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Nededza

prežitie sviatkov v kruhu blízkych

a v novom roku všetko dobré,

veľa zdravia spokojnosti a úspechov

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

K
to by nepoznal 
úvodné slová naj-
známejšej vianočnej 

koledy. Aj podľa tejto pies-

ne by mali byť vianočné 
sviatky tiché a pokojné. Av-
šak v predvianočnom čase 
to tak veľmi nevyzerá. Ob-
dobie adventu je plné zho-
nu. Beháme po obchodoch 
zháňajúc vhodné darčeky, 
upratujeme naše domovy 
a zdobíme ich vianočný-
mi dekoráciami, pečieme 
medovníky a iné sladké 
dobroty. Stáva sa, že aj sa-

motný Štedrý deň je plný 
stresu a náhlenia. Veď treba 
ozdobiť vianočný strom-
ček, zabaliť zvyšné darčeky, 

navariť kapustnicu, pripra-
viť zemiakový šalát, upiecť 
kapra... Podvečer si sadne-
me k štedrovečernému sto-
lu, unavení po celodennom 
zhone. Niet sa ani čo ču-
dovať, že máme dojem, že 
nám tie Vianoce akosi rých-
lo ubehli. Krása vianočných 
sviatkov však nespočíva iba 
v pár sviatočných dňoch. 
Bolo by fajn, keby sme si Katarína Maršalová

dokázali užiť aj predvianoč-
ný čas. Jednou z možností, 
ako na to, je ,,osladiť si“ 
obdobie príprav vianoč-

nou atmosférou – zapále-
nou sviečkou, vianočnou 
vôňou, rozprávkami, kole-
dami alebo prečítaním si 
nového vianočného čísla 
Nededžana. Dúfame, že aj 
vďaka nášmu časopisu strá-
vite krásne, a najmä pokoj-
né predvianočné i vianoč-
né obdobie. A tešíme sa na 
vás v novom roku.
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Tichá noc, svätá noc...



jektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci

c) zabezpečenie fi nančných pro-
striedkov na spolufi nancova-
nie realizovaného projektu vo 
výške rozdielu celkových vý-
davkov projektu NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia 
pomoci

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti – 0
Zdržal sa – 0

10. K rôznemu

a) prejednanie platu starostu

Uznesenie č. 75
schvaľuje
ponechanie variabilnej zložky 
platu starostu obce na súčasnej 
úrovni vo výške 60 % podľa pa-
ragrafu 4, od. 2  Zákona č. 253 
Z.z. v znení poslednej novely 
č. 154/2011 Z.z. O právnom po-
stavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov 
miest v znení neskorších predpi-
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 66
schvaľuje :
a) program Obecného zastupi-

teľstva s nasledovnou zme-
nou: bod číslo 4 bude prero-
kovaný ako bod č. 3

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 67

schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: Peter 

Ďuríček, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac
Proti – 0

Zdržal sa – 0

3. K Správe o výchovno-
-vzdelávacej činnosti 
za školský rok 
2014/2015 – ZŠ Gbeľany

Uznesenie č. 68
berie na vedomie:
Správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti za školský rok 2014/2015 
– ZŠ Gbeľany

4. K Informáciám

Uznesenie č. 69
berie na vedomie:

 
-  informáciu o Hodových sláv-

nostiach Sedembolestnej 
Panny Márie, ktoré sa usku-
točnili 15.09.2015. Poďako-

vanie patrí dobrovoľnému 
hasičskému zboru, Komisii 

kultúry, mládeže a športu a 
zamestnancom obecného 
úradu za prípravu a samotný 
priebeh slávností

- informáciu o ukončení pro-
jektov cez Nadáciu Pontis: 
Obecné hody a Kultúrne pa-
miatky a Materská škola v ob-
ci Nededza (kúpa lehátok 
do materskej školy), opra-
va kaplnky na ulici Roľnícka 
a uloženie zatrávňovacích 
betónových kociek na chod-
níky medzi hroby na cintoríne  
a pri hlavnom kríži

-  informáciu o odovzdaní jed-
nej kancelárie pre dobrovoľný 
hasičský zbor a jednej kance-
lárie pre urbár a spoločnú ro-

kovaciu miestnosť, ako aj soci-
álne zariadenia (WC a sprcha) 
v dome č. 129/2 ulica Potočná

-  informáciu o začatí pracov-
ného pomeru správcu obec-

ného majetku Pavla Staňa ml. 
od 01.09.2015 

-  informáciu o postupe prác 
na novom dome smútku (osa-

denie chladiaceho boxu, do-
robenie dlažby, schody)

-  informáciu o postupe prác na 
revitalizácii studní  a vytvore-
ní oddychovej zóny na hor-
nom konci obce

-  informáciu o poďakovaní 
Urbáru obce Nededza za po-
skytnutie drevnej guľatiny na 
revitalizáciu studní a vytvore-
nie oddychovej zóny na hor-
nom konci obce 

-  informáciu o možnosti zakú-
penia nových LED svietidiel 
o výkone 30 Watt na verejné 
osvetlenie obce 

-  informáciu o pripravovanom 
umiestnení stĺpu verejného 
osvetlenia na účelovej komu-

nikácii medzi existujúcimi by-
tovými domami medzi ulicou 
Záhradná a Hlavná

-  informáciu o jesennom behu 
žien z Nededze a Tepličky nad 

Uznesenia zo 6. (šiesteho) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 28. septembra 2015 o 18:00 hod v zasa-
dacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Váhom za podpory našej ob-
ce

-  informáciu o zúčastnení sa 
družstva z Nededze na súťa-
ži vo varení a jedení halušiek 
v obci Lutiše dňa 15.08.2015 
za účasti: predseda DHZ Pavol 

Staňo ml.,  veliteľ DHZ Peter 
Staňo, zástupca starostu Mi-
loš Janek a členka komisie kul-
túry Božena Jankovská, člen 
výboru DHZ Michal Janek

-  informáciu o zabezpečení 
aerovizuálnej prehliadky ob-
ce pánom Rostasom, ktorú je 
možné si pozrieť na webovej 
stránke obce

-  informáciu o uskutočnení ve-
rejnej diskusie vo veci pláno-
vanej rekonštrukcie Materskej 
školy v Nededzi (za účasti: 
starosta, 6 poslancov, autori 
projektov, 11 občanov)

-  informáciu o vypracovaní 
štúdie pre cyklotrasu vedúcu 

z Tepličky nad Váhom cez Ne-
dedzu do Terchovej zo strany 
Mikroregiónu Terchovská do-
lina

-  informáciu o zvýšení fi nanč-
ného limitu pre elektronický 
kontraktačný systém zo sumy 

1.000,00 € na 5.000,00 € s ú-
činnosťou od 01.11.2015

-  informáciu o vydaní územné-
ho rozhodnutia pre vodovod 

a kanalizáciu v lokalite Stav

5. K Plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontro-
lóra na II. polrok 2015 

Uznesenie č. 70
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra na II. polrok 2015 

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

6. K Správe o využívaní o-
becného autobusu Merce-
des Benz Tourismo Obec-
ným športovým klubom

Uznesenie č. 71
berie na vedomie 
Správu hlavného kontrolóra 
o využívaní obecného autobusu 
Mercedes Benz Tourismo Obec-
ným športovým klubom

7. K Finančnému ukonče-
niu zbierky na Rímsko-
katolícky kostol v Ne-
dedzi

Uznesenie č. 72
schvaľuje
Finančné ukončenie zbierky na 
Rímskokatolícky kostol v Nede-

dzi. Výška vyzbieranej sumy cel-
kom je 42.928,18 €

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti – 0
Zdržal sa – 0

8. K Zásadám hospodá-
renia s majetkom obce 
Nededza

Uznesenie č. 73
schvaľuje
Zásady hospodárenia s majet-
kom obce Nededza

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-

nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti – 0
Zdržal sa – 0

9. K Rozšíreniu verejnej 
kanalizácie a vodovodu 
– lokalita „Stav“ I. eta-
pa

Uznesenie č. 74
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP 

v rámci prioritnej osi 1 OP KŽP 
na realizáciu projektu „Spo-
ločná kanalizácia GENESTI“, 
ktorý je realizovaný „obcou 
Strečno“

b) zabezpečenie realizácie pro-

sov, čo činí 1.019,40 € brutto

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 2 Milan Drábik, Peter 
Ďuríček

b) rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Uznesenie č. 76
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 4/2015

c) rozpočtové opatrenie č. 5/2015

Uznesenie č. 77
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 5/2015

d) výmena LED svietidiel

Uznesenie č. 78
odporúča zakúpenie a výmenu 
40 kusov LED svietidiel podľa 
predloženej ponuky

V Nededzi, 28.09.2015
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Uznesenia zo 7. (siedmeho) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 26. októbra 2015 o 18:00 hod v zasada-
cej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 79
schvaľuje :
a)  program obecného zastupi-

teľstva s nasledovnou zme-
nou: body 7, 8, 9 budú pre-
rokované ako body 8, 9, 10 a 
bod č. 7 sa doplní nasledovne: 
Zámer prenechať majetok 
obce do nájmu – kanalizácie 
a bezodplatného prevodu – 
vodovod v lokalite Stav – 1. 
etapa

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 

Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 

Zajac
Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 80
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: Mgr. 

Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K Informáciám

Uznesenie č. 81
berie na vedomie:
-  informáciu o uzatvorení 

Zmluvy o uzavretí budúcej 

zmluvy so spoločnosťou NA-
TUR-PACK, a.s., Bratislava tý-

kajúcu nepeňažného plnenia 
pri triedenom odpade a to na 

základe zákona č. 119/2010 
Z.z. O obaloch v znení ne-

skorších predpisov a zákona  
č. 79/2015 Z.z. O odpadoch

-  informáciu o pripojení domu 
č. 3/3 (kaštieľ) do elektrickej 
sústavy – SSE-Distribúcia, a.s.

-  informáciu o ukončení pro-
jektu cez Nadáciu Pontis: Re-
vitalizácia obecných studní 
a vytvorenie oddychovej zó-
ny  - nadačný fond Mobis v 
Nadácii  Pontis

-  informáciu o akcii Úcta k star-
ším, ktorá sa uskutočnila dňa 
22.10.2015

-  informáciu o spoločnej ka-

nalizácii GENESTI, kde došlo 
k zmene hlavného realizátora 
obce Strečno a to na obec Va-
rín podľa pôvodnej výzvy ŽP

- informáciu o uskutočnení 
stretnutia so zástupcom Ná-
rodného parku Malá Fatra vo 
veci premiestnenia bocianie-
ho hniezda na ulici Stredná. 
Zástupca NP MF p. Martin Ha-
tala po ohliadke terénu uvie-
dol, že premiestnenie bocia-
nieho hniezda z pôvodného 
miesta navrhuje umiestniť na 
betónový stĺp pri autobuso-
vej zástavke na ceste II./583 
smer Žilina.

-  informáciu o poďakovaní ve-

denia Základnej školy Gbeľa-
ny za poskytnutú dotáciu na 
plavecký výcvik pre nededz-
ských žiakov z 2. a 3. ročníka 

-  informáciu o stretnutí zá-
stupcu spoločnosti VIX s.r.o. 
a Ivana Žiaka vo veci výstav-
by pohostinského zariadenia 
v areáli bývalého družstva

4. K bytovému domu – 17 
b.j.

Uznesenie č. 82

berie na vedomie:
informáciu o predložení Dôvo-
dovej správy od JUDr. Vachana 
týkajúcu sa možného riešenia 
existujúceho stavu bytového do-
mu – 17 bytovej jednotky formou 
odstúpenia od zmluvy s postup-
níkom spoločnosťou Sportho-
use, s.r.o. a odkladajú konečné 
rozhodnutie na ďalšie rokovanie 
obecného zastupiteľstva

5. K vysporiadaniu miest-
nej komunikácie loka-
lita „Stav – I. etapa“ 
KN C:  557/118, 557/119, 
557/121, 557/134, 
557/135

Uznesenie č. 83

berie na vedomie informáciu 
o uzatvorení Kúpnej zmluvy tý-
kajúcu sa parciel KN C 557/118, 
557/119, 557/121, 557/134, 
557/135, 557/160 

6. K Žiadosti OŠK Nededza 
o dotáciu na činnosť 
v roku 2016

Uznesenie č. 84
berie na vedomie
Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu 
na činnosť v roku 2016 a ukladá 
hlavnej kontrolórke vykonať ana-
lýzu čerpania poskytnutej dotá-
cie za rok 2015 podľa plánu kon-

trolnej činnosti na II. polrok 2015 
a pripraviť motivačný program 
pre hráčov futbalového oddielu 
zo strany obecného športového 
klubu

7. K Zámeru prenechať 
majetok obce do nájmu 
– kanalizácie a bezod-
platného prevodu – vo-
dovod v lokalite Stav – 
1. etapa

Uznesenie č. 85:
schvaľuje
zámer prenechať majetok ob-
ce – kanalizácia lokalita Stav – 1. 
etapa – do nájmu spoločnosti 
Severoslovenské vodárne a kana-

lizácie, a.s., Žilina

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 86:

schvaľuje
zámer  prevodu majetku obce - 
vodovodu v lokalite Stav – 1. eta-
pa spoločnosti Severoslovenské 
vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
- schvaľuje

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

8. K Rôznemu

a) Uznesenie č. 87

schvaľuje
zaradenie obce Nededza do úze-

mia miestnej akčnej skupiny 
(MAS) na území mikroregiónu 
Terchovská dolina

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
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a) Uznesenie č. 97
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 8/2015

b) Uznesenie č. 98
berie na vedomie
Návrh rozpočtu pre Dobrovoľný 
hasičský zbor v Nededzi na rok 
2016 v sume 11.300,00 €

c) Uznesenie č. 99
schvaľuje zloženie dielčej inven-
tarizačnej komisie pre vykonanie 
fyzickej inventarizácie materiálu 
CO  v zložení: predseda MUDr. 
Dagmar Bollová, členovia: Jo-
zefína Slotová, Vlasta Hrušková 

a vykonanie dokladovej inven-
tarizácie majetku obce

kanalizovanie zúčastnených 
obcí vrátane obce Nededza 
(riešenie lokality Stav – I. eta-
pa)

-  informáciu o zakúpení ku-

chynky do domu č. 129/2 
na ulici Potočná

-  informáciu o nových stoloch 
do klubu dôchodcov a čias-
točne do sály kultúrneho do-
mu

4. K plneniu rozpočtu 
za rok 2015

Uznesenie č. 94
berie na vedomie:
plnenie rozpočtu za rok 2015

5. K analýze hlavného 
kontrolóra o čerpaní 
poskytnutej dotácie 
pre OŠK za rok 2015 

Uznesenie č. 95

berie na vedomie:
Analýzu hlavného kontrolóra o 

čerpaní poskytnutej dotácie pre 
OŠK za rok 2015  

6. K Žiadosti OŠK Nede-
dza o dotáciu na činnosť 
v roku 2016

Uznesenie č. 96
schvaľuje:
Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu 
na činnosť v roku 2016 vo výške 
17.000,00 €

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-

na Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

7. K Rôznemu

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 91

schvaľuje :
a) program obecného zastupi-

teľstva 

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 92
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: JUDr. 

Marián Cesnek, Milan Drábik

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová

Proti - 0
Zdržal sa – 0

3.  K Informáciám

Uznesenie č. 93

berie na vedomie:
-  informáciu o pripravovanej 

akcii pre deti Mikuláš 2015, 
ktorá sa uskutoční 5.12.2015 
o 16:00 hod. pri vianočnom 
stromčeku

-  informáciu o zabezpečení 
vianočného stromčeka cez 
Urbár obce Nededza

-  informáciu o vianočnom 
punči, ktorý pripravuje di-

vadlo Naopak od 05.12.2015 
počas adventného obdobia

-  informáciu o pokračovaní 
realizácie výzvy v spoločnej 
kanalizácie GENESTI na od-

Uznesenia z 8. (ôsmeho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 23. novembra 2015 o 18:00 hod v zasada-
cej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

b) Uznesenie č. 88
berie na vedomie
informáciu o schválení dotácie 
na rekonštrukciu Materskej školy 
v Nededzi v sume 30.000,00 € zo 
strany Ministerstva školstva, ve-
dy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky a súhlasia s potvrde-
ním uvedenej dotácie

c) Uznesenie č. 89
berie na vedomie
zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 6/2015

d) Uznesenie č. 90
berie na vedomie

zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 7/2015

V Nededzi, 28.09.2015
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Hlasovanie:
Za -  5  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

d) Uznesenie č. 100
berie na vedomie 
Správu hlavného kontrolóra ob-
ce o vykonaní kontroly podľa § 
18 písmena c) zákona 369/1990 
o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov týkajúcu sa 
spolupráce Obce Nededza a Ing. 
arch. Kružela za obdobie od ro-
ku 2012 do roku 2015

V Nededzi, 28.09.2015
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Ineko – Inštitút pre sociálne a ekonomické reformy sa snaží zvý-
šiť tlak na zlepšovanie fi nančného zdravia vo verejnej správe. 
Realizuje zber a zverejnenie údajov o fi  nančnom zdraví všet-

kých 2928 obcí a 8 vyšších územných celkov (VÚC). Nededza sa 
umiestnila na 232. mieste. Tzv. fi nančné zdravie a jeho výsle-

dok na základe zhodnotenia viacerých ukazovateľov vypovedá, 
či je hospodárenie obce trvalo udržateľné a v akej je kondícii. 

Nás môže tešiť, že obec Nededza sa v tomto smere teší dobré-
mu zdraviu.

HODNOTENIE FINANČNÉHO ZDRAVIA za rok 2014

CELKOVÉ FINANČNÉ ZDRAVIE : 5,6
(6 je maximum) – výborné fi nančné zdravie

Tento výsledok sa skladá z nasledovných ukazovateľov:
• Základná bilancia: 12,1% - vypovedá teda o tom, ako do-

káže samospráva pokrývať svoje bežné výdavky (chod sa-
mosprávy) a kapitálové výdavky (zveľaďovanie majetku) zo 

svojich bežných príjmov (napr. daňové príjmy) a kapitálo-
vých príjmov (napr. predaj majetku).

• Dlhová služba: 0% - informuje o tom, aké vysoké výdavky 
má samospráva v súvislosti s obsluhou dlhu. 

• Celkový dlh: 0% - Dlh je uvádzaný v pomere k bežným príj-

mom za predchádzajúci rok 
• Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti: 0% -  je počítaná ako zá-

väzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti/bežné 
príjmy za predchádzajúci rok

• Okamžitá likvidita: 479,1% - vypovedá o tom, do akej miery 
dostupné prostriedky na fi nančnom účte obce postačujú 
na splatenie krátkodobých záväzkov.

Nededza

zdravá obec

Spracovala: Alica Hodásová

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Dňa 9. decembra sa priestory predajne Jednoty opäť otvorili pre 
zákazníkov. Tentokrát však na nepomerne väčšom priestore,

s novým sortimentom tovaru pod záštitou supermarketového 
označenia.

Z Jednoty
je supermarket

Ako sa zdobí
vianočný
stromček

M
nohí sa tešíme na zdobenie vianočného 

stromčeka. Snažíme sa ho dekorovať tak, aby 

bol pre nás čím najkraší, aby zahrial naše srd-

cia a priniesol do našich domovov tú pravú sviatočnú 

atmosféru.

I my v obci chceme mať taký spoločný stromček, ktorý 

poteší všetkých obyvateľov. Za tým stojí ochota taký 
nádherný exemplár podarovať, tiež námaha hasičov 

zdvihnúť ho do výšky a samozrejme samotné jeho 

skrášlenie. A to veru nie je nič ľahké...Trúfl i by ste si na 
takúto výšku? 

A takto si môžeme pamätať pohostinstvo, ktoré na čele s vedú-
cim Martinom Lacekom činnosť ukončilo toto leto.

OBECNÁ MATRIKA
  Privítali sme na svet:  Samuel Ďugel 5.12.2015

Text a foto : Alica Hodásová
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Text a foto : Alica Hodásová

S
vätý Mikuláš i tento rok nav-

štívil deti z Nededze. Dňa

5. decembra za doprovodu 

svojich verných pomocníkov anje-

la a čerta rozsvietil vianočný strom-

ček pred obecným úradom. Svia-

tok svätého Mikuláša patrí medzi 

tradične slávené a predovšetkým 

deťmi očakávané sviatky. A men-

ší i tí väčší si ho radi pripomínajú 

pri vianočných piesňach a za ú-

Navštívil 

nás svätý Mikuláš

časti mikulášskho sprievodu. De-

ti z materskej školy pekne zaspie-

vali, tí školopovinní zarecitova-

li, či pridali tiež krátku pesničku 

s vianočnou tematikou. Keďže do-

ba ide dopredu, našli sa aj takí, 

ktorí „vylovili“ texty piesní z mo-

bilu, avšak prejavila sa ich snaha po-

tešiť Mikuláša  a vyslúžili si tak ba-

líček plný sladkej nádielky. Rodičia 

mali zase možnosť pochutnať si na 

vianočnom punči či pečených klo-

báskach, ktoré pripravilo Divadlo 

Naopak. Viacerí vrátane našich ha-

sičov sa radi s Mikulášom, anjelom 

a čertom odfotili. Veríme, že deti sa 

mikulášskemu sprievodu potešili 

a už teraz sú zvedavé, či milá náv-

števa príde do našej obce i o rok!
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Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

(každá štvrtá streda v mesiaci)

27.01.2016, 24.02.2016, 23.03.2016, 27.04.2016, 25.05.2016, 
22.06.2016, 27.07.2016, 24.08.2016, 28.09.2016, 26.10.2016, 
23.11.2016, 28.12.2016

Harmonogram vývozu plastov
pre rok 2016:

Termíny pre vývoz nadrozmerného
a nebezpečného odpadu:
30.04.2016 – nadrozmerný (veľkoobjemový) odpad

07.05.2016 – nebezpečný (elektronický) odpad
01.10.2016 – nadrozmerný (veľkoobjemový) odpad
08.10.2016 – nebezpečný (elektronický) odpad

Peter Mravec, Tomáš Vajda a To-

máš Mravec. To sú športovci a 

zároveň fanúšikovia extrémnych 

športov, ktorí vďaka svojim ko-

níčkom reprezentujú našu obec. 

Práve oni si v októbri zmerali sily 

v adrenalínovom športe Žilinská 

1000-ka (tisícka). Pretekári v zlo-

žení bežec, paraglidista a cyklista 

museli spolu nastúpiť výškových 

takmer 1000 metrov a paragli-

dingovú trať o dĺžke 14890 met-

rov s prevýšením 961 metrov,

v čo najkratšom čase. Nededzská 

Priaznivci extrémnych výkonov 
reprezentujú Nededzu

trojica je však evidentne zohratá, 

keďže ich tím Medvede v celko-

vom hodnotení obdsadil výborné 

6. miesto so stratou na celkového 

víťaza  len 13 minút. Chlapci sa 

pekne umiestnili aj ako jednotliv-

ci: Peter Mravec 2. miesto v behu, 

Tomáš Vajda 8. miesto v paragli-

dingu a Tomáš Mravec 9. miesto 

na bycikli. Týmto tímu Medveďov 

ďakujeme za reprezentáciu obce 

na tomto i ostatných podujatiach!

Tomáš Mravec po ukončení preteku

Tomáš Vajda predal štafetu Petrovi Mravcovi

Text: Alica Hodásová
Foto: www.x-air.sk
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Vianočné sviatky sú 
plné obyčajov a zvykov,
medzi ktoré patria aj 
tradičné jedlá. Každo-
ročne pripravujeme 
kapustnicu, zemiakový 
šalát či pečeného kap-
ra. A čo tak dať si tento 
rok kračun?

Kračun je obradové jedlo – 
chlieb alebo koláč, ktorý sa 

počas Vianoc piekol na vý-
chodnom Slovensku. Cesto 

na kračun sa zvyklo zarábať 
pramenistou vodou. V stre-
de pečiva sa urobila jamka, 
do ktorej sa nakvapkal med. 
Do cesta sa pridávali rôzne 
prísady, napríklad zrná obil-
nín a strukovín, ľanové a ko-
nopné semienka, ktoré mali 
zabezpečiť v nasledujúcom 
roku dobrú úrodu. Podľa tra-

dičných predstáv magickú 
silu pečiva znásobovali aj 

ďalšie plodiny primiešané do 
cesta – cesnak a petržlenová 
vňať boli symbolom zdravia 
a ochrany pred zlými silami, 
červené šípky zase symbo-
lom čerstvosti. Takisto sa do 
cesta pridávali posvätené by-
linky, oblátky a svätená voda. 
Podľa ľudovej viery mal kra-
čun svojou prítomnosťou na 
štedrovečernom stole zabez-
pečiť rodine v ďalšom roku 
každodenný chlieb. Na stôl 
sa kládol na seno, slamu ale-
bo na rozsypané obilné zrná, 
ktoré sa na jar pridali do osiva 
na zabezpečenia dobrej úro-
dy obilia. Niekedy sa zvykli 
piecť štyri kusy pečiva, ktoré 
sa kládli na rohy vianočného 

stola. Najväčší kus sa volal 
kračun a menšie boli kraču-
novi bratia. Medzi ľuďmi dlho 
panovala povera, že kračun 

sa nesmie cez noc nechať na 
stole osamote, vždy tam musí 

byť aj jeho ,,brat“. V niekto-
rých oblastiach dostal z kra-
čuna každý člen rodiny kúsok 
ešte pred večerou, inde ho 
nechali na stole ležať až do 
Nového roka alebo do Troch 
kráľov. Kračun sa najčastejšie 
piekol pletením troch alebo 
štyroch šúľkov cesta, preto-
že bola ľudovej viery takýto 
koláč symbolizoval svorno-
sť a spolupatričnosť rodiny. 
Na vrchu sa potrel vajíčkom 
a cukrovou vodou. Kračun 
nebol len symbolom šted-
rovečernej hostiny, ale ľudia 
mu pripisovali magické vlast-
nosti, ktoré mali zabezpečiť 
zdravie a prosperitu rodine 
i domácim zvieratám. Preto 

sa v niektorých obciach piekli 
špeciálne kračuny aj pre zvie-
ratá.

J
e tu zima. Dni sa postupne krá-

tia, prítmie sa prelína s mlieč-

nou hmlou, vzduch chladne 

a oťažieva. Všade cítiť pokoru a 

očakávanie, že príde niečo veľ-
ké, prísľub zmeny, nového života, 

nového svetla. Celé obdobie, ako 

končí jeseň a postupne sa prelína 

do zimného adventu, je sprevád-

zané sviatkami, ktoré sú zasvätené 

významným ľuďom, postavám z 

histórie, ktoré zahaľujú legendy a 

báje. Niektoré vyprevádzajú jeseň, 

posledné dni jarmokov a veselíc, 

niektoré otvárajú dvere pôstnemu 

obdobiu, kedy sa duše stíšia, srdcia 

viac pookrejú a ľudia sa aj vnútor-

ne začínajú pripravovať na príchod 

Božieho dieťaťa, na tajuplné zrode-

nie Božieho Syna a miesto mu pri-

pravujú nielen v príbytkoch, v do-

moch, v jasličkách pod vianočnými 

stromčekmi, ale aj v srdciach.

Svätý Martin
Predzvesť snehu prináša sv. Martin 

na bielom koni. Nejde o vymyslenú 

postavu, ale o skutočného človeka, 

ktorý žil v 4. storočí, v oblasti dneš-

ného Szombathely v Maďarsku. 

Bol synom rímskeho dôstojníka a 

čiernookej domorodkyne. Martin 

pokračoval v otcových šľapajách a 

postupne dosahoval v armáde jed-

nu hodnosť za druhou.  Podľa legen-

dy, v jeden studený novembrový 
deň, keď sa raz vracal z obchôdzky 

v Amiense, pri bránach našiel žob-

ráka v otrhaných šatách. Martin sa 

nad ním zľutoval, a keďže nemal 

pri sebe žiadne peniaze, ani jedlo, 

rozsekol svoj dôstojnícky plášť, tzv. 

paludamentum, ktorý bol utkaný z 

teplej vlny. Polovicu si nechal a po-

lovicu podal žobrákovi.  V tú istú noc 

sa mu prisnil sen o Ježišovi, ktorý bol 

zahalený do polovice jeho plášťa a 

povedal: „Týmto plášťom ma zaodel 

Martin, ktorý je len na ceste ku krs-

tu.“ Ráno sa Martin prebudil skalo-

pevne rozhodnutý opustiť armádu. 

Jeho nadriadení zobrali jeho roz-
hodnutie vlažne, mali skôr dojem, 

že Martin dostal strach z ďalšieho 
vojenského stretnutia. Martina tieto 

názory rozhorčili, preto sa rozhodol 
viesť armádu do boja, ale bez zbra-

ne, iba s krížom v ruke. Nepriatelia 
boli tak šokovaní z danej stratégie, 

že radšej zložili zbrane a požiadali 

o mier. Týmto počinom vojenská 
kariéra sv. Martina skončila. Martin 

odišiel do Poitiers, kde sa vzdelával 
vo viere s pomocou budúceho bis-

kupa Hilária. Venoval sa hlavne pus-

Poslovia Vianoc

Text: Eva Medvedíková

tovníckemu spôsobu života. Okolo 

jeho pustovne sa postupne rodila 

polopustovnícka rehoľná komunita, 

z ktorej vyrástol vôbec prvý kláštor v 

tých časoch. Martinov spôsob života 
budil veľký dojem na veriacich, až sa 

obyvatelia diecézy v Tours rozhodli 

si zvoliť Martina za svojho biskupa. 

Aj keď sa stal biskupom, naďalej žil 

v malej chatrči na brehu Loiry. Opäť 

pritiahol k sebe množstvo ľudí, ktorí 

ho nasledovali a v okolí jeho do-

mova sa vystavala mníšska osada, 

neskôr známa ako opátstvo Mar-

moutiers. Svätý Martin sa stal sym-

bolom pokory a skromnosti, silnou 

postavou, ktorá nevybledla ani roky 

po jeho smrti, ku ktorej inklinovali aj 

franskí králi, jeho plášť bol nosený 

ako relikt do vojen, v čase mieru bol 

strážený v Paríži v kráľovskom palá-

ci. Obľubu si získal svojou dobrotou, 

milosťou, múdrosťou a súdnosťou. 

Ako jeden z prvých cirkevných 
predstaviteľov vystupoval proti tres-

tu smrti za čarodejníctvo. Doteraz sa 

traduje, že ak spravíte dobrý skutok 

na sviatok sv. Martina, svätec sa vám 

za to odvďačí milosťou. V minulosti 

naši predkovia sviatok sv. Martina 

spájali s poslednými hodmi, kedy 

sa piekla známa svätomartinská 

hus. Podľa povesti sa sv. Martin ne-

chcel stať biskupom a schoval sa 

pred farníkmi vo dvore pri husiach, 

ktoré ho však svojím gagotom pre-
zradili a svojmu osudu biskupa sa 

už nevyhol. Deti sa v tieto dni tešili 

na sprievod s farebnými lampiónmi 

a lucernami. Ľudia čarovali s husací-

mi kosťami, tzv. kobylkou. Ak bola 

jej farba biela, znamenalo to krutú 

zimu a niekoho smrť, ak bola škvrni-

tá, mala byť svadba a peniaze, tmavá 

farba znamenala Vianoce na blate 

alebo príchod dieťaťa. V deň sv. Mar-

tina sa zvyklo vyplácať čeľadníkov 

a slúžky, ktoré mohli povyvádzať v 

tomto období šibalstvá, ktoré by im 

predtým nikto neprepáčil. Platili sa 

dane, ale robili sa aj veľké oslavy a 

chodilo sa po kolede. Obec uzatvá-
rala novú zmluvu s novým obecným 

pastierom, ovčiakom a pomocným 
. Potom sa konala tzv. Martinovská 

sýpka, kedy novozvolený pastier 
vystrojil pre celú dedinu oslavu s 

jedlom a pivom. Počas osláv sa pálili 
ohne, ktoré symbolizovali očistenie 

sa od hriechov a nenávisti či závisti, 

čo ľudia medzi sebou prechovávali, 
aby sa mohli duchovne pripraviť na 

blížiaci sa advent.  Kult sv. Martina 
hlavne pôsobil, aby ľudia v zmysle 

jeho viery a kázaní voči sebe boli 

DÁTE SI KRAČUN?

Text: Katarína Maršalová

dobrí a ľudskí a upevňovali medzi 

sebou kresťanskú lásku.

Svätá Katarína
25. november patrí sv. Kataríne. 
Podľa legiend to bola žena, ktorá žila 

v egyptskej Alexandrii v 4. storočí. 

Bola veľmi vzdelaná a odmietala vte-

dajšiu obyčaj, že každá žena sa musí 

vydať. Na základe stretnutia so sta-

rým pustovníkom, ktorý jej poroz-

prával o Ježišovom učení, sa rozhod-

la dať pokrstiť a stať sa skôr Kristovou 

nevestou, žiť život plný pokánia a 

celibátu. Silno pohnutá vierou sa 

počas pohanských slávností nechala 

uviesť pred cisára Maxentia a svoji-

mi argumentmi a fi lozofi ou zmiatla 

pohanského cisára. Ten sa však tak 

ľahko nevzdal a povolal mudrcov a 

fi lozofov, aby zahnali Kataríninu vie-

ru do kúta. Ale dopadlo to naopak a 

samotní vzdelanci, ovplyvnení slo-

vami a názormi Kataríny, sa rozhodli 
prestúpiť na kresťanskú vieru. Pre 

toto rozhodnutie však skončili na 

hranici. Aj Katarína bola obvinená. 

Najprv bola do krvi zbičovaná, ná-

sledne ponechaná nalačno niekoľko 

týždňov. Svojej viery sa však nevzda-

la. Bol pre ňu preto zhotovený nový 

mučiaci nástroj, štyri kolesá so želez-

nými klincami, ktoré drásali a trýznili 

jej telo. Nakoniec mučenie skončilo a 

ako dcéra z kráľovskej krvi bola sťatá 

mečom. Jej pozostatky boli potom 
prenesené na horu Sinaj mníchmi, 

tzv. anjelskými, a bol tam založený 

kláštor sv. Kataríny za výraznej po-

moci cisárovny Heleny. Kláštor stojí 

na mieste, kde sa Boh zjavil Mojži-

šovi v podobe horiaceho kra.  Ka-

tarína sa stala patrónkou univerzít, 

študentov, vedcov, kníhtlačiarov. Po-

čas jej sviatku sa takisto ukončovali 

zmluvy s čeľadníkmi, slúžkami alebo 

sa zmluvy predlžovali na ďalší rok. V 

tento deň sa zakazovalo pracovať s 

kolesami a ostrými predmetmi ako 

pamiatka na mučenie sv. Kataríny. 

Bol to posledný deň, kedy sa mohlo 

oslavovať. Na tento deň pripadalo 
ženské právo. Ženy si samy vybe-

rali, s kým budú tancovať, mohli si 
objednať pálenku a platili hudobní-

kom, čo chceli zahrať. Táto svätica sa 
lúčila s bujarými oslavami a otvárala 

dvere tichému adventu.

Svätý Ondrej
Ondrej bol obyčajný galilejský rybár, 
prvý muž, ktorého Kristus povolal 

medzi svojich apoštolov. Ku Kristov-
mu učeniu ho priviedol jeho brat Ši-

mon, ktorý bol neskôr známy hlavne 

ako svätý Peter. Ondrej potom šíril 

Kristovu vieru ďalej v Malej Ázii, v 

Grécku a dostal sa až do končín, kde 

sa dnes rozprestiera Rusko. Šíril hlav-

ne vieru plnú morálky a vedel liečiť 
choroby a hlavne vyháňať diabla, 

prípadne ho aspoň odhaliť a naň po-

ukázať. S jeho životom sa spája veľa 

legiend, kedy zasahoval do života 

iných ľudí. Či to bolo zachránenie 

biskupa pred úkladmi diabla v podo-

be mladej ženy alebo obrátenie mla-

dého muža z bohatej rodiny na Kris-

tovu vieru. Jeho rodičia neboli veľmi 

nadšení synovým rozhodnutím,

a keď syn začal rozpredávať majetok, 

jeho rodina zapálila dom, kde bol 

syn spolu s Ondrejom. Zázrakom sa 

však podarilo dom uhasiť jednou fľa-

šou vody. Rodičia chceli dom zbúrať 

a zničiť, ale akonáhle opreli rebrík o 

steny domu, obaja oslepli. Neustále 

staranie sa do životov iných a inten-

zívne sledovanie a pomáhanie iným 

ľuďom, aj keď si to ich blízki nepriali, 

sa svätcovi nevyplatilo. Raz poradil 
mladej novomanželke, ktorá si našla 

cestu ku kresťanstvu, aby odoprela 

manželské povinnosti manželovi, 

kým tiež neprejde na kresťanskú 

vieru. Manžel bol rímsky miestodrži-

teľ a Ondrejovi sa za radu odvďačil. 

Nechal ho ukrižovať na kríži v tvare 

písmena X, kde umieral až tri dni. 

Po smrti sa stal postupne patrónom 

Ruska, Grécka aj Škótska, kde sú ulo-
žené jeho ostatky. Svätoondrejovský 

sviatok pripadol na 30.11., najmagic-

kejší sviatok roka, kedy podľa povier 

sa drali spod zemského povrchu 

najsilnejší démoni, ktorí otvárali 

bránu chladnému a krutému bož-

stvu zimy a mrazu. A sv. Ondrej bol 

ochranou ľudstva pred urieknutím v 

tých dňoch. Napriek tomu vydajach-

tivé dievčatá v tento sviatok čarovali 

odušu. Aj preto bol sv. Ondrej pova-

žovaný aj za patróna neviest. Dievča-

tá chodili o polnoci klopať na vrátka 

kurína. Ak sa ozval kohút, dievča sa 
do roka vydalo, ak to bola sliepka, 

dievča si počkalo ďalší rok. Niekto-
ré upiekli chlieb a ponúkali ho na 

lopate túlavým psom. Prvej, ktorej 
pes zobral chlieb z lopaty, sa do roka 

podarilo vydať. Tento zvyk poburo-
val cirkevné hodnosti, ktoré to brali 

ako iracionálny zvyk v časoch hladu 
a biedy. Tí, čo neboli posadnutí len 

svadbou, si chodili dať v tento deň 

veštiť k obecnému pastierovi alebo 

korenárke. Pod 4 hrnčeky sa dala hli-

na z cintorína, hrebeň, prsteň  chlieb. 

Následne sa preklopili na drevenej 

doske, zamiešali a dotyčný, čo sa pri-

šiel spýtať na osud, si jeden vybral. 

Ak našiel hlinu, znamenalo to smrť, 

hrebeň chorobu, chlieb bohatstvo

a prsteň svadbu.
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ŠPORTOVÉ OKIENKO

Text: Jozef Farský

N
aši najmladší futbalisti ako i vede-

nie obecného športového klubu sa 

až po rozpise nového ročníka pred 
začiatkom súťaže dozvedeli, že tento ročník 

budú hrať len II. triedu starších žiakov. Zo 

súťaže vypadli ako tretie mužstvo od konca

z dôvodu reorganizácie súťaže, kde sa počet 
mužstiev v I. triede znížil zo 16 na 14 muž-

stiev. Chlapcov toto rozhodnutie našťastie 
nedeprimovalo, ale ich to naštartovalo do-

kázať, že do vyššej súťaže patria. Toto svoje 
predsavzatie pod vedením trénera Tibora 

Mrázika a vedúceho mužstva Pavla Reme-
ka začali napĺňať hneď od začiatku súťaže. 

Po celú jesennú časť nenašli premožiteľa
a len v jednom zápase stratili body za remí-

zu. Nastrieľali v súťaži 82 gólov, čo je najviac 
zo všetkých mužstiev, inkasovali len 12 gólov

a získali 37 bodov a usadili sa na čele tabuľky 
s náskokom 4 bodov pred druhým muž-

stvom. V mužstve máme aj najlepšieho 
strelca celej súťaže a tým je Peter Drábik, 

ktorý svojím súperom nastrieľal 25 gólov. 

Našťastie máme i ďalších úspešných strel-

cov a medzi najlepších patria Múčka so
14 gólmi, M. Mravec s 12 gólmi, Massa

s 10 gólmi. Je samozrejmé, že len vďaka 
týmto chlapcom by sa úspech nedostavil, 

ale že aj všetci ostatní majú zásluhu na tom-

to peknom výsledku.

Polčasový výsledok je veľmi sľubný, ale 

netreba ho preceňovať. Treba, aby si 
chlapci naďalej zodpovedne plnili svoje 

úlohy, poctivo trénovali, počúvali svojho 

trénera a výsledok, na ktorý sa tak tešia 
oni a aj všetci priaznivci futbalu v našej 

obci, sa dostaví.

Do nového roka, ako aj k nastávajúcej 

jarnej časti prajeme chlapcom a vedeniu 
mužstva veľa zdravia, pevných nervov 

a nepochybne aj veľa šťastia, ktoré je pri 

športe vždy potrebné.

ÚSPEŠNÁ JESEŇ NAŠICH 
NAJMLADŠÍCH FUTBALISTOV

Ávia púta pozornosť
V nedeľu 18.10.2015 sa na Ky-

suciach konal prvý ročník zau-

jímavého podujatia s názvom 

Medzinárodný zraz hasičských 
vozidiel AVIA. Hasičské Avie 

počas slávnostného sprievo-

du ukazovali svoje schopnosti 

spustenými sirénami a maják-
mi. Domáci organizátor DHZ 

Staškov sa postaral o výborný 

nástup a ofi ciálne zahájenie 

celého zrazu. DHZ Nededza 
prišla na túto akciu v počte 7 

členov a rovnako sa zúčastnila 

aj súťažných disciplín.
Celá akcia pozostávala z tých-

Naši hasiči majú obdivovanú 
Áviu a bojujú o vianočného kapra

to disciplín: jazda zručnosti, 

jazda do kopca s prevýšením 

450m, súťaž o najkrajšiu Aviu 
a súťaž o najstaršiu Aviu. Pr-

vou meranou disciplínou 

bola jazda zručnosti. V tejto 

disciplíne si s prekážkovou 

dráhou poradil náš strojník 
Vladimír Ďuglel, ktorý ju zvlá-

dol za 43 sekúnd a obsadil 

2. miesto. V jazde do kopca 

sa naša posádka umiestnila 
do 10. miesta. Veľkému záuj-

mu zúčastnených sa tešila aj 

naša hasičská Ávia. Ako jediná 
na zraze mala v kabíne rádio 

a zosilňovač s výkonom 1000 
Wattov a na streche umiestne-
nú rolovaciu markízu. Na zák-

lade toho, neunikla oku skoro 
žiadneho účastníka a bol o ňu 

veľký divácky záujem.

Hasičská súťaž o vianoč-
ného kapra
V predvečer sviatku sv. Miku-
láša sa náš hasičský zbor zú-

častnil netradičnej hasičskej 
súťaže v obci Dolný Hričov. 

Pravidlá súťaže boli podľa sú-
ťažného poriadku len s tým 

rozdielom, že víťaz celej súťa-
že mohol získať aj vianočného 

kapra ako odmenu. Počas ce-
lého dňa vládla všade príjem-

ná predvianočná atmosféra. 
Náš tím mužov so strojom PS 

12 1500 dosiahol výsledný čas 
20,58 sekúnd a umiestnil sa na 

12.mieste. Táto akcia sa nám 
veľmi páčila a radi si ju znovu 

zopakujeme.

R
elaxačno-informačné 
centrum Terchovec v 
Terchovej hostilo dňa 

23.10.2015  mladých výtvar-
níkov z celého mikroregiónu 
Terchovská dolina. Konalo sa 
tu slávnostné vyhodnotenie 
2. ročníka výtvarnej súťaže 
„ Naša obec – Naša miestna 
akčná skupina“, ktorú vyhlá-

sila miestna akčná skupina 
OZ „ Partnerstvo pre MAS 
Terchovská dolina“. Celko-
vo súťažilo 151 výtvarných 

V Terchovej ocenili aj šikovných 

nededzských maliarov

diel,ktoré zasielali žiaci sa-
mostatne alebo skupinovo 
za základnú školu, či cen-
trum voľného času. Organi-
zátori si dali za cieľ podporiť 
mladé talenty v ich snahe 
maľovať, kresliť, či vyrábať 
rôzne fresky alebo odliatky, 
prostredníctvom ktorých sa 
mohli zviditeľniť aj vďaka 

výstave určenej pre širšiu 
verejnosť. Súťaž podpori-
la záujem detí o ich obce 
a prírodu okolo nich. Nede-

dzu úspešne reprezentovalo 
viacero detí: Lucia Živčicová, 
Jakub Lutišan, Lívia Kubí-
ková, Beáta Vajdová, Dávid 
Cesnek, Lukáš Sklenár. Naj-
lepšie sa umiestnila Zuzana 
Panáková, ktorá vo svojej 
kategórii obsadila 3. miesto. 
Všetkým zúčastneným de-
ťom, ktoré prostredníctvom 

svojich obrázkov ukázali, 
ako vnímajú našu obec ďa-
kujeme za ich reprezentáciu!

Text: Alica Hodásová

Foto: Michal Panák

Text: Michal Janek
Foto: archív DHZ Nededza

Žiaci Z V R P Skóre B

1 OŠK Nededza 13 12 1 0 82:12 37

2 TJ ŠK Podhorie 13 11 0 2 56:14 33

3 TJ Partizán Kunerad 13 11 0 2 62:21 33

4 TJ VTJ Raj. Teplice - Konská 13 10 1 2 72:8 31

5 OŠK Kamenná Poruba 13 10 0 3 41:16 30

6 FK Trnové 13 7 1 5 26:29 22

7 ŠK Lietava 13 6 1 6 20:28 19

8 FK Ďurčiná 13 5 1 7 46:32 16

9 TJ Babkov 13 4 2 7 18:45 14

10 TJ Rozvoj Mojš 13 3 2 8 19:41 11

11 TJ Stráža 13 3 0 10 16:54 9

12 OFK Teplička nad Váhom 13 2 2 9 15:51 8

13 TJ POVAŽAN Nezb. Lúčka 13 0 2 11 6:55 2

14 TJ Višňové 13 0 1 12 4:77 1

Dorastenci Z V R P Skóre B

1 FK Rajec 12 9 2 1 33:10 29

2 ŠK Belá 12 9 1 2 42:16 28

3 TJ Fatran Varín 12 8 2 2 48:12 26

4 FK Strečno 12 8 2 2 37:23 26

5 MŠK Kysucké Nové Mesto 12 7 3 2 47:12 24

6 OŠK Nededza 12 7 2 3 40:19 23

7 TJ Snaha Zborov nad Bystr. 12 6 2 4 25:21 20

8 ŠK Radoľa 12 4 1 7 21:35 12

9 TJ Slovan Skalité 12 4 0 8 19:46 12

10 TJ Slovan Podvysoká 12 3 1 8 18:49 10

11 Tatran Oščadnica 12 3 0 9 28:49 9

12 TJ Fatran Krasňany 12 1 3 8 9:32 6

13 FK REaMOS Kysucký Lieskovec (odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0

14 FK Terchová 12 0 0 12 13:56 0

Muži Z V R P Skóre B

1 TJ POVAŽAN Nezbudská Lúčka 13 8 3 2 31:17 27

2 ŠK Gbeľany 13 8 3 2 24:12 27

3 FK Hliník 13 8 2 3 22:15 26

4 TJ Hvozdnica 13 7 3 3 27:11 24

5 TJ Družstevník Bitarová 13 6 4 3 29:18 22

6 OŠK Nededza 13 6 2 5 23:17 20

7 TJ Partizán Súľov 13 6 2 5 27:24 20

8 ŠK Lietava 13 6 2 5 25:29 20

9 TJ Hlboké 13 6 1 6 28:30 19

10 TJ Fačkov 13 4 2 7 26:34 14

11 TJ Fatran Krasňany 13 4 1 8 21:30 13

12 TJ Jablonové 13 3 1 9 14:21 10

13 OFK Teplička nad Váhom 13 2 4 7 17:34 10

14 TJ Hviezda Zádubnie 13 1 2 10 16:38 5

Z počet zápasov, V výhry, 

R remízy, P prehry, B body
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snehu, ale priniesol nám skvelú 
náladu a plno sladkých darčekov. 
Najskôr nás prekvapil peknou 

rozprávkou O červenej čiapočke 

a potom prišiel spolu s anjelikom 
a čertom nesúc veľký kôš balíč-
kov. Čerta sme poslali preč, lebo 
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Text: Vlasta Hrušková 

Foto: Archív MŠ

v našej materskej škole sú iba 
dobré detičky. Strýčkovi Miku-
láškovi sa páčila výzdoba, kto-

rú sme si pripravili pre neho, aj 

pekné básne a piesne. Sľúbil, že 
medzi také šikovné detičky príde 
o rok zas.

Padá sniežik, padá, ej, ale som rada.

Už je biely sad, ej, ale som rád.

Do okienka sniežik hľadí, ej,

ale sme všetci radi.

Čas radosti, veselosti prichádza k nám zas,

Vianoce sú pred dverami, ten sviatočný čas.

Všetci sa tešíme na príchod 

čarokrásnych Vianoc a malého 
Ježiška. Písali sme mu list, aby 
na nás nezabudol. A on naozaj 
nezabudol. Už v predstihu nám 
poslal peknú odmenu – nové 

hračky.

Čakáme na vianočnú besied-
ku v našej krásne vyzdobenej 
materskej škole. Chceme uká-

zať všetkým, akú máme radosť 
z Vianoc a príchodu malého Je-
žiška.

Anjeli z neba, nech Vám spievajú

a požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok, 

nech Vám zaželajú!

A
j keď sniežik, ktorý nám
v prvé chladnejšie dni na-

padal, nevydržal dlho, de-
tičky v materskej škole stále dúfa-

jú, že príde čím skôr.  Mikuláš síce 
neprišiel k nám na saniach po 

Predvianočný čas 

v materskej škole


