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Ľudová hudba 
Stavbár spestrila
fašiangový
sprievod

Zima priala 
stretnutiu
priateľov
bežeckého
lyžovania

Rozlúčili sme sa 

s dlhou zimou 

N
ajmä pre tie naj-

mladšie ročníky 

bola tohtoročná 

zima neskutočne dlhá. Veď 

za posledných desať ro-

kov sme tak tuhý a najmä 

nádherne biely zimný čas 

nemali. Na jednej strane 

si mohli vďaka tomu naj-

mä školopovinné deti užiť 

prázdniny plné sánkova-

nia, lyžovania, stavania 

snehuliakov, či poriadnu 

guľovačku. Dokonca sme 

si mohli zakorčuľovať na 

prírodných zimných klzis-

kách na konci obce sme-

rom na Gbeľany. Síce bolo 

potrebné najskôr si odhá-

dzať sneh s lopatou, ale 

to jedinečné klzisko, ktoré 

potom vzniklo, určite stálo 

za to. To je v dnešnej dobe, 

kedy sa za šport tohto dru-

hu platí na zimnom štadió-

ne raritou. 

Na strane druhej sme už 

mnohí netrpezlivo očaká-

vali príchod jari. Prvé mar-

cové lúče nás nenápadne 

vyhnali do záhrady a po-

maly ale isto nás tešia i vo-

ňavé jarné kvietky. Už sa 

nepotrebujeme zababušiť 

doma pod deku a môžeme 

sa spoločne viac stretávať 

vonku. Napríklad aj pri rôz-

nych akciách, ktoré v našej 

obci pre Vás pripravujeme. 

Jednoducho, opäť vďaka 

očakávanému príchodu jari 

začína pulzovať život okolo 

nás.

- AH-

Nededžania
plesali na
V. starostovskom
plese
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Foto: Peter Vajda
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu  
 

Uznesenie č. 1
schvaľuje:
program obecného zastupi-
teľstva 

Hlasovanie:
Za -  5 JUDr. Marián Cesnek, 
Peter Ďuríček, Milan Drábik, 
Ing. Miloš Janek, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2
schvaľuje: 
overovateľov zápisnice: 
JUDr. Marián Cesnek, Peter 
Ďuríček

Hlasovanie:
Za -  5 JUDr. Marián Cesnek, 
Peter Ďuríček, Milan Drábik, 
Ing. Miloš Janek, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám  
  

Uznesenie č. 3
berie na vedomie:
- informáciu o ukončení 
verejnej obchodnej súťaže 
na odkup morálne opotre-
bovanej káblovej televízie 
a prenájom priestorov na 
umiestnenie technológie 
pre prevádzkovanie optic-
kej káblovej televízie v obci. 
Do súťaže sa zapojili 2 spo-
ločnosti a to Aegus, s.r.o.  
Teplička nad Váhom a TES 
Media, s.r.o., Žilina. Komisia 
vyhodnocovala súťažné ná-
vrhy na základe viacerých 

kritérií:
1. výška navrhovanej ceny 

za odkúpenie morálne 
opotrebenej KTV

2. výška navrhovanej ceny 
za prenájom nebyto-
vých priestorov od obce

3. podnikateľský zámer na 
zriadenie a prevádzko-
vanie optickej káblovej 
televízie

Pri hodnotení boli obe fi rmy 
podľa jednotlivých kritérií 
bodované, pričom fi rma Ae-
gus, s.r.o. získala v koneč-
nom hodnotení 1000 bodov 
a fi rma TES Media, s.r.o. zís-
kala 1270 bodov a stala sa 
tak úspešným uchádzačom, 
s ktorým bude uzatvorená 
zmluva

- informáciu o ukončení ve-
rejného obstarávania vo 
veci navýšenia kapacity 
materskej školy

 Stavebnú časť vyhrala: 
RISS Plus, s.r.o., Janka 
Kráľa 85, Kys.Nové Mesto 
- 210 115,56 € s DPH

 Profesijnú časť vyhrala: 
ELPRAM, s.r.o., M.Rázusa 
23/A, Žilina - 72 958,14 € s 
DPH.

 Ponuku predložili 15 
uchádzači.

- informáciu o kolaudácii 
tribúny v areáli obecné-
ho športového klubu dňa 
23.02.2017

- informáciu o žiadosti o 
zmenu územného plánu 
na zriadenie záhradkár-
skej osady od Rozálie Ja-
mal Eddinovej. Územný 
plán obce je platný a ne-

Uznesenia z 1. (prvého) zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 
6. marca 2017 o 18:00 hod. v zasadacej miest-
nosti Obecného úradu v Nededzi.

rieši žiadnu záhradkársku 
oblasť.

- informáciu o zmene gran-
tových výziev cez spoloč-
nosť Kia Motors Slovakia. 
Nebude sa realizovať pria-
ma podpora okolitých ob-
cí, ale podpora bude pre-
biehať formou programu 
na podporu cyklotrás a 
cyklistiky 

- informácia o zmene prezi-
denta a výkonného riadi-
teľa spoločnosti Kia Mo-
tors Slovakia (aktuálne je 
ním Dae - Sik Kim)

- informáciu o zasadnutí 
stavebnej komisie, ktorá 
zasadala v nasledovných 
veciach:
- amfi teáter v areáli ma-

terskej školy
- žiadosť Mgr. Martina 

Kukana, Teplička nad 
Váhom o prenájom po-
zemkov KNC 498/2 na 
účelom poľnohospo-
dárskeho využitia 

- žiadosť Dušana Vajdu 
(záhradníctvo Vajda) 
o dlhodobý prenájom 
časti pozemku parc.č. 
498/2 o výmere 7200 
m2 za účelom prevádz-
kovania záhradníctva

- informáciu o uskutočnení 
V. starostovského plesu 
dňa 11.02.2017. Poďako-
vanie patrí komisii kultúry 
a zamestnancom obce. 

- informáciu o uskutočnení 
fašiangového sprievodu 
cez obec a fašiangovej 
zábave dňa 25.02.2017. 
Poďakovanie patrí obec-
nému športovému klubu 
a tým, ktorí sa zapojili do 
sprievodu.

- informáciu o udelení Peča-
te rozvoja obcí a miest od 
Národného informačné-

ho strediska Slovenskej 
republiky, a.s. Spoločnosť 
vykonala analýzu 2926 
obcí SR  a naša obec bola 
vyhodnotená ako obec, 
ktorá sa môže zaradiť me-
dzi 30,28% obcí, kde ve-
denie samosprávy efek-
tívne využíva fi nancie ako 
aj majetok pre trvalo udr-
žateľný rozvoj. 

- informáciu o rozhodnutí 
Okresného úradu Žilina, 
odbor starostlivosti o ži-
votné prostredie o nepo-
sudzovaní Programu hos-
podárskeho a sociálneho 
rozvoja Združenia obcí 
Mikroregión Terchovská 
dolina na roky 2015-2020 
(aktualizácia s výhľadom 
do r. 2023)

- informáciu o žiadosti ob-
ce na Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva Ži-
lina o dočasnú prevádzku 
materskej školy v objekte 
obecného domu č. 129/2 
na ulici Potočná

- informáciu o žiadosti 
spoločnosti Sagacity, 
s.r.o. (Miroslav Stanov-
ský) o predĺženie lehoty 
na dokončenie stavby 
– 17 b.j.  a na komuniká-
ciu a parkoviská na Sta-
vebný rad Varín zo dňa 
02.02.2017. Táto žiadosť 
nebola predĺžená, nakoľ-
ko predĺžiť platnosť sta-
vebného povolenia bolo 
možné pred uplynutím 
tejto lehoty.

- informáciu o stretnutí na 
Okresnom úrade v Žiline 
(odbor starostlivosti o ži-
votné prostredie) vo veci 
výstavby 17b.j. (Miroslav 
Stanovský) – predĺženie 
lehoty na dokončenie 
stavby na dažďovú kana-
lizáciu
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4. K Obecnému špor-
tovému klubu Ne-
dedza – rozvoj mlá-
dežníckeho futbalu 
(prípravka Nededza, 
Kotrčiná Lúčka) - 
prezentácia

Uznesenie č. 4
berie na vedomie
informáciu o rozvoji mlá-
dežníckeho futbalu – prí-
pravka Nededza, Kotrčiná 
Lúčka

5. K Správe o kontrol-
nej činnosti hlavné-
ho kontrolóra obce 
Nededza za rok 2016

Uznesenie č. 5
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnos-
ti hlavného kontrolóra ob-
ce Nededza za rok 2016

6. K Cyklomagistrále – 
nemotorová dopra-
va medzi obcami Ne-

dedza a Teplička nad 
Váhom

Uznesenie č.6
schvaľuje
názov projektu „Cyklotra-
sa v katastrálnom území 
hranica Nededza – Teplič-
ka nad Váhom nemotoro-
vá doprava s par. Č. KN -C 
498/2“

Hlasovanie:
Za -  6 JUDr. Marián Cesnek, 
Peter Ďuríček, Milan Drá-
bik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vla-
dimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č.7
schvaľuje
vydanie súhlasného stano-
viska pre územné a staveb-
né konanie na vybudovanie 
cyklistickej trasy podľa pro-
jektu, ktorý vypracoval Ing. 
Radovan Mikuláš v decem-

bri 2015: „Cyklomagistrála 
Terchová – VD Žilina cez Va-
rín, + napojenie úseku pri 
Varíne (Koňhora) do Teplič-
ka nad Váhom“

Hlasovanie:
Za -  6 JUDr. Marián Cesnek, 
Peter Ďuríček, Milan Drá-
bik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina
Janušová, Ing. Vladimír Za-
jac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

7. K amfi teátru – vý-
stavba -informácia

Uznesenie č. 8
berie na vedomie:
Informáciu o projekte vý-
stavbe amfi teátra v areáli 
materskej školy na par. Č. 
KN C 2 a odporúča dopra-
covať do projektu variantu 
drevenej podlahy aj s roz-
počtom

Pečať rozvoja obce pre Nededzu

Národné informačné stre-

disko Slovenskej republi-

ky, a.s. hodnotilo slovenské 

obce a mestá na základe 

viacerých ekonomických 

údajov. Uvedená spoloč-

nosť sa zamerala na fi nan-

čnú a majetkovú bonitu 

obcí a miest SR, ktorých 

výsledky boli hodnotené 

voči výsledkom okresu a 

kraja. Vykonaná bola analý-

zu 2926 obcí SR  a naša 

obec  pod vedením starostu 

a zastupiteľstva  bola vyhod-

notená ako obec, ktorá sa 

môže zaradiť medzi 30,28% 

obcí, kde vedenie samo-

správy efektívne využíva 

fi nancie ako aj majetok pre 

trvalo udržateľný rozvoj. Pe-

čať potvrdzuje i výnimočnú 

pozíciu na trhu, prosperitu

a fi nančnú stabilitu obce.

Stranu pripravila: Alica Hodásová

O tom svedčí i umiestnenie 

našej obce v rámci okresu 

(spolu 52 hodnotených obcí), 

ktoré bolo nasledovné:

• r. 2010 – 2. miesto

• r. 2011 – 2. miesto

• r. 2012 – 1. miesto

• r. 2013 – 1. miesto

• r. 2014 – 1. miesto

• r. 2015 – 2. miesto

V rámci kraja bolo hodnote-

ných 314 obcí. Takto sa Ne-

dedza umiestnila za posledné 

roky:

• r. 2010 – 8. miesto

• r. 2011 – 5. miesto

• r. 2012 – 6. miesto

• r. 2013 – 5. miesto

• r. 2014 – 4. miesto

• r. 2015 – 6. miesto

8. K 100. výročiu Dob-
rovoľného hasičské-
ho zboru Nededza - 
informácia

Uznesenie č. 9
berie na vedomie:
informáciu veliteľa Dobro-
voľného hasičského zboru v 
Nededzi Petra Staňa o osla-
ve 100. výročia Dobrovoľné-
ho hasičského zboru v Ne-
dedzi, ktoré sa bude konať 
15. a 16.07.2017

9. K Rôznemu

b) Uznesenie č. 10
berie na vedomie zmenu 
rozpočtu  rozpočtovým 
opatrením č. 8/2016

c) Uznesenie č. 11
berie na vedomie zmenu 
rozpočtu  rozpočtovým opa-
trením č. 9/2016

V Nededzi, 06.03.2017
PhDr. Peter Vajda, 

starosta obce
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Slovo starostu
Vážení spoluobčania,

aj v tomto roku by som Vás po-
informoval v krátkosti o najbliž-
ších  krokoch v našej obci, kto-
ré nás čakajú respektíve, ktoré 
už prebiehajú.  Koncom mesia-
ca marec 2017 sme podpísa-
li zmluvu o dielo  so zhotovi-
teľom  stavebnej časti na prí-
stavbu materskej školy s fi rmou 
Riss Plus, s.r.o., ktorá vyhrala 
verejné obstarávanie so sumou
210 115,56 eur s DPH.  Druhú 
časť zákazky tzv. „profesie“ vy-
hrala fi rma ELPRAM, s.r.o.  so 
sumou 72 958,14 eur s DPH. 
Práce sa začnú začiatkom aprí-
la, ak nenastanú iné nepredví-
dateľné podmienky, vis „major“.  
Práce a kolaudácia by mali byť 
ukončené v tomto roku, násled-
ne potom by sa dala nová škola 
do užívania našim deťom.  Po-
čas prístavby a rekonštrukcie 
bude ako dočasná škola slúžiť 
Obecný dom v Nededzi na 
ulici Potočná (vedľa hasičskej 
zbrojnice), kde máme súhlas od 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Žiline k dočas-
nému užívaniu. Verím a dúfam, 
že toto obdobie zvládneme v 
obci a priestory prístavby ma-
terskej školy budú postavené 
kvalitne, včas a hlavne bez veľ-
kých problémov.   

V mesiaci február bola skonče-
ná obchodno-verejná súťaž na 
odpredaj opotrebovanej siete 
káblovej televízie, kde sa prihlá-
sili dva podnikateľské subjekty. 
Súťaž  vyhrala fi rma TES Me-
dia s.r.o., ktorá odkúpi morál-
ne opotrebovanú sieť káblovej 
televízie za zostatkovú účtovnú 
hodnotu 5 950,00 EUR. Súčas-
ťou obchodno-verejnej súťaže 
bola aj ponuka zo strany obce 
na prenájom  jednej miestnosti 
o rozlohe cca. 6 m² a  jedného 
stĺpa  na  veží obecného úradu 
za účelom zriadenia novej optic-
kej siete v našej obci pre príjem  
internetu, televízie a možnosti 

pre rozšírenie kamerového systé-
mu v obci.  V rámci tohto fi rma 
TES Media bude individuálne 
rokovať s každým  účastníkom,  
ktorý bude mať záujem  o tieto 
služby.  Pravdepodobne najskôr 
však fi rma zvolá občanov do 
sály kultúrneho domu, kde vy-
svetlí jednotlivé  možnosti, ktoré 
budú poskytovať cez svoju optic-
kú  sieť a každý občan sa bude 
môcť rozhodnúť čo urobí. 

Dúfam, že v tomto roku stih-
neme tiež výstavbu menšieho 
amfi teátra v našej obci a to v 
priestoroch školskej záhrady. 
Toto na pevno osadené pódium 
by malo slúžiť predovšetkým pri 
kultúrnospoločenských akciách. 
V súčastnosti sa vybavuje sta-
vebné povolenie.

Na záver prajem všetkým ob-
čanom  pekné prežitie Veľko-
nočných sviatkov, šibačom ak-
tivitu a opatrnosť, ženám  veľa 
vody, aby boli po celý rok čo 
najzdravšie. 

S úctou 
PhDr. Peter Vajda,

starosta obce 

Obec Nededza v zmysle po-
žadovaných zákonov dňa 
12. decembra 2016 vyhlásila 
výberové konanie na funkciu 
riaditeľa/riaditeľky materskej 
školy v našej obci. Táto pozíca 
je volená radou školy, ktorá je 
pri našej materskej škole zria-
dená a pozostáva z 5 členov 
(tak z radov obecného zastu-
piteľstva, ako i zo zamestnan-
cov materskej školy a samot-
ných rodičov). Okrem splnenia 
dokladových povinností, boli 

požadované i viaceré kvalifi -
kačné predpoklady a jednotli-
vé kroky výberového procesu 
boli riadne zverejnené. Sa-
motného výberového konania 
sa zúčastnila dovtedajšia pa-
ni riaditeľka Vlasta Hrušková, 
ktorá aj v tomto výberovom 
konaní uspela a tak bola zvo-
lená a vymenovaná starostom 
obce na miesto riaditeľky na 
nasledujúcich 5 rokov. Gratu-
lujeme a veríme v ďalšiu pozi-
tívnu spoluprácu!

Máme za sebou voľby

riaditeľky materskej školy

Text a foto: Alica Hodásová 

„Veľkonočná pohľadnica z domáceho archívu z roku 1997“
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Ešte v druhej polovici roku 2016 sa nám podarilo vybudovať 

komunikáciu pre bytovými domami na ulici Záhradná. Staveb-

né práce realizovala fi rma RILINE, s.r.o., Ružomberok. Týmto 

časť komunikácie pred bytovými domami dostala novú podo-

bu, ktorá je nesporne lepšia pre chodcov a cyklistov ako pô-

vodná štrková drť.

Dúfajme, že položený koberec bude slúžiť ešte dlhú dobu.

Položili sme nový koberec 
pred bytové domy

•  29. apríl Stavanie obecného mája

•  14. máj Deň matiek

•  3. jún Medzinárodný deň detí

  Váľanie obecného mája

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Text: Alica Hodásová 

Foto: Peter Vajda

Srdečne Vás pozývame 
na najbližšie akcie 
v obci:

Čo ukázal rozbor
vody v studni
na hornom konci obce?
Obec dala v marci 2017 opätovne vypracovať spoločnosti Se-
veroslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. Žilina rozbor vzorky 
vody zo studne nachádzajúcej sa na hornom konci obce v oddy-
chovej zóne. Z protokolu o skúške je zrejmé, že voda obsahuje 
zvýšené množstvo koliformných baktérií (6 jednotiek). Oproti mi-
nuloročnému rozboru je tu jasný pokles z počtu jednotiek 54 na 
práve spomínaných 6. Ostatné parametre sú v poriadku.

Poďakovanie hasičom
Veriaci obce Nededza ďakujú členom Dobrovoľného hasičského 

zboru v Nededzi za pomoc pri umývaní okien a upratovaní náš-

ho kostola v predveľkonočnom období.

Text: Alica Hodásová 
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Tak ako aj po minulé roky, 

aj tento rok sme si mohli 

vychutnať fašiangový sprie-

vod. Na jeho čele, ako káže 

tradícia bola nevesta so že-

níchom a za nimi nasledovali 

ostatné masky spolu s kro-

jovanými dievčatami. Sprie-

vod doprevádzala známa 

živá ľudová hudba Stavbár. 

Obyvatelia našej obce po-

núkli na oplátku sprievodu 

chutné fašiangové šišky, či 

domácu pálenku a koláče. 

Tohtoročný sprievod bol čo 

Text: Alica Hodásová 

Foto: Peter Vajda, Petra Rovderová

Fašiangový sprievod spestrila 

známa ľudová hudba

do počtu účastníkov najpo-

četnejší za posedných päť 

rokov. Kto mal chuť, mohol 

si večer zatancovať na tóny 

kapely Nominácia na fašian-

govej zábave. 

Vďaka patrí obecnému špor-

tovému klubu a všetkým, 

ktorí sa podieľali na príprave 

a priebehu fašiangov v našej 

obci.

Dňa 11. februára sa bezmála 160 hostí za-
bávalo v sále nášho kultúrneho domu. Ko-
nal sa tu 5. ročník starostovského plesu. Za 
zvukov hudobnej stálice tejto akcie, výbor-
nej kapely Timex sa tancovalo do skorých 
ranných hodín. Hostia si mohli zamaškrtiť 
na chutnom menu od Drahomíry Kubalovej 
a pozrieť si i tanečné vystúpenie známych 
Lentiliek zo Žiliny. Ples má tradične charita-
tívny podtón a preto výťažok z neho bude 
využitý na dobročinné účely.

Konal sa 5. ročník
STAROSTOVSKÉHO
PLESU 

Text: Alica Hodásová

Foto: archív obce
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Text: Eva Medvedíková

Foto: archív obce

Koledníci v Nededzi 
prispeli na dobré projekty
Rok, s ktorým sme sa pred pár 

mesiacmi rozlúčili, bol verný tra-

díciám. Opäť 26.12.2016 do na-

šich domovov zavítal sprievod 

detí so svojimi vedúcimi a vniesli 

tak sviatočného ducha kolied nie-

len do príbytkov, ale aj do duší 

a sŕdc. A pri koledovaní, ktoré 

funguje už 22 rokov ako projekt 

Dobrej noviny, sú srdcia naozaj 

dôležité. Či už sú to srdcia koled-

níkov, ktorí sa snažia poctivo učiť 

texty, alebo ich vedúcich, ktorí sa 

pripravujú na nácviky a okrem 

opakovania textov a piesní, sa 

snažia vniesť trochu osvety o cie-

ľoch a dôvodoch, prečo je dobré 

pomáhať tým slabším. Srdcom sa 

tiež riadia ľudia, ktorí sa rozhodli 

privítať koledníkov u seba doma 

a tak sa stali súčasťou obrovskej 

pomoci ľuďom v Afrike. Tento rok 

zbierka z koledovania pôjde na 

projekty Dobrej noviny, ktoré sa 

venujú zdravotne postihnutým 

deťom v okrese Munesa a v cen-

tre Songa Mbele Na Masomo. V 

dnešnej dobe akékoľvek postih-

nutie limituje, či už v osobnom 

prejave, alebo v prijatí spoločno-

sťou. Takýto prístup má veľakrát 

aj spoločnosť v civilizovanom 

svete, preto nie je zarážajúce, že 

v menej rozvinutej Afrike sa po-

stihnutým deťom pristupuje ešte 

horšie. Diskrimináciu od okolia 

zažívajú každodenne, preto je-

den z projektov Dobrej noviny sa 

zameriava na vytvorení lepších 

podmienok pre ich život a prijatie 

do spoločnosti. 

V oblasti Irob sa sestry vincentky 

starajú o matky a deti v zdravot-

nom stredisku v mestečku Ali-

tena. Sestry vincentky nemajú 

ľahkú úlohu, snažia sa sprístupniť 

informácie o zdraví, základnej 

zdravotnej starostlivosti pre mat-

ky a ich deti v neúrodnej oblasti 

s nízkou infraštruktúrou. Preto aj 

na toto stredisko poputuje časť fi -

nančnej pomoci z celoslovenskej 

koledníckej zbierky.

V meste Mapuorid je chirurgic-

ká nemocnica Nepoškvrnenej 

Panny Márie. Poskytuje pomoc 

pre oblasť so 64000 obyvateľ-

mi. Vďaka výťažkom z projektov 

Dobrej noviny sa podarilo po-

staviť operačnú sálu RTG odde-

lenie a rekonštruovať izolačné 

oddelenie. Okrem iného Dobrá 

novina podporuje nákup liekov 

a zdravotných pomôcok. Ďalšou 

nemocnicou, ktorej poputuje po-

moc je nemocnica CURE Uganda, 

ktorá sa špecializuje na operácie 

detí trpiace hydrocefalom či ráz-

štepom chrbtice.

Ďalšia pomoc z tohtoročného vý-

ťažku poputuje rehabilitačnému 

a reintegračnému centru Mwan-

gaza pre deti a mladých z ulice, 

ktorí prepadli drogám. Pomoc sa 

zameriava aj na vzdelávanie a ná-

sledné uplatnenie sa v práci. 

Financie poputujú aj na turkan-

ský vodný projekt, ktorý so 400 

studňami zabezpečuje hlavný 

vodný zdroj v najsuchšom mieste 

na Zemi. Okrem toho v Turkane 

beží diecézny program vzdeláva-

nia dospelých v Turkane, ktorá sa 

snaží pozdvihnúť gramotnosť v 

oblasti, ktorej dominuje kočovný 

spôsob života a kde nie je rozvi-

nutá sieť škôl či iného vzdelávania. 

Dobročinnosť v dnešnom svete 

je stále potrebná, a preto je ob-

divuhodné, že aj v našej obci sa 

našlo toľko dobrých ľudí, ktorí sa 

snažia aj takto na diaľku pomôcť 

iným, ktorých ani nepoznajú a 

možno ani nikdy nespoznajú. Veľ-

ké ďakujem patrí 9 koledníkom, 

4 animátorom, 27 rodinám, ktorí 

prijali celú výpravu u seba doma. 

Za obec Nededza sa za rok 2016 

vyzbieralo 610 eur. Snáď tradícia 

koledovania bude naďalej živá 

aj v dnešnej rýchlej dobe plnej 

sociálnych sietí a virtuálnych me-

dziľudských kontaktov.
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Síce jar už klope na dvere, nie 

je to tak dávno, čo pod nohami 

vŕzgal sneh, na cestách sa šmý-

kalo a mali sme tu zimu, akú 

sme už dlho nezažili a mnohí 

si ju pamätajú z detských čias, 

kedy aj kopce v našej obci 

boli zasnežené tak, aby prežili 

dlhé, bláznivé sánkovačky. Táto 

zima, aj keď teraz pri zubatom 

slnku za oknami sa na ňu dá 

veľmi ťažko spomenúť, začala 

už koncom novembra, minulé-

ho roka. A na prelome novem-

bra, decembra sa objavia vždy 

pri obecnom úrade v Nededzi 

aj punčové stánky od ochotní-

kov z Divadla Naopak. 

Ako po iné roky, ochotníci sa 

snažili pripraviť kvalitný punč, 

Pripomeňme si 

posledné punčobranie 

Text: Eva Medvedíková 

Foto: archív obce

nealkoholický čaj pre najmen-

ších a pre šoférov a samozrej-

me, nechýbali ani klobásky. 

Novinkou tohto roku bola 

horúca čokoláda, ktorá si na-

šla fanúšikov u mnohých veľ-

kých maškrtníkov. Prvý punč 

sa neobišiel bez návštevy Mi-

kuláša, ktorý slávnostne uvítal 

adventné obdobie, zasvietil 

stromček a potešil veľa detí, 

ktoré mali usilovne nacvičené 

básničky či pesničky a vôbec 

sa nebáli pred toľkým obecen-

stvom ukázať, čo v nich je. Za 

ich odvahou samozrejme stáli 

aj starostliví rodičia alebo pani 

učiteľky zo škôlky či školy. Celú 

predvianočnú atmosféru do-

pĺňali vianočné koledy, ktoré 

sa striedali so živou hudbou v 

podaní žiakov a učiteľov z kon-

zervatória, ale tento rok do Ne-

dedze zavítali aj dvaja členovia 

inštrumentálnej skupiny Ad-

venture Strings, ktorých členo-

via fungujú ako aktívni hráči v 

žilinskom Štátnom komornom 

orchestri. Ďalším spestrením 

boli ručne vyrobené levan-

duľové vrecúška, ktoré ušila

a levanduľu vypestovala rodi-

na Ťažkých. Výťažok z vrecúšok 

následne poputoval Materskej 

škole v Nededzi. Ako každý rok 

aj Divadlo Naopak akciou Pun-

čobranie zbiera peniaze, ktoré 

následne použije na potreby 

obce, ktorá celú akciu pomáha 

zastrešovať. Prvé roky peniaze 

putovali na výstavbu nového 

kostola v Nededzi, tento rok sa 

ušetrené peniaze použijú na 

nákup profesionálneho osvet-

lenia pre potrebu kultúrnych 

akcií v našej obci. 

V mene Divadla Naopak chce-

me poďakovať za vašu účasť 

a podporu a zároveň sa teší-

me na ďalšie spoločné akcie, 

ako napríklad najbližšiu di-

vadelnú hru, ktorej nácvik je

v plnom prúde. Ale nepred-

biehajme ďalšie číslo Nede-

džana, kde sa o všetkom do-

predu dozviete.
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V Nededzi sme zažili 
dokonalú svadbu

Prvý februárový víkend pri-

chýlila sála nášho kultúrneho 

domu tých, ktorí si chceli od-

dýchnuť a najmä zabaviť sa 

prostredníctvom divadelné-

ho predstavenia.

Publiku z Nededze, Tepličky 

nad Váhom, Gbelian a Kotrči-

nej Lúčky sa po oba dni pred-

stavilo výborné ochotnícke 

divadlo zo Strečna. 

Režisérka Marta Pristachová 

divákov uviedla do deja sve-

toznámej situačnej komédie 

s názvom „Dokonalá svadba“.

Anglický autora Robin Haw-

don situoval dej do novo-

manželského apartmánu, kde

sa ženích po búrlivej noci 

prebudí vedľa spiacej a veľmi 

atraktívnej mladej ženy, ktorá 

však nie je jeho nastávajú-

cou... Skôr ako sa mu podarí 

dostať ju preč a spomenúť si, 

čo sa stalo, prichádza nevesta. 

Začína sa pravý kolotoč bláz-

nivých situácií, v ktorom sa 

striedajú búrlivé komediálne 

scénky s dojemnou love story.

Karty poriadne zamiešajú 

aj nevestina matka, najlepší 

ženíchov priateľ a všetečná 

chyžná. Komédia Dokonalá 

svadba (Perfect Wedding) 

patrí k autorovým najúspeš-

nejším hrám. Podľa jej náme-

tu bol nakrútený aj televízny 

fi lm. Komédia získala viacero 

prívlastkov ako napríklad: 

„Komédia plná Murphyho 

zákonov“, „Najlepšia komédia 

posledného obdobia“ či „Ko-

média o tom, že pravá láska 

vždy nakoniec zvíťazí, len tre-

ba zistiť, ktorá to je...“.

Tí, čo sa prišli na divadelníkov 

zo Strečna pozrieť sa výborne 

zabavili, o čom svedčil aj ozý-

vajúci sa smiech v našej sále

a pozitívne ohlasy po so-

botňajšom i nedeľnom vy-

stúpení. Veríme, že herci zo 

Strečna vďaka svojmu diva-

delnému umeniu  i o rok na-

plnia našu sálu.
Text a foto: Alica Hodásová
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Text: Alica Hodásová

Foto: Ľubomír Hreus

22. januára sa konal 1. ročník 

Stretnutia priaznivcov be-

žeckého lyžovania v spolu-

práci obcí Nededza a Teplička 

nad Váhom.

Jazdilo sa na poli medzi ob-

cami Nededza a Teplička nad 

Váhom so štartom v Nededzi 

na ulici Roľnícka v týchto kate-

góriách:

• deti do 15 rokov ½ okruhu

• od 15 r. - 40 r. 2 okruhy, 

ženy 1 okruh

• od 40 r. – vyššie 1 okruh

Pri rozhorenej vatre sa zišli 

bežkári i tí, čo ich prišli po-

vzbudiť z Tepličky, Nededze, 

Mojša, Gbelian či Strečna. Na 

trati sa stretli mladšie aj star-

šie ročníky. A keďže stretnutie 

bolo určené najmä pre rekre-

ačných športovcov, zvoliť si 

trať mohol každý podľa toho, 

ako si ocenil svoje sily. Počasie 

bolo priam ukážkové a tak sa 

všetci prítomní mohli zahriať 

pri horiacej vatre a varenom 

víne a čaji.

Nededžan

Tohtoročný január v našej ob-
ci mal i hokejovú príchuť. A to 
vďaka slobodným a ženatým 
mužom z Nededze, ktorí sa 
opäť raz postavili proti sebe 
a zmerali svoje sily vo vzájom-
nom zápase. Na novoročnom 
hokejbalovom zápase na multi-
funkčnom ihrisku v našej ob-
ci sa naháňal nielen puk, ale 
i deti.

Konečný výsledok hovoril v pro-
spech slobodných, ktorí zdolali 
ženatých pomerom 5:3.

Text: Alica Hodásová

Foto: archív obce

ŠPORTOVÉ OKIENKO

TRADIČNÝ HOKEJBALOVÝ ZÁPASTRADIČNÝ HOKEJBALOVÝ ZÁPAS

Rok 2017 sme odštartovali 
v športovom duchu
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Dňa 7.3. 2017 sa uskutočnil me-

dzinárodní halový turnaj prípra-

viek dievčat vekovej kategórie U 

12, ktorého sa zúčastnilo aj druž-

stvo Kotrčiná Lúčka (U 10), kto-

ré hralo v novom 12 člennom 

zložení posilnené o 5 hráčok

z Nededze, ako dôsledok zlúče-

nia týchto obcí v projekte mlá-

dežníckej futbalovej akadémie.

Išlo o najväčší turnaj prípraviek 

dievčat za posledných 5 rokov a 

zúčastnilo sa ho až 10 družstiev. 

Išlo o družstvá Kotrčiná Lúčka, 

Skalité, Púchov, Trenčianske Tep-

lice, Martin, Trnava, Žilina, Rybnik 

(Poľsko), Brušperk (ČR) a Vítkovi-

ce (ČR). Družstvá boli rozdelené 

do dvoch skupín, kde hrali systé-

mom každý s každým.  

Rozlosovanie turnaja nám do 

skupiny pridelilo Spartak Trna-

va, ktorému sme na úvod pod-

ľahli v pomere 1:4, pričom gól 

zaznamenala Lea Galadíková. 

V ďalšom zápase nám lekciu z 

efektivity udelilo české druž-

stvo Brušperk, ktorému sme tak-

tiež podľahli. V treťom zápase 

sme narazili na tradičného riva-

la VIX Žilina, s ktorým sme dlho 

udržiavali bezgólový stav, nako-

niec sme mu však podľahli 0:2. V 

zápase proti favoritovi turnaja – 

Vítkoviciam sme podali bojovný 

výkon, napriek tomu sme sa mu-

seli skloniť pred obrovskou kvali-

tou súpera a podľahli sme mu v 

pomere 0:3. V tomto zápase sa 

nám zranila Dáška Rendeková, 

ktorá pri obetavom zákroku utr-

pela výron členku.  Po tomto zá-

pase sme hrali zápas o konečné 

umiestnenie, kde sme narazili na 

organizátora turnaja Skalité, kto-

rému sme po veľmi vyrovnanom 

zápase nakoniec podľahli 1:2 a 

to gólom v samotnom závere. V 

tomto zápase sa nám zranila ďal-

šia hráčka – Lea Galadíková, kto-

rá taktiež utrpela výron členku.  

Gól za naše družstvo strelila ka-

pitánka Diana Bieliková, ktorá 

napriek svojmu mladučkému 

veku (iba 8 rokov) bola zaslúže-

ne vyhlásená za najlepšiu hráčku 

nášho družstva a z turnaja si od-

niesla krásne ocenenie, na ktoré 

môže byť právom hrdá, jej výkon 

bol naozaj excelentný a preko-

nala všetky očakávania trénerov. 

Premiéru na veľkom turnaji si od-

bili naše posily z Nededze: Lívia 

Kubíková, ktorá sa zlepšovala od 

zápasu k zápasu  a naša „dravá 

kosatka“ Lenka Štefanatná, kto-

rá je našou najmladšou hráčkou 

a zároveň veľkým prísľubom do 

budúcnosti. Medzi tradičné opo-

ry opäť patrili sestri Chovanové, 

Galadíkové a Bielikové, bojov-

ným a spoľahlivým výkonom 

zaujali Táňa Ďuríčková a Simona 

Mikolajová. Už tradične kvalit-

ný výkon podala naša statočná 

brankárka Michaela Aneštíková. 

Text: Miloš Bros

Foto: archív obce

Naše dievčatá
na medzinárodnom
futbalovom turnaji
v Korni

Napriek tomu, že sme na tur-

naji obsadili desiate miesto, mô-

žu byť dievčatá na svoje výkony 

právom hrdé, dokázali odohrať 

vyrovnané zápasy s prvoligový-

mi medzinárodnými družstva-

mi a to aj napriek tomu, že naše 

družstvo bolo na turnaji suve-

rénne najmladšie. V hre našich 

dievčat badať kontinuálne zlep-

šenie a obrovskú chuť pobiť sa 

o výsledok. Dievčatá nazbierali 

cenné skúsenosti a prehry prijali 

s pokorou. Z turnaja odchádzali s 

pocitom, že pre úspech odviedli 

maximum, vysoká kvalita súpe-

rov nám však tentokrát lepší vý-

sledok neumožnila. 

Týmto turnajom sme ukončili in-

tenzívnu zimnú prípravu, počas 

ktorej naše družstvo odohralo 

neuveriteľných 29 zápasov a pri-

dalo aj 26 tréningov. 

Pár slov
o mládežníckom futbale
Mládežnícka Futbalová Akadémia Nededza-K.Lúčka (mfa-
-nkl) je vznikajúci projekt klubov OŠK Nededza a OFK Kotrči-
ná Lúčka s podporou starostov oboch obcí. Cieľom projek-
tu je vytvoriť deťom z našich obcí ako aj blízkeho okolia také 
podmienky pre futbal, ktoré povedú k dlhodobo udržateľ-
nému rozvoju a výchove vlastných odchovancov a zároveň 
k vypĺňaniu voľno časových aktivít našich detí. V našom 
projekte majú otvorené dvere chlapci aj dievčatá so záuj-
mom o futbal vo veku od 6 do 15 rokov. Staršie deti plynule 
prechádzajú do vyšších vekových kategórií. V súčasnosti 
trénuje 20 chlapcov a 20 dievčat. Tento projekt bol predsta-
vený občanom Nededze na stretnutí dňa 15.02.2017 v sále 
kultúrneho domu a tiež poslancom na obecnom zastupi-
teľstve dňa 06.03.2017. Návrh projektu sa stretol s pocho-
pením a podporou. Do projektu má záujem vstúpiť aj špor-
tový klub Gbeľany. Momentálne v tomto smere prebiehajú 
vzájomné stretnutia o ďalšej dohode. Bližšie informácie 
nájdete na www.mfa-nkl.banda.cz
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Text: Vlasta Hrušková 

Foto: Archív MŠ

Deti sa už dlho tešili na kar-

neval. Rodičia im pripravili 

rozprávkové masky, pani 

učiteľky výzdobu celej ma-

terskej školy a prišla vytúže-

ná chvíľa. Boli rozkošné.

Zatancovali si a potom bola 

štedrá hostina z dobrôt, kto-

ré im pripravili rodičia.

Ďakujeme im za skvelú spo-

luprácu. Každá maska bola 

odmenená pozornosťou od 

Obecného úradu.

Spestrením pobytu v mater-

skej škole bolo vystúpenie 

bábkohercov v našej ma-

terskej škole s rozprávkou

o zlatej rybke. 

Predstavenie bolo veľmi 

pekné, deti boli zaujaté

a páčilo sa im, lebo boli aj 

oni  súčasťou vystúpenia.

„Po zime zas prišla jar, 
slnko už má teplú tvár, 
vetrík zimu odnesie, 
vtáčiky nám začnú spievať, 
slnko úsmev prinesie.“

A my v materskej škole sa 

veľmi tešíme na prvé jarné 

kvietky, zelenú trávičku a prí-

chod sviatkov jari.

Deti v materskej škole si užili

karneval
„Chystajte si deti masky, bude smiech a špás, 
fašiangový karneval zas prišiel medzi nás“


