15. -ty september 
patril v Nededzi oslavám 
sviatku našej patrónky 

Sedembolestnej Panny Márie. 
Na tohtoročných hodových 
slávnostiach domácich i náv-
števníkov čakal bohatý kultúrny 
program, zaujímavé sprievodné 
atrakcie, stánky či zabíjačkové 
špeciality. Prialo nám i počasie
a tak sme mohli začať veselo ho-
dovať.

Oslavy začali v dopoludňajších 
hodinách slávnostnou svätou 
omšou. Následne sa hodujú-
ca verejnosť na čele s hasičmi
z Dobrovoľného hasičského 
zboru v Nededzi a ich kolegami 
z Gbelian zapojila do vozového 
sprievodu smerujúcemu od kos-
tola na horný koniec obce. Ľudo-
vá muzika Figliari spolu s dievča-
tami v krojoch pozývali ľudí na 
poobedňajší program.

Kultúrny program zahájil o 
13.30 hod. svojim príhovorom 
starosta obce Peter Vajda. Na 
úvod nám zanôtila spevácka 
skupina Bitarovienka. Mnohých 
potešilo spevácke vystúpenie 

nededzského rodáka Ľubomíra 
Ponechala spolu s manželkou 
(skupina DUET). Oku lahodiaca 
cimbalová hudba Primáš z vý-
chodu zožala vďaka svojej tem-
peramentnej produkcii veľký 
ohlas. Z východu republiky ku 
nám zavítalo i rodinné zoskupe-
nie Pavelčákovci. Mladšiu časť 

publika oslovila vynikajúca žilin-
ská rocková kapela Šleha. Nielen 
o výborné zabíjačkové pochu-
tiny, ale aj o priebeh hodovej 
zábavy sa postaral miestny ha-
sičský zbor. O to, aby sa dobrá 
nálada presunula do ďalšieho 
dňa, sa zase zaslúžila skupina 
Progres, ktorá vyhrávala do ne-
skorej noci.

Veríme, že spomienka na tohto-
ročné obecné hody bude všet-
kých návštevníkov ešte dlho 
hriať pri srdci! Vďaka patrí všet-
kým, čo sa podieľali na ich orga-
nizácii a tiež Nadačnému fondu 
spoločnosti Kia Motors Slovakia 
v Nadácii Pontis, ktorý sa na 
oslavách podieľal fi nančne.

HODOVALI SME

NA ĽUDOVÚ NÔTU

Text a foto: Alica Hodásová

Viacerí ste si určite všimli, že sa v obci 
snažíme zachovať našu históriu, prí-
padne jej dať novú tvár.

To sa za posledné týždne udialo aj na ulici 
Roľnícka, kde kaplnka dostala nový šat. Dú-
fame, že si všetci uvedomia, že sa jedná o náš 
spoločný majetok a tak ku tomu budeme aj 
pristupovať. Rekonštrukcia mohla prebehnúť 
aj vďaka fi nančnej podpore Nadačného fon-
du Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

DÁVAME HISTÓRII

NOVÚ TVÁR

Obec začala aj s obnovou svo-
jich štyroch studní. Studňa na 
hornom konci obce bude spolu

s novovytvorenou oddychovou zónou na 
trase do Kotrčinej Lúčky slúžiť pre našich 
občanov, okoloidúcich turistov a cyklistov 
či mamičky s deťmi ako príjemné miesto 
pre relax. Na revitalizáciu studní nám fi -
nančne prispel Nadačný fond Mobis v Na-
dácii Pontis.

Text a foto: Alica Hodásová
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Text : Alica Hodásová
Foto: archív obce

Text: Alica Hodásová
Foto: archív DHZ Nededza

Prvý kostol, ktorý bol po-
stavený v našej obci v no-
vodobej súčasnosti - Kostol 
Sedembolestnej Panny Má-
rie nachádzajúci sa na hor-
nom konci obce, vysvätil 

Dom smútku bude
slúžiť plnohodnotne

biskup František Rábek dňa 
21.09.1991.

Pôvodne slúžil ako dom 
smútku. Táto funkcia sa mu 
po výstavbe nového kostola 

v centre obce, opäť vrátila. V 
júni tohto roka sa začali re-
konštrukčné práce, ktoré by 
mali byť ukončené v prie-
behu mesiaca október 2015. 
Ich výsledkom by mal byť 

dôstojný dom smútku, ktorý 
bude plnohodnotne využí-
vaný na príslušné pohrebné 
obrady.

Dňa 23. januára 2016 sa 
bude konať IV. ročník 
starostovského plesu v 
obci Nededza. Vstupenky

budú v predaji od decem-
bra 2015 na obecnom úrade. 
Srdečne pozývame všetkých, 

ktorí si chcú nielen dobre 
zatancovať, ale sa i zaba-

viť v spoločnosti pria-
teľov, susedov

či známych!

IV. Starostovský
ples v obci

IV. Starostovský

ples v obci

Dňa 
bude
star
obci

budú v
bra 2015 n
Srdečne p

ktorí si
zatanc

viť

Obr.: Nový dom smútku
v súčasnosti

Obr.: dosluhujúci dom smútku 

Počas letných prázdnin sa štu-
dent Žilinskej univerzity, hasič 
z nášho dobrovoľného zboru 
a zároveň šikovný tvorca web 

stránok Michal Janek rozho-
dol využiť svoj voľný čas v 
prospech obce. Zúročil svoje 
školské vedomosti a šikovnosť, 
pridal skvelý nápad a zrodila 
sa nová webová stránka Dob-
rovoľného hasičského zboru v 
Nededzi:

Michal, ako si  prišiel na myš-
lienku dať väčší priestor na 
webe nededzským hasičom?

Prvé nápady týkajúce sa pro-
pagácie hasičov a ich činnosti 
skrsli v mojej hlave približne v 
roku 2014. V roku 2013 sa konali 
nové voľby vedenia – výboru 
DHZ, kde som bol zvolený ako 
referent mládeže – teda človek 
pre komunikáciu s mládežou, 
ktorá by mala záujem stať sa 
hasičom. Bral som to a stále 

beriem veľmi zodpovedne. Pri  
oslovovaní mladých ľudí som 
často dostával negatívne od-
povede, pretože si nevedeli 

predstaviť, čo všetko taký hasič 
robí... 

Tak sa zrodila vízia vlastnej 
webovej stránky?

Áno, v podstate tak. Mladú a 
najmladšiu generáciu je po-

trebné osloviť pre nich vhod-
ným spôsobom. A keďže čoraz 
viac času trávia decká práve pri 
počítači, odteraz si môžu klik-
núť aj na stránku nášho DHZ. 
Tam sa dočítajú mnoho zaují-
mavých informácií z prostredia 
hasičov v Nededzi. Dozvedia sa 
o poslaní dobrovoľného hasiča 
a veľmi radi budeme, ak sa sta-
nú súčasťou nášho tímu :-)

Za akým účelom si stránku vy-
tvoril a ako dlho ti to trvalo?

Nielen mojim osobným cieľom, 
ale aj cieľom výboru hasičov 
bolo získať nových členov do 
našich radov. Išlo predovšet-

kým o deti okolo 10 rokov 
(plameniaci) ale aj mládež (do-
rastenci). Preto jeden zo spô-
sobov, ktorý mi vtedy napadol 
bolo vytvorenie webu, kde by 
sa ľudia mohli dozvedieť mno-
ho informácií o nás a na základe 
toho sa rozhodnúť, či by mali 
záujem stať sa hasičom. Od po-
čiatočných príprav, cez články 
až po fi nálnu verziu mi „výroba“ 
trvala približne mesiac. Na našu 
stránku sa je možné dostať aj 
z webovej stránky obce www.
nededza.eu – sekcia Dobro-
voľný hasičský zbor.

Ako sa k tvojmu nápadu po-
stavilo nové vedenie u hasi-
čov?

Rád by som spomenul, že no-
vozvolené vedenie na čele s 
predsedom Paľom Staňom a 
veliteľom Petrom Staňom ma-
lo od začiatku jasný záujem 

sa zúčastňovať rôznych hasič-
ských akcií a súťaží. A týmto 
spôsobom aj propagovať DHZ 
Nededza, čo spolu s webom 
vytvorilo ten správny mix pre 
napredovanie hasičov v našej 
obci.

Čo všetko môžeme na webe 
DHZ Nededza nájsť?

Nájdete tu predovšetkým in-
formácie o histórií hasičov v 
našej obci či to, kto je v sú-
časnosti členom zboru, kto 
tvorí výbor DHZ a mnoho 
iných zaujímavých článkov 
a informácii týkajúci sa na-
šej činnosti. Veľmi dôležité
a najmä z pohľadu mládeže 
a všetkých tých, ktorcýh za-
ujíma život v obci je spome-
núť, že sa na stránke dočítate 
o všetkých aktivitách nášho 
tímu ako sú súťaže, tréningy, 
rôzne propagačné vystúpenia 
a podobne. Môžete si pozrieť 
pútavé videá či fotografi e. Tie 
dúfam prilákajú nových ľudí 
do našich radov. Tešíme sa 
na všetkých, nových mladých 
hasičov – chlapcov i dievčatá!

Ak máte záujem stať sa 
členom hasičov, môžete 
využiť nasledovné kon-
takty:

Veliteľ:
Peter Staňo 0902 185 623
Predseda:
Pavol Staňo 0902 750 935
E-mail:
dhznededza@gmail.com 

Alebo jednoducho kliknete 
priamo na webovej stránke 
článok „Chcem sa sťať hasi-
čom“.

Ďakujem za rozhovor Micha-
lovi Janekovi!

HASIČI MAJÚ
VLASTNÝ WEB

www.dhznededza.890m.com
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Pojem babie leto pozná 
väčšina z nás, avšak 
existuje pár skutočnos-

tí, ktoré ste o ňom zrejme 
netušili.

V nasledujúcom článku by 
sme vám preto radi priblí-
žili niekoľko zaujímavostí o 
tomto fenoméne.

Meteorológovia označujú 
názvom babie leto obdobie, 
ktoré trvá od polovice sep-
tembra do polovice októbra  
a je preň charakteristické 
suché počasie s malou veter-
nosťou a s teplotami niekedy 
až nad 20º C. Príčinou tohto 
javu je stabilná tlaková výš 
nad južnou a strednou Eu-

rópou. Každý rok sa babie 
leto prejaví inakším spôso-
bom, väčšinou však trvá 1 až 
2 týždne. V roku 1959 trvalo 
dokonca rekordných sedem 
týždňov.

Babie leto je jednou zo sin-
gularít počasia. Singularita 
je odchýlka od dlhodobého 
priemeru počasia v určité 
ročné obdobie, ktorá sa ale 
pravidelne opakuje. Ďalšou 
singularitou je napríklad Me-
dardova kvapka alebo via-
nočný odmäk.

Pomenovanie babie leto 
môže byť odvodené od jem-
ných pavučín, ktoré v tomto 
období poletujú prírodou

a pripomínajú šedivé vlasy 
babičiek. Babie leto sa vysky-
tuje takmer po celom svete, 
v rôznych formách a trva-
niach. Vo väčšine krajinách 
sa tento jav nazýva Indian 
summer, čiže indiánske leto.
O pôvode tohto názvu sa 
vedú rôzne legendy. Začal 
sa používať pravdepodobne 
na prelome 18. a 19. storočia
a ako samotný termín pri-
pomína, súvisí s pôvodnými 
obyvateľmi Ameriky – Indián-
mi. Tri najrozšírenejšie teórie 
o pôvode pomenovania in-
diánskeho leta hovoria, že:
• Indiánske leto so všetký-

mi jeho známkami sa naj-
častejšie vyskytovalo v ob-
lastiach, kde žili Indiáni.

• Indiánske leto je obdobie, 
keď Indiáni žnú úrodu.

• Hmla, ktorá je typická pre 
indiánske leto, bola v sku-
točnosti požiarom, ktorý 
úmyselne založili kmene 
Indiánov.

Tieto legendy sa šírili medzi 
ľuďmi z generácie na gene-
ráciu. Dnes je však ťažké s 
istotou povedať, kde sa zrodil 
poetický názov pre tento jav. 
Hoci nevieme presne určiť 
pôvod názvu tohto obdobia 
jesene, je to krásny čas plný 
farieb, padajúcich listov, vône 
húb  a príjemných slnečných 
lúčov, ktorý si môžeme napl-
no užiť.

Na sklonku roka 2011 
obec zakúpila do 
svojho majetkové-

ho portfólia nehnuteľnosť 
-  dom č. 129/2 na ulici Po-
točná od  jej majiteľa Joze-

Starosta odovzdal 

hasičom a urbáru 

nové priestory

Text a foto: Alica Hodásová

ti domu sa podaril interiér 
domu zmeniť doslova na 
nepoznanie. Aktuálne sa tak 
vytvorili nové priestory, kto-
ré starosta obce odovzdal 
hasičom, ako aj Urbáru obce 
Nededza na ich činnosť.
Na 1. nadzemnom podlaží 
sa nachádzajú sociálne zari-
adenia, rokovacia miestno-
sť, miestnosť pre Urbár, pre 
DHZ a spoločná kuchynka. 
Potrebné prerábky fi nancu-
je obec z vlastných zdrojov.
2. nadzemné podlažie by 
malo byť zrekonštruované
v priebehu budúceho kalen-
dárneho roka.

fa Barčiaka. Zmyslom kúpy 
bolo predovšetkým vytvore-
nie reprezentatívnych pries-
torov pre našich hasičov z 
Dobrovoľného požiarneho 
zboru. Po rekonštrukcii čas-

BABIE LETO

Text: Katarína Maršalová
Foto: archív obce 
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Dňa 21.9.2015 začala na-
šim stolným tenistom 
nová sezóna. V ob-

lastných súťažiach budú obec 
Nededza reprezentovať dve 
družstvá.

A-družstvo bude hrať 5.ligu. 
Základný káder družstva bol 
posilnený o nového dobrého 
hráča z Energetik Tepláreň Ži-
lina. Výsledná zostava bude: 
Směták Miroslav ml., Stenchlák 
Michal, Frniak Marian, Vajda Jo-
zef, Krajíček Ivan.
B-družstvo bude hrať 8.ligu. 
Taktiež v ňom pribudla posila z 
STK Jánošík Terchová. Výsledná 
zostava bude: Štefko Ján, Krají-
ček František, Maršala Jozef st., 
Benko Zdenek, Maršala Jozef 
ml., Noskovič Peter.

Na ročné hosťovanie do Ener-
getik Tepláreň Žilina bol uvoľ-

nený Hreus Ľubomír. Prajem 
obidvom družstvám v nastáva-
júcich bojoch veľa úspechov.

Stolnotenisový turnaj

Už tretí ročník stolnoteniso-
vého turnaja štvorčlenných 
družstiev sa konal v telocvični 
ZŠ v Terchovej - Gregušovia. 
Na tejto vydarenej akcii sa 
zúčastňujeme už od prvého 
ročníka.

Dňa 13.9.2015 si zmerali svoje 
sily družstvá z Nededze, Ne-
sluše, moravského Velehradu a 
domácej Terchovej. Naše farby 
hájili hráči: Frniak Marian, Štef-
ko Ján, Krajíček Ivan a Krajíček 
František. V prvom zápase pro-
ti Nesluši sa nám moc nedarilo 
a prehrali sme 12:6. V druhom 
zápase o tretie miesto proti 
Velehradu sme však zabojovali

ŠPORTOVÉ OKIENKO

Text: Marian Frniak
Foto: archív oddielu

S prichádzajúcimi chlad-
nými dňami sa ženy z 
Tepličky nad Váhom a 

Nededze pripravovali na tra-
dičný Jesenný beh žien, kto-
rý sa uskutočňuje vždy tretiu 
septembrovú sobotu. Nebolo 
tomu inak ani tento rok. 19. 
septembra zorganizovali spo-
ločne obce Nededza a Teplič-
ka nad Váhom už po tretíkrát 
beh pre ženy a slečny od šest-
násť rokov. Zakaždým sa štar-
tuje z inej obce. Tentokrát  to 
bolo z Nededze smerom do 
Tepličky a späť. Trať merala 
štyri kilometre, pričom prete-
kárky boli bežkyne - amatérky. 
Vôbec však tomu nezodpo-
vedali ich skvelé výkony. Ako 
prvá do cieľa dobehla víťaz-
ka i minulých ročníkov Silvia 
Ďungelová, ktorá si s časom 
17:29 zlepšila  svoj minuloroč-
ný výkon o takmer dve minú-
ty. Striebornú priečku získala 
Lenka Tavačová s časom 17:43, 

NA JESENNOM BEHU ŽIEN PADLI REKORDY

pričom obhájila druhé miesto 
z pred dvoch rokov. Treťou 
najrýchlejšou pretekárkou s 
časom 18:06 sa stala Barbora 
Šeligová, ktorá sa pretekov 
zúčastnila po prvý krát. Gra-
tulujeme nielen víťazkám, ale 
všetkým zúčastneným prete-
kárkam, keďže posledná do 
cieľa dobehla rovnako s pek-
ným časom 24:22.

Starostovia obcí víťazkám 
odovzdali medaily a prezen-

ty. Všetky pretekárky dostali 
už pri registrácii malý darček 
od obcí. „Tento ročník bol 
skutočne silný na výkony pre-
tekárok, čo však potvrdzuje, 
že sa ženy a slečny na beh 
dôkladne pripravujú a kaž-
dým rokom zlepšujú svoju 
kondíciu. Je to motiváciou do 
ďalšieho ročníka 2016, kto-
rý bude štartovať z Tepličky. 
Srdečne Vás naň pozývame,“ 
zhodnotil preteky starosta 
Ing. Viliam Mrázik.

Text: Katarína Ďugelová
Foto: Ľubomír Hreus

Text: Eva Medvedíková

Máme za sebou tropic-
ké lenivé leto, kedy 
v horúčavách každá 

minúta trvala dlhšie ako inoke-
dy. Človek sa naučil na siestový 
spôsob života, a keď leto zavrelo 
za sebou dvere, zostal ohúrený 
stáť v jesennej realite.  Tým, že 
skončili prázdniny, deti začali 
chodiť do školy, kolegovia sa vrá-
tili z dovoleniek, celé tempo roka 
nabralo spád a vy niekedy máte 
pocit, že sa bezmocne krútite vo 
víre denných udalostí. Veľakrát 
ani keď zavriete za sebou dvere, 
keď prídete domov, ten chaos 
vonku má na vás stále nejaký 
dosah. Zisťujete, že neviete vyp-
núť hlavu a stále rozmýšľate, čo 
ste v práci urobili a čo neurobili, 
s čím treba doma pohnúť, na čo 
nesmiete zabudnúť, keď vás nie-
kto sklame, prehrávate si to zby-
točne dokola a zabúdate na tie 
momenty, keď vás niekto potešil, 
pochválil alebo inak povzbudil v 
živote. Človek je tvor, ktorý má 5 
zmyslov, vďaka ktorým dokáže 
prežívať niektoré udalosti alebo 
emócie silnejšie ako by možno 
mal. Ale práve týchto päť zmyslov 
nás dokáže vrátiť na pevnú pôdu 
a postaviť nás na rovné nohy. Ako 
sa to robí? V čom tkvie ten fígeľ?  
Ako vlastne využiť tieto naše 
zmysly a začať žiť vyrovnane? Tak, 
že sa naučíte cez ne relaxovať.

Každý už zažil ten moment, že 
ochutnal skvelé jedlo, kde sa 
snúbili jednotlivé tóny chutí 
a sám sa pristihol, ako si pre seba 
vzdychol a doslova dokázal to 
jediné sústo vychutnať. To je len 
jedna možnosť, ako svoju dušu 
vnútorne zohriať. Samozrejme, 
že podobný efekt má dobrý roz-
hovor s priateľom, pochopenie 
od rodiny, opora od dobrého su-
seda. Len niekedy ten rozhovor 
od srdca neprichádza hneď, na 
správny rozhovor s pozitívnym 
nábojom, čo nás posunie ďalej, sa 
bohužiaľ v reálnom svete nedeje 
každý deň. Ale každý deň vojdete 
do vašej kúpelne. Hovoríte si, že 
kúpelňa a čo s tým? V kúpelni sa 
spája toľko vnemov, toľko sym-
bolov, ktoré pramenia zo samot-
nej prírody a na ktorej dnes sta-
vajú toľké luxusné wellnes centrá. 
A pri tom, wellnes zážitok môžete 
mať každý deň aj vy doma.

Malý raj vo vašej kúpelni
Najprv treba vytvoriť priestor 
priestoru. Čo to znamená? Kri-
ticky sa pozrite na svoju kúpel-
ňu. Nie je prepchatá? Nenájde 
sa tam nič po dátume spotreby? 
Nejaké vycivené voňavky? Spr-
chovacie gély alebo šampóny 
čo zmenili farbu alebo dokonca 
štruktúru? Nebuďte škrečkov-
ské typy ľudí a nerobte zo svoj-
ho príbytku sklad, pretože tak 
riskujete, že sa vám rýchlejšie 
zmení na smetisko. Ak máte 
v kúpelni zhlboka dýchať a na-
chádzať relax, musí aj kúpelňa 
dýchať. Skúste sa zamyslieť, či 

všetko, čo je v kúpelni, tam musí 
byť a skúste prehodnotiť využitie 
priestoru kúpelne ešte raz.

Či už máte vaňu alebo sprchovací 
kút, obe položky sa dajú využiť na 
relax. Ponorenie sa do vane a cítiť 
teplú vodu ako vám obmýva telo, 
je neskutočný pocit. Vodu ľudia 
odjakživa vyhľadávali v prírode, 
preto sa ju snažili prepojiť so svo-
jimi domami a keď zistili techniku 
ohrievania, luxus bol na svete. 
Taktiež sprchovacie kúty skrývajú 
svoje tajomstvá. Pri sprchovaní si 
môžete pod prúdom vody roz-
masírovať stuhnuté svaly, jemný 
tlak padajúcej vody má efektív-
ne účinky na samotné stavce 
chrbtice a pri tom nemusíte sa 
v tom sprchovacom kúte skrú-
cať ako na hodine jógy a upo-
kojíte nielen svoje rozbehnuté 
telo, ale svoje si nájde aj myseľ, 
ktorú dokonale zresetujete  a 
vyzbrojíte na výzvy ďalších dní. 
Musíte len myslieť, že voda vás 
má osviežit, ale nie uvariť. Od-
porúčaná teplota je maximum 
35°C. Opakovam vody je oheň. 
A predsa sa to dá prepojiť.  Stačí 

pridať do kúpelne pár sviečok. 
Dajte pozor, aby ste nevybrali 
ultra aromatické, lebo takto si 
privodíte len bolehlav a relax 
vás obíde míľovými krokmi. Sa-
mozrejme treba myslieť na bez-
pečnosť, nezapaľovať sviečku pri 
akomkoľvek horľavom materiáli, 
síce ste v kúpelni, ale voda naozaj 
nie je všade. Takisto treba dávať 
pozor, aby ste nepostavili sviečku 
na labilnom mieste a nespadla na 
vás do vody. Sledovať plamien-
ky sviečok jemne plápolajúce vo 
vzduchu prevoňanom vodou a 
ľahkých tónov kozmetických prí-
pravkov má silný efekt na vaše 
zmysly.

Dnes existuje veľa druhov koz-
metiky. Máte sprchovacie gély, 
mlieka, oleje, šampóny, šampó-
nové krémy a tak ďalej. Aj tu treba 
myslieť na to, že menej je niekedy 
viac. Treba si premyslieť, do akého 
tónu vône chcete zladiť čokoľvek, 
čo potrebujete. Predsa len, keď 
vyjdete von, nemáte voňať ako 
predzvesť  kvetovej invázie. Majte 
na pamäti, že tá vôňa bude s vami 
celý deň.  Ak k tomu pridáte penu 

do kúpeľa alebo soľ do kúpeľa, nič 
tým nepokazíte. Okrem iného va-
ša pokožka bude zrehydratované 
a uvoľnená do posledného póru. 
Dnešným trendom je namiešať 
si vlastné rehydratačné zmesi. 
Dosť populárnou zmesou je oli-
vový olej s kryštálovým cukrom, 
ktorý nielen zbaví telo odum-
retých kožných buniek, ale olej 
pokožku vymasíruje a zanechá 
ju vláčnou.  Niektorí ľudia využí-
vajú aj zrnkovú kávu, o ktorej sa 
traduje, že pomáha vystierať strie 
a zmenšovať celulitídu. Ale je len 
a len na vás, či chcete sedieť vo 
vani alebo stáť v sprchovacom 
kúte natretý kávovým olejom. 
Ale relaxu sa medze nekladú. Ide 
o zážitok, a v tomto prípade by 
mal byť  hlavne pozitívny.  Taktiež 
môžete počas kúpeľa relaxovať s 
maskou na tvári, či už kúpenou 
alebo vlastne vyrobenou.

Niekto počas kúpeľa číta, iný 
počúva hudbu a niekto len rela-
xuje. Dnešný výber kúpelňových 
doplnkov je neobmedzený a na-
ozaj vytvára priestor ako za pár 
peňazí si spravíte luxusný wellnes 
priamo u vás doma.  Či už zvolí-
te masážne sprchovacie hlavice 
alebo hydroterapiu, vždy to bude 
mať pre vaše telo zmysel. Je to len 
a len na vás, ako relax ponímate a 
či na vlastnú relaxáciu si nájdete 
čas. Ale verte, že vaše telo a myseľ 
sa vám za to niekoľkokrát poďa-
kuje a oplatí vám to tým najlep-
ším spôsobom.

Poďakovanie patrí starostom 
obcí PhDr. Petrovi Vajdovi 
z Nededze a Ing. Viliamovi 
Mrázikovi z Tepličky nad Vá-
hom, ktorí preteky zastrešili 
po fi nančnej a materiálnej 
stránke a tiež dobrovoľníkom 
– chlapcom a dievčatám z or-
ganizačného tímu, bez kto-
rých by sa preteky neusku-
točnili.

STOLNOTENISOVÝ ODDIEL ODŠTARTOVAL 
NOVÚ SEZÓNU

a vyhrali 11:7. Víťazom turnaja 
sa stala Nesluša, ktorá vo fi nále 
proti Terchovej odohrala veľmi 
vyrovnaný zápas s výsledkom 

9:9, ale skóre setov 34:33. Stala 
sa teda víťazom o jeden jediný 
set.
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Koniec školského roka 
býva  pre nás tak tro-
chu smutný. Z mater-

skej školy odchádzajú detičky, 
ktoré boli s nami dva, ale aj tri 
roky. Na sklone školského roka 
odišlo do  základnej školy spolu  
dvanásť detičiek, do materskej 
školy Kotrčiná Lúčka tri. Vždy sa 
snažíme, aby ich rozlúčka v po-
sledný škôlkarsky deň bola pre 
nich slávnostná. Nebolo to inak 
ani tentokrát. Pripravili sme im 
pekné posedenie pri hudbe a 
obrovskej torte, ktorú dosta-
li od obecného úradu. A aby 
nezabudli na svoju materskú 
školu dostali od obce aj krásnu 
knihu a od združenia rodičov 
fotoalbum, ktorý im bude stá-
le pripomínať chvíle strávené
v materskej škole. 

D úfame, že si odnášajú od 
nás pekné zážitky a tiež veľa 
vedomostí.

Želáme im, aj ich rodičom, aby 
sa im spoločne darilo a v zák-
ladnej škole dosahovali len tie 
najlepšie výsledky! Ďakujeme 
za spoluprácu počas celého 
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Vlasta Hrušková, riaditeľka MŠ
Foto: archív MŠ

Rozlúčili sme sa so starým 

školským rokom

školského roka obecnému úra-
du, Dozornému výboru Jednoty, 
rodičom a všetkým, čo nám po-
máhali skvalitniť našu edukačnú 
prácu s deťmi. 

Text: Vlasta Hrušková 
Foto: Archív MŠ


