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K
aždé ročné obdobie je niečím výnimočné. Na jar sa všetko preb-
údza k životu a stromy sú plné ružových a bielych kvietkov. Leto 
je prežiarené slnkom a všade cítiť pohodu spojenú s dovolenka-

mi. Jeseň hýri nádhernými farbami a zapĺňa naše pivnice úrodou. A zima? 
Zima je naplnená krásou bielej snehovej prikrývky a čarom Vianoc. A 
hoci sa zima spája aj s chladom a mrazom, odpratávaním snehu, ,,čľap-
kanicami“ či stresom pri zháňaní vianočných darčekov, aj ten najzarytej-
ší odporca tohto ročného obdobia musí uznať, že predstava ako sedí vo 
vyhriatej izbe s čajom a knihou v ruke a za oknom pomaly a potichu padá 
jedna vločka za druhou, má svoje kúzlo. Aj tomu najväčšiemu pesimistovi 
sa pri prechádzke rozžiareným vianočným námestím objaví na tvári úsmev
a v očiach malé iskričky radosti. Zima je jednoducho kúzelná. My by sme si veľ-
mi priali, aby k tejto kúzelnej atmosfére prispel svojou troškou aj náš časopis. 
Preto sme sa opäť posnažili priniesť vám zaujímavé články a nové postrehy. 
Dúfame, že nasledujúce stránky vás pozitívne naladia na prichádzajúce naj-
krajšie sviatky roka a že nám zachováte priazeň aj v roku 2015.

Plameň sviečky za oknomPlameň sviečky za oknom
je neklamným dôkazom,je neklamným dôkazom,
že po roku prišiel zasže po roku prišiel zas
ten radostný Vianoc čas,ten radostný Vianoc čas,
kedy túži každý z náskedy túži každý z nás
zažiť pár čarovných krás.zažiť pár čarovných krás.
Koledami zahriať dom,Koledami zahriať dom,
srdcia zase pokojom,srdcia zase pokojom,
stretnúť všetkých milovaných,stretnúť všetkých milovaných,
potešiť sa z darov daných.potešiť sa z darov daných.
Nech sa splnia vaše želaniaNech sa splnia vaše želania
a v novom roku dovidenia.

Skúste sa na chvíľu zamys-
lieť. Čo by ste mi odpove-
dali, keby som sa vás spý-

tala, čo sa vám snívalo minulú 
noc? Väčšina z vás by zrejme 
povedala, že nič alebo že si 
to nepamätá. A keby som sa 
opýtala na sny, ktoré snívate v 
bdelom stave? Na vaše túžby? 
Reakcia mnohých z vás by bola 
pravdepodobne iná a dovolím 
si tvrdiť, že niektorí by sa do-
kázali rozhovoriť o svojich túž-
bach na niekoľko minút. Áno. 
Sny snívame so zatvorenými i 
otvorenými očami, v noci aj vo 
dne. Snívanie je významnou a 
neoddeliteľnou súčasťou na-
šich životov.

Sny, ktoré prežívame počas 
spánku, sú defi nované ako zá-
žitky obrazových, zvukových 
a iných zmyslových vnemov 
vytváraných naším mozgom. 
Udalosti v snoch bývajú často 
neuskutočniteľné alebo málo 
pravdepodobné a snívajúci 
nad nimi obvykle nemá kont-
rolu. Na základe tejto defi nície 
by sa mohlo zdať, že sny nie sú 
až také dôležité. Ale opak je 
pravdou. Vedci totiž pokusmi 
zistili, že u ľudí prebúdzaných 
v REM fáze spánku, kedy je 
snívanie najintenzívnejšie, do-
chádzalo k zmene nálad, po-
klesu sústredenia, nárastu úz-
kosti. Pri druhej skupine osôb 
prebúdzaných mimo REM fázu 
žiadne zmeny nenastali. Sníva-
nie teda môže predstavovať aj 

akúsi regeneráciu psychiky, čo 
znamená, že je podstatné a 
týka sa každého z nás. Je omy-
lom myslieť si, že nás nie, že 
nám sa nič nesníva. Každému 
človeku sa totiž prežíva 5 až 10 
snov za jednu noc, avšak nie 
všetci si ich aj pamätajú. 

V snoch mávame taktiež ten-
denciu uzavrieť záležitosti, 
ktoré sa nám nepodarilo do-
končiť v reálnom živote. Sen 
poskytuje aj dôležité informá-
cie o našom  najvnútornejšom 
svete, preto sa často využíva v 
rôznych terapiách. Sny môžu 
mať viacero podôb. Zrejme ka-
ždý z nás už zažil nepríjemný 
sen alebo nočnú moru, ktorá 
nás vytrhla zo spánku a po kto-
rej sme nezriedka mali strach 

znova zaspať. Na druhej strane 
tiež existujú sny také krásne, 
že ich nechceme prerušiť a je 
nám ľúto, že sme ich prebude-
ním stratili. Niektoré sny doká-
žu byť také realistické, že ráno 
nevieme, či sa nám to snívalo 
alebo sa to skutočne odohralo. 
Takisto poznáme sny, ktoré sa 
pravidelne opakujú. Niekedy 
nám zase sny prinášajú hlboké 
posolstvo, ktoré úplne pocho-
píme až o niekoľko rokov. Sny 
snívané v noci majú teda vý-
znamné miesto v našom živo-
te a ak im to dovolíme, môžu 
nás značne obohatiť.

A čo naše denné sny? Naše 
túžby, priania, ideály, predsta-
vy? Prečo sú dôležité? Na túto 
otázku existuje jednoduchá 
odpoveď – bez snov by sme 
síce existovali, ale nežili by sme. 
Veď človek, ktorému chýbajú 
sny, stráca motiváciu čokoľvek 

Katarína Maršalová

NEDAJME SI ZOBRAŤ
SNY
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Nededžan

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 70
schvaľuje:
a) program Obecného zastupi-

teľstva 

Hlasovanie:
Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 71
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: Mgr. 

Darina Janušová, Milan Drábik

Hlasovanie:
Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 72
berie na vedomie:
- informáciu o priebehu reali-

zácie architektonickej štúdie 
riešenia materskej školy

- informáciu o tom ako bude 
realizovaná rekonštrukcia sta-
rého kostola na dom smútku

- informáciu o ukončení a vy-
účtovaní projektu Nadačného 
fondu Kia Motors v Nadácii Po-
ntis – rekonštrukcia sociálnych 
zariadení v bývalej družine 
(objekt materskej školy)

- informáciu o ukončení výme-
ny krovu a položenia strešnej 
krytiny na bývalom kaštieli

- informáciu o plánovanej výme-
ne starých okien za plastové na 
dome č. 129/2 ul. Potočná

- informáciu o výmene bránko-
vých sietí na multifunkčnom 
ihrisku

- informáciu o čiastočnom oplo-
tení parcely č. 39/1 (medzi no-
vým kostolom a dvorom Ďun-
gela Tibora)

- informáciu o prebiehajúcich 
prácach na novom kostole

- informáciu o prípravách ko-
munálnych volieb zo strany 
obce (15.11.2014)

- informáciu o vydaní brožúry 
pri príležitosti 630.- výročia 
prvej písomnej zmienky o Ob-
ci Nededza

4. K dokladovej inventa-
rizácii majetku a zá-
väzkov obce a fyzická 
inventarizácia materi-
álu CO

Uznesenie č. 73
schvaľuje:
vykonanie dokladovej inventari-
zácie majetku obce, pohľadávok a 
záväzkov a vykonanie fyzickej in-
ventarizácie materiálu CO k 31. 12.
2014, ktorú vykonajú dielčie in-
ventarizačné komisie uvedené
v prílohe

Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0
                
5. K VZN č. 3/2014 o miest-

nych daniach a miest-

nom poplatku za  ko-
munálne odpady a dro-
bné stavebné odpady 
na území Obce Nede-
dza na kalendárny rok 
2015 a ďalšie zdaňova-
cie obdobia

Uznesenie č. 74
schvaľuje:
VZN č. 3/2014 o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za  
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území Obce 
Nededza na kalendárny rok 2015 
a ďalšie zdaňovacie obdobia

Hlasovanie:
Za - 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

6. K žiadosti OŠK Nededza
o dotáciu na činnosť v ro-
ku 2015

Uznesenie č. 75
schvaľuje:
Žiadosť OŠK Nededza o dotáciu 
na činnosť v roku 2015 vo výške 
17.000 €

Uznesenia z 8. (ôsmeho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo
dňa 7. 11. 2014 o 17:00 hod v zasadacej miest-
nosti Obecného úradu v Nededzi.
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urobiť, čokoľvek dosiahnuť. 
Nič ho nebaví, neláka, nič pre 
neho nemá zmysel, nemá za 
čím ísť. Každý nový deň je pre 
neho skôr príťažou ako darom. 
Dá sa povedať, že takýto človek 
nemá pre čo vstať ráno z po-
stele. Našťastie, stále na svete 
prevládajú ľudia, ktorí dokážu 
snívať. Aspoň v to dúfam.

Avšak snívať nestačí. Naše sny 
si musíme aj plniť. Hoci nie 
vždy je to jednoduché. Veď ži-
vot nám do cesty i do plnenia 
našich snov kladie mnoho pre-
kážok. Ale netreba sa vzdávať. 
Jedna múdra žena raz poveda-
la: ,,Budúcnosť patrí tým, ktorí 
veria v krásu svojich snov.“ 

Naše sny nemôžeme len tak 
,,poslať k vode“. Práve naopak. 
Podľa mňa je dôležité, aby sa 
naše sny zmenili na naše ciele. 
Vidím v tom postupnosť. Naj-
skôr si niečo vysnívam, potom 
to premením na svoj cieľ a po-
stupne hľadám spôsoby a cestu 
ako tento cieľ dosiahnuť a splniť 
si tým svoj sen. Niekedy to trvá 
kratšie, inokedy dlhšie. A hoci sa 
môže zdať, že náš cieľ je v nedo-
hľadne, je potrebné stále za ním 
ísť. A vôbec sa nemusíme báť 
snívať veľké sny. Aj keď to môže 
pôsobiť namyslene alebo príliš 
optimisticky. Veď často tí, ktorí 
majú veľké sny, dosiahnu aj veľ-
ké veci. Samozrejme, keď urobia 
všetko pre ich naplnenie. 

S pribúdajúcimi rokmi sa me-
nia aj naše sny. Dalo by sa 
povedať, že čím sme starší, 
tým sú naše sny menej ,,bláz-
nivé“ a viac realistické. Keď 
sme boli deťmi, snívali sme 
napríklad o tom, že budeme 
kozmonautmi alebo princez-
nami. Postupne ale naše sny 
nadobúdali reálnejšie kontú-
ry. Je však dôležité neprestať 
snívať. A to v každom veku. 
Či máme 5 rokov alebo 50. 
Pretože kým snívame, žijeme. 
Hovorí sa, že keď niečo veľmi 
chceš, po niečom veľmi túžiš, 
splní sa ti to. Hoci to môže 
znieť ako fráza a mnohí pe-
simisticky zmýšľajúci ľudia sa 
nad ňou iba sarkasticky pou-

smejú, ja v ňu verím. Podľa 
mňa totiž táto veta nie je o 
snívaní, ale o tom, koľko úsi-
lia sme ochotní na splnenie 
našich snov vynaložiť. A na 
tom nie je nič smiešne.

Sny, ktoré nám prebiehajú hla-
vou počas spánku, sú podstat-
nou zložkou našich životov. 
Avšak omnoho významnejšie 
sú sny snívané s otvorenými 
očami. To, o čom sa nám sníva 
v noci, ovplyvniť nedokážeme, 
ale naše sny a túžby a najmä 
ich naplnenie áno. Preto sní-
vajme ďalej a nedajme si zob-
rať naše sny.

Katarína Maršalová



Nededžan

Nededžan  4/2014 3

Výsledky pre voľby starostu
obce Nededza
15. novembra 2014

Výsledky pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva
obce Nededza
15. novembra 2014

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci
(poradie podľa počtu hlasov):    
1. Vladimír  Zajac, Ing., 51 r., manažér kvality, Kresťanskodemokratické hnutie 

-  313 hlasov  
2. Miloš Janek, Ing., 32 r., projektový manažér, nezávislý kandidát – 302 hlasov
3. Milan Drábik, 44 r., majster odbornej výchovy, nezávislý kandidát -  242 hlasov
4. Dagmar  Bollová, MUDr., 48 r., lekárka, nezávislá kandidátka – 239 hlasov
5. Peter Ďuríček , 46 r., živnostník, SMER – sociálna demokracia – 235 hlasov
6. Marián Cesnek, JUDr., 44 r., právnik, SMER – sociálna demokracia – 234 hlasov
7. Darina Janušová, Mgr., 46 r., opatrovateľka, nezávislá kandidátka – 233 hlasov

Náhradníci:
8. Ľuboslava Ťažká, Ing., 51 r., učiteľka, 

Nededza, nezávislá kandidátka – 231 
hlasov

9. Peter Staňo, 47 r., živnostník, nezávislý 
kandidát – 218 hlasov

10. Marianna Šípeková, Ing., 28 r., policajt-
ka, nezávislá kandidátka – 185 hlasov

11. Pavol Trnovec, 48 r., živnostník, 
Nededza, nezávislý kandidát – 160 
hlasov

12. Radim Peťko, 31 r., živnostník, nezávis-
lý kandidát – 132 hlasov

13. Katarína Kvašňovská , Mgr., 33 r., 
novinárka, nezávislá kandidátka – 109 
hlasov

Hlasovanie:
Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

7. K stanovisku hlavného 
kontrolóra k rozpočtu 
obce na rok 2015 - 2017

Uznesenie č. 76
berie na vedomie: 
Stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu obce na rok 2015 - 2017

8. K rozpočtu obce na rok 
2015

Uznesenie č. 77
schvaľuje:
rozpočet obce na rok 2015 bez 
výhrad

Hlasovanie:
Za -  6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián 
Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-
na Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 78
berie na vedomie:
viacročný rozpočet obce na rok 
2016 - 2017

9. K rôznemu

a) Rozpočtové opatrenie č. 8/2014:
zaradenie iných fi nančných 
prostriedkov (transfér Nadácia 
Pontis - Hody, verejná zbierka 
kostol) do rozpočtu obce

Uznesenie č. 79
berie na vedomie zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením č. 
8/2014
b) Rozpočtové opatrenie č. 9/2014:

Rozpočtový presun výdavkov 
v rámci schváleného rozpočtu 
zo dňa 30.09.2014.

Uznesenie č. 80
berie na vedomie rozpočtový 
presun výdavkov v rámci schvá-
leného rozpočtu v zmysle Zásad 
hospodárenia s fi nančnými pros-
triedkami  rozpočtovým opatre-
ním č. 9/2014. 

V Nededzi, 7. 11. 2014
PhDr. Peter Vajda

starosta obce

Kandidáti na starostu obce – počet platných získaných hlasov:

1. Milan Drábik, 44 r., majster odbornej výchovy, nezávislý kandidát -  236 hlasov
2. Peter Vajda, PhDr., 51 r., starosta obce, nezávislý kandidát -  358 hlasov
 

Za starostu obce bol zvolený Peter Vajda, PhDr.
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SLOVO STAROSTUSLOVO STAROSTU

V
ážení občania,

blíži sa koniec roka, 
ktorý môžeme označiť ako 
„supervolebný“, keďže pre-
behlo niekoľko druhov vo-
lieb. Tie posledné boli ko-
munálne dňa 15. 11. 2014, 
kde sa volili starostovia, pri-
mátori a poslanci do zastu-
piteľstiev. Aj v našej obci to 
nebolo inak, občania vyja-
drili svoj názor a zvolili si zá-
konným spôsobom starostu 
a siedmych poslancov. Tak-
to to je v demokracii o kto-
rej hovoríme, že ju máme. 
Som zástancom korektnej 
predvolebnej kampane. 
Mňa osobne však mrzí to, 
že predvolebná kampaň
v niektorých jej úsekoch, 
bola trochu, poviem slo-

vo, nešťastná alebo čudná. 
Máme vymoženosti mo-
dernej doby ako je internet, 
sociálne siete, napríklad 
facebook. Tam sa dá popísať 
niekedy všeličo, anonymne, 
ale väčšinou vieme kto a čo 
píše, ako reaguje a kde tým 
mieri. Takto v určitej miere 
to bolo aj v našej obci. Pre 
niekoho je  komunikovať 
„face to face“, čiže z očí do 
očí ťažké, prečo asi, to sa 
môžeme len domnievať. 
Posúdenie nechám na Vás 
občanov, či kampaň, ktorá 
bola v našej obci, priniesla 
niečo pozitívne, alebo sa 
niektorí naši občania rozhá-
dali, alebo sa budú na seba 
krivo dívať a hlavne či to 
POMOHLO VECI. Ja nie som 
zástancom osočovania, kri-

vého obviňovania, podo-
zrievania, znevažovania a 
populizmu, nič dobré to pre 
našu obec neprinesie. Vo 
všeobecnosti môžeme mať 
na veci rôzne názory, môže-
me aj inak konať akoby od 
nás niekto mohol očakávať, 
ale to neznamená, že toho 
druhého budeme za to a za 
každú cenu nezodpovedne 
pranierovať. Veď ako sa ho-
vorí „palica má vždy dva kon-
ce“ a to treba mať na pamäti.    

Výsledky volieb v našej obci 
sú známe, účasť bola veľ-
mi dobrá, čo je odrazom 
toho, že máme o dianie
v našej obci záujem. Preto 
sa chcem touto cestou  sr-
dečne  poďakovať našim 
občanom - voličom, ktorí 

mi  vo voľbách dali svoj hlas
a bol som  zvolený za sta-
rostu našej obce. Budem sa 
snažiť Vás nesklamať, riešiť 
veci tak, aby naša obec po 
všetkých stránkach napre-
dovala, a ak sa mi niečo ne-
podarí, prosím o prepáčenie, 
veď sme len ľudia.  Tiež ve-
rím, že spolupráca s poslan-
cami bude v prospech obce. 

Blížia sa najkrajšie sviatky 
roka Vianoce a vstúpime 
do Nového roka. Preto Vám  
prajem  veľa zdravia, lebo je 
vzácne, veľa šťastia, lebo je 
krásne, veľa lásky, lebo je jej 
málo a všetko NAJ, aby žiť 
zato stálo ! 

S úctou starosta 
PhDr. Peter Vajda
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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!

Predaj vstupeniek bude prebiehať od 7. januára 2015 na obecnom 

úrade u pani Alice Hodásovej.“

Starostovský ples
o 

m 

o

Nové príjemné mi-
nipodujatie v po-
dobe vianočného 

punču, ktoré bolo zapo-
čaté 7. decembra 2013 
prostredníctvom divadla 
NAOPAK pod záštitou 
obce Nededza, si i ten-
to rok našlo svoju ces-
tu medzi Nededžanov. 
A tak si opäť môžeme 
spríjemniť adventný čas 
susedským stretávaním 
sa pri vianočnom nápoji. 

Opäť sa môžeme stretnúť 
pri vianočnom punči

Ochotníci z divadla Vám 
radi pripravia viaceré 
druhy punču, od ne-
dedzského s červeným 
vínom, cez biely anjelsky 
až po medvedí s rumom. 
Pre tých menších je pri-
pravený horúci čaj s prí-
chuťou škorice a jabĺk. 
Punč, z ktorého časť vý-
ťažku poputuje na vý-
stavbu nového kostola, 
divadelníci varia poctivo. 
Okrem kvalitného vína

v ňom nechýbajú sladké 
prísady ako jablká, hro-
zienka či mandle. Všetko 
sa podáva v milých po-
hároch s vianočnou te-

matikou. Tak príďte i Vy 
ochutnať  horúci punč
a porozprávať sa možno 
i o Vianociach so svoji-
mi susedmi!

Stranu pripravila: Alica Hodásová

IIIIII..
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Text a foto: Alica Hodásová

Takúto a podobné ver-
šovačky si pripravili 
nededzské deti pre 

svätého Mikuláša, ktorý za 
doprovodu svojich verných 
pomocníkov anjela a čerta 
zavítal i do našej obce dňa 
05. decembra. Sviatok svä-
tého Mikuláša patrí medzi 
tradične slávené a predo-
všetkým deťmi očakávané 
sviatky. A menší i tí väčší si ho 
radi pripomínajú pri rozsvie-
tenom vianočnom stromče-
ku, vianočných piesniach 
a za účasti mikulášskeho 
sprievodu. Deti z materskej 
školy pekne zaspievali, tí 
školopovinní zarecitovali, či 
pridali tiež krátku pesničku
s vianočnou tematikou. Keď-
že doba ide dopredu, našli sa 
aj takí, ktorí „vylovili“ básnič-
ky z mobilu, avšak prejavila 
sa ich snaha potešiť Mikuláša 
a vyslúžili si tak balíček plný 
sladkej nádielky. Veríme, že 
deti sa mikulášskemu sprie-
vodu potešili a už sa radujú, 
že milá návšteva príde do na-
šej obce i o rok.

Obecný úrad týmto ďakuje 
Jozefovi Trnovcovi (Potravi-
ny Trnovec) za poskytnutie 
fi nančného príspevku na mi-
kuláške balíčky pre deti!

MIKULÁŠKU,

DOBRÝ STRÝČKU,

MODLÍM SA TI 

MODLITBIČKU

Mikulášku, dobrý strýčku

modlím sa ti modlitbičku,

zlož tú svoju plnú tašku,

daj nám z darov tvojich trošku,

či koláča makového,

či koníka medového.

Veď ty svätý Mikuláš,

veľa dobrých darov máš.
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Po krásnom slnečnom 
počasí sa nám po-
stupom času začalo 

ochladzovať a tak mamič-
ky so svojimi najmenšími 
ratolesťami upustili od 
dlhých prechádzok či hra-
ní sa na vonku. Z tohto 
dôvodu bolo vyvinuté úsi-
lie o to, aby sa najmenšie 
deti v našej obci stretávali 
a spoločne zabávali. Jed-
noducho, aby sa obnovi-
lo fungovanie detského 
kútika MEDVEDÍK. A to sa 
aj podarilo. Od stredy 19. 
novembra 2014 sa v pries-
toroch Klubu dôchodcov 
stretávajú mamičky s de-
tičkami v rámci MEDVE-
DÍKA. Každý si tu môže 
užiť jedinečné chvíle. Naši 
najmenší si spolu zacvičia 
či pohrajú sa a mamičky si 
vymenia výchovno-vzde-
lávacie rady. Deti sa taktiež 
majú možnosť naučiť zara-
diť sa do kolektívu, čo ich 

aspoň trošku pripravuje na 
pobyt v škôlke.

A pre koho je MEDVEDÍK 
určený? Predovšetkým 
pre detičky od 0 do 3 ro-
kov a ich mamičky. Miesto 
sa však nájde aj pre tých 
trošku väčších. Stretnutia 
v klube začínajú babyfi t 
programom, ktorý je za-
meraný na psycho-moto-
rický rozvoj detí. Následne 
pokračuje nácvik socializá-
cie detí pred nástupom do 
kolektívu. Ak ste ešte me-
dzi nás neprišli, srdečne 
Vás pozývame a veľmi sa 
na Vás tešíme! Pre najmen-
ších sľubujeme zábavu a 
pre starších menší ,,od-
dych“.  

Tak dovidenia opäť v stre-
du v Klube dôchodcov 
vždy o 9,30 hod.

Znovuzrodenie detského kútika
 MEDVEDÍK

Detský kútik Medvedík

o krásnom slnečnom 
počasí sa nám po-
stupom času začalo 

ochladzovať a tak mamič-
ky so svojimi najmenšími 
ratolesťami upustili od 
dlhých prechádzok či hra-
ní sa na vonku. Z tohto 
dôvodu bolo vyvinuté úsi-
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a spoločne zabávali. Jed-
noducho, aby sa obnovi-
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toroch Klubu dôchodcov 
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tičkami v rámci MEDVE-
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či pohrajú sa a mamičky si 
vymenia výchovno-vzde-
lávacie rady. Deti sa taktiež 
majú možnosť naučiť zara-
diť sa do kolektívu, čo ich 

aspoň trošku pripravuje na 
pobyt v škôlke.

A pre koho je MEDVEDÍK 
určený? Predovšetkým 
pre detičky od 0 do 3 ro-
kov a ich mamičky. Miesto 
sa však nájde aj pre tých 
trošku väčších. Stretnutia 
v klube začínajú babyfi t 
programom, ktorý je za-
meraný na psycho-moto-
rický rozvoj detí. Následne 
pokračuje nácvik socializá-
cie detí pred nástupom do 
kolektívu. Ak ste ešte me-
dzi nás neprišli, srdečne 
Vás pozývame a veľmi sa 
na Vás tešíme! Pre najmen-
ších sľubujeme zábavu a 
pre starších menší ,,od-
dych“.  

Tak dovidenia opäť v stre-
du v Klube dôchodcov 
vždy o 9,30 hod.

Detský kútik Medvedík
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Vianočný stromček

Najtypickejším symbolom Vi-
anoc je bezpochyby vianoč-
ný stromček. História tohto 
vianočného symbolu siaha až 
do raného stredoveku. Podľa 
legendy s nápadom vyzdobiť 
vianočný stromček prišiel v 
roku 573 írsky mních Kolum-
bán, ktorý chcel prilákať ľudí 
na svoje kázne. Všimol si, že 
miestni obyvatelia mali v úcte 
jedľu, preto ju ozdobil horiaci-
mi fakľami v tvare kríža. Jedna 
z prvých ofi ciálnych zmie-
nok o vianočnom stromčeku 
ozdobenom ovocím a slad-
kosťami pochádza až z roku 
1570 z kroniky mesta Brémy. 
Vianočný stromček ako sym-
bol vianočných sviatkov sa 
najskôr rozšíril na nemeckom 
a rakúskom území a v 19. 
storočí dorazil aj k nám. Pô-
vodne sa stromček vešal na 
strop nad štedrovečerný stôl 
vrcholcom dole alebo stál na 
stolčeku. Zo začiatku si ľudia 
zdobili stromčeky skromne, 
tým, čo si dopestovali v zá-
hrade. Postupne pribúdali 
perníky, papierové ozdoby, 
fi gúrky zo slamy či šúpolia. 
Prečo sa však najznámejším 
symbolom Vianoc stala práve 
drevina? Podľa niektorých bá-
dateľov to má korene v hlbo-
kej histórii. Legenda hovorí, 
že starí keltskí kňazi verili, že 
ich bohovia prebývajú v stro-
moch. Pred jednou slávnos-
ťou pripravili pre bohov krva-
vú obetu v podobe mladého 
muža. Na stretnutí sa objavil 
kresťanský misionár, ktorý prí-
tomným porozprával príbeh o 
narodení Ježiša a o sile dobra 
a lásky. Svedectvo presvedčilo 
kňazov a darovali mladíkovi 
život. Vyťali strom, v ktorom 
podľa nich prebývali bohovia 

Symboly Vianoc

a pri tomto strome spoločne 
večerali a oslávili Ježišovo na-
rodenie.

Oblátky

Keďže sú Vianoce kresťan-
ským sviatkom, oblátky sym-
bolizujú hostiu, čiže Ježišovo 
telo. Do 18. storočia piekli
a roznášali vianočné oblát-
ky kňazi. Neskôr táto úloha 
pripadla učiteľom. Povinnosť 
piecť oblátky bola dokonca 
súčasťou ich prijímacej zmlu-
vy. Na začiatku adventu obišli 
žiaci všetky domy v dedine
a vyberali obilie na prípravu 
oblátok. Keď sa začínalo piecť, 
čo bolo väčšinou na Luciu, 
gazdiné priniesli učiteľovi po-
trebné ingrediencie. Hotové 
oblátky opäť roznášali žiaci v 
posledný predvianočný týž-
deň. Vianočným oblátkam 
ľudia pripisovali aj rôzne ma-
gické účinky. Odkladali sa do 
siatin, používali sa na liečenie 
alebo na ochranu pred požiar-
mi.

Adventný veniec

Skutočný pôvod tohto vianoč-
ného symbolu nie je presne 
jasný. Existujú zmienky, že 
predkresťanské germánske 
kmene počas chladných a 
tmavých decembrových dní 
vyjadrovali pomocou venca 
so zapálenými sviecami nádej 
na príchod teplejších jarných 
dní. V Škandinávii sa ľudia po-
čas zimných mesiacov pri za-
pálených sviečkach umiestne-
ných do kruhu modlili k bohu 
svetla, aby otočil Zem späť k 
Slnku, a tak im vrátil teplo. Iné 
pramene hovoria, že tradícia 
adventných vencov pochád-
za 19. storočia. Prvý adventný 
veniec vyrobil nemecký evan-

jelický pastor Johann Heinrich 
Wichern v roku 1860. Pôso-
bil ako učiteľ na hamburskej 
škole. Pred Vianocami sa ho 
deti stále vypytovali, koľko 
dní ešte zostáva do Vianoc. 
Johann im priniesol koleso 
z voza, ktoré malo pôvodne 
slúžiť ako svietnik pri spoloč-
nom stole. Deti však drevené 
koleso ozdobili vetvičkami
a farebnými stuhami. Johann 
naň umiestnil 19 malých čer-
vených a 4 veľké biele sviečky. 
Malú sviečku zapálil každý 
všedný deň počas adventu
a veľkú sviečku každú advent-
nú nedeľu.

Betlehem

Autorom prvého betlehemu 
na svete je svätý František z 
Assisi, ktorý na Vianoce 1223 
chcel divadelným spôsobom 
vyrozprávať príbeh narodenia 
malého Ježiška. Do jaskyne 
nad talianskym mestečkom 
Greccia uložil živé bábätko, na 
ktoré dohliadali Mária a Jozef, 
nechýbal dokonca ani osol 
a vôl, ktorých si požičal z ne-
ďalekého gazdovstva. Chcel 
tak poukázať na chudobu,
v ktorej sa Ježiš narodil. V na-
sledujúcich rokoch si obyvate-
lia tohto mestečka začali sami 
pripravovať živé alebo umelé 
betlehemy a postupne sa táto 
tradícia rozšírila do všetkých 
krajín. U nás sa betlehemy za-
čali naplno udomácňovať na 
sklonku 18. storočia.

Tichá noc, svätá noc

História najznámejšej koledy 
je takisto opradená jednou 
legendou. Keď si učiteľ a or-
ganista z rakúskeho mestečka 
Oberndorf niekoľko dní pred 
Vianocami 1818 chcel pre-

hrať vianočné piesne, zistil, 
že organ je poškodený. Podľa 
legendy ho zničili myši. Roz-
hodol sa preto zhudobniť na 
gitare báseň, ktorú mu pri-
niesol kaplán Joseph Mohr. 
A práve túto pieseň zahral na 
Štedrý deň v miestom kostole. 
Koleda sa postupne začala ší-
riť svetom a bola preložená do 
viac ako 300 jazykov. Dokon-
ca sa spieva aj v krajinách, kde 
sa Vianoce neslávia. A prečo je 
Tichá noc taká obľúbená? Jej 
úspech tkvie v jednoduchých  
a nežných slovách, v jemnosti 
melódie, ktorá je pokojná, ľah-
ko zapamätateľná a chytľavá. 
Je dôkazom toho, že v jedno-
duchosti je krása.

Ďalšie symboly Vianoc

K vianočným symbolom patrí 
aj imelo. Na Slovensko sa do-
stal zvyk vešať imelo do domu 
z Anglicka. Kelti verili, že pri-
náša do domácnosti šťastie, 
odvahu, lásku a plodnosť, pre-
to tiež dodržiavali zvyk bozká-
vania sa – muž smel pobozkať 
na Štedrý deň pod zaveseným 
imelom ktorúkoľvek ženu. Po 
každom bozku odtrhli spo-
ločne jednu bielu bobuľku 
okrem poslednej, tá ostala aj 
s imelom visieť až do ďalších 
Vianoc. Ďalším vianočným 
symbolom je vianočná ruža. 
Pochádza so Strednej Ameri-
ky. Za symbol Vianoc ju mož-
no považovať od 15. storočia, 
kedy si podľa legendy dievča 
menom Madelon chcelo uctiť 
narodenie Ježiša. Avšak bolo 
chudobné, nemohlo si dovoliť 
vzácne dary ako zlato či ka-
didlo. A tak, keď zo zúfalstva 
vyronilo veľa sĺz, anjel jej zves-
toval vznik nového kvetu – vi-
anočnej ruže.

Keď sa povie slovo Vianoce, mnohým z nás sa v mysli vybaví ligotavý a ozdobami hýriaci vianočný stromček, hrejivé 
svetlo sviečok na adventom venci, jasličky s malým Ježiškom uprostred betlehemu, či melódia a slová Tichej noci. To 
všetko sú symboly Vianoc. Avšak aká je ich história? Odkiaľ k nám prišli? A prečo sa vôbec stali neoddeliteľnou súčasťou 
vianočných sviatkov? Odpovede na tieto otázky vám prinášame v nasledujúcom článku.

Katarína Maršalová
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Príchod Vianoc je po-
malý, tak ako by celé 
vianočné sviatky mali 

prebiehať. Začne to stude-
nými adventnými nedeľami, 

ktoré zohrievajú a osvetľujú 
len plamienky sviečok z ad-
ventných vencov. Postupne 
sa prediera chladným, tichým 
obdobím smiech ľudí, hudba 

vianočných kolied, teplé 
vône variaceho sa vína, 

až sa celý dej spomalí 
zas fúgou vianočného 

sálania vôní peče-
nia, plných vanilky, 
škorice, klinčekov 

či ihličia. Vianočný 
stromček je síce 

najdecentnej-
šou postavou 
celého via-

nočného di-
vadla, ale bez 

neho by boli 
celé Vianoce 

holé. Toľ-
ko le-
giend, 
toľko 

Vianočný

   stromček
vlastných detských spomie-
nok, čo si vybavujeme ako 
dospelí, toľko piesní, toľko 
motívov pramení práve z vi-
anočného stromčeka, ktorý, 
povedzme si na rovinu, svo-
jou jednoduchou ihličnatou 
majestátnosťou vytvorí úpl-
nosť celých Vianoc. Či už ste 
zástancom umelých alebo 
živých stromčekov, musíte 
uznať, že žiadny osviežovač 
vzduchu nenahradí ten pravý 
strom, ktorý vyplní celú miest-
nosť hutnou živicou, ihličím a 
ostrým závanom prírody. Ten-
to fakt uznali ľudia, čo žili v 
dávnych dobách, či už to boli 
ľudia jednoduchí, ale o to pri-
amočiarejší, alebo učenci, kto-
rých neomylná súdnosť dala 
vždy priestor Vianociam spo-
lu s vianočným stromčekom. 
Či to boli pohania, ktorí tak 
oslavovali slnovrat a zelenými 
vetvičkami privolávali návrat 
jari, alebo Rimania, čo osla-
vovali svoj vlastný sviatok tzv. 
Saturnaliu, alebo kresťania, 
ktorí zeleňou vzdávali hold 
Bohu ako symbolu nekoneč-
nosti života.

Vianočný stromček sa v stre-
doveku spájal so symbolom 
stromu z raja Eden, podľa 
Biblie raj stvorený Bohom 
pre prvých ľudí. Najprv mal 
takú ledva povšimnuteľnú 
úlohu, začínal ako reklama 
na divadelné hry, ktoré sa 
uskutočňovali pred chrá-
mami na Štedrý deň.  Sprie-
vod hercov držal na čele 

ihličnatý strom, prešiel 
celé mesto a zvolával 
ľudí na predstavenie. 
To pravé postavenie 
vianočného stromu 
si ihličnany vyslúžili 

prvýkrát v Litve, 
v meste Riga, 
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kde boli prvýkrát použité ako 
vianočná ozdoba na hlavnom 
námestí v roku 1510. Do-
dnes je tu tabuľa s vyrytým 
textom o tom, že tu stál prvý 
novoročný strom v roku 1510.  
Stromček však skončil celkom 
biedne. Na oslavy pomalého 
konca zimy bol obradne upro-
stred námestia spálený, a to 
vysokopostavenými mužmi, 
sviatočne vyobliekanými vo 
frakoch a okolo tancovali a 
spievali mladé ženy a dievča-
tá.  Táto tradícia nebola za-
budnutá. V roku 1521 ju zveč-
nil  miestny autor Balthasar 
Russow. Odpoveď na seba ne-
nechala dlho čakať, už v roku 
1570 v Nemecku sa písalo o vi-
anočnom strome ozdobenom 
orieškami, praclíkmi, jablkami 
v cechovom dome, kde sa 
schádzala vysoká spoločno-
sť obchodníkov.  Sttále však 
šlo o verejné miesta. Prvýkrát 
zobral vianočný stromček do 
prostredia domáceho kozuba 
Martin Luther. Tvrdí sa, že sa 
inšpiroval, keď sa deň pred 
Vianocami vracal v noci do-
mov cez les a nad stromami 
presvitalo sem-tam nebo po-
siate hviezdami. Cítil sa, akoby 
sa Ježiš Kristus vrátil na svet a 
cez svit hviezd dával najavo 
svoju prítomnosť. Úplný pre-
lom však nastal v roku 1843, 
keď princ Phillip, nemecký 
manžel kráľovnej Viktórie oz-
dobil vianočný stromček vo 
Windsorskom paláci.

A tak začala dlhá tradícia via-
nočných stromčekov. Zo zači-
atku viseli zo stropu, zavesené 
na lane, vrcholom dole, až ne-
skôr sa kládli na zem do stoja-
nov. Zdobili sa všetkým, čo sa 
doma našlo, či to boli perníky, 
ovocie, oriešky, z papiera vy-
robené ruže alebo pozlátené 
jablká. Na vrchole bol vždy 
malý Ježiško, ktorého časom 
vystriedal anjel, ktorý ohlásil 
dobrú novinu o narodení no-
vého kráľa pastierom. Časom 
sa vymysleli pozlátka. Stalo 
sa tak v Nemecku, najprv sa 
vyrábali z odliatkov tepaného 
striebra. S pozlátkami sa spája 

aj legenda. Istá chudobná ro-
dina si nemohla dovoliť dra-
hé ozdoby na svoj skromný 
vianočný strom, a tak im da-
rovalo Božie dieťa strieborné 
ozdoby, ktoré boli utkané 
z pavučiny. Stromčeky boli 
krásne, ale o to krajšie boli, 
keď ich osvetľovalo mihotavé 
svetlo sviečok. Celá nádhera 
by bola dokonalá, keby sa so 
sviečkami na stromčekoch 
nespájalo množstvo nešťas-
tí. V roku 1885 vyhorela celá 
nemocnica v Chicagu vďaka 
sviečkam, ktoré sa nespúta-
ne rozhoreli aj mimo vianoč-
ného stromčeka. Ešteže svet 
mal amerického telefonistu 
Ralpha Morrisa, ktorý sa za-
slúžil o elektrické osvetlenie. 
Vydýchli si hlavne poisťovne, 
ktoré sa domáhali zákazu po-
užívať sviečky na vianočných 
stromčekoch, čo nedokázali 
poplatiť škody svojim pois-
tencom. Výroba elektrických 
sviečok sa rozbehla súčasne 
v Belgicku a postupne vos-
kové doplnky boli vytlače-
né z výzdoby vianočného 
stromčeka, aj keď dnes majú 
svojich zarytých zástancov. 
Postupne sa začal rozvíjať aj 
umelecký vzhľad stromčekov. 
O výzdobu sa postarali sklári, 
ktorí priniesli na trh ozdoby 
rôznych tvarov a farieb. Ale 
takisto sa medzi vianočné 
stromčeky predrali aj také, čo 
neboli úplne z dreva.  V stre-
doveku, v čase, keď si chu-
dobní nemohli dovoliť pravý 
vianočný strom, naskladali 
polená a tie prekryli látkou a 
upravili do tvaru stromu. V 
edwardovských časoch sa vy-
rábali vianočné stromčeky z 
pštrosích pier. Od roku 1900 
sa prešlo na éru bielych ume-
lých stromčekov, postupne 
vznikali stromčeky v rôznych 
farebných odtieňoch. Takže 
farebné stromčeky nie sú ži-
adnym výmyslom nášho sto-
ročia, pche, my sme zas len 
plagiátori. V priebehu posled-
ných rokoch sa stromčeky 
vyrábali z rôznych materiálov, 
od papiera, cez  sklo, kov až 
po rôzne druhy plastu.    

O samotnom nápade ozdobiť 
stromček doteraz koluje veľa 
príbehov. Či už to bol sv. Bo-
nifác, ktorý odsekol vetvičku 
dubu na znak nesúhlasu k po-
hanskému náboženstvu alebo 
skutočné historické osoby, 
ktoré vniesli vôňu čečiny cez 
Vianoce do našich domovov, 
a tým napĺňajú čaro vianoč-
ného ducha do poslednej 
bodky. Vraví sa, že sv. Bonifác 
na svojej púti, kedy sa snažil 
pohanov priviesť k viere v Je-
žiša Krista, raz uvidel malého 
chlapca, ako sa modlí k dubu. 
Nahnevaný biskup v snahe 
prerušiť chlapca odťal vetvu 
stromu, ktorá sa však zázra-
kom v jeho ruke zmenila na 
celistvý strom. Ľudia si to vy-
svetlili tak, že kresťanská viera 
je silná a živá. Odvtedy chodil 
s vetvou v ruke hlásať Božie 
slovo a mohol tak kázať aj v 
noci, kedy sa vetva zapálila, ale 
nikdy nezhorela do tla. Ďalšia 
legenda hovorí o chudobnom 
horárovi, ktorý cez Vianoce za-
čul tiché klopanie. Na prahu 
stálo dieťa v otrhaných šatách. 
Jeho rodina sa o dieťa posta-
rala, dala mu najesť, vyspať sa 
v posteli najmladšieho syna. 
O to bolo väčšie prekvapenie, 
keď ráno sa im poďakovalo 
Božie dieťa, ktoré ich v podo-
be siroty prišlo navštíviť. Na 
znak vďaky im darovalo ozdo-
bený košatý vianočný strom, 
ktorý im mal pripomínať ich 
dobrý skutok a milosrdenstvo.

Vianoce sú ten najlepší čas, 
kedy máme dávať najavo 
okoliu, že ich máme radi, 
kedy máme prekonať svoj 
egoizmus, lebo vtedy sme 
najsilnejší dať si predsavza-
tie stať sa dobrý človekom. 
Už len idea ozdobiť vianočný 
stromček nesie veľké posol-
stvo mieru, vďaky a milosr-
denstva. Prejavom vďačnosti 
je každoročný dar Nórska 
Veľkej Británii v podobe via-
nočného stromčeka ako veľ-
ké ďakujem za to, že za nich 
bojovali počas 2. svetovej voj-
ny. Každý rok stojí na Trafal-
gar Square. Nájdu sa aj cynici, 
čo vo všetkom vidia biznis 
a snažili sa toto gesto zničiť. 
Takým bol bývalý starosta 
mesta Londýn, ktorý chcel 
dať zaplatiť mestu Oslo dane 
za elektrinu, čo stromček spo-
treboval. Britský parlament sa 
zachoval ako správny džen-
tlmen. A tak sa stal vtedajší 
starosta bývalým. Nemusíme 
cestovať ďaleko, ak chceme 
nájsť milé odkazy, ktoré pri-
náša do našich životov via-
nočný stromček. V Olomouci 
každý rok beží súťaž o tom, 
ako sa bude volať tohtoroč-
ný stromček, čo zdobí hlavné 
námestie adventných trhov. 
Minulý rok to bol Snílek, do-
stal meno od 6ročnej obyva-
teľky. Zasvietenie stromu je tu 
obrovská udalosť. Celé mesto 
stojí na námestí a davy ľudí 
jednohlasne odpočítavajú 
sekundy do šiestej hodiny ve-
čer, kedy sa ofi ciálne odštar-
tujú celé vianočné trhy, ktoré 
vygradujú 24.12 polnočnou 
svätou omšou, ktorá sa koná 
pod holým nebom.

Vianočný stromček je magic-
ká súčasť Vianoc. Ak ním ne-
pohrdnete, ukáže Vám svoju 
krásu a zobudí vo Vás pocity, 
ktoré ste mali naposledy ako 
dieťa. Nebráňte sa nájsť to 
dieťa, nie je to nič infantilné, 
však celému vianočnému 
času kraľuje práve Dieťa, ktoré 
nás naučilo ľudskosti.

Eva Medvedíková
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Posledným kolom jesennej 
časti 26.10.2014 sa zavreli 
dvere futbalových štadió-
nov na dobu takmer štyroch 
mesiacov. Nastala zimná 
prestávka a čas na bilancova-
nie odohratej časti súťaže.
Muži odohrali svoju súťaž so 
striedavými výsledkami. Po-
čas jesene zvíťazili v piatich 
zápasoch , v štyroch sa so 
svojimi súpermi rozišli zmier-
livo - remízami a v štyroch 
zápasoch prehrali. Nazbierali 
spolu 19 bodov a skončili v 
tabuľke na šiestom mieste 
so stratou dvoch bodov na 
štvrté miesto. Za jesennú 
časť nastrieľali mizerných 17 
gólov, čo je len o dva góly 
viac ako beznádejne posled-
né mužstvo tabuľky. V počte 
najmenej  dostaných gólov 
(14), sme ale najlepšie muž-
stvo v súťaži. Svedčí to o tom, 
že v obrannej činnosti hrá-
me pomerne spoľahlivo, ale 
v útočnej fáze nie sme veľmi 
produktívni. Najlepším našim 
strelcom v jeseni je Miroslav 
Ďuríček so šiestimi gólmi.

Tohtoročná tréningová čin-
nosť skončila 12.12.2014 
a zimná príprava sa začne 
16.1.2015. Chlapcom treba 
do nového roku, ako aj do 
jarnej časti popriať veľa fut-
balovej chuti a zdravia, aby 
mohli svojich fanúšikov len a 
len tešiť!

Dorastenci po výbornom 
vstupe do súťaže neskôr 
poľavili a zbytočne prehrali 
dva zápasy na domácej pôde 
a tak si celkovo pokazili po-
stavenie v tabuľke. Na konci 
jesene skončili na druhom 
mieste so stratou piatich 
bodov na vedúce mužstvo 
súťaže. Počas jesennej čas-
ti sedemkrát vyhrali, trikrát 

remizovali a dvakrát prehra-
li. Nastrieľali 44 gólov, čo je 
ďaleko najviac zo všetkých 
mužstiev a dostali 14 gólov, 
kde sa radia medzi prvé tri 
mužstvá.

Najlepším strelcom jesene 
sa stal Kristián Franek s de-
viatimi gólmi. Pokiaľ sa chcú 
chlapci dostať na prvé miesto 
po skončení celého ročníka, 
musia na sebe ešte viac po-
pracovať a v nijakom prípade 
nesmú žiadneho súpera pod-
ceniť a bojovať s ešte väčším 
srdcom.

Tréningová činnosť tohto 
roku skončila 8.12.2014 a zim-
ná príprava začína 15.1.2015.

Žiaci nám bohužiaľ urobili 
veľmi malú radosť a po je-
seni skončili na 14. mieste 
so ziskom ôsmich bodov. Za 
celú jeseň sa im podarilo zví-
ťaziť len dvakrát, dvakrát sa 
so súperom s bodmi rozdelili 
a jedenásťkrát prehrali. Zará-
žajúci je aj počet strelených 
gólov za celú jeseň - len šesť 
a počet inkasovaných 69. Po-
čet hráčov je dostatočný, len 
kvalita a spôsob ich nasade-
nia a bojovnosť je nedosta-
točná. Na tom bude musieť 
tréner pred jarnou časťou po-
pracovať. Treba im len veriť a 
dať šancu takým, ktorí budú 
chcieť na sebe pracovať.

Chlapci svoje tréningy ukon-
čili 15.11.2014 a zimnú prí-
pravu začnú začiatkom fe-
bruára 2015.

V prehľadných tabuľkách 
si možete pozrieť výsledky 
účinkovania našich hráčov
v uplynulej časti jesennej se-
zóny.

Skončila sa jesenná časť 
futbalovej súťaže

II.DOXXbet trieda dospelí - Sezóna 2014/2015 / Základná časť
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-

1 TJ Družstevník Hôrky 13 11 1 1 44 : 22 34 13

2 TJ POVAŽAN Nezbudská Lúčka 13 7 5 1 33 : 18 26 8
3 ŠK Gbeľany 13 7 3 3 29 : 15 24 6
4 OFK Teplička nad Váhom B 13 6 3 4 32 : 24 21 0
5 TJ Hviezda Zádubnie 13 7 0 6 19 : 20 21 0
6 OŠK Nededza 13 5 4 4 17 : 14 19 -2
7 TJ Jablonové 13 6 1 6 27 : 30 19 1
8 TJ Družstevník Bitarová A 13 5 3 5 20 : 21 18 0
9 TJ Hlboké 13 5 2 6 19 : 19 17 -1
10 TJ Dlhé Pole 13 5 1 7 24 : 27 16 -5
11 TJ Partizán Súľov 13 4 3 6 25 : 29 15 -6
12 FK Hliník 13 3 2 8 25 : 40 11 -10
13 TJ Fatran Krasňany 13 3 2 8 17 : 34 11 -7
14 TJ ŠK Podhorie 13 1 2 10 15 : 33 5 -13

I. Trieda dorast - Sezóna 2014/2015 / Základná časť
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 TJ Divina 12 9 2 1 27 : 13 29 8
2 OŠK Nededza 12 7 3 2 44 : 14 24 6
3 TJ Horný Hričov 12 7 2 3 24 : 14 23 5
4 OŠK Kamenná Poruba 12 6 3 3 22 : 17 21 0
5 TJ Višňové 12 6 2 4 25 : 22 20 2
6 TJ Tatran Bytčica 12 6 1 5 27 : 28 19 1
7 TJ POVAŽAN Nezbudská Lúčka 12 5 3 4 22 : 23 18 3
8 OFK Teplička nad Váhom B 12 5 2 5 31 : 21 17 2
9 ŠK Lietava 12 4 3 5 18 : 21 15 -3
10 TJ Družstevník Bitarová 12 4 3 5 16 : 22 15 -3
11 TJ Družstevník Turie 12 3 1 8 21 : 29 10 -8
12 TJ Štart Veľké Rovné 12 1 3 8 8 : 38 6 -9
13 TJ Stránske 12 1 0 11 12 : 35 3 -18

14 TJ Iskra Lietavská Svinná (odstú-
pené) 0 0 0 0 0 : 0 0 0

I. Trieda žiaci - Sezóna 2014/2015 / Základná časť
Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1 FK Strečno 15 12 1 2 68 : 18 37 13
2 FK Predmier 15 11 2 2 52 : 12 35 11
3 TJ Fatran Krasňany 15 11 1 3 62 : 19 34 13
4 OŠK Rosina 15 11 0 4 95 : 20 33 12
5 FK Terchová 15 8 4 3 54 : 19 28 7
6 FK Hliník 15 9 1 5 68 : 44 28 4
7 ŠK Štiavnik 15 8 3 4 46 : 28 27 6
8 TJ Horný Hričov 15 8 2 5 35 : 19 26 5
9 TJ Zbyňov 15 7 4 4 48 : 34 25 1
10 ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 15 6 2 7 40 : 38 20 -4
11 TJ Tatran Bytčica 15 5 2 8 41 : 41 17 -7
12 TJ Štart Veľké Rovné 15 4 0 11 22 : 36 12 -9
13 OŠK Baník Stráňavy 15 2 4 9 17 : 53 10 -11
14 OŠK Nededza 15 2 2 11 6 : 69 8 -13
15 TJ Višňové 15 1 0 14 7 : 92 3 -21
16 OŠK Kamenná Poruba 15 1 0 14 8 : 127 3 -21

Jozef Farský

ŠPORTOVÉ OKIENKO
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Vlasta Hrušková

Prichádzajú najkrajšie sviatky v roku a aj my v materskej škole 
sa spolu s detičkami na ne veľmi tešíme. V ich očkách vidieť 
radosť a dojatie zo všetkého, čo sa Vianoc týka. Piekli spolu s 

pani učiteľkami voňavé perníčky, vyzdobovali ich a povešali si ich 
na vianočný stromček.  Deti sa tešili na príchod Mikuláša do ma-
terskej školy i do obce. Pripravili si pekné básničky a piesne, aby 
ho mohli privítať.  Najviac však očakávajú príchod malého Ježiška. 
Aj pre neho sme spolu pripravili vianočnú besiedku. Pre deti sme 
zhotovili krásne rekvizity a kostýmy, v ktorých budú vystupovať. 
Čaro príchodu Vianoc dotvára výzdoba tried a priestorov materskej 
školy. 

Prajeme všetkým, nech ich Ježiškove rúčky žehnajú. Anjeli z neba, 
nech im spievajú a požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok zaže-
lajú!


