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Strávme vianočný čas s blízkymi
očas V
Vianoc až do obdobia Troch kráľov si
každoročne užívame dni
každoro
pracovného
p acovného voľna a rodinnej
pr
pohody. Po
Posledné dva roky
je to naprie
napriek pandemickým
opatreniam s trochu trpkou
príchuťou. Napriek tomu sa
snáď každý snaží byť s blízkymi, možno si i viac uvedomiť
silu priateľstva, lásky a pokory.
Dúfame, že onedlho naše ulice
zasype biela pokrývka jemného snehu, symbol blížiacich sa
Vianoc. V tomto sviatočnom
období nám s vôňou sladkostí,
perníkov a ihličia vonia aj duch
minulosti. Niektorí si v tomto
kolobehu povinností triedime
v hlavách myšlienky na významnejšie udalosti, ktoré sme

P

počas starého roku zažili s našimi blízkymi. Aj v obci bilancujeme, čo sa nám za uplynulý
rok podarilo urobiť. Preto sa aj
v tomto vianočnom čísle môžete dočítať zaujímavosti týkajúce sa nielen akcií, ktoré boli
realizované v obmedzenom
režime, ale aj o zveľaďovaní
nášho spoločného obecného
majetku, či o športových úspechoch v oblasti futbalu. Spoločne si snáď už len zaželajme,
nech sú tieto a aj nasledovné
dni preplnené láskou a porozumením, nech sa v Novom roku
stretneme v zdraví. A najmä,
nech je ten Nový rok skutočne
lepší ako ten starý.
A.H.

Nededza

vianočné sviatky v kruhu blízkych
a v Novom roku veľa zdravia,
hojnosti a spokojnosti
PhDr. Peter Vajda
starosta obce

Foto: archív obce
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Uznesenia zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
v Nededzi
Uznesenia zo 17. (sedemnásteho) zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 7. septembra 2021 o 17:00 hod.
v zasadacej miestnosti obecného úradu
v Nededzi.

-

Obecné zastupiteľstvo:

-

1. K otvoreniu
Uznesenie č. 296
schvaľuje: program obecného
zastupiteľstva bezo zmien
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania:
Za: 4 Milan Drábik, Mária Sklenárová, Ing. Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 297
schvaľuje: overovateľov zápisnice: Mária Sklenárová, Ing.
Vladimír Zajac
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania:
Za: 4 Milan Drábik, Mária Skle- nárová, Ing. Ľuboslava Ťažká,
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. K informáciám
Uznesenie č. 298
berie na vedomie:
- informáciu o tom, že
ku oprave štátnej cesty
III/2071 do Kotrčinej Lúčky v úseku v pravotočivej zákrute pri rybníku (oprava krajnice) zo strany VUC
Žilina tento rok nedôjde (v
prílohe)
- informáciu o uskutočnenej
akcii Nededzský kotlík, kto- rá sa konala dňa 14.08.2021
za účasti 11 súťažných
družstiev.
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informáciu o tom, že na základe výberového konania
nastúpila do pracovného
pomeru riaditeľka materskej školy Mgr. Helena Chovancová dňa 23.08.2021
informáciu o tom, že bolo
zadané vypracovanie znaleckého posudku na určenie ceny mostu v lokalite
Stav I. etapa – Ing. Ján Drevený, znalec – Ústav súdneho inžinierstva v Žiline
informáciu o tom, že v areáli materskej školy bol doplnený piesok do pieskoviska,
tiež bolo zabezpečené drevo na lavičky, ktoré budú
dorábať zamestnanci obce
a bola dohodnutá obhliadka kvôli výmene poškodenej šmýkalky na detskom
ihrisku
informáciu o vykonaní revízie pre multifunkčné a detské ihrisko
informáciu o tom, že sa dokončujú práce na oprave
zvonice
informáciu o tom, že sa začalo s realizáciou stojiska
pod kontajnery na par.č .
428/1 oproti COOP Jednota
informáciu o dokúpení 4
profislnečníkov vrátane závaží pre potreby obce pri
rôznych akciách (tak, aby
spĺňali aj bezpečnostné parametre)
informáciu o tom, že Štatistický úrad SR realizoval
v našej obci vo vybraných
domácnostiach Zisťovanie
o financiách a spotrebe domácností 2021
informáciu o dokončení celkovej rekonštrukcie
obecného rozhlasu a doplnenia tlakových reproduk-
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-

-

-

-

torov
informáciu o zhotovení
osvetlenia na ulici Roľnícka
v mieste napojenia na cestu II/583 pri vjazde na cyklotrasu
informáciu o spracovaní
projektovej dokumentácie
firmou SKELETING, s.r.o. na
most do lokality Stav – v
časti Rybník
informáciu o spracovaní
posúdenia
technického
stavu a statického návrhu
mosta do lokality Stav – I.
etapa. Spracovala firma
SKELETING, s.r.o.
informáciu o zakúpení jednonápravového traktorového návesu s vyklápaním
informáciu,
že
dňa
15.09.2021 sa uskutočnia
Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Márie a to
v zmysle aktuálne platných
protipandemických opatrení
informáciu o tom, že v mesiaci september obec poskytuje v zmysle Uznesenia
č. 93/2019 príspevok pre
prvákov ZŠ s trvalým pobytom v Nededzi (9 žiakov
- 80€, spolu 720€)

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír
Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. K Memoradnu k Hlavnému mestu kultúry Žilina
Uznesenie č. 299
schvaľuje:
- poskytovať všetky informácie mestu Žilina, resp.
osobe poverenej mestom
Žilina, potrebné pre spoluprácu a súčinnosť v rámci
plánovaných projektových
návrhov,

-

-

poveriť konkrétneho zamestnanca ako kontaktnú
osobu zodpovednú za plnenie úloh v súvislosti so
spoluprácou a koordináciou spoločných aktivít,
poskytnúť pomoc a informácie pri identifikovaní
aktuálnych tém a potrieb
samosprávy v kultúrnej
oblasti, ako aj lokálnych
kultúrnych operátorov za
účelom nadviazania spolupráce pri plánovaných
projektoch kultúrno-umeleckého programu EHMK.

V prípade víťazstva mesta Žilina v súťaži o titul EHMK 2026:
- byť súčasťou projektu Žilina Beskydy 2026 ako partnerská samospráva,
- umožniť realizovanie mobilného kultúrneho programu na svojom území v
zmysle spoločnej dohody,
- poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné informácie na
zabezpečenie
turistickej
propagácie destinácie Obce/mesta,
- participovať na spoločnom
rozpočte
spolufinancovaním bežných výdavkov
projektu vo výške 1€ na
obyvateľa v každom z rokov 2024, 2025 a 2026, pričom uvedený príspevok
bude použitý na administratívu, marketing a propagáciu regiónu a kultúrny
program projektu,
- aktívne sa zúčastňovať
propagácie plánovaných
projektových aktivít a zodpovedne realizovať spoločné akcie v rámci projektu
EHMK a aktuálnej ponuky
mobilného
kultúrneho
programu,
- podpísať vzájomnú dohodu o spolupráci ako partnerské samosprávy vrátane programu a finančných
rámcov v priebehu roka
2022.
d) platnosť memoranda: memorandum sa uzatvára na
dobu určitú, do 31.12.2021.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania :
Za: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír
Zajac

Nededžan
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. K Plneniu rozpočtu v roku
2021
Uznesenie č. 300
berie na vedomie: plnenie rozpočtu v roku 2021 k 31. 8. 2021
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír
Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
6. K Príprave návrhu rozpočtu v roku 2022
Uznesenie č. 301
berie na vedomie: Prípravu návrhu rozpočtu v roku 2022
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír
Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
7. K Zámeru na prenájom
časti pozemku na par.č.
564/74 C KN a 564/75 C
KN, LV č.1 v k.ú. Nededza
Uznesenie č. 302
schvaľuje: zámer prenechať do
nájmu priamo časť pozemku
par.č. KN – C 564/74 ostatné
plochy na LV č.1 o výmere 143
m2 a par.č. KN – C 564/75 orná
pôda na LV č. 159 o výmere 78
m2 v k.ú. Nededza a zároveň
schvaľuje lehotu na doručovanie cenových ponúk záujemcom a to do 28. 9. 2021 do 10:00
hod. vrátane a to písomne na
adresu: Obec Nededza, Hlavná
1/1, 013 02 Nededza

8. K rozpočtovému opatreniu č. 3/2021 – urnová stena, miestna komunikácia
lokalita Stav – I. etapa
Uznesenie č. 303
schvaľuje: rozpočtový presun
výdavkov v rámci schváleného
rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami.
- kap. výdavky- 2 46 06.2.0
717 001 06 – Centrum obce Nededza – realizácia - 7
000,- € - kap.výdavky- 2 46 08.4.0
717 001 03 – Náboženské
služby – urnová stena + 7
000,- € -

Proti: 1 Milan Drábik
Zdržal sa: 2 Mária Sklenárová,
Ing. Vladimír Zajac
Rozpočtový presun výdavkov
nebol schválený.

Uznesenie č. 305
schvaľuje: rozpočtový presun
výdavkov v rámci schváleného
rozpočtu v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. Navýšenie - bežné
príjmy - 1 72f 223001 – za stravné-cudzia réžia + 5 000,- €
- bežné príjmy - 1 72f 223003
– Školská jedáleň - za stravné + 4 000,- €
- bežné výdavky - 1 72f
09.6.0.1 611000 – Školská
Počet všetkých poslancov: 7
jedáleň-plat + 5 000,- €
Počet prítomných poslancov: 5 - bežné výdavky - 1 72f
Výsledky hlasovania:
09.6.0.1 633011 – Školská jeZa: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
dáleň-potraviny + 4 000,- €
Janek, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír Počet všetkých poslancov: 7
Zajac
Počet prítomných poslancov: 5
Proti: 0
Výsledky hlasovania :
Zdržal sa: 0
Za: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Mária Sklenárová, Ing.
Uznesenie č. 304
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír
schvaľuje: rozpočtový presun Zajac
výdavkov v rámci schváleného Proti: 0
rozpočtu v zmysle Zásad hos- Zdržal sa: 0
podárenia s finančnými prostriedkami.
9. K Centru obce - riešenie
- kap. výdavky- 2 46 06.2.0
717 001 06 – Centrum obce Uznesenie č. 306
Nededza – realizácia - 19 berie na vedomie: stanovisko
000,- €od Ing. Magdaleny Scheberovej
- kap.výdavky- 2 46 04.5.1 týkajúcom sa centra obce Ne717 001 02 – MK-Stav – rea- dedza
lizácia + 19 000,- €
Počet všetkých poslancov: 7
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Počet prítomných poslancov: 5 Výsledky hlasovania:
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
Za: 2 Ing. Miloš Janek, Ing. Ľu- Janek, Mária Sklenárová, Ing.
boslava Ťažká
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír

Uznesenia z 18. (osemnásteho) zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa
konalo dňa 09. novembra 2021 o 18:00 hod.
sále kultúrneho domu v Nededzi.

Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
10. K Rôznemu
Uznesenie č. 307
berie na vedomie: Rozpočtový
presun príjmov a výdavkov v
rámci schváleného rozpočtu
zo dňa 30.06.2021 (grant školské ovocie, transfér – testovanie COVID, transfér – podpora
zamestnanosti MŠ, transfér
– fond na podporu umenia,
transfér – SODB 2021 – obyvatelia a iné)
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír
Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 308
berie na vedomie: Návrh VZN č.
1/2021 o určení spádovej materskej školy pre deti s trvalým pobytom v obci, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania:
Za: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Mária Sklenárová, Ing.
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír
Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0
V Nededzi, 7. 9.2021
PhDr. Peter Vajda,
starosta obce

schvaľuje: overovateľov zápisnice: Milan Drábik, Ing. Ľuboslava Ťažká

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania:
Za: 4 Milan Drábik, Ing. Miloš
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4 Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká,
Obecné zastupiteľstvo:
Počet prítomných poslancov: 5
Výsledky hlasovania :
Ing. Vladimír Zajac
Výsledky hlasovania:
Za: 4 Milan Drábik, Ing. Miloš Proti: 0
1. K otvoreniu
Za: 5 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká, Zdržal sa: 0
Janek, Mária Sklenárová, Ing. Uznesenie č. 309
Ing. Vladimír Zajac
Ľuboslava Ťažká, Ing. Vladimír schvaľuje: program obecného Proti: 0
3. K informáciám
Zajac
Zdržal sa: 0
zastupiteľstva bezo zmien
Proti: 0
Uznesenie č. 311
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 310
Počet všetkých poslancov: 7
berie na vedomie:
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- informáciu o tom, že sa boli
ukončené práce na oprave
zvonice

-

-

-

-

-

-

informáciu o umiestnení
defibrilátora na budovu
kultúrneho domu pri vchode do klubu dôchodcov a
knižnice. Je to automatický
defibrilátor s jednoduchým
ovládaním, ktorý poskytuje
hlasové pokyny a obrazovú
navigáciu počas resuscitácie. Užívateľovi sa presne
zobrazuje reťaz úkonov,
ktoré by mala ako zachraňujúca osoba vykonať.
informáciu o distribúcii 176
kusov vitamínových balíčkov pre seniorov vo veku
od 63 rokov (vit. C 1000 mg,
vit. D3 2000 UI, Zinok 15mg,
FFP 2)
informáciu o vypracovaní
znaleckého posudku týkajúcom sa ceny na most v lokalite Stav - I. etapa od Ing.
Jána Dreveného, znalca z
Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline
informácia o tom, že do
konca roka by mala byť
urobená skrývka ornice na
miestnej komunikácii v lokalite Stav I. etapa
informáciu o zaslaní Zadania pre Územný plán obce
Nededza od Ing. arch. Jána Buriana pre všetky dotknuté orgány a verejnosť.
Zadanie bolo rovnako zverejnené na webovom sídle
obce a v úradnej tabuli.
informáciu o ukončení
procesu archivácie pre dokumenty z obdobia MNV
aj aktuálneho obdobia do
roku 2010

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania:
Za: 4 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká,
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

prospešné činnosti a pod- Výsledky hlasovania :
Za: 3 Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuujatia
boslava Ťažká, Ing. Vladimír
Zajac
Proti: 0
Uznesenie č. 312
Zdržal sa: 1 Milan Drábik
schvaľuje
žiadosť Futbalovej akadémie
United Nededza – Kotrčiná Dotácia bola schválená.
Lúčka - Gbeľany o poskytnutie
finančnej dotácie na rok 2021 6. K Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 1/2021 o urz rozpočtu obce Nededza na
čení spádovej materskej
všeobecne prospešné činnosškoly pre povinné predti a podujatia vo výške 14 000
primárne
vzdelávanie
EUR.
detí s trvalým pobytom v
obci Nededza
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Uznesenie č. 315
schvaľuje: Všeobecne záväzné
Výsledky hlasovania :
Za: 3 Ing. Miloš Janek, Ing. Ľu- nariadenie č. 1/2021 o určení
boslava Ťažká, Ing. Vladimír spádovej materskej školy pre
povinné predprimárne vzdeláZajac
vanie detí s trvalým pobytom v
Proti: 0
obci Nededza
Zdržal sa: 1 Milan Drábik

5. K Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z
rozpočtu obce Nededza
na všeobecne prospešné činnosti a podujatia
- Obecný športový klub
Nededza
Uznesenie č. 313
schvaľuje: žiadosť Obecného
športového klubu Nededza o
poskytnutie finančnej dotácie
na rok 2021 z rozpočtu obce
Nededza na všeobecne prospešné činnosti a podujatia vo
výške 23 600 EUR.
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania:
Za: 2 Ing. Miloš Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká
Proti: 0
Zdržal sa: 2 Milan Drábik, Ing.
Vladimír Zajac
Žiadosť nebola schválená.

Uznesenie č. 314
schvaľuje: dotáciu od obce Nededza pre Obecný športový
klub Nededza o poskytnutie
na rok 2021 z rozpočtu obce
4. K Futbalovej akadémii Nededza na všeobecne proUnited Nededza-Kotrčiná spešné činnosti a podujatia vo
Lúčka-Gbeľany – Žiadosť výške 23 000 EUR.
o poskytnutie finančnej
dotácie z rozpočtu obce Počet všetkých poslancov: 7
Nededza na všeobecne Počet prítomných poslancov: 4
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Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania:
Za: 4 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká,
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 317
berie na vedomie: Návrh rozpočtu obce Nededza na roky
2022, 2023, 2024
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania:
Za: 4 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká,
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

9. K Rôznemu
Uznesenie č. 318
berie na vedomie: informáciu o
žiadosti Eriky Grinčovej z Tepličky nad Váhom a niektorých
obyvateľov Nededze o vybudovanie miestnej komunikácie
a inžinierskych sietí v lokalite
Pred Chríp a druhú žiadosť týkajúcu sa lokality Pred Chríp a
Pod Chrípom

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania :
Za: 4 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká,
7. K Žilina Industrial Park Ing. Vladimír Zajac
s.r.o. – Zmluva o nájme
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 316
schvaľuje: Zmluvu o nájme Uznesenie č. 319
medzi Obcou Nededza a Žilina berie na vedomie: zmenu rozIndustrial Park s.r.o. týkajúcu sa počtu Rozpočtovým opatnehnuteľností v katastrálnom rením č. 4/2021 (rozpočtový
území Nededza, obec Nede- presun príjmov a výdavkov v
dza, okres Žilina zapísaných rámci schváleného rozpočtu
na liste vlastníctva č. 1 a to zo dňa 30.09.2021 (grant školpozemku: C - KN p.č. 564/74 os- ské ovocie, transfér – testovatatné plochy o výmere 965 m² nie COVID, transfér – podpora
a pozemku na liste vlastníctva zamestnanosti MŠ, transfér
č. 1 C – KN 564/75 orná pôda a – osobné ochranné pomôcky
výmere 78 m². Do nájmu pre- a dezinfekčné prostriedky MŠ,
najímateľ poskytuje vyčlenené transfér – ÚPSVaR stravovačasti o výmere 143 m² a to za nie v MŠ, transfér – OŠK – na
účelom parkovania.
údržbu budov a iné)
Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania :
Za: 4 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká,
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Počet všetkých poslancov: 7
Počet prítomných poslancov: 4
Výsledky hlasovania:
Za: 4 Milan Drábik, Ing. Miloš
Janek, Ing. Ľuboslava Ťažká,
Ing. Vladimír Zajac
Proti: 0
Zdržal sa: 0

8. K Návrhu rozpočtu obce
Nededza na roky 2022,
2023, 2024

V Nededzi, 9. 11. 2021
PhDr. Peter Vajda,
starosta obce

Nededžan
N
ededžan

Slovo starostu
ážení občania, o pár dní
tu máme koniec roka. V
tomto období sa zvyčajne bilancuje uplynulý rok, čo sa
podarilo, čo sa nestihlo urobiť
z dôvodu všeobecne známych
skutočností ohľadom korony,
ktorá nás i tento rok potrápila.
Všetci sme dúfali, že koniec tohto
roka v porovnaní s tým minulým
bude po stránke covidovej pandémie lepšia, avšak opak je pravdou a opäť sa boríme s tou istou
situáciou. Musíme plniť rôzne
zákazy, príkazy a obmedzenia,
čo nás nikoho neteší a určitým
smerom to vplýva aj na našu
psychickú pohodu. Napriek týmto skutočnostiam je potrebné,
aby sme mysleli pozitívne, ako
aj konali a pokúsili sa takýto stav
prekonať po všetkých stránkach
života čo najlepšie.

V

Na základe vyššie uvedených
skutočností chod obce sme zabezpečovali tak, aby tie veci,
ktoré sme mali v rozpočte naplánované na prípravu alebo realizáciu, boli uskutočnené. Z toho,

čo sa podarilo, môžem spomenúť
napríklad rekonštrukciu – obnovu
našej historickej pamiatky – zvonice v strede obce, na ktorej sa vymenila stará krytina za medenú,
natreli sa drevené prvky, opravila
sa vonkajšia fasáda a skultúrnilo
sa i jej bezprostredné okolie. Ďalej sme vybudovali stojisko pod
smetné nádoby na ulici Potočná,
ktoré je už aj osvetlené a myslím
si, že sa nám tak podarilo daný
priestor skrášliť aj vďaka napojeniu susediacej lávky pre peších v
spojení s chodníkom zo zámkovej
dlažby na ulicu Potočná. To by
malo prispieť ku komfortu obyvateľov, ktorí využívajú lávku pri prechode napríklad na hlavnú cestu
či do obchodu s potravinami. Pribudla nám tiež časť opraveného
oplotenia areálu futbalového ihriska. Podpísaná bola i zákazka na
vybudovanie zábradlia pre peších
k cintorínu hore Závozom a časti
od márnice k domu smútku. Či
sa dielo podarí uskutočniť ešte v
tomto roku alebo začiatkom roku
2022, je závislé z časti aj od priazni
počasia. Obec tiež realizáciou ur-

Stolík od rodiny Pongrácovcov

novej steny na cintoríne vyriešila
do budúcna aj iný spôsob pochomou uloženia urny
vávania a to formou
so spopolnenými
ými pozostatkami
omto smere musí
zosnulých. V tomto
ešte obec prijaťť všeobecne záväzné nariadenie.

vania cien energie
pre obce a mestá,
konkrétne aj pre
našu obec. Bol to
hodinový rozhovor za účasti podpredsedu ZMOS,

Starosta obce v rádiu Regina

Na budove pri vchode do knižnice sa nachádza defibrilátor,
ktorý je možné využiť ako prvú
pomoc v prípade zástavy srdca.
Je plne dostupný pre všetkých
občanov. Návod k resuscitácii je
vedený zvukovo i obrázkovo a
defibrilátor je plne automatický.
Do materskej školy sme zabezpečili zdraviu neškodné germicídne žiariče, aby sme tak zvýšili
ochranu našich detí pred vírusmi.
Rodina Pongrácovcov darovala
do kaštieľa niektoré kusy nábytku a iných prvkov, ktoré vlastnili
a spájajú sa s ich predchodcami.
Jedná sa napríklad o písací stolík, stoličku, kredenc, ale aj rôzne
typy parožia a podobne. Tieto
budú do budúcna umiestnené
v jednej časti kaštieľa ako spomienka na rod Pongrácovcov.
Dňa 03.11.2021 som sa zúčastnil
ako zástupca našej obce a zároveň predseda sekcie dopravy, energetiky, hospodárstva
a výstavby za Združenie miest
a obcí Slovenska živého vysielania v rádiu Regina v Banskej Bystrici. Rozhovor sa týkal celoslovenského neúmerného zvyšo-

primátora mesta Šahy a člena ministerstva hospodárstva.
Tento rozhovor je stále dostupný
v archíve webu rádia.
V tomto roku sme riešili aj Centrum obce Nededza s určitou
slabšou komunikáciou zo strany
kolektívu architektov, a tým došlo
k posunu riešenia vybudovania
nášho centra. Aktuálne prebiehajú opätovné rokovania na príprave projektovej dokumentácie
pre územné konanie a stavebné
povolenie.
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým občanom, organizáciám fungujúcim v obci za ich
prácu v prospech nás všetkých
a našej obce. Prajem všetkým
pokojné a požehnané vianočné
sviatky a tiež, aby sa nám v budúcom roku darilo čoraz lepšie
nielen v boji s pandémiou, ale
aj v našich susedských vzťahoch
v obci a samozrejme aj v rodinách!
S úctou, PhDr. Peter Vajda
Foto: archív obce
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Vychutnali sme si
obecné hodovanie
j tohtoročný 15. september patril v Nededzi už tradične oslavám
sviatku našej patrónky Sedembolestnej Panny Márie. Na hodových slávnostiach nás čakal
zaujímavý kultúrny program,
rôzne sprievodné atrakcie, stánky či jazyku lahodiace fajnové
dobroty. Na výbornú bolo i počasie a tak sme mohli začať veselo hodovať.

A

Oslavy začali v dopoludňajších
hodinách slávnostnou svätou

níčka Komisie kultúry, mládeže a športu Ľuboslava Ťažká.
Na úvod nám zanôtili známe
heligonkárky z Kysúc sestry
Bacmaňákové. Tie vylákali do
tanca pod pódiom viacerých
hodujúcich. O príjemnú náladu v podaní hovoreného slova
i spevu sa postarala hudobná
kapela AT Band. Po nej si mohli účastníci podujatia vypočuť
mladého saxofonistu Michala
Kultúrny program zahájila Haľamu. Množstvo hodujúcich
svojim príhovorom predsed- nielen z radov domácich, ale aj
omšou, ktorú celebroval zastupujúci kňaz, rodák z Gbelian Milan Cesnek, a ktorej sa
zúčastnili i hasiči z Nededze a
Gbelian. Následne si hodujúca
verejnosť mohla pochutnať na
moravských koláčoch, ktoré pri
miestnom cintoríne ponúkali
nededzské dievčatá v nových
obecných krojoch.

návštevníkov z iných obcí však
netrpezlivo očakávalo azda
najväčšiu a určite najznámejšiu
spevácku hviezdu Evu Mázikovú. Tá neostala svojej povesti
nič dlžná a bolo vidieť i počuť,
že publikum sa výborne zabáva. Hodový program na pódiu
zavŕšila rocková kapela zo Žiliny
AYA, ktorá zaplnila priestor pod
pódiom tancujúcimi hosťami.
Roztancované a rozospievané
publikum si evidentne tohtoročné hody užilo. O chutné po-

hostenie počas celých slávností
sa postaral Obecný športový
klub Nededza. Už tradične boli k
dispozícii viaceré stánky, kde si
mohli hodujúci vybrať výrobky
rôzneho sortimentu a odniesť
si tak spomienku na Nededzské
hody. Deti si bezpochyby užili sprievodné atrakcie vrátane
kolotočov či autodromu. Vďaka
patrí všetkým, ktorí sa zapojili
do organizácie uplynulých hodových slávností!
Text a foto: Alica Hodásová
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Svätý Mikuláš
opäť potešil malých
Nededžanov
V prvú decembrovú sobotu deti z našej obce už
s radosťou čakali na príchod mikulášskeho sprievodu. Napriek neustále trvajúcim opatreniam pripravila obec Nededza v spolupráci s Komisiou kultúry,
mládeže a športu prekvapenie pre malých Nededžanov. V minuloročnom mikulášskom sprievode

mal premiéru oranžový traktor, ktorý
viezol sladké balíčky pre poslušné
deti. A keďže tento netradičný povoz
sa osvedčil, tak Mikuláš so svojimi
pomocníkmi sa preň rozhodli i tento
rok. Sprievod postupne prechádzal
všetkými ulicami v obci a pristavoval
sa pri deťoch, ktoré ich väčšinou aj
s rodičmi či starými rodičmi už netrpezlivo očakávali. Treba uznať, že
deti boli na svätého Mikuláša pripravené ako sa patrí. Mnohé z nich zaspievali aj zarecitovali. Našli sa aj také,
ktoré Mikulášovi podarovali obrázky
so svojimi kresbičkami. Tým najmenším pri pohľade na strašidelného čerta bolo veru občas aj do plaču. Avšak
aj samotný čert vedel, že nededzské
deti boli poslušné, a preto každé jedno napokon dostalo sladký balíček. Poďakovanie za zorganizovanie
a priebeh akcie patrí najmä pracovníkom obecného úradu, ako aj ostatným mikulášskym pomocníkom:
Ľuboslave Ťažkej, Janke Staňovej, Ladislavovi Rovderovi, Matejovi Nemcovi
a Jozefovi Trnovco-

vi (Potraviny Trnovec). Veríme, že
deti si tento sviatok užili a už sa
určite tešia na Vianoce.
Sladká pomoc
Tento rok našu obec navštívil sv.
Mikuláš aj s charitatívnym poslaním. Prostredníctvom balíčkov,
ktoré dostali naši malí Nededžania, sa podporila aj dobrá vec.
V spolupráci s Pápežskými misiami sa čokoládkami podporili
charitatívne projekty v Afrike,
a to v Keni, Rwande, Etiópii a
Ugande. Čokoládky boli vyrobené na Slovensku, na ich výrobu
sa podujala trebišovská čokoládovňa Deva.
Text: Alica Hodásová, Eva Medvedíková
Foto: Alica Hodásová
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Z každého rožku trošku
NEDEDZSKÝ KOTLÍK
alebo ako sa dá súťažne variť guláš v priateľskej atmosfére
Na sklonku júla sa na priestranstve pred kultúrnym domov uskutočnil 2. ročník vo varení gulášu s názvom NEDEDZSKÝ KOTLÍK.
Svoje sily si zmeralo 11 súťažných tímov a to nielen z našej obce, ale i
zo širšieho okolia. Nechýbala dobrá hudba v podaní kapely RYTMUS
z Rajeckej doliny, ale predovšetkým výborná priateľská atmosféra.
V doobedňajších hodinách sa začalo s prípravou gulášov, súťažiaci
varili zo svojich surovín a ingrediencií. I keď družstvá svoje recepty
na guláš neprezradili do detailov, tak najlepšou ingredienciou bola
dobrá nálada. Ako sa zapĺňali kotlíky surovinami tak sa začala okolím
šíriť vôňa vychádzajúca z jednotlivých kotlíkov. Táto vôňa prilákala
aj množstvo divákov a neskôr aj ochutnávačov jednotlivých gulášov.
Pre všetkých bola pripravená zaujímavá tombola. Súťažné produkty Podujatie pripravili zamestnanci obecného úradu spolu s Komisiou
ochutnávala a hodnotila anonymne päťčlenná porota zostavená z kultúry, mládeže a športu, za čo im patrí poďakovanie!
piatich občanov, a ktorá napokon dospela k nasledovnému záveru:
Poďakovanie patrí i ostatným súťažným tímom:
1. miesto: tím DHZ Nededza pod vedením Petra Staňa
77 - Ľudovít Ďuríček; Vajčovci - Andrej Remiš; MBM – Vladimír Be2. miesto: tím OŠK Nededza - futbalisti pod vedením Ivana liančin; Nededzské strely – Ľubomír Staňo; FA United – N-KL-G – PeVajdu
ter Taru; Švagrovia – Pavol Remek; OŠK Nededza - šachisti - Vladimír
3. miesto: tím Lesné žienky pod vedením Márie Laščiakovej
Peťko; Štamgasti – Radim Peťko
Súčasťou akcie bola i súťaž v pití 0,5 l piva na čas. Tej sa najlep- Veríme, že sa nám aj týmto spôsobom podarilo osviežiť kultúrne
šie zhostil Michal Janek. Druhé miesto si „vypil“ Andrej Remiš a leto v našej obci.
Text: Alica Hodásová
tretia priečka patrila Brunovi Remekovi.
Foto: Katarína Ďugelová

Pribudla nová časť
miestnej komunikácie

Nededžania si vychutnali
husacinu i víno

Obci sa v novembri podarilo dokončiť realizáciu časti miestnej komunikácie v napojení na ulicu Pod Vajánkom.

Dňa 30.10.2021 sa partia pozostávajúca prevažne z Nededžanov vybrala na husacie hody do Slovenského Grobu a ochutnávku vín do
Šenkvíc. Výlet si užili a o rok si ho možno zopakujú v ešte početnejšej
zostave.

Foto: Peter Vajda

Foto: archív obce

Termíny pre vývoz plastov v roku 2022
Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

26.1.2022

23.2.2022

23.3.2022

27.4.2022

25.5.2022

29.6.2022

27.7.2022

24.8.2022

28.9.2022

26.10.2022

23.11.2022

28.12.2022
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Čakanie na Vianoce
Každý rok sa všetci tešíme na Vianoce. Sú to predsa sviatky rodiny, pokoja a zastavenia sa počas dnešnej uponáhľanej doby, sviatky lásky,
radosti a oslava narodenia malého Ježiška. Vianoce majú určite pre
všetkých neodškriepiteľné čaro. No naši predkovia vedeli nájsť čaro,
a to doslova, už aj vo období adventu, v príprave pred Vianocami.
Rôznymi zvykmi a magickými tradíciami si skracovali čas do Vianoc.
Vďaka tomu sa vždy niečo dialo a v rodinách nebola núdza o zábavu.
Všetko sa začínalo už 11. novembra, kedy sa oslavoval sviatok sv. Martina a pokračovalo to ďalšími významnými sviatkami – sv. Katarínou,
sv. Ondrejom, sv. Barborou, sv. Mikulášom a sv. Luciou.
Sv. Katarína (25. novembra)
V tento sviatok sa začínali tzv. stridžie dni. Sú to magické dni, ktoré
naši predkovia oslavovali počas
obdobia zimného slnovratu a verili, že v tieto dni majú zlé sily väčšiu moc ako dobré a preto sa tým
musia chváliť. Pramenilo to zrejme
z tmy, ktorá vládne počas zimných
dní a prevaha noci nad dňom
im pripomínala prevahu zla nad
dobrom. Okrem Kataríny tu patrili
aj sviatok sv. Ondreja, Barbory a
Lucie, kedy stridžie dni vrcholili.
Na ochranu pred nadprirodzenými silami sa využíval najmä cesnak
a kríž na dverách a pastieri trúbením a práskaním bičmi vyháňali
strigy z dediny. Na Katarínu sa
robili aj posledné tanečné zábavy
pred adventom.

meno budúceho ženícha. Iná tradícia zase zahŕňala trasenie plotom. Dievčina pritom odriekala :
„Trasiem plotom, nikto nevie o
tom, len sám Pánboh z neba, že
mi muža treba.“ a zo smeru odkiaľ
sa ozval štekot psa mal byť aj nastávajúci ženích.

Sv. Barbora (4. decembra)
Najznámejším zvykom na Barboru sú takzvané barborky. Sú to
čerešňové vetvičky, ktoré si mali
mladé dievčatá narezať za úsvitu
zo stromu starého aspoň 10 rokov.
Potom ich vložili do vody a čakali,
či barborky do Vianoc rozkvitnú.
Ak rozkvitli, znamenalo to, že sa
dievča vydá. V niektorých regiónoch sa mali vetvičky dokonca
zalievať vodou z úst. Tento zvyk
vznikol zrejme z legendy, v ktorej
mala sv. Barbora počas väznenia v ženy zahalené do bielych plachiSv. Ondrej (30. novembra)
Ondrejská noc bola považovaná cele so sebou čerešňové halúzky a et s pomúčenou tvárou a husacími perami vymetali z kútov zlé
za čarovnú. Šlo o ďalší stridží deň, tie v deň jej popravy rozkvitli.
sily, choroby a trápenie. Verilo sa,
preto ľudia verili, že v noci sa preže akákoľvek žena, ktorá navštíbúdzajú rôzne bosorky a strašidlá. Sv. Mikuláš (6. decembra)
Všetky práce sa museli skončiť Sv. Mikuláš je asi najobľúbenejší vi dom na Luciu, prináša škodu,
pred súmrakom, inak by ich tieto svätý všetkých detí. Niet sa čomu všetky teda museli ostať doma.
strašidlá navštívili. Tento deň bol čudovať. Všetci dobre vieme, že Bolo zakázané aj akokoľvek praaj významným vešteckým dňom. v predvečer toho sviatku všetky covať, no najmä šiť a priasť. Aj na
Tradovalo sa, že čo sa človeku po- poslušné deti Mikuláš obdarúva Luciu sa snažili dievčatá vyveštiť
čas ondrejskej noci sníva, to sa mu sladkosťami. Kedysi mal Mikuláš si svojich manželov. Tentokrát naaj splní. Okrem toho sa dievčatá veľký maskovaný sprievod, no písali na 12 lístočkov mená mlásnažili vyveštiť, za koho sa vydajú. dnes chodí tradične v spoloč- dencov a každý deň až do Vianoc
Mali na to mnoho spôsobov, jed- nosti čerta a anjela. Tento svätý jeden spálili. Kto ostal na posledným z najznámejších bolo liatie žil na prelome 3. a 4. storočia na
olova. Cez kľúčovú dierku sa lialo území dnešného Turecka a patril
roztavené olovo do studenej vody medzi prvých biskupov. Než sa
(niekedy sa to odohrávalo nad stal kňazom rozdal svoj majetok
hlavou dievčaťa) a dievča počas tým, čo to potrebovali a práve z
toho recitovalo: „Ondreju, Ond- toho vznikla tradícia obdarováreju, na teba olovo leju, aby si mi vania.
Aj tento rok sa opäť
dal znať, koho budem muža mať“.
niektorí naši
Podľa predmetu, ktorý pripomí- Sv. Lucia (13. decembra)
spoluobčania
nalo stuhnuté olovo sa určilo, aké Tento deň bol vyvrcholením strirozhodli za podpory
povolanie bude ich nastávajúci džích dní. Verilo sa, že na Luciu
obce skrášliť našu
mať, či kedy bude svadba a krsti- majú bosorky veľkú moc. Večer
dedinku adventným
ny. Ďalším zaujímavým zvykom pre Luciou sa teda pred nimi
vencom, za čo im
bolo spoločné varenie halušiek chránili ako mohli, či už cesnapatrí poďakovanie.
alebo pirohov, do ktorých dievča- kom, ktorý s chlebom nechávali
tá vložili lístočky s menami chlap- za oknom alebo krížikmi, ktoré si
cov, ktorí sa im páčili. Lístoček, robili na čelo a zápästia. V predFoto: Lukáš Sklenár
ktorý vyplával prvý obsahoval večer Lucie tiež chodievali mladé

nom lístku na Štedrý deň, ten sa
mal stať tým vyvoleným.
Celé toto obdobie nakoniec vyvrcholilo na Štedrý deň a pokračovalo vianočnými sviatkami, ktoré
sú tiež plné najrôznejších tradícií,
no o tom zase nabudúce. Želám
Vám všetkým krásne a požehnané
Vianoce plné pokoja a lásky v kruhu Vašich najbližších.
Text: Alžbeta Zuskáčová
Foto: Katarína Ďugelová

Veniec nám pripomína
advent
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Futbalová Akadémia UNITED
Nededza-K.Lúčka-Gbeľany
V súťažiach prípraviek, kde máme
nasadené 4 súťažné družstvá (U8,
U9, U10, U11) sa už výsledky ani
umiestnenia družstiev nevyhodnocujú, čím sa znižuje tlak na výsledky a vytvára sa väčší priestor
na rozvoj hráčov. Môžeme ale
konštatovať, že naši najmenší
odohrali množstvo skvelých zápasov, získali veľmi cenné skúsenosti
a v prvom rade dosiahli značný
progres, čo je našou prioritou.
Pozastavíme sa pri kategórií U17,
ktorá je v našej akadémii novinkou. Po predchádzajúcej sezóne
sme čelili dileme, ako ďalej s dorastom. Nakoľko sa začína prejavovať naša systematická práca, z
kategórie U15 nám vychádzalo až
13 hráčov ročníka 2006, čím sme
zrazu v kategórii dorastu mali 27
Na úvod sa s vami chceme podeliť o významné ocenenie,
ktorého sa našej akadémii dostalo. FA UNITED N-KL-G bola
označená komisiou mládeže
SsFZ za NAJPROGRESÍVNEJŠÍ
futbalový klub na celom strednom Slovensku v oblasti práce
s mládežou a boli sme odmenení sumou 2.000 eur na ďalší
rozvoj. Toto ocenenie patrí všetkým vyššie menovaným a je pre
nás veľkou motiváciou do ďalšej
práce.
Stáva sa tradíciou, že každoročne
v tomto čase pre vás stručne sumarizujeme činnosť FA UNITED
N-KL-G (Futbalová akadémia
United Nededza-Kotrčiná Lúčka-Gbeľany) za aktuálny kalendárny rok. Aj tento kalendárny rok
bol žiaľ zasiahnutý COVIDOM-19
a tak sme v jeho začiatku (január-apríl) boli odkázaní fungovať
v obmedzenom režime, kde boli
naše tréningy limitované iba
pre otestovaných hráčov, ostatní boli odkázaní na dištančný
tréning, ktorému sme našťastie
muchy vychytali už v roku 2020.

novali následky pri reštarte súťaží a štandardného tréningového
procesu. Aj tento rok s potešením konštatujeme, že sa nám
podarilo navýšiť počty hráčov
v našej akadémii a to z minuloročného počtu 107 na aktuálny
počet 136, čo vzhľadom na prebiehajúcu pandemickú situáciu
považujeme za mimoriadny úspech.
Veľmi teší aj skutočnosť, že sa
podarilo významne navýšiť počet detí z obce Gbeľany, Nededza a Kotrčiná Lúčka a po prvý
krát sme prekročili významný
míľnik 100 detí z našich 3 obcí,
čo je vzhľadom na celkový počet
obyvateľov nádherná méta.
V kalendárnom roku 2021 sa nám
podarilo dosiahnuť aj množstvo
športových úspechov, keď sa našim hráčom darilo vo všetkých kategóriách umiestňovať sa na popredných priečkach nielen okresných súťaží, ale aj v súťažiach v •
rámci SsFZ (Stredoslovenský futbalový zväz). Po jesennej časti •
súťaže 2021 sme sa umiestnili
nasledovne:
•

Dôležité bolo, že sme našich
hráčov dokázali udržať v trénin- •
govom zaťažení, čím sme elimi-
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kategória U12 - 1. miesto
(1. trieda ObFZ ZA U13)
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•

kategória U13 - 3. miesto
(3. liga SsFZ)
kategória U15 - 6. miesto
(3. liga SsFZ)
kategória U17 - 1. miesto
(3. liga SsFZ)
kategória U19 - 3. miesto
(3. liga SsFZ)

hráčov, čo je na jedno družstvo
veľa a na dve zasa málo. Mali sme
teda 2 možnosti:
1. Nechať si 18 najlepších hráčov
a pokračovať v 5. lige U19 (ľahšia a pohodlnejšia cesta)
2. Zohnať ešte cca 9 hráčov a
prihlásiť sa do dvojičkovej sú-

Nededžan
N-KL-G, ktorí svojou odbornosťou, profesionalitou, obetavosťou, húževnatosťou a nasadením
doviedli našich hráčov na úroveň,
kde sú dnes a to všetko popri
zamestnaní a na úkor vlastného
voľného času, vlastných rodín,
priateľov a blízkych.

rajú o športoviská. Vašu podporu
si veľmi vážime a veríme, že sa na
ňu budeme môcť spoľahnúť aj v
budúcnosti.

A samozrejme nezabúdame ani
na našich fanúšikov a divákov,
ktorí nám dodávajú extra energiu
a dodatočnú motiváciu podáVeľké poďakovanie patrí aj našim vať stále lepšie a lepšie výkony...
hráčom, ktorí si pri dnešnom ob- takže ešte jedno obrovské ĎAKUrovskom spektre aktivít vybrali JEM.
práve futbal a pobyt na čerstvom
vzduchu, tréningy a zápasy v ho- Viac informácií o našej akadémii
rúčavách, daždi, snehu či mraze. sa dozviete na našej webovej
Namiesto vysedávania na gau- stránke www.fa-united.eu;
či pred televízorom s mobilom na našom Facebooku:
v ruke radšej tvrdo drú a vzorne www.facebook.com/faunitednreprezentujú svoju obec. Za to im klg/;
oprávnene patrí náš obdiv.
Instagrame:
www.instagram.com/faunited/
V neposlednom rade smeruje veľ- či YOUTUBE kanále:
ké ďakujem obciam, ktoré okrem www.youtube.com/channel/UCfinančných dotácii poskytujú KZMPSDburahhBLg99-48Sg.
našim hráčom potrebné zázemie, kvalitné tréningové prostredie, priestory a športoviská. Ide
Text: Peter Galadík, FA UNITED N-KL-G,
Miloš Bros, FA UNITED N-KL-G
najmä o starostov, poslancov a
Foto: FA UNITED N-KL-G
zamestnancov obcí, ktorí sa staťaže 3. ligy U17/U19 (podstatne náročnejšia cesta)
Po zvážení všetkých okolností
sme sa vybrali náročnejšou cestou, ktorá ale veľmi rýchlo začala
prinášať svoje ovocie, keď sa obe
naše dorastenecké družstvá dokázali po jeseni umiestniť v TOP
3 v najvyššej dorasteneckej súťaži
SsFZ. Najviac nás ale teší skutočnosť, že všetci hráči z U15 plynule prešli do kategórie U17 a tým
pádom nikto s futbalom skončiť
nemusel. Práve prechod z U15 do
dorastu býva vo väčšine klubov
kritický a zvyčajne až 65% hráčov
v tomto veku končí s futbalom. A
práve vznik kategórie U17 nám
dáva veľmi pozitívne vyhliadky
do budúcnosti. Naši hráči sa od
kategórie U6 môžu plynule dopracovať až k futbalu v kategóriách dospelých. A toto bolo od začiatku jedným z našich cieľov, aby
v družstvách dospelých hrali naši
odchovanci a nie legionári, ktorí k
našim obciam nemajú taký blízky
vzťah.
Za každým úspechom niekto stojí
a preto dovoľte, aby sme využili
aj túto príležitosť a poďakovali sa
tým, ktorí sa o naše úspechy pričinili najviac.
V prvom rade sú to tréneri, asistenti a funkcionári FA UNITED

Úspešný štart stolných tenistov
v novej sezóne
Dňa 27.9.2021 začal nový
ročník našich oblastných stolnotenisových súťaží, teda registrovaných súťaží družstiev
žilinskej oblasti, zahŕňajúcej
okresy Žilina, Čadca, Bytča a
Kysucké Nové Mesto. Pre stolný
tenis v našej obci v rámci OŠK
Nededza je to zahájená už 17.
sezóna. A tá začala pre naše A-družstvo veľmi úspešne.
Treba povedať, že A-družstvo
OŠK Nededza hrá v 6.lige vyššie
menovanej oblasti, kde je najvyššia oblastná súťaž 5.liga.
Nad ňou je už krajská súťaž
4.liga-západ, kde už hrajú aj
družstvá z okresov Martin,
Turčianske Teplice. Najnižšia
súťaž našej oblasti je 9.liga. V
odohratých 7. kolách vyhralo
naše A-družstvo všetkých sedem zápasov a je teda na 1.
mieste tabuľky pred Višňovým
B a tretím Strečnom A. Zásluhu
na tomto čiastočnom úspechu
majú hráči: Ivan Krajíček, ktorý
z 28 odohratých zápasov vyhral 25 a má teda úspešnosť

89%. Ďalej to bol Marian Frniak 28 odohrazých zápasov vyhral
s úspešnosťou 75%, Jozef Vajda 18 a má teda úspešnosť 64%.
Ďalej to bol Jozef Maršala ml. s
70% a Miroslav Pakoš 54%.
úspešnosťou 63%, Peter NosB-družstvo OŠK Nededza hrá kovič 61%, Vladimír Melzer 51%
o súťaž nižšie, teda 7.ligu. Po (ten však odohral iba 7 zápasov)
odohratých 7. kolách sa mu a Jozef Maršala st. 28%.
darí striedavo „jasno-oblačno“.
S dvoma výhrami, štyrmi pre- Všetkým hráčom ďakujem za
hrami a jednou remízou je na vzornú reprezentáciu stolnoteôsmom mieste z dvanástich nisového oddielu OŠK Nededza!
družstiev. Najviac sa darilo
Mgr. Marian Frniak
Františkovi Krajíčkovi, ktorý z
Foto: archív obce

Nededžan 3-4/2021

11

Nededžan

Škôlkari
spoznávajú
slovenské
tradície
j v tomto roku sa začal školský rok s tieňom koronavírusu. Naša práca je obmedzovaná v kontakte s verejnosťou
a rodinou, napriek tomu sme začali nový školský rok s nasadením
a odhodlaním pripraviť deťom prostredie a aktivity, ktoré budú nielen zábavné, ale aj poodhalia krásy
a poznanie okolitého sveta a tým
pomôžeme deťom učiť sa nové veci. V tomto duchu sme začali spoznávať krásy Nededze.

A

Vyšli sme na kopec, k zvonici, cintorínu a navštívili sme kaplnky.
Tradície nášho kraja sme spoznávali aj pri dlávení kapusty, príprave jednoduchých maškŕt z ovocia.
Keďže slniečko už menej svieti venujeme sa prevencii chorôb a spoznávaniu vlastného tela. Tradičný

Lásky, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločné, krásne
sviatky Vianočné
a nech dlho prevláda
novoročná nálada.
Lásky, šťastia hodiny,
v kruhu svojej rodiny,
užite si spoločné,
krásne sviatky Vianočné
cibuľový sirup a jeho príprava deťom išla od ruky.

príde poometať kúty a choroby,
možno sa jej podarí vymiesť všetky
neduhy a keď rozkvitnú barborky,
Momentálne sa deti tešia na prí- budeme sa tešiť zo sviatkov pokochod Mikuláša, pripravujeme spo- ja a radosti koledou a vinšom sprílu vianočné ozdoby, pečieme si jemníme predvianočné obdobie
medovníčky. Svätá Lucia nám rodičom a starým rodičom.

a nech dlho prevláda
novoročná nálada.
Text: Helena Chovancová
Foto: archív MŠ
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