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Nededžania opäť 
uvarili výborné
halušky

Nadácia Kia Motors 
Slovakia podporila 
zateplenie obecnej 
nehnuteľnosti

JESENNÁ LÁSKA

M
áme tu jeseň. Ročné 

obdobie, ktoré ne-

patrí v rebríčku ob-

ľúbenosti na popredné miesta.

Naopak, väčšina z nás ho radí 

medzi tie menej obľúbené. 

Veď kto by mal rád hmlisté

a chladné rána, sychravé upr-

šané dni, keď sa slnko vôbec 

neukáže na oblohe, chodníky 

a záhrady plné popadaného 

šmýkajúceho sa lístia. Mnohí

z nás nemajú radi toto obdo-

bie z toho dôvodu, že sa končí 

čas prázdnin a letných dovo-

leniek a opäť musíme naplno 

zabrať v práci či v škole. Avšak 

aj jeseň si môžeme zamilo-

vať. Stačí sa iba na ňu pozrieť 

z druhej strany. Veď koho by 

netešil pohľad na stromy hra-

júce mnohými farbami alebo 

na záhradu plnú zaslúženej 

úrody. Srdce každého musí 

zaplesať pri prechádzke farba-

mi a slnkom zaliatym parkom 

či lesom, keď vo vzduchu cítiť 

príjemnú a ničím nezameniteľ-

nú vôňu babieho leta. Zaľúbiť 

sa do takéhoto ročného ob-

dobia je celkom jednoduché. 

Rovnako ako sa jeseň snaží zís-

kať vašu lásku, aj náš časopis 

sa usiluje o vašu priazeň. Zno-

vu sme pre vás pripravili nové 

články najmä zo života našej 

obce, ale i o dianí mimo nej. 

Dúfame, že spolu s jeseňou si 

cestu do vášho srdca nájde aj 

nové číslo Nededžana.

Katarína Maršalová

Obecné hody
navštívil tento rok 
rekordný počet ľudí
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Foto: Eva Medvedíková

Horúčavám odzvonilo,Horúčavám odzvonilo,

leto sa už rozlúčilo.leto sa už rozlúčilo.

Cez záhradu k nám mieriCez záhradu k nám mieri

a už vchádza do dvería už vchádza do dverí

pani jeseň vyfi ntenápani jeseň vyfi ntená

a do farieb zahalená.a do farieb zahalená.

Aby sa jej tu páčilo,Aby sa jej tu páčilo,

vítame ju vrelo, milo.vítame ju vrelo, milo.

Krojované nededzské dievčatá - hody 2016

Foto: Alica Hodásová
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 32

schvaľuje:

program obecného zastupiteľ-

stva s nasledovnými zmenami: 

bod č. 12 bude prejednávaný 

ako bod č. 15. Ako bod č. 12 bu-

de zaradená Kúpna zmluva me-

dzi obcou Nededza a spoločnos-

ťou Žilina Invest, s.r.o. Ako bod 

č. 13 budú prejednané Hodové 

slávnosti Sedembolestnej Panny 

Márie v roku 2016. Ako bod č. 14 

bude prejednanie Zasadnutie 

komisií zriadených pri obecnom 

zastupiteľstve. 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 33

schvaľuje: 

b) overovateľov zápisnice:  Peter 

Ďuríček, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – 0

3. K Informáciám

Uznesenie č. 34

berie na vedomie:

- informáciu o vypracovaní pro-

jektu bleskozvodu na dom 

smútku pre kolaudačné roz-

hodnutie

- informáciu o vypracovanej re-

víznej správe elektroinštalá-

cie na dom č 129/2 ul. Potočná

-  informáciu o nutnosti výme-

ny starej NN prípojky k domu  

smútku a následnom vyhoto-

vení revíznej správy

-  informáciu o príprave staveb-

ného povolenia na výstavbu 

futbalovej tribúny

- informáciu o kultúrnospolo-

čenskej akcii Deň matiek, kto-

rá sa konala dňa 08.05.2016. 

Poďakovanie patrí komisii kul-

túry za jej prípravu.

-  informáciu o neschválení žia-

dosti o NFP z Ministerstva 

životného prostredia na rozší-

renie kanalizácie  aglomerácia 

Varín NFP 310010A095, v kto-

rej bola obec Nededza (lokali-

ta Stav) a 5 ďalších obcí

-  informáciu o športovej akcii 

Deň detí, ktorá sa konala dňa 

28.05.2016. Poďakovanie patrí  

Dobrovoľnému hasičskému 

zboru v Nededzi, komisii kul-

túry a Obecnému športovému 

klubu Nededza, ako aj zamest-

nancom obce za jej prípravu.

- informáciu o akcii Zvalenie 

obecného mája, ktorá sa 

uskutočnila dňa 28.05.2016 za 

podpory  Obecného športové-

ho klubu Nededza

-  informáciu o výmene ochran-

ných sietí na futbalovom ih-

risku a 3 kusov mantinelov na 

multifunkčnom ihrisku

-  informáciu o podpísaní zmlu-

vy so spoločnosťou NATUR 

PACK, a.s. ako OZV (organizá-

ciou zodpovedného výrobcu) 

ohľadne triedeného odpadu

-  informáciu o zasadnutí jed-

notlivých komisií v mesiaci 

máj a jún 2016. Komisia kultú-

ry, mládeže a športu zasadala 

4krát a Komisia stavebná, ži-

votného prostredia a verejné-

ho poriadku zasadala 3krát.

4. K Zmluve o dlhodobom 
nájme pozemku par. č. 
KN-C 578/5 o výmere 60 
m2 a par. č. KN-C 561/5 
o výmere 36 m2 od Urbá-
ru obce Nededza

Uznesenie č. 35

schvaľuje

Zmluvu o dlhodobom nájme po-

zemku par. č. KN-C 578/5 o vý-

Uznesenia zo 4. (štvrtého) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 13. júna 2016 o 18:30 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

mere 60 m² a par. č. KN-C 561/5 

o výmere 36 m² od Urbáru obce 

Nededza pozemkové spoločen-

stvo v k.ú. Nededza

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – 0

5. K VZN č. 4/2016 o na-
kladaní s komunálnym 
odpadom a drobným 
stavebným odpadom na 
území obce Nededza

Uznesenie č. 36

schvaľuje

VZN č. 4/2016 o nakladaní s ko-

munálnym odpadom a drobným 

stavebným odpadom na území 

obce Nededza

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – 0

6. K Plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontro-
lóra na II. polrok 2016

Uznesenie č. 37

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavné-

ho kontrolóra na II. polrok 2016 

s doplnením o vypracovanie  

zoznamu nehnuteľného majet-

ku obce Nededza k dátumu vy-

pracovania plánu a doplnením 

o vyúčtovanie fi nančnej dotácie 

obce za činnosť rozhodcov pre 

Obecný športový klub v Nededzi 

za rok 2014 a 2015

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – 0

7.  K Stanovisku hlavného 
kontrolóra k Záverečné-
mu účtu obce Nededza 

za rok 2015

Uznesenie č. 38

berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu obce Nede-

dza za rok 2015

8. K Záverečnému účtu ob-
ce Nededza za rok 2015

Uznesenie č. 39

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 40

Obecné zastupiteľstvo schva-

ľuje použitie prebytku v sume 

253 252,44 EUR zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

na :

- tvorba rezervného fondu  253 

252,44 EUR. 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – 0

9. K Správe nezávislého 
audítora o overení úč-
tovnej závierky obce 
Nededza za rok 2015

Uznesenie č. 41

berie na vedomie

Správu nezávislého audítora 

o overení účtovnej závierky ob-

ce Nededza za rok 2015

10. K Individuálnej výroč-
nej správe obce Nede-
dza za rok 2015 a Do-
datku správy audítora 
o overení súladu Výroč-

nej správy s účtovnou 
závierkou

Uznesenie č.42

berie na vedomie

Individuálnu výročnú správu ob-

ce Nededza za rok 2015

Uznesenie č. 43

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 2015

11. K Vyradeniu drobného 
majetku obce Nededza

Uznesenie č. 44

schvaľuje

protokol o vyradení drobného 

majetku obce zo dňa 01.06.2016 

a to v nadobúdacej hodnote 

969,59 €, pričom tento majetok 

je už ďalej nepoužiteľný 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – 0

12. Ku Kúpnej zmluve me-
dzi obcou Nededza 
a spoločnosťou Žilina In-
vest, s.r.o.

Uznesenie č. 45

schvaľuje

Kúpnu zmluvu medzi obcou 

Nededza a spoločnosťou Žilina 

Invest, s.r.o. týkajúcu sa kúpy 

nasledovných pozemkov a to za 

cenu 1 EURO:

- 1/1 k celku parcely registra „C“, 

evidovanej na katastrálnej mape 

ako pozemok s parc. č. 472, druh 

pozemku: trvalá trávne porasty 

o výmere 654 m2, zapísanej na 

LV 942 v katastrálnom území 

Nededza, obec Nededza, okres 

Žilina,

- 1/1 k celku parcely  registra „C“, 

evidovanej na katastrálnej mape 

ako pozemok s parc. č. 492, druh 

pozemku: zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 1752 m2, 

zapísanej na LV 942 v katastrál-

nom území Nededza, obec Ne-

dedza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

494/1, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 14302 m2, zapísanej 

na LV 942 v katastrálnom území 

Nededza, obec Nededza, okres 

Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra „C“, 

evidovanej na katastrálnej ma-

pe ako pozemok s parc. č. 495/1, 

druh pozemku: trvalá trávne 

porasty o výmere 4115 m2, zapí-

sanej na LV 942 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra „C“, 

evidovanej na katastrálnej ma-

pe ako pozemok s parc. č. 495/5, 

druh pozemku: trvalá trávne 

porasty o výmere 4368 m2, za-

písanej na LV 942 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra „C“, 

evidovanej na katastrálnej mape 

ako pozemok s parc. č. 497/289, 

druh pozemku: ostatné plochy 

o výmere 145 m2, zapísanej na 

LV 942 v katastrálnom území 

Nededza, obec Nededza, okres 

Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra „C“, 

evidovanej na katastrálnej mape 

ako pozemok s parc. č. 497/290, 

druh pozemku: ostatné plochy o 

výmere 120 m2, zapísanej na LV 

942 v katastrálnom území Nede-

dza, obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/1, druh pozemku: orná pôda 

o výmere 1157 m2, zapísanej na 

LV 942 v katastrálnom území 

Nededza, obec Nededza, okres 

Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/2, druh pozemku: ostatné 

plochy o výmere 25645 m2, za-

písanej na LV 942 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok 

s parc. č. 498/263, druh pozem-

ku: orná pôda o výmere 1383 

m2, zapísanej na LV 942 v ka-

tastrálnom území Nededza, 

obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/275, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 8935 m2, zapí-

sanej na LV 942 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/318, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 557 m2, zapí-

sanej na LV 942 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/322, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 487 m2, zapí-

sanej na LV 942 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/325, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 2756 m2, zapí-

sanej na LV 942 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/339, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 1594 m2, zapí-

sanej na LV 942 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra „C“, 

evidovanej na katastrálnej mape 

ako pozemok s parc. č. 498/347, 

druh pozemku: orná pôda o vý-

mere 28 m2, zapísanej na LV 942 

v katastrálnom území Nededza, 

obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

567/1, druh pozemku: zastava-

né plochy a nádvoria o výme-

re 48 m2, zapísanej na LV 942 

v katastrálnom území Nededza, 

obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape 

ako pozemok s parc. č. 498/262, 

druh pozemku: orná pôda o vý-

mere 64 m2, zapísanej na LV 463 

v katastrálnom území Nededza, 

obec Nededza, okres Žilina,

- 56/60 k celku parcely registra 

„C“ evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/274, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 165 m2, zapí-

sanej na LV 475 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 19/20 k celku parcely  registra 

„C“ evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/324, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 190 m2, zapí-

sanej na LV 952 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 11/12 k celku parcely   registra 

„C“ evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/337, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 200 m2, zapí-

sanej na LV 966 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina,

- 4/6 k celku parcely  registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape 

ako pozemok s 

parc. č. 498/321, druh pozemku: 

orná pôda o výmere 241 m2, za-

písanej na LV 1090 v katastrál-

nom území Nededza, obec Ne-

dedza, okres Žilina,

- 20/48 k celku parcely  registra 

„C“ evidovanej na katastrálnej 

mape ako pozemok s parc. č. 

498/317, druh pozemku: orná 

pôda o výmere 241 m2, zapísa-

nej na LV 1452 v katastrálnom 

území Nededza, obec Nededza, 

okres Žilina

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – 0

13. K Hodovým slávnos-
tiam Sedembolestnej 
Panny Márie v roku 2016

Uznesenie č. 46

berie na vedomie návrh JUDr. 

Mariána Cesneka, aby bol k po-

zvánke pre domácnosť na Ho-

dové slávnosti vložený aj lístok 

na jedlo (guláš alebo klobásu) a 

jeden nápoj zdarma pre našich 

občanov nad 18 rokov resp. pre 

všetkých (vrátane detí) pre kul-

túrnospoločenskú akciu Hodové 

slávnosti 

14. K zasadnutiam komisií 
zriadených pri obecnom 
zastupiteľstve

Uznesenie č. 47

berie na vedomie požiadavku 

poslanca JUDr. Mariána Cesne-

ka, aby mu boli mailom zasiela-

né kópie zo zápisov rokovania 

jednotlivých komisií
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Slovo starostu
Vážená spoluobčania,

júl, august, september, čas od-

dychu, dovoleniek a voľna má-

me za sebou.  Dúfam, že kaž-

dý toto obdobie strávil podľa 

vlastných predstáv a načerpal 

nových síl do ďalšieho obdobia.

V našej obci aj počas tohto ob-

dobia pokračovali práce na jej 

rozvoji. Ako som  v minulom 

Nededžanovi písal  bola vyko-

naná kolaudácia Domu smútku, 

pričom sme museli na základe 

požiadavky Regionálneho úra-

du verejného zdravotníctva 

v Žiline doriešiť napojenie objek-

tu  na kanalizáciu alebo vlastnú 

žumpu. Dohodli sme sa že po-

stačuje žumpa ktorá spĺňa poža-

dované parametre a je fi nančne 

podstatne menej náročná ako 

pripojenie na kanalizáciu a vyda-

nie kolaudačného rozhodnutia 

by malo byť v krátkej dobe.

Dom č.129 na ulici Potočná (ved-

ľa požiarnej zbrojnice prešiel 

záverečnou fázou dokončenia a 

to zateplením a novou fasádou 

so soklom vrátane vonkajšieho 

schodiskového zábradlia. Bu-

de ešte potrebné dokončiť časť 

vonkajších chodníkov a okolia. 

Takto je objekt celkom plne 

funkčný s možnosťou  plného 

využitia. V podkroví plánujeme 

dočasne umiestniť, čiastočne v 

obmedzenom režime,  materskú  

školu v budúcom  roku počas 

rekonštrukcie - prístavby  pô-

vodnej materskej školy, teda ak 

sa nič mimoriadne nestane „vis 

major„.

Potom sa podkrovie bude vyu-

žívať podľa požiadaviek obce, 

prípadne vhodných iných po-

žiadaviek. Poďakovanie patrí Kia 

Motors Slovakia s.r.o. za 7 000 

eur, ktoré poskytli ako podporu 

pri zateplovaní tohto nášho ob-

jektu.

Za podporu výstavby tribúny 

na ihrisku pre OŠK Nededza, 

ktorá je v súčastnosti v príprav-

nej fáze, sa treba poďakovať aj 

spoločnosti Mobis, ktorá pos-

kytla fi nancie v sume 15 000 

eur. V rámci zveľaďovania náš-

ho obecného majetku sme si 

nemohli nevšímať potrebu vy-

budovať tiež sociálne zariade-

nie pri šatniach obecného špor-

tového klubu pre verejnosť. Tie 

budú využívané najmä počas 

akcií na ihrisku. Bude sa jednať 

o sociálne zariadenia vybudo-

vané tzv. kontajnerovým spô-

sobom.

Rád by som tiež spomenul na-

še obecné Hodové slávnosti 

Sedembolestnej Panny Márie, 

ktorých sa zúčastnilo mno-

ho ľudí. Predovšetkým našich 

občanov, ale i rodákov a náv-

števníkov najmä zo susedných 

obcí. Z tohto miesta preto patrí 

poďakovanie všetkým, ktorí sa 

podieľali na tom, aby tento roč-

ník hodov prebehol v poriadku. 

Či už sa jedná o našich hasičov, 

zamestnancov obecného úra-

du, komisiu kultúry, mládeže 

a športu alebo viacerých obča-

nov - dobrovoľníkov. Verím, že 

na tohtoročných oslavách našej 

patrónky Vás zaujal program, 

a tiež, že ste sa dobre zabavili 

a spoločne sa stretli.

V tomto jesennom sychravom 

období Vám prajem pevné zdra-

vie a tiež chuti do prác, ktoré nás 

v toto ročné obdobie čakajú, či 

už doma alebo v záhrade.

Peter Vajda, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu  
 

Uznesenie č. 52

schvaľuje:

program obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie:

Za -  5 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vla-

dimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 53

schvaľuje: 

b) overovateľov zápisnice:  Milan 

Drábik, Mgr. Darina Janušová

Hlasovanie:

Za -  5 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vla-

dimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

3. K informáciám  

Uznesenie č. 54

berie na vedomie:

- informáciu o vyhotovení rozbo-

ru vody zo studne pri oddycho-

vej zóne na hornom konci obce

- informáciu o ukončení projek-

tu na zateplenie domu č. 129/2 

na ul. Potočná. Celková cena: 

15.124,40 €, z toho 7.000 € fi nan-

covaných cez projekt Nadácie 

Kia Motors Slovakia

- informáciu o Hodových sláv-

nostiach Sedembolestnej Panny 

Márie, ktoré sa uskutočnia 15. 

a 16.09.2016

- informáciu o zúčastnení sa 2 

družstiev z Nededze na akcii 

Halušky Lutiše, ktorá sa konala 

dňa 20.08.2016 v rámci hodo-

vých slávností obce Lutiše, pri-

čom staršie družstvo obsadilo 

1. miesto. Za reprezentáciu obce 

patrí obom družstvám poďa-

kovanie, menovite: Mgr. Darina 

Janušová, Božena Jankovská, 

Michal Jankovský, Mgr. Viliam 

Bollo a členovia divadla Naopak

- informáciu o meškaní dodania 

kompletnej projektovej doku-

mentácie na materskú školu od 

Ing. Petra Mrvečku v lehote cca. 

2 mesiace. Za uvedené meška-

nie bude obec uplatňovať sank-

cie v zmysle uzatvorenej zmlu-

vy.

- informáciu o realizácii žumpy 

na zachytenie odpadových vôd 

s objemom 2 m³ podľa požiada-

viek Regionálneho úradu verej-

ného zdravotníctva

- informáciu o ukončení 1. etapy 

prác na dome č. 3/3 (kaštieľ), fi -

nančné prostriedky vyčlenené 

na tento kalendárny rok boli vy-

čerpané v sume 35.000 € s DPH

- informáciu o rozšírení bezdrô-

tového rozhlasu na ulici Na Zá-

humní

- informáciu o zmene otváracích 

hodín obecnej knižnice nasle-

dovne: streda od 15:00 do 17:00 

hod. a piatok od 16:00 do 18:00 

hod. Zároveň sa zmenila kni-

hovníčka. Novou knihovníčkou 

je Mária Vajdová.

- informáciu o vyriešení stavu 

odvodu dažďovej vody z areá-

lu VIX, s.r.o. (riešila predmetná 

spoločnosť vo vlastnej réžii)

- informáciu o neakceptovaní ná-

vrhu na dobrovoľnú úhradu ško-

dy od Marty Škorvánkovej na zá-

klade odporúčania jednotlivých 

komisií

- informáciu o postupe futbalis-

tov OŠK Nededza v jednotlivých 

súťažiach nasledovne: 

 žiaci  postúpili do 1. triedy do-

rast obsadil 3. miesto v 4. lige 

skupine A

 muži postúpili do 1. triedy (po 

novom do 6. ligy)

- informáciu o založení futbalové-

ho družstva prípravky, v ktorom 

sú žiaci od 6 do 9 rokov

4. K znaleckému posudku na 
par. č. KN E 515 v k.ú. Ne-
dedza o výmere 1730 m2 

Uznesenie č. 55

berie na vedomie:

Znalecký posudok č. 132/2016 

na par. č. KN E 515 v k.ú. Nededza 

o výmere 1730 m²  vypracovaný 

Ing. Mariánom Mrázikom

Uznesenie č. 56

schvaľuje:

návrh cenovej ponuky pre vlastní-

kov pozemkov v KN E 515 v k.ú. Ne-

dedza o výmere 1730 m² zo strany 

obce s prihliadnutím na znalecký 

posudok a za cenu do sumy 25 €/1 

m²

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik,  Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

5. K voľbe prísediaceho 
Okresného súdu Žili-
na podľa § 140 zákona 
385/2000 Z.z. na obdobie 
rokov 2016 - 2020

Uznesenie č. 57

schvaľuje

podľa § 140 zákona 385/2000 Z.z. 

voľbu prísediacej Okresného sú-

du Žilina – Anny Mravcovej, trvale 

bytom Hlavná 19/19, Nededza na 

obdobie rokov 2016 - 2020

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik,  Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

6. K výstavbe sociálnych za-
riadení v areáli OŠK

Uznesenie č. 58

schvaľuje

zámer vybudovania sociálnych za-

riadení v areáli šatní OŠK formou 

kontajnerových systémov

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik,  Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

7. Ku Kúpnej zmluve medzi 
obcou Nededza a Stre-
doslovenská energetika 
– Distribúcia, a.s.  na par. 
č. KN C 557/161 a KN C 

557/162 – zahustenie TS 
pre IBV Horný koniec

Uznesenie č. 59

schvaľuje

Kúpnu zmluvu medzi obcou Nede-

dza a Stredoslovenská energeti-

ka – Distribúcia, a.s.  na par. č. KN 

C 557/161 o výmere 8 m² a KN C 

557/162 o výmere 4 m² – trafosta-

nica pre individuálnu bytovú vý-

stavbu - Horný koniec

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik,  Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 

Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti - 0

Zdržal sa – 0

8. K riešeniu káblovej televí-
zie v obci Nededza

Uznesenie č. 60

schvaľuje

možný zámer riešenia odpredaja 

káblovej televízie v obci Nededza

Hlasovanie:

Za -  4 MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Ing. Miloš Ja-

nek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0

Zdržal sa – Milan Drábik, Ing. Vla-

dimír Zajac

9. K Rôznemu

Uznesenie č. 61

berie na vedomie žiadosť na re-

alizovanie športovej činnosti – 

jumpingu od Miroslavy Zajacovej 

v sále kultúrneho domu v utorky 

a štvrtky od 16:45 do 17:45 hod.

Uznesenie č. 62

berie na vedomie návrh na vyho-

tovenie polepov na autobus Mer-

cedes Benz Tourismo ZA 619 FY 

a odporúča ich vyhotovenie

Uznesenie č. 63

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie č. 3/2016

Uznesenie č. 64

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie č. 4/2016

Uznesenie č. 65

berie na vedomie

rozpočtové opatrenie č. 5/2016

Uznesenie č. 66

schvaľuje

rozpočtové opatrenie č. 6/2016   

Uznesenie č. 67

odporúča upozorniť listom maji-

teľa nehnuteľnosti č. 187/2 na ulici 

Na Skotni na nevhodné a nebez-

pečné parkovanie v križovatke

V Nededzi, 12.09.2016

PhDr. Peter Vajda

starosta obce

Uznesenia z 5. (piateho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 12. septembra 2016 o 17:30 hod v zasada-
cej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

15. K Rôznemu

Uznesenie č. 48

berie na vedomie Žiadosť spo-

ločnosti VIX s.r.o., Žilina o sta-

novisko k prevádzkovaniu tzv. 

súkromného klubu na adrese 

Potočná 95/20 v Nededzi

Uznesenie č. 49 

odporúča v zmysle právnej ana-

lýzy od JUDr. Sotolářa postúpiť 

predmetný podnet na prešetre-

nie Okresnému úradu v Žiline, 

odbor živnostenského podnika-

nia a Daňovému úradu v Žiline

Uznesenie č. 50

berie na vedomie informáciu od 

Okresného úradu Žilina týkajú-

cu sa voľby prísediacich Okres-

ného súdu

Uznesenie č. 51

berie na vedomie

návrh spoločnosti VIX, s.r.o. Ži-

lina na prehodnotenie času pre-

vádzky pohostinských služieb 

v prevádzkarni „Piváreň pod 

Straníkom“

V Nededzi, 13.06.2016

PhDr. Peter Vajda

starosta obce

Obecná budova 
dostala nový šat

Budova na ulici Potočná č. 

129/2, t.j. bývalá Janeko-

va chalupa si za posledné 

obdobie prešla viacerými 

zmenami. Najnovšie sa 

podarilo zrealizovať jej za-

teplenie, podbitie poddá-

šia, položila sa nová dlažba 

na vonkajšie schodisko a 

zhotovil sa sokel. Pribudlo 

i vonkajšie zábradlie. Sa-

motným zateplením sa 

badateľne zlepšili jej tepel-

noizolačné vlastnosti, čo je 

v dnešnej dobe nevyhnut-

né. Tieto práce sme moh-

li realizovať aj vďaka fi -

nančnej podpore Nadácie 

Kia Motors Slovakia, ktorá 

nám na základe vypracova-

ného projektu prispela su-

mou 7000 €, za čo im pat-

rí poďakovanie.

Text a foto: Alica Hodásová
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Hodové slávnosti mali 
rozmanité chute
V dňoch 15. - 16. septembra 

2016 sme si v nádhernom sl-

nečnom počasí pripomenuli 

sviatok svojej patrónky. Na Ho-

dových slávnostiach Sedem-

bolestnej Panny Márie sme 

privítali doposiaľ najvyšší po-

čet hostí. Najviac divákov bolo 

prirodzene z radov domácich, 

pre ktorých je toto naše tra-

dičné podujatie predovšetkým 

určené. Avšak mnoho rodákov, 

či návštevníkov zo susedných 

obcí, ale aj neznámych tvári nás 

doslova pozitívne prekvapilo. 

Aj to svedčí o tom, naše hody 

sa dostávajú do povedomia

v širokom okolí.

Čakal na nás bohatý kultúrny 

program. Ten započala sláv-

nostná svätá omša, ktorú slúžil 

pán farár Pavol Kalabus. Tento 

rok sme sa síce museli zaobísť 

bez koníkov, avšak určite sa 

bolo na čo pozerať. Nededzské 

dievčatá v krojoch za doprovo-

du výbornej ľudovej hudby Ja-

vorové husle rozdávali po svä-

tej omši vynikajúce moravské 

koláče z kuchyne pani Koneko-

vej. Hasiči z dobrovoľného ha-

sičského zboru v Nededzi spolu 

so svojimi kolegami z Gbelian 

dodali omši sviatočný punc. 

Na vonkajšom pódiu po 

úvodnom slove starostu obce

Petra Vajdu vystúpili viacerí 

účinkujúci. Najznámejšia dvo-

jica zabávačov Robo Kajzer

a Peter Meluš pobavili svojou 

Text: Alica Hodásová 

Foto: Miroslav Sabo, Alica Hodásová
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humornou šou veľké 

množstvo divákov. Fol-

klórny súbor Vršatec 

predviedol oku lahodia-

ce hudobno - tanečné 

predstavenie. Staršiu 

generáciu potešil zná-

my spevák Peter Stašák, 

ktorý využil príležitosť a 

do spevu zapojil  i nášho 

pána starostu. Tí mladší 

si mohli zaspievať a za-

skákať na tóny žilinskej 

rockovej legendy – ka-

pely AYA. Tá dala priam 

dokonalú bodku za 

štvrtkovým kultúrnym 

programom.

V piatok sme si po prvýkrát

 v našej obci mohli vypočuť 

country piesne a to v podaní 

kapely ACM a naši poľovníci 

uvarili chutný guláš. Večer už 

patril hudobnej skupine Kor-

tina, ktorá vyhrávala ešte aj

v skorých ranných hodinách.

O priebeh hodovej zábavy sa 

postarali naši hasiči.

Súčasťou miestnych osláv boli 

i zaujímavé sprievodné atrakcie, 

kolotoč, rôzne stánky, či výbor-

né zabíjačkové špeciality.

Dúfajme, že opäť o rok sa všet-

ci takto spoločne zabavíme na 

našich nededzských hodoch!
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Mnohí to poznáme. Prichádzame domov neskoro večer, 

parkujeme auto čím bližšie ku vchodovým dverám. Ráno 

zase čakáme, kedy sa rozvidnie... Jednoducho bez ve-

rejného osvetlenia si v dnešnej dobe nevieme náš život 

predstaviť. A práve toto osvetlenie v našej obci postupne 

obnovujeme. Podaktorí ste už zrejme postrehli, že staré, 

miestami i blikajúce žlté svetlá nahradili nové LED svie-

tidlá. Tie majú v porovnaní s klasickým typom žiaroviek 

nesporne viacero výhod. Jednou z výhod je ich veľmi vy-

soká životnosť. Okrem toho majú nízke prevádzkové ná-

klady, pretože nepotrebujú také veľké množstvo elektriny 

ako obyčajné žiarovky a vyznačujú sa nízkymi nárokmi na 

údržbu. Sú odolné voči nárazom, neobsahujú zdraviu vy-

soko škodlivú ortuť a z pohľadu ekológie nezaťažujú naše 

životné prostredie, nakoľko produkujú nulové hodnoty 

svetelného smogu. Obec pristúpila k výmene tých ener-

geticky najnáročnejších svietidiel so spotrebou nad 100 

wattov. Zatiaľ je v pláne celkovo vymeniť 40 kusov zasta-

ralých žiaroviek. Veríme, že tieto nové nám budú slúžiť čo 

najdlhšie a v dobrom stave, a tak usporíme väčšie množ-

stvo elektrickej energie. To by sa malo následne odraziť

i na obecných platbách za elektrinu.

Svietiť budeme po novom

HALUŠKOVÉ DERBY

Text: Eva Medvedíková 

Foto: Dagmar Bollová

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Text a foto: Alica Hodásová

Dňa 20. augusta 2016 sa vydali dve družstvá z Nededze na 

varenie halušiek v obci Lutiše, v rámci 6. ročníka hodových 

slávností. V tíme č. 1 sa za Nededzu postavili Darina Janu-

šová, Božena Jankovská, Michal Jankovský a Viliam Bollo. 

Za tím č. 2 pod vlajkou Divadla Naopak bojovali divadelní-

ci Peter Šeliga, Barbora Janurová, Eva Medvedíková, Tomáš 

Medvedík a Samuel Piala. Celkovo sa zúčastnili varenia

4 družstvá. Program sprevádzal ľudový zabávač, ktorý na 

striedačku povzbudzoval kuchárov-amatérov za hrncami

a futbalistov z rôznych kútov obce Lutiše a okolia na ihrisku.

Na prvom mieste sa s prehľadom umiestnilo družstvo

z Nededze, na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Bitarová a 

na 3. mieste to bolo družstvo z Lutíš. Zemiakovú medailu

s cenou útechy získalo Divadlo Naopak. Okrem varenia ha-

lušiek a zápolenia vo futbale sa konala aj sprievodná súťaž 

jedenia halušiek na čas, v ktorej zvíťazil Nededžan Michal 

Jankovský. Celé podujatie sa nieslo v duchu hesla „nie je 

dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, čo utvrdzovala pohodová 

nálada, pekné počasie a veselo využitý sobotný čas. Už te-

raz sa tešíme sa na ďalší rok!

Milé deti,                     

Obecný úrad v Nededzi Vás pozýva

na stretnutie so Svätým Mikulášom,

ktoré sa uskutoční dňa

03.12.2016 o 16:00 hod.

pri vianočnom stromčeku pred obecným úradom.pppppppp
Nededza

Pre pekný verš,

Mikuláš,

ponáhľaj sa do Nededze

medzi nás!
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Text: Eva Medvedíková 

Ako oslavovali naši 
predkovia dožinky.
Tradície našich predkov sú 

prítomné v našich životoch, či 

už si ich uvedomujeme alebo 

ich okolo nemo obchádzame. 

Každé ročné obdobie v sebe 

skrýva svoje slávnosti, obyčaje 

rituály, ktoré zažívali naši pra-

starí rodičia celý ich život a bol 

to pre nich spôsob ako utužiť 

vzťahy s priateľmi, rodinou 

a susedmi.  Bolo to pre nich tak 

prirodzené ako pre nás zapnúť 

počítač a napísať na sociálnych 

sieťach ako sa kto má. Prichá-

dzame o tzv. prvé kontakty. Ne-

dokážeme sa postupne rozprá-

vať, podaktorí bez nakopnutia 

ani zabávať a už vôbec nie rie-

šiť konfl itky a nedorozumenia, 

čím len prehlbujeme chaos 

medziľudských vzťahov. Ľudia 

si kedysi boli bližší a práve rôz-

ne slávnosti a udalosti viazané 

na určité mesiace ich ešte viac 

utužovali. Aj v našej malebnej 

dedinke máme rôzne príleži-

tosti sa spolu vidieť a povedať, 

čo máme nové v živote. Či už sú 

hody, punčové slávnosti, špor-

tové dni alebo súťaže pre deti, 

stále sa nájdu ľudia, ktorí chcú 

utužovať naše spoločenstvo 

a aj keď sme rôznorodí, z toho 

miliónu tém, čo na svete exis-

tuje, sa vždy musí nájsť téma, 

kde sa človek nájde a druhý 

človek, ktorý vyzeral tak cudzo 

a vzdialene, sa zrazu znenazda-

nia priblíži. A takto vznikajú 

a utužujú sa vzťahy. Nemusíme 

mať hneď sto najlepších pria-

teľov, stačí ich pár, ale prečo sa 

na seba mračiť a strpčovať život 

sebe a okoliu, keď ten život je 

taký krátky. A toto vedeli ľudia 

odpradávna. Vo svete, keď ne-

fungovalo umelé osvetlenie 

a ústredné kúrenie, krátkosť 

života si ľudia uvedomovali 

oveľa viac ako dnes. Tým, že dni 

sa od jesene skracujú, v ľuďoch 

sa upevňoval pocit, že taký ko-

lobeh majú aj ich životy. Preto 

žili ako sa dalo, so svojimi sta-

rosťami a radosťami a s množ-

stvom ľudových tradícií, povier, 

príbehov, zvyklostí. Preto aj 

v časopise Nededžan sme sa 

rozhodli,  že čitateľom priblíži-

me v každom ročnom období 

prehľad tradícií. V tomto čísle 

sa pozrieme bližšie na dožinko-

vé slávnosti.

August znamená vrcholenie 

úrody, veľa práce na poliach 

a následne oslavu toho, aký 

bol rok hojný a príroda štedrá 

k človeku a obdarila ho svoji-

mi pokladmi. Už starí Rimania 

oslavovali v lete okolo 23. júla 

tzv. neptunálie. Boli to slávnos-

ti na počesť riečneho a morské-

ho boha Neptúna. Germáni zas 

slávili Lammas, tzv. Bohníkovú 

omšu, Kelti to volali Lughna-

sadh, čo podľa keltskej legendy 

bola oslava svadby keltského 

boha poľnohospodáro Lugh 

a vzal si za ženu bohyňu zeme. 

Zároveň to bolo ospravedlne-

nie ľudí prírode, že jej rastliny 

oberajú o život kvôli svojej 

obžive. Z prvých pozbieraných 

klasov sa upiekol chlieb a ko-

láč z ovsa, ktorí sa delil medzi 

priateľov.  Niekedy slávnosti 

boli sprevádzané kruhovými 

tancami okolo tzv. matky zrna, 

čo bol slamený panák na palici 

postavený na malom štvorci 

obilia. Túto tradíciu prebrali aj 

slovanské kmene a bola súčas-

ťou dožinkových slávností. Na 

úvod dožiniek najkrajšie dievča 

z dediny odovzdalo hlavnému 

hospodárovi dožinkový ve-

niec zo stebiel obilia a poľných 

kvetov, vyzdobený farebnými 

stužkami.  Bolo to znamenie, 

že ťažká práca na poli skončila 

a začína čas veselia na oslavu 

úrody. Dievča bolo následne 

obliaté vodou, aby obilie osta-

lo čisté. Pri zvážaní poslednej 

fúry sa na vrchol posadilo dieťa 

s červenými kvetmi alebo ženu 

v červených šatách, aby bola 

úroda ochránená pred všet-

kým zlým. Počas dožiniek sa 

jedlo, pilo a tancovalo, spieva-

lo, veniec počas osláv žencov 

pri tom celý čas visel nad sto-

lom. Bol to zároveň čas, kedy 

ľudia sa mohli predviesť, buď 

športovým alebo umeleckým 

talentom. Zakazovali sa sváry, 

manželské rozbroje, násilie či 

vymáhanie dlhov. Samozrej-

me, bolo to aj obdobie úkonov, 

ako napríklad vhodný čas na 

uvitie tzv. kytice proti blesku. 

V strede bol žltý divozel a oko-

lo 7 alebo 9 bylín, bol to ľubov-

ník, zemežlč, harmanček, myší 

chvost, palina, harmanček, 

myší chvost, palina, valeriá-

na, arnika, réozmarín, šalvia, 

mäta a tymián. Byliny sa mali 

zbierať pred východom slnka 

a nesmeli sa odrezať kovovým 

nástrojom. Táto kytica sa dáva-

la chorému dobytku pri kŕmení 

a chránila ho pri vyháňaní na 

pašu. Pri búrke sa časť kytice 

hádzala do ohňa na ochranu 

príbytku. Taktiež sa počas ob-

žinkových hodov vila obilná 

bábika, tzv. obilné matky. Boli 

uvité z posledných stebiel 

alebo otiepky.  Doma bola na 

čestnom mieste až do ďalšej 

žatvy a symbolizovala hojnosť. 

Taktiež sa zdobilo jablko. Malo 

byť žlté a zdobilo sa lesnými 

plodmi, ovocím, kláskami, 

stred sa vydlabal a do vnút-

ra sa dala sviečka.  Typickým 

dožinkovským pokrmom bol 

chlieb so soľou alebo posúchy 

zo zvyškov chlebového cesta, 

tzv. postruhne alebo ako ich 

poznáme my, podplameníky, 

ďalej tam boli koláče v tvare 

kolesa, vencov, klasov, jedla 

sa obilná kaša, baranina a pilo 

sa pivo. Za celým tým veselím 

sa však skrýval smútok za od-

chodom úrodného obdobia 

a strach z prichádzajúcich po-

nurých zimných dní.

Doteraz dožinkové slávnosti 

fungujú, síce v upravenejšej 

forme. Ale stále máme tak mož-

nosť zažiť aspoň časť z toho 

magického obdobia, ktoré 

poznáme z rozprávania našich 

prastarých rodičov. Na budúci 

rok stačí pozrieť program Ora-

vy alebo Vajnorov, zobrať rodi-

nu a priateľov a zažiť na vlast-

nej koži, ako sa slovenský ľud 

vie zabávať, napríklad aj vtedy, 

keď končí úrodné obdobie.

Nededžan

Naši hasiči majú najkrajšiu 
Áviu a bojujú o poháre.
Naši hasiči sa za uplynulé ob-

dobie od februára do októbra 

2016 zúčastnili niekoľkých ha-

sičských súťaží a podujatí. Pr-

vou  z nich bol 2. ročník Medzi-

národného zrazu hasičských 

vozidiel Avia, ktorý sa konal 

14.5.2016 v obciach Makov, 

Turzovka a Staškov.

Súťažili sme v rámci niekoľkých 

súťažných disciplín. Pre nás špe-

ciálnou z nich bola disciplína s 

názvom “Najkrajšia Avia zrazu”, 

v ktorej sme obsadili fantastické 

1.miesto. Súčasťou tejto disciplí-

ny bol vzhľad vozidla, vnútorne 

vybavenie vozidla, slušnosť 

a kolektívnosť družstva. Po mi-

nuloročnom tesnom neúspe-

chu v tejto disciplíne sme naše 

auto opäť vylepšili a získali tak 

pohár za prvé miesto.

Hasičská súťaž v obci Řeka

Na základe pozvánky, ktorú 

dostal starosta obce Nede-

dza, sme sa zúčastnili medzi-

národnej súťaže v mestečku 

Řeka, ktorá sa konala 2.7. 

2016. Toto malé české mes-

tečko má okolo 580 obyva-

teľov a nachádza sa v okrese 

Frýdek-Místek, neďaleko od 

mesta Třínec.

Pre nás to bola veľmi špe-

ciálna súťaž. Prvýkrát sme 

išli na medzinárodnú súťaž, 

kde sme si vyskúšali aj sú-

ťaženie so športovými ha-

dicami a konfrontovali sa 

s družstvami viacerých ná-

rodností. Súťaže sa zúčast-

nili družstvá z Čiech, Poľska 

a zo Slovenska. S časom 

18,90 sekúnd sme tu obsadili 

pekné 5.miesto.

Hasičská súťaž v Gbeľanoch

Dňa 2.10.2016 sme súťažili 

na hasičskej súťaži v Gbe-

ľanoch. Išlo o nultý ročník 

memoriálu Gabriela Trizu-

liaka, ktorý bol dlhoročným 

členom a veliteľom hasičské-

ho zboru v Gbeľanoch. Tejto 
Text: Michal Janek

Foto: Archív DHZ Nededza

súťaže sa zúčastnili obe naše 

družstvá. Družstvám sa darilo 

výborne. Tím A obsadil prvé 

miesto  a tím B obsadil druhé 

miesto. Získali sme 2 poháre a 

fi nančnú odmenu. Okrem nich 

sa za prvé miesto odovzdával 

aj putovný pohár, ktorý nám 

bude patriť jeden rok. 

S príchodom jesene sa u nás 

v obci rozbehla nová športová 

mánia. Dievčatá a ženy doslo-

va podľahli skákaniu na tram-

polínach – jumpingu. Kaž-

dý utorok a štvrtok sa v sále 

kultúrneho domu rozozvučí 

tanečná hudba a nežné poko-

lenie dupe a skáče na paten-

tovaných profi  trampolínach 

pod vedením certifi kovanej 

inštruktorky Mirky Zajacovej. 

Jumping je ideálnym špor-

tom pre formovanie postavy a 

skrýva mnoho unikátnych vý-

hod. Zo zdravotného hľadiska 

blahodárne pôsobí prakticky 

na všetky systémy ľudského 

tela a tak sa radí medzi veľmi 

účinné formy pohybových ak-

tivít. Asi najdôležitejšie však 

je, že nededzské žienky vždy 

odchádzajú z cvičenia fantas-

ticky naladené! Text a foto: Alica Hodásová 

Jumping si podmanil 
dievčatá a ženy v Nededzi

Jumping Nededza v kocke:

Cvičí: Miroslava Zajacová

Kde: sála kultúrneho domu

Kedy (hod.): utorok  

16:45 – 17:45 a 19:00 – 20:00

štvrtok 16:45 – 17:45

Kontakt FB: JUMPING Nededza
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Koniec školského roka bol pre 

niektoré deti výnimočný. Boli to 

deti, ktoré odchádzali do zák-

ladnej školy. Prichádzajú do no-

vého prostredia, medzi nových 

kamarátov, s novými povinnos-

ťami a pani učiteľkami.

Pripravili sme im pekné posede-

nie. Pani Monika Mravcová im 
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Jesenná nálada

v materskej škole

Text: Vlasta Hrušková 

Foto: Archív MŠ

priniesla krásnu tortu, na ktorej 

mal každý predškolák sladkú 

školskú tašku. Veľmi pekne jej 

za to ďakujeme. Obecný úrad 

im kúpil pekné knihy, ktoré im 

budú pripomínať, kedy sa sta-

li predškolákmi. Bude nám za 

nimi smutno, pretože niektoré 

detičky tu chodili viac rokov, ale 

vyrástli, naučili sa všetkému, čo 

budú v základnej škole potrebo-

vať a museli vyplávať, ako loď na 

more.

Želáme im, aj ich rodičom veľa 

úspechov, aby táto životná plav-

ba bola úspešná.

Veríme, že na nás nezabudnú, 

a že naša materská škola im pri-

pravila pevný základ pre zdravý 

telesný, aj psychomotorický roz-

voj. 

Aby sme však nesmútili, podni-

káme výlety nielen do blízkeho 

okolia, ale napríklad sme navští-

vili i zoo v Oškerde, kde sa de-

ťom nesmierne páčilo. Veríme, 

že takýchto výletov budeme 

mať aj za pomoci obce do bu-

dúcna viacero.

Bolo nám tu dobre, dobre s vami, otvárajú sa však školské brány.
Ahoj, bába, kočík malý, radi sme sa s vami hrali.
Autíčko aj tebe mávam, mladšiemu ťa ponechávam.


