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I tento rok sme si 
prostredníctvom 
hodov uctili
našu patrónku
Sedembolestnú 
Pannu Máriu

Divadlo
NAOPAK
predstavilo 
ďalšiu hru

Jeseň ako maľovaná

Jesenné obdobie máme v plnom 
prúde, stromy hrajú rôznymi far-
bami a vychutnali sme si i krátke 

babie leto. Mnohí si už stihli vytvoriť 
zásoby húb do vianočnej kapustni-
ce. Okrem húb však v našich lesoch 
môžete zbadať i iné, povedzme,
že strašidelnejšie „dary prírody“. 
Aké, to  sa dozviete na nasledujúcich 
stranách. 

Školáci opäť zasadli do školských 
lavíc, tí menší z materskej školy trá-
via naďalej svoj čas v nových ná-
hradných priestoroch a určite sa 

rovnako ako pani učiteľky tešia na 
to, kedy sa vrátia do pôvodnej, no 
vynovenej a zväčšenej škôlky. V obci 
nám pribudlo i pódium, ktoré malo 
svoju premiéru na hodových sláv-
nostiach. Tie dopadli na výbornú. 
Dospelí si zaspievali, zatancovali, či 
zajedli dobré zabíjačkové špeciality 
a deti sa mohli povoziť na koňoch, 
vyskúšať svoje šoférske zručnosti na 
autodrome, či zaskákať na hrade. Kto 
prišiel a zažil, určite neľutoval.

Dobrovoľný hasičský zbor si pripo-
menul 100. výročie svojho vzniku

a patrične to oslávil. Ani sa nenazdá-
me a o chvíľu už budeme aj v našej 
obci vítať svätého Mikuláša, pripíjať
si vianočným punčom a pripravo-
vať sa na najkrajšie obdobie roka 
Vianoce.

Dovtedy si môžeme prostredníc-
tvom obecných novín zaspomí-
nať na udalosti z tohtoročnej jese-
ne.

Prajeme Vám príjemné čítanie! 
        

 - AH-

Dobrovoľný
hasičský zbor 
oslávil
100. výročie 
svojho vzniku
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Nededzské hody 2017
Foto: Alica Hodásová
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu  

Uznesenie č. 31
schvaľuje:
program obecného zastupiteľ-
stva 

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 32
schvaľuje: 
overovateľov zápisnice: MUDr. 
Dagmar Bollová, Peter Ďuríček

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám  
  

Uznesenie č. 33
berie na vedomie:
- informáciu o schválenom pro-

jekte - poskytnutie financií od 
spoločnosti Mobis pre DHZ 
(oslava 100. výročia) – 3.000 € 

- informáciu o pripravovanom 
projekte s názvom „Krajší je 
svet z bycikla“ vo výzve na-
dačného fondu Kia na pod-
poru budovania cyklotrás 
(18.000 €)

- informáciu o oprave poško-
dených sociálnych zariadení 
kontajnerového typu v areáli 
OŠK - informáciu o ukončení 
výstavby a skolaudovaní amfi-
teátra v areáli materskej školy

- informáciu o prijatí pedago-
gického zamestnanca Mgr. 
Moniky Hruškovej do mater-
skej školy v novom školskom 
roku (ukončenie pracovného 
pomeru p. Kupčáková Jana – 
odchod do dôchodku) 

- informáciu o oslavách 100. 
výročia vzniku Dobrovoľného 
hasičského zboru v Nededzi 
v dňoch 15.-16.07.2017. Staros-
ta obce ďakuje všetkým čle-
nom DHZ za prípravu a prie-
beh osláv.

 - informáciu o vyjadrení Sloven-
ského vodohospodárskeho 
podniku zo dňa 18.07.2017 
Správca toku za účasti projek-
tanta SVP vykonal na podnet 
obce dňa 24.04.2017 ohliadku 
prepážky na hornom konci 
obce na toku Kotrčiná (ryb-
ník). Na jej základe skonšta-
toval, že v súčasnosti nie je 
priamo ohrozená stabilita 
prepážky a nehrozí jej zborte-
nie. Do budúcna  správca toku 
uvažuje o úprave prepážky 
pomocou vybudovania be-
tónového múrika z návodnej 
strany.

- informáciu o vymaľovaní sály 
kultúrneho domu a výmene 
dlažby pod a na balkóne, na 
schodisku a v chodbičke KD

- informáciu o uskutočnení Ho-
dových osláv Sedembolestnej 
Panny Márie v dňoch 15.09 
a 17.09.2017 .Poďakovanie 
patrí členom dobrovoľné-
ho hasičského zboru, ktorí 
sa zúčastnili na ich prípra-
ve a priebehu, tiež hasičom 
z Gbelian za ich účasť na sláv-
nostnej omši. Poďakovanie za 
prípravu a priebeh hodových 
slávností patrí i členom komi-
sie kultúry, mládeže a športu 
a zamestnancom obce.

Uznesenia zo 4. (štvrtého) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 18. septembra 2017 o 18:00 hod. v zasa-
dacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

4. K Všeobecne záväzné-
mu nariadeniu obce Ne-
dedza č. 1/2017 o pod-
mienkach poskytovania 
dotácie z rozpočtu obce

Uznesenie č. 34
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Nededza č. 1/2017 o pod-
mienkach poskytovania dotácie 
z rozpočtu obce

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

5. K Nájomnej zmluve na 
pozemok par.č. KN-E 
686/1 ostatné plochy na 
LV č. 1  pre k.ú. Nededza 
o výmere 15,8  m2 - Ra-
dim Peťko

Uznesenie č. 35
schvaľuje
Nájomnú zmluvu na pozemok 
par.č. KN-E 686/1 ostatné plo-
chy na LV č. 1  pre k.ú. Nede-dza 
o výmere 15,8  m² pre Radima 
Peťka, sídlom Stredná 169/11, 013 
02 Nededza, pre-vádzkareň: Po-
točná 95/20, 0130 2 Nededza, IČO: 
41277759

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

6. Ku projektovému návr-
hu riešenia dvoch auto-
busových zastávok na 
ceste II/583

Uznesenie č. 36
berie na vedomie
projektový návrh riešenia dvoch 
autobusových zastávok na ces-
te II/583 od Ing. Róberta Demka 

s odporúčaním zapracovania 
ďalších technický špecifi kácií (zá-
klad, úprava strechy, osadenie 
skla/plexiskla na jednu stranu 
zástavky)

7. K Rôznemu

Uznesenie č. 37
berie na vedomie zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 4/2017

Uznesenie č. 38
berie na vedomie zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 5/2017

Uznesenie č. 39
schvaľuje presun fi nančných pros-
triedkov v sume 10.000 € rozpoč-
tovým opatrením č. 6/2017 z po-
ložky 09.1.1.1 46 717003 Materská 
škola – rekonštrukcia na položku 
04.5.1 717001 – Cestná doprava - 
autobusové zastávky

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 40
odporúča
vybudovanie chodníka pre peších 
zo začiatku ulice Poľná smerom do 
obce po autobusovú zastávku SAD 
v smere do Kotrčinej Lúčky

Uznesenie č. 41
schvaľuje
zastavovaciu štúdiu rodinných 
domov v katastrálnom území Ne-
dedza

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

V Nededzi, 18.09.2017
PhDr. Peter Vajda, 

starosta obce
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Slovo starostu

Vážení spoluobčania,
prázdninové a dovolenkové 
obdobie máme za sebou, ve-
rím že každý ho prežil podľa 
možností čo najlepšie. Obec 
tiež „žila“ svojím životom
a v treťom štvrťroku sme pokra-
čovali v rozbehnutých prácach.

V priebehu necelých troch 
mesiacov sme postavili v záh-
rade materskej školy amfi te-
áter, ktorý bude slúžiť hlavne 
na hodové slávnosti, ale aj na 
iné možné kultúrne podujatia. 
Už nebudeme musieť vždy 
jednotlivo stavať pódium pre 
tieto kultúrne a spoločenské 
akcie a tým obec ušetrí ne-
malé fi nančné prostriedky. 

Kolaudačné rozhodnutie bo-
lo vydané 13.09.2017. Na 
výstavbu amfi teátra poskytol 
Urbár obce Nededza bez-
platne drevo. Ťažbu, porez 
i odvoz platila obec. Poďa-
kovanie  patrí Urbáru Nede-
dza, ako aj Nadačnému fon-
du Kia Motors Slovakia za 
čiastočnú fi nančnú podporu.

V súčasnosti pokračuje pre-
stavba materskej školy na 
rozšírenie kapacity. Stavba 
podľa môjho odhadu je hoto-
vá približne na 80 %. Mier-
ny sklz nastal pri začiatku 
výstavby, kedy bolo daždivé 
počasie a výkopové práce 
museli chvíľu počkať. Dúfam 

a robíme všetko preto, aby sa 
stavba dokončila do konca 
roka a naše deti tak mohli čo 
najskôr užívať nové priestory.

Spoločnosť TES Media s.r.o v 
obci natiahla už väčšiu časť 
optického kábla pre pripo-
jenie internetu a káblovej te-
levízie. V poslednej fáze by 
mala byť zriadená nová op-
tická prípojka každému zá-
kazníkovi. Zo strany obča-
nov nie je potrebné podni-
kať žiadne kroky, TES Media 
Vás bude priebežne informo-
vať o postupe prác a termíne
Vášho pripojenia. Pripravuje 
sa vysokorýchlostný internet 
(100Mbit/s) a takmer 100 

programov v digitálnej kvali-
te.

Naši hasiči oslávili 100. výro-
čie vzniku zboru. Za dôstojnú 
oslavu storočnice by som sa 
rád poďakoval všetkým čle-
nom DHZ a zamestnancom 
obce.

Touto cestou by som chcel 
poďakovať pani učiteľke Jane 
Kupčákovej, ktorá odišla v jú-
li tohto roka do dôchodku, za 
jej takmer 42 ročnú prácu v 
našej materskej škole pri edu-
kácii našich detí.

S úctou starosta
PhDr. Peter Vajda

Oslávili sme 100. výročie
Dobrovoľného hasičského zboru

História:

O roku založenia DHZ v Ne-
dedzi neexistuje žiadny pria-
my písomný záznam. Na zá-
stave sa nachádza rok 1918 
ale v Obecnej kronike sa udá-
va rok 1917. Obecný kronikár 
však neudáva zdroj, z ktorého 
získal takúto informáciu. Takis-
to ani pri zázname o žiados-
ti na vytvorenie zástavy sa 

nenachádza zdroj, podľa kto-
rého mal byť nápis na zástave 
vyhotovený. Všeobecne však 
členovia zboru prijímajú rok 
1917, ako rok založenia zboru 
a od tohto roku následne aj od-
vodzujú výročia.

Aj keď nie je teda isté, kedy 
presne DHZ v Nededzi vzni-
kol, vieme, že už fungoval v ro-
ku 1924. Najstaršia písomná 

Hasiči z Nededze v povojnových rokoch
foto: archív obce
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Tatra 805
foto: archív obce

zmienka o jeho existencii totiž 
pochádza práve z roku 1924, 
konkrétne zo dňa 13.novem-
bra. Je spomenutý v Zápisnici 
stretnutia obecného zastupiteľ-
stva. Zápis obsahuje informácie 
o vytvorení rozpočtu pre obec. 
To, že v roku 1924 už mal zbor 
svoju vlastnú budovu, ktorú na-
vyše už bolo potrebné opraviť, 
svedčí o tom, že zbor pravde-
podobne vznikol o niečo skôr. 
V mladších zápisoch sa zbor 
pravidelne spomína pri tvorení 
rozpočtu.

V roku 1934 „obecná rada“ pri-
jala „Požiarnopolicajný štatút 
obecný“. Čo obsahoval sa už 
ale v zápise nespomína. Prvá 
ručná striekačka pre štyroch 
mužov – rakúska cylindrovka 
slúžila do roku 1935. Opäť sa 
kúpa hasičskej striekačky spo-
mína v roku 1935, kedy už bo-
la naozaj kúpená a to od Firmy 
Stárek v Žiline a stála „9400 
korún“.

Potom bola zakúpená väčšia a 
výkonnejšia kočová ručná strie-
kačka ťahaná koňmi, ktorú pri 
ťahaní vody obsluhovalo osem 
mužov. 

13.marca 1936 sa spomína 
„obecný koniar“ a jeho povin-
nosť „na hlas trúby hasičskej 
bez všetky výnimky ... zapria-
hať“.
Obecným trubačom bol v tom 
čase Vavrín Turaček.

Prvá požiarna zbrojnica v Ne-
dedzi bola drevená, pokrytá 
eternitom. Po zakúpení väčšej 
kočovej striekačky bola posta-
vená občanmi nová murovaná 
požiarna zbrojnica. 

Toho istého roku 24.má-
ja bola plánovaná stavba 

„novej hasičskej búdy“. Posled-
ná zmienka je z roku 1948, ke-
dy zbor vykonal „požiarnopoli-
cajnú prehliadku“.

V roku 1951 sa v spolupráci s 
Miestnym národným výborom 
začala stavať nová požiarna 
zbrojnica, ktorá bola súčasťou 
kultúrneho domu a bola dosta-
vaná v roku 1954. V tom istom 
čase bolo organizácii pridelené 
vozidlo Tatra 805 so striekač-
kou PS – 8. 

V roku 1967 boli v obci uspo-
riadané oslavy 50.- teho výro-
čia založenia zboru, kde boli 
udelené aktívnym členom pa-
mätné medaily. V roku 1980 
bolo založené žiacke požiarne 
družstvo a v roku 1981 bolo za-
ložené požiarne družstvo žien, 
ktoré fungovalo do roku 1991.

Aktuálna činnosť:

Ako každý dobrovoľný hasič-
ský zbor, aj ten v Nededzi má 
svojho predsedu a veliteľa/
podpredsedu. Súčasným pred-
sedom, zvoleným v roku 2013, 

je Pavol Staňo  a veliteľom/pod-
predsedom Peter Staňo. Ďalšie 
funkcie v súčasnosti zastávajú: 
pokladník - Božena Jankovská, 
tajomník – Darina Janušová, re-
ferent pre mládež -  Michal Ja-
nek a ďalší.

DHZ v Nededzi sa v súčasnos-
ti zameriava najmä na protipo-
žiarnu prevenciu a výchovu pri 
predchádzaní požiarov v rámci 
obce. V minulosti sa tiež snažil o 
výchovu detí a mládeže v Žiac-
kom družstve pri DHZ zapája-
ním družstva do hry Plameň a 
iných hasičských podujatí. Toto 
družstvo ale zaniklo pred 7 rok-
mi po zmene v pozícii Referent 
pre mládež. V súčasnosti sa 
zboru podarilo znovuvytvoriť 
žiacke družstvo. Zbor sa taktiež 
pravidelne zúčastňuje prehlia-
dok hasičských zborov, oblast-
ných súťaží a pod.

Zbor je neoddeliteľnou súčas-
ťou spoločenského života v ob-
ci. Je tiež prítomný pri význam-
ných výročiach alebo sviatkoch 
ako napríklad Hodové slávnosti 

Sedembolestnej Panny Márie. 
Zúčastňuje sa tiež cirkevných 
obradov počas Veľkej noci a 
tiež pohrebných obradov zos-
nulých členov zboru. Hasi-
či pomáhajú pri organizovaní 
športových hier pre deti, zabez-
pečujú osadenie vianočného 
stromček v obci.

Pri všetkých týchto príležitos-
tiach zbor samozrejme sprevá-
dza aj jeho zástava. Zástavu 
nosí vždy jeden z členov – zá-
stavník, v súčasnosti Emil Žiak 
(bývalý predseda DHZ v Nede-
dzi) - opretú o plece.

Zástava Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Nededzi má ob-
dĺžnikový tvar. Je pevne pripev-
nená k žrdi 3 špagátmi všitými 
do žrďovej časti zástavy, nie je 
uspôsobená na to, aby sa dala 
vytiahnuť na vlajkový stožiar. 

Zástava je zošitá z dvoch lis-
tov- lícnej modrej a rubovej bie-
lej farby, na oboch stranách po 
okrajoch lemovaných béžovou 
čipkou a hnedou niťou. Nachá-
dzajú sa na nej nápisy: „Nech 
nám je svätý Florián na pomo-
ci“. „Zástava zhotovená v roku 
1991.“

Názov organizácie sa viac-
krát menil. Jej súčasný názov 
je Dobrovoľný hasičský zbor 
obce Nededza. Veľkou zme-
nou pre hasičov z Nededze 
bolo presťahovanie zbrojnice 
a skladu do nových priestorov. 
Hasičské auto Avia, požiarne 
striekačky PS 12500 a 12 R1, 
plávajúce čerpadlo a ostatné 
príslušenstvo tak dostalo no-
vú priestrannú garáž. Od ro-
ku 2015 zbor eviduje 42 aktív-
nych členov, z toho 4 ženy.

Nededžan
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Text: Alica Hodásová
Foto: Ladislav Rovder

V dňoch 15. a 16. júla 2017 
sme si tak pripomenuli 100. vý-
ročie vzniku DHZ v našej obci. 
V sobotu sa konali hasičšké 
súťaže v areáli futbalového ih-
riska, kde si v priateľskej atmo-
sfére zmerali sily družstvá z ob-
cí Nededza, Gbeľany, Varín, 
Brodno a Mojš. V príjemnej at-
mosfére si 1. miesto zaslúžene 
vybojovali hasiči z Varína, 2. 
priečka patrila Brodnu a bronz 
ostal doma v Nededzi.

V nedeľu oslavy storočnice 
započali slávnostnou svätou 
omšou, po ktorej nasledovala 
pokládka venca na miestnom 
cintoríne. Následne sa v sá-
le kultúrneho domu uskutočnil 
slávnostný obed spojený s pre-
zentáciou fotiek z histórie a sú-
častnosti DHZ Nededza. Osláv 
za zúčastnili aj zástupcovia 
Územnej organizácie Dobro-
voľnej požiarnej ochrany (UO 
DPO) v Žiline predseda pán 
Trnka, podpredseda pán Súke-
ník a člen predsedníctva pán 
Baroniak, ktorí udelili ocenenia 
zaslúžilým členom za dlhoroč-
nú prácu v zbore pri príležitos-
ti 60 rokov odslúžených v zbo-
re a to: Ladislavovi Zaymusovi, 
Ladislavovi Vajdovi, Štefanovi 
Cesnekovi, Eduardovi Mravco-
vi a Jozefovi Ďugelovi. 

Ďakovné listy boli udelené pre: 
Ladislav Zaymus, Vladimír Tr-
novec, Vladimír Mravec, Peter 

Trnovec, Ľubomír Harvánek, 
Michal Janek, Michal Jankov-
ský ml., Andrej Pakoš, Ľubomír 
Staňo, Ľubomíra Trnovcová

Medaily za vernosť UO DPO 
za 10 rokov členstva: Pavol 
Staňo ml.

Medaily za vernosť UO DPO 
za 20 rokov členstva: Ľubo-
mír Januš, Jozef Trnovec, Pe-
ter Trnovec, Peter Pavel, Pe-
ter Škorvánek, Peter Staňo st., 
Zdenko Žiak, Ján Zajac, Rasti-
slav Trnovec

Medaily za vernosť UODPO 
za 30 rokov: Ladislav Staňo, 
Marián Žiak, Alojz Ďuríček, 
Ján Kľučiarik, Anton Mravec, 
Božena Jankovská, Darina Ja-
nušová

Medaily za vernosť UODPO 
za 40 rokov: Štefan Bielik, Ka-
mil Ďugel

Medaily za vernosť UODPO 
za 50 rokov: Peter Ďugel, Emil 
Žiak, Félix Kľučiarik

Medaily za vernosť UODPO 
za 60 rokov: Ladislavovi Za-
ymusovi, Ladislavovi Vajdovi, 
Štefanovi Cesnekovi, Eduardo-
vi Mravcovi a Jozefovi Ďuge-
lovi. 

UODPO ocenenie za príklad-
nú prácu: Marián Žiak, Kamil 

Ďugel, Peter Ďugel, Štefan Bie-
lik, Anton Mravec

UODPO ocenenie za zásluhy: 
Emil Žiak, Félix Kľučiarik

UODPO pozdravné listy pri 
životnom jubileu: Peter Ďugel 
70, Peter Staňo st. 50, Ľubomír 
Harvánek 50

UODPO ocenenie za mimo-
riadne zásluhy: Eduard Mra-
vec

Naša DHZ udelila Ďakovné 
listy za aktívnu pomoc a spo-
luprácu: Michal Jankovský st., 
Štefan Mravec, Pavol Staňo st.

Udelenie vecného daru (pa-
mätné sekerky): Štefan Cesnek, 
Ladislav Zaymus, Emil Žiak, Fé-
lix Kľučiarik, Eduard Mravec a 
„Poďakovanie obci Nededza 
za  aktívnu spoluprácu, pomoc 
a podporu DHZ“

Na návrh starostu obce boli 
formou ďakovných listov oce-
není viacerí zaslúžilí a aktívni
požiarnici DHZ Nededza. Po-
ďakovanie patrilo: Ing. Kami-
lovi Ďugelovi, Jozefovi Ďuge-
lovi, Ladislavovi Vajdovi, Pet-
rovi Staňovi, Petrovi Ďugelovi, 
Ladislavovi Staňovi, Dušano-
vi Pavlovi, Mariánovi Žiakovi, 
Štefanovi Bielikovi, Emilovi Žia-
kovi, Eduardovi Mravcovi, Fé-
lixovi Klučiarikovi, Ladislavovi 

Zaymusovi, Pavlovi Staňovi, 
Antonovi Mravcovi, Petrovi 
Pavlovi, Mgr. Darine Janušovej, 
Božene Jankovskej, Jozefovi Tr-
novcovi

V čase od 15 tej hodiny si moh-
la široká verejnosť pochutiť na 
guláši z diviny a chladenom pi-
ve pri dobrej muzike v poda-
ní domácej country kapely Do-
stavník a heligonkárov Bystric-
ká kasňa.
Na slávnostnú ceremóniu pri-

šli našich oslavujúcich hasi-
čov podporiť aj ich kolegovia
z Gbelian, Varína, Mojša, Ly-
sice a Dolnej Tižiny, za čo im 
patrí veľká vďaka!

Poďakovanie patrí i spo-
ločnosti MOBIS a nadač-
nému fondu Mobis v na-
dácii Pontis za ich fi nan-
čnú podporu dobrovoľnej 
činnosti hasičov v sume 
3000 €!

Nededžan
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Piatok, 15. september patril 
v Nededzi oslavám sviatku na-
šej patrónky Sedembolestnej 
Panny Márie. Na tohtoročných 
hodových slávnostiach domá-
cich i veľké množstvo návštev-
níkov čakal bohatý kultúrny 
program, zaujímavé sprievod-
né atrakcie, stánky, kolotoče, 
autodrom či zabíjačkové špe-
ciality. Prialo nám i počasie 
a tak sme mohli začať veselo 
hodovať.

Oslavy začali v dopoludňaj-
ších hodinách slávnostnou 
svätou omšou, ktorú celebro-
val náš pán farár Pavol Kalabus 
za speváckeho doprovodu or-

Tohtoročné hody privítali 
množstvo interpretov 
aj divákov

ganistky Moniky Magočovej 
a Zmiešaného zboru sv. Mar-
tina z Tepličky nad Váhom. 
Následne sa hodujúca verej-
nosť na čele s hasičmi z Dob-
rovoľného hasičského zboru 
v Nededzi a ich kolegami 
z Gbelian zapojila do vozové-
ho sprievodu smerujúcemu 
od kostola na horný koniec 

Nededžan
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Text: Alica Hodásová
Foto: Miroslav Sabo, Alica Hodásová

obce. Vycifrované kone Jána 
Pavla z Gbelian a ľudová muzi-
ka Krasňanci spolu s dievčata-
mi v krojoch pozývali ľudí na 
poobedňajší program.

Kultúrny program zahájil 
o 14:00 hod. svojim príhovo-
rom starosta obce Peter Vajda. 
Na úvod nám zanôtil známy 
spevák Ľudovít Kašuba. Oku 

lahodiace hudobno-tanečné 
vystúpenie predviedol folklór-
ny súbor Rovňan z Veľkého 
Rovného. Jadran show v poda-
ní Martina Jakubca a Božanky 
potešila staršiu generáciu. Na 
pódiu sa predstavila i momen-
tálne populárna kapela z TV 
Šláger Heligonica. Niekoľko-
hodinový program vyvrcholil 
výbornou živou show v podaní 
Otta Weitera  a Andrei Fischer, 

ktorí rozprúdili krv v žilách star-
šej i mladšej generácie, o čom 
svedčalo i roztancované a rozo-
spievané publikum pod javis-
kom. Zábavychtiví hodujúci si 
mohli následne zatancovať na 
hodovej zábave pod taktovkou 

DJ Mike do nasledujúceho rána.  
Nielen o výborné zabíjačkové 
pochutiny, ale aj o priebeh ho-
dovej zábavy sa postaral miest-
ny hasičský zbor. 

V nedeľu  nededzské ochotnícke
divadlo NAOPAK  odohralo  v sá-
le kultúrneho domu novú
divadelnú hru s názvom „Po-
dajte mi svetlo“ spojenú so 
súťažou o hodnotnú cenu vo
forme  wellness pobytu v Chate-
au Gbeľany.

Veríme, že spomienka na tohto-
ročné obecné hody bude všet-
kých návštevníkov  ešte dlho 
hriať pri srdci! Vďaka patrí všet-
kým, čo sa akoukoľvek formou 
podieľali na ich organizácii!

Na to, ako sme v Nededzi ho-
dovali, si môžete zaspomínať 
aj prostredníctvom fotogalérie.

Nededžan
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Vážení, občania dňa 04. no-
vembra (sobota)  sa v našej 
obci uskutoční zber nadroz-
merného /objemového odpa-
du.

Je to odpad, ktorý z dôvodu veľ-
kých rozmerov nie je možné vlo-
žiť do klasických zberných nádob 
na komunálny odpad. Príklady 
nadrozmerného odpadu sú: ko-
berce, podlahoviny, nábytok, 
šatstvo, matrace, detské kočíky, 
okná a dvere bez skla, tiež zatep-
lovací polystyrén a sklená vata. 

Zber bude prebiehať po celej 
obci v čase od 07:00 hod., pre-
to je potrebné, aby občania 
daný odpad umiestnili pred 
rodinné domy. 

Dňa 11. novembra (sobota)  
sa v našej obci uskutoční zber 
elektrického, elektronického 
a nebezpečného odpadu.

Odpady , ktoré sa  budú zbie-
rať v kategórii NEBEZPEČNÉ:
Je odpad ktorý má aspoň jednu 
nebezpečnú vlastnosť (napr. vý-
bušnosť, horľavosť, toxicitu, sa-
movznietiteľnosť a pod.) , napr.: 

rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, 
fotochemické látky, pesticídy, 
žiarivky, farby, tlačiarenské far-
by, lepidlá a živice obsahujúce 
nebezpečné látky, batérie a aku-
mulátory, motorové oleje a iné 
motorové kvapaliny obaly obsa-
hujúce nebezpečné látky, tlako-
vé nádoby, absorbenty, fi ltračné 
materiály, olejové fi ltre, handry 
na čistenie a ochranné odevy 
kontaminované nebezpečný-
mi látkami. Všetko by malo byť 
v pevných uzatvárateľných ná-
dobách.

Zberať sa bude i elektrický 
a elektronický odpad, teda:
Všetko, čo bolo na elektrinu, ba-
térie, monočlánky.
• Kategória č. 1 Veľké domáce 

spotrebiče napr.: práčky, elek-
trické sporáky, mikrovlné rúry, 
elektrické radiátory, elektrické 
ventilátory, klimatizačné zaria-
denia atď.,

• Kategória č. 2 Malé domáce 
spotrebiče napr.: vysávače, 
hriankovače, mlynčeky, kávo-
vary atď.,

• Kategória č. 3 Informačné 
technológie a telekomu-
nikačné zariadenia napr.: 

počítače, tlačiarne, telefónne 
prístroje, faxy, mobilné tele-
fónne prístroje atď. 

•  Kategória č. 4 Spotrebná 
elektronika napr.: televízne 
prijímače, videokamery atď.

• Kategória č.5 Svetelné zdroje, 
• Kategória č. 6 Elektrické 

a elektronické nástroje napr.: 
vŕtačky, pílky, šijacie stroje, ná-
stroje na zváranie atď.

• Kategória č. 7 Hračky a zaria-
denia určené na športové 

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku
OZNAMY

i rekreačné účely napr.: au-
todráhy, videohry, športové 
zariadenia s elektronickými 
súčiastkami atď.

• Kategória č. 9 Prístroje na 
monitorovanie a kontrolu 
napr.: hlásiče elektrickej po-
žiarnej signalizácie, tepelné 
regulátory, termostaty atď.

• Kategória č. 10 Predajné auto-
maty napr.: predajné automa-
ty na teplé nápoje, automaty 
na teplé, alebo chladené fľaše, 
automaty na výdaj peňazí atď.

Elektrický a elektro-
nický odpad sa bude 
zbierať po celej obci 
v čase od 07:00 hod., 
preto je potrebné, 
aby občania daný od-
pad umiestnili pred 
rodinné domy.

POZOR ZMENA!!!

Čo sa týka nebezpeč-
ného odpadu, ten je 
potrebné v tento deň 
priniesť pred obecný 
úrad, kde bude v čase 
o 07:00 do 12:00 hod. 
umiestnený kontaj-
ner špeciálne určený 
na tento druh odpa-
du!!!

Viete koho môžete stretnúť o piatej hodine rannej pod 
Vŕškami? Medvedicu s jej mláďatami. To sa podarilo na 
konci júna i poľovníkovi z Tepličky nad Váhom, ktorý 
zašiel do nášho katastra, kde ho v lese čakali nie huby, 
ale takéto „poriadne prekvapenie“.

Kto sa potuluje

pod Vŕškami?



Nededžan

Nededžan  3/2017 9

V poslednom čísle nášho 
časopisu sme uviedli zá-
kladné informácie o pri-

pravovanej hre Divadla Naopak. 
Inšpiráciu priniesol divadelný 
originál Parazit, umenie preraziť, 
čo bola aj správna odpoveď na 
divadelnú súťaž, ktorej výherca 
bol vylosovaný po premiére hry, 
a to 17.9.2017. Výherkyňou sa sta-
la Barbara Hrabovcová, ktorá na 
premiéru merala dlhú cestu až zo 
Žiliny. Za odmenu sa môže tešiť z 
ceny vo forme wellness pobytu 
pre 2 osoby v Chateau Gbeľany.  
Ale o čo v celej hre vlastne išlo? 

Celý dej je postavený na boji 
poctivosti a podlosti, s ktorým sa 
stretne každý smrteľník, mladý či 
starý, pracujúci či študujúci. Pre-
tože každý z nás stretol v živote 
človeka, ktorého morálka bola 
tak prehnitá, že ste nechápali, 
ako mohol Boh niečo také stvo-
riť. Krysa, ktorá mení svoje zása-
dy, ako mu vyhovuje a s nevin-
nou tvárou šíri zlo, kuje intrigy, 
vymýšľa klebety a hádže polená 
pod nohy. Tak toto je pán Miché-
le / čítaj mišél/, ktorý ide cez mŕt-
voly, nič mu nie je sväté. Všetko 
kamufl uje cudnosťou, na čo mu 
dobrák Minister veľakrát naletí. 
Alebo skôr vníma svoj vnútorný 
hlas, ktorý v ňom nahlodáva po-
chybnosti o Michélovej čestnosti, 

Ochotníci z Divadla Naopak 
priviedli k životu už svoju siedmu hru

Text: Eva Medvedíková
Foto: Petra Rovderová

keď sa ho snaží dostať preč od 
svojej ženy, pani Filipy? A naučiť 
aj svoju dcéru Šarlotu, že život 
nie je len hra? Alebo vidí v Miché-
lovi len dobrého pracovníka, čo 
je o krok pred všetkými dopredu. 
Nevie však, že pán Michéle má 
tajného donášača, samotného 
sluhu pána Ministra. To, že pán 
Michéle všetkým skôr kradne 
nápady a prisvojuje si ich, tiež 
nevidí. Ale vidí to Emil, jeho blíz-
ky priateľ, ktorého Michéle zradí 
a Emil stratí prácu. Svoj ťažký 
osud zdieľa so svojimi priateľmi, 
pánom Jardineom / čítaj žardé-
nom/ a jeho synom Sebastia-
nom, ktorí tiež vďačia Michélovi 
za zostup vo svojej práci či lás-
ke. Ale keď pán Michéle začne 
pokukovať po Ministrovej dcére 
Šarlote, Sebastian sa rozhodne 
bojovať, čo využíva pán Emil, 
aby všetkých pomstil. Povoláva 
aj starého spolužiaka Krištofa, 
ktorý sa tiež snaží zavariť Miché-
lovi. Spoločnými silami sa snažia 
presvedčiť Ministra, čo je Miché-
le zač! Využívajú holú pravdu, 
ktorá je síce viditeľná ale nemá 
hmatné dôkazy, potom šikovné 
nápady, ktoré Michéle obozretne 
vyhlási za svoje, či vlastné úskoky 
ako používa pán Michéle proti 
všetkým. Dosť často to vidíme 
v reálnom svete, že ľudia, čo sú 
podlí, klamú do očí o svojej ne-

kalej zákernej povahe, sa tešia 
obľube v spoločnosti a veľa vecí 
sa im prepečie. Ale je len na nás, 
či budeme všetko znášať ako pán 
Jardin, ktorý verí, že pravda vyjde 
aj sama na svetlo. Alebo budeme 
bojovať ideami a básničkami ako 
rojko Sebastian alebo sa pokúsi-
me bojovať a ukázať svetu, že ak-
ceptovať zlých ľudí sa nevypláca. 
Ako sa to snaží pán Emil. Lenže 
bojovníci za lepší svet často pad-
nú, lebo sú na to sami. Či diva-
delná hra Podajte mi svetlo bola 
láskavá a ukázala, ako by svet 
mohol fungovať, ste mohli vidieť 
na premiére 17.9.2017. Veríme, že 
to nebola zároveň derniéra a tí, 
čo predstavenie nestihli, budú 
mať možnosť vidieť predstavenie 
opäť čoskoro. 

Obsadenie:
• Eva Kubalová - pán Emil
• Tatiana Šeligová- pán Sebastian 

Jardin
• Gabriela Šeligová - pán Jardin 

starší
• Tomáš Medvedík - Minister
• Silvia Bollová - pán Michéle
• Simona Johanesová - Šarlota
• Tomáš Štofi k - Krištof
• Alžbeta Zuskáčová - sluha
• Juraj Horský - Filipa
• Celý chaos sa pokúsila dať do 

jednej formy - Eva Medvedíko-
vá

Divadlo Naopak
sa opäť teší
na punčobranie 2017 !!!

Ani sa nenazdáme a opäť sa 
ochladí, zozimí, nasneží a ce-
lá Nededza sa stretne pri via-
nočnom stromčeku na pohár 
kvalitného, teplého punču od 
divadelníkov, porozprávať sa so 
susedmi, popočúvať koledy, po-
spievať si koledy, ochutnať ďalší 
punč, zajesť si k tomu nejakú 
tú klobásku alebo odpiť deťom 
z detských sladkých špecialít. 
To všetko na Vás čaká tento rok 
opäť. Ako bonus ponúkame 
možnosť ozvláštniť celú pred-
vianočnú atmosféru aj svojou 
šikovnosťou a kreativitou. Ak ra-
di doma vyrábate veselé veci, čo 
zútulnia domov, či sú to perníky, 
levanduľové vrecúška, hrnčeky, 
ozdoby, atď. napíšte nám na di-
vadelný email a my Vás veľmi ra-
di privítame v našom kolektíve. 
Budeme radi, keď svoje nápady 
ponúknete aj okoliu a nikdy 
neviete, či si niečo v tých drob-
nostiach nenájdete pod strom-
čekom. Záujemcovia o predaj 
vecí pre radosť iných nech nám 
napíšu na email divadlo.nao-
pak@gmail.com Tešíme sa na 
spoločnú spoluprácu.
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Dňa 19.8.2017 sa v Gbeľa-
noch uskutočnil 1. ročník KIA 
CHALLENGE CUP 2017, ktorý 
zorganizovala naša FA UNI-
TED N-KL-G. Turnaja dievčat 
narodených po roku 2007 sa 
zúčastnili družstvá GFC To-
poľčany, VIX Žilina, Tatran 
Prešov a CFT Academy Slo-
vakia. Hralo sa systémom 
každý s každým vo formáte 
4+1.

Turnaj sme otvorili pro-
ti družstvu GFC Topoľčany, 
ktoré sme zdolali historic-
ky najvyšším rozdielom a to 
v pomere 8:0. V nasledujú-
com súboji sa nám do cesty 
postavilo družstvo Tatran 
Prešov, s ktorým sme odo-
hrali mimoriadne vyrovna-
ný zápas. Tento zápas sme 

ŠPORTOVÉ OKIENKO

dotiahli do víťazného konca 
v pomere 2:1. Nastúpili sme 
tiež proti tradičnému súpe-
rovi VIX Žilina, ktorý nás po 
našom slabšom výkone po-
razil 4:1. V záverečnom súbo-
ji sme sa stretli s družstvom 
CFT Academy Slovakia, ktoré 
nad našimi dievčatami zaslú-
žene zvíťazilo v pomere 6:0 
a celý turnaj zakončili s jed-
noznačným skóre 29:1.

Finálne umiestnenia:

1. miesto - CFT Academy
 Slovakia
2.  miesto - VIX Žilina
3.  miesto - FA UNITED
 N-KL-G
4. miesto - Tatran Prešov 
5.  miesto - GFC Topoľčany

Naše dievčatá podali vyni-
kajúci výkon, s množstvom 
krásnych akcií, s bojovnos-
ťou, ale hlavne s veľkou ra-
dosťou a odhodlaním pobiť 
sa o dobrý výsledok.

Dievčatá z našich malých ob-
cí mali príležitosť skonfron-
tovať svoje sily s tým najlep-
ším, čo sa momentálne na 
Slovensku nachádza v ob-
lasti dievčenského futbalu. 
Treba povedať, že v tomto 
meraní síl uspeli fantasticky 
a s hrdosťou si prebrali tro-
fej za tretie miesto a na krk 
si zaslúžene zavesili bron-
zové medaily. Prehry proti 
silnejším súperkám prijali s 
pokorou a nabrali tak novú 
motiváciu pre ďalšie napre-
dovanie.

Podujatie sa uskutočnilo za 
podpory nadácie KIA Motors 
Slovakia, SFZ, penziónu An-
ton a za účasti starostov ob-
cí Kotrčiná Lúčka a Nededza. 
Všetkým uvedeným patrí 
naše úprimné poďakovanie, 
rovnako aj dobrovoľníkom, 
ktorí naše podujatie podpo-
rili ako rozhodcovia, usporia-
datelia a organizátori. Veľké 
poďakovanie patrí starostovi 
obce Gbeľany za poskytnutie 
nádherného športového are-
álu pre potreby konania tur-
naja.

V neposlednom rade ďaku-
jeme Hostincu pod Hájom, 
ktorý sa so svojimi zamest-
nancami postarali o skvelé 
občerstvenie počas trvania 
celého turnaja.

Text a foto: Peter Galadík

Text a foto: Peter Galadík

Futbalový
Kia challenge cup 2017 
nám doprial nádherné

3. miesto
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Terchovský polmaratón zlákal 
účastníkov i divákov z Nededze
3. ročník Terchovského polmaratónu 
a Terchovskej desiatky, ktorý sa konal 
7. októbra 2017 pod záštitou poslanca 
Národnej rady Slovenskej republiky Mi-
lana Laurenčíka zlákal na beh i Nede-
džanov Ivana Krajíčka, Juraja Ďuríčka 
a rodáčku Silviu Ďungelovú. Dovedna 
sa akcie zúčastnilo 296 bežcov, pričom 
najstarší pretekár mal 74 rokov a naj-
mladší 10. A hoci počasie nebolo práve 
najlepšie, prišli fandiť i viacerí obyvate-
lia našej obce.

Dňa 25.9.2017 začala pre našich 
stolných tenistov nová sezóna v 
poradí už trinásta.

A-družstvo reprezentuje farby 
Nededze v 6.oblastnej lige (okre-
sov Žilina, Čadca, K.N.Mesto

a Bytča). Po odchode Jána Štefka 
do STO Terchovej sú na súpiske 
družstva iba domáci hráči.

Základnú štvoricu tvoria: Sten-
chlák Michal, Frniak Marian, Vaj-
da Jozef a Krajíček Ivan. Náhrad-
níci: Hreus Ľubomír a Krajíček 
František.

B-družstvo hrá 7.oblastnú li-
gu. Oproti predošlej sezóne pri-
budol do súpisky Milan Danaj
z STO Trnové. Základnú štvoricu 
tvoria: Hreus Ľubomír, Krajíček 
František, Noskovič Peter a Mar-
šala Jozef ml. Náhradníci: Marša-
la Jozef st., Vajda Ivan, Danaj Mi-
lan a Stenchlák Milan.

Stolní tenisti zahájili
novú sezónu

Čo je to SKVST ? Je to Slovenský 
klub veteránov v stolnom tenise, 
športová organizácia s registrá-
ciou na ministerstve vnútra, kto-
rá má svoje stanovy, výkonný 
výbor, pravidlá atď.

Členom klubu môže byť každý, 
kto vie hrať stolný tenis, má aspoň 
štyridsať rokov a zaplatí členský 
príspevok. V skutočnosti sú člen-
mi neskutoční „fanúšikovia“ stol-
ného tenisu, ktorí ho ešte stále 
hrajú súťažne a chcú ho hrať čo 
najdlhšie, pokiaľ im to zdravie do-
volí. Sú stolnému tenisu schopní 

obetovať veľa času a aj fi nančných 
prostriedkov, aby sa zúčastnili na 
turnajoch poriadaných SKVST v 
rámci celého Slovenska.

Tento rok pribudol k súťažiacim 
nový účastník z Nededze – Ma-
rian Frniak. Pretože spĺňal hore-
uvedené podmienky, tak sa stal 
členom. Hrací systém turnajov 
člení súťažiacich podľa veku, 
bol som zaradený do kategó-
rie C1 (60 až 64 rokov). Turnajov 
bolo tento rok deväť. Prvý bol 
7.1.2017 v Považskej Bystrici a 
posledný 10.9.2017 v Novej Bani. 

Podľa systému bodovania SKV-
ST  celkovo skončil na peknom 
16. mieste, pričom hodnote-
ných bolo 41 súťažiacich v danej 
vekovej kategórii. „S umiestne-
ním v mojej kategórii som spo-
kojný. Spoznal som veľa podob-
ne zmýšľajúcich ľudí. Reprezen-
toval som nielen sám seba, ale 
aj obec Nededza. Veď kto napr. 
v Bratislave, Ružomberku alebo 
v Trenčíne vedel, kde je Nede-
dza, čo je to za obec, akú hráme 
súťaž či aké máme podmienky 
na hranie?“  povedal vedúci na-
šich tenistov a dodal: „Možno 

sa teraz niektorí stolnotenisoví 
rekreační hráči usmejú nad ka-
tegóriou E1 (80 a viac rokov). 
Avšak, ubezpečujem vás, že by 
s týmito „starými“ pánmi niek-
torí neuhrali ani jeden set. Ne-
majú to síce ako sa povie „v no-
hách“ vzhľadom na svoj vek, ale 
majú to v hlave a v citlivých ru-
kách. Väčšinou sú to bývalí ligo-
ví a extraligoví hráči.“

Obec Nededza týmto ďakuje pá-
novi Frniakovi za šírenie dobré-
ho mena Nededze aj za hranica-
mi nášho kraja!

Nededza má svojho zástupcu
v turnajoch SKVST

Text: Alica Hodásová
Foto: archív obce, Ľudmila Badurová

Výnimočnosť Terchovského polmara-
tónu je najmä v prostredí, kde beží, keď-
že trať vedie z malebnej obce Tercho-
vá cez nádherné skalnaté Tiesňavy do 
Štefanovej s výhľadom na Veľký Rozsu-
tec, napokon k údolnej stanici lanovky 
na Chleb.

Okrem vyše 21 kilometrovej polmara-
tónskej trate si mohli bežci vybrať aj 10 
kilometrovú trať a súťažiť tak o pekné 
ceny a putovnú terchovskú trofej. 

Silvia Ďungelová dobehla na 3. mieste 
zo 62 žien časom 44:19,19 na 10 km tra-
ti, Ivan Krajíček 45. zo 117. mužov s ča-
som 1:43,53 na 21,1 km trati a Juraj Ďu-
ríček bol v behu na 10km trati s časom 
51:08,7 na peknom 53 mieste.
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Text: Vlasta Hrušková 
Foto: archív MŠ

Leto máme všetci veľmi radi. Sl-
niečko je teplejšie, prináša nám 
radosť a pekné zážitky. 

Aj detičky z našej materskej ško-
ly majú veľa pekných zážitkov. 

„Prišiel dáždik vrtošivý, cválal svetom na koni, že vraj ide poumývať les, kríky, záhony.
Pomaly už prišla jeseň, lístie padá do trávy, zapadá už veľmi skoro, slnka lúčik ihravý.“

Teplé leto nás 

potešilo
„Letí motýľ, poznáme to, na krídelkách nosí leto.
Roznesie ho po poli, v celom našom okolí.“

Vychádzky do okolia, krásne 
prírodné scenérie, poznávanie 
kvetov v záhradách, na lúkach, 
živočíchov pri vode, domácich 
zvieratiek, ovocných stromov 
a ich plodov, šantenie na škol-

skom dvore, detský smiech, po-
hybové hry a riekanky, to všetko 
nám prinieslo  leto.

Veľkým zážitkom pre deti bo-
la exkurzia do Terchovej, kde 
sme sa spolu so sprievodcom 
previezli na vláčiku po krásnej 
prírode Malej Fatry. Bolo krásne 
počasie, detičky si deň poriad-
ne užili. Ďakujeme Obecnému 
úradu za to, že nám zdarma 
poskytol  autobus aj s pánom 
šoférom.

Leto je síce krásne ročné obdo-
bie, ale  pre nás aj trošku smut-
né. Každý rok odchádzajú od 
nás predškoláci, aby pokračova-
li v základnej škole. Bolo nám sí-
ce veselo, ale aj slzičky vypadli.

Deti dostali od Obecného úra-
du veľkú tortu a pekné roz-
právkové knižky. Ďakujeme pa-
ni Monike Mravcovej za ochotu 
pri zhotovovaní torty a dovoz až 
k nám, do materskej školy. 
Rodičia im zakúpili pekné al-
bumy, ktoré im budú pripomí-
nať chvíle strávené v materskej 
škole. 

Zabávali sme sa pri veselej hud-
be, pochutili na výbornej torte 
a tiež  sme si pospomínalina 
spoločné chvíle v materskej 
škole.

Najmenším školákom prajeme, 
aby sa im v škole darilo a ich 
rodičom, aby mali z nich radosť. 
Dúfame, že dostali dostatok ve-
domostí na úspešné zvládnutie 
učiva v základnej škole.


