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Uctili sme
si našich
starých rodičov

Svätý Mikuláš 
opäť zavítal
do našej 
dedinky

Vianočný čas
Vždy sa tešíme na príchod 

najkrajších sviatkov roka. 
Vnímame ich ako nádherný 

čas porozumenia a lásky k blížne-
mu. V tom dlhom rade dní celého 
roka je to jediný čas, kedy ľudia zvy-
čajne majú k sebe bližšie. Doprajme 
preto pokoj našej duši, objavme 
sami seba. 

Vianoce sú naozaj najľudskejšie a naj-
láskavejšie obdobie v roku. Preto ne-
zabúdajme na našich najbližších a da-
rujme svoju lásku každému človeku. 
Tak si môžeme Vianoce pripomenúť 
nielen dnes, ale každý deň. 

Keď sa o niekoľko dní rozozvučia 
všetky zvony sveta a oznámia prí-

Rekonštrukcia 
materskej školy 
je vo fi nále
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Nededza

chod čarokrásnych Vianoc, zabudni-
me na všetky starosti a prežime tie-
to sviatky v láske, šťastí a svornosti. 
Nech tichá hudba veselosti nám po-
čas celých Vianoc znie, nech rok na-
stávajúci nám pokoj, zdravie a šťas-
tie prinesie. Prajeme Vám čarokrásny 
vianočný čas!

redakcia
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu   

Uznesenie č. 42
schvaľuje:
program obecného zastupiteľstva 

Hlasovanie:
Za -  4  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vla-
dimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 43
schvaľuje: 
overovateľov zápisnice: JUDr. Ma-
rián Cesnek, Milan Drábik

Hlasovanie:
Za -  4  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vla-
dimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 44
berie na vedomie:
- informáciu o poškodenej vstup-

nej bráne  do priemyselného 
areálu vozidlom českej preprav-
nej fi rmy, škoda bola nahlásená 
do poisťovne Kooperatíva 

- informáciu o doručení žiadosti 
o výstavbu mostu cez potok Ko-
trčiná v lokalite Stav, ktorú pod-
písalo 15 občanov Nededze, kto-
rí majú v danej lokalite pozemky

- informáciu o akcii Jesenný beh 
žien obcí Teplička nad Váhom 
a Nededza, ktorý sa uskutočnil 
dňa 14.10.2017 so štartom a cie-
ľom v Nededzi za účasti 15 žien

- informáciu o kontrolnom dni 
č. 10 na stavbe materskej školy 
dňa 05.10.2017, pri ktorom bol 
vyhotovený zápis a stanovený 
ďalší postup prác a naviac prác

- informáciu o voľbách do or-
gánov samosprávnych krajov, 
ktoré sa uskutočnia dňa 04. no-
vembra 2017 v sále kultúrneho 
domu v Nededzi

 4. K žiadosti o poskytnu-
tie fi nančnej dotácie 
z rozpočtu obce Nededza 
na všeobecne prospeš-
né činnosti a podujatia 
– Obecný športový klub 
Nededza – futbalový od-
diel vrátane prípravky 
pre družstvo žiakov, ša-
chový a stolnotenisový 
oddiel

Uznesenie č. 45
berie na vedomie
Žiadosť o poskytnutie fi nančnej 
dotácie z rozpočtu obce Nededza 
na všeobecne prospešné činnosti 
a podujatia – Obecný športový 
klub Nededza – futbalový oddiel 
vrátane prípravky pre družstvo 
žiakov, šachový a stolnotenisový 
oddiel

5. K Predloženiu ŽoN-
FP za účelom reali-
záciu projektu „Roz-
šírenie verejnej 
kanalizácie a vodovodu 
v lokalite STAV - I. eta-
pa“ realizovaného 
v rámci výzvy IROP-
-PO4-SC421-2017-19“

Uznesenie č. 46
schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom 
realizáciu projektu „ Rozšírenie 
verejnej kanalizácie a vodovodu 
v lokalite STAV - I. etapa“ realizo-
vaného v rámci výzvy IROP-PO4-
-SC421-2017-19“, ktorého ciele sú 
v súlade s platným územným plá-
nom obce;
b) zabezpečenie realizácie pro-
jektu v súlade s podmienkami po-
skytnutia pomoci
c) zabezpečenie fi nančných pro-
striedkov na spolufi nancovanie 
realizovaného
projektu vo výške 5% z oprávne-
ných výdavkov t.j. 3 517,00 €
d) zabezpečenie fi nancovania prí-
padných neoprávnených výdav-
kov z rozpočtu obce vo výške 14 
100,00 €

Uznesenia z 5. (piateho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 23. októbra 2017 o 18:00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Hlasovanie:
Za -  4  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vla-
dimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

6 K členstvu v MALÁ 
FATRA, oblastná organi-
zácia cestovného ruchu 

Uznesenie č. 47
schvaľuje
a) vstup Obce Nededza do MALÁ 
FATRA, oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu Malá Fatra podl‘a 
zákona č. 91/2010 Z.z. na obdobie, 
dokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne 
inak
b) výšku členského príspevku do 
oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Malá Fatra vo výške 1 € oby-
vateľa/rok.
c) výšku vstupného členského do 
oblastnej organizácie cestovného 
ruchu Malá Fatra vo výške 25% 
ročného členského.
d) poveruje starostu obce Nede-
dza vykonat‘ všetky právne úkony 
k vstupu do oblastnej organizácie 
cestovného ruchu Malá Fatra

Hlasovanie:
Za -  4  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Ing. Vla-
dimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

7. K Rôznemu

Uznesenie č. 48
berie na vedomie 
Dohodu o spolupráci pri preklád-
ke bocianieho hniezda medzi ob-
cou Nededza a Štátnou ochranou 
prírody SR, Slovenským pozem-
kovým fondom a SSE-Distribúcia, 
a.s.

Uznesenie č. 49
berie na vedomie 
postup súdneho pojednávania vo 
veci náhrady škody p. Škorvánko-
vej Marty vs. Obec Nededza

Uznesenie č. 50
berie na vedomie zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením 
č. 7/2017

V Nededzi, 23.10.2017
PhDr. Peter Vajda, 

starosta obce    

Uznesenia zo 6. (šiesteho) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 22. novembra 2017 o 18:00 hod. v zasa-
dacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 51
schvaľuje:
program obecného zastupiteľstva 
s nasledovnou zmenou: bod č. 6 
bude prerokovaný ako bod č. 7 
a bod č. 7 bude prerokovaný ako 
bod č. 6

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. 52
schvaľuje: 
overovateľov zápisnice: Mgr. Da-
rina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

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. 53
berie na vedomie:
- informáciu o tom, že dňa 

26.10.2017 sa v sále kultúrneho 
domu pri príležitosti mesiaca 
október - Úcty k starším usku-
točnilo kultúrne podujatie pre 
seniorov, ktoré pripravil obecný 
úrad

- informáciu o uskutočnení 11. 
kontrolného dňa na stavbe ma-
terskej školy dňa 21.11.2017, kde 
bol zároveň určený ďalší postup 
prác a prejednaná i príprava ku 
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Uznesenia zo 7. (siedmeho) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 13. decembra 2017 o 18:00 hod. v zasa-
dacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu   

Uznesenie č. 60
schvaľuje:
program obecného zastupiteľ-
stva s nasledovnou zmenou: ako 
bod č. 6 bude prerokované Stano-
visko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu viacročného rozpočtu 
obce na roky 2018-2020  a body 
č. 6,7,8,9,10,11 budú prerokované 
ako body 7,8,9,10,11,12

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 61
schvaľuje: 
overovateľov zápisnice: MUDr. 
Dagmar Bollová, Miloš Janek

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám  
  

Uznesenie č. 62
berie na vedomie:
- informáciu o poukázanom 

fi nančnom príspevku v sme 
18.000 € od Nadácie Kia Motors 
Slovakia, ktorý bol použitý na 

spolufi nancovanie informačnej 
tabule a amfi teátra

- informáciu o uskutočnení akcie 
Mikuláš 2017, ktorá sa konala 
dňa 02.12.2017. Poďakovanie 
patrí dobrovoľnému hasičské-
mu zboru za osadenie vianoč-
ného stromčeka a za jeho po-
skytnutie Milanovi Drábikovi

- informáciu o kolaudácii ma-
terskej školy dňa 06.12.2017 
zo strany Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva Žilina, 
07.12.2017 zo strany Spoločné-
ho stavebného úradu vo Varíne, 
08.12.2017 zo strany Okresného 
riaditeľstva hasičského a zá-
chranného zboru v Žiline, klad-
né stanovisko dal Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva 
v Žiline ku kolaudácii materskej 
školy s predpokladom, že pre-
vádzka v zrekonštruovaných 
priestoroch materskej školy by 
mohla začať 08.01.2018

- informáciu o vykonanom pore-
alizačnom zameraní prístavby 
materskej školy

- informáciu o druhom pojedná-
vaní na Okresnom súde v Žiline 
vo veci Obec Nededza vs. Marta 
Škorvánková o sumu 5.738,00 € 
za úraz na miestnom cintoríne

4. K Správe o výchovno – 
vzdelávacej činnosti, vý-
sledkoch a podmienkach 
Základnej školy v Gbeľa-
noch

Uznesenie č. 63
berie na vedomie
Správu o výchovno – vzdelávacej 
činnosti, výsledkoch a podmien-
kach Základnej školy v Gbeľanoch

kolaudácii
- informáciu o vykonaní pred-

bežnej kontroly Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
v Žiline v nových priestoroch 
prístavby materskej školy, pri-
čom bola zároveň odobratá 
vzorka vody na rozbor potreb-
ná ku kolaudácii

- informáciu o tom, že dňa 
05.12.2017 bude opätovne zo 
strany Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva v Žiline 
vykonaný štátny dozor

- informáciu o predbežne pláno-
vanej kolaudácii prístavby ma-
terskej školy dňa 07.12.2017

- informáciu  o druhom súd-
nom pojednávaní vo veci úra-
zu na miestnom cintoríne: 
Marta Škorvánková proti obci 
Nededza, ktoré sa má konať 
04.12.2017

- informáciu o tom, že dňa 
21.11.2017 narazil neznámy 
páchateľ vozidlom do betóno-
vého múrika a oceľového plota 
pri trojuholníku pred obecným 
úradom

4. K návrhu kroniky obce 
Nededza

Uznesenie č. 54
schvaľuje
Kroniku obce Nededza za rok 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

5. K žiadosti o poskytnu-
tie fi nančnej dotácie 
z rozpočtu obce Nededza 
na všeobecne prospeš-
né činnosti a podujatia 
– Obecný športový klub 
Nededza – futbalový od-
diel vrátane prípravky pre 
družstvo žiakov, šachový 
a stolnotenisový oddiel

Uznesenie č. 55
berie na vedomie informáciu o 
čerpaní dotácie obdržanej od ob-
ce Nededza pre OŠK za rok 2017

Uznesenie č. 56
schvaľuje
žiadosť o poskytnutie fi nančnej 
dotácie na rok 2018 z rozpočtu 
obce Nededza na vše-obecne 
prospešné činnosti a podujatia – 
Obecný športový klub Nededza 
– futbalový oddiel vrátane príprav-
ky pre družstvo žiakov, šachový 
a stolnotenisový oddiel vo výške 
25 000 €.

Hlasovanie:
Za - 5  MUDr. Dagmar Bollová, Pe-
ter Ďuríček, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 1 Milan Drábik

6. K cyklochodníku a kor-
čuliarskej dráhe - zámeru 
priamo prenajať obecný 
majetok časť par. Č. KN – 
C 498/2 ostatné plochy 
na LV č. 1 pre k.ú. Nede-
dza  - z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa

Uznesenie č. 57
obecné zastupiteľstvo obce Ne-
dedza
 I. konštatuje,
že obec Nededza je vlastníkom 
pozemku par.KN – C č. 498/2 o vý-
mere 25 645 m2 zastavané plochy 
a nádvoria na LV č. 1 katastrálne 
územie Nededza
II. schvaľuje
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov 
zámer prenechať majetok obce 
Nededza do nájmu, a to nehnu-
teľnosť – časť pozemku par. KN 
– C č. 498/2 o výmere 3 261 m2 
zastavané plochy a nádvoria na LV 
č. 1, katastrálne územie Nededza 
z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa za účelom športovej čin-
nosti (bicyklovanie, korčuľovanie, 
beh), dochádzky bicyklom do za-
mestnania, zvýšenia bezpečnosti 
účastníkov dopravy na ceste II/ 
583za nájomné  vo výške 1 € počas 
celej doby trvania nájmu.
 
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

III. žiada
starostu obce Nededza zverejniť 
zámer prenajatia časti pozemku 
par. KN – C č. 498/2 o výmere 3 261 
m2 zastavané plochy a nádvoria 
na LV č. 1, katastrálne územie Ne-
dedza na úradnej tabuli obce a na 
internetovej stráne obce, a to bez-
prostredne po podpísaní uznese-
nia  starostom obce

7. K časti pozemku par.c. 
KN- C 498/2 ostatné plo-
chy na LV č. 1 pre k.ú. Ne-
dedza  - na priamy prená-
jom

Uznesenie č. 58
schvaľuje

zámer prenechať do nájmu 
priamo časť pozemku par. č. KN 
- C498/2 ostatné plochy na LV 
č.1 pre k.ú. Nededza o výmere 
5 311 m2 a zároveň schvaľuje 
lehotu na doručovanie ceno-
vých ponúk záujemcov a to do 
11.12.2017 do 10:00 hod. vráta-
ne a to písomne na adresu: Obec 
Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Ne-
dedza

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 Rôznemu

Uznesenie č. 59
berie na vedomie
informáciu od spoločnosti ARE-
TE Property s.r.o., Praha o záme-
re osadiť halu a ostatné plochy 
v priemyselnej zóne, pričom 
je potrebné zmeniť osadenie 
haly, ako aj presun parkova-
cích plôch zo západnej strany 
na východnú k vstupnej bráne 
a tiež bližšie vyšpecifi kovať o aký 
typ prevádzky by sa malo jednať, 
podať tiež informáciu o zmennos-
ti, výške budovy, osvetlení, hluč-
nosti a osadení stavby.

V Nededzi, 22.11.2017
PhDr. Peter Vajda, 

starosta obce    
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5. K Plánu kontrolnej čin-

nosti hlavného kontroló-
ra obce Nededza na I. pol-
rok 2018

Uznesenie č. 64
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Nededza na I. pol-
rok 2018

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

6. K Stanovisku hlavného 
kontrolóra obce k návr-
hu viacročného rozpočtu 
obce na roky 2018-2020

Uznesenie č. 65

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu viacročného roz-
počtu obce na roky 2018-2020

7. K Rozpočtu obce Nede-
dza na roky 2018, 2019, 
2020

Uznesenie č. 66
schvaľuje vylúčenie položky 
04.5.1 716 46 Cestná doprava – in-
žinierska činnosť – výstavba most 
u v lokalite STAV  - I. etapa v sume 
2 700 € a položky 04.5.1 717001 46 

Cestná doprava – výstavba mostu 
v lokalite STAV – I. etapa v sume 50 
000 € z návrhu rozpočtu obce na 
rok 2018

Hlasovanie:
Za -  4  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti – 3 MUDr. Dagmar Bollová, 
Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš 
Janek
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 67
schvaľuje:
rozpočet obce na rok 2018 bez vý-
hrad

Hlasovanie:
Za -  4  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti – 3 MUDr. Dagmar Bollová, 
Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš 
Janek
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 68
schvaľuje
použitie rezervného fondu v sume 
220 000 € na položky:

04.5.1 716 46 MK-Poľná-Potočná-
-chodník 2 000 €
04.5.1 717001 46 Cestná doprava - 
autobusové zastávky 12 000 €
04.5.1 717001 46 MK-Poľná-Potoč-
ná chodník 18 000 €
06.2.0 713004 46 Verejná zeleň-
-prevádzkové stroje, prístroje,za-
riadenia 1 000 €

06.2.0 717003 46 Kaštieľ-rekon-
štrukcia,stavebné úpravy úpravy 
55 000 €
08.4.0 716 46 Náboženské služby-
-projektová dokumentácia chod-
ník cintorín 1 000 €
08.4.0 717001 46 Náboženské 
služby-výstavba kostola 107 000 €
08.4.0 717001 46 Náboženské 
služby-chodník cintorín 24 000 €

Hlasovanie:
Za -  4  JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti – 3 MUDr. Dagmar Bollová, 
Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš 
Janek
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 69
berie na vedomie
viacročný rozpočet obce na roky 
2019, 2020

8. K Zmluve o nájme  medzi 
obcou Nededza a MALÁ 
FATRA, oblastná organi-
zácia cestovného ruchu 

Uznesenie č. 70
schvaľuje
Zmluvu o nájme  časť parcely KN 
– C 498/2 k.ú. Nededza o výmere 
3 261 m² medzi obcou Nededza 
a MALÁ FATRA, oblastná organi-
zácia cestovného ruchu na pro-
jekt cyklochodník a korčuliarska 
dráha

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

9. K Zmluve o nájme na po-
zemok časť parcely KN C 
498/2 k.ú. Nededza o vý-
mere 5311 m2

Uznesenie č. 71
schvaľuje
Zmluvu o nájme na pozemok 
časť parcely KN C 498/2 k.ú. Ne-
dedza o výmere 5311 m² medzi 
obcou Nededza a Dušanom 
Vajdom, Poľná 277/20, IČO: 
33354383

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

10. K Rôznemu

Uznesenie č. 72
schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi 
obce v sume 30% mesačnej od-
meny za celý kalendárny rok

V Nededzi, 13.12.2017
PhDr. Peter Vajda, 

starosta obce 

Slovo starostu
Vážení občania, nezadržateľne 
sa blížia Vianoce a koniec roka. 
V poslednom štvrťroku sme po-
kračovali v prácach na rozšírení 
kapacity materskej školy. 6. de-
cembra bol prvý deň kolaudácie 
pracovníčkami Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
v Žiline, 7.decembra kolaudoval 
Spoločný stavebný úrad Varín 
a 8.decembra kolaudoval pra-
covník od hasičov v Žiline. Pri 
kolaudácií boli zistené drobné 
nedostatky, ktoré sa  počas troch 
dní podarilo odstrániť, a už by ne-
malo nič brániť vo vydaní kolau-
dačného rozhodnutia do konca 
roka. Upozorňujem aj na to, že 

sme museli urobiť opravu starých 
priestorov, vymeniť elektrické 
vedenia, kúrenie, vodu, schody, 
schodište atď. tak, aby celkový 
dojem bol patričný pre materskú 
školu. Snažím sa, aby naši škôlkari 
spoločne s pani učiteľkami, ako aj 
s pracovníčkami jedálne a uprato-
vačkou mohli od 8.1.2018 nastúpiť 
do nových  a zrekonštruovaných 
priestorov našej materskej školy.  
V novom roku budeme musieť 
urobiť terénne úpravy okolia, ako 
aj parkovacie priestory pred vstu-
pom do školy.
       
Možno ste si niektorí občania
všimli, že za obcou vpravo v sme-

re na Kotrčinú Lúčku na tzv, býva-
lom smetisku „Za hrobľou“ sme 
umiestnili informačné tabule so 
zákazom sypania smetí do tejto 
obecnej lokality. Spoločne s Ur-
bárom obce a jej výborom sme 
sa dohodli a Urbár  na obecnej 
parcele o výmere 0,4 ha  vysadil 
850 ks dub letný, 850 ks buk lesný 
a 500 ks javor horský. Touto ces-
tou chcem vyzvať všetkých ob-
čanov, aby rešpektovali úpravu 
a výsadbu stromčekov na tejto 
parcele a prispeli tak k zlepšeniu 
nášho spoločného životného 
prostredia, na ktorom nám urči-
te všetkým záleží, resp. by malo 
záležať. Touto cesto ďakujem Ur-
báru a jeho výboru za zalesnenie 
obecnej parcely.
       

V krátkosti informujem, že sme 
vybudovali dva stĺpy s verejným 
osvetlením a to jeden  na križo-
vatke z hlavnej cesty od Žiliny  pri 
odbočení do našej obce, čím sa 
určite zlepší v nočných hodinách 
prehľad vodičov miesta pri vchá-
dzaní do obce. Druhé verejné 
osvetlenie sme umiestnili bližšie 
k autobusovej zastávke do Gbe-
lian, čím sa zlepší komfort cestu-
júcich čakajúcich vo večerných 
hodinách na autobus.
       
Na záver chcem poďakovať všet-
kým občanom za prácu, ktorú 
vykonali v prospech našej obce 
na rôznych úsekoch činnosti, po-
priať všetkých šťastné, pokojné 
a požehnané vianočne sviatky 
v kruhu svojich blízkych a v No-
vom roku veľa pevného zdravia, 
šťastia, osobných a pracovných 
úspechov!     

S úctou starosta obce
 PhDr. Peter Vajda
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Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

24.01.2018
28.02.2018
28.03.2018

OZNAMY
TERMÍNY PRE VÝVOZ PLASTOV:

V roku 2017
nás navždy
opustili títo
spoluobčania:

V roku 2017 sme
privítali na svet
tieto detičky:

Pastierik Samuel 28.1.2017
Slúčik Samuel 3.5.2017
Golisová Nina 22.2.2017
Laščiaková Vanessa 6.9.2017
Kožová Nela 7.10.2017

Žiaková Jozefína 12.1.1924 – 13.2.2017
Ďuríčková Jozefa 1.3.1936 – 26.4.2017
Mravec Peter 8.10.1938 – 12.9.2017
Cesnek Vendelín 25.11.1938 – 5.3.2017
Gašiak Milan 30.8.1958 – 12.10.2017

Tohtoročný obľúbený Jesenný 
beh žien je už dávnejšie je za 
nami. Deň 14. 10. 2017 bol opäť 
pohodový a úspešný! Zažili 
sme krásne babsko-letné poo-
bedie pri príjemnom stretnutí 
s 15 účastníčkami a jedným ši-
kovným mladým športovcom. 

Tento rok sa štartovalo z Nede-
dze  na trati v celkovej dĺžke 4.2 
km. Nebolo pre nás prekvape-
ním, keď prvenstvo si obhájila 
minuloročná víťazka Barborka 
Šeligová s časom 17: 57.  Pre-
kvapením naopak bolo, keď sa 
k nám pridal aj jeden malý chla-

MATRIKA

25.07.2018
22.08.2018
26.09.2018

Jesenný beh žien 2017

Text: Barbora Hreusová
Foto: Ľubomír Hreus

pec a odbehol celú trať. Takže o 
rok na nás čaká nová kategória 
pre deti!

Každá účastníčka dokázal,a že 
športovať sa dá aj s eleganciou,  
a preto si každá jedna odniesla 
svoju vlastnú účastnícku medailu. 

Ďakujeme veľmi pekne partner-
ským obciam Nededzi a Teplič-
ke, pánom starostom, pánovi 
farárovi z Tepličky nad Váhom 
a fanúšikom za fi nančnú a morál-
nu podporu a symbolicky “Špor-
tu zdar!“. 

NADROZMERNÝ ODPAD:
17.03.2018 a 06.10.2018

NEBEZPEČNÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD:
24.03.2018 a  13.10.2018

25.04.2018
23.05.2018
27.06.2018

24.10.2018
28.11.2018
22.12.2018
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V živote človeka sú chvíle, 
keď začne uvažovať o svojom 
živote a hodnotiť svoju život-
nú cestu. Na tvári sa strieda 
úsmev so slzami. Veď boli 
radosti a boli aj smútky. Bez-
starostné detstvo, aj keď ne-
muselo byť bohaté a žičlivé, 
predsa len bolo krásne. To vy-
striedalo detstvo vašich detí. 
V mysli sa roja spomienky – na 
všetko. Predovšetkým na chví-
le pohody. Na to, že ten hun-
cút má už svoje vlastné deti 
a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za 
rodičov lásku svojim starým 
a prastarým rodičom.

A úctu k starším si pripomí-
name aj my v obci radi. Tento 
rok sa o príjemné posedenie 
pri občerstvení postarali na-

V októbri sme si 
pripomenuli Úctu k starším

Nededžan

Text a foto: Alica Hodásová

ši najmenší z materskej školy 
a kapela Eminent.
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Zafúkal vietor septembrový 
a otvoril bránu našej základ-
nej školy ... 

Slávnostné otvorenie školské-
ho roka 2017/2018 sa usku-
točnilo dňa 4.9.2017. V tomto 
školskom roku navštevuje našu 
školu 250 žiakov, ktorí sú roz-
delení do 14 tried 1. a 2. stup-
ňa. Už od prvých školských dní 
sa žiaci i pedagógovia pustili 
s elánom do nových aktivít 
športového, vedomostného 
a charitatívneho charakte-
ru. Biela pastelka je verejná 
zbierka na podporu ľudí so zra-
kovým postihnutím. Jej výnos 
slúži na dofi nancovanie aktivít, 
ktoré nevidiacim a slabozra-
kým ľuďom pomáhajú začle-
niť sa do bežného života. Ide 
o špecializované sociál-
ne poradenstvo a realizáciu 
kurzov, pomocou ktorých 
nevidiaci získavajú zručnosti ne-
vyhnutné pre každodenný život. 
V tomto roku sa verejná zbier-
ka konala 22. a 23. septembra 
a ambasádorom sa stal Marek 
Hamšík. Naši žiaci si na hodinách 
výtvarnej výchovy mohli vyskú-
šať , ako sa „číta“ prstami. Ich 
práce boli vytvorené vypichova-
cou technikou. A boli skutočne 
nádherné. 

Beh je jedna z najprirodzenej-
ších športových aktivít človeka 
a najrozšírenejší šport na sve-
te. Behať sa dá v každom veku, 
kedykoľvek a kdekoľvek. Behať 
možno na tvrdom teréne, ako 
je betón či asfalt, alebo na mäk-
šom, prírodnom povrchu.  Podľa 
posledných vedeckých zistení 
ľudia v strednom a vyššom veku, 
ktorí sa pravidelne venujú beha-
niu, majú nielen zdravší, ale aj 
dlhší život. Behanie podporuje 
funkciu srdca a pľúc, koordiná-
ciu pohybov, pomáha proti red-
nutiu kostí, pretože zlepšuje ich 
pevnosť a hustotu. Má nezaned-
bateľný vplyv na psychiku, keď-
že vytrvalostné športy umož-
ňujú uvoľňovanie hormónov 
šťastia – endorfínov. Pravidelný 
vytrvalostný beh je výbornou 
prevenciou proti infarktu, preto-
že posilňuje srdce, trénuje krvný 
obeh, znižuje cholesterol i krvný 
tlak.V rámci európskeho týždňa 
športu sa v piatok 29. septem-
bra uskutočnil Beh zdravia na 
futbalovom ihrisku pri škole. 
Zúčastnilo sa ho 226 žiakov. Dňa 
2.10. sa konal v Parku Kamélia v 
Žiline štafetový beh „ Beh ná-
deje“. Našu školu reprezentova-
li žiaci v troch kategóriách. Ka-
tegória 5.-6.ročník  žiaci A.Vajda, 
D.Belko, D.Milo, M.Vajda  skončili 

na 6. mieste. Kategória 7.-8.roč-
ník žiaci A. Ondruš, M. Hazda, 
M. Šeliga, J. Braciník obsadili 
veľmi pekné 3.miesto. Kategó-
ria 9.ročník žiaci Š.Vajda, M.Krí-
žik, D.Ondruš, P.Drábik obsadili 
krásne 2.miesto. Naša škola sa 
prihlásila do 8. ročníka česko – 
slovenského projektu Záložka 
do knihy spája školy, ktorého 
usporiadateľom a organizáto-
rom je Slovenská pedagogická 
knižnica v Bratislave v spoluprá-
ci s Národným pedagogickým 
múzeom a knižnicou J. A. Ko-
menského v Prahe pre základne 
školy a osemročné gymnázia. 
Usilovne a tvorivo sme vyrábali 
záložky pre našich kamarátov na 
ZŠ Nejedlého v Spišskej Novej  
Vsi a tak sme sa stali nezvyčajný-
mi poslami priateľstva a dobro-
srdečnosti.

Aj v tomto školskom roku sa 
naša škola zapojila do nových 
aktivít a výziev. V rámci projek-
tu Obnova odborných učební 
sme  vytvorili projekt na obno-
vu polytechnickej, informatickej 
a biologickej učebne v celkovej 
hodnote 147 000 eur. V spolu-
práci s Nadáciou Pontis sme boli 
úspešní v projekte s názvom Za 
kultúrou kultúrne, v ktorom 
sme získali mobilné pódium, 

ktoré bude slúžiť na kultúrne vy-
stúpenia našich žiakov. Vytvore-
ním ďalšieho projektu na rozvoj 
polytechnického a jazykového 
vzdelávania v spolupráci s Na-
dáciou Kia môžu naši žiaci pou-
žívať 15 nových tabletov, novú 
interaktívnu tabuľu a sady tech-
nických stavebníc.

S narastajúcim počtom žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími problémami sme sa za-
pojili do projektu V základnej 
škole úspešnejší, v ktorom sme 
získali fi nančné prostriedky vo 
výške 50 000 eur na vytvorenie 
pracovnej pozície špeciálneho 
pedagóga na dobu udržateľnos-
ti projektu 3 roky.

V priebehu letných prázdnin bo-
li kompletne zrekonštruované 
posledné kmeňové triedy, vzdu-
chotechnika v školskej jedálni. 
Vážení občania, 

dovoľte mi s blížiacim sa kon-
com roka 2017 Vám v mene za-
mestnancov a žiakov školy zaže-
lať pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a v roku 2018  hlavne 
veľa zdravia a spokojnosti !

Zo života školy

Text: Mgr. Juraj Repáň, 
riaditeľ ZŠ Gbeľany

Foto: archív ZŠ Gbeľany
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Ako býva pekným zvykom i ten-
to rok do našej dedinky už s pred-
stihom prišiel svätý Mikuláš aj 
so svojimi vernými súputníkmi 

čertom a anjelom. Deti ho vrelo 
privítali, tentokrát po prvý raz na 
novom pódiu pri zasvietenom 
stromčeku. Škôlkari ako každý rok 
dokázali, že vedia pekne recitovať 
a spievať. Tento rok sa nedali za-
hanbiť ani starší žiaci navštevujú-
ci základnú školu a svätému Mi-
kulášovi zaspievali a zarecitovali. 
Deťúrence sa tešili z mikulášskych 

balíčkov, páčil sa im anjelik a ako 
sa patrí, báli sa i hrôzostrašného 
čerta. Mikulášska nádielka bola 
bohatá, za čo patrí poďakovanie aj 
Jozefovi Trnovcovi a jeho potravi-
nám. Veríme, že všetky deťúrence 
si užili radosť z tejto tradičnej šted-
rej návštevy. Niektoré nededz-
ské deti na oplátku podarovali  

Mikulášovi svoje vianočné kres-
bičky.

Popritom sme s mohli vychutnať 
vianočný punč, ktorí pripravili na-
ši divadelníci z divadla Naopak. Aj 
svätý Mikuláš si ho veru pochva-
ľoval. A my sa tešíme na jeho náv-
števu i o rok!

Svätý Mikuláš opäť 
zavítal do našej dedinky

Text a foto: Alica Hodásová
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Rok sa s rokom stretol a opäť 
pred obecným úradom roz-
voniavali punče, klobásky, 
hrala živá hudba a celé toto 
adventné ladenie odštarto-
val príchod Mikuláša s bo-
hatou nádielkou pre malých 
a veľkých. Nielen v Nededzi 
sa držíme tradície varenia 
a popíjania punčov. Najdlhšiu 
históriu nadšenia z horúceho 
punču majú severské krajiny, 
ale samotný recept na punč 

vznikol oveľa južnejšie. Všetko 
začalo v starovekom Egypte a 
následne varené okorenené 
víno prerazilo aj v antickom 
Ríme a Grécku.  V Rímskej ríši 
sa toto víno nazývalo Condi-
tum Paradoxum a popíjalo 
sa počas sviatkov tzv. Satur-
nálií ( od 17. - 23. decembra), 
čo boli sviatky oslavy úrody 
ako daru od boha Saturna. 
Základ tohto nápoja tvorilo 
červené víno, ochutené me-
dom, hrozienkami, datľami 

Punčobranie 2017

Text: Eva Medvedíková
Foto: Alica Hodásová 

aj s kôstkami, šafranom, čier-
nym korením a bobkovým 
listom. Od antiky tento ná-
poj prešiel svoju cestu, ktorá 
menila jeho zloženie. V stre-
doveku sa nazýval Piment 
a bol to liek odporúčaný sa-
motnými doktormi na rôzne 
choroby. Kvôli vrelému lekár-
skemu odporúčaniu tento ná-
poj dostal názov Hippokras, 
podľa najslávnejšieho lekára 
antickej doby, Hippokrata. 

Hippokras sa pripravoval už 
z červeného vína, zázvoru, 
škorice, muškátového oriešku, 
kardamónu, klinčekov, čierne-
ho korenia, majoránu a kvetov 
škoricovníka. Koreniny robili 
tento nápoj nápojom pre vy-
volených, keďže v tých časoch 
koreniny mali hodnotu zla-
ta. Mohli si ho preto dopriať 
len boháči. Až na začiatku 17. 
storočia sa stal punč populár-
nym v severských krajinách. 
Až vtedy sa začalo pridávať 

ovocie ako pomaranče, citró-
ny či mandle. Keďže koreniny 
už neboli tak drahé a boli viac 
dostupné, punče si prerazili 
cestu medzi väčšiu populáciu, 
až sa stali neodmysliteľnou 
súčasťou zimného obdobia. 
Punčové stánky na začiatku 
adventu štartujú predvia-
nočnú atmosféru a stávajú sa 
predvianočnou tradíciou väč-
šiny z nás. Pri dobrom punči či 
teplom čaji sa môžete stretnúť 

každý rok aj pred obecným 
úradom v Nededzi a spolu s 
rodinou a priateľmi za zvuku 
kolied sa ladiť na vianočnú 
náladu. Zároveň prispievate 
na dobrú vec. Za obdobie 
varenia punčov v Nededzi sa 
niekoľkokrát prispelo na no-
vý kostol, rekvizity či kostýmy 
divadelníkov, výbavu obecnej 
kuchyne. V punčových stán-
koch ste klasicky mohli nájsť 
punče z bieleho a červeného 
vína, čaj s ovocím či klobásky. 

Opäť sa vrátil horúci vaječný 
likér so šľahačkou, ktorého 
štart trošku brzdili technické 
ťažkosti, ale následne nabe-
hol do zabehaných koľají. 
Tento rok bola ďalšia novinka, 
mohli ste si v našom stánku 
kúpiť vlastnoručne nama-
ľované a ozdobené sviečky. 
Veríme, že ďalší rok bude ešte 
viac kreatívnych ľudí, čo sa ne-
budú hanbiť zapojiť do našich 
malých adventných trhov a 

vystaviť svoje malé umelecké 
diela a možno tak niekomu 
pomôžu pri rozhodovaní, ako 
obdarovať svojich blízkych. 
Za ochotnícke divadlo Di-
vadlo Naopak vám ďakujeme 
a veríme, že každý rok príde-
te utužovať vzťahy pri našich 
punčoch. Bez nededzských 
nadšencov by nás to nebavilo 
a nemali by sme takú výdrž. 
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Dorastenci začali nový futbalo-
vý ročník ako nováčik III. ligy s 
očakávaním a rešpektom. Naj-
mä po odchode šiestich hráčov 
zo základnej zostavy s minu-
lého ročníka sme si veľké ciele 
nekládli. Išlo o to hrať poctivo a  
zodpovedn,e  ako dávať si neú-
merné ciele. Na začiatku súťaže 
sme sa chceli v prvom rade za-
chrániť, hrať niekde v strede ta-
buľky a skôr súperov prekvapiť, 
čo sa nám aj podarilo.

Podarilo sa nám doplniť káder 
hráčov najmä hráčmi zo susednej 

Tepličky nad Váhom, ktorí využili 
príležitosť si zahrať dobrý futbal, 
nakoľko ich  mužstvo odhlásili zo 
súťaže. Začiatok sme začali síce 
domácou prehrou, ale postup-
ne si hráči začali na seba zvykať 
a zlepšovať sa. Nakoniec nás to 
vynieslo v tabuľke na vynikajúce 
tretie miesto len 3 body za vedú-
cim Dolným Kubínom. Netreba 
to ale preceňovať, lebo prvá šes-
tica mužstiev je v rozmedzí 4 až 
7 bodov.

Máme dokonca najlepšieho 
strelca súťaže za jesennú časť 

Mareka Ďungela so 14 gólmi. 
Treba len veriť, že chlapci zo 
svojho úsilia neustúpia a budú 
nás naďalej  tešiť svojou hrou aj 
v jarnej časti súťaže, ktorú začne-
me 24.3.2018 zápasom v Ludro-
vej a tak prispejú k zviditeľneniu 
našej obce ako aj seba samých.

Káder mužstva: Tréner: Ivan Vaj-
da, brankári: Denis Franek a Mi-
chal Mravec, hráči: Samuel Bielik,
Juraj Vrábel, Lukáš Bugáň, Pavol 
Gajdošík, Martin Holbička, Sa-
muel Horecký, Matej Milo, Do-
minik Nový, Peter Drábik, Marek 

Ďungel, Bruno Remek, Marko 
Bugala Andrej Machút, Filip No-
vosad, Jakub Zuzkáč, Kristián 
Adamovský, Šimon Vajda, Filip 
Štefanatný

Obecný športový klub a obec 
Nededza ďakujú sponzorom za 
fi nančnú podporu v roku 2017: 
VIX s.r.o. v zastúpení Ing. Pe-
ter Štilla, Ing. Stanislav Mikolaj, 
Ing. Peter Mravec, DEOS ŽILINA, 
s.r.o, v zastúpení Miroslav Múč-
ka, Unistav Teplička v zastúpení 
Anton Obšivan, Žilinská Teplá-
renská, a.s.

Skončila sa futbalová jeseň

Tabuľky po skončení jesennej súťaže
Klub Z V R P Skóre B

1 ŠK Štiavnik 13 12 0 1 86:11 36

2 FK Predmier 13 11 2 0 61:15 35

3 OŠK Baník Stráňavy 12 8 1 3 67:17 25

4 TJ Hvozdnica 12 8 1 3 73:30 25

5 TJ ŠTART Veľké Rovné 12 8 0 4 68:22 24

6 OŠK Nededza 13 8 0 5 62:22 24

7 TJ Horný Hričov 12 5 1 6 27:28 16

8 FK Hliník 12 5 0 7 22:38 15

9 TJ Dlhé Pole 11 4 0 7 39:56 12

10 OFK Hôrky 13 4 0 9 23:92 12

11 TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 12 2 4 6 22:39 10

12 TJ Tatran Bytčica 12 3 1 8 18:57 10

13 TJ Zbyňov 11 1 2 8 14:48 5

14 TJ Fatran Krasňany 12 0 0 12 4:111 0

1. trieda žiaci

Klub Z V R P Skóre B

1 MFK Dolný Kubín 13 9 3 1 39:6 30

2 OŠK Rosina 13 8 4 1 38:10 28

3 OŠK Nededza 13 9 0 4 40:18 27

4 ŠK Belá 13 8 2 3 39:20 26

5 OŠK Ludrová 13 8 2 3 28:12 26

6 TJ Tatran Krásno nad Kysucou 13 7 2 4 34:16 23

7 ŠK Tvrdošín 13 6 1 6 40:29 19

8 FK Predmier 13 6 1 6 33:26 19

9 Oravan Oravská Jasenica 13 6 1 6 24:35 19

10 ATTACK Vrútky 13 5 1 7 23:37 16

11 ŠKM Liptovský Hrádok 13 4 2 7 20:32 14

12 FK Tatran Turzovka 13 3 0 10 12:54 9

13 OŠK Istebné 13 2 0 11 13:54 6

14 ŠK Štiavnik 13 0 1 12 16:50 1

III.liga dorast U19 skupina SEVER
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Nášmu družstvu dospelých 
patrí po jesennej časti sezóny 
2017/2018 výborné tretie miesto. 
Tabuľka je ovplyvnená neodo-
hraným stretnutím posledného 
jesenného kola v Bitarovej, ako 
aj vylúčením mužstva Bytčice zo 
súťaže. Po jedenástich odohra-
ných zápasoch máme bilanciu 
7 víťazstiev, 2 remízy a 2 prehry 
so skóre 35:17. Prehry sme si pri-
písali iba s prvými dvoma tíma-
mi súťaže v Kotešovej a doma 
s Lietavskou Lúčkou. Práve pre-
hra 2:5 v Kotešovej bola jediným 

negatívom jesennej časti. Nao-
pak víťazstvo 1:0 v derby zápase 
v Gbeľanoch patrilo k najkrajším 
momentom jesene.  Zverenci tré-
nera Bohuslava Murárika sa rovna-
ko ako na jar aj teraz prezentovali 
moderným ofenzívnym futbalom 
s veľa strelenými gólmi. Najlep-
ším strelcom mužstva a zároveň 
najlepším strelcom súťaže je opäť 
Marek Mravec.  Medzi najväčšie 
pozitíva patrí zapracovanie pia-
tich odchovancov z dorastu do 
zostavy A - mužstva, čo len potvr-
dzuje fakt, že prvoradým cieľom 

OŠK Nededza je práca s vlastný-
mi odchovancami. Po absolvova-
ní tvrdej zimnej prípravy je našim 
cieľom na jar ponaháňať prvé dve 

mužstvá suťaže, a aj naďalej sa 
prezentovať útočným futbalom 
a potešiť náročného futbalového 
fanúšika v Nededzi.

Vyhodnotenie jesennej časti OŠK Nededza – dospelí

Klub Z V R P Skóre B

1 ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 11 10 0 1 39:14 30

2 OFK Kotešová 12 9 1 2 42:17 28

3 OŠK Nededza 11 7 2 2 35:17 23

4 ŠK Gbeľany 11 7 0 4 34:13 21

5 TJ Družstevník Bitarová 11 6 3 2 18:14 21

6 OŠK Kamenná Poruba 11 6 1 4 33:20 19

7 FK Zástranie 12 4 1 7 16:23 13

8 TJ Kolárovice 10 4 0 6 18:18 12

9 TJ Horný Hričov 12 4 0 8 17:34 12

10 TJ Jednota Bánová B 12 3 2 7 21:29 11

11 TJ Stráža 11 3 1 7 16:23 10

12 TJ ŠTART Veľké Rovné 12 2 1 9 6:27 7

13 TJ Považský Chlmec 10 2 0 8 10:27 6

14 TJ Tatran Bytčica(odstúpené) 0 0 0 0 2:31 0

1. trieda dospelí

Z- zápasy, V – výhra, R – remíza, P – prehra, B – body

Mladšia prípravka absolvovala jesennú časť sezóny 
v ktorej odohrala 5 turnajov. Na turnajoch sa pra-
videlne zúčastňovalo šesť družstiev prímestskej 
žilinskej skupiny a to: OFK Hôrky, OŠK Rosina, OŠK 
Rudina,  OŠK Nededza , TJ Tatran Bytčica a TJ Jed-
nota Bánová. Prípravky sa stretávali vo vzájomných 
dueloch systémom každý s každým. 

Celé jesenné obdobie hodnotíme veľmi kladne. 
Hráči mladšej prípravky sa s pribúdajúcimi zápas-
mi viditeľne zlepšovali, aj keď výsledky tomuto 
faktu často nezodpovedali. Deti často zostali po 
prehre na turnaji sklamané, hoci sa snažili a bojo-
vali zo všetkých síl. Veľký zlom nastal na posled-
nom turnaji v Tepličke nad Váhom, kde naši ma-
lí hráči dokázali, že sú vyrovnanými súpermi pre 
ostatné družstvá. Dokázali vyhrať nad domácim 
tímom Tepličky nad Váhom, a to do nich vlialo 
množstvo novej energie, radosti, šťastia a húžev-
natosti začať na sebe ešte viac pracovať. V tejto 
kategórii nejde ani tak o výsledky ako o to aby sa 
každý hráč a aj tréner  neustále zlepšoval, zdo-
konaľoval a z chýb ktoré urobil sa poučil. Turnaje 
nám ukázali, že treba neustále poctivo trénovať  
a posúvať sa dopredu.

Vyhonotenie jesennej časti  sezóny
mladšej prípravky FA UNITED N-KL-G

Žiaci I. tr.
jesenná časť
Naši žiaci začali svoju súťaž prvé kolá 
nového ročníka na rozdiel od ostatných 
mužstiev, bez stabilného trénera. Bohuži-
aľ sa vedeniu OŠK nepodarilo napriek 
snahe získať pre chlapcov trénera, ktoré-
ho sme chceli najmä z domácich radov. 
Našťastie si chlapcov pod patronát zo-
bral Ľudovít Ďuríček a pod jeho vedením 
chlapci začali súťaž s celkom dobrými 
výsledkami. Neskôr po piatom kole sme 
prehovorili Bohuslava Murárika, ktorý sa 
začal chlapcom venovať. Získal si ich pri-
azeň, rešpektujú ho a výsledky sa pomaly 
dostavujú. Počas jesene chlapci vyhrali 8 
zápasov a 5 prehrali s vysoko aktívnym 
skóre 62 : 22 sa umiestnili po jeseni na 6 
mieste tabuľky. Máme v mužstve hráča 
A. Massu, ktorý patrí medzi najlepších 
hráčov celej súťaže, čo dokazuje aj počet 
29 strelených gólov. Chlapcov treba za 
všetko pochváliť i veriť, že budú dobrý 
kolektív a naďalej budú na sebe pracovať 
a zlepšovať sa.

Turnaj Hôrky: - 6. miesto, naj. hráč mužstva Simon-
ka Mikolajová
Turnaj Rosina: - 5. miesto, naj. hráč mužstva Tomáš 
Ondruš
Turnaj Nededza: - 5. miesto,  naj. hráč mužstva Ma-
túš Lavrenčík
Turnaj Bytčica: - 6. miesto, naj. hráči mužstva Bazil 
Štefanatný, Matúš Lavrenčík, Simonka Mikolajová
Turnaj Teplička nad Váhom: - 3. miesto

Chceli by som vyzdvihnúť všetky deti v kategó-
rii mladšej prípravky,  za ich poctivú prácu a chuť 
zlepšovať  sa počas celého obdobia od začiatku let-
nej prípravy.

Teraz nás čaká zimné obdobie, kde budeme pokra-
čovať v nastavených plánoch a systémoch. Taktiež 
absolvujeme spoločné akcie mimo tréningov a tur-
najov, aby sme si spríjemnili toto chladné obdobie.

Ml. prípravku FA UNITED N-KL-G reprezentovali:
Bazil Štefanatný, Jonáš Štefanatný, Simonka Miko-
lajová, Matúš Lavrenčík, Tomáš Ondruš, Nikolas Ka-
niak, Matej Moravčík, Martin Ďugel, Lukáš Mikolaj, 
Dominik Šoška, Ján Bollo, Jakub Káčerík, Dávid Baláž Text a foto: OŠK Nededza



Nededžan  4/201712

NEDEDŽAN – Štvrťročník o živote Nededze. Ročník XI. Rok 2017. Číslo: 4. 2017. EV 5265/15. ISSN 2453-6784. Vydavateľ: Obec Nededza, sídlo: Hlav-
ná 1/1, 013 02 Nededza. IČO: 00321516. Tel.: 041/5980519, www.nededza.eu, e-mail: sekretariat@nededza.eu. Redakčná rada: Alica Hodásová,
Eva Medvedíková. Grafi cká úprava a tlač: Peter Ďugel DRaM, Za Kaštieľom 153, 013 02 Nededza.

www.nededza.eu

Text: Vlasta Hrušková 
Foto: Miriam Trizuliaková

Biele vločky snehu krúžia sem 
a tam, radujme sa deti, prišla zi-
ma k nám.

Jeseň nám zamávala svojim fa-
rebným šatom a prišla zima. Je 
to ročné obdobie, na ktoré sa 
deti veľmi tešia. Ich zvedavé oč-
ká stále pozerali cez okná a plné 
radosti pozerali na padajúce
 snehové vločky, ktoré poletova-
li ako páperie. Tešili sa prvé zim-
né radovánky.

Aby sme si spestrili atmosféru 
prichádzajúcej zimy, pozvali 
sme k nám do materskej ško-
ly Bábkové divadielko Lien-
ka. Predstavili sa nám sa nám 
s náučnou rozprávkou „Veselá 
rozprávka“. Deti mali z rozpráv-
ky veľký zážitok, ale aj mravné 
ponaučenie, ako sa majú k sebe 
správať. S bábkohercami si aj za-
spievali a zatancovali.

K zime patrí neodmysliteľne 
sviatok Mikuláša. Deti boli plné 
očakávaní, čo sa bude robiť.

A už sa tešíme, na najkrajšie sviatky roka, na Vianoce.
Anjelici z vločiek snehu robia bielu perinku, aby dobre zohrievala milú svätú rodinku.
Najmä malé Jezuliatko uložené v jasličkách, aby mu len sladké sníčky spočinuli na očkách.

K nám do materskej školy 
prišiel Mikuláš s anjelikom 
a čertom zo Žiliny z divadiel-
ka Makovice. Najskôr deťom 
predviedli rozprávočku „Lesná 
rozprávka“. Ukázali deťom, ako 
sa majú správať v lese, aké sú 
smutné zvieratká, keď im ľudia 
zanechávajú po sebe neporia-
dok v lese. Bábkoherci zapájali 
do deja aj deti, čo sa im veľmi 
páčilo.

A po tom prišiel očakávaný Mi-
kuláš so svojimi pomocníkmi. 
Niektoré tváričky boli aj trošičku 
ustráchané, ale potom všetko 
opadlo a Mikuláš začal rozdávať 
darčeky plné sladkostí, ktoré pri-
pravil Výbor ZRŠ. Ale čertíkovi 
museli sľúbiť, že budú všetko 
papať.

7. decembra 2017 sme sa zúčast-
nili s niektorými deťmi na sláv-
nostnom odovzdávaní Mikuláš-
skych balíčkov v mene nadácie 
KIA MOTORS v doškoľovacom 
stredisku KIA MOTORS v Gbeľa-

noch. Dostali sme do daru veľmi 
pekné a účelné plastové a dre-

vené stavebnice. Veľmi pekne 
im ďakujeme!

Škôlkari sa tešia 

na Vianoce

„Padá sniežik padá, do nášho dvora, pod perinu bielu ukryla sa hora.
Vytiahneme lyže, vytiahneme sane, už sú plné peria záhrady i stráne.“


