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Nededzské
deti si užili
MDD

Obecný športový 
klub sa rozlúčil so 
svojim predsedom

Do našej obce
pribudli nové 
autobusové 
zastávky
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Nededžania na MS vo varení halušiek 2018 získali 3. miesto. Foto: Milan Kosec
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no decká to zvládli na výbornú, asi 
aj vďaka chutnej pizzy a darčekom, 
ktoré na nich čakali. V uplynulom 
štvrťroku sme samozrejme nezabudli 
ani na naše mamičky, staré mamičky 
a babičky, ktorým sme sa poďakovali 
prostredníctvom hudobno-tanečného 
programu na Deň matiek v sále kul-
túrneho domu. V máji sa pre slobod-
né dievčatá postavil a neskôr aj zva-
lil obecný máj. V obci sa toho však 
udialo v tomto kvartáli oveľa viac. Po 

Vyššie teploty nám pomaly 
ale isto signalizujú, že leto je 
opäť tu. Toto obdobie je pre 

mnohých z nás tým najkrajším. Zrej-
me najviac však pre deti, ktoré si na 
celé dva mesiace oddýchnu od škol-
ských povinností a skorého ranného 
vstávania. Takú ochutnávku „detské-
ho leta“ sme v obci predstavili pri 
príležitosti zábavného popoludnia v 
podobe osláv medzinárodného dňa 
detí. Síce nás zastihol i slušný lejak, 

približne tridsiatich rokoch sme vyme-
nili dve autobusové zastávky, strešnú 
krytinu na márnici či umelý trávnik 
na multifunkčnom ihrisku. Za povšim-
nutie stoja i naši fantastickí haluško-
ví kuchári, ktorí opäť zabojovali na 
medzinárodnej súťaži v Terchovej.
O týchto a iných príjemných zmenách 
v našej peknej obci si môžete prečítať 
na nasledujúcich stránkach obecných 
novín. Prajeme Vám príjemné letné čí-
tanie!            -AH-

Príjemné zmeny
v našej obci
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 13
schvaľuje: program obecného 
zastupiteľstva 

Hlasovanie:
Za -  4  Milan Drábik, Peter Ďurí-
ček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 14
schvaľuje: overovateľov zápisni-
ce: Ing. Miloš Janek, Ing. Vladi-
mír Zajac

Hlasovanie:
Za -  4  Milan Drábik, Peter Ďurí-
ček, Ing. Miloš Janek, Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 15
berie na vedomie:
- informáciu o fi nančnom 

ukončení rekonštrukcie ma-
terskej školy

- informáciu o príprave staveb-

ného povolenia na chodník 
pre peších od ulice Poľná  

- informáciu o príprave projek-
tu nového detského ihriska 
v areáli záhrady materskej 
školy cez Nadáciu Kia Mo-
tors Slovakia v sume 15.000 € 
(celková suma za ihrisko činí 
16.518 € s DPH)

- informáciu o poďakovaní 
Obecnému športovému klu-
bu Nededza za fašiangový 
sprievod v obci

- informáciu o získaní pečate 
rozvoja obce za rok 2017

- informáciu o výmene podla-
hy v chodbe a na schodoch 
do obecného úradu. Výmenu 
robil Štefan Chabada. 

- informáciu o doručenom 
Oznámení o postúpení in-
vestorských práv obce Ne-
dedza na nového investora: 
spoločnosť Severoslovenské 
vodárne a kanalizácie, a.s., 
Žilina

- informáciu o poslednom 
pojednávaní na okresnom 
súde vo veci Marta Škorván-
ková proti Obec Nededza. 
Pojednávanie sa konalo dňa 
05.02.2018 na Okresnom sú-
de v Žiline, ďalšie konanie bu-
de koncom apríla na miest-
nom cintoríne.

Uznesenia z 2. (druhého) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 26. marca 2018 o 18:00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

- informáciu o ďakovnom liste 
prezidenta Slovenskej repub-
liky

4. K Všeobecne záväzné-
mu nariadeniu obce Ne-
dedza č. 1/2018 o výške 
mesačného príspevku  
zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu vý-
davkov za pobyt dieťa-
ťa v materskej škole a 
výške príspevku zákon-
ného zástupcu na čias-
točnú úhradu výdavkov 
a podmienky úhrady v 
školskej jedálni

Uznesenie č. 16
schvaľuje: Všeobecné záväzné 
nariadenie obce Nededza č. 
1/2018 o výške mesačného prí-
spevku  zákonného zástupcu na 
čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole 
a výške príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu 
výdavkov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni

Hlasovanie:
Za -  5  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

5. K  využitiu podkrov-
ných priestorov v obec-
nom dome na ulici Po-
točná č. 129/2

Uznesenie č. 17
návrh na schválenie zámeru pre-
najať majetok obce – podkrovie 
v obecnom dome na ulici Potoč-
ná 129/2

Hlasovanie:
Za - 0
Proti – 4 JUDr. Marián Cesnek, 
Milan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek,
Zdržal sa – 1 Ing. Vladimír Zajac

Návrh zámeru prenajať majetok 
obce – podkrovie v obecnom 
dome na ulici Potočná 129/2 ne-
bol schválený.

6. K riešeniu parkovania 
pri bytových domoch 
č. 225 a č. 226 na ulici 
Záhradná

Uznesenie č. 18
berie na vedomie Žiadosť o 
podanie informácie od Jakuba 
Mravca týkajúcu sa parkovania 
pri  bytových domov č. 225 a č. 
226 na ulici Záhradná s tým, že 
stavebná komisia preverí mož-
nosť vybudovania spevnej plo-
chy

7. K Rôznemu

Uznesenie č. 19
odporúča Rade školy prejednať 
pravidlá otvorenia materskej 
školy počas prázdnin

V Nededzi, 26.03.2018
PhDr. Peter Vajda, starosta obce    

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 20
schvaľuje:
program obecného zastupiteľ-
stva 

Hlasovanie:
Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenia z 3. (tretieho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 11. júna 2018 o 18:00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Uznesenie č. 21
schvaľuje:
overovateľov zápisnice: JUDr. 
Marián Cesnek, Mgr. Darina Ja-
nušová

Hlasovanie:
Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 22
berie na vedomie:
- informáciu o prebiehajúcom 

procese verejného obstará-
vania na zabezpečenie zbe-
ru komunálneho odpadu 
pre obce v rámci Mikroregió-
nu Terchovská dolina

- informáciu o schválení žia-
dosti 10 obcí Mikroregiónu 
Terchovská dolina pre kom-
postéry, pričom pre Nede-
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dzu bolo schválených 199 
kusov

- informáciu o podanej žia-
dosti na eurofondy cestou 
Mikroregiónu Terchovská 
dolina pre obce Nededza, 
Teplička nad Váhom, Gbeľa-
ny a Kotrčiná Lúčka na zria-
denie kompostární a spoloč-
ných pracovných strojov

- informáciu o uskutočnení 
kultúrnospoločenskej akcii 
Deň matiek, ktorá sa konala 
13. mája 2018 v sále kultúr-
neho domu. Poďakovanie 
patrí komisii kultúry a za-
mestnancom obce za prípra-
vu akcie.

- informáciu o akcii Deň detí, 
ktorá sa uskutočnila 2. júna 
2018 v športovom areáli. Po-
ďakovanie patrí komisii kul-
túry, zamestnancom obce a 
dobrovoľnému hasičskému 
zboru za organizáciu tohto 
podujatia. V tento deň i špor-
tovci z obecného športového 
klubu zvalili obecný máj.

- informáciu o reprezentovaní 
obce Nededza na akcii MS vo 
varení halušiek v Terchovej, 
kde družstvo v zložení: Bo-
žena Jankovská, Michal Jan-
kovský, Miloš Janek a Daniel 
Matiaško získalo 3. miesto.

- informáciu o výmene stre-
chy na márnici (v cene 
5.724,00 EUR)

- informáciu o výmene umelej 
trávnatej plochy na multi-
funkčnom ihrisku (26.467,82 
EUR), pričom 15.000 EUR 
bude poskytnuté od spoloč-
nosti MOBIS

- informáciu o výmene 2 ku-
sov autobusových zastávok 
na ceste II/583 v smere do a 
zo Žiliny v cene 10.707,00 + 
1.430,00 EUR (práce naviac 
mimo pôvodného rozpočtu)

- informáciu o Rozhodnutí o 
umiestnení stavby „Chodník 
pre peších, I. etapa“ od ulice 
Poľná

- informáciu o schválení pre-
vádzkových poriadkov ma-
terskej školy a školskej jedál-
ne zo strany Regionálneho 
úradu verejného zdravotníc-
tva v Žiline 

- informáciu o ukončení čin-
nosti predsedu Obecného 
športového klubu Nededza 
Ladislava Ďuríčka ku dňu 
28.04.2018 po šiestich ro-
koch vo funkcii, za čo mu 
patrí poďakovanie. Novým 

predsedom sa stal člen vý-
boru Ľudovít Ďuríček

4. K plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontro-
lóra obce Nededza na 
II. polrok 2018

Uznesenie č. 23
schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra obce Nededza na 
II. polrok 2018

Hlasovanie:
Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

5. K Stanovisku hlavného 
kontrolóra k Závereč-
nému účtu obce Nede-
dza za rok 2017

Uznesenie č. 24
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu Záverečného účtu ob-
ce Nededza za rok 2017

6. K Záverečnému účtu 
obce Nededza za rok 
2017

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo schva-
ľuje Záverečný účet obce a 
celoročné hospodárenie bez 
výhrad

Hlasovanie:
Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo potvr-
dzuje schodok bežného a ka-
pitálového rozpočtu v sume 
271.628,22 EUR upravený o 
nevyčerpané prostriedky zo so-
ciálneho fondu v sume 371,28 
EUR zistený podľa ustanovenia 
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Hlasovanie:
Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo schva-
ľuje použitie zostatku fi nanč-
ných operácií na vysporiadanie 
upraveného schodku bežného 
a kapitálového rozpočtu a zvy-
šok fi nančných operácií v sume 
215.240,51 EUR zisteného podľa 
ustanovenia § 15 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, na:
- tvorba rezervného fondu 

215.240,51 EUR.

Hlasovanie:
Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

7. K Správe nezávislého 
audítora z auditu úč-
tovnej závierky, správe 
k ďalším požiadavkám 
zákonov a iných práv-
nych predpisov a výroč-
nej správe  k 31.12.2017

Uznesenie č. 28
berie na vedomie
správu nezávislého audítora 
z auditu účtovnej závierky, 
správu k ďalším požiadavkám 
zákonov a iných právnych 
predpisov a výročnú správu  k 
31.12.2017

8. K určeniu počtu po-
slancov a určenie roz-
sahu výkonu funkcie 
starostu vo funkčnom 
období 2018 - 2022

Uznesenie č. 29
určuje:

a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. 
d) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 7 po-
slancov obecného zastupi-
teľstva obce Nededza na celé 

volebné obdobie 2018 – 2022

b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. 
i) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a z dô-
vodu plnenia povinností, vy-
plývajúcich z verejnej funk-
cie starostu, starostovi obce 
Nededza na celé funkčné 
obdobie 2018 – 2022 rozsah 
výkonu funkcie starostu na 
plný úväzok

Hlasovanie:
Za -  6 JUDr. Marián Cesnek, Mi-
lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-
vá, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

9. K riešeniu parkovacích 
miest na ulici Záhradná 
pri bytových domoch č. 
225 a č. 226

Uznesenie č. 30
konštatuje, že riešenie vybu-
dovania parkovacích miest je 
vhodné na parc. KN-C 228/3 
(totožná s par. č. E-KN 41) pre 
k.ú. Nededza nachádzajúca sa 
čiastočne pod bytovým do-
mom na ulici Záhradná č. 225 
a voľným priestranstvom pred 
týmto bytovým domom od uli-
ce Záhradná, ktorá aktuálne nie 
je vo vlastníctve obce. Obec vy-
konáva kroky na nadobudnutie 
predmetnej parcely do vlastníc-
tva obce. 

10.  K Rôznemu

Uznesenie č. 31
berie na vedomie 
zmenu rozpočtu  rozpočtovým 
opatrením č. 2/2018

Uznesenie č. 32
konštatuje, že je potrebné spra-
covať jednoduchú projektovú 
dokumentáciu k vybudovaniu 
chodníka na cintoríne od domu 
smútku popri súčasnom oplote-
ní vo vrchnej časti

Uznesenie č. 33
berie na vedomie
riešenie parkovacích miest pred 
materskou školou

V Nededzi, 11.06.2018
PhDr. Peter Vajda, starosta obce
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Vážení spoluobčania,

Vážení spoluobčania, kedže 
sa blíži dovolenkové a prázdni-
nové obdobie, chcem všet-
kým popriať ich príjené pre-
žitie bez ujmy na zdraví, aby 
ste sa všetci vrátili do práce
a študenti do škôl oddýchnutí 
a spokojní.

Máme polovicu roka za sebou, 
a v našej obci sa pokračova-
lo v prácach na jej zveľadova-
ní, opravách a budovaní a to 
podľa schváleného fi nančné-
ho rozpočtu a akčného plánu 
rozvoja obce. Spomeniem na-
príklad výmenu strešnej krytiny 
na márnici, položenie nového 
podkladu pod umelý trávnik 
a jeho výmena  na multifunkč-
nom ihrisku, výmena dvoch za-
stávok na hlavnej ceste II/583, 
výmena dlažby v chodbe kul-
túrneho domu a na schodoch 
do obecného úradu.

Pri rôznych stretnutiach a deba-
tách občas počujem, že naša 
obec má dosť peňazí a môže-
me si dovoliť to, či ono a môže-
me podporiť aj ďalšie aktivity. 
Viete ako sa hovorí, „ že pe-
ňazí nie je nikdy dosť“. Musím 

však povedať že sme ozaj fi -
nančne na tom celkom dobre 
oproti porovnateľným obciam 
s rovnakým počtom obyvate-
ľov. Preto spoločne so zastupi-
teľstvom pri tvorbe fi nančného 
rozpočtu na daný rok zvažuje-
me  do čoho sa pustiť, čo pod-
priťa v akom rozsahu a samo-
zrejme ako dobrý hospodár, 
aj niečo necháme v rezervnom 
fonde pre nepredvídateľné 
okolnosti.

To že sme fi nančne na tom 
lepšie ako porovnateľné ob-
ce je hlavne zásluhou daní z 
nehnuteľnoti od veľkých fi riem 
ako je hlavne KIA, Mobis, čo 
činí okolo 400 000 eur  roč-
ne, kde podľa všeobene zá-
väzného nariadenia obce 
uplatňujeme 40 násobok zák-
ladnej sadzby dane z nehnu-
teľnosti. Toto nám umožňuje 
Zák.č.582/2004 o miestnych 
daniach. Konkrétne v § 104g 
odst.3 tento násobok možeme 
uplatňovať do roku 2024. Čo 
bude potom, je na starostoch 
a primátoroch, aby sa pokúsi-
li o zachovanie tejto možnos-
ti. Kedže „čert nespí“, musíme 
byť v samospráve v strehu, a 
to hlavne obce a mestá, ktoré 

majú vo svojích katastroch tú-
to možnosť 40 násobku uplat-
ňovať, aby sme o túto možnosť 
neprišli.

Jeden taký pokus o skrátenie 
tejto doby bol v roku 2017, aby 
sa tento 40 násobok znížil na 
10 násobok a uplatňoval sa vo-
či obciam a mestám už od roku 
2018 a nie až do roku 2024.
Kedže som člen celosloven-
skej Rady Združenia miest a 
obci Slovenksa za okres Žili-
na a Bytča (ďalej len ZMOS), 
dostali sme to na prekorova-
nie na jednom zo zasadnutí 
začiatkom roka 2017, ktoré sa 
konalo na Štrbskom plese. Pri 
čítaní tohto poslaneckého návr-
hu som neveril vlastným očiam, 
že by sme mali prísť o značnú 
čiastku fi nancí z daní a to pri-
bližne o 300 000 eur ročne, 
a keď to vynásobíme krát 6 ro-
kov do roku 2024 čo malo pla-
tiť, tak sa dostaneme k čiastke 
okolo 1 milión 800 tisích eur a 
to je už pekná čiastka, o ktorú 
nás chcel niekto pripraviť. Na 
uvedenom zasadnutí som vy-
stúpil proti tomuto návrhu ako 
jediný člen Rady ZMOS, na-
koľko tam nebol nikto, koho by 
sa tento problém  týkal. Žiadal 

som prijať uznesenie Rady , 
že sme proti tomuto návrhu, a 
aby bol stiahnutiý z legislatív-
neho procesu. V Nededžanovi 
č.2/2017 v Slove starostu bo-
lo uverejnené celé moje vystú-
penie na celoslovenskom Sne-
me ZMOS v Bratislave v máji 
2017, kde som žiadal vtedaj-
šieho premiéra Róberta Fica 
o stiahnutie tohto návrhu z ro-
kovania parlamentu. Ten vo 
svojom vystúpení mi prisľubil, 
že sa tým bude zaoberať. Tak 
sa aj stalo a návrh novely zá-
kona na zníženie 40 násobku 
na 10 násobok od roku 2018 
bol stiahnutý z rokovania par-
lamentu Slovenskej ropubliky. 
Takto sa podarilo uchrániť pre 
našu obec spomínaných pri-
bližne 1milión 800 tisíc eur do 
roku 2024, teda ak opäť nieko-
ho nenapadne siahnuť na pe-
niaze takýmto obciam ako sme 
my. Ako som vyššie povedal, 
že „ čert nikdy nespí“ a preto 
musíme byť v strehu a stále to 
mať na pamäti, bojovať proti 
takýmto návrhom a starať sa, 
aby sme o tieto príjmy do našej 
obce neprišli.

S úctou starosta
PhDr. Peter Vajda

Slovo starostu

Súťaž, ktorá počas uplynulých 
ročníkov zožala veľký úspech, 
zavítala do rázovitej obce Ter-
chová aj tento rok. Medziná-
rodná súťaž (MS) vo varení a 
jedení bryndzových halušiek 
sa konalo 26. mája 2018 v 
Amfi teátri nad Bôrami, kde 
na návštevníkov podujatia ča-
kal bohatý program a súťažné 
disciplíny. Hlavnými účinkujú-
cimi boli Peter Nagy so skupi-
nou Indigo, pesničkárka Sima 
Martausová, víťaz tohtoročnej 
súťaže Zem spieva Martin Re-
páň, ale aj terchovskí majstri z 

Ťažkej Muziky a iní. Výťažok z 
podujatia by aj tento rok mal 
putovať na podporu detských 
domovov a rekonštrukciu Zboj-
níckeho chodníka vo Vrátnej.

Súťažilo sa vo viacerých dis-
ciplínach ako napríklad súťaž 
jednotlivcov v jedení 1 kg halu-
šiek na čas, súťaž jednotlivcov 
v pití 1 litra žinčice na čas,  
súťaž jednotlivcov v jedení 1 
metra syrovej nite a tá najpod-
statnejšia: súťaž 4 členných 
družstiev vo varení a jedení 3 
kg halušiek.

A práve v tej nededzské druž-
stvo v zložení: Božena Jankov-
ská, Michal Jankovský, Miloš 
Janek a Daniel Matiaško získa-
lo vynikajúce 3. miesto! A my 

Text: Alica Hodásová 
Foto: Milan Kosec

Haluškoví kuchári
z Nededze
si odniesli bronz

im ďakujeme za to, že našu 
obec takto skvele reprezento-
vali!
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Navždy nás opustili títo spoluobčania:

Privítali sme na svet tieto detičky:
Štefanatný Gregor      5. 5. 2018

Zajac Cyril   11. 3. 1946 –  4. 4. 2018
Kolenčík Ľudovít, MVDr.  5. 6. 1965   –  15. 4. 2018
Ďuríčková Vincencia  9. 4. 1925   –  11. 6. 2018

MATRIKA

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Asi všetci si veľmi dobre pa-
mätáme na naše staré ple-
chové autobusové zastávky. 
Tie boli súčasťou našej ob-
ce na ceste II/583 v smere 
do Žiliny a do Gbelian pri-
bližne 30 rokov. Nahlodané 
už aj zubom času a najmä
v nedobrom stave si už zaslú-
žili odísť do pomyselného dô-
chodku.

A tak ich nahradili dve nové. 
Tie pozostávajú najmä z dre-
va, kameňa a skla. Čo však 
mnohých upúta, je určite ich 
vnútorný moderný dizajn. 
Okrem odpadkového koša 
a plochy určenej na ozna-
my, sú súčasťou zastávok dva 

Poďakovanie
bývalému
predsedovi OŠK

porty na dobíjanie telefónov 
cez USB. Do očí nám po tme 
udrie najmä nové osvetlenie 
a podsvietený nadpis obce. 
Senzor automaticky zapne 
svetlo. To je na jednej za-
stávke napojené z verejného 
osvetlenia, na druhej funguje 
na solárny panel. Presklená 
stena, ktorá je tiež súčasťou 
zastávok je vyrobená z bez-
pečnostného skla, vďaka kto-
rému cestujúci vidia prichá-
dzajúci autobus. Dúfajme, že 
nám tieto prístrešky pre ľudí 
čakajúcich na spoj budú slú-
žiť čím dlhšie v nepoškode-
nom stave.

Bývalý predseda OŠK Ladislav Ďuríček a tajomník
Jozef Farský pri preberaní pohára pri príležitosti

postupu družstva dorastu do III. Ligy
Foto: archív obce

Týmto by sa obec chcela po-
ďakovať bývalému predse-
dovi Obecného športového 
klubu v Nededzi Ladislavovi 
Ďuríčkovi za výkon jeho funk-
cie počas uplynulých šiestich 
rokov. Poďakovanie mu patrí 
za prácu v prospech OŠK, 
najmä futbalových družstiev, 
za jeho prínos pri organizo-
vaní futbalového kolektívu a 

v neposlednom rade za čas a 
úsilie, ktoré do športu v obci  
počas svojho predsedníctva 
vložil a to mnohokrát aj na 
úkor svojej rodiny.
Zároveň chce obec popriať 
veľa síl a chuti do práce pri 
zveľaďovaní športových ak-
tivít v našej dedine novému 
predsedovi OŠK Nededza Ľu-
dovítovi Ďuríčkovi!

Nové zastávky
poslúžia aj modernou 
technológiou

Text: Alica Hodásová 
Foto: Peter Vajda
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Deň detí sme zvládli
napriek nepriazni počasia

Text a foto: Alica Hodásová 

Naša obec tradične usporadú-
va pre všetky deti z Nededze 
oslavy Medzinárodného dňa 
detí. Za organizačnej podpo-
ry Komisie kultúry, mládeže a 
športu v spolupráci s miestnym 
hasičským zborom sa v prvú 

júnovú sobotu uskutočnilo od-
dychovo – zábavné popolud-
nie pre malých Nededžanov. 
Všetci účastníci si mohli dať 
na tvár namaľovať zvieratko, 

či iný motív, ktorý ich potešil. 
Vďaka šikovným rukám diev-
čat – maliarok pobehovali po 
ihrisku motýlikové, koníkové, 
kvetinkové a iné pestré tváre. 

Deťúrence sa určite potešili 
vodnému osvieženiu od našich 
hasičov z dobrovoľného hasič-
ského zboru. Tí niekoľkokrát 
opakovali ukážku požiarneho 
útoku. Vodu z hasičských ha-
díc si deti jednoznačne uží-

vali. Zaujímavé predstavenie 
si užili i fanúšikovia tankov a 
lietadiel, kedy Ponorkový klub 
Žilina  pod vedením pána Ran-
du predviedol simuláciu tanko-

vej bitky. Leteckú akrobaciu 
mal zase na starosti náš spo-
luobčan Pavol Konek, ktorý so 
svojimi 4 lietadlami predvie-
dol fantastické predstavenie 
na oblohe.

Chutným prekvapením tohto 
roka bola pizza, ktorej bolo 
dostatok pre všetkých.

Obec na túto akciu zajedna-
la viaceré nafukovacie atrak-
cie a hrady (okrem iného aj
aquazorbing), avšak s ohľa-
dom na vytrvalý dážď, sme 
žiaľ nemohli tieto atrakcie 
spojazdniť. Dúfame však, že 
o rok nám bude počasie viac 
priať. 

Veľké poďakovanie patrí tým, 
ktorí sa podieľali na organi-
zácii akcie, našim hasičom
z Dobrovoľného hasičského 
zboru, občianskemu zdru-
ženiu Ponorkový klub Žilina
a všetkým, ktorí sa akoukoľvek 
formou podieľali na tejto akcii!
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Deň letného slnovratu síce vy-
chádza na 21. jún, ale pri vkla-
daní kresťanských sviatkov do 
kalendárneho roka došlo k po-
sunu na 24. jún. Svätojánska 
noc je najkratšia noc v celom 
roku, je to noc, z ktorej dýcha 
roztopašnosť, veselie a kúzla. 
Všetko začalo Keltmi, ktorý 
tento sviatok nazývali Litha. 
Oheň bol cesta obety Slnku a 

slnečným bohom, ktorá mala 
priviať veľkú úrodnosť polí a 
lúk a zároveň to bola očista od 
všetkého zlého. Ľudia vedeli, 
že sa blíži obdobie bohatej 
úrody, ktorú však môže veľmi 
ľahko zničiť ničivá sila búrok 
a prudkých dažďov. Kresťania 
tento sviatok spojili so starozá-
konným prorokom, Jánom Krs-
titeľom. Bol to syn postarších 
manželov Zachariáša a Alžbe-
ty, ktorého príchod ohlásil ar-
chanjel Gabriel. Ján Krstiteľ 
potom ohlasoval príchod sa-
motného Ježiša, očakávaného 
Mesiáša. Ľud vyzýval k poká-
niu a krstil ich. Jeho osud bol 
spečatený Salome, ktorá spolu 
s matkou Herodiadou presved-
čila kráľa Herodesa, aby Jána 
sťal a Jánovu hlavu daroval 
Salome ako odmenu za tanec, 
ktorý predviedla na jednej z 
mnohých kráľových osláv. 

Svätojánska noc  24. júna
Ľudia nedávneho dávnoveku 
mali na predvečer svätojánskej 
noci tradíciu, tzv. postieľku svä-
tého Jána. Na stôl sa nachystal 
vankúšik z materinej dúšky, pod 
ňu sa dal obrázok svätca alebo 
priamo sa vytvorila z byliniek 
postieľka. Deťom sa potom po-
vedalo, že v túto noc svätec 
putuje po svete a na takejto po-
stieľke si oddýchne, dôkazom 

čoho mal byť otlačok jeho hla-
vy na postieľke. Dospelí často 
nechali deťom ako ďakovné ne-
jaký ten peniaz pod postieľkou, 
ako vďaku samotného Jána za 
nocľah.

Aj v dnešnom storočí sa v sväto-
jánsku noc opätovne pália svä-
tojánske ohne. Takýto program 
je známy hlavne v susedných 
Krasňanoch, ktoré pália jánske 
ohne 30.6.2018. Aký je ale 
zmysel pálenia ohňov v túto 
noc, ktorú donedávna robili na-
ši predkovia? Vajano, vajanok 
alebo na východnom Slovensku 
sobotky boli vatry, ktoré vznikli 
zapálením 9 druhov dreva. Ich 
miesto muselo byť na vrchole 
kopca alebo blízko prameňov a 
studničiek, ktoré predstavovali 
magickú bránu do iného sveta. 
Keď sa ohne rozhoreli, spievali 
sa svätojánske piesne a vatry 

sa začali preskakovať. Ohňu 
sa prisudzovala očistná sila. V 
niektorých krajinách sa pred 
svätojánskou nocou zahasili 
všetky ohne a rozhoreli sa až 
halúzkou zapálenou z jánskeho 
ohňa. Niekedy sa prechádzalo 
so zapálenou halúzkou nad do-
bytkom, aby bol zdravý. Popol 
z vatry sa zas rozprášil po poli, 
aby prinieslo dobrú a veľkú úro-

du. Vatru preskakovali aj páry, 
ak sa nepustili, znamenalo to 
svadbu. Niekedy sa zas z kop-
cov púšťali aj zapálené kolesá, 
ktoré symbolizovali slnečný 
kotúč, zdroj neutíchajúcej ener-
gie. V tento sviatok sa dokonca 
staval aj máj, vyrobený z jedle. 
Keď sa zrútil do plameňov, naj-
šikovnejší junák schytil veniec, v 
ktorom sa sústredila podľa po-
vier magická moc. 

Ľudia na tento sviatok mali na-
chystané aj špeciálne pokrmy. 
Pozostávali z praženého zele-
ného obilia a z čerstvých syrov 
a namúteného masla, podávala 
sa mladá zelenina, čerstvé ovo-
cie, medovina či slnečnicové 
semiačka, aby bola zachovaná 
symbolika slnka. K tomu sa po-
dával chlieb a chlebové placky, 
do ktorých boli pridané zomle-
té hnedé struky rohovníka, tzv. 

svätojánsky chlieb, ktorým sa 
podľa legiend živil sám Ján Krs-
titeľ na púšti. 

S týmto sviatkom sa však nespá-
jali len veselice v žiare svätoján-
skeho ohňa. Táto noc mala aj 
strašidelné povery. Podľa jednej 
z nich, ak by sa človek v sväto-
jánskej noci dostal na cintorín, 
uvidí zástup ľudí, idúci cintorí-
nom, čo budú mať v nadchá-
dzajúcom roku pohreb. Taktiež 
podľa povedačiek v túto noc vy-
liezajú všakovaké magické stvo-
ry, ktoré lákajú obyčajných smr-
teľníkov k sebe do tanca , ktorý 
by však nemal nikdy koniec. 
Taktiež v túto noc sa objavujú 
na zemskom povrchu pokla-
dy, ktoré ľudská myseľ si nevie 
ani predstaviť. Týmto hrôzam 
či bohatstvu však urobí rázny 
koniec kohút. Kohúta uznávali 
starí Kelti ako posvätného vtáka 
s červeným hrebienkom, čo bol 
symbol samotného Slnka. Jeho 
kikiríkanie Slnko privoláva a 
ukončuje noc aj s jej nebezpe-
čenstvami. S týmto sviatkom sa 
spájali aj pranostiky. Ak v noci 
bolo vidno veľa svätojánskych 
mušiek, znamenalo to príchod 
slnečných dní. V opačnom 
prípade prišiel chladný dážď. 
Veľa ľudí v túto noc zbieralo by-
linky, ktorým prisudzovali viac 
účinných látok ako keby ich na-
zbierali v iný čas. Zbierala sa 
arnika, betonika, harmanček, 
myší chvost, nechtík, palina, 
plavúň, pamajorán, prútnatec 
metlovitý, sedmokráska, tymi-
án, vstavač, ľubovník bodkova-
ný, z ktorého sa robila hlavne 
tinktúra na popáleniny či na 
neuralgické bolesti. 

Tento deň je špeciálny už len 
tým, že je opradený množ-
stvom zvykov či tradícií. Aj v 
dnešnej dobe sa dajú v trošku 
modernejšom šate zažiť. Preto 
neváhajte a zoberte svoju rodi-
nu alebo priateľov a užite si ten 
správny folklór, čo tento sviatok 
ponúka aj v dnešnom storočí. 
Nech tradície sa u nás rozvíjajú 
a nezmiznú spolu s našimi pred-
kami.

Eva Medvedíková
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Všetky mamičky, staré mamič-
ky a babičky oslávili svoj svia-
tok 13. mája 2018 v kultúrnom 
dome. Po privítaní starostu ob-
ce prostredníctvom kvetov sa 
pri dobrom vínku a chutných 
koláčoch o milý program sa po-
starali detičky z Materskej školy 
v Nededzi, naši školáci zo Zá-
kladnej školy v Gbeľanoch a  
tanečníci i speváci z Detského 
folklórneho súboru Lieska pod 
vedením Vierky Poliakovej Hrie-
chovej. Všetkým účinkujúcim, 
ktorí týmto vzdali vďaku našim 
mamám, patrí veľké poďakova-
nie!

Mamičky ku ich sviatku
potešil Detský folklórny
súbor Lieska

Text a foto: Alica Hodásová 

Peknou tradíciou sa v našej obci stalo stavanie i váľanie obec-
ného mája. O to sa každoročne postarajú športovci z Obecné-
ho športového klubu Nededza.

Stavanie mája

Márnica nachádzajúca sa na hornom konci obce pri dome smút-
ku bola postavená v roku 1999. Zub času sa prejavil i na tejto 
budove. Obec dala v priebehu mája vymeniť pôvodnú strešnú 
krytinu, ktorá už nebola v dobrej kondícii, za novú kvalitnú hliní-
kovú strešnú krytinu.

Nová strešná krytina
na dome smútku

Multifunkčné ihrisko v športovom areáli s ohľadom na svoje časté 
využívanie a opotrebenie si po 10 rokoch zaslúžilo nový umelý 
trávnik. Nová kvalitná trávnatá plocha by všetkým športuchtivým 
mala aj s ohľadom na gumoštrkový podklad slúžiť podstatne dlh-
šie ako tá stará.

Výmena povrchu
multifunkčného ihriska

Text: Alica Hodásová
Foto: Peter Vajda
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To je heslo spoločnosti Slov-
naft, ktorá aj v Žiline má po-
bočku na zber použitých ole-
jov. Väčšina z nás sa snaží žiť 
ekologicky, riadi sa heslom,, 
planétu sme nezdedili, ale 
dlžíme ju svojim deťom“. Pre-
to separujeme, čo sa dá, čí-
tame inštrukcie na farebných 
recyklačných košoch, deti už 
od malého veku zbierajú pa-
pier, vrchnáky od fl iaš, vedie-
me ich k lepším zásadám v 
živote, aby ich zdravie nebo-
lo zničené znečisteným život-
ným prostredím. Ale napadlo 
niekoho, že tak ako sa dá re-
cyklovať papier, plast, kov, 

Každý pozná tú časť dňa, 
keď pocíti únavu a teší sa na 
chvíľu, keď sa zvalí do perín 
a po celom dni si poriadne 
oddýchne. Aby sme mohli na-
štartovať do nového dňa plný 
elánu a sily, čas, ktorý strávi-
me spaním v posteli, musí byť 
dostatočne kvalitný. Zabezpe-
čiť si však kvalitný a nepreru-
šovaný spánok je problém, a 
to aj napriek tomu, že žijeme 
v 21. storočí. Preto vám ponú-
kame pár tipov a trikov, ako 
z vašej spálne urobiť malý raj 
na zemi, ktorý bude veľkým a 
nenahraditeľným plusom pre 
vaše zdravie.

Najdôležitejšie je vetranie. 
Poznali to už naše staré ma-
my. Najlepšie vetrať ráno ale-
bo večer, hlavne v čase, keď 
jazdí menej áut. Samozrejme, 
dosiahnuť stopercentne zdra-
vý vzduch je nad naše sily, z 
ulice nás ohrozujú zložky zne-
čisťujúce vzduch ako výparo-
vé plyny či pesticídy, ale vo 
vlastných domácnostiach sa 
skrývajú škodcovia vo forme 

domácich a elektronických 
spotrebičov či dokonca v 
prípravkoch proti moliam. 
Napriek tomu vetranie má 
efekt na likvidáciu väčšej 
časti baktérií, ktoré sa v na-
šich príbytkoch vedia veľmi 
rýchlo rozmnožovať. 

Ideálne je vyvetrať aj peri-
ny. V nich sa roztočom darí 
vo veľkom. Paradoxom je,  
že sa im darí hlavne v tých 
ustlaných, ktoré ľahšie udržia 
teplo a vlhko, na rozdiel od 
rozhádzanejších prikrývok, 
kde sa im horšie zachytáva. 
Ale pre efekt uprataného 
domu postačí, keď perinám 
dožičíte dostatočne veľa čer-
stvého vzduchu a následne 
usteliete. 

Okrem perín treba myslieť aj 
na matrace. Pri nedostatoč-
nej starostlivosti o matrace 
sa tam vie urobiť celá metro-
pola baktérií, ktoré dokážu 
stáť za chorobami ako astma 
alebo ťažké alergie. Najlep-
šie pre údržbu sú penové 

matrace, prípadne matrace 
s lepeným jadrom. Najlepšie 
je ich umiestniť  na vzdušnom 
podklade. Ak si zaobstaráte 
aj protiroztočový obal, určite 
neobanujete. Každé tri me-
siace matrac je dobré obrá-
tiť, raz za pol roka povysá-
vať a po 7 rokoch najlepšie 
ho nahradiť novým. Proti 
roztočové poťahy je vhodné 
prať raz za týždeň pri 60°C, 
pre účinnejší výsledok môže-
te pridať fungicídny prostrie-
dok alebo eukalyptový olej. 

Vankúše, o ktoré sa nedo-
statočne stará, môžu byť 
zdrojom chronickej nádchy 
a zápalu spojiviek. Najide-
álnejšie je každé ráno ich 
vyvetrať, aby sa im vrátil tvar 
a vyvetral sa z nich prach. 
Nevetraný vankúš dokáže 
navýšiť svoju hmotnosť o 
tretinu, a to dôsledkom šupi-
niek kože, prachových rozto-
čov a rôznych druhov húb. 
Okrem vetrania je vhodné 
ich dvakrát do roka vyprať. 
Na perové vankúše využite 

Eva Medvedíková

Zdravý spánok
a ešte zdravšie rána

Eva Medvedíková

čistiareň. Okrem toho periny 
perte aspoň 5 ráz ročne, ob-
liečky je ideálne prať raz za 2 
týždne. Perte ich otočené pre 
zachovanie farby a tvaru.

Pri tomto všetkom treba mys-
lieť aj na pyžamo. Tým, že je 
v tesnom kontakte s kožou, sa  
ľahšie tam zachytávajú odum-
reté šupiny kože. Pravidelnou 
výmenou pyžama môžete do-
konca predísť zápalu močové-
ho mechúra. Ideálne je meniť 
pyžamo po týždni.

Či už máte pokojný spánok 
alebo sa budíte niekoľkokrát 
v noci, či už sa vám snívajú 
pekné sny alebo tie ťažšie, 
či ráno si viete na ne spome-
núť alebo matne, prípadne 
vôbec, to je už na každom z 
nás. Isté je, že s týmito tipmi a 
trikmi si však pomôžete skva-
litniť spánok, lebo čo je viac 
upokojujúce ako zaspávanie 
vo voňavých perinách a v do-
konale upratanej posteli.

tak sa dá recyklovať aj použi-
tý kuchynský olej?

Vyliať prepálený, na karcino-
gény bohatý olej len tak do 
koša, výlevky, toalety, je rov-
nako drzé a krátkozraké, ako 
zapáliť si cigaretu v národnom 
parku. Nielenže vám môže 
upchať potrubia a následne 
vás pripraviť o nemalú fi nanč-
nú čiastku, kým sa to opäť vy-
čistením sfunkční, ale zároveň 
znečistíte množstvo čistej vo-
dy, ktorej čistenie zas stojí  pe-
niaze daňových poplatníkov 
na znovuzískanie jej pôvod-
ných vlastností. Stačí jeden 

deciliter a znehodnotí sa tisíc 
litrov vody. Takisto pri triedení 
skla a plastov treba vždy vy-
čistiť dané nádoby od oleja, 
lebo sa zbytočne znehodnotí 
celý recyklačný materiál. 

Pritom z použitého oleja sa 
dajú vyrábať biopalivové 
zložky. Olej vykupujú súkrom-
né fi rmy. Príkladom je aj žilin-
ská pobočka Slovnaftu, ktorá 
funguje ako zberný dvor a  
je pripravená znečistený olej 
zozbierať a ďalej spracovať. 
Podľa najnovšieho zákona o 
odpadoch z 1.1.2016 je kaž-
dá obec povinná zabezpečiť 

zavedenie a vykonávanie 
zberu jedlých olejov a tukov 
z domácností. Ide o organi-
zované zbery, kedy obyva-
telia olej donesú na dopredu 
stanovené miesto v uzatvára-
teľnej nádobe v neobmedze-
nom množstve. Zber oleja 
funguje aj v našej obci.

Nebuďme preto ľahostajní
a chopme sa tejto príležitosti, 
pretože my sme tá generácia, 
od ktorej závisí, ako planéta 
bude za chvíľu vyzerať. Naši 
predkovia mali ešte plány B, 
ale my už žijeme plánom Y. 
Tak to skúsme nepokaziť, le-
bo aj v recyklácii platí nesmr-
teľná veta: malý krôčik pre 
človeka, obrovský krok pre 
ľudstvo. 

Aj kvapka oleja sa ráta
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ŠPORTOVÉ OKIENKO

Muži – 1. trieda ObFZ Žilina

V dôsledku poklesu formy a absencie niektorých hrá-
čov v priebehu jarnej časti sme neobhájili 3. miesto 
po jeseni a skončili nakoniec na piatom mieste.

Káder mužstva v sezóne 2017/2018: P. Ďurí-
ček, J. Noga, M. Múčka, M. Juriga, Mar. Milo, Mil. 
Stenchlák, J. Drábik, V. Mravec, D. Poliak, I. Vajda, 
Mich. Stenchlák, S. Horecký, Mir. Ďuríček, Mar. Mra-
vec, F. Remek, D. Vajda, J. Januš, K. Franek, M. Ďun-
gel, J. Hreus, J. Kvasnica, M. Holbička, I. Konek, D. 
Nový, Mir. Mravec, M. Farský.
Tréner: B. Murarik (jeseň), L. Chabada (jar), vedúci 
mužstva: M. Bros, lekár: Š. Remek.
Najlepší strelec mužstva a zároveň celej sú-
ťaže bol Marek Mravec s 31 gólmi.

Dorast – 3.liga sever

Rovnako nášmu dorastu sa ako nováčikovi súťaže ne-
podarilo uhájiť 3. miesto po jeseni a nakoniec sme 
skončili na peknom 7. mieste.

Káder mužstva v sezóne 2017/2018: D. Fra-
nek, Mich. Mravec, S. Bielik, J. Vrábel, Š. Vajda, K. 
Adamovský, P. Gajdošík, B. Remek, S. Horecký, M. 
Holbička, M. Bugala, M. Ďungel, F. Štefanatný, F. No-
vosad, L. Bugáň, J. Zuskáč, Mat. Milo, D. Nový, P. 
Drábik, A. Machút.
Tréner: I. Vajda, vedúci mužstva: J. Farský, le-
kár: Š. Remek.
Najlepší strelec mužstva bol s 15 gólmi Marek 
Ďungel.

Starší žiaci – 1. trieda ObFZ Žilina

Našim žiakom sa po vynikajúcej jari a výbornom fi ni-
ši podarilo obsadiť veľmi pekné 3. miesto a stále sme 
v hre o postup do 3. ligy.

Káder mužstva v sezóne 2017/2018: P. Konek, 
D. Cesnek, T. Höger, M. Aneštík, M. Vajda, Mat. Ďu-
ríček, D. Kubica, V. Tichý, M. Hazda, D. Belko, A. 
Vajda, M. Bielik, M. Beliančin, P. Mravec, D. Turská, J. 
Krížik, P. Ďungel, S. Chromiak, R. Suarez, A. Massa. 
Tréner: B. Murarik (jeseň), P. Galadík (jar), vedúci 
mužstva: Ľ. Ďuríček, lekár: Š. Remek.
Najlepší strelec mužstva a zároveň celej sú-
ťaže bol s fantastickými 82 gólmi Adam Massa.

Poďakovanie patrí všetkým členom výboru OŠK Ne-
dedza (L. Ďuríček, Ľ. Ďuríček, J. Farský, P. Remek,
Š. Remek, V. Kľučiarik, M. Múčka, I. Vajda, M. Bros) 
za prácu v sezóne 2017/2018 a zároveň starostovi
obce Petrovi Vajdovi a tým poslancom, ktorí schvá-
lili fi nančný rozpočet za podporu športu, najmä 
futbalu.
      Miloš Bros, vedúci družstva mužov

Futbalový oddiel rekapituloval
jarnú sezónu

1 OFK Kotešová 24 18 2 4 81:30 56

2 ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka 24 17 2 5 69:38 53 

3 ŠK Gbeľany 24 14 5 5 63:32 47 

4 TJ Jednota Bánová B 24 13 3 8 51:39 42

5 OŠK Nededza 24 11 5 8 53:37 38

6 OŠK Kamenná Poruba 24 10 1 13 43:55 31

7 TJ Považský Chlmec 24 10 0 14 38:56 30

8 TJ Kolárovice 24 9 3 12 45:58 30

9 TJ Družstevník Bitarová 24 8 6 10 35:46 30 

10 TJ Horný Hričov 24 8 3 13 45:62 27

11 FK Zástranie 24 7 4 13 37:49 25

12 TJ ŠTART Veľké Rovné 24 7 2 15 23:44 23

13 TJ Stráža 24 5 2 17 24:61 17

1 MFK Dolný Kubín 26 20 4 2 97:11 64

2 OŠK Rosina 26 17 4 5 87:32 55

3 OŠK Ludrová 26 16 3 7 82:34 51

4 ŠK Belá 26 15 2 9 74:57 47

5 FK Predmier 26 14 2 10 75:42 44

6 TJ Tatran Krásno nad Kysucou 26 13 5 8 70:48 44

7 OŠK Nededza 26 14 2 10 62:42 44

8 ŠK Tvrdošín 26 13 2 11 73:55 41

9 ATTACK Vrútky 26 10 2 14 48:64 32

10 Oravan Oravská Jasenica 26 9 3 14 51:67 30

11 FK Tatran Turzovka 26 7 1 18 34:130 22

12 ŠKM Liptovský Hrádok 26 6 3 17 37:80 21

13 OŠK Istebné 26 6 0 20 45:103 18 

14 ŠK Štiavnik 26 5 1 20 43:113 16

1 FK Predmier 26 20 3 3 118:43 63

2 ŠK Štiavnik 26 21 0 5 152:28 63

3 OŠK Nededza 26 19 0 7 158:34 57

4 OŠK Baník Stráňavy 26 18 2 6 120:32 56

5 TJ Hvozdnica 26 17 2 7 160:60 53

6 TJ ŠTART Veľké Rovné 26 17 2 7 128:45 53

7 TJ Dlhé Pole 26 11 3 12 96:100 36

8 TJ Zbyňov 26 10 3 13 64:85 33

9 TJ VTJ Rajecké Teplice - Konská 26 9 6 11 66:63 33

10 TJ Horný Hričov 26 7 3 16 54:73 24

11 OFK Hôrky 26 7 2 17 64:165 23

12 FK Hliník 26 7 1 18 51:138 22

13 TJ Tatran Bytčica 26 5 1 20 41:151 16

14 TJ Fatran Krasňany 26 0 0 26 10:265 0
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Muži sezóna 2017/2018                     

Dorast sezóna 2017/2018

Žiaci sezóna 2017/2018

foto: archív obce

foto: archív obce

foto: archív obce
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Text: Vlasta Hrušková 
Foto: Alica Hodásová

Po jari prišlo krásne, voňavé le-
to. Slniečko je veľmi štedré, zo-
búdza prírodu a deti sa z neho 
tešia. Môžeme častejšie chodiť 
von a spoznávať krásne okolie 
našej materskej školy. Príroda 
nám dáva nespočetné množ-
stvo nápadov a pomôcok pre 
našu prácu, ktorú prispôsobuje-
me letným aktivitám. Deti robi-
li projekty a práce s tematikou 
leta s využitím rôzneho prírod-
ného a odpadového materiálu.  
Ale čokoľvek s nimi robíme, ich 
očká pozerajú  cez okno a te-
šia sa, kedy pôjdu vonku. Deti 

vedia veľa básní, piesní a rie-
kaniek o lete. Sú veselé a tešia 
sa z krásneho počasia.

Zavítalo k nám aj „Divadielko 
zo šufl íka“ s rozprávkou Janko 
a Marienka. Rozprávka bola 
pre deti veľmi poučná a páči-
la sa im, lebo boli zapojené 
do deja aj oni. Potešili sme sa 
i vystúpeniu speváka  a skla-
dateľa Viktora s pásmom det-
ských piesni s envinronmentál-
nou tématikou a výchovou ku 
kamarátstvu. Do koncertu boli 
zapojené aj deti, boli veselé 

a spokojné, zatancovali si, za-
spievali, ale aj zacvičili.

Čas nám rýchlo uteká, a ani 
sme sa nenazdali, a už tu bu-
de koniec školského roka. Dú-
fame, že sú deti do základnej 
školy dobre pripravené, a že 
nároky, ktoré budú v základnej 
škole na nich kladené, zvlád-
nu. Želáme im veľa úspechov
a ich rodičom, aby boli s vý-
sledkami ich práce spokojní!

„Odtrhnem si čerešničky, 
urobím si náušničky.

      Cingi lingy bom,
už mi zvonia za uškom.“

Nededžan

V materskej škole 

sme privítali leto


