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Po nekonečných daždi-
vých dňoch opäť vyšlo sln-
ko. Po rýchlo ubehnutom 
štvrťroku opäť máte vo svo-

jich schránkach ďalšie číslo Nededžana. Číslo, ktoré sa nám akosi 
ťažko tvorilo. Asi to bolo tým počasím. Lebo či chceme, či nechceme, 
čím sme starší, tým nás počasie viac ovplyvňuje. A čo ovplyvňuje 
počasie? Globálne otepľovanie. A čím vzniká globálne otepľovanie? 
Ale, to už je téma na odborný článok a nie do úvodníka.

Veríme, milí spoluobčania, že počasie vám nespôsobilo veľké ško-
dy, že ste sa už z daždivého mája spamätali, a že si v pohode prečí-
tate Nededžana.

Dočítate sa v ňom, ako nám dopadli parlamentné voľby aj niečo 
z našej nedávnej minulosti. Zistíte, že v našej obci sa stále niečo deje. 

Ak neviete čo, tak treba chodiť s otvorenými očami, počúvať uša-
mi a hlavne pozorne čítať Nededžana.
Prajeme vám úspešné prežitie leta v duchu hesla: 

„Dovolenka v ponuke
s Nededžanom po ruke.“

 redakčná rada

Leto už tu máme,
dovolenky, prázdniny už si užívame.

Naberte veľa  
slnka, energie, 
 radosti,

zabudnite  
na každodenné  
starosti.

Krásne leto
Prázdniny sú, krásne teplo,

naháňam sa s letným vetrom.
Čaká na mňa náruč slnka,
vodička, čo chladí, žblnká.

V mori plávať, skákať, hrať,
netreba sa vody báť.

Postaviť si z piesku hrad,
už sa teším, to mám rád.

Čistý vzduch a vôňa lesa,
každý nad tou krásou plesá.

Vyberiem si to i to,
aj cirkusové šapitó.

Hríbikov je celý les,
pozbieram ich ešte dnes.
Bylinky na zdravý čaj,
ak si chorý, tak si daj.

Ako sme volili
Okrsková volebná komisia v Nededzi zistila tieto výsledky vo voľbách do Národnej 
rady Slovenskej republiaky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku: 724
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 484
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 1
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 483
Počet platných odovzdaných hlasov: 481

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie 
alebo koalíciu:

Európska demokratická strana : 0
Únia – Strana pre Slovensko: 1 
Strana rómskej koalície – SRK 0
Paliho Kapurková, veselá politická strana 3
Sloboda a Solidarita 60
Strana demokratickej ľavice 16
Strana maďarskej koalície 0
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 17
Komunistická strana Slovenska 7
Slovenská národná strana 46
NOVÁ DEMOKRACIA 3
Združenie robotníkov Slovenska 2
Kresťanskodemokratické hnutie 55
Ľudová strana Naše Slovensko 5
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 36
AZEN – Aliancia za Európu národov 0
SMER – sociálna demokracia 226
MOST – HÍD 4 

 Predseda okrskovej volebnej komisie:
 Jakubíková Alena

Leto je tu
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Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 3 – 4
Uznesenie č. 3 zo dňa 26. 4. 2010

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a) berie na vedomie:
1. informáciu zo zasadnutia Reg. združenia miest a obci Horného 

Považia
2. informáciu o Valnom zhromaždení Žilina Invest, s.r.o.
3. informáciu o rokovaní na OÚ Gbeľany o zriadení farnosti 

v Gbeľanoch pre obce Gbeľany, Nededza , Kotrčiná Lúčka
4. informáciu o príprave Volieb do NR SR
5. návrh Záverečného účtu za rok 2009
6. Správu hl. kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2009
7. informáciu o pokračovaní prác pri rekonštrukcií miestnych 

komunikácií cez PRV
8. informáciu o zadaní prác k podaniu  žiadosti o fin. prostried-

ky na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia cez 
Výzvu Min.hospodárstva SR

9. informáciu o putovnej výstave  „Vykurovanie biomasou“

b) schvaľuje:
1. doplnený program Obec. zastupiteľstva
 Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0
2. overovateľov zápisnice – JUDr.Marián Cesnek, Ing. Miloš 

Janek
 Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. zápis udalosti za rok 2009 do kroniky obce
 Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c) neschvaľuje:
1. návrh „Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia NZ 108/2009/

RCS“ od SPP-distribúcia Bratislava v lokalite Záplotie 
 Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0

d) ukladá:
1. zverejniť návrh Záverečného účtu za rok 2009 v obecnej tabuli 

po dobu 15 dní    
 Termín: 28. 4. 2010  Zodp.: p. Slotová
2. odpovedať na žiadosť p. J. Púčeka, Vranie o vydanie záväzného 

stanoviska k užívaniu stavby
 Termín: 28. 4. 2010 Zodp.: Obecný úrad
3. pripraviť akciu „Deň matiek“ – 9. 5. 2010 o 14.30 hod.
 Termín: v texte  Zodp.: Obecný úrad

Uznesenie č.4 zo dňa 7.6.2010:
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a) berie na vedomie:
1. list Obv. pozemkového úradu Žilina – Ochrana poľ. pôdy proti 

burinám – upozornenie
2. informáciu o ponuke RVC Martin – zájazd do Prahy
3. list OR HaZ zboru – ochrana úrody pred požiarmi
4. informáciu o putovnej výstave od 8. – 11. 6. 2010 v sále KD 

s témou „Podpora vykurovania biomasou“
5. informáciu o Zmene Doplnku územného plánu obce Gbeľany 

– príprava lokality  nad doškoľovacím strediskom (Hrby) na 
bytovú výstavbu

6. informáciu o zriadení Farského úradu v Gbeľanoch od 1. 7. 
2010

7. informáciu o realizácií verejného osvetlenia na multifunkčnom 
ihrisku 

8. informáciu o povodňovej situácii v našej obci zo dňa 4. 6. 2010
9. zriadenie web stránky obce 
10. prípravu Volieb do NR SR
11. Správu nezávislého audítora  z overenia ročnej účtovnej závier-

ky a hospodárenia obce

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
13. Výročnú správu Obce Nededza za rok 2009
14. informáciu o priebežnom plnení príjmov a výdavkov k dnešné-

mu dňu
15. informáciu o prácach na rekonštrukcií MK
16. informáciu o ponuke moderného systému kompostovania 

v domácnostiach
17. informáciu o rekonštrukčných prácach na balkóne v sále KD

b) schvaľuje:
1. predložený program Obec. zastupiteľstva
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
2. overovateľov zápisnice – Jozef Bíroš, Ján Drábik
  Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. Záverečný účet:
 I. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
 II. Usporiadanie prebytku rozpočtu obce – z prebytku rozpočtu 

vo výške 2 563 030,06 € sa podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 
Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v z.n.p. vylučuje:

 – dotácia na kapitálové výdavky vo výške 2 473 346,11 € (na výkup 
pozemkov, financovanie PD, geodetických prác a infraštruktúry 
súvisiacej s regionálnym rozvojom

 III. Rozdelenie usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške 
89 683,95 €

 1. Do rezervného fondu sa pridelí 89 683,95 €
 Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0

4.
 a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR 

na realizáciu projektu  „Rekonštrukcia a modernizácia verejné-
ho osvetlenia obce Nededza“, ktorý je  realizovaný obcou Neded-
za

 b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
 Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0
5. Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia č. NZ 108/2009/RCS 

– „IBV Nededza –  Na Záplotí – STL plynovod“ medzi Obcou 
Nededza a SPP – distribúcia, a. s., Bratislava

 Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0
6. Zmluvu o údržbe a opravách plynárenského zariadenia č. ZoPÚ 

05/2010/RCS medzi Obcou Nededza a SPP – distribúcia, a. s., 
Bratislava

 Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0
7. vyradenie drobného majetku v hodnote 1.385,07 €
 Hlasovanie: Za -6 Proti- 0 Zdržal sa – 0

c) ukladá:
1. pripraviť akciu „Hody“ v dňoch 14. – 15. 9. 2010
 Termín: v texte  Zodp.: OHZ Nededza + Ob.úrad

Opravy z minulého čísla
V článku Rozhovor so skupinou HIP-HOP sme 

nesprávne  uviedli,  že  členka  skupiny  Lenka  je 
najmladšia  a  má  12  rokov.  Správne:  najmladšou 
členkou skupiny je Gabika a má 12 rokov. Lenke sa 
touto cestou ospravedlňujeme.

V článku Obecná knižnica sme nesprávne uviedli: 
Knižnica otvára svoje brány vždy v utorok a štvrtok 
od 15.30 do 17.30 hod.. Správne má byť: Knižnica 
otvára svoje brány vždy v utorok a piatok od 15.30 
do 17.30 hod.
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Historické okienko
Vážení a milí spoluobčania. V júni sme si pripomenu-
li deň našich ratolestí – Deň detí. Keďže súčasťou ich 
života je aj materská škola, v tomto historickom okien-
ku si zaspomíname na jej vznik. Jej história je pomerne 
mladá, preto ani náš dnešný článok nie je príliš obšírny. 
Prajeme Vám príjemné čítanie.

Potreba zriadenia materskej školy sa pociťovala dlhé roky po 
oslobodení našej krajiny. Snaha funkcionárov vždy stroskotala na 
miestnosti, kde by túto inštitúciu mohli umiestniť. V obci nebolo 
vhodnej miestnosti a na stavbu novej školy sa nedostalo súhlasu 
pre iné, najliehavejšie záležitosti. Stúpajúca zamestnanosť žien si 
vynútila riešiť aj tento pálčivý problém aspoň núdzovým riešením. 
Pre tento účel vybrali miestnosť pôvodne plánovanú pre oblieka-
reň potrebnú pri hraní divadla v suteréne nášho kultúrneho domu 
pod javiskom. Aby táto miestnosť mohla vyhovovať materskej ško-
le, bolo potrebné vykonať veľa roboty. Miestnosť sa musela osvet-
liť ďalšími oknami, bolo potrebné zhotoviť aj parketovú podlahu, 
dokončiť murárske práce, vybudovať sociálne zariadenie, zaviesť 
vodovod a množstvo ďalších potrebných vecí. Dvor pre škôlku bol 
vybudovaný z priestranstva pred kultúrnym domom. Ohradili ho 
drôteným pletivom.

V materskej škole sa začalo vyučovať v roku 1967. Škola pozos-
tával z jednej miestnosti – herne a nevyhnutných hygienických 
zariadení. Počet miest pre deti bol obmedzený. Preto sa rozhod-
lo, že do školy budú prednostne prijímať tie deti, ktoré na ďalší 
rok pôjdu do prvej triedy základnej deväťročnej školy. Mladšie deti 
sa umiestňovali do materskej školy len v prípade voľných miest. 
Škôlka mala prevádzku len v dopoludňajších hodinách, keďže sa 
v škôlke nemohla podávať strava pre deti. Tak od roku 1967 deti 
našich občanov v drvivej väčšine absolvovali jeden ročník materskej 
školy. Škôlku postupne doplňovali zariadením a vybavením ihrísk 
na dvore škôlky. Na skrášlenie okolia boli vysadené lipy, neskôr sliv-
ky a brezy. Väčšinu prác uskutočňovali naši občania brigádne.

Materská škola je dôležitou súčasťou života každého dieťaťa, 
keďže predstavuje jeho prvý vstup do spoločnosti nových ľudí. 
V súčasnosti je naša škôlka už kompletne vybavená a uspoko-
juje v plnej miere potreby našich detí a aj ich rodičov, ktorí sa 
vďaka existencii tohto sociálneho zariadenia môžu opäť zaradiť 
do pracovného procesu. Patrí jej naša vďaka.
 vaša Obecná kronika

Obecná matrika
Láska rodí vždy len lásku. (SOFOKLES)

Uzreli svetlO sveta 

Mikšíková Nela 22. 3. 2010
Ďuríčková Sabina 17. 2. 2010
Šípek Michal 11. 6. 2010

Navždy Nás OpUstili

Klučiarik Rudolf 27. 4. 1928 – 20. 5. 2010
Samcová Žofia 10. 2. 1929 – 5. 6. 2010

zamyslime sa...

OZNAMY
Obecný úrad oznamuje občanom, že kontajner  pristavený 
pri kultúrnom dome je určený výlučne na stavebný odpad.  
Stavebný odpad  pred  jeho uložením do kontajnera je občan 
povinný nahlásiť na obecnom úrade, oznámiť  jeho množstvo 
a uhradiť poplatok za uloženie do kontajnera. 
STAVEBNý ODpAD jE MONITOROVANý.

Zopár pekných a múdrych viet
►  Jediné, čo nevieš opäť využiť, je čas.
►  Priatelia sú ako balóny – keď ich raz necháš odletieť, možno ich už 
niky nebudeš vedieť chytiť.
►  Niekedy si ani neuvedomujeme aké priateľstvo máme, až kým nie je ne-
skoro.
►  Je oveľa ľahšie niektoré veci napísať než povedať priamo. Ale je ove-
ľa cennejšie povedať ich priamo.
►  Pod tvrdou schránkou každej osobnosti sa skrýva niekto, kto potrebuje byť 
ocenený a milovaný.
►  Malé denné udalosti robia život veľkolepým.
►  Všetci niekedy potrebujeme držať v dlani niečiu ruku a srdce, ktoré nám    
rozumie.
►  Byť priateľským a láskavým je viac, než mať pravdu.
►  Šance nie sú nikdy stratené. A tú, ktorú človek prepasie, dostane niekto iný.
►  Keď je človek zamilovaný, je to na ňom vidieť.  internet

Letné pranostiky
■  Aký jún, taký december
■  Chladných dažďov v júni hospodár sa bojí, najmä vincúr, 
včelár pri nich zle obstojí.
■  Ak počas žatvy prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.
■  Jún mokrý a studený činí najviac rok chudobný.
■  Nijaké leto, nijaká zima.
■  Horúce leto, studená zima.
■  Lepšie jedno leto, ako sto zím.  internet

Ulica je kamarát,
znesie zopár našich áut.
Tak prečo si ničiť dvor,

keď auto môže stáť aj von.
Na ulici miesta dosť,

čo tam nejaká ,,bezpečnosť“.
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Prírodné katastrofy
Už od pradávna ľudstvo ohrozovali menšie či väčšie prírodne ka-

tastrofy. V  poslednom  období  vďaka  komunikačným  prostriedkom 
zo všetkých strán počúvame o povodniach, výbuchoch sopiek, o ze-
metraseniach, zosuvoch pôdy, či lavín a o ďalších a ďalších katastro-
fách. 

Pripomeňme si však rok 1959, kedy sa v letnom období v našej 
obci vylial miestny potok na nižnom konci z koryta a voda zaplavila 
okolité polia v chotári Záplotie, Od Gbelian a Nivy. Bolo to prvýkrát 
po zregulovaní potoka cez obec, čo voda vystúpila z brehov potoka.

V roku 1965 bola povodeň ešte väčšia ako v roku 1959, po krát-
kom prudkom daždi prišiel silný nával vody a strhával drevené lavič-

ky cez potok z vyšného konca až na nižný a tieto zahatili vodu, ktorá 
vystúpila z brehov a zaplavila okolitý terén. Výška vody na ceste po 
ľavej strane potoka siahala po kolená dospelého človeka. Škody na 
majetku občanov a Jednotného roľníckeho družstva neboli veľké, na-
koľko voda rýchlo poklesla po odstránení prekážok, ktoré vodu zasta-
vili. Táto povodeň sa taktiež stala v letnom období.

Aby sme nemuseli často vravieť, že nešťastie nechodí po horách, 
ale po ľuďoch, staňme sa ochrancami prírody a rozumnými hospodár-
mi všetci spoločne, a tak zabráňme aspoň v takej miere, v akej  sa dá,  
vzniku prírodných katastrof.   A. G., kronika

Len ten môže byť dobrým človekom, kto žije s prírodou v dobrej 
zhode. 
  (J. Vrchlický)

Čo je počasie?
Počasím  sa  označuje  súhrn  atmosferických 

podmienok, ako je napr. dážď, vietor a slnečné 
žiarenie  na  určitom  mieste  a  v  určitom  čase. 
Počasie závisí od pohybu vzdušných más oko-
lo  zemegule.  Podnebie  je  dlhodobým  prieme-
rom  počasia  na  určitom mieste.  Hoci  počasie 
sa  mení  v  priebehu  hodín,  podnebie  sa  mení 
v priebehu rokov.

Čo ovplyvňuje počasie?
Spôsob  pohybu  vzdušných  más  závisí  od 

faktorov ako vzdialenosť od rovníka a prítom-
nosť  pohorí  alebo morí. Ak  sa  vzdušná  masa 
pohybuje  od  mora  ponad  hory,  ochladzuje  sa 
a voda, ktorú obsahuje, padá na zem ako dážď. 
Vzdušná  masa  pohybujúca  sa  z  vnútrozemia 
neobsahuje vodu a spôsobuje tiché počasie. Ak 
vzdušná masa zotrváva dlhý čas nad tropickými 
vodami, mimoriadne navlhne a ohreje sa, čo vy-
voláva prudké búrky.

Počasie  sa  mení  v  pravidelných  cykloch. 
V  mnohých  oblastiach  je  v  lete  teplejšie  po-
časie  ako v  zime, pretože Slnko počas dlhých 
horúcich dní vyžaruje viac energie. V  juhový-
chodnej Ázii sa monzúnové obdobie vyznačuje 
teplými, vlhkými vetrami od Indického oceána, 
ktoré spôsobujú výdatné dažde. Asi každých 10 
rokov sa vyskytne jav nazývaný El Niňo – tep-
lota  v  juhovýchodnej  časti Tichého  oceána  sa 
nepatrne zvyšuje, čím sa menia pohyby vzduš-
ných  más.  To  môže  zapríčiniť  sucho,  prudké 
búrky a hospodárske katastrofy.

Počasie ovplyvňujú aj fronty. Front vzniká, 
keď sa stretne masa chladného vzduchu s ma-
sou teplého vzduchu. Ak chladný vzduch ostro 
prenikne  pod  teplý  vzduch,  vzniká  studený 
front. Teplý vzduch prudko stúpa, ochladzuje 

sa  a  spôsobuje  silné  dažde. Ak  teplý  vzduch 
stúpa  pomaly,  vytvára  teplý  front,  ktorý  sa 
vyznačuje  dlhotrvajúcim  miernym  dažďom 
a mrholením.

Globálne otepľovanie
Ako  všetci  vieme,  globálne  otepľovanie  je 

v súčasnosti najväčším celosvetovým ekologic-
kým problémom a do značnej miery ovplyvňuje 
aj počasie. Ale čo globálne otepľovanie v sku-
točnosti znamená? Čo je jeho príčinou? Aké sú 
jeho dôsledky?

Globálnym  otepľovaním  vedci  nazývajú 
proces všeobecného otepľovania zemskej atmo-
sféry. Rozlišuje sa na prirodzené a na nepriro-
dzené, teda zapríčinené človekom. O existencii 
prirodzeného  globálneho  otepľovania  niet  po-
chýb a ani sa o ňom v medzinárodných kruhoch 
nevedú búrlivé diskusie. Je jednoducho faktom, 
že  priemerné  teploty  sa  zvyšujú.  Problémom 
však  je  práve  otepľovanie  zapríčinené  člove-
kom. 

Čo je príčinou globálneho otepľovania? 
Väčšiu  časť  atmosféry  tvoria  plyny  dusík 

a  kyslík.  Tieto  plyny  žiarenie  ani  nepohlcujú, 
ani  nevyžarujú.  Na  tepelnú  bilanciu  atmosféry 
teda nemajú žiadny vplyv. V atmosfére sa však 
nachádzajú  plyny,  ktoré  určitú  časť  tepelného 
žiarenia pohlcujú, a teda atmosféru a zemský po-
vrch otepľujú. To sú tzv. skleníkové plyny, ktoré 
spôsobujú fenomén nazývaný skleníkový efekt. 
Sú  to  predovšetkým  vodná  para,  oxid  uhličitý, 
ale tiež metán, oxid dusný, freóny a ozón.  

Skleníkový efekt
To, ako skleníkový efekt funguje, je zrejmé 

už z jeho názvu.

Skleníkové plyny by sme mohli prirovnať ku 
sklu  skleníka,  ktoré  síce  prepúšťa  slnečné  lúče 
dnu, ale vznikajúce teplo už nepúšťa von. Skle-
níkovým efektom je potom teplo, ktoré pocítime, 
keď do skleníka vstúpime. To, že naďalej vypúš-
ťame množstvo skleníkových plynov do ovzdu-
šia, sa teda dá prirovnať ku situácii, kedy si nad 
vlastnými hlavami pomaly, ale isto staviame glo-
bálny skleník, z ktorého nie je možné odísť. 

Účinky globálneho otepľovania 
Čiastočky  dymu  a  plynu,  ktoré  vypúšťa-

jú  priemyselné  závody,  ostávajú  v  ovzduší. 
Oxid  uhoľnatý,  ktorý  sa  dostáva  do  ovzdušia 
spaľovaním  fosílnych  palív,  je  zrejme  hlav-
nou  príčinou  stúpania  priemernej  teploty  na 
Zemi.  Ak  bude  globálne  otepľovanie  pokra-
čovať  rovnako  aj  naďalej,  môže  narušiť  rov-
nováhu  svetového  počasia.  Búrky  budú  stále 
častejšie  a  veľké  ľadovce  sa  začnú  topiť,  čo 
povedie  k  zvýšeniu  hladiny  svetových  morí. �
Do  roku  2025  bude  na  cestách  viac  bež mili-
arda áut, každé bude chrliť oxid uhličitý a ďal-
šie výfukové plyny. Vedci sa obávajú, že veľké 
množstvo  oxidu  uhličitého  zachytáva  slnečné 
teplo  a  spôsobuje  postupné  otepľovanie  pod-
nebia  celej  zemegule. Dôsledkom nemusí  byť 
iba teplejšie, ale aj extrémnejšie počasie – viac 
dažďa  a  búrok  v  niektorých  oblastiach,  inde 
zasa  suchšie. Mohli  by  sa  dokonca  zmeniť  aj 
oceánske prúdy. Keby napríklad Golfský prúd 
zmenil smer, severozápadná Európa by sa stala 
oveľa chladnejšou. Topenie ľadovcov a tepelné 
zväčšovanie objemu morskej vody môže spôso-
biť nárast morskej hladiny a ohrozenie nízko le-
žiacich oblastí. Predpokladá sa, že otepľovanie 
atmosféry do roku 2030 spôsobí nárast hladiny 
morí o 18 cm, pričom rýchlosť tohto nárastu už 
dnes  predstavuje  až  10  milimetrov  ročne. Ak 
bude  súčasný  trend  v  emisiách  skleníkových 
plynov v atmosfére pokračovať ďalej, očakáva 
sa,  že hladina morí  sa  zvýši  o 65  centimetrov 
do roku 2100. Situácia je o to závažnejšia, že aj 
keby došlo k stabilizácii koncentrácie skleníko-
vých plynov v  atmosfére,  vzhľadom na veľkú 
zotrvačnosť celého klimatického systému, hla-
dina morí bude aj naďalej stúpať ešte niekoľko 
desaťročí.  KM+internet

POČASIE
V posledných rokoch nás čoraz viac trápi počasie. Každý rok sa zväčšuje 
počet prírodných katastrof spôsobených nepriaznivým počasím, pribúdajú 
zemetrasenia, hurikány, víchrice, povodne, ničivé búrky, snehové kalami-
ty... Rozhodli sme sa preto v tomto čísle Nededžana priniesť niekoľko fak-
tov o počasí, o tom, čo ho ovplyvňuje a o najväčšej hrozbe – o globálnom 
otepľovaní. 
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KTO JE TU PÁNOM?
My, ľudia si často myslíme, že sme najdokonalejší na tomto svete. Považujeme 
sa  za  najinteligentnejších,  najsilnejších.  Myslíme  si,  že  dokážeme  všetko 
riadiť, všetko ovládať, že všetko sa nám musí prispôsobiť. Existuje však niečo 
silnejšie a vyššie ako my. Príroda.

Príroda tu fungovala mnoho rokov pred nami a bude fungovať aj mnoho 
rokov  po  nás  (ak  ju  samozrejme  celkom  nezničíme).    Prežila  toho  oveľa 
viac ako my všetci dokopy. Príroda odjakživa pomáhala ľuďom, uľahčovala 
ich život. Na začiatku ľudského vývoja, keď človek žil ako lovec a zberač, 
príroda mu poskytovala jedinú možnosť obživy a prežitia. Neskôr sa človek 
zmenil  na  roľníka,  pestoval  rôzne plodiny,  domestifikoval  zvieratá.  Príroda 
podmieňovala a ovplyvňovala mnohé zložky ľudského života – stravu, odev, 
bývanie či zamestnanie. Človek si z prírody bral iba toľko, koľko nevyhnutne 
potreboval.  Existovala  tu  rovnováha,  človek  rešpektoval  prírodu  a  príroda 
rešpektovala človeka. Postupne  sa však človek začal  správať k prírode ako 
k svojmu otrokovi. Negatívne zasahoval do jej prirodzeného životného cyklu. 
Rozoberal  ju  po  častiach.  Rozkrádal  jej  bohatstvo.  Doslova  ju  drancoval. 
Zabúdal, že príroda je silnejšia...

Stačí však málo a príroda sa nám opäť pripomenie. Dôkazom toho sú 
i predchádzajúce mesiace. Začalo sa to v apríli erupciami islandskej sopky. 
Sopka  Eyjafjalla  vybuchla  prvýkrát  14.  apríla.  Tento  výbuch  spôsobil 
ochromenie  leteckej  dopravy,  jedného  z  pilierov  dopravného  priemyslu, 
v celej severnej, západnej a strednej Európe vrátane Slovenska. Obmedzenia 
v  leteckej  doprave  trvali  niekoľko  dní,  inde  musel  byť  úplne  uzavretý 
vzdušný  priestor,  napr.  vo  Veľkej  Británii,  Írsku,  Belgicku,  Holandsku, 
Nórsku,  Švédsku,  Fínsku  a  Dánsku.  Dôvodom  uzavretia  neba  bol  veľký 
výskyt vulkanického popolu zo  sopky a vetrom unášané popolové oblaky 
prechádzajúce  ponad  Európu.  Uzavretie  letov  už  deň  potom  spôsobilo 
chaos.  Zhoršila  sa  finančná  situácia  mnohých  cestovných  kancelárií, 
dopravcov a iných firiem závislých na európskom cestovnom ruchu. Leteckí 
dopravcovia  denne  prišli  o  desiatky  miliónov  dolárov.  Cestujúci  ostali 
uväznení v letiskových halách... Mnohí z nás len neveriacky krútili hlavou, 
ako dokáže jedna sopka ovplyvniť takmer celý svet.

Omnoho  väčšie  problémy,  bytostne  dotýkajúce  sa  celého  Slovenska, 
priniesol mesiac máj a povodne. Voda, ktorá je nevyhnutná pre ľudský život, 
tentokrát spôsobila obrovskú katastrofu. Neutíchajúce májové dažde zapríčinili 
rozsiahle  záplavy.  Zo  svojich  korýt  sa  vyliala  väčšina  našich  veľkých  riek 
– Váh, Nitra, Žitava, Poprad, Ondava, Torysa, Hornád, Latorica... Pretrhlo sa 
niekoľko hrádzí. Každý deň pribúdali nové a nové ,,utopené“ dediny a mestá. 
Tisíce  domov  bolo  zaplavených.  Ľudia  museli  byť  evakuovaní  zo  svojich 
príbytkov. Mnoho ľudí ostalo bez strechy nad hlavou. Nastali zosuvy pôdy. 
Zaplavené bolo aj nespočetné množstvo poľnohospodárskej pôdy. Ochromené 
zostala  i  železničná  a  cestná  doprava.  Všade  zavládlo  nešťastie,  smútok, 
bezradnosť a strach. Strach nielen o svoj majetok, ale strach o vlastný život. Je 
preto paradoxom, že voda, ktorá nám dáva život, tentokrát ukázala, že dokáže 
aj život zobrať.

Našu obec našťastie katastrofálne povodne obišli. Pri záberoch v televízii 
sa však tlačili slzy do očí aj tým najsilnejším. Takýto tragický máj si nepamätali 
ani tí najstarší. Odborníci hovorili o storočnej a miestami aj o tisícročnej vode. 
Mnohým sa natískali otázky: ,,Prečo sa to stalo?“ ,,Čím sme si to zaslúžili?“

Počas predchádzajúcich mesiacov nám teda príroda jasne dokázala svoju 
moc. Ukázala nám, že proti jej vôli nič nezmôžeme, keď si niečo zaumieni, 
všetky naše sny, predstavy, plány a v konečnom dôsledku aj životy sa zrútia 
ako domček z kariet. Príroda nám však nechce ubližovať. Keby to chcela, už 
dávno tu nežijeme. Príroda sa iba bráni. Snaží sa upozorniť, že niečo nie je 
v poriadku, že niečo treba zmeniť.

Myslím si, že každý z nás sa už presvedčil, že príroda je silnejšia ako my. 
Preto by sme mali tento fakt rešpektovať a uvedomiť si niekoľko dôležitých 
bodov: príroda nie je závislá na nás, ale my sme závislí na prírode; príroda 
nie je naším otrokom, ale naším rovnocenným partnerom; keď príroda stratí 
ľudí, nebude to pre ňu veľká strata, keď však my stratíme prírodu, nebudeme 
schopní  normálne  žiť;  ľudia  sú  pre  prírodu  nahraditeľní,  ale  príroda  je  pre 
ľudí nenahraditeľná; príroda dokáže existovať bez ľudí, ale ľudia nedokážu 
existovať  bez  prírody.  Keď  však  budeme mať  na  pamäti  tieto  skutočnosti 
a pokúsime sa znovu rešpektovať prírodu aj príroda sa pokúsi rešpektovať nás. 
A už si navzájom nebudeme musieť tak často dávať najavo, kto je tu pánom.
� KM
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Otec, mama, deti...
Prvý júnový deň sa už tradične točí okolo na-
šich detí. Obce, školy a rôzne iné organizácie 
pripravujú pre ne zaujímavé programy, zába-
vy, výlety, atrakcie. Od rodičov, starých rodi-
čov a učiteľov dostávajú sladkosti, rôzne dary 
a darčeky. Veď čo by sme neurobili pre naše 
ratolesti! Naozaj si zaslúžia našu pozornosť, 
veď ony  sú  naša  budúcnosť,  pokračovatelia 
našich snov a snažení, naša radosť. Vidíme sa 
v nich, vkladáme do nich svoje nádeje. 

Na celom svete si v tento deň všetci viac 
všímajú deti. Vznikajú mnohé nadácie a cha-
ritatívne  hnutia  na  podporu  a  ochranu  detí, 
ktoré sú v mnohých krajinách hladné, choré, 
zneužívané,  týrané. Po páde totality padli aj 
bariéry, ktoré nám bránili takýmto deťom po-
môcť. 

Nielen ďaleko za morom sú deti, ktoré 
trpia rôznymi nedostatkami. Je ich dosť aj 
medzi nami, možno aj vo vlastnej  rodine. 
Najčastejším  hriechom  rodičov  je,  že  pre 
svoje deti  nemajú čas. Ponáhľajú  sa  z  ro-
boty  do  roboty,  aby  ich  deti  všetko  mali 
a nedoprajú im samých seba. Svoj čas, svoj 
záujem,  svoj  úsmev,  pohladenie,  povzbu-
denie.  Sú  hladné  po  láske  a  pochopení. 
Potrebujú  oboch  rodičov,  ktorí  sa  milujú 
a  ktorí  ich milujú.  Len  tak môžu  raz  byť 
aj oni dobrými rodičmi, len tak môžu odo-
vzdať štafetu lásky. 

Rodina založená na celoživotnom zväzku 
muža a ženy je najbezpečnejším miestom na 
výchovu a rozvoj dieťaťa

  (Patrick Fagan) 

Letí, letí 
už je tu,
skrášľuje mi samotu,
náruč bozkov prináša,
na teba sa ponáša,
bol to nežný sen,
s Tebou snívať chcem.

mama.. . 
MAMA, ako mi je s tebou fajn, 
ty si skrátka tá naj. 
MAMA, v tvojom objatí som šťastná, 
iba o tebe stále básnici básnia. 
O vrúcnej láske detí k matke,
ktorá nám prináša okamihy sladké. 
MAMA, hráš jednu z hlavných rôl v mojom živote, 
ktorý prežijeme s ockom, bratom v milote. 

RODIČOVSKÚ LÁSKU
NEMOŽNO

NIČÍM NAHRADIŤ
Zamestnaný  rodičovský  pár  sa  pred 
narodeninami  svojej  dcérky ponáhľa 
do obchodu s hračkami a predavačke 
vysvetľuje: 

„Celý  deň  sme  zaneprázdnení 
mimo  domu.  Potrebujeme  niečo,  čo 
našu malú poteší, čo ju zaujme aj za-
baví a zbaví ju pocitu samoty.“ 

„Ľutujem,“  usmeje  sa  predavačka 
prívetivo, „rodičov nepredávame.“ 
Keby  len  rodičia  mali  viac  času 

pre  svoje  deti.  Načo  sú  tie  úžasné 
dary, keď deti nemajú to, čo skutočne 
potrebujú  –  blízkosť  rodičov  a  pocit 
bezpečia.  A  tak  si  nejeden  neskorší 
žiaľ zaviňujú sami. 

Medzinárodný deň detí

O tec. . .
Otcovstvo je vzácny dar. Svet potrebuje statočných otcov, ktorí ne-
utekajú z bojiska, keď treba niečo vydržať a vytrpieť, ktorým nie je 
ľahostajné, ako sa cítia ich manželky a deti. Mužov, ktorí sa nehanbia 
za to, že všetko nevedia a nerobia zo seba frajerov, ale sú otvorení 
pravde a vedia byť zodpovední za druhých.

Anjeličku, môj strážničku,

stráž mi môjho ocka.

Mám ho rada. Keď ho vidím,

zasvietia mi očká

Viem, čo bude, keď mi občas

položí dlaň na vlásky.

Tvrdá bude od roboty.

Ale mäkká od lásky.

Milan Rúfus

Výchova s láskou 
v zodpovednosti,

za šťastie detí je to,  
čo nová 

generácia najviac 
potrebuje.

Áno potrebuje veľa 
dobrých mám,

ako boli a sú tie naše.
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„Pravá láska sa nikdy nerozdá. Čím viac dávaš, tým viac Ti zostáva.“

� Antoine�de�Saint-Exupery

Deti  od  malého  veku  už  boli  zapájané  do 
pracovného procesu. Od štyroch  rokov pásavali 
husi,  staršie  si  za malú  odmenu  priberali  husie 
kŕdle  aj  od  príbuzných  či  susedov.  Školáci  už 
pásavali kravy, pomáhali pri žatve a pri senách, 
zbierali klásky, zametali izbu, dvor, umývali riad. 
Pravda popri práci si našli čas aj na hru a zábav-
ky (kládli ohník, hrali karty,  liezli po stromoch, 
chlapci  hrali  futbal  s  handrovou  loptou,  robili 
si  praky,  dievčatá  sa  hrali  s  handričkami,  šili, 
tancovali a pod.) Avšak čoraz viac pomáhali na 
hospodárstve, chlapci už od šiestich – siedmich 
rokov odchádzali pásť bohatším gazdom dobytok 
za stravu a ošatenie. 12-ročné deti už vyberali na 
poli zemiaky, 15-ročné dievky odchádzali na žat-
vu a pracovali na majeroch. 

Výchova detí  najmä v prvých  rokoch živo-
ta  spočívala  zväčša  na  matke  (chlap  si  hľadel 
robotu). Ona na ne dozerala, brala  ich so sebou 
na pole, zaoberala sa nim, trestala ich. V lepšom 
prípade jej pomohla stará matka, či nevydatá ses-
tra. Staršie dcéry zaúčala do opatery mladších sú-

rodencov, do varenia, domácich a ručných prác. 
Výchovu  chlapcov  od  školského  veku  preberal 
otec.  Zaúčal  ich  do  mužských  prác  spojených 
s  hospodárením  (kosenie,  práce  so  sekerou,  pí-
lou...), s opaterou koní a statku a zhotovovaním 
náradia.  Pochvala  sa  deťom  udeľovala  zriedka 
a  stroho,  zvyčajne  za  dobre  vykonanú  prácu. 
(Dobre si�dával pozor, keť si sa ňeporubal.) Deti 
sa  trestali  bitkou:  prútom,  remeňom,  varechou, 
kľačaním. Pri káraní a bitke použili niektorí ro-
dičia  aj  nepekné  nadávky  (šľak  ťa  trafel,  hrom�
ťa zabil z jasného ňeba). Dôležitou súčasťou vý-
chovy bolo vedenie ku zbožnosti. Deti sa museli 
ráno, večer a pred každým jedlom pomodliť. Pred 
spoveďou pobozkali rodičom ruku a poprosili ich 
o odpustenie za svoje prehrešky. 

Deti  nenastupovali  zo  školy  v  presne  urče-
nom veku, ale končili  v dvanástom roku života. 
Potom mohli chodiť ešte dva roky do tzv. opako-
vacej školy. (Ale gďeže uš do opakuvačnej�školi. 
Uš ma daľi mamka slúžiť, kravi pásť.)
  Z knihy Región Vodného diela Žilina

s ta r e N K a 
Strážnik veľkého mesta veľmi  starostlivo  sledoval  z diaľky  istú  starenku. Videl  totiž,  ako  sa 

v parku na chodníku, kde sa hrávajú deti, rýchlo zohla, zdvihla čosi, starostlivo zabalila do šatôčky 
a zastrčila do vrecka. Strážnik si myslel: „Iste našla nejaký šperk alebo peniaze. Pôjdem za ňou. 
Uvidím, kde býva a vec vyšetrím“. 

Starenka bola chudobne oblečená. Tvár mala príjemnú, ale už plnú vrások. A bola už taká slabá, 
že sa na chodníku zďaleka vyhýbala protiidúcim, aby náhodou do nej nevrazili. Strážnikovi sa po-
zdávala, ale predsa ju len upodozrieval. 

Konečne vchádzala do úzkej uličky, v ktorej bývala. Strážnik jej bol stále v pätách. Vošla do 
chudobnej izbičky a vošiel za ňou aj on. Veľmi sa zarazila, keď jej tvrdo povedal: „Vy ste v parku 
niečo našli a schovali ste si to.“ 

„Nič som nenašla,“ bránila sa starenka. 
„Nezapierajte! Videl som vás! Máte to vo vrecku zabalené v šatôčke.“ 
Vtom jej bezohľadne siahol do vrecka, vytiahol šatôčku a začal ju rozbaľovať. Starenka sa za-

čala usmievať. Strážnik zarazene hľadel na niekoľko črepín skla, ktoré našiel v šatôčke. Potom už 
celkom vľúdne povedal starenke: „Prosím vás, prečo zbierate také črepiny?“ 

„Je mi ľúto detí. Niektoré sú bosé. Keď sa hrajú, môžu si na skle porezať nôžky. Chcem ich 
ušetriť od takých bolestí. Ich, aj ich rodičov...“ 

Strážnik sa zahanbil. Prosil starenku o odpustenie a rýchlo odchádzal do ulíc zisťovať tých, čo 
robia zle, nie takých, čo sa starajú, aby iní netrpeli.

Len s vierou v nesmrteľnosť dosahuje človek 
svoj rozumný cieľ na Zemi.  (F. M. Dostojevskij)

Šľachetný syn
Pred mnohými stáročiami sa nejaký špa-

nielsky grand dopustil urážky kráľa.
Podľa vtedajšieho barbarského zvyku 

(ako sa v príbehu hovorí) dotyčného odsúdili 
na stratu pravej ruky. Kvôli zmierneniu tohto 
trestu kráľ dovolil len to, aby ortieľ nad pre-
vinilcom vykonal nejaký šľachtic, nie človek 
z ľudu. 

Dal preto zavolať grandov a pýtal sa ich, 
kto sa podujme vykonať ho. Nehlásil sa nikto.

Previnilý šľachtic bol už starý. Mali k ne-
mu úctu. 

Po dlhom trápnom čakaní sa konečne pri-
hlásil nejaký mladý muž. Bol to vlastný syn 
obžalovaného. 

Zhromaždenie užaslo. „To je nehanebník! 
Vlastnému otcovi ruku odťať... To je predsa 
príliš...!“ 

Ten vyzval otca, aby ho nasledoval, za-
nechajúc zhromaždenie grandov vo veľkom 
napätí. 

Spácha túto ohavnosť a či nie? 
Po chvíli sa otvorili dvere a stredom po-

medzi šľachticov kráčal syn - sám a bledý. 
A kde je otec? 
Mnohí si mysleli, že syn ho vyviedol, aby 

mu umožnil kamsi utiecť. Tomu by sa boli po-
tešili. 

Aj kráľ sa zdal spokojný. 
Keď mladík zastal pred Jeho Veličen-

stvom, poklonil sa mu, vyňal čosi spod plášťa 
a podal panovníkovi. Bola to odseknutá ľudská 
ruka. Celá sála vykríkla nad touto hanebnos-
ťou. 

Kráľ od hnevu celý bez seba vytrhol kord 
a zasadil zlému synovi smrteľnú ranu. 

Mladý muž klesol k zemi. Pri páde sa mu 
poodhrnul plášť a všetci videli obviazaný ký-
peť pravej ruky. 

Sám si odťal pravicu, aby ochránil otcove 
šediny pred potupou.

Gram dobrého príkladu zaváži viac ako metrák slov.  (F. Saleský) 

OTEC I. 
Keď sa v myšlienkach vraciam do detstva, jednou z najživších spomienok 

sú návraty môjho otca o pol siedmej večer. Ja a môj brat sme vždy čakali, ako 
bude zo žartu dlho zvoniť pri dverách, až kým mu jeden z nás dvoch nepríde 
otvoriť. Zvyčajne sme boli v kuchyni a robili sme si úlohy alebo sme pozerali 
televízor, a keď sme ho počuli vyzváňať, nadšene sme kričali. 

Zleteli sme dole schodmi, otvorili sme dvere dokorán a on vtedy povedal: 
„Hej, kde ste toľko?“ Keď sa vracal domov, bola to tá najkrajšia chvíľa z ce-
lého dňa. 

Potom mám ešte jednu spomienku, ktorá sa mi neustále vracia. Spája sa 
s jeho každodenným zvykom pri večeri. Všetci sme si posadali k stolu a on po-
tom objal mamu okolo pliec a povedal: „Viete vy dvaja, že máte tú najlepšiu 
mamu na svete?“ Túto vetu s obľubou opakoval každý večer. 

OTEC II. 
Študenti z univerzity dostali na konci týždňa za úlohu dlho a úprimne ob-

jať svojho otca. 

„Ja to nemôžem urobiť,“ zaprotestoval jeden, „ môj otec by umrel“. 
„A napokon,“ povedal iný, „môj otec vie, že ho mám rád.“ - „Tak je to 

ľahké,“ povedal profesor. „Prečo by si to neurobil?“ 
V pondelok všetci prekvapení rozprávali o svojich zážitkoch. „Môj otec sa 

rozplakal!“ povedal jeden. A druhý: „Zvláštne. Môj otec sa mi poďakoval.“ 

Otec III. 
Matka dospelých detí spomína: „Ja som často na deti kričala, aj som im 

capla, keď bolo treba. Môj manžel však vždy s nimi jednal pokojne. Je veľmi 
trpezlivý, bude im to opakovať aj stokrát, ale vždy s pokojom. Majú ho všetci 
radi. Vážia si ho. Môj Stanko má dobré srdce. Niekedy navonok vyzerá dosť 
drsne, ale to je len taká škrupina. 

Spomínam si, keď mal náš Jožko asi sedem rokov, v niečom klamal. Otec 
si odpásal remeň, vyzliekol si košeľu, zobral ho do obývačky a zamkol dvere. 
Počula som plieskanie remeňa cez zavreté dvere. Bolo mi ho ľúto, tak som 
búchala na dvere a kričala: „Stanko, prosím ťa, nebi ho!“ 

Nakoniec otvoril dvere a obaja vyšli von. Jožko strašne plakal. Keď Stano 
prechádzal okolo mňa, povedal: „Nebil som jeho, ale seba, lebo som ho zle 
vychoval.“ Nezmohla som sa v tej chvíli ani na slovo. Odvtedy náš Jožko nikdy 
neklamal, ani ostatné deti.“ A. G., internet

Detstvo našich predkov



� N ED ED ŽAN

V minulom čísle nášho občasníka  Nededžan 
sme  informovali  o možnosti  začatia  realizácie 
projektu „Rekonštrukcia miestnych komuniká-
cií“ v mesiaci apríl, čo sa stalo aj skutočnosťou, 
a práce sa rozbehli dňa 7. apríla 2010.

Predpokladáme,  že  do  konca  júna  ulica 
Roľnícka, Na Skotni, Za Kaštieľom a časť na 
Záhumní budú hotové. Práce boli viackrát pre-
rušené pre nepriaznivé počasie, čo do značnej 
mieri ovplyvňuje čas  trvania celého projektu.  
Tak obec, ako aj realizátor stavby predpoklada-
li, že k 30. 6. 2010 bude zrealizované podstatne 
viac ako súčasných cca 70 % objemu nákladov. 
Pri  priaznivom  počasí  by  mohol  byť  projekt 
zrealizovaný do začiatku septembra.

Financovanie  projektu  je  formou  refundá-
cie, čiže obec po uhradení fakturácie si uplat-
ňuje  žiadosť  o  platbu  cez  Poľnohospodársku 
platobnú agentúru (PPA). Po následnej kontro-
le PPA by mala do 120 dní previesť úhradu žia-

dosti. Dúfame, že do konca roka sa nám podarí 
financovanie  vysporiadať.  V  rámci  projektu 
v súčasnosti nie je možné akýmkoľvek spôso-
bom robiť nejaké úpravy resp. zmeny. 

Viacerí  spoluobčania,  a  to  nielen  na  ulici 
Roľnícka,  ale  aj  z  ďalších  ulíc,  majú  obavu  
z  rýchlosti motoristov po dokončení  jednotli-
vých ulíc, že tieto budú  zneužívané niektorými 
motoristami. Ulice nie sú pretekárskou dráhou, 
čiže aj na miestnych komunikáciach platia do-
pravné predpisy. Ak  sú  jednotlivci, o ktorých 
vieme, že rýchlosť nedodržujú, je povinnosťou 
nás  občanov,    upozorniť  ich    osobne,  alebo 
cez obecný úrad. V prípade,  že  rýchlosť mo-
toristov bude mať stúpajúci trend porušovania, 
obec pristúpi na technické riešenie obmedzenia 
rýchlosti.

Vážení spoluobčania,
určite väčšina  z Vás si všimla, že regulácia 

potoka po 4.júni  je podstatne v horšom stave 
ako  pre  týmto  dňom.  Dnes  už  aj  tí  občania, 
ktorí sú zástancami názoru, že nech sa postará 
vlastník – teda štát (Povodie Váhu) o nápravu, 
sa pýtajú  čo budeme robiť s potokom? 

Pracovníci  Povodia  Váhu  po  upozornení  
si prezreli stav regulácie po veľkej vode. Priz-
nali, že stav je veľmi zlý, no zároveň otvorene 
povedali,  že  finančné  prostriedky  na  opravu 
Povodie Váhu nemá. Bolo prisľúbené, že po-
môžu  pozbierať  uvoľnené  kamene  z  koryta 
potoka.

Predpokladáme, že v II. polroku 2010, ak sa 
nič zásadného  nezmení, by obec začala s reali-
záciou prác na rekonštrukcií regulácie potoka.

Keď  už máme  problémy  s  vodu,  treba  sa 
tiež  zamyslieť,  ako  každý  z  nás  pristupuje 
k dažďovej vode. Keď dažďu niet, prosíme oň, 
keď  dážďovú  vodu  máme  využiť,  plytváme. 
Treba, aby sme si boli vedomí, že skutočnými 
majiteľmi dažďových vôd je majiteľ nehnuteľ-
nosti, na ktorú dažďové vody spadli. My ma-
jitelia  nehnuteľnosti  by  sme  sa mali  postarať 
– nechať  ich prirodzene vsiaknuť. Ak majiteľ 
nehnuteľnosti  svoju  dažďovú    vodu  vypúšťa 
na pozemok obce alebo susedovi na  jeho po-
zemok,  možnosť  spoplatnenia  by  teoreticky 

mala existovať. Prax je však taká, že dážďovú 
vodu zo svojich striech a dvorov vypúšťame na 
verejnú komunikáciu, čiže na pozemok patria-
ci obci či na obecné verejné plochy namiesto 
toho, aby sme ich likvidovali na vlastnom po-
zemku, napr. vsakovaním. 

Vypúšťanie vody susedom už vidno v men-
šej miere – vlastníci si v takýchto veciach vedia  
veľmi rýchlo urobiť poriadok, tu právo fungu-
je...

Na túto skutočnosť, že ako majitelia nehnu-
teľnosti sme vo všeobecnosti zvyknutí vypúš-
ťať  svoje  dažďové  vody  na  obecné  komuni-
kácie  a  pozemky,  však  nech  sa  obec  postará, 
doplácajú obyčajne nižšie postavené nehnuteľ-
nosti. 

Obec  má  záujem  riešiť  aj  tieto  problé-
my,  ktoré  v  poslednom  čase  v  rámci  celého 
Slovenska  sú  viac  ako  naliehavé.  K  tomu  je 
potrebná zmena prístupu štátu, zodpovedných 
inštitúcií o starostlivosť jednotlivých povodní, 
tiež   zmena prístupu k dažďovým vodám nás 

SLOVO STAROSTU. . .
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Oslobodenie obce
29.  apríla  2010  sme  si  pripomenuli  65.  výročie 
oslobodenia našej obce sovietskou armádou.

Naši starší občania si zachovali v živej pamäti tieto udalosti. 
Podľa ich rozprávania pred oslobodením našej obce, nemeckí vo-
jaci  zaujali  obranné postavenia v pripravených  zákopoch. Silné 
a strategické výhodné pozície mali na vrchu Straník a v opevne-
niach  pri Tepličke  nad Váhom,  odkiaľ  bol  výborný  rozhľad  po 
celej kotline.

Pred  príchodom  ruských  vojakov  do  obce  boli  v  obci  ne-
meckí vojaci. Moja mama si spomína na nich ako na čistotných 
ľudí. Vždy chodili pekne, čisto oblečení. Keďže bývali v Maje-
ri, často sa pozerali, ako sa Nemci pekne obliekli, keď mávali 
svätú omšu v Ďuríčkovej záhrade a oni ich cez plot pozorovali. 
Má  však  na  nich  aj  smutné  spomienky,  keď  videla,  ako  brali 
kone, ľudia a deti plakali a prosili, ale nič nepomáhalo, brali, 
čo potrebovali.

Občania v našej dedine sa už tri dni pred oslobodením zhro-
mažďovali v úkrytoch (v pivniciach). Do úkrytov odchádzali via-
ceré rodiny alebo susedia spoločne. Moja matka si živo spomína 
na  udalosť,  keď  už  od Gbelian  videli  postupujúce  ruské  tanky, 
taktiež sovietskych prieskumníkov, ktorí zisťovali pozície nepria-
teľa v obci. Oni už v tom čase, keďže bývali na   dolnom konci 
obce, sa pobalili, zobrali tie najnutnejšie veci, kravu a išli sa ukryť 
k rodine na vyšší koniec obce. Do úkrytov museli ísť, keď počuli, 
sirény ohlasujúce nebezpečenstvo. V úkrytoch počuli ako sa von-
ku strieľa z kanónov, padajú míny. O chvíľu už bolo počuť sme-
rom od Gbelian príchod a rachot  tankov. V tom čase prebiehali 
podľa záznamov miestnej kroniky  povely pechotného vojska po-
stupujúceho v jednej línií po pravej strane rieky Váhu a po ľavom 
brehu vojská Prvého Československého armádneho zboru.

Počas oslobodenia obce boli všetci v pivniciach, keď bolo 
ticho, že nebolo počuť streľbu, vyšli z pivníc, obriadili statok, 
rýchlo si navarili a znovu sa ukryli. Moja matka spolu so svojou 
sesternicou si spomína, ako počas takejto krátkej prestávky, kedy 
sa nestrieľalo, sa zobrali domov na dolný koniec dediny, aby na-
kŕmili kury a dali žrať prasaťu. Keď prišli do maštale, strašne sa 
preľakli, lebo z válova sa odrazu proti nim postavil ruský vojak. 
Pýtal sa ich: „koľko let“. Povedali mu, že jedenásť a on si zno-

va ľahol. Vystrašené rýchlo porobili čo bolo treba a bežali hore 
dedinou. Vtedy však už sa strieľalo a každú chvíľu sa prikrčili, 
lebo už guľky lietali okolo nich. Keď prišli hore s plačom ich už 
vítali, lebo sa báli či ich už nezabilo. Takto si spomína, že prišli 
o život i bratia Konekoví, ktorých zasiahla streľba počas oslobo-
denia. Keď prišli Rusi do dediny, spomína si na jednu príhodu, 
kedy sa jednému Rusovi zapáčila tetkina dievka, a on ju volal, 
aby im išla variť Pod Lipu. Tetka to samozrejme nechcela dovo-
liť a Rusovi povedala, že pôjdu, ale spolu. Tomu sa to nepáčilo 
a mama si spomína ako bol hrozne nahnevaný, zemiaky, ktoré 
mu už predtým oni – deti škrabali, vylial po dvore a s hnevom 
kopal do vedra, kde boli naškrabané zemiaky. Ešte aj keď išiel 
po záhrade preč, s hnevom kopal aj do stromov, do všetkého čo 
mu prišlo pod nohu.

Zo záznamov kroniky vieme, že o 7. hodine 15 minúte bola 
naša  obec  oslobodená  Sovietskou  armádou.  Oslobodenie  našej 
obce previedli vojská 17. gardového streleckého zboru patriaceho 
do zoskupenia 18. armády a 4. ukrajinského frontu. 

Po  príchode  osloboditeľských  vojsk  povychádzali  občania  zo 
svojich úkrytov a s radosťou stískali ruky osloboditeľom. Občania 
sa vrátili do svojich domov, opravovali škody spôsobené streľbou. 
Vojnou bolo poškodených veľa budov, rozváľané ploty a skoro žiad-
ny dom nebol ušetrený od stôp vojny a hrozného utrpenia. Po dvoj-
dňovom pobyte sa vojaci Sovietskej armády rozlúčili s našou obcou 
a pokračovali v prenasledovaní nepriateľa (V spomienkach občanov 
ostanú i niektorí sovietski vojaci, ktorí brali ľuďom hodinky).

Ako sme už spomenuli, črepinami delostreleckých granátov 
boli smrteľne zranení bratia Anton a Eduard Konekoví a Karolína 
Ďuríčková, ktorá prišla o život pri hasení humna. Ďalej vo svojom 
kryte, vybudovanom vo svahu za humnom, prišiel o život Imrich 
Staňo následkom zasiahnutia krytu mínou.

Po oslobodení obce občania pomáhali pri kopaní zákopov na 
pasienkoch pod Straníkom smerom na Tepličku a palebné posta-
venia  pre  delostrelcov,  využívajúcich  hroble  potoka.  Delá  boli 
zakopané na nižnom konci dediny od dnešného kultúrneho domu 
smerom na juh.

Po  skončení  vojny  sa  občania  spamätávali  z  ťažkých  útrap 
a  pustili  sa  do  obnovy  vojnou  zničenej  obce.  Na  odstraňovaní 
škôd  sa  podieľal  každý občan. Bolo nutné poopravovať poško-
dené domy, zahádzať zákopy, odstrániť zanechané strelivo. Nikto 
z pamätníkov by už však vojnu nikdy nechcel zažiť a nepraje ju 
ani svojim potomkom.   A. G., kronika obce

občanov, ale aj nevyhnutná potreba finančných 
prostriedkov.

Financie sú akosi v každom čase problémom. 
V súčasnosti mnohé obce a mestá trápia povod-
ne, ale aj opakovane nízky výber dane z príjmov 
FO. Dopad oboch faktorov, najmä výpadok dane 
z príjmov  fyzických osôb, má na väčšinu samo-
správy takmer katastrofálne dôsledky a u mno-
hých hrozí kolaps obecných rozpočtov.

Samozrejme,  že  financovanie  sa  dotýka  aj 
nášho rozpočtu, keď podiel na výnose dane z príj-
mov FO za mesiace január – jún 2010 je o 45 % 
nižší voči rovnakému obdobiu roku 2009.

Obec aj v ďalšom období má záujem vy-
užiť  finančné  prostriedky  z  fondov  EÚ,  cez 
Program  rozvoja  vidieka,  os  4  Realizácia 
prístupu Leader. V rámci Mikroregiónu Ter-
chovskej doliny vznikla Miestna akčná  sku-
pina (MAS) Terchovská dolina, ktorá zahŕňa 
17 obcí.

Prijatím  integrovanej  stratégie  majú  obce 
možnosť  podávať  projekty  v  rámci  oprávne-
ných  činností  pre  zlepšenie  života  vo  vidiec-
kych oblastiach.  D. V.
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Program Cyrilo-Metodskych osláv v Terchovej

Svätý Cyril a svätý Metod patria k jedným z najvýznamnejších osob-
ností  v  dejinách  slovenského  národa.  S  ich misijnou  činnosťou  na 
Veľkej Morave  sa  spája  skutočný  rast Slovienov. K  ich odkazu  sa 
hlásia dnes všetci Slováci bez rozdielu náboženskej či politickej prís-
lušnosti. Význam ich misie a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Eu-
rópe vyzdvihol v roku 1980 svätý otec pápež Ján Pavol II., keď ich 
vyhlásil za spolupatrónov Európy. Týchto veľkých svätcov si zvolila 
za svojich patrónov aj novovzniknutá Žilinská diecéza.

V pamätnom roku 863 Konštantína a Metoda na Veľkej Morave 
slávnostne  privítal  knieža Rastislav  a  predstavil  im prvých  žiakov. 
Konštantín s Metodom nezaháľali. Hneď založili slovanské učilište, 
cirkevnú školu, kde vzdelávali svojich pomocníkov v gramatike, hud-
be a kresťanskom učení. 

Spolu preložili všetky knihy Biblie (okrem knihy Makabejcov), 
breviár, liturgické predpisy, spevníky, žaltáre aj Súdny zákonník pre 
svetských ľudí, a napísali knihy o staroslovienskej gramatike. Kon-
štantín taktiež napísal slávny Proglas, veršovaný predslov k Svätému 
Písmu. Svojich pomocníkov naučili cirkevný poriadok, raňajšie a ve-
černé služby a slávanie svätej omše. Spolu s nimi potom vyučovali 
ľud o pravom kresťanskom učení, učili ich písať, čítať a šírili aj záko-
nodarstvo a poriadok v spoločenskom živote. Snažili sa tiež, s pomo-
cou Rastislava, zorganizovať osobitnú cirkevnú hierarchiu s vlastnou 
provinciou, ktorá by ľahšie odolávala nemeckým nátlakom.

Po štyroch rokoch (v roku 867) sa Konštantín s Metodom vybrali 
na ďalekú cestu. Keďže Konštantín nebol biskup a Metod ani kňaz, 
museli putovať do Ríma vysvätiť nových žiakov za kňazov, aby moh-
li  lepšie spravovať ľud, vysluhovať sviatosti a slúžiť omše. Takisto 
mali v úmysle požiadať pápeža, aby schválil starosloviensku reč ako 
liturgický  jazyk.  Cestou  do  Ríma  pobudli  istý  čas  na  Blatnohrade 
u Pribinovho  syna,  panónskeho kniežaťa Koceľa  (Panónia  -  oblasť 
okolo  terajšieho  juhozápadného Slovenska a severného Maďarska). 
Solúnski bratia urobili na Koceľa veľmi dobrý dojem a ten im hneď 
pridal päťdesiat učeníkov, aby sa tiež u nich vyučili. Chcel im pridať 
aj zlato a iné šperky, ale Konštantín odmietol a miesto toho si vypýtal 
deväťsto zajatcov, ktorých hneď prepustil.

Vďaka svojim diplomatickým vlohám a presvedčivosti dosiahol 
Konštantín  po  čom  túžil:  Roku  867  pápež Hadrián  II.  schválil  ich 
postup aj  ich bohoslužobné knihy a  roku 868 vydal bulu Gloria  in 
excelsis Deo, v ktorej slávnostne ustanovil slovienčinu za štvrtý ofi-
ciálny  liturgický  jazyk. Pápež dal počas  slávnostnej  liturgie vysvä-

tiť pomocníkov Konštantína a Metoda za kňazov a taktiež ustanovil 
pre Veľkú Moravu osobitnú hierarchiu  tým,  že obnovil  starodávne 
sriemske arcibickupstvo a podriadil ho priamo Svätej Stolici. Nevie 
sa to s istotou, ale je možné, že prvým aricibiskupom bol Konštan-
tín. Ak aj bol, zriekol sa  tohto úradu  lebo cítil, že čoskoro zomrie. 
Metod mu sľúbil, že bude pokračovať v misii a sv. Cyril sa 14. febru-
ára 869 pobral k Bohu. Bol pochovaný v Bazilike sv. Klementa.

Vrátil sa na Veľkú Moravu a tam vyše desať rokov spravoval, ob-
novoval a zveľaďoval začatú misiu. Hlásal evanjelium aj v susedným 
krajinách Čechom a Poliakom a doplnil  preklady  cirkevných kníh. 
Jeho spolupráca so Svätoplukom sa však zhoršovala a v roku 880 sa 
musel brániť proti Svätoplukovým obvineniam v Ríme.

Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamenjším v ranokresťan-
skej Európe. Ich vplyv na celú strednú a východnú Európu je viditeľný 
dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmenenej forme v mnohých 
krajinách tejto oblasti. Hlaholika bola ich žiakmi upravená na cyriliku 
a možno ju vidieť ešte dnes v Bulharsku, Srbsku, Rusku i v ďalších 
krajinách. Právom sa k  ich odkazu hlásia všetky slovanské národy. 
Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás!

Uvedené skutočnosti nás povzbudzujú a zaväzujú stále sa dozve-
dať o ich živote a diele a uvádzať  ich odkaz do svojho života. 

Andrej Sládkovič 

LIPA CYRILOMETODEJSKÁ

A STÚPAJÚ CEZ SMUTNÉ DÚBRAVY,

NESÚC ŤARCHU NALOŽENÚ

PLECIAM SVOJIM, PLECIAM TO POKORY,

A STÚPAJÚ CEZ ZEM ODSÚDENÚ,

CEZ DEDINY, MESTÁ, DOLY, HORY,

NESÚC ŤARCHU SVÄTÉHO POKLADU

POD VYSOKÉ STENY VELEHRADU,

A OD VELEHRADU K NITRE ZRADNEJ

A OD NITRY K SVÄTO-SMÄDNE HRONU,

A OD RIEKY TEJTO SVÄTO-SMÄDNEJ

KU KRIVÁŇU, SLOVANSTVA SIONU.
  internet

= Svätý Cyril a Metod =

NEDEĽA 4. 7. 2010 
1.00 h
Vrch Oravcove  
MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA 
celebruje: vdp. Vladimír Štefánik
8.30 a 10.30 h 
Kostol sv. Cyrila a Metoda 
SVÄTÁ OMŠA
celebrujú: 8.30 h – P. Jozef Šabo, SVD
10.30 h – P. Pavol Kruták, SVD
16.00 h 
Kostol sv. Cyrila a Metoda�
CYRILOMETODSKÁ EKUMENICKÁ 
BOHOSLUŽBA 
Zástupcovia kresťanských cirkví z okresu 
Žilina 
17.00 h  
SLÁVNOSTNÝ KONCERT 
pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010
účinkujú:

Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Svárovský, dirigent, (cz)
Spevácky zbor TIRNAVIA
Andrej Rapant, zbormajster
Rudolf Patrnčiak ml., husle
Veronika Zajacová, soprán
Anna Davidíková, soprán
Hilda Gulyásová, soprán
Tomáš Šelc, barytón
Stanislav Šurín, organ

PONDELOK  5. 7. 2010
7.30 – 10.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda 
SVIATOSŤ ZMIERENIA
8.30 h 
SVÄTÁ OMŠA 
celebruje: P. Ján Halama, SVD
10.30 h 
Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove 

PROCESIA VERIACICH 
účinkujú: dychová hudba Dubňanka, 
terchovský ľud 
a spojené terchovské muziky 
11.00 h 
Vrch Oravcove 
SLÁVNOSTNÁ
CYRILOMETODSKÁ SVÄTÁ OMŠA 
celebruje: J. Em. Jozef kardinál Tomko
15.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
ZÁVEREČNÝ KONCERT Z DIEL ANTONIA 
VIVALDIHO
účinkujú: SLOVENSKÝ KOMORNÝ 
ORCHESTER BOHDANA WARCHALA 
Ewald Danel, husle/umelecký vedúci
Rudolf Patrnčiak ml., husle
Michaela Wdówková, husle
Lujza Ďurišová, violončelo
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Keďže  z  pôvodného  Starého  hradu  sa  veľa  ne-
zachovalo,  nebol  zrekonštruovaný  ako  jeho  mladší 
brat, Hrad Strečno. Dnes  sa už  len v  ruinách vypína 
nad Váhom a s hrdosťou spomína na svoju zašlú slá-
vu. Je prístupný každému milovníkovi dávnej histórie 
bez  poplatkov  a  sezónnych  obmedzení.  Bohužiaľ  sa 
nezachovala žiadna obrazová dokumentácia, ktorá by 
zachytávala  podobu  Starého  hradu  na  začiatku  jeho 
panovania.  V  tomto  článku  Vám  ponúkame  aspoň 
zachovalý písomný doklad opisujúci podobu  Starého 
hradu. Prajeme Vám veľkú dávku predstavivosti J.

Starý hrad sa vyníma na lesnom pozadí v Doma-
šínskom  meandri  Váhu  povyše  Strečnianskeho  hra-
du. V  jeho blízkosti  nachádzajúce  sa  hradište  svedčí 
o tom, že toto miesto bolo opevnené už v praveku. Už 
sám názov tohto hradu poukazuje na to, že na Považí 
patrí medzi najstaršie.

V  listinných prameňoch sa prvý raz objavuje za 
Bela  IV.  v  roku 1241  ako kráľovský majetok. Počas 
vlády Matúša Čáka Trenčianskeho bol Starý hrad síd-
lom provincie. 

Starý  hrad  sa  ešte  aj  v  roku  1354  spomína  ako 
hrad Varín (Varna). 

Keď boli pánmi na hrade Pongrácovci, Starý hrad 
začal pustnúť, čo bolo na prelome 15. a 16. storočia. 
Aby mohli hrad opraviť, vymohli v roku 1525 od Ľu-
dovíta II., že obce panstva nemusia platiť dane šesť ro-
kov, pričom takto získané prostriedky chceli venovať 
na jeho renováciu. V roku 1561 sa obrátili na panov-
níka Ferdinanda I., aby im dovolili Starý hrad zbúrať 
a postaviť iný na prístupnejšom a vhodnejšom mieste. 
Okrem iného prekážalo im najmä to, že lokality pan-
stva  boli  od  hradného  centra  pomerne  vzdialené,  čo 
oslabovalo hospodárske zázemie hradu. Hoci panov-
ník ich žiadosti vyhovel, hrad predsa len nezbúrali.

V  priebehu  17.  storočia  Pongrácovci,  hoci  už 
mali dva kaštiele v okolí, Starý hrad naďalej ponechali 
a starali sa o jeho údržbu, rozšírenie a vybavenie. Hrad 
im svojou neprístupnosťou poskytoval pomerne bez-
pečné útočište. Susedné hory zase poskytovali ochranu 
v prípade úniku z hradu.

Najstaršie známe vyobrazenie Starého hradu po-
chádza až z roku 1826, o to väčší význam pre vytvo-

renie si predstavy o hrade má súpis zo 16. septembra 
1691,  podľa  ktorého  Ján  Labšanský  odovzdal  Starý 
hrad svojmu nevlastnému synovi Alexandrovi Lužin-
skému.

Podľa tohto súpisu dolný hrad obopínal pomerne 
vysoký a masívny hradný múr. V bráne tohto múra sa 
nachádzali dve miestnosti pre drábov, a to horná a dol-
ná izba. V dolnom hrade bola cisterna na vodu, vytesa-
ná do skaly. Vedľa nej smerom k Váhu sa nachádzala 
malá  pivnica  a  nad  ňou  sýpka  s  dvoma  truhlami  na 
obilie. K tejto sýpke viedlo schodište od Váhu. Vedľa 
pivnice bol vodný mlyn so všetkým vybavením, spo-
ločný pre celú rodinu. Nad mlynom bola ďalšia sýpka 
na  voľne  sypané  obilie. Blízo  nej  sa  nachádzala  vo-
ziareň, v ktorej bol kožený kočiar, veľká stará  truhla 
na obilie a deväť nových drevených rezervných kolies 
do  kočiara.  Pri  voziarni  boli  dve maštale.  Na  konci 
maštali  vedľa  schodišťa  bola  stará  klenbovitá  pivni-
ca, nad ňou dve izby s predsieňou. Nad týmito izbami 
bola obilnica. Na konci schodišťa boli dve nové bašty 
spojené chodbou. Okrem nich tu bola ešte tretia, tzv. 
Cigánska bašta.

Do stredného hradu sa vchádzalo cez druhú brá-
nu, vedľa ktorej bolo obydlie pre kastelána a zámoc-
kých drábov i s kuchyňou. Neďaleko kuchyne sa začí-
nala pomerne široká krytá chodba. Viedol z nej vstup 
do predsiene,  v ktorej  sa nachádzala hradná  temnica 
vybudovaná z niekdajšej starej cisterny na vodu. Ved-
ľa temnice bola druhá menšia predsieň, pod ňou malá, 
klenbovitá  pivnička.  V  nej  ležal  kus  liateho  olova 
ťažký 3 až 4 centnere, ktorý pochádzal z Oravy. Blí-
zo pivničky sa nachádzali dve miestnosti, ktoré slúžili 
šafárovi.  Priestory  stredného  hradu  sa  nachádzali  na 
úrovni prvého poschodia.

Na  konci  širokej  krytej  chodby  bolo  schodište, 
ktoré viedlo do horného hradu. Horný hrad sa začínal 
dverami  zo  železnej mreže,  cez  ktoré  sa  vstupovalo 
do hradnej veže na úrovni druhého poschodia. Hradná 
veža mala dovedna štyri poschodia.

Priestory druhého poschodia sa začínali predsie-
ňou, v ktorej stála objemná drevená truhla na obilie. 
Z  pitvora  smerom  k  Váhu  sa  otvárali  oplechované 
dvere do izby, ktorá mala zasklené okná. Boli v nej 
kachle a  stará  skriňa. Vedľa  izby sa nachádzala ko-
môrka a v nej 10 geletiek na maslo. V niektorých boli 

rozličné kusy železa. V susedstve komôrky sa nachá-
dzali zamknuté železné dvere do tzv. menšej klenot-
nice. Za predsieňou smerom k údoliu sa nachádzala 
hradná  sála. Mala  oplechované  dvere  a  zelené  sta-
vané kachle. Bolo v nej iba jediné kreslo potiahnuté 
kožou. Zo sály sa otváral vstup do starej klenotnice. 
Bola v nej okrem drevenej truhlice aj ďalšia truhlica 
zo  železa.  Podľa  inventára  bola  na  tomto  poschodí 
aj pekáreň.

Na  treťom poschodí bola predsieň,  za ňou  sme-
rom  k Váhu  izba,  vedľa  nej  komora.  Pôvodné  okná 
v nej boli ešte v zachovalom stave. Z opačnej strany, 
od údolia, bola menšia miestnosť, ktorú nazývali škôl-
kou.  Mala  oplechované  dvere  a  zelenú  pec,  pričom 
sklené  okná  boli  zložené  za  pecou.  V  miestnosti  sa 
nachádzali naturálie, najmä obilie v truhlách a údená 
slanina.  Na  tomto  poschodí  smerom  od  Váhu  bola 
ešte ďalšia miestnosť s liatou dlažbou, ktorá slúžila na 
uskladnenie obilia. 

Z  povalovej  časti  tretieho  poschodia  vied-
lo  schodište  cez  železné  dvere  na  najvyššie,  štvrté 
poschodie  hradnej  veže.  Na  tomto  poschodí  bola 
klenbovitá predsieň, vedľa malá  izba so sedliackou 
pecou a dve väčšie miestnosti používané na usklad-
nenie obilia.

Zo štvrtého poschodia bol prístup na terasu hrad-
nej veže, budovanej na taliansky spôsob s atikou. Na 
plošine veže sa nachádzali dva medené mažiare.

Hornú časť veže obopínala krytá pavlač. Na pav-
lači,  ktorá  bola  vlastne  súčasťou  štvrtého  poschodia 
hradnej veže, boli umiestené strelné zbrane a zásoby 
pušného prachu. Na pavlači bolo aj niekoľko uzavre-
tých sudov, v ktorých bola múka.

Za  hradnými múrmi  v  údolí  bol  neveľký majer 
zameraný najmä na chov oviec, dojníc a hydiny. Bol 
v ňom košiar aj drevená maštaľ pre rožný statok a ko-
ne.  Neďaleko  majera  sa  rozprestierali  dve  záhrady 
s ovocnými stromami.

V časoch, ktoré nasledovali po porážke rákociov-
ského  povstania,  hrady  postupne  strácali  svoj  strate-
gický  a  vojenský  význam. Ani  Starý  hrad  nebol  vý-
nimkou.  Pongrácovci  ešte  v  polovici  18.  storočia  na 
ňom držali niekoľkočlenný strážny personál, potom sa 
však už nestarali o túto starobylú pevnosť.
  Zdroj: www.muzeum.sk, internet

Uvažujete nad tým, ako stráviť dlhé a dúfa-
me, že teplé a slnečné letné dni? Ponúkame 
vám tip na výlet do blízkych končín nášho 
kraja, a to na hrad Strečno a Starý hrad. Tu 
sú všetky dôležité informácie, ktoré by vás 
mohli zaujať a „nakopnúť“ na spoznávanie 
histórie nášho kraja J. Nech sa páči.

Hrad strečno
Otváracie hodiny: 
1. január – 31. marec: So – Ne: 11.00 – 16.00 hod. 
(posledný vstup o 15.15 hod.)
1. apríl – 31. august: Po – Ne: 9.00 – 18.00 hod. (po-
sledný vstup o 17.15 hod.)
1. september – 30. september: Po – Ne: 9.00 – 17.00 
hod. (posledný vstup o 16.00 hod.)
október: Po – Ne: 9.00 – 16.00 hod. (posledný vstup 
o 15.15 hod.)
november:  So  –  Ne:  11.00  –  16.00  hod.  (posledný 
vstup o 15.15 hod.)

Vstupné:  Dospelí:   3 €
  Deti, študenti, dôchodcovia:   2 €
 Rodinné vstupné (2 + 2):   8 €
 Deti (0 – 6):   bezplatne
  Fotoaparát, Kamera:   1 €

História:
Romantická  zrúcanina  hradu  Strečno  dominuje  nad 
stuhou Váhu ako symbol feudálnej moci na strednom 
Považí. Aj keď je už tri storočia ruinou, jeho zachovalá 

architektúra je dokladom 
vývoja  stredovekej  pev-
nosti  od  obdobia  gotiky 
po obdobie baroka. Deji-
ny hradu sa začali síce až 
v  polovici  14.  stor.,  ale 
prvé  osídlenie  je  omno-
ho  staršie  –  archeolo-
gické  nálezy  dokladajú 
osídlenie hradného kop-
ca  už  od  mladšej  doby 
bronzovej.  Výslovný 
písomný dôkaz o jestvo-
vaní  hradu  pochádza  až 
z roku 1384, keď sa spomína pod názvom „comitatus 
castri Strechyn“. Jeho pohnuté dejiny trvali do konca 
17. storočia, keď ho na príkaz cisára Leopolda zbúrali. 
Za necelé štyri storočia sa tu vystriedalo viacero maji-
teľov, z ktorých treba spomenúť Pongrácovcov, Pavla 
Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov.
Výsledky historicko – architektonického výskumu sa 
stali  východiskom  pre  jeho  čiastočnú  rekonštrukciu 
a konzerváciu. Úplne sa zrekonštruovala hlavná brá-
na, hlavná veža, južný palác, severný palác a kaplnka. 
Z väčšej  časti  sa doplnili  severná veža a predbránie, 
čiastočne východný palác, parkánová hradba a delové 
opevnenie. V roku 1994 boli dokončené hlavné práce 
a v roku 1995 bol hrad sprístupnený verejnosti.

Podujatia:
09. / 23. 07. 2010 (20.00 – 23.00 hod): Duchovia, el-
fovia,  strečiansky des  (strašidelná  nočná prehliadka 
hradu)
25. 07. 2010 (od 9.00 hod): Hop sa, hor sa, hrad ot-
vor sa! (slovenské rozprávky na hrade, o 19. 00 hod 
predstavenie aj pre dospelých)

júl 2010 – august 2010:  Hudobné impresie 
júl 2010: Gastronomický deň (kulinárske špeciality 
stredovekého panstva)
06. 08. 2010 (20.00 – 23.00):�Duchovia, elfovia, stre-
čiansky des (strašidelná nočná prehliadka hradu)
08. 08. 2010 (od 10.00 hod):�Hradné hry Žofie Bos-
niakovej (program venovaný Žofii Bosniakovej)
21.  08.  2010  (od  9.00  hod):  Hradné  dni  Strečno 
– Juraj Thurzo súdi a pasuje (2. ročník prezentácie 
kultúrneho dedičstva, tradičných remesiel a súčasného 
umenia)
29. 08. 2010 (od 9.00 hod):�Hop sa, hor sa, hrad ot-
vor sa! (slovenské rozprávky na hrade, o 19. 00 hod 
predstavenie aj pre dospelých)
august 2010:�Gastronomický deň (kulinárske špecia-
lity stredovekého panstva)
28. 08. – 29.08. 2010: Rozlúčka s prázdninami (vstup-
né: deti do 15 rokov v sprievode rodiča zadarmo)
25. 09. 2010:  Medzinárodný deň cestovného ruchu�
(vstupné: jednotné  2 €)
29. 10. 2010 (18.00 – 21.00 hod): Noc duchov, tek-
víc, strašidiel (strašidelná prehliadka hradu) 
18. 12. 2010: Vianočný výstup na hrad Strečno  

tip na letný výlet

starý hrad
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Hurá, leto...

ČO tO bOlO...?
14. júna 2010 okolo 10.00 hodiny pred Obecným 
úradom v Nededzi boli tri policajné autá. Húkali 
sirény, strieľalo sa, štekali psy a my sme tam vi-
deli deti z našej materskej školy...


