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Otec biskup
požehnal náš kostol
Dňa 6. apríla 2015 otec 

biskup Mons. Tomáš Galis 

požehnal náš kostol.
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Tradičný fašiangový
sprievod
V prvý marcový deň sa 

vybral Fašiangový sprie-

vod do ulíc našej obce.

strana 8

Stolnotenisový 
oddiel jubiluje
Stolnotenisový oddiel OŠK 

Nededza s podporou

starostu obce usporiadal

Vianočný turnaj

strana 11

VÔŇA JARI

J
ar má mnoho prívlastkov. 

Je zelená, pretože lesy, zá-

hrady a lúky odhodia bie-

lu snehovú prikrývku a opäť 

sa zazelenajú. Je životodarná, 

veď všetko, čo počas zimy 

spalo, sa prebúdza k životu. 

Je sviatočná, pretože v tomto 

období slávime najväčší kres-

ťanský sviatok – Veľkú noc. Je 

láskyplná, predsa máj - jeden z 

jarných mesiacov je známy ako 

mesiac lásky. Je žiarivá, pretože 

príroda sa čoraz častejšie zaha-

ľuje do trblietavých slnečných 

lúčov. A takisto je jar voňavá. 

Naše nošteky si počas tohto 

ročného obdobia naozaj prídu 

na svoje. Veď sa môžu opájať 

vôňou kvitnúcich kvetov – či 

už je to vôňa krehkých fi aliek, 

omamná vôňa orgovánov 

alebo príťažlivá vôňa konvali-

niek. Avšak nielen kvety určujú Katarína Maršalová

Jar sa vezie v pestrom koči,Jar sa vezie v pestrom koči,
v šatách z kvetov odetá,v šatách z kvetov odetá,
slnkom má zaliate oči,slnkom má zaliate oči,
vôňu šíri do sveta.vôňu šíri do sveta.
Svojou veľkou silou budíSvojou veľkou silou budí
nový život, mnoho krás,nový život, mnoho krás,
rozbúši nám srdce v hrudi,rozbúši nám srdce v hrudi,
je to predsa lásky čas.je to predsa lásky čas.
Sme ti vďační za tvoj dar,Sme ti vďační za tvoj dar,
tak tu vitaj, milá jar!tak tu vitaj, milá jar!

vôňu jari. Dotvára ju aj vôňa 

čerstvého rána, rastúcej trávy, 

rannej rosy, jarného dažďa. 

Dokonca i my voniame akosi 

inak. S jarnou vôňou prichád-

za do našich príbytkov aj prvé 

tohtoročné číslo Nededžana. 

A hoci stránky nášho časopi-

su neprekypujú extra vábnou 

vôňou, dúfame, že vám ,,za-

voňajú“ naše články.

Foto: Miroslav Sabo

Nededza
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Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

3. K oboznámeniu výsled-
kov voľby starostu a vo-
lieb do obecného zastu-
piteľstva a    odovzdaniu 
osvedčení o zvolení no-
vozvolenému starostovi 
a poslancom novozvole-
ného      obecného zastu-
piteľstva

Uznesenie č. 1/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza berie na vedomie: výsledky 

voľby starostu a výsledky volieb 

do obecného zastupiteľstva obce 

Nededza prednesené predsedom 

miestnej volebnej komisie Annou 

Zajacovou

4. K zloženiu sľubu novo-
zvoleného starostu obce

Uznesenie č. 2/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza konštatuje, že novozvolený 

starosta obce PhDr. Peter Vajda 

zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-

dení v znení neskorších predpisov 

sľub starostu obce.

5. K zloženiu sľubu poslan-
cov novozvoleného obec-
ného zastupiteľstva obce 
Nededza 

Uznesenie č. 3/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza konštatuje, že poslanci 

novozvoleného obecného zastu-

piteľstva obce Nededza: MUDr. 

Dagmar Bollová, JUDr. Marián 

Cesnek, Milan Drábik, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Miloš Janek, Ing. 

Vladimír Zajac zložili v zmysle § 

26 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení neskorších 

predpisov sľub poslanca obecné-

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa 
konalo dňa 11.12.2014 o 18:00 hod v zasada-
cej miestnosti obecného úradu v Nededzi.

ho zastupiteľstva.

6. K určeniu overovateľov 
zápisnice

Uznesenie č. 4/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza schvaľuje:

MUDr. Dagmar Bollovú a JUDr. 

Mariána Cesneka za overovateľov 

zápisnice.

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Mi-

loš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7. K vystúpeniu novozvo-
leného starostu obce

Uznesenie č. 5/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza berie na vedomie:

vystúpenie novozvoleného sta-

rostu obce

8. K schváleniu programu 
ustanovujúceho zasad-
nutia obecného zastupi-
teľstva obce Nededza

Uznesenie č. 6/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza schvaľuje:

program ustanovujúceho zasad-

nutia obecného zastupiteľstva v 

Nededzi

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Mi-

loš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

9. K povereniu poslanca 
obecného zastupiteľ-
stva, ktorý bude opráv-
nený zvolávať a viesť  
zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 

Uznesenie č.7/2014 z ustanovu-
júceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza poveruje:

poslanca obecného zastupiteľ-

stva Ing. Vladimíra Zajaca zvolá-

vaním a vedením zasadnutí obec-

ného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 

3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, 

ods. 6 tretia veta zákona SNR  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Mi-

loš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

10. K zriadeniu komisií, voľ-
ba ich predsedov a čle-
nov

Uznesenie č. 8/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza konštatuje, že má zriadené 

komisie a určenú náplň práce ko-

misií v zmysle Štatútu obce Nede-

dza s účinnosťou od 01.03.2011 a 

volí  

1. Ing. Miloša Janeka (NEKA) za 

predsedu a MUDr. Dagmar Bol-

lovú (NEKA), JUDr. Mariána Ces-

neka (SMER SD), Mgr. Darinu Ja-

nušovú (NEKA), Ing. Vladimíra 

Zajaca (KDH) za členov komisie 

fi nančnej a sociálnych vecí,

2. MUDr. Dagmar Bollovú (NEKA) 

za predsedu a Mgr. Darinu Ja-

nušovú (NEKA), Ing. Miloša Ja-

neka (NEKA) - (z radov poslan-

cov), Boženu Jankovskú, Ing. 

Ľuboslavu Ťažkú (odborníci z 

radov obyvateľov obce)  za čle-

nov komisie kultúry, mládeže a 

športu

3. Ing. Vladimíra Zajaca (KDH) za 

predsedu a JUDr. Mariána Ces-

neka (SMER SD), Mgr. Darinu 

Janušovú (NEKA) za členov ko-

misie verejného záujmu a pre-

šetrovania sťažností 

4. JUDr. Mariána Cesneka (SMER 

SD) za predsedu a Milana Drábi-

ka (NEKA), Petra Ďuríčka (SMER 

SD), Ing. Vladimíra Zajaca (KDH) 

- (z radov poslancov), Mariána 

Ďugla (odborníka z radov oby-

vateľov obce) za členov komisie 

stavebnej , životného prostredia 

a verejného poriadku

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Mi-

loš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

11. K určeniu platu no-
vozvolenému staros-
tovi obce 

Uznesenie č. 9/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-

ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza

a) obecné zastupiteľstvo pre-

rokovalo plat starostu obce 

Nededza v zmysle  §  4 odsek 

4 zákona č. 253/1994 Z.z. o 

právnom postavení a plato-

vých pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest a v súlade 

s § 3 ods.1 (priemerná mzda v 

národnom hospodárstve za 

rok 2013) – platová skupina 3 – 

824,- x 1,98 = 1 631,52 = 1 632,- 

€  a § 4 ods.1 - platová skupina 

3 - hrubá mzda

b) schvaľuje v súlade s  § 4 ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z.z. v znení 

neskorších predpisov navýše-

nie platu starostu obce na rov-

nakej úrovni ako v roku 2013 ( 

na úrovni 60%)= 979,20 = 980,- 

€ hrubá mzda

Hlasovanie:
Za -  4  MUDr. Dagmar Bollová, 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš 

Janek, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Znovuzvolený starosta obce skladá sľub.

Zdržal sa – 2 JUDr. Marián Cesnek, 

Milan Drábik

12. K rôznemu

a) návrh na preplatenie nevyčer-

panej dovolenky starostu obce 

za rok 2014 v počte 23 dní  z dô-

vodu ukončenia štvorročného 

funkčného obdobia 

Uznesenie č. 10/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza schvaľuje preplatenie ne-

vyčerpanej dovolenky v počte 23 

dní za rok 2014

Hlasovanie:
Za -  5 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Miloš Janek, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 1 Milan Drábik

b) návrh na udelenie fi nančnej 

odmeny poslancovi Ing. Vladi-

mírovi Zajacovi vo výške 700,00 

€ (hrubá mzda) za spracovanie 

projektov v celkovej hodnote 

9.000,00 € v prospech obce 

od spoločnosti Mobis Slovakia 

s.r.o. počas rokov 2011 – 2013 a 

príprava projektu za rok 2014 v 

hodnote 3.000,00 €.

Uznesenie č. 11/2014 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi:
Obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza schvaľuje:

odmenu vo výške 700,00 € (hrubá 

mzda) podľa predloženého návr-

hu

Hlasovanie:
Za -  5 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Miloš Janek

Proti – 0

Zdržal sa – 1 Ing. Vladimír Zajac

V Nededzi, 11.12.2014

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 12
schvaľuje :

a) program Obecného zastupiteľ-

stva 

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-

loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 13
schvaľuje :

b) overovateľov zápisnice: Milan 

Drábik, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-

loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 14
berie na vedomie:

- informáciu o zasadnutí staveb-

nej komisie vo veci zaslanej žia-

dosti SBD Hájik družstvo Žilina 

na odkúpenie pozemkov pod 

bytovým domom č. 225 a 226 a 

vysporiadanie pozemkov okolo 

bytových domov

- informáciu o zabezpečení Refe-

renda zo strany obce, ktoré sa 

bude konať  07.02.2015

-  informáciu o III. starostovskom 

plese – poďakovanie komisii 

kultúry za prípravu a realizáciu

- informáciu o výmene vrchnej 

časti stolov v sále kultúrneho 

domu v počte  30 ks

- informáciu o spustení Elektro-

nického kontraktačného sys-

tému (elektronické trhovisko) 

od 01.02.2015 v testovacej pre-

vádzke a od 01.03.2015 povinne

- informáciu o slávnostnom po-

žehnaní nového rímskokato-

líckeho kostola, ktoré sa bude 

konať dňa 6.4.2015 o 10:30 hod. 

v Nededzi

- informáciu o úspešnom roko-

vaní starostu obce s vedením 

spoločnosti Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s., Ži-

lina, ktoré trvalo cca. 1,5 roka 

vo veci výstavby predĺženia 

vodovodu a kanalizácie na no-

vej časti ulice Záhradná , ktoré 

bude realizovať a fi nancovať 

samotná spoločnosť, pričom 

obec týmto ústretovým kro-

kom zo strany SEVAKU ušetrila 

cca. 50.000 €

- informáciu o uskutočnenom 

prieskume trhu vo veci kúpy 

nového organu do rímskokato-

líckeho kostola v obci

4. K povereniu zastupova-
nia starostu  

Uznesenie č. 15
Starosta obce Nededza v zmysle §  

13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov poveruje 

Ing. Miloša Janeka, nar. 22.11.1981 

bytom Hlavná 21/21 poslanca 

obecného zastupiteľstva obce 

Nededza zastupovaním starostu 

obce Nededza.

A.do pôsobnosti mu patrí: viesť a 

organizovať prácu obecného úra-

du, prijímať bežné rozhodnutia, 

uskutočňovať správne konanie, 

daňové konanie a vydávať len 

také prvostupňové rozhodnutia, 

Uznesenia z 1. (prvého) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 29.01.2015 o 17:30 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
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ktoré neznesú odklad, byť v kon-

takte so štátnymi orgánmi a or-

gánmi vyššieho územného celku.

5. K Zrušeniu VZN č. 
3/2009 obce Nededza 
o zabezpečení odvá-
dzania odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou 
v katastrálnom území 
obce Nededza v mieste, 
kde je verejná kanalizá-
cia vybudovaná

Uznesenie č. 16
schvaľuje:

Zrušenie VZN č. 3/2009 obce Ne-

dedza o zabezpečení odvádzania 

odpadovej vody verejnou kanali-

záciou v katastrálnom území obce 

Nededza v mieste, kde je verejná 

kanalizácia vybudovaná

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-

loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6. K plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontro-
lóra na I. polrok 2015

Uznesenie č. 17
schvaľuje:

Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2015

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-

loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7. K zmluve o postúpení in-
vestičných práv a povin-
ností z obce Nededza na 
spoločnosť Severoslo-
venské vodárne a ka-
nalizácie, a.s. Žilina pri 
budovaní vody a kana-
lizácie na ulici Záhradná 
– predĺženie

Uznesenie č. 18
schvaľuje:

Zmluvu o postúpení investičných 

práv a povinností z obce Nededza 

na spoločnosť Severoslovenské 

vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina pri 

budovaní vodovodu a kanalizácie 

na ulici Záhradná – predĺženie

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-

loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

8. K prejednaniu nájmu za 
využitie sály a kuchyne 
v kultúrnom dome

Uznesenie č. 19
schvaľuje:

cenník za prenájom sály a kuchyne 

v kultúrnom dome s účinnosťou 

od 30.01.2015 nasledovne: Svadba: 

domáci občania – 60,00 € rodáci 

150,00 €, cudzí občania – 300,00 €

Zábava – ples: zložky obce – bez 

poplatku, ostatní – 300,00 €

Spoločenské posedenie: domáci 

občania – 20,00 €, rodáci 60,00 € cu-

dzí občania – 100,00 €, kar -  domáci 

občania – 10,00 €. O osobitnom zre-

teli rozhodne starosta obce.

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-

loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

9. K žiadosti SBD Hájik 
družstvo zastupujúce 
vlastníkov bytových do-
mov č. 225 a 226 na ul. 
Záhradná o odkúpenie 
a vysporiadanie pozem-
kov pod bytovými do-
mami a v ich okolí

Uznesenie č. 20
odporúča zabezpečiť vysporiada-

nie nevysporiadaných pozemkov 

pod bytovým domom č. 225 a 

226 a v ich okolí 

10. K zmluve o postúpení 
práv a povinností zo 
zmluvy medzi spoloč-
nosťou Sagacita, s.r.o. 
a obcou Nededza vo 
veci výstavby 17- byto-
vého domu

Uznesenie č. 21
berie na vedomie Zmluvu o po-

stúpení práv a povinností zo 

zmluvy medzi spoločnosťou Sa-

gacita, s.r.o. a obcou Nededza vo 

veci výstavby 17- bytového domu

11. K zmluve o zriadení 
vecného bremena me-

dzi obcou Nededza a 
Stredoslovenskou ener-
getikou, a.s. na ulici Zá-
hradná - horný koniec 
(rozšírenie NN siete)

Uznesenie č. 22
schvaľuje:

Zmluvu o zriadení vecného bre-

mena medzi obcou Nededza a 

Stredoslovenskou energetikou, 

a.s. na ulici Záhradná - horný ko-

niec (rozšírenie NN siete)

Hlasovanie:
Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-

loš Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

13. K rôznemu

a) Rozpočtové opatrenie č.10/ 

2014: zaradenie iných fi nanč-

ných prostriedkov (doplatok 

transfér Nadácia Pontis – Ho-

dy,údržba MŠ, verejná zbierka 

kostol, transfér Voľby do or-

gánov samosprávy obcí, pre-

nesený výkon samosprávy)do 

rozpočtu obce

Uznesenie č. 23
berie na vedomie zmenu roz-

počtu rozpočtovým opatrením č. 

10/2014

b) Rozpočtový presun výdavkov v 

rámci schváleného rozpočtu zo 

dňa 31.12.2014 do celkovej výš-

ky 5 000,- €.

Uznesenie č. 24
berie na vedomie rozpočtový 

presun výdavkov v rámci schvá-

leného rozpočtu v zmysle Zásad 

hospodárenia s fi nančnými pros-

triedkami  rozpočtovým opatre-

ním č. 11/2014. 

c) Uznesenie č. 25
odporúča namaľovať autobusové 

zástavky v obci 

d) berie na vedomie vyjadrenie 

predsedu obecného športo-

vého klubu Nededza Ladislava 

Ďuríčka o ponúknutí funkcie 

predsedu OŠK 

V Nededzi, 29.01.2015

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

V
ážený monsignor otec biskup Tomáš Galis, vážený 

pán farár Pavol Kalábus, važení duchovní, vážený 

pán predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj 

Blanár, vážení páni starostovia z Tepličky nad Váhom, Gbe-

lian, Kotrčinej Lúčky, Mojša a Lutíš, vážení poslanci Obec-

ného zastupiteľstva v Nededzi, bývalý starosta Ladislav Za-

ymus a Dušan Vajda, veliteľ a predseda hasičského zboru v 

Nededzi, milí spoluobčania, hostia a priatelia. Dovoľte mi, 

aby som Vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal tu, v na-

šom novom kresťanskom kostole v Nededzi pri príležitos-

ti jeho slávnostného požehnania našim otcom biskupom  

Tomášom Galisom.

Je toho veľa, čo by bolo potrebné povedať. Preto mi dovoľ-

te pri tejto slávnostnej príležitosti uviesť aspoň niekoľko 

základných faktov k výstavbe nášho kostola.

Doterajší kostolík pri cintoríne, ktorý sa v roku 1991 po-

stavil ako prístavba k domu smútku,  má už viac ako 20 

ročnú históriu za sebou a splnil svoju úlohu.  Pričom však, 

niektorými kritériami  zaostával za dnešnými potrebami. 

Prvá myšlienka o výstavbe nového kostola v našej obci sa 

zrodila v hlavách našich organistiek, ktoré v roku 2010 cho-

dili za našimi občanmi a zbierali podpisy za tzv. petíciu na 

podporu  výstavby nového kostola, pričom  ju podpísalo 

viac ako 50% občanov - voličov. Táto myšlienka výstavby 

kostola získala reálny základ od občanov a dnes môžeme 

povedať, že bola správnym rozhodnutím. Za čo im patrí 

poďakovanie.  

Tiež by som spomenul aj ďalšie kroky, ktoré boli potrebné, 

aby sa kostol  začal stavať. V roku 2012 na základe tej tzv. 

petície poslanci OZ rozhodli o vypísaní ankety v obci, koľ-

ko občanov - voličov si praje nový kostol, aby si ofi ciálne 

potvrdili požiadavky občanov. Táto anketa dala signál, že 

väčšina našich občanov bola za výstavbu nového kostola, 

aj keď vedeli, že stavba  bude fi nancovaná z rozpočtu ob-

ce a verejnej zbierky. Dňa 3.4.2013 som predložil poslan-

com do zastupiteľstva na  rokovanie  možnosť hlasovať, 

či schvália výstavbu nového kostola alebo nie. Štyria po-

slanci hlasovali za výstavbu kostola, a tak uznesenie  bolo 

schválené, za čo im patrí poďakovanie.

Projekt  kostola navrhol Ing. arch. Ľubomír Kružel s tým, že 

priestor na výstavbu  bol daný na tomto mieste a navrhol 

som, aby  citlivo spojil históriu nášho kaštieľa po grófovi 

Pongrácovi a našej obce, s výstavbou nového kostola. Či sa 

to podarilo a do akej miery, nechám na posúdenie každé-

ho z Vás, vidíte to na vlastné oči. Za tento projekt ďakujem 

arch. Kruželovi.

V marci 2014 bolo odovzdané stavenisko fi rme Prim s.r.o 

Stránske, v zastúpení Juraj a Milan Bucha, ktorí splnili pod-

mienky verejného obstarávania a súťaž na zhotovenie 

diela vyhrali. Ihneď sa začalo so stavebnými prácami, aj 

keď v začiatkoch nám počasie moc neprialo, zdržala nás 

archeologická činnosť, ale svoj stanovený cieľ ukončenie 

výstavby kostola, tzv. do roka a do dňa splnili a kostol bol 

odovzdaný s právoplatným kolaudačným rozhodnutím 

dňa 27.3.2015, za čo im patrí moje poďakovanie.

Vážené slávnostné zhromaždenie, „hlas ľudu, hlas boží“ 

bolo vyslyšané zo všetkých strán, a preto sa môžeme dnes 

všetci, ako sme tu, tešiť spoločne z nášho nového svä-

tostánku a dopriať veriacim nielen to, že sme živí chlebom, 

ale aj duchom.  Pevne verím, že kostol bude dobre a dlho 

slúžiť na prospech nám a našej Gbeľanskej farnosti. Urči-

te sú vítaní všetci veriaci, ale aj tí, ktorí by si chceli pozrieť 

možno jedinečné prepojenie histórie z polovice 16. storo-

čia a súčasnosti, na čo môžeme byť v našej obci právom 

hrdí. Takýchto stavieb na Slovensku asi nie je veľa. Veď kto 

nemá a neudržiava si svoju históriu, nemá ani budúcnosť, 

žije  vždy len v súčasnosti, a preto nemá čím obohatiť bu-

dúce generácie.

Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať poslancom OZ, 

jednotlivým komisiám, pánovi farárovi Pavlovi Kalabusovi, 

otcovi biskupovi Tomášovi Galisovi,  pracovníkom obecné-

ho úradu, hlavnej kontrolórke, našim občanom, za vykona-

nú prácu, tiež  sponzorom a jednotlivcom, ktorí prispeli do 

zbierky na kostol, ako aj  všetkým zainteresovaným, ktorí 

sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o výstavbu nášho kosto-

la. Tiež  srdečne ďakujem všetkým občanom, ktorí ma pod-

porovali a povzbudzovali pri mojej práci, pán Boh zaplať!

S úctou, Váš starosta.       

Slovo starostu

Výsledky hlasovania v referende
zo dňa 07.02.2015 v obci Nededza

• Počet oprávnených občanov zapísaných v okrskoch do 

zoznamu na hlasovanie: 797

• Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasova-

cie lístky: 298

• Percento účasti (spomedzi oprávnených voličov): 37,3 %

• Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 298

• Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 297

• Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 1

Výsledky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať 

žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným 

mužom a jednou ženou?

 Počet hlasov ÁNO: 287

 Počet hlasov NIE: 10

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rov-

nakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) 

detí a ich následná výchova?

 Počet hlasov ÁNO: 286

 Počet hlasov NIE: 10

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí 

na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutaná-

zie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom 

vyučovania?

 Počet hlasov ÁNO: 280

 Počet hlasov NIE: 15

Slávnostný príhovor starostu obce pri príležitosti požehnania kostola
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H
istória samotnej stav-

by nového rímsko-

katolíckeho kostola v 

našej obci sa začala písať vtedy, 

keď poslanci obecného zastu-

piteľstva na mimoriadnom za-

sadnutí schválili jeho výstavbu 

a fi nancovanie. Tým sa rozbe-

hol jeden neutíchajúci kolotoč 

povinností, najmä pre starostu 

obce Petra Vajdu. „Obec si za 

svoj cieľ stanovila postavenie 

Božieho chrámu tak, aby sa v 

ňom prelínala historická hod-

nota kaštieľa z polovice 16.- te-

ho storočia a súčasný moderný 

dizajn“ povedal starosta ob-

ce. Nový Boží chrám sa vďaka 

spoločnosti PRIM, spol. s r.o. 

podarilo postaviť doslova „do 

roka a do dňa.“ Výsledok práce 

všetkých tých, ktorí sa na tomto 

pre obec veľkom diele podieľa-

li, si mohli obyvatelia našej, ale i 

okolitých obcí, či rodáci pozrieť 

Otec biskup slávnostne 

požehnal nový kostol

pri príležitosti požehnania kos-

tola dňa 06. apríla 2015.

Slávnostný sprievod na čele 

s otcom biskupom Mons. To-

mášom Galisom započal svätú 

omšu o 10:30 hod. Na slávnosti 

sa zúčastnilo viacero vzácnych 

hostí. Spomedzi predstavite-

ľov cirkvi to boli: biskup Mons. 

Tomáš Galis, Stanislav Ďungel, 

Štefan Žídek, Peter Švec, Fran-

tišek Pekara, Jozef Šuráb, Ivan 

Pšenák, Dalibor Mišura, Jozef 

Čičmanec, Ľubomír Bollo, Zde-

no Pupík, Dominik Galis, Michal 

Tichý. A samozrejme náš pán 

farár Pavol Kalabus, ktorý sa z 

požehnania kostola veľmi tešil. 

„Vo Veľkonočnej oktáve sa pred 

evanjeliom spieva: Toto je deň, 

ktorý učinil Pán, plesajme a ra-

dujme sa z neho.(Ž 118,24). Ten-

to rok pre mňa a pre farníkov z 

Nededze znel verš tohto žalmu 

ešte slánostnejšie ako iné roky. 

Lebo nám Pán Boh doprial prá-

ve cez Veľkonočnú oktávu tešiť 

sa z nového kostola v Nededzi. 

Mám nádej, že nový kostol pri-

nesie obnovu viery v Nededzi a 

želám si, aby bol každú nedeľu 

plný veriacich“ vyjadril sa pán 

farár Kalabus.

Privítali sme i predsedu Žilin-

ského samosprávneho kraja 

Juraja Blanára a viacerých sta-

rostov z obcí: Jozefa Martinče-

ka z Gbelian, Viliama Mrázika 

z Tepličky nad Váhom, Jozefa 

Žabku z Kotrčinej Lúčky, Šte-

fana Svetka z Mojša, či Antona 

Štefka z Lutíš. Požehnania sa 

zúčastnili i predchádzajúci sta-

rostovia Nededze, zástupcovia 

zhotoviteľskej fi rmy PRIM,spol. 

s r.o. Milan Bucha a Juraj Bucha, 

stavbyvedúci Tomáš Šedivý i 

architekt Ľubomír Kružel, ktorý 

dielo naprojektoval.

Samotná omša mala výnimoč-

ný a dôstojný priebeh. Po nej 

boli pozvaní hostia na sviatoč-

ný obed. Poďakovanie zo stra-

ny starostu obce patrí všetkým, 

ktorí sa usilovne podieľali na 

prípravách požehnania nášho 

kostola!

A na záver sa patrí dodať, že 

veľká vďaka patrí všetkým, ktorí 

akýmkoľvek spôsobom prispeli 

k tomu, že Nededza má svoj no-

vý bohostánok!

Text: Alica Hodásová

Foto: Miroslav Sabo, 

Alica Hodásová
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R
ok sa s rokom opäť stretol 

a to bol impulz pre Diva-

dlo Naopak, aby uviedlo 

ďalšiu, v poradí už 5. divadelnú 

hru, a to klasiku z moravského 

kraja. Očividne to bolo veľké 

prekvapenie pre divákov a fa-

núšikov, že tento rok nebolo 

divadelné predstavenie úplne 

naopak, ako to vo väčšine hier 

ochotníckej produkcie býva. 

Cieľom tohtoročnej sezóny 

bolo skôr niečo naučiť, rozšíriť 

umelecké povedomie a hlavne 

predstaviť, o čom dej svetozná-

mej operety Bedřicha Smeta-

nu v skutočnosti je. Divadlo sa 

inšpirovalo komentármi a po-

chvalami svojho publika, ako 

úplne prvé predstavenie Via-

nočná koleda, odohrané v de-

cembri 2010, zachránilo nejed-

ného maturanta alebo žiaka v 

školách pri preverovaní svojich 

vedomostí. Bohužiaľ, aj samot-

né Divadlo Naopak si muselo 

celú hru poctivo naštudovať, 

aby vedelo, o aký projekt ide. 

Pre tieto fakty sa rozhodlo 

uviesť na nededzské divadelné 

dosky klasickú hru, ktorá, ako 

veríme, rozšírila rozhľady ne-

jedného diváka. Punc Divadla 

Naopak realizovať hry v netra-

dičnom prevedení bol nako-

niec tiež zachovaný. Opereta sa 

stala komédiou, ktorá bola pre 

zmenu hraná a nie spievaná a 

jednému hercovi sa pošťastilo 

zahrať si celý text v origináli, a 

to v moravskej češtine. Pred sa-

motnou premiérou divadlo po-

stupne v rôznych indíciách od-

krývalo, čo diváci mohli vidieť 

v Kultúrnom dome v Nededzi 

6.1.2015. Celej tejto skrytej re-

klame predchádzal už druhý 

ročník punčobrania. Tento rok 

ste mali možnosť ochutnať 

poctivé grilované klobásky a 

široký výber punčov. Masko-

tom a aj samotnou indíciou k 

pôvodnému autorovi hry bol 

tzv. Bedřich, čo bol zahriaty va-

ječný koňak so šľahačkou. Zisk 

z punčov divadelníci venovali 

na výstavbu kostola a prispeli 

tak sumou 800 eur. Popri tom 

bežala súťaž s otázkou, kto na-

písal operetu Predaná nevesta. 

Do súťaže sa dalo zapojiť cez 

internet a priamo pred premi-

érou súťažným lístkom. Hralo 

sa o 2 súťažné ceny, a to hrn-

ček s logom Divadla Naopak a 

tričko pre fanúšika. Výhercovia 

sa losovali priamo po predsta-

vení, internetovú súťaž vyhrala 

Monika Prachárová, divácku 

súťaž vyhral Denis Poliak. Veľ-

kou novinkou boli aj staronové 

kulisy, ktoré boli uskladnené v 

priestoroch kaštieľa. Tieto kuli-

sy poslúžili rovnako dobre ako 

prvým ochotníkom v Nededzi 

pred 50 rokmi. Ak ste náhodou 

nemali príležitosť vidieť pia-

tu divadelnú hru ochotníkov

z Nededze, nezúfajte. Januá-

rová premiéra určite nebola 

zároveň derniéra, lebo divadlo 

má v pláne odohrať toto pred-

stavenie v okolitých obciach.

A o čo vlastne v celej hre išlo?

O to, ako si vie moravský chas-

ník poradiť s utáraným Všade-

bolom a pri tom zarobiť nejaké 

peniaze nielen pre seba, ale aj 

pre svojich blížnych. Ako všet-

ko takmer skomplikuje tvrdo-

hlavosť mladej nevesty, ktorá 

reálne uvažuje, že sa stane 

prvou vidieckou feministkou, 

že každá matka chce pre svo-

je dieťa len to najlepšie. A aby 

toho nebolo málo, v divadle si 

zahrá aj cirkus, ktorý prečesal 

celý západ, aby našiel stobo-

dových indiánov a krčmových 

medveďov. Poviete si, že je to 

úlet? A to všetko vyšlo spod 

pera solídneho pána, ktorého 

uznáva celý český národ, dal 

meno koňaku na divadelných 

punčoch a hlavne, inšpiroval 

jedno ochotnícke divadlo, aby 

ukázalo tento kus umenia ši-

rokému publiku, ktorý stále 

dokáže odolávať gaučovej ro-

mantike, vie vypnúť televízor 

a prísť sa pobaviť na divadelné 

predstavenie v ochotníckom 

prevedení Divadla Naopak.

Účinkujúci:

Maruška, nevesta  Eva Medvedíková

Janko, ženích  Tomáš Medvedík

Kecal Silvia Bollová

Krušina Juraj Horský

Ľudmila, Krušinova žena Tatiana 

Šeligová

Mícha Juraj Šmehil

Háta, Míchova žena Gabriela Šeli-

gová

Vašek Peter Šeliga

Principál Lukáš Lacko

Esmeralda Eva Kubalová

Indián Katarína Lenková

Medveď Martina Lenková

Komparzisti:

Peter Šeliga, Lukáš Lacko, Katarína 

Lenková, Martina Lenková, Gabrie-

la Šeligová, Eva Kubalová

Za zvukov ľudovej hud-

by Zástranskej muziky sa

v prvý marcový deň vy-

bral Fašiangový sprievod 

do ulíc našej obce. O tom, 

že fašiangy sú časom zá-

bavy a radosti, potvrd-

zovali nielen masky, ale 

najmä deti, ktoré doslova 

prenasledovali nevestu 

so ženíchom, poľovníka, 

či čerta na každom kro-

ku. Pod organizačnou 

záštitou Obecného špor-

tového klubu sa konala

i fašiangová zábava v kul-

túrnom dome, ktorej sa 

ujal DJ Wiso. Vďaka patrí 

všetkým, ktorí prispeli ku 

priebehu Fašiangov svo-

jim úsilím a tým podporili 

snahu zachovať v obci ľu-

dového ducha.

Text: Alica Hodásová

Foto: Miroslav Sabo

P
o vydarených dvoch roční-

koch Starostovského plesu 

v našej obci, zahájená tra-

dícia úspešne pokračuje.

24. Januára 2015 sa 138 plesaj-

úcich občanov nielen z Neded-

ze, ale i okolitých obcí zabáva-

lo na III. Starostovskom plese, 

ktorý mal benefi čný charakter. 

Mažoretky CVČ Varín slávnost-

ne zahájili plesovú udalosť. 

Zábavu rozprúdilo vystúpenie 

detských tanečníkov pod ve-

dením pani Linetovej. O hudbu 

sa postarala overená zostava 

výborných muzikantov skupi-

ny TIMEX. Hlavné menu rozvo-

niavalo po celej roztancovanej 

sále. Krepčilo sa, spievalo i ho-

dovalo do svitania. Výťažok z 

plesu v hodnote 1.216 € po do-

hode komisie kultúry, mládeže 

a športu so starostom obce po-

tešil mamičky, ktoré trávia svoj 

čas s ratolesťami v detskom 

kútiku Medvedík. Financie boli 

tiež využité na prípravu sláv-

nostného požehnania kostola.

Veľká vďaka patrí sponzorom, 

ktorí prispeli do tomboly: PRI-

M,spol. s r.o., Kia Motors Slo-

vakia, Mobis Slovakia, Grupo 

Antolin, Deos SK, Eldur 27, VIX, 

EUROCOIN,Vajda Ján, predaj 

vína, architekt Ľubomír Kružel, 

Autoškola Sakala Peter, MPL 

Trading spol. s.r.o., Záhradníc-

tvo Dušan Vajda, Stavivá Tichý, 

Teplička nad Váhom,VÁHO-

STAV-SK-PREFA, s.r.o., UNISTAV 

Teplička, POLOM s.r.o., Vinárstvo 

Pretzlmeyer, TOP REZIVO, s.r.o., 

Štefan Chabada,Jozef Trnovec – 

Potraviny, Peter Škorvánek, UNI-

JAS Ján Janec Rosina, Predajňa 

hudobných nástrojov a ozvuče-

nia Melody Žilina, Obecný úrad 

Nededza.

ĎAKUJEME!

Fašiangový čas
nám spríjemnil
sprievod masiek

Starostovský ples úspešne pokračujeS

Alica Hodásová

Divadelná sezóna zahájená
alebo ako sme predávali nevestu...

V
ianočný čas prináša so sebou množstvo 

príbehov, legiend, tradícií, ktoré nás 

ovplyvňujú počas vianočného obdobia 

oveľa intenzívnejšie ako v iné dni. Už slávni 

velikáni prózy a poézie sa vyhrali s vianočnou 

témou a vianočným duchom, ktorý opradie 

väčšinu z nás a poňali celé toto magické ob-

dobie ako ten správny čas na pozdvihovanie 

tých dobrých ľudských vlastností. Cez príbehy

o tých menej šťastných, o chudobe, neprajnos-

ti osudu, ľudskom milosrdenstve a vízie dob-

rých skutkov sa snažili apelovať na každého 

smrteľníka, aby si dobre zvážil, prípadne pre-

hodnotil svoj rebríček hodnôt a aby sa dokázal 

rozdeliť o svoje vnútorné bohatstvo so svojimi 

blížnymi.

Na tento motív sa už 20 rokov spája hodnota 

slovenskej tradície koledovania s humánnou 

pomocou pre africké deti. Aj tieto Vianoce sa 

našli dobrodinci, ktorí prijali vo svojich domo-

voch koledníkov Dobrej noviny a prispeli tak 

k celosvetovej snahe šíriť osvetu a nádej tým, 

ktorí sú na Vianoce skôr hladní než sýti. Tento 

rok sa konala zbierka na projekty podporujúce 

stredoškolské vzdelanie detí v Munese v Keni, 

prispievajúce na sociálnu a ekonomickú sta-

rostlivosť sirôt v Kyabakadde a Nakanyonyi, na 

riešenie otázky prívodu pitnej vody do rozsiah-

lych oblastí Afriky, projekty pomáhajúce do-

končiť stavebné projekty škôl a nemocníc pre 

deti s postihnutím, a to školu sv. Františka pre 

deti s postihnutím sluchu v Chesare, centrum 

komplexnej starostlivosti pre deti s postihnu-

tím Paolo´ s home v slume Kibera, rehabilitač-

né a reintegračné centrum Mwangaza pre deti 

a mladých z ulice, podpornú kanceláriu na hľa-

danie zamestnania v Nairobi, tréningové cen-

trum sv. Petra Clavera v Rumbeku, dokončenie 

rekonštrukcie nemocnice v Marial Lou, detskej 

nemocnice Cure Uganda v Mbale, dokončenie 

prijímacej budovy s ambulanciami zdravotné-

ho strediska v Kibeho. Koledníci navštívili 30 

domov a vykoledovali spolu 575 eur. Za šted-

rosť našich občanov ďakujeme a veríme, že 

tradícia koledovania tu bude mať svoje miesto 

ešte veľa rokov. Taktiež dúfame, že ďalší rok 

sa zapoja aj mladšie ročníky a naučia sa tak aj

v mladom veku podať pomocnú ruku blížne-

mu svojmu.
Eva Medvedíková

Koledovanie 2014
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S
tolnotenisový oddiel 

OŠK Nededza s podpo-

rou starostu obce uspo-

riadal Vianočný stolnoteniso-

vý turnaj neregistrovaných 

hráčov. Turnaj sa uskutočnil 

dňa 20.12.2014 o 13:00 hod. v 

sále Kultúrneho domu v Ne-

dedzi.

Po urputných, ale korektne 

vedených zápasoch v príjem-

nej atmosfére si prvé miesto 

nakoniec vybojoval Peťko 

Vladimír. Na druhom mieste 

skončil nie po protekcii, ale 

zaslúžene starosta obce Vajda 

Peter. Tretie miesto získal Ďu-

gel Marián. Turnaj sa uskutoč-

nil po dlhšej, niekoľkoročnej 

odmlke, čo bolo pravdepo-

dobne príčinou nízkej účasti 

hráčov. Verím, že jeho nasle-

dujúci ročník pritiahne viac 

našich občanov zmerať si sily 

v tomto peknom športe.

Stolnotenisový 
oddiel jubiluje.
Rok 2015 je pre stolnoteni-

sový oddiel jubilejný. Pred 

desiatimi rokmi vznikla myš-

lienka založiť oddiel a prihlá-

siť sa do registrovanej súťaže 

Žilinského okresu. Hráčska 

základňa nebola veľká, ale 

spĺňala podmienku. Chuť 

hrať a najmä trénovať bola. 

Obecné zastupiteľstvo spo-

lu so starostom obce vyšli 

tejto myšlienke v ústrety

a poskytli sálu kultúrneho 

domu na zápasy a trénin-

gy. Finančne pomohli pri 

nákupe nutného materiál-

no-technického vybavenia

a tak sa v sezóne 2005/2006 

začala písať história tohto 

športu v našej obci.

Pod vedením Mgr. Mariana 

Frniaka prešiel oddiel za de-

sať rokov činnosti vzostupmi 

aj pádmi. V prvých dvoch ro-

koch oddiel dvakrát postúpil 

do vyššej súťaže. Po zväčšení 

sa členskej základne bolo za-

ložené aj B-družstvo, dokon-

ca aj C-družstvo. Prišli ďalšie 

postupy, ale aj vypadnutia, 

ďalšie nadšenia, ale aj sklama-

nia. Tento šport, ako každý iný, 

vyžaduje neustály tréning, ak 

sa má hrať súťažne na určitej 

úrovni. To sa každému nechce 

a najmä nie mladým.

Súčasná podoba oddielu je 

taká, že má dve družstvá.

A-družstvo:
Hrá 6. ligu Žilinského regiónu 

(okresov Žilina, Čadca, Bytča, 

Kysucké Nové Mesto). Základ 

A-družstva tvoria hráči: Sten-

chlák Michal, Frniak Marian, 

Vajda Jozef a Hreus Ľubomír.

B-družstvo:
Hrá 7. ligu Žilinského regiónu. 

Hráčmi B-družstva sú: Krají-

ček František, Maršala Jozef 

st., Maršala Jozef ml., Benko 

Zdenek, Noskovič Peter, Kra-

jíček Ivan.

Podotýkam, že najnižšia sú-

ťaž je 9. liga.

Po rekonštrukcii kultúrneho 

domu boli vytvorené pre od-

diel veľmi dobré podmienky. 

Preto prajem stolnotenisové-

mu oddielu do ďalších rokov 

činnosti veľa úspechov a no-

vých mladých talentov, ktorí 

povedú oddiel, keď mi starší 

to budeme musieť zanechať.

V súčasnosti prebieha na 

webovej stránke našej obce 

rekonštrukcia sekcie športu 

-stolný tenis. V tejto sekcii 

budú priebežne zverejňo-

vané oznamy a aktuálne in-

formácie zo stolného tenisu

v našej obci.

Aj touto cestou oslovujem 

našich občanov či už starších, 

ale najmä mladých, aby sa 

prihlásili (ak majú k tomuto 

športu vzťah a chcú sa ho 

naučiť hrať) u ktoréhokoľvek 

menovaného člena oddielu 

osobne.

Kontakt:

Marián Frniak 0902 545 588

                                                                                                                      

S
nehová prikrývka a sl-

nečné počasie ako stvo-

rené pre bežkovanie 

vítalo účastníkov nultého 

ročníka Stretnutia priate-
ľov bežeckého lyžovania, 

ktoré sa uskutočnilo v sobotu 

7. februára 2015 medzi obca-

mi Nededza a Teplička nad 

Váhom. Tri bežecké stopy

v štvorkilometrovom okruhu 

viedli z Nededze smerom do 

Tepličky a späť. Aj keď nešlo o 

preteky, z hromadného štar-

tu vybehli účastníci v plnom 

nasadení. Na trati sa stretli 

mladšie aj staršie ročníky. 

Keďže stretnutie bolo určené 

hlavne pre rekreačných špor-

tovcov, každý si mohol zvoliť 

trať podľa svojich schopností. 

Vôňa klobásky, vareného vín-

ka a čaju s rumom povzbu-

dzovala bežkárov k rýchlej-

šiemu fi nišu do cieľa.

Na záver podujatia sa rozho-

rela vatra, ktorú symbolicky 

zapálili zástupcovia oboch 

obcí. Každý účastník si odnie-

sol zo stretnutia nielen dobrú 

náladu ale aj malý darček na 

pamiatku.

„Vzhľadom na vrtochy poča-

sia sme podujatie zorganizo-

vali narýchlo. No i tak prišlo 

množstvo ľudí. Vytvorila sa 

tu príjemná, priam rodinná 

atmosféra. Zatiaľ sa nám do-

stávajú len samé pozitívne 

ohlasy, čo nás samozrejme 

veľmi teší,“ prezradil p. Ľuboš 

Mrázik, zástupca starostu

z Tepličky nad Váhom.

ŠPORTOVÉ OKIENKO

Srdcia nadšencov zimných 
športov potešil beh na lyžiach

Katarína Ďugelová

Foto: Miroslav Sabo

„Nie je to po prvý raz, čo sme 

sa ako obce spojili a zorga-

nizovali športové podujatie.

V spolupráci s Tepličkou ale 

aj s ostatnými okolitými ob-

cami chceme naďalej pokra-

čovať a organizovať spoločné 

športové ale aj kultúrnospo-

ločenské podujatia, ktoré ľu-

dí spájajú. Počasie, ale hlavne 

atraktívny šport ako je beh 

na lyžiach vylákal ľudí von-

ku. Príjemne nás prekvapila 

vysoká účasť. Prišli bežkári

i z okolitých obcí, čo nás po-

vzbudzuje k usporiadaniu 

ďalšieho ročníka,“ dodal sta-

rosta obce Nededza Peter 

Vajda.

Poďakovanie patrí dobrovoľ-

níkom, členom Obecného 

športového klubu Nededza 

a členom Telovýchovnej jed-

noty Straník z Tepličky nad 

Váhom.

Text: Marián Frniak

Foto: Ľubomír Hreus

Vianočný
stolnotenisový turnaj

OŠK Nededza stolný tenis 6. liga OŠK Nededza stolný tenis 7. liga
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Jar sme v našej materskej škole 

privítali „Marcom, mesiacom kni-

hy“. Staršie deti si zhotovili kniž-

ky, mladšie leporelá. Boli sme sa 

pozrieť aj v tunajšej obecnej kniž-

nici. Detičky si popozerali rôznu 

literatúru, ale hlavne tú svoju – 

detskú. Pomocou pútavého prí-

behu o zvieratkách dokázali, že 

sú veľmi šikovné

S jarnou tematikou bolo spojené 

bábkové divadelné predstavenie 

„ Prečo je sedmokráska smutná“, 

prevedené bábkoherečkou z Tur-

čianskych Teplíc. Bolo zamerané 

na environmentálnu výchovu a s 

tým spojené prebúdzanie sa prí-

rody na jar.

Bábkoherečka z Bratislavy nám 

zas zahrala divadielko  ,,Koza ro-

hatá a jež“, do ktorého boli pria-

mo zapájané aj deti, čo ich veľmi 

zaujalo a aktívne sa hry zúčast-

ňovali.

Počas jarného obdobia sme 

otvorili i „Rozprávkový bufet“. 

Ten bol plný vitamínov a zdra-

vého jedla. Pre deti bol veľmi 

dôležitý, pretože sa dozvedeli od 

hercov z Piešťan o zdravom stra-

vovaní.

Nemenej zaujímavá sa ukázala 

i besiedka s ujom poľovníkom 

Pavlom Ďuglom. Naši najmenší 

sa dozvedeli, ako poľovníci po-

máhajú zvieratkám v zime, ale 

aj počas roka, keď to potrebujú. 

Najväčšiu radosť im urobili po-

ľovnícke trofeje, ďalekohľad a 

samozrejme chlapcov najviac za-

ujala poľovnícka zbraň. Deti boli 

zvedavé a zahrnuli nášho hosťa  

mnohými všetečnými otázkami.

Veľká noc sa niesla v duchu hesla: 

Pestrá jarPestrá jar

v materskej školev materskej škole

NEDEDŽAN – Občasník o živote Nededze. Vydáva Obecný úrad v Nededzi. Tel.: 041/598 05 19, fax: 598 05 19, e-mail: sekretariat@nededza.eu.

Redakčná rada: Alica Hodásová, Katarína Maršalová, Eva Medvedíková. Grafi cká úprava a tlač: Peter Ďugel DRaM, Za Kaštieľom 153, 013 02 Nededza.

www.nededza.eu

Vlasta Hrušková, riaditeľka MŠ

Foto: archív MŠ

„Veľká noc prichádza, každý sa 

raduje, dievčatko z Nededze va-

jíčko maľuje.“

Na spomínaný sviatok sa deti veľ-

mi tešili, naučili sa rôzne piesne, 

básne. Venovali sa regionálnej 

výchove s výzdobou priestorov 

materskej školy. Pripomenuli si 

tiež  tradície a ľudové zvyky.

Tak takáto pestrá je jar v našej 

materskej škole.


