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Posvätili sme 
kríž na kostol
Dňa 04.11.2014 pán farár 
posvätil nový kríž
na rímskokatolícky kostol
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Hodové slávnosti 2014
Pripomíname si 630. 
výročie 1. písomnej 
zmienky o Nededzi

strana 7

Hasiči súťažili
v Dolnej Tižine
Mladí hasiči
z OHZ Nededza
bojovali o putovný pohár

strana 10

VŠETKO NAJLEPŠIE, 

Začiatok tohtoročnej je-
sene sa pre našu de-
dinu niesol v zname-

ní osláv veľkého jubilea.
V septembri Nededza v rámci 
Hodových slávností oslávila 
krásne okrúhle 630. naro-
deniny. Za ten čas toho veľa 
prežila – nevoľníctvo, niekoľ-
ko šľachtických rodov, mor, 
povodne, zmeny štátnych či 
politických usporiadaní a re-
žimov... Vystriedalo sa mnoho 

pekných i menej príjemných 
okamihov, veselých aj smut-
ných zážitkov. Veľa ľudí pri-
šlo, veľa odišlo. Len Nededza 
zostávala. Pri tejto významnej 
udalosti by sa patrilo niečo za-
želať. Preto dovoľte Nededža-
novi, aby sa pripojil k zástupu 
gratulantov a poprial našej 
dedine veľa dobrých nápa-
dov, správnych rozhodnutí, čo 
možno najmenej chýb a omy-
lov, mnoho úspešných realizá-

cií rôznych projektov a aktivít, 
množstvo pozitívne nalade-
ných a hlavne šťastných oby-
vateľov, ktorých bude život
v našej obci jednoducho ba-
viť. A takisto prajeme Nede-
dzi minimálne ďalších 630 
príjemných rokov a najlepšie
v spoločnosti nášho časopi-
su. Ešte raz, všetko
najlepšie!

List za listom na zem padá,List za listom na zem padá,

už je ich plná záhrada.už je ich plná záhrada.

Farby hýria prírodou,Farby hýria prírodou,

dvory, polia úrodou.dvory, polia úrodou.

V lesoch je húb viac než dosť,V lesoch je húb viac než dosť,

vitaj jeseň, buď náš hosť.vitaj jeseň, buď náš hosť.

Katarína Maršalová



Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Nededžan

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 39
schvaľuje:
a) program Obecného zastupi-

teľstva s výnimkou bodu č. 10 
Doplnenie Zmluvy o vzájom-
nej spolupráci medzi obcou 
Nededza a spoločnosťou Sa-
gabuild, s.r.o., ktorý je stiahnu-
tý z programu rokovania

Hlasovanie:
Za - 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 40
schvaľuje:
b) overovateľov zápisnice: JUDr. 

Marián Cesnek, Ing. Vladimír 
Zajac

Hlasovanie:
Za -  7  Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č.41
berie na vedomie:
- informáciu o akcii „Babka vari-

la a radila“, ktorá sa uskutočni-
la dňa 21.06.2014 v kultúrnom 
dome v Nededzi, kde družstvo 
z Nededze spolu s družstvom 
z Terchovej postúpilo do kraj-
ského kola

- informáciu o uskutočnení fut-
balového turnaja VIX CUP na 
futbalovom ihrisku OŠK Nede-
dza v dňoch 28. - 29.06.2014 
za účasti 6 družstiev, pričom 

družstvo Nededze obsadilo 3. 
miesto

- informáciu o vydaní staveb-
ného povolenia na staveb-
né úpravy domu č. 3 (bývalý 
kaštieľ)

- informáciu o prebiehajúcich 
prácach na výmene krovu na 
dome č. 129/2 na ul. Potočná

- informáciu o prešetrení žia-
dosti súkromných vlastníkov o 
oplotení areálu bývalého druž-
stva, v súčastnosti pozemkov 
spoločnosti VIX, s.r.o. Žilina

- informáciu o schválení 2 pro-
jektov podaných na nadačný 
fond Kia Motors v Nadácii Po-
ntis vo výške 3.000 € na kul-
túrne podujatia a 7.000 € na 
úpravu časti budovy mater-
skej školy (sociálne zariadenia 
pri jedálni, chodba jedálne a 
vchodové dvere)

4. K Plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontro-
lóra obce na II. polrok 
2014

Uznesenie č. 42
schvaľuje: 
Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na II. polrok 2014

Hlasovanie:
Za -  7  Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

5. K Správe audítora k indi-
viduálnej účtovnej  zá-
vierke obce Nededza za 
rok 2013

Uznesenie č. 43
berie na vedomie:
Správu nezávislého audítora o 
overení individuálnej účtovnej 
závierky zostavenej k 31.12.2013 

Obecnému zastupiteľstvu obce 
Nededza

6. K Individuálnej výročnej
správe obce Nededza 
za rok 2013 a k Dodatku 
správy audítora o ove-
rení súladu Výročnej 
správy s účtovnou zá-
vierkou

Uznesenie č.44
berie na vedomie:
Individuálnu výročnú správu ob-
ce Nededza za rok 2013

Uznesenie č.45
berie na vedomie:
Dodatok  správy audítora o ove-
rení súladu Individuálnej výroč-
nej správy s účtovnou závierkou 
v zmysle ustanovenia paragrafu 
23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. 
obce Nededza za rok 2013

7. K vyradeniu majetku 
obce 

Uznesenie č.46
schvaľuje:
protokol o vyradení dlhodobého 
a drobného majetku obce zo dňa 
30. 5. 2014

Hlasovanie:
Za -  7  Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

8. K Zmluve o budúcej ná-
jomnej zmluve - rímsko-
katolícky kostol, medzi 
obcou Nededza a Rím-
skokatolíckou cirkvou 
farnosť Gbeľany

Uznesenie č.47
berie na vedomie:
prípravu Zmluvy o budúcej ná-
jomnej zmluve - rímskokatolícky 
kostol,  medzi obcou Nededza a 
Rímskokatolíckou cirkvou farnosť 
Gbeľany

9. K Zmluve o výpožičke 
hnuteľného majetku ob-

ce Nededza Obecnému 
športovému klubu Ne-
dedza – autobus Merce-
des Benz Tourismo

Uznesenie č. 48
schvaľuje:
Zmluvu o výpožičke hnuteľ-
ného majetku obce Nededza 
Obecnému športovému klu-
bu Nededza – autobus Merce-
des Benz Tourismo ZA-619 FY, 
VIN:NMB61335813242313

Hlasovanie:
Za -  7  Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

10. Doplnenie Zmluvy o 
vzájomnej spolupráci 
medzi obcou Nededza 
a spoločnosťou Saga-
build, s.r.o.

Bod č. 10 bol stiahnutý z progra-
mu rokovania.

11. K rôznemu

a) prejednanie Žiadosti občanov 
bytových domov na ulici Zá-
hradná o možnosti vytvorenia 
parkoviska na pozemku parce-
la č. KN – C 221/2 v katastrál-
nom území obce Nededza pri 
ulici Hlavná 

Uznesenie č. 49
Obecné zastupiteľstvo odporú-
ča zasadnutie Stavebnej komisie 
vo veci prejednania Žiadosti ob-
čanov bytových domov na ulici 
Záhradná o možnosti vytvorenia 
parkoviska na pozemku parcela č. 
KN – C 221/2 v katastrálnom úze-
mí obce Nededza pri ulici Hlavná, 
za účelom zhodnotenia súčasné-
ho stavu a prípadného navrhnutia 
možného riešenia

b) Uznesenie č. 50
schvaľuje:
zostavenie a predkladanie roz-
počtu obce bez uplatňovania 
programovej štruktúry rozpočtu

Uznesenia z 5. (piateho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 30. 6. 2014 o 18:00 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
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Nededžan

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 51
schvaľuje :
a) program Obecného zastupi-

teľstva 

Hlasovanie:
Za -  6 JUDr. Marián Cesnek,  Mi-
lan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 52
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: Ing. 

Miloš Janek, Ing. Vladimír Za-
jac

Hlasovanie:
Za -  6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Mi-
loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

2. K Dohode o vzájomnej 
koordinácii a spoluprá-
ci pri rozvoji podmie-
nok bývania na území 
obce Nededza so spo-
ločnosťou Sagabuild, 
s.r.o.

Uznesenie č.53
hlasovanie o Dohode o vzájom-
nej koordinácii a spolupráci pri 
rozvoji podmienok bývania na 
území obce Nededza so spoloč-
nosťou Sagabuild, s.r.o.

Hlasovanie:
Za -  3  Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 3 JUDr. Marián Ces-
nek, Milan Drábik, Ing. Vladimír 
Zajac 

- neschválené

Uznesenia zo 6. (šiesteho) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa ko-
nalo dňa 28. 7. 2014 o 18:00 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Dohoda o vzájomnej koordiná-
cii a spolupráci pri rozvoji pod-
mienok bývania na území obce 
Nededza so spoločnosťou Saga-
build, s.r.o. nebola schválená.

3. K určeniu počtu poslan-
cov a určenie rozsahu 
výkonu funkcie staros-
tu vo funkčnom období 
2014 - 2018

Uznesenie č. 54
určuje

a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. 
d) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov sedem 
poslancov obecného zastupi-
teľstva obce Nededza na celé 
volebné obdobie 2014 – 2018

b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov a z 
dôvodu plnenia povinností, 
vyplývajúcich z verejnej funk-
cie starostu, starostovi obce 
Nededza na celé funkčné ob-
dobie 2014 – 2018 rozsah vý-
konu funkcie starostu na plný 
úväzok

Hlasovanie:
Za -  6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Mi-
loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

4. K rôznemu

a) Uznesenie č. 55
 berie na vedomie rozpočto-

vý presun výdavkov v rám-
ci schváleného rozpočtu v 
zmysle Zásad hospodárenia s 
fi nančnými prostriedkami roz-
počtovým opatrením č. 5/2014

b) Uznesenie č. 56
 berie na vedomie

 zmenu rozpočtu rozpočto-
vým opatrením č. 6/2014

c) Uznesenie č. 57
 schvaľuje
 Zásady hospodárenia s fi -

nančnými prostriedkami obce 
Nededza

Hlasovanie:
Za -  6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Mi-
loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

V Nededzi, 28. 7. 2014
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Uznesenia zo 7. (siedmeho) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa ko-
nalo dňa 29. 9. 2014 o 18:00 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 59
schvaľuje :
a) program Obecného zastupi-

teľstva 

Hlasovanie:
Za -  6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, 
Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 60
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: Jozef 

Bíroš, Ing. Juraj Hreus

Hlasovanie:
Za -  6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, 
Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

2. K informáciám

Uznesenie č. 61
berie na vedomie
- informáciu o Správe o vý-

chovno-vzdelávacej činnosti, 
výsledkoch a podmienkach 
Základnej školy v Gbeľanoch 
za školský rok 2013/2014

- informáciu o žiadosti na fi -
nančný príspevok na nákup/
vyhotovenie odkladacích 
skriniek na odev pre žiakov 
ZŠ Gbeľany

- informáciu o príprave volieb 
do orgánov samosprávy obcí 
(vymenovanie miestnej vo-
lebnej komisie: delegovaný 
za Smer – sociálna demok-
racia Vladimír Mravec, obec 
doplnila: Oľga Hreusová, Eva 

Kubalová, Anna Staňová, An-
na Zajacová.)

- informáciu o akcii Babka vari-
la a radila – fi nále okresu Žili-
na, ktoré sa uskutočnilo dňa 
28.09.2014 v Tepličke n. Vá-
hom. Obec Nededza repre-
zentovali: Božena Jankovská, 
Adam Jankovský, Štefánia 
Staňová, za čo im patrí poďa-
kovanie

- informáciu o Hodových sláv-
nostiach 2014 v obci, poďako-
vanie Obecnému hasičskému 
zboru v Nededzi, Komisii kul-
túry, mládeže a športu a pra-
covníkom obecného úradu

- informáciu o účasti Obec-
ného hasičského zboru dňa 
27. 9. 2014 na súťaži v Dolnej 
Tižine, kde sa umiestnili na 4. 
mieste zo 14.- tich súťažných 
družstiev, za čo im patrí poďa-
kovanie

- informáciu o pokračujúcej 
výstavbe kostola – urobený 
krov, položená strešná kryti-
na v mesiaci september 2014

- informáciu o demontova-
ní starého krovu a strešnej 
krytiny na dome č. 3 (bývalý 
kaštieľ), zhotovení základo-
vého venca a časti novej deky 
pre výstavbu nového krovu v 
mesiaci september 2014

- informáciu o uskutočnenom 
prieskume trhu na nákup 
strešnej krytiny Tondach na 
dom č. 3 (bývalý kaštieľ)

- informáciu o príprave návr-
hu stavebného riešenia na 
rozšírenie kapacity materskej 
školy z dôvodu Rozhodnutia 
Regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva v Žiline 

- informáciu o uskutočnení ak-
cie Jesenný beh žien, ktorý sa 
uskutočnil 20. 9. 2014 medzi 
obcou Teplička nad Váhom
a obcou Nededza, za čo účast-
níkom patrí poďakovanie
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Hlasovanie:
Za -  7  Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0
Zdržal sa – 0

V Nededzi, 30. 6. 2014
PhDr. Peter Vajda, starosta obce



3. K Zásadám odmeňova-
nia zástupcu starostu 
obce, hlavného kontro-
lóra, poslancov obecné-
ho zastupiteľstva a čle-
nov komisií

UUznesenie č. 62
schvaľuje:
Zásady odmeňovania zástupcu 
starostu obce, hlavného kontro-
lóra, poslancov obecného zastu-
piteľstva a členov komisií

Hlasovanie:
Za -  5 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Ing. Juraj Hreus, Ing. Mi-
loš Janek, Mgr. Darina Janušová,
Proti – 0
Zdržal sa – 2 Milan Drábik, Ing. 
Vladimír Zajac

4. K plneniu rozpočtu ob-
ce za rok 2014 – infor-
mácia

Uznesenie č. 63
berie na vedomie informáciu 
o priebežnom plnení rozpočtu 
obce za rok 2014

5. Ku Kronike obce za rok 
2013

Uznesenie č. 64
schvaľuje Kroniku obce za rok 
2013

Hlasovanie:
Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

6. K Rôznemu

Uznesenie č. 65
berie na vedomie:
zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 7/2014

Uznesenie č. 66
schvaľuje:
odpis nákladov na obstaranie 
dlhodobého hmotného majetku 
– bytový dom 8 b.j. na parcele 
KN C č. 221/2 v k.ú. Nededza (na 
bývalom pozemku Mazúrovcov 
na hornom konci obce) z dôvo-

du zmarenej investície, nakoľko 
obec nebude pokračovať v reali-
zácii výstavby tohto majetku, a to 
v sume 2.475,40 €

Hlasovanie:
Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 67
berie na vedomie odpredaj au-
tobusu Karosa

Uznesenie č. 68
schvaľuje:
Odmeny pre poslancov obec-
ného zastupiteľstva za celé 
volebné obdobie podľa účasti 
na rokovaniach obecného za-
stupiteľstva v sume 5,00 € za 
1 rokovanie a odmeny pre čle-
nov Komisie kultúry, mládeže a 
športu zriadenej pri obecnom 
zastupiteľstve: MUDr. Dagmar 
Bollovej, Božene Jankovskej a 
Mgr. Darine Janušovej za celé 

volebné obdobie podľa predlo-
ženého návrhu v sume 280,00 € 
brutto. 

Hlasovanie:
Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

e) Uznesenie č. 69
 schvaľuje:
 Vypracovanie štúdie na mož-

né riešenia rozšírenia priesto-
rov Materskej školy v Nede-
dzi na počet cca. 50 detí 

Hlasovanie:
Za -  7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

V Nededzi, 29. 9. 2014
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Nededžan
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Dňa 4.11.2014 pán farár Mgr. Pavol Kalabus posvätil nový kríž na rímskokatolícky kostol. 
Nerezový kríž bol následne osadený na strechu kostola.

Posvätenie kríža
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SLOVO STAROSTU

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

PRÁCA PRE OBEC

Aká bude? Príďte rozhodnúť vo voľbách.
15. novembra 2014, v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
STAROSTU OBCE NEDEDZA 

Kandidáti na starostu obce:
1. Milan Drábik, 44 r., majster odbornej výchovy, nezávislý kandidát

2.  Peter Vajda, PhDr., 51 r., starosta obce, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY
POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Vo volebnom obvode je možnosť voliť maximálne 7 poslancov

Kandidáti na poslancov:
1. Dagmar  Bollová, MUDr., 48 r., lekárka, nezávislá kandidátka

2. Marián Cesnek, JUDr., 44 r., právnik, SMER – sociálna demokracia
3. Milan Drábik, 44 r., majster odbornej výchovy, nezávislý kandidát

4. Peter Ďuríček, 46 r., živnostník, SMER – sociálna demokracia
5. Miloš Janek, Ing., 32 r., projektový manažér, nezávislý kandidát

6. Darina Janušová, Mgr., 46 r., opatrovateľka, nezávislá kandidátka
7. Katarína Kvašňovská, Mgr., 33 r., novinárka, nezávislá kandidátka

8. Radim Peťko, 31 r., živnostník, nezávislý kandidát
9. Peter Staňo, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát

10. Marianna Šípeková, Ing., 28 r., policajtka, nezávislá kandidátka
11. Ľuboslava Ťažká, Ing., 51 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

12. Pavol Trnovec, 48 r., živnostník, nezávislý kandidát
13. Vladimír  Zajac, Ing., 51 r., manažér kvality, Kresťanskodemokratické hnutie

OBČANIA NEDEDZE

POSLANCI OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVASTAROSTA

15. NOVEMBRA 2014, VOĽBY PREBIEHAJÚ OD 07:00 HOD DO 20:00 HOD!
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Obecná matrika
PRIVÍTALI SME NA SVET

•  Nina Hreusová – 11.09.2014

Vážení priaznivci divadla! 
Je veľkou cťou pre nás 
divadelníkov, že u nás v 

Nededzi máme také oddané 
publikum, ktoré sleduje náš di-
vadelný program a účastní sa 
aktívne celej divadelnej sezóny. 
Povzbudzujete nás z hľadiska a 
je veľa z vás, ktorí nevynechajú 
žiadne naše predstavenie, ne-
hovoriac, že niektorí priaznivci 

vycestujú aj do iných dedín na 
reprízu. Naše divadlo má preto 
potrebu vám to vďačne vrátiť. 
Preto túto divadelnú sezónu, 
ktorá začne 6. 1. 2015 s ďalšou 
hrou Divadla NAOPAK, sme pre 
vás pripravili súťaž. Tentoraz 
tematicky navštívime susedov, 
presnejšie moravský kraj a odo-
hráme nesmrteľný príbeh jedné-
ho českého skladateľa, velikána 

V letných mesiacoch obec 
využila školské prázdniny 
a pustila sa do rekonštruk-
cie časti školskej jedálne. 
Pomyselné nové šaty 
dostali sociálne zariade-
nia a priestory kúpelne 

určené na osobnú hygienu. Práve tie sa nachádzali
v nevyhovujúcom stave. Aj vďaka fi nančnej podpore 
Nadačného fondu Kia Motors v Nadácii Pontis bolo 
možné vytvoriť hygienicky vhodné a esteticky prí-
jemné priestory, ktoré nám verme, budú slúžiť čím 
dlhšie.

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Dňa 24. januára 2015 sa bude konať III. ročník starostovského 
plesu v obci Nededza. Do tanca bude hrať  skupina TIMEX. 
Srdečne Vás pozývame!

Ani sme sa nenazdali, sezóna burčiaku je dávno za nami a míľovými 
krokmi sa približujú dni punčových trhov. Môžete sa tešiť na novinky 
a to nielen v oblasti gastrozážitkov. Príďte si spríjemniť čakanie na 
Vianoce v kruhu rodiny, priateľov a známych a s pohárom stobodo-
vého nededzského punču!

Punčové stánky Divadla NAOPAK sú otvorené
28. 11. 2014, 5. 12. 2014 - mikulášsky špeciál, 13. 12. 2014, 20. 12. 2014,

od 18:00 do 21:00 hod.
Tešíme sa na vás!

Pozvánka na „Punčobranie 2014“

Súťažte
s Divadlom NAOPAK

Školská jedáleň prešla rekonštrukciou

Alica Hodásová Priestory po rekonštrukcii

III.STAROSTOVSKÝ
PLES

ho 
EX. 

ÝÝÝÝÝÝÝKÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ

svojej doby. Jedno z najznámej-
ších diel tohto umelca je Predaná 
nevesta, spievaná opereta, ktorú 
naše divadlo prevzalo do svojich 
rúk a prerobilo ho opäť svojsky, 
aby bol celý príbeh prerozpráva-
ný naopak. Naša súťažná otázka 
znie: Ako sa volá skladateľ, kto-
rý napísal Predanú nevestu? 
Svoje odpovede nám posielajte 
na:

divadlo.naopak@gmail.com.
Jeden z vás bude dňa 6.1.2015 
vylosovaný a bude mu odovzda-
ná cena fanúšika. Pre tých, čo ne-
využívajú internet, je pripravená 
súťaž v deň premiéry, kedy sa bu-
de hrať o cenu diváka. Je možné 
zapojiť sa do oboch súťaží a vy-
hrať tak až dve ceny. Tešíme sa na 
vaše odpovede, ktoré budú vylo-
sované po predstavení na javisku 
v Kultúrnom dome v Nededzi. 
Nezabudnite k odpovedi napísať 
aj svoje meno a kontakt. Uvidíme 
sa v našom domácom divadle!

Divadlo NAOPAK

Priestory pred rekonštrukciou

foto: archív obcefoto: archív obce
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V dňoch 14. - 15. septem-
bra 2014 sme si sviatok 
svojej patrónky pripo-

menuli aj my, občania Nede-
dze. Na Hodových slávnostiach 
Sedembolestnej Panny Márie 
2014 domácich i návštevníkov 
čakal bohatý kultúrny program, 
zaujímavé sprievodné atrakcie, 
kolotoče, stánky, či zabíjačkové 
špeciality.

Oslavy začali v nedeľu v popo-
ludňajších hodinách, kedy sa 
priestory pred kultúrnym do-
mom začali zapĺňať prevažne 
občanmi Nededze. Hneď na 
úvod osláv sa prítomní mohli 
poriadne vytancovať na vystú-
pení hudobnej skupiny Ploštín 
Punk, ktorú vystriedal Kysucký 
prameň z Očšadnice. Prvý deň 
hodových slávností sme zavŕšili 
tanečnou zábavou v sále kultúr-
neho domu so skupinou TIMEX, 
ktorá trvala do skorých ranných 
hodín.

Pondelok sme zahájili slávnost-
nou svätou omšou, kedy sme 
vzdali úctu patrónke obce, Se-
dembolestnej Panne Márii. Od 
kostola nás okrem krojovaných 
dievčat s moravskými koláčik-

Text a foto: Alica Hodásová

mi na pohostenie sprevádzalo 
i zoskupenie heligonkárov pod 
názvom Krakovské kvarteto zo 
Strečna. Po obrade sa Nededža-
nia na čele s hasičmi z OHZ Ne-
dedza a DHZ Gbeľany zapojili do 
vozového sprievodu smerujúce-
mu od kostola ku kultúrnemu 
domu. Pri pohľade na klusajú-
ce kone a na voze sediace deti 
srdce zaplesalo tým mladším 
i starším. V druhý deň osláv sa 
priestory pred kultúrnym do-
mom od 14.00 hod rozozvučali 
vďaka heligonkárom z Krakov-
ského kvarteta. Po nich vystúpili 
tanečnice z TJ Sokol Vrútky. Star-
šia časť publika sa potešila spe-
vu Dušana Grúňa a Martina Ja-
kubca. Dvojdňový program bol 

zavŕšený účinkovaním formácie 
Drišľak, ktorá zabavila všetkých 
prítomných svojimi vtipnými 
bonmotmi a rozveselila pesnič-
kami.

Počas hodových slávností sme 
si mohli pochutnať na vynikajú-
cich zabíjačkových špecialitách 
z dielne hasičov obecného zbo-
ru, využiť možnosť povoziť sa 
na kolotočoch, kúpiť si cukrovú 
vatu, perníčky, či dať si zhotoviť 
prútený kôš podľa vlastného 
gusta. A hoci sa na nás počasie 
sem – tam aj mračilo, potešujú-
ca bola na naše pomery vysoká 
účasť ľudí. Vďaka za úspešný 
priebeh hodov patrí patrí najmä 
tým, čo sa podieľali na ich or-
ganizácii: členom OHZ, členom 
komisie kultúry, pracovníkom 
obecného úradu a samozrejme 
všetkým účinkujúcim, ktorí sa
v bohatom programe postarali

o príjemné zážitky. Obecné ho-
dy sme mohli zrealizovať aj vďa-
ka fi nančnej podpore Nadačné-
ho fondu Kia Motors Slovakia
v Nadácii Pontis.

2014

edddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedžan

HODOVÉ SLÁVNOSTI
SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE
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Jesenný beh žien
Dňa 20. septembra vzda-

li hold behu dievčatá a 
ženy z obcí Teplička nad 

Váhom a Nededza. Konal sa to-

Alica Hodásová
Foto: Ľubomír Hreus

Čo Ťa motivuje na behu, resp. 
prečo tak rada beháš?
Behám kvôli kondícii, zdraviu a 
kráse (smiech).  Beh je životný 
štýl, ide o „modlitbu tela“, vyčiste-

Eva Medvedíková
Foto: Ľubomír Hreus

nie myšlienok, oddych, odreago-
vanie. Vďaka behu som spoznala 
množstvo nových ľudí.

Ako často beháš? Beháš sama 

alebo zapájaš aj rodinu či pri-
ateľov?
Behu sa venujem, keď mám popri 
rodine čas. V priemere sa snažím 
obuť si bežecké tenisky 3 x do 
týždňa a zabehať aspoň 7 km. 
Tento rok sa mi konečne podarilo 
zlomiť pre beh aj môjho manžela.

Keby chcel niekto začať behať, 
akú trasu by si odporúčala na 
beh v blízkosti Nededze?
Odporúčam to každému bez ohľa-
du na vek. V súčasnej dobe máme 
veľmi málo fyzického pohybu. 
Beh je najprirodzenejšia športová 
činnosť pre človeka. Ide o najlac-
nejší šport, pri ktorom si na začiat-
ku nepotrebujeme nič špeciálne 
kúpiť. V okolí Nededze sú nádher-
né bežecké trasy Za Chríp (od bý-
valeho JRD popod horu smerom 
na Tepličku nad Váhom), osobne 
využívam aj cyklistický chodník z 
Nededze do Tepličky nad Váhom 
a opačne smerom na Gbeľany, ale 
pre začiatočníkov nie je vhodný 
kvôli asfaltovému podkladu. V 
minulosti som často behávala do 
Kotrčinej Lúčky.

Športuješ aj iným spôsobom, či 
sa plno venuješ len behu?
Pravidelne už viac ako pätnásť ro-
kov sa venujem „ženským“ špor-
tom t.j. aerobiku a zumbe. Mám 
licenciu medzinárodnej inštruk-
torky tanečného fi tness (v Kul-
túrnom dome v Nededzi vediem 

„Beh je životný štýl“
2 x týždenne zumbu). Mám rada 
akýkoľvek šport, či už cyklistiku, 
in-line korčule, turistiku, lyžova-
nie, bežky, plávanie a pod.

Zúčastňuješ sa aj iných bežec-
kých akcií, príp. iných športo-
vých súťaží?
V posledných rokoch sa nezúčast-
ňujem športových súťaží , na ktoré 
je potrebná pravidelná príprava, 
predsa len mám rodinu, ktorú 
by som tak mohla obmedzovať. 
Uprednostňujem však nesúťažne 
formy športových akcií. Výnimku 
som urobila len pre „ženský beh“ 
Nededza - Teplička nad Váhom, 
aby som ukázala dievčatám a 
ženám, že sa dá športovať aj po 
pôrode, popri rodine, zamestnaní 
a pod. Dá sa všetko, ak je chuť a 
pevná vôľa niečo pre seba urobiť. 
Polhodinku zo svojho denného 
času si každá z nás nájde, len treba 
chcieť.
A v tom má naša bežkyňa kus 
pravdy. Je len a len na nás sa 
starať o seba a nájsť si čas na re-
vitalizáciu nášho tela a ducha, 
nik iný to za nás neurobí. Inak 
budeme žiť len na polovičný 
plyn. Za rozhovor ďakujeme, 
určite sa inšpirujeme a snáď 
časom nás bude čoraz viac, čo 
sa vrhnú do víru športového 
života.

O tom, prečo behať a ešte 
viac, sa časopis Nededžan 
porozprával s dlhoročnou 
bežkyňou, Silviou Ďunge-
lovou.

tiž II. ročník Jesenného behu,
v ktorom aj naša obec mala svoje 
športovkyne.

Dĺžka trate presahovala 4 km. 
Štartovalo sa i dobiehalo do cieľa 
v obci Teplička nad Váhom, kde 
na zástupkyne nežného pohlavia 
čakali diváci a starostovia oboch 
obcí PhDr. Peter Vajda z Nededze 
a Ing. Viliam Mrázik z Tepličky nad 
Váhom. Tí víťazkám zablahoželali 
a odovzdali vecné ceny.

Pomyselnú zlatú medailu si vy-
bojovala tak ako aj minulý rok, 
naša rodáčka Silvia Ďungelová, 

ktorá stanovenú trať zdolala 
za 19 minút a 50 sekúnd. Dru-
hej Anne Babišovej s fi nálnym 
časom 22 minút a 3 sekundy 
dýchala na krk Zuzana Pone-
chalová s časom 23 minút a 28 

sekúnd. Športuchtivým ženám 
prialo i počasie a tak mala ak-
cia dobrú odozvu. 
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Legendárny atletický tréner 
a spoluzakladateľ spoloč-
nosti Nike Bill Bowerman 

raz povedal: ,,Beh, akoby niek-
to mohol povedať, je absurdná 
zábava, ktorou sa unavujeme. 
Ale je šanca, že pri ňom nájdete 
zmysel inej absurdnej zábavy - 
života.“ A na jeho slovách niečo 
bude.

Beh je najideálnejší šport. Je 
lacný. Okrem páru kvalitných 
tenisiek nič iné nepotrebujete. 
Je relaxačný. Veď čo je lepšie 
ako pobudnúť na čerstvom 
vzduchu a k tomu riadne pre-
vetráte pľúca? Je zdravý. Zvýši 
vašu kondičku, podporí vaše 
srdce, vaše telo si zvykne na 
väčšiu záťaž, vybijete zo seba 
stres, čo sa naukladal na vaše 
plecia za celý deň.  Je motivuj-
úci. Veď človeku vždy urobí ra-
dosť, keď zistí, že tú istú trasu 
zabehol za kratší čas alebo do-
konca prebehol viac kilometrov 
ako minule.

Človek vždy rád behal. Či už ako 
dieťa, keď sa naučilo balansovať 
medzi chôdzou a bojom s gra-

vitáciou. O tom, že beh je stále 
obľúbeným športom, svedčí 
aj fakt, že už určitý čas je beh 
súčasťou disciplín na olympij-
ských hrách. Pre bežcov - laikov 
sa dnes tiež otvára čoraz viac 
možností. Či už vo forme apli-
kácií priamo do mobilu, kto-
ré rátajú kilometre, čas, jouly, 
alebo vo forme dobrovoľných 
behov či polmaratónov organi-
zovaných mestami, ktorých ka-
ždým rokom pribúda. Samotný 
beh má svoje mýtické príbehy a 
legendy, ktoré mu zabezpečili 
uznávané miesto vo vrcholo-
vých športových disciplínach.

Všetko začalo v momente, keď 
sa perzský kráľ Dareius I. rozho-
dol, že Perzská ríša je akási pri-
malá na takého veľkého vládcu, 
akým bol. Preto sa rozhodol, že 
zaútočí na Grécko, a tak začala 
prvá vlna perzsko - gréckych vo-
jen. V bitke pri Maratóne dosia-
hol len jedno. A to zdrvujúcu po-
rážku Peržanov. Napriek tomu, 
že Peržanov bola značná presila, 
Gréci stavili na kvalitu zbraní. A 
to sa odzrkadlilo aj v konečnom 
výsledku. Túto radostnú sprá-

vu mal doniesť domov grécky 
vojak Feidipides. Ten za dva dni 
prebehol 246 km, čo bola vzdia-
lenosť medzi Spartou a Aténami. 
Keď dorazil do Atén, povedal: ,, 
Zvíťazili sme!“ A od vyčerpania 
umrel. Tak to hovorí legenda. 
Historické pramene spomínajú 
vojaka Feidipida, ale ako posla, 
ktorý dobehol z Atén do Sparty 
s prosbou o pomoc. Atény boli v 
tom čase ohrozované perzskými 
vojakmi. Nech už je pravda kde-
koľvek, celý náboj príbehu vyu-
žil v roku 1876 Robert Browning  
vo svojej básni Pheidippides, 
ktorou inšpiroval zakladateľov 
udalosti, akou boli olympijské 
hry. Michel Bréal, francúzsky 
historik a lingvista Pierre de 
Coubertin, zakladateľ novodo-
bých olympijských hier, prija-
li myšlienku heroického činu 
aténskeho bežca ako princíp 
novej spoločnosti 19. storočia. A 
tým spravili z behu šport. Prvý-
krát bol zaradený do programu 
olympijských hier v roku 1896 v 
Aténach ako záverečná disciplí-
na, bežalo sa presne 40 km. Od 
roku 1982 existuje Sparthatlon, 

čo je spomienka na historický 
beh vojaka Feidippida, ktorá sa 
najviac približuje k behu z Atén 
do Sparty. Ženský maratón fun-
guje od roku 1984, prvýkrát bol 
uvedený na olympijských hrách 
v Los Angeles. V súčasnosti sa 
beží presne 42,75 km.

Na Slovensku funguje tzv. Me-
dzinárodný maratón mieru, 
ktorý sa koná v Košiciach od 
roku 1924. Je to najstarší mara-
tón v Európe, tretí najstarší na 
svete, po Bostonskom a Yon-
kerskom maratóne. Beží sa vždy 
prvú októbrovú nedeľu o 09:00 
hodine z Hlavnej ulice. Aj u nás 
v Nededzi ste mali možnosť zú-
častniť sa jesenného behu žien 
medzi našou obcou a Tepličkou 
nad Váhom.Beh človeka napĺ-
ňa. Keď sa človek už raz pre beh 
rozhodne, začlení ho do svojho 
harmonogramu bežného ži-
vota, zistí, že akonáhle nebeží, 
nežije na 100%. Preto využime 
posledné teplé lúče jesenného 
slnka a vybehajme sa. Uvidíte, 
že tým len získate.

Vybehajte si zdravie
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Námestie sv. Floriána v Tep-
ličke nad Váhom sa v ne-
deľu 28. septembra 2014 

nieslo v znamení tradičných jedál, 
folklóru, dobrej zábavy a príjem-
ného počasia, ktoré von vylákalo 
množstvo ľudí. Krajské kultúrne 
stredisko v Žiline v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Žilinského samo-

správneho kraja v rámci „Fondu 
mikroprojektov“ cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republi-
ka – Česká republika 2007 – 2013 

spolufi nancovaného Európskym 
fondom regionálneho rozvoja tu 
pripravilo fi nále cyklu súťažných 
kultúrno-spoločenských podujatí 
„Babka varila a radila.“

Od mája do septembra sa usku-
točňovali obvodové kolá v Rajec-
kej, Terchovskej, Bytčianskej do-

line, v Rožnove pod Radhoštěm, 
v Žiline a okolí. Do projektu sa 
súťažne zapojilo 23 obcí, 1 obec 
nesúťažne a 1 cezhraničný part-

ner. Do fi nále v Tepličke nad Vá-
hom postúpilo 9 družstiev z obcí 
Ďurčiná, Terchová, Nededza, Dlhé 
Pole, Jablonové, Kotešová, Bita-
rová, Žilina - Trnové, cezhraničný 
partner Rožnov pod Radhoštěm a 
nesúťažne aj Teplička nad Váhom. 
Nededzu príkladne reprezentova-

li: Božena Jankovská, Adam Jan-
kovský a Štefánia Staňová. Každá 
zo zúčastnených obcí vonku na 
námestí varila či piekla jedlá, kto-
ré kedysi boli na ich jedálničku, či 
to boli kapustné alebo zemiakové 
posúchy, šúľance, halušky, krúp-
na baba, alebo tie, ktoré dnešní 
mladí ľudia ani nepoznajú, ako 
Lepiduša, Belešky z Rožnova pod 
Radhoštěm, Koníky s lepetou z 
Trnového, Braj z Rajeckej Lesnej 
a mnohé iné. Všetky tieto dobro-
ty degustovala odborná porota 
pod vedením šéfkuchára Roma-
na Pekného z obľúbenej žilinskej  
reštaurácie. K príjemnej atmo-
sfére prispeli svojimi vystúpenia-
mi aj folklórne kolektívy – Ľudová 
hudba Martinky Bobáňovej z Ter-
chovej, Trnovčanka, Bitarovienka, 
Spevácka skupina z Dlhého Poľa, 

Straník z Tepličky a známa in-
terpretka slovenských ľudových 
piesní Helena Záhradníková.

Všetko, čo sa varilo, je tiež zdoku-
mentované v knihe receptov sta-
rých materí pod rovnomenným 
názvom „Babka varila a radila.“ 

„Rozhodnúť o víťazovi bolo veľmi 
ťažké, pretože každé jedlo bolo 
vynikajúce“, povedal predseda 
poroty. A tak po tejto neľahkej 
úlohe si víťazstvo odnieslo druž-
stvo z Jablonového. Množstvo 
návštevníkov si pochutnávalo na 
ich jablonovskej kapustnici či na 
pagáčikoch so zemiakmi a úhrab-
kami. Víťazom srdečne gratuluje-
me!

Babka varila a radila

Hasiči súťažili 
v Dolnej Tižine

Dňa 27.09.2014 sa naši hasi-
či z Obecného hasičského 
zboru zúčastnili súťažné-

ho zápolenia  o pohár starostu 
obce Dolná Tižina a o putovný 
pohár Karola Ondru. Za účasti 11 
mužských, 2 ženských družstiev 
a 2 družstiev v zastúpení starých 

pánov si zaslúžene vybojovali
4. miesto. Našu obec prepre-
zentovali: Milan Turaček, Michal 
Janek, Ľubomír Staňo, Michal Tu-
raček, Michal Jankovský, Andrej 
Pakoš, Pavol Staňo, Michal Pavel 
a Vladimír Ďugel.

foto: archív obce

Anna Lušňáková

AH

FINÁLE

foto: archív OHZ Nededza 
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Je zaujímavé, že v Európe 
sa nenájde veľa hubárov. 
Z Európanov najviac huby 

zbierajú Rusi, Poliaci, Česi a my. 
Francúzi a Taliani zbierajú len 
dubáky a kuriatka. Angličania 
sa húb doslova boja a každý, 
kto ide do lesa zbierať huby, je 
podľa nich čudák. V Škandiná-
vii by vraj v minulosti sedliak 
radšej zomrel od hladu, ako by 
zjedol hubu. Ani v Rakúsku nie 
je o zber húb záujem, dokonca 
tam platia limity na jednu oso-
bu. A hoci my Slováci patríme 
k najväčším hubárom na sve-
te, stále sa o hubách máme čo 
učiť.

Na Slovensku rastie vyše 5000 
druhov húb, ale zbiera sa sotva 
pár desiatok. Približne o rovna-
kom počte vieme, že sú jedo-
vaté. Zvyšné nazývame nejed-
lé, pretože sú tvrdé, štipľavé, 
horké alebo nepríjemne pách-
nu. Ich účinky však dodnes nie 
sú preskúmané.

Huby boli dlhé roky zaradené 
do ríše rastlín, hoci ani zďaleka 
rastlinami nie sú. Vedci pred-
pokladajú, že počas vývoja sa 
najskôr oddelili rastliny, až ne-
skôr to boli huby, ktoré majú 
teda bližšie k živočíchom. Ži-
vočíchom sa podobajú spôso-

bom výživy, ale aj tým, že nie 
sú schopné fotosyntézy. Majú 
podobné látky ako hmyz. Pre-
to by sa dalo s trochou zveli-
čenia povedať, že huby nie sú 
nezelené rastliny, ale skôr živo-
číchy, ktoré sa nehýbu.

O hubách existuje aj niekoľko 
zaujímavých mýtov. Jeden z 
najrozšírenejších hovorí, že po 
hubách sa nemá piť alkohol. 
Pohár piva však nie je problé-
mom, naopak zlepší trávenie. K 
najznámejším hubárskym mý-
tom patria tie, ktoré sú spojené 
s rozlišovaním jedovatých húb 
podľa toho, že strieborná lyžič-
ka pri jedovatej hube očernie, 
petržlenová vňať a cibuľa zožlt-
nú, huby obhryzené zvieratami 
sú jedlé alebo to, že jedovaté 
huby po rozrezaní zmenia far-
bu. Literárnym mýtom je názor 
českého spisovateľa Otu Pavla, 
ktorý v knihe Smrť krásnych 
srncov opísal situáciu, keď veľ-
ký výskyt bielych hríbov signa-
lizoval príchod vojny. Racionál-
nejšie jadro má názor, že keď 
je mesiac v splne, huby rastú 
rýchlejšie. A hoci to vôbec nie 
je vedecky dokázané, mnohí sa 
tohto tvrdenia pridŕžajú.

Obľúbenosť húb závisí od kraja 
a vkusu hubárov. Prvé miesto 
odjakživa patrilo dubákom, 
nasledovali kozáky a suchohrí-
by. Medzi veľké lahôdky však 

podľa znalcov patria aj menej 
známe druhy – napríklad lievik 
trubkovitý s orieškovou chu-
ťou, uchovec bazový nazýva-
ný čínska čierna huba, ktorý 
rastie aj na území našej krajiny 
v starých bazových konároch, 
alebo trúdnik klobúčkatý po-
pulárny najmä na východnom 

Slovensku, kde ho volajú bara-
nia hlava.

Aj tí najskúsenejší hubári by 
nikdy nemali pri prechádzke 
horou poľaviť zo svojej ostra-
žitosti, pretože lesy sú plné 

aj jedovatých húb. Známa je 
prudko jedovatá muchotrávka 
zelená, zďaleka však nie je je-
diná. Ďalšie smrteľne jedovaté 
sú muchotrávka biela, končistá 
a tigrovaná. Nebezpečný pri 
hubách je najmä priebeh otra-
vy, ktorý môže byť veľmi dlhý 
a až po niekoľkých hodinách 
sa prejavia následky. Otrava 

spôsobuje nenávratné poško-
denie pečene, čo vedie k smrti. 
Mnohé jedovaté huby sa dajú 
ľahko pomýliť s tými jedlými. 
Preto je lepšie neexperimento-
vať a zbierať len tie huby, ktoré 
naozaj dobre poznáme.

Katarína Maršalová

EŠTE RASTÚ! 
Každý vášnivý hubár dobre vie, že práve jeseň je ide-
álnym obdobím na obľúbenú voľnočasovú aktivitu, 
ktorou je zber húb. Lesy v okolí našej dediny sú takisto 
bohaté na huby a zdá sa, že ani tento rok nebol vý-
nimkou. A s počtom húb rastie aj počet hubárov. Veď 
chodiť na huby a zbierať ich, je niečo fascinujúce. Po-
čas dlhšej prechádzky na čerstvom vzduchu, spojenej 
s vytúženým úlovkom, pookreje aj stresovaná duša.
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Leto bolo pre detičky z našej  
materskej školy plné zážit-
kov a nových poznatkov, no 

ubehlo veľmi rýchlo.

Ku koncu predošlého školského 
roka sme mali besiedku s pred-
staviteľkou spoločnosti, ktorá do 
školskej jedálne dodáva ovocie 
a mlieko - so Zdravýživkou. Tá 
škôlkarom porozprávala o zdra-
vom stravovaní, jeho zásadách
a výhodách. Zdravýživka zapája-
la malých i tých väčších do úloh, 
ktoré sa týkali racionálnej výživy. 
Využila motivačný materiál, ktorý 

deti veľmi zaujal. Triedili zdravé a 
nezdravé potraviny, zaspievali si 
a hravou formou si pripomenuli 
princípy správneho stolovania. 
Koniec školského roka sa spája 
aj s rozlúčkou s predškolákmi. Je 
to pre nás  trošku smutné, pre-
tože odchádzajú od nás detičky, 
s ktorými sme sa dlho stretávali. 
Pripravili sme im peknú slávnosť 
spojenú s posedením pri chutnej 
torte a pri hudbe. Predškoláci do-
stali od Obecného úradu krásne 
knižky a od ZRŠ upomienkové 
darčeky, ktoré im budú pripomí-
nať našu materskú školu.

Prajeme im, aby sa im v škole da-
rilo, a aby robili svojim rodičom 
radosť!

Zdravýživka
zavítala medzi
škôlkarov
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Vlasta Hrušková, riaditeľka MŠ
foto: archív MŠ


