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V materskej 
škole sa tešia
na Vianoce

Pochutnávame 
si na vianočnom
divadelníckom
punči
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potrebu spomaliť tempo, nadýchnuť sa 
do nového dňa bez nepríjemného poci-
tu, že sme na niečo dôležité zabudli. 

Avšak práve v tieto dni by sme si mali 
byť akýsi bližší a mali by sme dopriať 
pokoj našej duši. Utužiť vzťahy, pozasta-
viť sa nad nosnou myšlienkou krásnych 

Avšak pre mnohých je to aj stresu-
júce obdobie. Horúčkovité naku-
povanie a zvýšenú starostlivosť 

o domácnosť pre prípravu slávnostných 
chvíľ pozná väčšina z nás minimálne 
raz do roka, ale predovšetkým práve 
na Vianoce. Intenzívne prípravy väčši-
nou zaberú aj celé víkendy. Často cítime 

vianočných sviatkov, nad pomyselným 
príchodom dieťaťa menom Ježiš. Možno 
postačí, keď budeme na seba navzájom 
o kúsok milší, o trošku viac láskavejší,
o poznanie súcitnejší. Želáme Vám všet-
kým pokojné a láskyplné vianočné sviat-
ky!

-redakcia-

Máme tu najkrajšie 
sviatky roka

Mikulášsky 
sprievod
potešil všetky
deti

Vianoce

Nededžan

Nededza

prežitie sviatkov v kruhu blízkych
a v novom roku všetko dobré,

veľa zdravia spokojnosti a úspechov

PhDr. Peter Vajda
starosta obce
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu   

Uznesenie č. 52

schvaľuje:
program obecného zastupiteľstva
s nasledovnou zmenou: bod č. 6 Ná-
vrh rozpočtu bol vyradený z progra-
mu rokovania obecného zastupiteľ-
stva

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania:
Za: 4 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová

Uznesenie č. 53

schvaľuje: 
overovateľov zápisnice: JUDr. Marián 
Cesnek, Ing. Miloš Janek

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania:
Za: 6 Marián Cesnek, Milan Drábik, 
Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Miloš Janek, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 54

berie na vedomie:
- informáciu o dodaní 199 kusov 

kompostérov cestou Mikrore-
giónu Terchovská dolina pro-
stredníctvom europrojektu v 
rámci operačného programu 
Kvalita života. Tieto budú bez-
platne odovzdané občanom 
do konca roka.

- informáciu o prebiehajúcej re-
alizácii chodníka pre peších na 
cintoríne. Pri realizácii došlo k ne-
predpokladaným nákladom. Pri 
skrývke chodníka bola odkrytá 
existujúca skala, ktorá zasaho-
vala do tohto chodníka a bolo 
potrebné jej časť odstrániť. Jed-
nalo sa o rozmer cca. 2 x 2 metre. 
Pri schodíkoch v strede cintorína 
bolo potrebné zaistenie tohto 
chodníka proti posunu svahu a 
to dodatočnou železobetóno-
vou pätkou. Podklad štrkodrť bol 
spevnený betónovým podkla-
dom. 

- informáciu o prebiehajúcej re-
alizácii chodníka pre peších od 
ulice Poľná. Pri realizácii došlo k 
nepredpokladaným nákladom 
pri presune stĺpu verejného 
osvetlenia, doložená bola chrá-
nička, zväčšila sa plocha výrezu 
a  asfaltovania z dôvodu odtoku 
dažďovej vody z hlavnej cesty.

- informáciu o kontrolnej pre-
vierke Okresnej prokuratúry vo 
veci dodržiavania zákonnosti v 
postupe a rozhodovaní obce na 
úseku ochrany ovzdušia za ob-
dobie od 1.1.2017 do 31.3.2018. 
Previerkou nebolo zistené po-
rušenie zákonov ani iných vše-
obecne záväzných právnych 
predpisov a neboli zistené žiad-
ne nedostatky. 

- informáciu o vyjadrení spoloč-
nosti Severoslovenské vodárne 
a kanalizácie, a.s., Žilina vo veci 
žiadosti o podanie informácie 
ku možnej výstavbe vodomer-
nej šachty pre rodinný dom č. 
2/2 p.č. KN C 40 v k.ú. Nededza 
(Milan Pavlík). SEVAK uviedol, že 
v ich archíve sa nenachádzajú in-
formácie ani dokumenty súvisia-
ce s vybudovaním vodomernej 
šachty a umiestnením meradla 
v spoločnej šachte s meradlom 
slúžiacim pre obecný úrad. 

- informáciu o aktuálne prebieha-
júcej oprave koryta potoka Kotr-
činá

- informáciu o uskutočnení kul-

Uznesenia zo 6. (šiesteho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 29. októbra  2018 o 18:00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

túrnospoločenskej akcie „Úcta 
k starším“, ktorá sa konala dňa 
18.10.2018, kde vystúpili deti 
z MŠ a ľudová kapela Huncúti. 
Poďakovanie patrí pracovníkom 
obecného úradu za zorganizo-
vanie a priebeh akcie.

4. K prevodu vlastníctva 
par. KN C 557/150 k.ú. 
Nededza o výmere 16 m2

 
Uznesenie č. 55:

schvaľuje:
Nadobudnutie pozemku do vlast-
níctva Obce Nededza v podiele 1/1 - 
KN C parcela č. 557/150, druh pozem-
ku orná pôda o výmere 16 m2, ktorá 
sa nachádza v k.ú. Nededza a je za-
písaná na liste vlastníctva č. 1262 
vo vlastníctve Slovenskej republiky
v podiele 1/1 a v správe Slovenské-
ho pozemkového fondu, a to bez-
odplatným prevodom za účelom 
výstavby verejnoprospešnej stav-
by „Most ponad potok Kotrčiná“, 
ktorá je uvedená v záväznej časti 
územnoplánovacej dokumentácie 
a bolo na ňu vydané právoplatné 
Rozhodnutie  o umiestnení stavby 
č. Ocu Varín 2018-580 E.č. 4825/2018 
zo dňa 22.6.2018, vydané Obec-
ným úradom Varín, právoplatné 
dňa  12.7.2018.  Prevod sa realizuje 
podľa ust. § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 
330/1991 Zb.  o pozemkových úpra-
vách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a pozemko-
vých spoločenstvách v znení neskor-
ších predpisov.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania:
Za: 6 Marián Cesnek, Milan Drábik, 
Peter Ďuríček, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Miloš Janek, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Uznesenie bolo schválené.

5. K Zásadám odmeňova-
nia zástupcu starostu 
obce, hlavného kontro-
lóra obce, poslancov 
obecného zastupiteľstva 
obce a členov obecných 
komisií obce Nededza

Uznesenie č. 56

schvaľuje:
Zásady odmeňovania zástupcu sta-
rostu obce, hlavného kontrolóra ob-
ce, poslancov obecného zastupiteľ-
stva obce a členov obecných komisií 
obce Nededza.

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania:
Za: 5 Marián Cesnek, Milan Drábik, 
Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Ja-
nek, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Ďuríček

7. K Rôznemu

Uznesenie č. 57

berie na vedomie zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 5/2018

V Nededzi, 29. 10. 2018
PhDr. Peter Vajda, starosta obce    

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 26.11.2018 o 18:00 hod v zasadacej miest-
nosti obecného úradu v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

2. K oznámeniu výsledkov 
volieb v obci na funkciu 
starostu obce a na funk-
ciu poslancov obecného 
zastupiteľstva

Uznesenie č. 58/2018 z ustanovu-
júceho zasadnutia Obecného za-
stupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza berie na vedomie:
výsledky volieb v obci na funkciu 
starostu obce a na funkciu poslan-
cov obecného zastupiteľstva pred-
nesené predsedníčkou miestnej 
volebnej komisie Ľudmilou Ďuríč-
kovou

3. K slávnostnému zlože-
niu sľubu starostu, 

prevzatiu insígnií a 
prevzatiu vedenia usta-
novujúceho zasadnutia 
novozvoleným staros-
tom a k odovzdaniu 
osvedčení o voľbe

Uznesenie č. 59/2018 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza konštatuje: 
že novozvolený starosta obce PhDr. 
Peter Vajda zložil v zmysle § 13 ods. 
2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpi-
sov sľub starostu obce.

4. K slávnostnému zloženiu 
sľubu poslancov
novozvoleného 
obecného zastupi-
teľstva a odovzdaniu 
osvedčení o voľbe

Uznesenie č. 60/2018 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza konštatuje:
že poslanci novozvoleného obec-
ného zastupiteľstva obce Nededza: 
JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, 
Mgr. Darina Janušová, Ing. Miloš Ja-
nek, Mária Sklenárová, Ing. Vladimír 
Zajac zložili v zmysle § 26 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva.

5. K vystúpeniu novozvole-
ného starostu  

Uznesenie č. 61/2018 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza berie na vedomie:
vystúpenie novozvoleného staros-
tu obce.

Program novozvo-
leného obecného 
zastupiteľstva:

2. K voľbe  návrhovej  
komisie a overova-
teľov zápisnice

Uznesenie č. 62/2018 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza schvaľuje:
overovateľov zápisnice: Milan Drá-
bik, Mgr. Darina Janušová

Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6
Výsledky hlasovania:
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

3. K schváleniu ďalšieho 

Uznesenia zo 6. (šiesteho) zasadnutia Obecné-

programu ustanovujúce-
ho zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva

Uznesenie č. 63/2018 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza schvaľuje:
program ustanovujúceho zasad-
nutia obecného zastupiteľstva v 
Nededzi

Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania:
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

4. K oboznámeniu po-
slancov s poverením  
na  výkon funkcie 
zástupcu starostu

Uznesenie č. 64/2018 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza berie na vedomie:
poverenie Ing. Miloša Janeka podľa 
§ 13b ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov na výkon funkcie zá-
stupcu starostu obce Nededza

5. K povereniu poslanca, 
ktorý bude oprávne-
ný zvolávať a viesť 
zasadnutia obecné-
ho zastupiteľstva v 
prípadoch určených 
v zákone o obecnom 
zriadení, keď zasadnu-
tie nezvolá starosta a 
ani zástupca starostu 

Uznesenie č. 65/2018 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza poveruje a schvaľuje:
poslanca obecného zastupiteľstva 
JUDr. Mariána Cesneka zvolávaním 
a vedením zasadnutí obecného za-
stupiteľstva 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 obec-
nom zriadení v znení neskorších 
predpisov

Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania:
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

6. K voľbe členov a predse-
dov  jednotlivých komisií 
obecného zastupiteľstva

Prvé zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva Foto: Alica Hodásová
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Vážení poslanci, zamestnanci 
úradu, pani kontrolórka, pred-
seda DHZ, pani predsedníčka 
Jednoty dôchodcov, pani pred-
sedníčka volebnej komisie, vá-
žení hostia. 

Dovoľte mi v prvom rade poďa-
kovať sa členom volebnej komi-
sie za zabezpečenie bezprob-
lémového priebehu komunál-
nych volieb v našej obci. Tiež 
chcem poďakovať všetkým voli-
čom za ich účasť vo voľbách a 
osobitne tým, ktorý mi dali svoj 
hlas a tým aj dôveru na výkon 
mandátu starostu obce. 

V treťom volebnom období 
chcem úlohy plniť v prospech 
obce tak, ako je to uvedené v 
sľube starostu.

Obec, jej úlohy, zámery, pro-
jekty radia orgány obce, kto-
rými sú starosta obce, poslanci 
obecného zastupiteľstva a mô-
žu byť pri rozhodovaní nápo-
mocné aj jednotlivé komisie. Ak 
všetci chceme, aby naša obec 
napredovala v riešení problé-
mov, ktoré sa vyskytnú, je bez-
pochyby potrebné, aby tieto 
orgány riadne spolupracovali 
v prospech dobrej veci, čo by 
malo byť základom vzájomnej 
spolupráce. 

Malo by nám ísť o spoločné 
dobro, občanov spájať a nie 
rozdeľovať. Každý z nás dostal 
určitú dôveru od občanov, ktorú 
vyjadrili v hlasovaní a tú by sme 
mali rešpektovať a napĺňať. Pri 
riešení veci by sme mali mať na 

mysli v prvom rade oprávnené 
záujmy obce, ktoré vyplývajú 
z jej života alebo oprávnených 
požiadaviek občanov a samo-
zrejme, mali by byť splniteľné.

Občanov informujeme cestou 
zákonných infokanálov ako je 
webová stránka obce či úrad-
ná tabuľa a rozhlas. A je už na 
nich, ako s týmito informáciami 
naložia.

Ak však informujeme občanov 
my, čiže starosta, poslanci ale-
bo pracovníci úradu, snažme 
sa informovať v zmysle svojich 
kompetencií o veciach, ktoré 
sú už rozhodnuté a informuj-
me hlavne pravdivo, pretože 
v opačnom prípade, ak dôj-
de k skresleným informáciám, 

prípadne neúplným informá-
ciám, tak tie sa už ťažko vysvet-
ľujú a nevrhá to dobré svetlo na 
orgány obce, čiže nás všetkých.

Na záver mi dovoľte do štvor-
ročného obdobia 2018 až 
2022, popriať všetkým poslan-
com veľa zdravia, racionálneho 
rozhodovania, dobrej spoluprá-
ce, vzájomnej pomoci, pretože 
nás čaká veľa práce tak, aby 
naša obec napredovala, aby 
občania boli spokojní s našou 
prácou a hrdí, že žijú v našej 
obci. 

Každý raz skončíme, mali by 
sme chcieť, aby tí, čo prídu po 
nás, mohli povedať, že to, čo 
sme spoločne dosiahli, stálo za 
to a môžu pokračovať v rozvo-
ji našej krásnej obce! Ďakujem!

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

Slovo starostu
Príhovor starostu obce po voľbách na ustanovujúcom
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.11.2018:

Kandidáti na starostu obce – počet platných získaných hlasov:

1. Peter Vajda, PhDr., 55 r., starosta obce, nezávislý kandidát  334 hlasov
2. Vladimír Zajac, Ing., 55 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie 242 hlasov
           
Za starostu obce bol zvolený Peter Vajda, PhDr.

VÝSLEDKY PRE VOĽBY STAROSTU
OBCE NEDEDZA 11. NOVEMBRA 2018

VÝSLEDKY PRE VOĽBY POSLANCOV
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE NEDEDZA
11. NOVEMBRA 2018

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci.
(Poradie podľa počtu hlasov)    
                                
1. Marián Cesnek, JUDr., 48 r., právnik, Smer – sociálna demokracia 365 hlasov
2. Miloš Janek, Ing., 36 r., projektový manažér, nezávislý kandidát  363 hlasov
3. Vladimír  Zajac, Ing., 55 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie 320 hlasov
4. Milan Drábik, 48 r., majster odbornej výchovy, nezávislý kandidát  304 hlasov
5. Mária Sklenárová, 47 r., poštová doručovateľka, nezávislá kandidátka 263 hlasov
6. Darina Janušová, Mgr., 50 r., vychovávateľka, nezávislá kandidátka 262 hlasov
7. Ľuboslava Ťažká, Ing., 55 r., učiteľka, nezávislá kandidátka  252 hlasov

Náhradníci:
1. Peter Ďuríček , 50 r., vodič, nezávislý 

kandidát - 223 hlasov
2. Dagmar  Bollová, MUDr., 52 r., lekár-

ka, nezávislá kandidátka – 212 hlasov
3. Miroslav Múčka, 56 r., konateľ spoločnos-

ti, Slovenská národná strana – 210 hlasov
4. Miroslav Sabo, Ing., 50 r., regional 

manager Slovakia, Sloboda a Solida-
rita, Obyčajní ľudia a nezávislé osob-
nosti (oľano) – 210 hlasov)

5. Ladislav Ďuríček , 52 r., bývalý predse-
da obecného športového klubu, konateľ 
fi rmy, nezávislý kandidát – 190 hlasov

6. Drahomíra Kubalová, 47 r., živnostníč-
ka, nezávislá kandidátka – 184 hlasov

Nededžan Nededžan

Uznesenie č. 66/2018 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza procedurálny návrh poslankyne 
Márie Sklenárovej na zrušenie komi-

sii zriadených pri obecnom zastupi-
teľstve

Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania:
Za: 2 Mária Sklenárová, Ing. Vladimír 
Zajac
Proti: 2 JUDr. Marián Cesnek, Mgr. 
Darina Janušová
Zdržali sa: 2 Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek

Zrušenie komisií zriadených pri 
obecnom zastupiteľstve nebolo 
schválené.

Uznesenie č. 67/2018 z ustano-
vujúceho zasadnutia Obecného 
zastupiteľstva v Nededzi:

Obecné zastupiteľstvo obce Nede-
dza konštatuje:
že má zriadené komisie v zmysle § 
19 ods. 4 Štatútu obce Nededza s 
účinnosťou od 01.03.2011 a volí  ich 
nasledovne:
Komisia kultúry, mládeže a špor-
tu:
- predseda: Ing. Ľuboslava Ťažká 

- z radov poslancov
- členovia z radov občanov: 

MUDr. Dagmar Bollová, Bože-
na Jankovská, Janka Staňová, 
Tatiana Šeligová, Ing. Roman 
Komačka, Ing. Eva Neslušanová

Komisia stavebná, životného pro-
stredia a verejného poriadku:

- predseda: Ing. Vladimír Zajac 
(KDH) - z radov poslancov

- členovia z radov poslancov: 
JUDr. Marián Cesnek (SMER SD), 
Milan Drábik, Ing. Miloš Janek, 
Mária Sklenárová

- členovia z radov odborníkov: 
Ing. Jozef Ďugel

Komisia  fi nančná a sociálnych vecí:
- predseda: Mgr. Darina Janušo-

vá - z radov poslancov
- členovia z radov poslancov: 

JUDr. Marián Cesnek (SMER SD), 
Milan Drábik, Ing. Miloš Janek

- členovia z radov odborníkov v 
sociálnej oblasti: Janka Staňová

Komisia na ochranu verejného 
záujmu a prešetrovanie sťažností: 
- predseda: JUDr. Marián Cesnek 

(SMER SD)
- členovia (z radov poslancov): 

Mgr. Darina Janušová, Ing. Vla-
dimír Zajac (KDH)

Počet všetkých poslancov: 6
Počet prítomných poslancov: 6

Výsledky hlasovania:
Za: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Miloš Janek, Mária Sklenárová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

V Nededzi, 26.11.2018
PhDr. Peter Vajda

starosta obce

PhDr. Peter Vajda skladá sľub starostu obce
Foto: Alica Hodásová

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Pre našich starších spo-
luobčanov pripravujeme
v obci príjemné posedenie 
pri občerstvení, kedy si 
môžu nielen zaspomínať 
na svoje mladšie roky, 
ale najmä si zaspievať
a prípadne i zakrepčiť do 
tónov hudby. Tento rok sa 
o pekný program postarali 
detičky z materskej ško-
ly a vynikajúci muzikanti
z ľudovej kapely HUNCÚ-
TI.

Uctili sme si našich
starších spoluobčanov

Text a foto: Alica Hodásová
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Počas mikulášskeho sprievodu sme si mohli v príjemnej atmo-
sfére pochutiť na výbornom klasickom či detskom  vianočnom 
punči z dielne našich divadelníkov z divadla NAOPAK. Divadel-
níci si počas obdobia adventu pre nás okrem sladkého nápoja 
pripravili i hudobné vystúpenia a výrobky z domácich dielni-
čiek, ktoré prišli odprezentovať samotní výrobcovia. A tak, kým 
sme sa tešili na Štedrý deň, mohli sme si užiť príjemné stretnutia 
so susedmi či kamarátmi v pohodovej atmosfére.

Poďakovanie patrí všetkým členom divadla a ich kamarátom, 
ktorí sa podieľali na tejto milej akcii.

Medzi deti z Nededze
opäť zavítal svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš i tento rok nav-
štívil deti z Nededze a to 
8. decembra za doprovodu 
svojich pomocníkov anjela a 
čerta. Tí obdarovali na pódiu 
sladkými dobrotami všetky 
dobré i tie menej poslušné de-
ti z Nededze. Sviatok svätého 
Mikuláša patrí medzi tradične 
slávené a predovšetkým deťmi 
očakávané sviatky. A menší i 
tí väčší si ho radi pripomínajú 
pri vianočných piesňach. Deti 
z materskej školy zaspievali 
Mikulášovi pesničky. Žiaci zo 
základnej školy zarecitovali, 
či pridali tiež krátku pesničku 

s vianočnou tematikou. Tí naj-
menší sem-tam upustili i slzič-
ku, čo bolo jasným dôkazom, 
že čerta sa treba báť! Veríme, 
že deti sa mikulášskemu sprie-

vodu potešili a už sú zvedavé, 
či milá návšteva príde do našej 
obce i o rok!

    
   
 

Text a foto: Alica Hodásová 

Počas mikulášskeho sprievodu sme si mohli v príjemnej atmo-o-

Divadlo NAOPAK pripravilo
výborný punč

Text a foto: Alica Hodásová

Nededžan Nededžan

Navždy nás opustili títo spoluobčania:

Felix Klučiarik   19. 1. 1939 – 8. 10. 2018 
Stanislav Mučka     7. 5. 1936 – 8. 10. 2018

MATRIKA

HARMONOGRAM
ZBERU V ROKU 2019

Tohtoročný obľúbený Jesen-
ný beh pre ženy je za nami. 
Deň 14. 10. 2018  bol opäť 
pohodový a pre tento ročník 
aj veľmi úspešný! 

Zažili sme krásne babsko-let-
né poobedie pri príjemnom 
stretnutí s krásnymi bežkyňa-
mi. Tento rok sa štartovalo
z Tepličky, na trati v celkovej 
dĺžke 4.6 km. Bolo pre nás 
prekvapením, keď prvenstvo 
si vybojovala  prvýkrát súťa-
žiaca Anna Lacko, s časom 
20:07 a priemerným časom 
na km krásnych 04:07. Druhé 
miesto obhájila naša minulo-
ročná strieborná Lenka Tava-
čová s časom 20:27, s prie-
merným časom 04:22 a tretie 
miesto prvýkrát získala súťa-
žiaca Michaela Dománeková,
s časom 20:48, s priemerom 
04:26.

Jesenný beh žien 2018

Text: Barbora Hreusová
Foto: Juraj Ďuríček

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

 Tento rok sme si spríjemnili 
čakanie na maminky aj skúšob-
nou kategóriou pre deti. Absol-
vovali jeden okruh okolo parku 
na našom teplickom Rínku. Tak-
že o rok možno rozšírime súťaž
o novú kategóriu pre deti. 

Každá účastníčka dokázala, 
že športovať sa dá aj s elegan-
ciou, a preto si každá jedna 
odniesla svoju vlastnú účast-
nícku medailu. Ďakujeme veľ-
mi pekne partnerským obciam 
Tepličke a Nededzi, pánom 

starostom, pánovi farárovi
a fanúšikom za fi nančnú a mo-
rálnu podporu a symbolicky 
“Športu zdar!“

Vývoz plastov 
pre rok 2019
23. 1. 2019
27. 2. 2019
27. 3. 2019
24. 4. 2019
22. 5. 2019
26. 6. 2019
24. 7. 2019
28. 8. 2019
25. 9. 2019
27. 10. 2019
27. 11. 2019
18. 12. 2019

Nadrozmerný
odpad:
16. 3. 2019
12. 10. 2019

Nebezpečný
a elektro
odpad:
23. 3. 2019
19. 10. 2019
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Text: Eva Medvedíková 

Je neoddeliteľnou súčasťou 
každého mikulášskeho balíčka. 
Pekný obrázok na vrchu, vnút-
ri nejaké sladké prekvapenie. 
Ale odkiaľ sa taký adventný 
kalendár vzal?  Začalo to v 
roku 1908, kedy podnikateľ 
z Mníchova Gerhart Lang na 
vlastné náklady vytlačil vystri-
hovací kalendár s názvom V 
zemi Ježiškovej. Bol zostavený 
z dvoch listov papiera. Na jed-
nom bolo v malých okienkach 
vytlačených 24 básničiek, na 
druhom odpovedajúci počet 
vianočných obrázkov. Obda-
rované dieťa následne každý 
deň vystrihlo jeden obrázok 
a prilepilo ho k príslušnému 
textu. Trvalo však päť ďalších 
rokov, kým sa tento prvý posol 
adventu ujal na trhu. Za rozší-
renie sa postarala Cirkev a mi-
nisterstvo školstva, keď povýšili 
adventný kalendár ako vhodnú 
pomôcku na hodinách nábo-
ženstva. Návrhy na vizuálne 
stvárnenie adventných kalen-
dárov pripravovali často známi 
umelci a detská hračka sa stala 
zároveň umeleckým dielom. 
Zvykli sa dávať už v prvý ad-
ventný deň. Počas prvej sve-
tovej vojny kalendáre zmizli z 
trhu, ale opäť sa vrátili v povoj-
novom období. Až do nástupu 

Aj tento rok sa v našej obci 
uskutoční koledovanie Dob-
rej noviny. Mladí koledníci sa 
vyberú do domácností v Ne-
dedzi už tradične na Štefana 
– 26.12.2018. Dobrá novina 
je projekt eRka – Hnutia kres-
ťanských spoločenstiev detí, 
ktorý sa snaží vianočným kole-
dovaním vyzbierať peniaze na 
rozvojové projekty v afrických 
krajinách.

Ťažiskový projekt minuloroč-
ného 23. ročníka Dobrej novi-
ny viedli sestry z kongregácie 
Dcér kresťanskej lásky sv. Vin-
centa de Paul. Vincentky v Ali-

Advent. Obdobie stíšenia 
svojho vnútra. Nachá-
dzanie duchovných hod-

nôt a tým aj posilnenia nášho 
ducha. Nájdenie rovnováhy 
medzi tým svetským a tým svä-
tým. Ak vojdete do akéhokoľvek 
kostola v tento čas, budete po-
čuť len slová o tom, že toto je 
čas, aby ste sa zastavili, spoma-
lili, upratali vo vnútri, zistili vaše 
hodnoty. Aby ste našli seba. Ale 
dá sa to? Dá sa to v časoch, keď 
advent štartuje v nenápadných 
vianočných vinšoch na tovare v 
obchodoch ešte pred dušička-
mi? Keď po dušičkách už svietia 
vianočné stromčeky, výklady 
blikajú ako na poplach všetkými 
svetelnými vzormi od zvončekov 
po Santa Clausov opretých o 
sobov Rudolfov? Keď vianočná 
hudba prúdi v takej frekvencii 
a intenzite odvšadiaľ, že sa 
sprotiví rýchlejšie ako nejaké 
opakované letné hity v rádiách? 
Čo sa to stalo? Prečo sme ako v 
rýchliku a to, čo sa deje, čo prá-
ve prežívame, vidíme ako roz-
mazaný obraz za oknami. Sme 

tam a predsa nie sme. Nehovo-
rím, že treba striktne zakázať 
bradatých mužov v červenom 
kostýme, že si treba zakázať 
hmkať melódie Vianoc, že netre-
ba myslieť na vianočné darčeky 
už v novembri. To je každého 
osobná vec. Viem, že je to tu, 
ale uvedomujeme si, že to nie je 
princíp adventu? Ja sama som 
mala zážitok, keď som bola 
na omši v kostole u kapucínov, 
ktorý sídli na námestí v Žiline. 
Vždy keď kňaz zmĺkol alebo vy-
zval ľud rozjímať, spoza múrov 
sa ozvala salva hlasov, spevu, 
ujúkania a skandovania mena 
Mikuláš, lebo sa v ten istý deň 
rozdávali balíčky. Je fajn, keď 
dieťa dostane balíček, ale robiť 
z toho hon na balíčky a ísť na 
všetky možné dostupné mikuláš-
ske akcie, lebo sa to oplatí, veď 
viete, sladkosť zadarmo. Ale to 
nie je výhra. Nie je tradícia ako 
tradícia. A je na rodičoch, aké 
tradície vštiepia deťom a tie po-
tom svojim. Už teraz budujeme 
ďalšie generácie, a neviem, či 
predstava mladého rodiča s ta-

chykardiou a blízkym infarktom, 
ktorý naháňa so svojou ratoles-
ťou uja s dlhou bradou kvôli pár 
sladkostiam, je ideálna budúc-
nosť. Nedivila by som sa, keby 
to dieťa malo časom zafi xovanú 
predstavu, že som musel , muse-
la ísť na Mikuláša po balíček. To 
je len jeden obraz, ktorý je čo-
raz častejšie vídaný v advente. 
V tomto čase neradno ísť naku-
povať potraviny, neradno je ísť 
si oddýchnuť do kníhkupectva a 
prelistovať nejaké knižné novin-
ky, neradno je potrebovať nové 
oblečenie v tomto čase, lebo 
nevystojíte frontu na kabínku, 
nieto na pokladňu. Svet akoby 
sa zbláznil. Vidí mamonu a vidí 
množstvo. Ja sama sa koľkokrát 
prichytím pri myšlienke, či taký 
malý darček, ktorý môže byť ori-
ginálny nápad, či bude napriek 
tomu stačiť, keď je len jeden. 
Namiesto toho, že prerátavame 
kusy darčekov, neprerátavame 
kusy hodín, čo strávime so svo-
jimi blízkymi. Neprerátavame 
rozhovory so svojimi príbuz-
nými. Len zrazu príde ten čas, 

Adventus...
ale všimneme si, kto prišiel?

tene pôsobia už od roku 1973, 
kedy tu založili malé zdravot-
né stredisko. Prišli sem v čase, 
keď bol kraj postihnutý hlado-
morom a zostali tu pôsobiť. 
Alitenské zdravotné stredisko 
realizuje aj program Zlepše-
nia zdravotnej starostlivosti pre 
matky a deti, ktorý podporujú 
koledníci a darcovia Dobrej 
noviny od roku 2015.

Okrem zdravotného strediska 
vedú Vincentky v Alitene viece-
ré projekty pre miestnu komuni-
tu: škôlku s montessori výučbou 
a výživovým programom, pre 
deti z najchudobnejších rodín, 

ktorý sme očakávali v tých ob-
chodoch, v tých frontách, mimo 
domovov, kde nás tí najbližší 
čakali. A potom obchody sú 
zavreté, všetko je doma s nami, 
aj tí ľudia, ktorých máme tak 
radi, ale nepripravili sme sa na 
to. Nepripravili sme sa na ten 
čas, čo ideme stráviť. Na čas 
s rodinou. A potom príde prvý 
konfl ikt, viac a viac napätia a 
upokojíme sa niekedy až pri ve-
čeri, keď odkrvený mozog a pl-
ný žalúdok bránia ďalším rozho-
vorom. Ako tým konfl iktným, tak 
aj tým ospravedlňujúcim sa. Ne-
berte, že maľujem Vianoce na 
čierno. Ešte je stále čas sa za-
staviť. Vytvárať tradície, ktoré ak 
vyjdú, tak sa aj tradíciami stanú. 
Toto je obraz, jeden z mnohých, 
čo môže byť reálny. Ale po ne-
dávnej skúsenosti som zistila, že 
veľa ľudí priam ráta s tým, že na 
Štedrý deň bude hádka. Niekto-
rí si dokonca nevedia ani pred-
staviť tento deň prežiť inak. A 
moja vlastná skúsenosť bola, že 
keď sa človek vyskytol v meste 
v zlom čase, tak odišiel domov 
smutný. Množstvá ľudí, prehra-
bujúcich sa v tovaroch, veciach 
bez duše, nadávajúci vulgárne 
a nahlas, keď museli čakať s tou 
haldou pri pokladni. A čo má na 
to povedať človek, ktorý si šiel 
kúpiť len jedlo na večeru a mu-
sí nedobrovoľne čakať, kým to 
skončí, kým sa dostane na rad. 
Nebuďme stádo. Nebuďme bez 
duše. Poďme do kostola. A ak 
nevyhľadávate pokoj v chráme, 
skúste ísť do prírody. Každý 
frfl e na komerčné znásilňovanie 
sviatkov a potom ani nevie ako 
a nechá sa tým uniesť. Ak nao-
zaj čakáte na Vianoce ako na 
pokoj, ktorý Vás má posilniť na 
celý rok, ako na spečatenie tých 
dobrých morálnych hodnôt, na 
upevnenie lásky medzi vami a 
vašimi blízkymi, nedopusťte, 
aby ste videli Vianoce len ako 
jedlo, darčeky, ozdoby, svetiel-
ka, lesk. Hľadajte svetlo, ktoré 
vás naplní pokojom. Lebo o tom 
Vianoce sú. Do tmy na svet má 
prísť svetlo sveta, a na tento prí-
chod čakáme.

Text: Eva Medvedíková

rozvojové centrum pre ženy, in-
ternát pre dievčatá z odľahlých 
oblastí, ktoré tak môžu chodiť 
do školy, program potravinovej 
pomoci pre deti a mladých, 
ktorý chodia v Alitene do školy 
či detské a mládežnícke cen-
trum.

Okrem programu Zlepšenia 
zdravotnej starostlivosti pre 
matky a deti podporí Dobrá 
novina v roku 2018 aj ďalšie 
rozvojové projekty v Etiópii, 
Kamerune, Južnom Sudáne, 
Keni a Ugande.

Je potešujúce, že počet koled-
níkov v našej obci sa z roka na 
rok zvyšuje. Minulý rok sa do 
koledovania zapojilo jedenásť 
detí a spolu s troma animátor-
mi navštívili 20 rodín, ktoré bo-
li ochotné podeliť sa a prispieť 
na tieto projekty. Bolo vyzbie-
raných  600 EUR, za čo vám aj 

touto cestou veľmi pekne ďaku-
jeme. Zároveň veríme, že tradí-
cia koledovania v Nededzi sa 
bude rozvíjať aj naďalej a aj 
vďaka tomu sa bude ľuďom na 
inom konci sveta žiť o niečo 
lepšie. Takúto možnosť máte 
už tento rok. Stačí, keď zapíše-
te svoj dom v sakristii Kostola 
Sedembolestnej Panny Márie 
v Nededzi a 26.12.2018 mô-
žete čakať veselú kolednícku 
kopu, ktorá Vám zavinšuje a 
zaspieva od srdca. A vy môže-
te malou korunkou prispieť na 
projekty pre tých menej šťast-
ných v Afrike. Ako sa vraví, raz 
si hore, raz si dole, ale nikdy 
nevieš, ako dlho sa kde zdržíš. 
Otvorme svoje srdcia a preži-
me tieto Vianoce ich pravým 
zmyslom.

Text: Eva Medveíková
Alžbeta Zuskáčová

Hitlerovej vlády. Pre svoj nábo-
ženský obsah boli v Nemecku 
zakázané. Ich vydávanie bolo 
síce obnovené v roku 1942, ale 
slová ako Kristus a kresťanský 
boli nahradené výrazmi ger-
mánsky a národný, slovo ad-
vent bolo nahradené pojmom 
predvianočný čas a poetické 
maľby vianočných krajiniek a 
anjelikov vystriedali postavy 
hrdinských vojakov tráviacich 
Vianoce ďaleko od rodiny 
na fronte. Výťažok z predaja 

týchto kalendárov šiel do vo-
jenských a podporných fondov 
vojnových vdov a sirôt. Dnes 
sú tieto kalendáre, ktoré ma-
pujú jedno z najtragickejších 
období 20. storočia, vyhľadá-
vaným zberateľským kúskom. 
Po skončení druhej svetovej 
vojny sa kalendárom otvorili 
dvere na pulty európskych ob-
chodov. Do USA sa kalendáre 
dostali vďaka nemeckým pri-
sťahovalcom. K ich šíreniu po 
americkom kontinente napo-

mohlo víťazné ťaženie americ-
kej armády a návrat vojakov z 
Európy do vlasti. V 50. rokoch 
hlavným motívom amerických 
adventných kalendárov bo-
la postava zavalitého Santa 
Clausa v červenom kožuchu 
lemovanom bielou kožušinkou 
spoločne s rozjašeným Mic-
key Mouseom. Ale nielen Walt 
Disney sa podieľal na motíve 
adventných kalendárov. Výraz-
né úspechy v dobývaní kozmu 
stáli za adventným kalendárom 
Apollo. V predaji sa objavil v 
roku 1972. Boli na ňom usmiati 
kozmonauti v pestrofarebných 
skafandroch a okolo lietali koz-
mické rakety. V tej dobe sa ka-
lendáre už nielen vystrihovali, 
ale obsahovali aj sladkosť vo 
vnútri, buď čokoládka alebo 
bonbón, na každý deň jeden. 
Dnes sa vývoj kalendárov po-
súva ďalej. V období konzu-
mu, kedy je všetko dostupné, 
čoraz častejšie rodičia siahajú 
po kalendároch s aktivitami na 
každý deň, ktoré buď rozvíjajú 
predvianočné tradície celej ro-
diny alebo  povzbudzujú deti 
konať dobré skutky. V každom 
prípade, otváranie okienok je 
takým malým predvianočným 
zážitkom, ktorý skracuje dobu 
očakávania Vianoc nielen ma-
lým, ale aj veľkým nadšencom. 

Adventný kalendár

Koleda,
  koleda

Nededžan Nededžan
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Miloš Bros,
tímový manažér

Rekapitulujeme jesennú
sezónu

ŠPORTOVÉ OKIENKO

Muži – 1. trieda ObFZ Žilina

1 ŠK Gbeľany 13 11 1 1 32:10 34

2 TJ Družstevník Bitarová 13 6 5 2 39:20 23

3 OŠK Nededza 13 7 2 4 37:18 23

4 TJ ŠTART Veľké Rovné 13 7 1 5 27:21 22

5 ŠK Štiavnik 13 7 0 6 30:23 21

6 TJ Horný Hričov 13 6 2 5 32:24 20

7 TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 13 6 2 5 23:23 20

8 ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 13 6 2 5 26:33 20

9 FK Zástranie 13 5 2 6 24:22 17

10 TJ Jednota Bánová B 13 4 2 7 18:23 14

11 TJ Považský Chlmec 13 4 1 8 20:39 13

12 TJ Jablonové 13 4 0 9 14:37 12

13 OŠK Kamenná Poruba 13 3 2 8 18:29 11

14 TJ Kolárovice 13 3 2 8 16:34 11

Napriek slabšiemu rozbehu a sérii ne-
presvedčivých výsledkov na domácom 
ihrisku sa družstvo dospelých rozbehlo 
a najmä vďaka výsledkom na ihriskách 
súperov obsadilo po jeseni pekné tretie 
miesto. Vrcholom jesene bolo presved-
čivé víťazstvo v poslednom jesennom 
kole na ihrisku vedúcich Gbelian.

Káder mužstva na jeseň 2018:  
Juraj Noga, Matúš Juriga, Marián Mi-
lo, Denis Poliak, Ivan Vajda, Michal 
Stenchlák, Samuel Horecký, Miroslav 
Ďuríček, Marek Mravec, Filip Remek, 
Kristián Franek, Marek Ďungel, Juraj 
Hreus, Martin Holbička, Ivan Konek, 
Dominik Nový, Miroslav Mravec, Ja-
kub Bielik, Pavol Dolinay, Patrik Janču-
la.

Tréner: Lukáš Chabada, vedúci muž-
stva: Miloš Bros, lekár: Štefan Remek

Najlepší strelci mužstva: Miroslav 
Mravec 12 gólov, Marek Mravec 8 
gólov.

Družstvo dospelých
Foto: archív OŠK

Dorast – 3.liga sever

Družstvo dorastu zaznamenalo 
vďaka odchodu kľúčových hráčov k 
dospelým a celkovo úzkemu kádru 
ústup z pozícií vybojovaných v pred-
chádzajúcich sezónach. Po kvalitnej 
zimnej príprave a doplnení kádra sa 
na jar pokúsime o záchranu v kvalit-
nej tretej lige.

Káder mužstva na jeseň 2018: 
Denis Franek, Michal Mravec, Samu-
el Bielik, Juraj Vrábel, Šimon Vajda, 
Kristián Adamovský, Bruno Remek,, 
Marko Bugala, Jakub Zuskáč, Peter 
Drábik, Patrik Jančula, Dávid Ková-
čik, Rafael Suarez, Adam Massa, 
Dávid Kubica, Matúš Vajda, Matúš 
Vrábel

Tréner: Ivan Vajda, vedúci mužstva: 
Jozef Farský, lekár: Štefan Remek

Najlepší strelci mužstva: Jakub 
Zuskáč 6 gólov, Dávid Kováčik 5 gó-
lov, Peter Drábik 5 gólov

1 Oravan Oravská Jasenica 13 11 1 1 60:18 34

2 OŠK Ludrová 13 10 1 2 52:16 31

3 ŠK Tvrdošín 13 9 1 3 45:17 28

4 ŠK Belá 13 9 1 3 40:22 28

5 OŠK Rosina 13 8 2 3 76:33 26

6 TJ Tatran Krásno nad Kysucou 13 7 1 5 56:33 22

7 TJ Družstevník Dlhá nad Oravou 13 6 0 7 41:47 18

8 FK Slávia Staškov 13 6 0 7 27:34 18

9 ATTACK Vrútky 13 5 0 8 38:49 15

10 MFK Bytča 13 5 0 8 34:53 15

11 FK Predmier 13 4 2 7 32:27 14

12 TJ Pokrok Stará Bystrica 13 4 1 8 39:38 13

13 OŠK Nededza 13 2 0 11 32:49 6

14 TJ Jednota Bánová 13 0 0 13 10:146 0

Družstvu žiakov sa aj napriek vý-
raznému omladeniu kádra podarilo 
udržať formu z jarnej časti a nebyť 
zbytočných strát v dobre rozbehnu-
tých zápasoch, bolo by z toho opäť 
pekné tretie miesto. Cieľom do jarnej 
časti je zapracovať na psychike a 
skončiť do tretieho miesta.

Káder mužstva na jeseň 2018: 
Dávid Cesnek, Andrej Vangel, Mark 
Aneštík, Matej Vajda, Matúš Ďu-
ríček, Matúš Hazda, Denis Belko, 
Anton Vajda, Peter Mravec, Samuel 
Chromiak, Richard Dvořák, Jakub 
Lenko, Dávid Tichák, Dominik Milo, 
Romana Trnková

Tréner: Peter Galadík, vedúci muž-
stva: Ľudovít Ďuríček, lekár: Štefan 
Remek

Najlepší strelci mužstva: Matej 
Vajda 10 gólov, Richard Dvořák 9 
gólov, Matúš Hazda 6 gólov

Starší žiaci – 1. trieda ObFZ Žilina

1 ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 12 12 0 0 110:5 36

2 OŠK Baník Stráňavy 12 11 0 1 82:9 33

3 TJ Zbyňov 12 8 0 4 68:28 24

4 Družstevník Rašov 12 8 0 4 58:19 24

5 TJ Hvozdnica 12 7 1 4 52:25 22

6 OŠK Nededza 12 7 1 4 46:37 22

7 ŠK Štiavnik 12 7 0 5 50:31 21

8 TJ Fatran Varín 12 6 0 6 42:34 18

9 TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 12 4 1 7 18:59 13

10 TJ Horný Hričov 12 3 0 9 20:73 9

11 TJ Dlhé Pole 12 2 1 9 15:64 7

12 TJ ŠTART Veľké Rovné 12 1 0 11 14:104 3

13 FK Hliník 12 0 0 12 7:94 0

Týmto by sa chcel Obecný športový klub v Nededzi poďakovať spoločnosti DEOS ŽILINA
v zastúpení Miroslavom Múčkom za fi nančnú podporu v uplynulej sezóne!
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Text: Vlasta Hrušková 
Foto: archív MŠ 

Mikuláš je medzi deť-
mi veľmi obľúbený.  
Zhotovovali si pek-

né darčeky, tvorili Mikuláša a 
mikulášske čižmičky z rôzneho 
materiálu. Naučili sa básne a 
piesne o Mikulášovi a tešili sa 
na darčeky od neho. 

Mikulášov príchod sme oslávi-
li v materskej škole 6. Prišiel aj 
anjelik a čert. Deti mu zaspie-
vali a zarecitovali, porozprá-
vali sa sním a dostali od neho 

sladké darčeky. Ďakujeme p. 
Samkovi Káčeríkovi, p. Zuzke 
Vajdovej a Beátke Vajdovej za 
to, že nám pomohli popasovať 
sa s postavičkami k sviatku Mi-
kuláša.

Ďakujeme aj p. Tonke Matiaš-
kovej, Martinke Stenchlákovej 
a Katke Ďugelovej za prípravu 
mikulášskych balíčkov pre deti. 
Deti majú veľké zážitky a spo-
mínajú na tento ich sviatok stá-
le.

Vianočný medovník v celom 
dome vonia, zlaté zvončeky na 
stromčeku zvonia. Pod stromče-
kom darčeky čakajú na deti, via-
nočná pieseň celým svetom letí.
Vianočnú pieseň spievame
si všetci, Vianočný deň 
všetky srdcia lieči.

Naša materská škola už „žije 
“duchom najkrajších sviatkov 
roka - Vianoc. Máme pekne 
vyzdobené priestory materskej 
školy, ktoré nám túto nádhernú 

časť roka pripomínajú. Deti sa 
tešia na príchod malého Ježiška 
a na darčeky. Ich očká žiaria 
šťastím a spokojnosťou. 

Zaželajme si všetci navzájom 
šťastné a spokojné Vianoce. 
Nech každý nájde pod Vianoč-
ným stromčekom  to, po čom tú-
ži, nech sú vianočné sviatky pre 
nás všetkých sviatkami lásky, ro-
dinnej pohody  šťastia.

„Vitaj v našej škôlke, milý Mikuláš,
pozerali sme Ťa v okne toľko ráz.
Kožúšok a peknú bielu bradu máš,
vitaj, vitaj, medzi nami, milý Mikuláš.“

k v celom časť roka pripomínajú. Deti sa

“

Škôlkari privítali

Mikuláša básničkou

Nededžan


