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NezbedNík čas
„čas letí ako bláznivý, ja nechytím ho ani vy,“ to sú slová z jedného starého 
hitu karla Gotta. a sú pravdivé. Neviem ako Vám, milí spoluobčania, ale 
nám, redakčnej rade, ten čas naozaj rýchlo letí. 

Štvrťrok od vydania prvého čísla druhého ročníka Nededžana je za 
nami a jeho druhé číslo máte práve v rukách. za nami sú už aj jarné práce 
v záhradke, či na poli. Pri kávičke, s Nededžanom v ruke, môžeme sledovať 
ako nám tá zeleninka rastie, ako nám kvitnú kvietky, či ako nám to všetko 
ničí kdejaký  živočích.

Taký je život. Raz sa smejeme a raz plačeme. Niekedy sme naplnení 
smútkom a inokedy zase radosťou, tak ako teraz my, že sa nám podarilo 
vydať ďalšie číslo Nededžana.

Veríme, že ste sa naň už tešili, že si ho vychutnáte, ako tú kávičku a že 
prispejete svojimi postrehmi a nápadmi do jeho budúceho vydania.
� Redakčná�rada

Dní oddychu nastáva čas, 
nech načerpá novú silu
každý z Vás.

Vážení�rodičia,�priatelia�školy,
pred�nami� je� obdobie� školských�prázdnin,� keď�aj� tí� skôr� narodení� si� za-

spomínajú�na�svoje�školské�časy,�ktoré�sú�pre�deti�najočakávanejším�obdobím�
v�roku.

Veď�prázdniny�prinášajú�možnosti�trávenia�času�podľa�rozhodnutia�každé-
ho�z�nás.�Vytvárajú�časový�priestor,�keď�rodina�dokáže�tráviť�spolu�nezvyčajne�
dlhé�obdobie,�rodičia�vytrhnutí�z�kolektívu�dospelých�trávia�čas�so�svojimi�deť-
mi�a�naopak,�deti�opustia�kolektív�spolužiakov,�s�ktorými�trávili�desať�mesiacov�
v�školských�laviciach�a�vymenia�ho�za�spoločnosť�svojich�rodičov,�vlastného�
domova,�prírody�či�morskej�pláže.�Prázdniny�sú�priestorom�nielen�na�chvíľkové�
zbavenie�sa�každodenných�povinností,�psychické�zotavenie,�ale�hlavne�vytvára-
jú�priestor��na�prehodnotenie�doteraz�absolvovanej�cesty�,�prípravu�nových�plá-
nov�strávenia�času�v�spoločnosti,�ktorú�nemáme�možnosť�vytvoriť�okolo�seba�
každý�deň.�Spoločnosť�vlastnej�rodiny�je�nesmierne�dôležitá�na�to,�aby�po�roku�
každodenného�rozbehnutia�za�povinnosťami�opäť�našla�cestu�k�svojej�podsta-
te.�Preto�využime�tento�čas�na�to,�aby�sme�si�navzájom�vytvorili�čo�najlepšiu�
atmosféru� a� pohodu,� aby� sa� deti� ponáhľali� po� prázdninách� do� školy� šťastné�
pochváliť�sa�svojim�spolužiakom,�že�mali�fantastické�prázdniny�s�rodičmi,�ktorí�
sa�stali�ich�najlepšími�kamarátmi.
 Mgr. daniel szabados,
� riaditeľ�ZŠ�Gbeľany

Neustály kolobeh, striedanie práce a od-
počinku má prebiehať v živote ľudí. 
Potrebujeme aj prácu, aj odpočinok v správ-
nej miere. To je Boží poriadok. 

Akceptoval ho aj Pán Ježiš, ktorý uče-
níkov po splnení pracovnej úlohy volá, 
aby si odpočinuli. Apoštoli zišli sa k Ježi-
šovi a oznámili mu všetko, čo robili a uči-
li. Povedal im: „Poďte  na osamelé miesto 
a odpočiňte si trochu.“ 

Možno ste práve odložili na chvíľu 
učebnicu, skriptá, pero alebo inú prácu. 
Dni pred  nastávajúcimi prázdninami a  
dovolenkami boli pre väčšinu z nás ob-
dobím zvýšeného úsilia. V školách sa 
skladali účty z celoročného štúdia a zís-
kané vedomosti sa preverovali písom-
kami a skúškami.  Na pracoviskách bolo 
potrebné dokončiť  niektoré nevyhnutné  
veci, ktoré, ak sa  nevyriešili do prázdnin, 

tak ich bude  možné riešiť až na  jeseň. 
Túžime oddychovať s pocitom dobre vy-
konanej práce, aby  sme sa počas dní 
voľna nemuseli trápiť nad tým, čo sme 
nestihli urobiť.

Výzva Pána  Ježiša: „Poďte a odpočiň-
te  si trochu“, ktorú adresoval učeníkom  vo 
chvíli, keď mali toľko práce,  že sa nema-
li  ani kedy  najesť, znie  v týchto dňoch aj 
k nám. Poďte  a odpočiňte si trochu od kaž-
dodenného zhonu, starostí a problémov. 
Načerpajte nové sily do ďalšej práce. Cez 
prázdniny a dovolenky na to máte príleži-
tosť.

ŠKOLA
Učiteľky slzy ronia,

žiakom škola už nevonia.
opúšťajú ju s radosťou,
a učiteľky s ľútosťou.

Už nebudú môcť päťky dávať,
od chalanov žiacke brávať,

na zlé známky, tiež poznámky,
a bijú ich  potom mamky.

A bitka sem, a bitka tam,
v škole to už je realita každodenná,

kričí učka: „Pokarhania Vám dám!“
a chalani hovoria: „Poznámku už mám.“

A baby sa smejú len,
každý – každučký deň.

Martina Sklenárová
7. B

KOlOBEh ŽIVOTA
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Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 3, 4, 5
Uznesenie č. 3 zo dňa 7. 4. 2008

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi
a) berie na vedomie:
1.	 informáciu	o	vydanom	rozhodnutí	Ob.	ú.	ŽP	Žilina	k	zámeru	rozšírenia	závodu	MO-

BIS	„Centrum	logistiky	a	povrchových	úprav	EUROPE	RDC“
2.	 informáciu	o	vydanom	„Oznámení	o	strategickom	dokumente	„Program	hospodár-

skeho	a	sociálneho	rozvoja	Žilinského	samosprávneho	kraja	pre	r.	2007–2013
3.	 informáciu	o	 stavebnom	konaní	 	 v	 súvislosti	 s	 rekonštrukciou	bývalého	kaštieľa	pri	

OÚ
4.	 informáciu	o	pokračovaní	prác	v	lokalite	Záplotie	–	výstavba	kanalizácie,	vodovodu,	

príprava	projektu	na	plynofikáciu	a	el.	prípojku	
5.	 informáciu	o	možnosti	predĺženia	ul.	Záhradná		a	predvolaní	vlastníkov	pozemkov
6.	 informáciu		o	zasadnutí	Mikroregiónu	Terchovská	dolina	
7.	 informáciu	o	príprave	projektu	cez	Program	rozvoja	vidieka	a	Min.	pôdoh.	SR	
8.	 žiadosť	p.	Radima	Peťku	na	prenájom	priestorov	„Ruža	bar“
9.	 informáciu	o	školení	na	tému	„Podpora	mládežníckej	politiky	a	participácie	mladých	

ľudí	na	veciach	verejných“	
10.	 informáciu	 o	 úprave	 platu	 starostu	 obce	 a	 hlavného	 kontrolóra	 podľa	 priem.	 mes.	

mzdy	v	NH	za	rok	2007
11.	 žiadosť	p.	Š.	Janíčka	na	výstavbu	oplotenia	pozemku	par.	č.	EN	220

b)  schvaľuje:
1.	 doplnený	program	Obecného	zastupiteľstva
	 Hlasovanie:	 Za	–	7	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	-	0
2.	 overovateľov	zápisnice:	Milan	Drábik,	Ing.	Miloš	Janek																					
	 Hlasovanie:	 Za	–	7	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
3.				 zakúpenie		kontajnerov	na	sklo	a	smetných	košov
	 Hlasovanie:	 Za	–	7	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
4.	 zvýšenie	členského	príspevku	na	10,-	Sk	na	obyvateľa	na	príslušný	rok		pre	Združenie	

Mikroregión	Terchovskej	doliny	z	dôvodu	predkladania	projektov	zo	štrukturálnych	
fondov	pre	Mikroregión	TD

	 Hlasovanie:	 Za	–	7	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
5.	 Správu	hl.	kontrolóra	o	kontrolnej	činnosti	za	r.2007
	 Hlasovanie:	 Za	–	7	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0

d) ukladá:
1.	 p.	Radim	Peťko	predložiť	konkrétny	návrh	na	prevádzkovanie	priestorov	Ruža	bar
	 Termín:	do	ďalšieho	OZ	 Zodpov.:	v	texte
2.	 vypracovať	 Zásady	 hospodárenia	 a	 nakladania	 s	 majetkom	 obce	 a	 Zásady	 ochrany	

majetku	obce	v	súlade	so	zák.	č.	138/1991	Zb.
	 Termín:	do	30.9.2008	 Zodpov.:	OÚ
3.	 stavebnej	komisií	pri	OÚ	riešiť	žiadosť	p.	Š.	Janíčka	na	výstavbu	oplotenia	pozemku
	 Termín:	do	14	dní	 	 Zodpov.:	v	texte
4.	 komisií	v	zložení	Ján	Drábik,	Milan	Drábik,	Vladimír	Peťko	ml.	a	Ing.	Miloš	Janek	

vyhodnotiť	 jednotlivé	 návrhy	 na	 výstavbu	 multifunkčného	 ihriska	 a	 doporučiť	 Ob.	
zastupiteľstvu	konkrétne	riešenie

	 Termín:	do	10	dní	 	 Zodpov.:	v	texte

Uznesenie č. 4 zo dňa 19. 5. 2008
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a) berie na vedomie:
1.	 informáciu	o	pokračovaní	prác	v	lokalite	Záplotie	–	PD	el.	sieť	a	plyn
2.	 informáciu	o	stretnutí	vlastníkov	pozemkov	–	predĺženie	ul.	Záhradná
3.	 informáciu	o	príprave	projektu	z	Eurodotácií	
4.	 list	Slovenského	vodohospodárskeho	podniku	Nimnica,	ktorým	reagovali	na	našu	žia-

dosť	o	opravu	prehrádzky	potoka	Kotrčiná
5.	 list	p.	Petra	Ďuríčka,	N	99	 	 zaslaný	 f.	VIX,	 s.	 r.	 o.,	Žilina	–	umiestnenie	 stavby	na	

cudzom	pozemku
6.	 informáciu		o	priebehu	akcie	„Deň	matiek“
7.	 návrh	záverečného	účtu	za	rok	2007
8.	 stanovisko	hlavného	kontrolóra	k	záverečnému	účtu	za	rok	2007
9.	 správu	nezávislého	audítora	o	overení	účtovnej	závierky	zostavenej	k	31.	12.	2007
10.	 informáciu	o	predpise	a	platbe		dane	z	nehnuteľnosti	na	rok	2008
11.	 o	začiatku	prác	na	rekonštrukcií	–	asfaltovaní	ul.	Potočná	a	Dvorská	

b) schvaľuje:
1.	 program	Obecného	zastupiteľstva
	 Hlasovanie:	 Za	–	6	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	-	0
2.	 overovateľov	zápisnice:	Jozef	Bíroš,	PhDr.	Peter	Vajda
	 Hlasovanie:	 Za	–	6	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
3.	 schvaľuje	bezodplatný	prevod	časti	cesty	III/01169	v	dĺžke	cca	200	m	zo	smeru	od	

Gbelian	do	vlastníctva	obce	ako	miestnu	komunikáciu,	ktorá	je	v	Správe	údržby	ciest	
ako	cesta	III.	triedy

	 Hlasovanie:	 Za	–	6	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
4.	 zámer	rekonštrukcie	tenisového	kurtu	na	viacúčelové	ihrisko	o	rozmeroch	37,7	m	x	17,4	

m
	 Hlasovanie:	 Za	–	6	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0

c) neschvaľuje: 
1.	 zámer	výstavby	základňovej	stanice	Telefónica	O2	Slovakia	v	kat.	území	našej	obce
	 Hlasovanie:	 Za	–	3	 Proti	–	3	 Zdržal	sa	–	0

d) ukladá:
1.	 zverejniť	návrh	záverečného	účtu	v	obecnej	tabuli	po	dobu	15	dní
	 Termín:	ihneď	 	 	 					Zodpov.:	p.	Slotová
2.	 pripraviť	akciu	„Deň	detí“	na	31.	5.	2008	o	14.00	hod.
	 Termín:	do	31.	5.	2008	 Zodpov.:	komisia	kult.-športová
	 	 	 predseda	OŠK	Nededza
3.	 prejednať	s	prípadnými	dodávateľmi	časový	plán	a	finančné	podmienky		–	viacúčelové	

ihrisko	
	 Termín:	budúce	OZ	 	 Zodpov.:	OÚ

Uznesenie č. 5 zo dňa 23. 6. 2008
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

c) berie na vedomie:
1.	 informáciu	o	pokračovaní	prác	v	lokalite	Záplotie
2.	 informáciu	o	prevádzke	MŠ	a	počas	prázdnin	v	mesiaci	júl
3.	 informáciu	o	ústnych	sťažnostiach	občanov	na	rýchlu	jazdu	vodičov	na	ul.	Na	Záhum-

ní
4.	 informáciu	o	zabudovaní	sklopných	zábran	na	ceste		k	aut.	zastávke	do	Žiliny	
5.	 informáciu	o	prísľube	Slov.	vod.	podniku	na	realizáciu	opravy	prehrádzky	na	hornom	

toku	potoka	Kotrčiná
6.	 informáciu	o	prísľube	f.	VIX,	s.	 r.	o.,	Žilina	prispieť	sumou	100	tis.	Sk	na	výstavbu	

viacúčelového	ihriska
7.	 informáciu	o	liste	f.	MOBIS	o	sponzoring	na	výstavbu	viacúčelového	ihriska
8.	 	informáciu	o	pripravovaných	prácach	počas	prázdnin
9.	 informáciu	o	prebiehajúcej	kontrole	poskytnutých		fin.	prostriedkov	zo	štátneho	roz-

počtu	Správou	finančnej	kontroly	Zvolen
10.	 informáciu	o	plnení	rozpočtu		za	r.	2008

b) schvaľuje:
1.	 predložený	a	doplnený	program	Obecného	zastupiteľstva	o	bod)	Plán	kontrolnej	čin-

nosti	hl.	kontrolóra	na	II.	polrok	2008
	 Hlasovanie:	 Za	–		5	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	-	0
2.	 overovateľov	zápisnice:	Miroslav	Cesnek,	Ján	Drábik																					
	 Hlasovanie:	 Za	–	5	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
3.	 Obecné	zastupiteľstvo	schvaľuje	Záverečný	účet	a	celoročné	hospodárenie	bez	výhrad.	

Obecné	zastupiteľstvo	schvaľuje	použitie	prebytku	vo	výške	1.118.003,13	Sk,	zistené-
ho	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	niektorých	zákonov	v	znení	
neskorších	predpisov	na	:

	 –	tvorba	rezervného	fondu	1	118	003,13	Sk
	 Obecné	zastupiteľstvo	berie	na	vedomie	správu	hlavného	kontrolóra	za	rok	2007.
	 Obecné	zastupiteľstvo	berie	na	vedomie	správu	audítora	za	rok	2007.
	 Hlasovanie:	 Za	–	5	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
4.	 Plán	kontrolnej	činnosti	hlavného	kontrolóra	na	II.	polrok	2008	a	poverenie	hl.	kon-

trolóra	vykonaním	kontroly	podľa	schváleného	plánu.	
	 Hlasovanie:	 Za	–	5	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
5.	 poplatky	na	požičanie	inventáru/	1	deň	použitia:
	 	 	 občania:	 cudzí:
	 -	prenosný	prístrešok	 200,-	Sk	 400,-	Sk
	 -	záhradný	stôl	 	 		20,-	Sk	 		40,-	Sk
	 -	záhradná	lavica	 	 		10,-	Sk	 		20,-	Sk
	 -	kotol	smaltovaný	 	 100,-	Sk	 200,-	Sk
	 V	osobitných	prípadoch	poplatky	podľa	rozhodnutia	starostu	obce.
	 Hlasovanie:	 Za	–	5	 Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0

d) ukladá:
1.	 napísať	 list	Telefónice	 O2	 Slovakia	 –	 stanoviť	 technické	 resp.	 finančné	 podmienky	

k	zámeru	možnej	budúcej	výstavby	základňovej	stanice	
	 Termín:	do	30	dní	 	 Zodpov.:	Obecný	úrad

V Nededzi ja žijeM....
V apríli sme uskutočnili v našej obci čistenie cintorína. Pri jeho čistení sa 
vyzbieralo odpadu na dve traktorové vlečky. Pritom stále je pri cintoríne 
pristavený kontajner na odpad. Po vyčistení cintorína a toho neskutočné-
ho množstva odpadu ( vynaliezavosť niektorých občanov nepozná hranice 
– tento bol „upratovaný“ i pod tuje na cintoríne), by bola aktuálna upra-
vená ľudová pesnička:

V Nededzi ja žijem,
pekný dvor ja mám,
čože mňa je potom,
ako okolie vyzerá nám.

keby to videli naši zosnulí, v hroboch by sa obracali. a veru sa ja ob-
racajú, lebo odpočívať  v pokoji hneď vedľa smetiska sa nedá. darmo sú 
na hroboch krásne pomníky a posadené kvietky, keď za plotom cintorína 
idylka končí. Veď koľkokrát staré vence, kahance, igelity a petfľaše končia 
za plotom cintorína. kúsok ďalej je i morový cintorín, ktorý bol tiež upra-
vený a chvíľu po jeho vyčistení, už aj tam sa objavili skládky odpadu.

skúsme sa nad tým zamyslieť. želám nám všetkým život bez smetísk.
� A.�G.

PosTReh
V�jedno�ráno�stojím�na�autobusovej�zastávke�a� je�mi�niečo�čudné.�Obzerám�sa�okolo.�
Čosi�mi�tu�chýba.�Čo�to�len�môže�byť.�Aha,�už�to�mám!�Kde�sú�smeti?�Kde�sú�škatule�
a�fľaše?

Sú�tam,�kde�majú�byť,�v�smetnom�koši.�Hovorím�si:�„No�konečne!“�Na�našich�auto-
busových�zastávkach�boli�osadené�odpadkové�koše.�Verím,�milí�spoluobčania,�že�ste�si�to�
všimli.�To�sa�nedalo�nevšimnúť.�Ten�„relatívny“�poriadok�na�zastávke,�aspoň�mňa�osobne�
zaskočil,�a�čo�je�smutné,�bol�mi�zrazu�čudný.

Veru� tak,� akosi� rýchlo� sme� si� zvykli� na� odpadky� a� neporiadok� v� našom� okolí.�
Berieme�to�ako�súčasť�nášho�života�a�stále�sa�rozmáhajúcej�priemyselnej�výroby.�„Zvyk�
je�železná�košeľa“,�ale�verím,�že�v�prípade�odpadu�to�tak�nebude.�Že�„železnou�košeľou“�
a�teda�aj�zvykom��pre�nás�bude�hádzanie�odpadkov�do�smetných�nádob.�Že�len�tak�poho-
dená�plastová�fľaša�na�chodníku�bude�skôr�ojedinelým�javom�než�pravidlom.

Snívam?�Tak�nesnívajme�a�niečo�pre�to�robme.� M. M. 
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Historické okienko
Za nami je ďalšie krásne ročné obdobie, ktoré však zamieňa ešte 
krajšie – leto. Tak to vo svete chodí. Veď ako sa hovorí: „Koniec je 
začiatkom niečoho nového“, a tak je to aj s chodom vecí a javov na 
tomto svete. Leto nasleduje po jari, nové veci zamieňajú staré, po 
noci prichádza nový deň... Tak to je aj v tomto historickom okienku 
nášho Nededžana. Aj v ňom história napreduje dopredu a prináša 
ďalšiu zaujímavú časť bohatej minulosti našej rodnej dediny. 
Tentoraz to bude o technologickom pokroku, ktorý vstúpil do 
našich domovov v dvadsiatych rokoch 20. storočia – elektrika, ktorá 
vystriedala dovtedajšie lampáše a sviečky.

V	roku	1923	bol	zavedený	elektrický	prúd	do	susednej	dediny	Tepličky	nad	
Váhom.	 Elektrická	 sieť	 sa	 tiahla	 aj	 okolo	 našej	 dediny,	 ale	 vo	 vzdialenosti	
600	 metrov.	 Keď	 bolo	 našim	 občanom	 ponúknuté	 zavedenie	 elektriky	
do	 našej	 obce,	 našlo	 sa	 medzi	 nimi	 zopár	 vplyvných	 jednotlivcov,	 ktorí	 sa	
nekompromisne	stavali	proti	zavedeniu	elektrického	prúdu.	Dokonca	útočili	
na	 tých,	 ktorí	 zavedenie	 elektriky	 presadzovali.	 Vykrikovali,	 že	 zapredávajú	
obec	a	že	ich	hromy	pobijú	a	donekonečna	vymýšľali	rôzne	príčiny,	prečo	by	sa	
nemal	elektrický	prúd	do	obce	zaviesť.
V	 roku	1939	už	boli	 aj	 vyzbierané	peniaze	na	 výstavbu	 rozvodnej	 siete,	 ale	
firma	 zavádzajúca	 elektrické	 siete	 mala	 toľko	 práce,	 že	 sa	 objednávka	 na	
zavedenie	 elektriky	 do	 našej	 obce	 prekladala	 z	 roka	 na	 rok.	 	 V	 roku	 1944	
s	blížiacim	sa	frontom,	nemecké	vojsko	odvážalo	z	dediny	všetko,	čo	sa	dalo.	
Severoslovenské	elektrárne	nechceli	prísť	o	materiál,	ktorý	mali	 v	 skladoch.	
Preto	prišli	do	našej	obce	s	návrhom,	že	prevedú	elektrifikáciu	našej	obce.	Dali	
však	jednu	podmienku,	aby	si	občania	sami	vykopali	jamu	pre	stĺpy	na	sieť	od	
transformátora.	Občania	túto	podmienku	s	radosťou	splnili	za	veľmi	krátky	
čas.	A	tak	14.	marca	1944	sa	rozsvietili	prvé	žiarovky	v	priestoroch	potravného	
družstva	a	školy.

Inštaláciu	 v	 domoch	 robili	 dve	 súkromné	 firmy,	 ktoré	 sa	 s	 prácou	
poponáhľali.	Keď	sa	prvýkrát	rozsvietili	elektrické	žiarovky	v	domácnostiach,	
ľudia	 si	 to	 s	 nadšením	 pochvaľovali	 a	 starší,	 ktorí	 elektrické	 svetlo	 videli	
prvýkrát,	 kázali	 mladším	 silne	 svetlo	 pritiahnuť,	 tak	 ako	 boli	 zvyknutí	 	 na	
petrolejkach	alebo	karbidových	lampášoch.	Nakoniec	si	príchod	elektriky	do	
domácnosti	chválili	aj	tí,	ktorí	so	zavedením	elektriky	spočiatku	nesúhlasili.

Príchodom	 elektriky	 nastal	 veľký	 obrat	 v	 živote	 občanov.	 Množstvo	
prác,	hlavne	počas	zimných	mesiacoch,	 sa	dalo	presunúť	na	večerné	hodiny.	
Mnohí	 si	 zakúpili	 rôzne	 elektrické	 spotrebiče	 ako	 variče,	 žehličky,	 motory	
na	pohon	sečkovíc,	cirkulátory	na	práce,	ktoré	sa	robili	väčšinou	ručne.	Len	
v	ojedinelých	prípadoch	vlastnili	občania	s	väčším	majetkom	geple	na	konský	
poťah.	Viacerí	občania	si	zakúpili	aj	rádiá,	čím	nastal	i	zvýšený	kultúrny	rast	
občanov	a	informovanosť	o	svetovom	dianí.

Tak toto bola ďalšia zaujímavá časť histórie našej obce, ktorá nám ponúkla 
pohľad na zavedenie elektriky do domácnosti našich predkov. Aj keď je 
elektrika už bežnou súčasťou našej domácnosti, zamyslime sa aspoň raz 
za čas, ako žili naši predkovia bez nej a aký to musel byť pre nich zázrak, 
keď sa im v domácnostiach prvýkrát rozsvietili žiarovky. Tak ako aj pokrok 
napreduje každým dňom, aj história našej obce každým dňom a rokom 
z minulosti nám prináša nové poznatky o živote našich predkov. Tak to 
bude aj v ďalšom čísle. Pokračujeme nabudúce.
 Obecná	kronika

človeče, 
zaoberaj sa 
činnosťou inou,
nie písaním 
na steny šatní 
hlinou.
Nevieš sa 
zmestiť do kože,
pár zaúch�
Ti pomôže.

Zamyslime sa...

Obecná matrika
Láska rodí vždy len lásku. (SOFOKLES)

UZreLi sVeTLO sVeTA 

Adriana�Magočová� 16.�3.�2008
Zuzana�Panáková�� 20.�3.�2008
Ján�Štefanov�� 15.�4.�2008
Marek�Konior�� 8.�5.�2008
Lucia�Živčicová�� 18.�5.�2008

NAVždy Nás OPUsTiLi

Ján�Galovič�� 10.11.1937�–�19.6.2008

Zopár pekných a múdrych viet
►�Čas�na�nikoho�nepočká,�vnímajme�preto�každý�okamih,�ktorý�nám�v�živote�

ostáva,�lebo�má�nesmiernu�cenu.
►�Pamätaj, že aj tá najhoršia hodina v živote má len  šesťdesiat minút.
►�Musíme�byť�spravodliví,�aj�keď�sme�veľmi�ranení.
►�Neplač, ak sa po ceste životom potkneš, je to znak toho, že kráčaš.
►�Neexistuje�dobro�bez�zla,�ale�ani�zlo�bez�dobra.
►�ak poznáš tvár človeka, neznamená to, že poznáš jeho srdce.
►�Nestrácaj�čas�kvôli�niekomu,�kto�ho�nie�je�ochotný�strácať�s�Tebou.
►�Priateľ je človek, ktorý pozná pieseň Tvojho srdca naspamäť a pripo-

menie Ti jej slová, keď sám zabúdaš spievať.
►�Kto�hľadá�priateľa�bez�chýb,�zostane�bez�priateľa.
►�Falošný priateľ je horší ako nepriateľ, pretože nepriateľovi sa vyhýbaš 

a priateľovi veríš.

Ľudia (nie) sú zlí
Zlodejov je také kvantum, že si kradnú navzájom. Boh sa túla iba sám tu 
a hľadá si podnájom. Holohlaví pred kostolom upálili anjela, dobre že vraj 
už raz bolo, diabol vodku nalieva.

Zhubný nádor peňazí mnohé mozgy nakazí. Charakter sa nenosí, ak 
máš prachy, niekto si.

Vidím dokonalý svet, čistá voda, žiadny jed. Aj ten náš vraj taký bol, 
potom chytil dáky mor. Miesto rýb pod hladinou, more svinstva nad hlavou.

Len prachy cítime slepí a hluchí. V klamstvách sa topíme, chceme vyjsť 
suchí. V špinavej posteli ležíme, spíme. Možno raz nad ránom to pochopí-
me. Nevinné úsmevy na tvárach vrahov.

Vidíme len čísla nie ľudí, na kúsok nehy sme skúpi. Máme čas sa há-
dať. Vieme stavať múry a vieme si závidieť. Máme čas viesť vojny, nenáj-
deme jediný deň voľný. Nájdeme si čas zabíjať čas a neustále zrýchľujeme 
svet.

Mám asi pravdu, keď poviem, že svet je zlý. Mám asi pravdu, nevieš kto 
na teba dnes vystrelí. Mám asi pravdu, bojím sa, že vezmú mi hlas. Mám asi 
pravdu, keď poviem, že bojím sa vás...

Vo väzení väzni žijú, čakajú na amnestiu. A ja čakám na slobode, kedy 
bude slušnosť v móde. Čakám ako na deň súdny, kedy budú ľudia ľuďmi...

Ľudia vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné...
Nie sme zlí, bez chýb nie je nik.

Zdá sa Vám, že niektoré z týchto viet ste už počuli? Zdajú sa Vám tieto 
riadky povedomé?

A majú prečo. Dennodenne znejú z našich rádií. Pri ich počúvaní si 
možno ani neuvedomíme, koľko pravdy v sebe skrývajú. V článku boli totiž 
použité len texty piesní slovenských interpretov.

Interpret Skladba   

IMT Smile Ľudia ne sú zlí
IMT Smile Veselá pesnička
Elán Nie sme zlí
Misha Spomalíme svet
Cmorík Čo to znamená
Desmod Dokonalý svet
Desmod Mám asi pravdu
Desmod Homo sapiens
 K. M.



� N E D E D Ž A N

Ku dňu matiek
Matka vie nahradiť všetkých ľudí, ale ju nik-
to nenahradí.

Ženy a deti, matka a dieťa patria k sebe tak 
prirodzene ako nebo a zem.

Ruka hojdajúca kolísku je rukou, ktorá vlád-
ne svetu.

Väčšina všetkých krásnych vecí v živote sa 
vyskytuje vo dvojiciach, trojiciach, tuctoch 
a stovkách: ruže, západy slnka, dúhy, bratia 
a sestry, tety, bratanci a sesternice. Ale matka 
je na celom svete iba jedna.

Materstvo je najdôležitejšie zo všetkých po-
volaní, vyžaduje si viac vedomostí než kto-
rákoľvek iná oblasť ľudských vzťahov.

Deti sú bezbranné,
bezbreho bezbranné,
ich oči, len ich oči spoznajú
a zmyjú všetku špinu sveta.
Preto žime pre deti
a naučme ich vzlietať
a preto žime pre deti
a naučme ich snívať,
preto žime pre deti
a naučme ich prekonávať príťažlivosť
doráňaného dneška.
 P. Koyš

Športový deň pri príležitosti Medzinárodného dňa 
detí sa uskutočnil za krásneho slnečného počasia v so-
botu 31.mája na futbalovom ihrisku. deti prichádzali 
v dobrej nálade, tešili sa na súťaže, samozrejme na 

guláš a sladkosti. čas ubehol veľmi rýchlo. Po chut-
nom guláši a ocenení súťažiacich a ostatných detí sa 
deti pomaly unavené súťažami a šantením poberali 
domov. spoločne sa tešíme na stretnutie o rok.
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Do nového školské-
ho roka sme prišli 
s deťmi plní oča-
kávaní... Pripravili 
sme deťom novú 
výzdobu, prostredie, 
aby sa v ňom cítili 
dobre.

Deti majú pekne 
zrekonštruovanú šat-
ňu, na schodoch je 
nová podlahová kry-
tina. Pracovali sme 
s novými učebnými 
pomôckami, detskou 
a pedagogickou li-
teratúrou, ktorú sme 
zakúpili na začiat-
ku školského roka. 
Pomohla nám obohatiť našu pedagogickú 
prácu. 

Našu materskú školu navštevuje 47 
detí. Že je o našu materskú školu záujem 
svedčí aj to, že ju navštevujú aj deti z oko-
litých obcí: 7 detí z Kotrčinej Lúčky, 4 deti 
z Tepličky nad Váhom a 1 dieťa z Gbe-
lian. 

Deti sa adaptovali dobre, základné prv-
ky prosociálnej výchovy majú osvojené. 
Majú nových kamarátov, vedia si navzájom 
pomôcť, podeliť sa  o hračku.

Hlavné úlohy, ktoré sme si vytýčili na 
začiatku školského roka, sa nám podarilo 
splniť. Pracovali sme podľa Programu vý-
chovy a vzdelávania s prihliadnutím na ve-
kové osobitosti detí. Deti sme do ničoho ne-
nútili, pracovali sme s nimi hravou formou. 
V edukačnom procese boli aktívne, mali 
radosť zo svojich úspechov.

Edukačný proces sme obohacovali prá-
cou v záujmových krúžkoch.

V krúžku pracovnej a výtvarnej vý-
chovy deti pracovali s rôznym technic-
kým a odpadovým materiálom a prírodni-
nami, ktoré si doniesli z pobytov vonku. 
Rozvíjali si svalovú činnosť rúk, zdokona-
ľovali senzomotorickú a vizuomotorickú 
kontrolu, podnecovali záujem o pracovnú 
činnosť.

V krúžku hudobnej výchovy s prihliad-
nutím na tančeky a piesne z prvkov ľudo-
vého folklóru sa deti naučili rôzne ľudové 
piesne, tančeky a zvyky. V našej materskej 
škole je s pomocou rodičov a obecného úra-
du zavedená regionálna výchova, ktorá deti 
obohacuje o nové poznatky. V nádherných 
krojoch deti vystupujú na rôznych akciách 
poriadaných obcou nielen v Nededzi, ale aj 
v Kotrčinej Lúčke.

Krúžok dramatickej výchovy obohatil 
deti o slovnú zásobu a samostatné vystu-
povanie.

Deti sú smelé, veselé, radi sa zapájali 
do spoločných činností. Poznajú veľa bás-
ní, piesni, riekaniek, ovládajú základné ma-
tematické pojmy, poznajú farby, vedia sa 
orientovať v blízkom okolí.

Vedomosti detí boli utvrdzované v pra-
covných zošitoch, ktoré dostanú na konci 
školského roka. Práce z výtvarnej a pracov-
nej výchovy boli k nahliadnutiu rodičom na 
nástenkách a v situačných kútikoch.

V materskej ško
le sme mali aj kultúr-
ne akcie poriadané 
bábkoherečkami : 
Medový domček, 
Koza odratá a jež, 
O zvedavom slo-
níkovi, Vlk a koz-
liatka. Za peňažné 
príspevky ďakujeme 
obecnému úradu, 
pretože ich zásluhou 
nemuseli prispievať  
rodičia.

Koniec školské-
ho roka patril ope-
kačke a Dňu detí. 
Deti hľadali poklad, 
zasúťažili si, opiekli 
špekáčiky. Pani ku-
chárky nám pripravili 
chutný guláš, koláči-
ky a ovocie, za čo im 
ďakujeme. Ďakujeme 
za sponzorské prís-
pevky aj pánovi 
Jozefovi Trnovcovi, 
Dozornému výboru 
Jednoty v Nededzi 
a pánovi Jozefovi 
Žabkovi z Kotrčinej 
Lúčky.

Osobitné poďako

vanie patrí obecnému úradu za hračky a po-
môcky, ktoré nám slúžia pri pobyte vonku, 
ale hlavne za to, že vždy majú záujem pora-
diť sa s nami, čím nám majú prispieť.

Do základnej školy nám odchádza 11 
detí, z toho 1 z Kotrčinej Lúčky. Želáme im, 
aby sa im v škole darilo.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akokoľ-
vek prispeli ku skvalitneniu našej práce. 
Veríme, že naša vízia: „Šťastné deti, spo-
kojní rodičia“ sa naplnila.

Nakoniec ešte jedna prosba pre staršie 
deti: „Spoločne s obecným úradom sa sna-
žíme o krajší školský dvor, prosíme Vás je 
to aj Váš školský dvor, neničte ho!“

 Vlasta hrušková, riad. MŠ

Predprázdninový príbeh
V jeden júnový deň som sa vybral chytať motýle. Začal som teda na poli. Uvidel som nádherného 
motýľa. Mal žlto-čierne krídla s červenými fľakmi. Neskôr som zistil, že je to vidlochvost.
Naháňal som ho po poli, až som zašiel do hustého lesa. Keď som ho mal na dosah, odletel a pristál 
na druhej strane potoka. Skočil som, ale ocitol som sa v potoku. Celý mokrý som vyšiel na lesnú 
cestičku. Bol som však neopatrný a buchol som sieťkou do osieho hniezda. Keď osy vyleteli, začal 
som utekať k vode a hodil som sa do nej. Pri potôčiku sa ale vyhrievala vretenica. Opatrne som 
sa vzdialil a začal bežať k poľu – prenasledovaný naštvanými osami. A vtom sa objavil môj motýľ. 
Snažil som sa ho chytiť, ale nepodarilo sa. Osy boli stále za mnou. Utiekol som pred nimi do pivnice 
nášho domu.

Podvečer som našiel odvahu a vyliezol som z nej.
Veľmi dolámaný som išiel večer spať. Myslím, že na tento deň nikdy nezabudnem.

� Marek Ďuríček,
 VI. A

Zhodnotenie školského roka v našej materskej škole
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Na začiatku tohto roku za začala na 
našich televíznych obrazovkách obja-
vovať reklama informačného typu, ktorá 
nám prostredníctvom svojej naratívnosti 
prerozprávala príbeh zavedenia eura 
do našich peňaženiek. Informovala nás 
o tom, že v polovici mája sa začne reálne 
odpočítavanie, v júli sa zastaví menový 
kurz eura, na základe ktorého budeme 
vymieňať slovenské peniaze a prepočí-
tavať všetky ceny uvedené v korunách 
na eurá. V auguste začne fungovať du-
álny systém oceňovania. To znamená, 
že ceny všetkých tovarov a služieb budú 
prepočítané presne podľa konverzné-
ho kurzu a ich cena sa bude uvádzať aj 
v eurách aj v korunách. Spotrebitelia tak 
budú mať možnosť zvyknúť si na hladi-
nu cien v eurách. V duálnom oceňovaní 
budú predajcovia povinne pokračovať 
do konca roku 2009 a dobrovoľne ešte 
6 mesiacov.

Tak ako pri duálnom oceňovaní tova-
rov a služieb  sa bude postupovať aj pri 
ostatných finančných informáciách, ktoré 
občania dostávajú. Duálne budú uvede-
né hodnoty na výpisoch z bankových úč-
toch, výplatne pásky, dôchodkové a so-
ciálne dávky, účty a faktúry.

Vývoj cien v roku 2008 a 2009 bude 
dôkladne monitorovaný. O výsledkoch 
prieskumov a kontroly budú spotrebitelia 
pravidelne informovaní. V prípade poru-
šenia pravidiel budú konať orgány dozo-
ru. Spotrebitelia sa budú môcť obrátiť aj 
na súdy, riešiť spory mimosúdnou cestou 
alebo dať podnety a sťažnosti zodpoved-
ným orgánom.

Na základe všetkých uvedených 
informácií o zavedení eura na území 
nášho štátu (zdroj: internet) to vyze-
rá, že fungovanie v novej mene nebu-
de až také hrozivé, ako sa očakáva. 
Samozrejme  má to svoje výhody aj 
nevýhody.

Výhodou eura bude, že keď vyces-
tujeme do zahraničia, kde je menou 
euro, nebudeme si musieť peniaze me-
niť a hroziť sa predstave, že keď nemi-
nieme všetky eurá, tak si ich budeme 
musieť opäť meniť na koruny, kde je už 
výmenný kurz omnoho menší ako pri 
zmene korún na eurá. Ďalšou  výhodou 
je predpoklad, že sa zvýši turistický ruch 

na našom území a že na slovenský trh 
vstúpia ďalší zahraniční investori, ktorí 
budú mať záujem investovať do nášho 
hospodárstva.

Nevýhodou eura je, že sa nám pod-
statne zmenší obsah papierových ban-
koviek v našich peňaženkách a že sa 
podstatne zvýši obsah mincí, ktoré nás 
svojou váhou určite budú často vďaka 
zemskej gravitácii ťahať nadol. Preto 
sa veľa ľudí  zamýšľa  nad myšlienkou, 
že si zmenia dizajn svojich peňaženiek 
a namiesto klasických peňaženiek, ktoré 
sú viac určené na papierové bankovky, 

si zadovážia mešce na mince, tak ako to 
kedysi bolo zvykom v stredoveku. Ďalšou 
nevýhodou je, že si ľudia asi veľmi ťažko 
zvyknú na fakt, že namiesto výplaty, kto-
rá obsahuje tri až viac núl, budú dostá-
vať výplatu len s dvoma nulami. A ešte 
je veľmi ťažké predstaviť si ten chaos 
v obchodoch, pri cestovaní, v poštách, 
v bankách a na iných miestach, keď sa 
zavedie euro a bude sa môcť ešte platiť 
aj  korunami.

Hm, vyzerá to síce dosť pochmúrne 
a negatívne, ale dívajme sa na to skôr 
z pozitívneho hľadiska. Bude to len ďal-
šia zmena v našom živote, ktorá po čase 
o všednie a stane sa bežnou súčasťou 
našich životov. Len si tým veľkým cha-
osom, ktorý na začiatku určite vypukne, 
treba  prejsť a potom  bude zas dobre. 
Na záver Vám môžeme zaželať len veľa 
pevných nervov, ktoré bude potrebovať 
určite každý z nás. 

Odporúčania pre verejnosť
v súvislosti s prechodom na euro

V�súvislosti�s�blížiacim�sa�zavedením�eura�splnomocnenec�vlády�pre�zavedenie�eura�
Igor�Barát,�Národná�banka�Slovenska�a�Prezídium�Policajného�zboru�SR�považujú�za�
potrebné�upozorniť�verejnosť,�že�pravidlá,�termíny�a�možnosti�na�výmenu�slovenských�
bankoviek�a�mincí� za�eurovú�hotovosť�po�zavedení� eura�na�Slovensku� sú�nastavené�
tak,�aby�občania�mali�čo�najmenej�úloh�a�povinností.�Výmenu�korún�za�eurá�budú�robiť�
len�banky�priamo�vo�svojich�pobočkách.�Týmito službami ani ich sprostredkovaním�
nebudú poverené žiadne osoby, ktoré by mali navštevovať obyvateľov v domác-
nostiach.

korunové bankovky a mince bude možné od 1. januára 2009 bezplatne zame-
niť za eurá:

●��mince�v�bankách�do�30.�júna�2009�
●��bankovky�v�bankách�do�31.�decembra�2009�
●��mince�v�Národnej�banke�Slovenska�do�31.�decembra�2013�
●��bankovky�v�Národnej�banke�Slovenska�bez�časového�obmedzenia.

S�cieľom�predísť�problémom�pri�výmene�korunovej�hotovosti�sa�verejnosti�odpo-
rúča:

1.�Uložte�si�svoje�úspory�na�účet�ešte�pred�zavedením�eura.�Koruny�na�účte�vám�ban-
ka�sama�automaticky�zmení�na�eurá,�bez�akýchkoľvek�poplatkov,�bez�žiadostí�z�vašej�
strany.�Slovenské�koruny�na�vašom�účte�prepočíta�banka�na�eurá�presne�podľa�oficiálne�
stanoveného�konverzného�kurzu.�Banka�si�nemôže�určiť�žiaden�iný�kurz.�Ponuky od 
neznámych osôb na výmenu „výhodnejším“ kurzom musia byť podozrivé, nakoľ-
ko sa s nimi spája riziko šírenia falošných peňazí.

2.�Vyhnite�sa�výmenám�na�ulici,�alebo�ponukám�od�osôb�vydávajúcich�sa�za�predsta-
viteľov�bánk,�samospráv,�alebo�iných�inštitúcií,�ktorí�vás�môžu�navštíviť�u�vás�doma.�
Nik�nemá�právo�žiadať�od�vás�informácie�o�tom,�koľko�máte�doma�peňazí,�aké�sú�séri-
ové�čísla�vašich�bankoviek,�alebo�ako�a�kedy�si�ich�plánujete�vymeniť�za�eurá.�Peniaze,�
ktoré�si�neuložíte�teraz�na�účet,�je�najlepšie�vymeniť�za�eurá�vo�vašej�banke�po�zavedení�
eura.

3.�Banka�od�vás�nebude�požadovať�kvôli�prechodu�na�euro�žiadne�informácie.�Nepo-
dávajte�nikomu�pod�zámienkou�prechodu�na�euro�informácie�o�prístupe�k�vášmu�účtu,�
ako�napr.�číslo�účtu,�heslá,�alebo�PIN�kód!

Ďalšie�informácie�o�zavedení�eura:www.euromena.sk,�tel.:�0800�103�104.

Báť sa či nebáť?
„Báť sa či nebáť?“ Otázka, ktorá sa vynorila v našej mysli, keď sa na 

verejnosti začalo prvýkrát rozprávať o tom, že sa do našich peňaženiek 
namiesto slovenských korún, zavedie nová mena, euro. Možno sa to dalo 
aj očakávať, keďže v roku 2004 vstúpila Slovenská republika do Európskej 
únie a tak sa stala súčasťou eurozóny, v ktorej sa vyžaduje používanie spo-
ločnej európskej meny.
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Bol�to�dávny�sen�obyvateľov�Žiliny�a�jej�
celého�okolia,�ktorý�sa�stal�skutočnosťou.

Bratislavský� arcibiskup� Mons.� Stanislav�
Zvolenský�uviedol�15.�marca�2008�v� športo-
vej�hale�v�Žiline�do�úradu�prvého�žilinského�
diecézneho� biskupa� Mons.� Tomáša� Galisa.�
Na� jeho� inaugurácii� sa� zúčastnili� významní�
predstavitelia� Rímskokatolíckej� a� Gréckoka-
tolíckej�cirkvi�na�Slovensku,�ako�aj�verejní�či-
nitelia�a�asi�4000�ľudí�neskrývajúcich�emócie�
a�radosť.

„Dejiny�vytvorili�čosi�nové,�čo�sa�v�tomto�
regióne�ešte�doposiaľ�nikdy�neuskutočnilo,�čo�
sa� zapíše�do�kroník� a�do�našich� sŕdc,� aby� to�
zostalo�pre�históriu“,�povedal�na�začiatku�svoj-
ho�príhovoru�veriacim�novozriadenej�Žilinskej�
diecézy�náš�nový�biskup�Mons.�Tomáš�Galis.�
Poďakoval�Svätému�Otcovi�Benediktovi�XVI.�
za�dôveru,�ktorú�mu�preukázal,�tiež�otcom�bis-
kupom,�ktorí�pracovali�na�jej�zriadení,�a�vyslo-

ANJEL
(poviedka)

Pozrela sa z okna. Bol už večer. V svetle nočnej lampy HO zbadala. Bol neuveriteľne krásny. Mal 
tmavé husté vlasy a na sebe snehovo biely oblek. Najkrajšie boli JEHO oči – priezračne modré 
skrývajúce nevysvetliteľnú silu, silu bojovať, silu zmeniť všetko zlé na dobré. Silu, ktorá jej dávala 
nádej. Nemohla z NEHO spustiť oči. Stačil však len krátky okamih a bol preč.

Nasledujúci deň bol tým najlepším v jej živote. V práci sa jej mimoriadne darilo. Šéfovi sa jej 
nápady tak páčili, že ju okamžite povýšil do jednej z vedúcich funkcií. Konečne sa pre ňu skončilo to 
nekonečne dlhé obdobie prikazovania a nariaďovania. Konečne sa stala svojou vlastnou paňou. 

Po práci išla svoj úspech osláviť do baru. Hneď ako vstúpila dnu, zaujal ju jeden muž a všimla 
si, že aj ona zaujala jeho. Podobal sa na NEHO, ale nebol to ON. Jeho oči neboli modré, ale hnedé 
ako čokoláda. Pozval ju na kávu a pustili sa do rozhovoru. Akoby sa poznali už večnosť. Mohli sa 
rozprávať o čomkoľvek, dokonale si rozumeli. Ani si neuvedomovala, že práve v tomto momente 
stretla svojho ,,princa“. Po niekoľkých hodinách neutíchajúceho rozhovoru si vymenili telefónne 
čísla a každý išiel svojou vlastnou cestou.

Večer sa opäť pozrela z okna. A znovu tam stál, na tom istom mieste, pod tým istým svetlom. Už 
neboli najkrajšie JEHO oči, ale JEHO úsmev. Úsmev, ktorý hrial na srdci. Usmiala sa na NEHO 
a s pokojom v duši si ľahla do postele.

Ďalších pár týždňov žila ako v rozprávke. V práci mala úspech so všetkým, čo vymyslela. Šéf jej 
dokonca pridelil vlastného asistenta. Vtedy si sľúbila, že sa k nemu nikdy nebude správať tak, ako 
sa kedysi správali k nej.

S mužom, ktorého spoznala v bare, začali spolu žiť. Každým dňom sa stávali jeden druhému 
dôležitejším. Už si nedokázala predstaviť, aké to bolo predtým, než ho spoznala. A ani nechcela. 

Každý večer sa dívala von oknom. ON tam vždy stál a usmieval sa na ňu. Usmieval sa úsmevom, 
ktorý patril iba jej a ona to vedela. A to ju robilo šťastnou.

Po úžasných siedmich mesiacoch však prišiel zlom. V práci jej vymenili šéfa a tým sa všetko 
začalo. Nový šéf nebol taký nadšený jej výsledkami a požadoval od nej nápravu. Keďže už nebola 
zvyknutá na kritiku, nedokázala si priznať chybu. Všetku vinu hádzala na svojho asistenta. Neustále 
ho zaplavovala novými príkazmi, neprepáčila mu ani najmenšie zaváhanie.

Zmenilo sa aj jej súkromie. Rozprávku vystriedala realita plná hádok. Hádok, ktoré nemali zmy-
sel. Hádok, ktoré väčšinou vyvolávala ona sama. Hádok, ktoré končili jej buchnutím dvier.

Večer čo večer sa dívala z okna a ON tam stále stál. Už sa však neusmieval. V JEHO modrých 
očiach sa zrkadlil smútok a sklamanie. Sklamanie nad jej životom. Ona si to ale nechcela pripustiť.

Nasledujúci deň bol tým najhorším v jej živote. Nový šéf opäť nebol spokojný a ona si opäť vybú-
rila svoju zlosť na asistentovi. Tentokrát však zašla aj ďalej a jednoducho ho vyhodila. Nepresvedčili 
ju ani jeho slzy.

Doma to nebolo o nič lepšie. Znovu sa pohádali. Nedokázala mu odpustiť jeho pripomienky, ako 
veľmi sa zmenila. Hádka sa skončila jej buchnutím dvier. Buchnutím vchodových dvier, za ktorými 
ostal stáť jej ,,princ“ so všetkými svojimi vecami. Myslela si, že ho nepotrebuje, že nepotrebuje 
nikoho. Vyhodila ho. Nepresvedčili ju ani jeho slzy.

Večer sa pozrela z okna, ale nevidela HO. Nestál tam. Myslela si, že je ešte skoro, tak ostala 
sedieť pri okne. Neobjavil sa ani po troch hodinách. Začala sa báť a prosila HO, aby sa ukázal. Nič 
však nepomáhalo, nepresvedčili HO ani jej slzy. Až ráno po prebdenej noci čakaním pri okne si to 
uvedomila – zabila som svojho ANJELA ...� KM

Nová žilinská diecéza je na svete
vil�túžbu�stať�sa�pre�veriacich�dobrým�duchov-
ným�otcom�a�pastierom.

Nová� diecéza,� ktorá� je� zostavená� z� de-
viatich� dekanátov� z� Nitrianskej� a� z� jednej�
Banskobystrickej� diecézy� chce� pokračovať�
v� začatých� aktivitách� � a� napomáhať� formo-
vaniu� kňazov,� veriacich� laikov� a� na� rodinu,�
povzbudzovať� veriacich� k� solidarite� s� ľuď-
mi�v�núdzi�a�podľa�možnosti�im�poskytovať�
praktickú� pomoc.� Diecéza� dostala� dobrého�
biskupa,�má�dobrých�kňazov�a�dobrý�veriaci�
ľud.�Môže� to�byť� jedna�z�najlepších�diecéz,�
čo�sa�týka�hĺbky�viery�a�vernosti�Bohu.

Katedrálnym� chrámom� sa� stal� doterajší�
farský� kostol� Najsvätejšej� Trojice� v� Žiline�
a�patrónmi�diecézy�sa�stali�apoštoli�a�viero
zvestcovia��sv.�Cyril�a�Metod.

Niečo�o�biskupovi:
Náš�pán�biskup�Mons.�Doc.�ThDr.�Tomáš�

Galis,�PhD.�nastúpil�do�Žiliny�z�Banskobys-
trickej� diecézy,� kde� pôsobil� ako� pomocný�
biskup.� Narodil� sa� 22.� 12.� 1950� v� Selciach�
v� okrese� Šaľa.� Za� kňaza� bol� vysvätený�
6.júna�1976.�Pôsobil� ako�kaplán�v�Hriňovej�
a�v�Brezne.�Správcom�fary�bol�v�Lazanoch,�
Kľaku,� exurrendo� Veľké� Pole,� ako� farár�
–�dekan�v�Banskej�Bystrici,�generálny�vikár�
Biskupského� úradu,� ako� rektor� Kňazského�
seminára�sv.�Františka�Xaverského�v�Badíne.��
Za�biskupa�bol�vysvätený�v�Banskej�Bystrici�
a� za� Žilinského� biskupa� bol� vymenovaný�
14.�februára�2008.�Nám�ostáva�poďakovať�sa�
Pánu�Bohu�za�túto�skutočnosť.

Hoci� sme� chudobná� diecéza� na� hmotné�
statky,�duchovnom�ju�môžeme�urobiť�jednou�
z�najbohatších.�Je�tu�práve�príhodný�čas�po-
zastaviť�sa,�nahliadnuť�do�svojho�srdca�a�zbi-
lancovať� svoj� postoj� k� veciam� duchovným.�
Pomôžme� nášmu� biskupovi,� ktorý� � vkladá�
veľkú�dôveru�vo�svojich�veriacich�modlitbou,�
skutkami�lásky�a�milosrdenstva.
 M. Cesneková



� N E D E D Ž A N

Dôkazom� toho,� že� dôchodkový� vek� nie�
je� prekážkou� pre� aktívne� športové� vyžitie,� je�
náš� rodák,� Justín� Cesnek� –� vášnivý� turista.�
Mnohí�ho�určite�poznáte,�aj�keď�už�dlhé�roky�
býva�v�Žiline,� stále� sa� cíti� byť�Nededžanom.�
V�Nededzi,� ako� sa� hovorí,� je� varenýpečený,�
hlavne�medzi�svojim�rovesníkmi,�narodenými�

v�štyridsiatych�rokoch�
minulého�storočia.

Už� v� mladosti�
ho� hory� lákali.� Naše�
slovenské� veľhory,�
Vysoké� Tatry,� prešiel�
krížomkrážom.� Túto�
svoju� vášeň� vštepo-
val� aj� svojim� deťom.�
Prázdniny�s�nimi�vždy�
trávil� v� našej� sloven-
skej� prírode� –� či� na�
horách,� či� pri� vode.�
Skrátka,�vždy�mu�boli�
bližšie� potulky� príro-
dou,� než� okopávanie�
zeleniny� v� záhrade. 
Keď� deti� vyleteli�
z� hniezda,� mohol� sa�
Justín� svojej� záľube�
venovať�naplno.

V� štyridsiatich� piatich� rokoch� sa� stal� čle-
nom�turistického�oddielu�Stavbár.�Tu�začal�po-
stupne�„pričuchávať“�k�vysokohorskej�turistike�
a�k�lezeniu.�Učil�sa�od�skúsenejších�kolegov�ako�
správne� viazať� a� používať� horolezecké� lano.�
Postupne�si�zadovážil�základnú�horolezeckú�vý-
stroj,�a�hor�sa�do�Álp.

V� lete� roku� 1999� spolu� s� ďalšími� štyrmi�
členmi� turistického� oddielu� Stavbár,� zdolal�
najvyšší� vrch� Európy�
Mont� Blanc,� čnejúci�
do� výšky� 4807� met-
rov� nad� morom.� So�
svojimi� päťdesiatimi�
ôsmimi�rokmi�bol�naj-
starším�členom�výpra-
vy.� Ten� pocit� radosti�
a� zadosťučinenia,� ako�
sám�Justín�hovorí,�bol�
neopísateľný.� Pocit�
víťazstva� samého� nad�
sebou�a�hrdosti�by�do-
prial�každému.

Po�tomto�úspechu�
nasledovali� ďalšie.�
Zdolal� vrch� Kackar�
v� Turecku� s� nadmor-
skou� výškou� 3937�
metrov.� Pokorený� os-

tal�aj�veľmi�známy�Ararat�so�svojimi�úctyhod-
nými�5165�metrami.�Na�zdolanie�tohto�vrcholu�
je�Justín�Cesnek�obzvlášť�veľmi�hrdý.

Ďalším�alpským�vrcholom,�o�ktorý�sa�Justín�
pokúšal,�bol�Matterhorn�s�nadmorskou�výškou�
4478�metrov.� I� keď� jeho�vrchol�nedosiahol,� je�
veľmi�pyšný,�že�sa�vôbec�do�tohto�najexpono-
vanejšieho�masívu�Álp�pustil.

Že�s�horami�naozaj�žije,�svedčí�i�to,�že�kaž-
dý�Silvester�trávi�na�Rozsutci.

A�čo�ho�láka�na�zdolávanie�horských�masí-
vov?�Ani�sám�nevie�povedať.�Je�to�všetko�o�po-
citoch,� ktoré� sa� ťažko� vyjadrujú.� Je� to� vášeň,�
láska,�droga...

Okrem� hôr� Justín� pokoruje� aj� vodu.�
Zadovážil� si� raft� a� s� ním� už� splavil� rieku� Inn�
v�Nemecku,�Dunaj�vo�viacerých�jeho�častiach,�
Váh�i�Dunajec.

Nič�ne�je�zadarmo,�ani�tieto�Justínove�akti-
vity.� Jeho�dôchodok�by� ťažko�pokryl� výdavky�
s�tým�spojené.�A�tak�si�Justín�privyrába�rôznymi�
brigádami.

A� či� má� ešte� nejaké� nesplnené� sny?�
Samozrejme,�kto�nesníva,�nežije.�Jeho�veľkým�
snom� je� zdolanie� kaukazského� Elbrusu� s� nad-
morskou�výškou�5633�metrov.

Justín,�držíme�Ti�palce,�nech�Ti�zdravie�slú-
ži,�aby�sa�Ti�sen�splnil.

� M.M.

Náš rodák – jUsTíN CesNek

Nikdy nie je neskoro
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Nikdy nie je neskoro

Cvičíme každý utorok a štvrtok,
ak niektorá nemôže, opantá ju smútok.
Cvičenie je príma, endorfín sa vyplaví, 
všetkému stresu dáme hneď „selaví“.
Tešíme sa z pohybu,
svaly sa nám rozhýbu, 
každá bunka nášho tela
super štíhla  by byť chcela.
Teraz sa smejete, že nie sme prútiky,
nám veru za to neklesnú kútiky.
Cvičenie však nie je veru len o kilách,
inak by sa každá zbytočne potila.
je to o radosti a dobrej nálade, 
hneď sa  ľahšie maká doma či v záhrade.
Tukobijca silvia úsilie vyvíja,
svojím veľkým elánom nudu a zlosť 
zabíja, 
vypustí nám paru z tela,
fasa, všetka zlosť hneď uletela!
Cvičíme všetky,
slobodné devy, matere aj tetky.
Verte, nás to baví,
rozhýbať kosti, to je pocit pravý.
občas aj zhrešíme, my to dobre vieme,
keď prídeme z erobiku, niečo dobré 
zjeme,
psssssssst, veď silve nepovieme!
No čo, moja, tečú ti už slinky na kus 
cvičeninky?
Príď medzi nás,
nájdi si čas.
dám ruku do ohňa, že ťa to chytí
a už nikdy neprestaneš cvičiť!
Nikto sa ti u nás nebude smiať,
na to veru môžeš liter jedu vziať.
Neváhaj, príď, doma povedz, že ideš na 
pivo,
keď si dobre mákneš,
domov pôjdeš nakrivo,
ako z piva budeš krívať.
Milí chlapi, či frajeri, buďte pyšní, že aj 
tá vaša
sa v rytme mamby kulturákom vznáša,
že si zdravie chráni,
stresu sa bráni, tak, tak milí páni!
� JS

sTolNý TeNis
Nedávno� ukončená� sezóna� dopadla� pre� najmladšie� športové� odvetvie�
v�obci�veľmi�dobre.�Aj�keď�sa�hráčsky�káder�našich�dvoch�družstiev�opro-
ti�minulému�roku�vôbec�nezmenil,�tak�v�6.�medziokresnej�lige�skončilo�
Adružstvo�na�peknom�7.�mieste,�keď�nechalo�za�sebou�napr.�Višňové,�
ktoré�patrí�medzi�bašty��stolného�tenisu�v�okrese�(veď�Višňové�A�hrá�2.�
ligu�–�stredné�Slovensko�a�skončilo�šieste).�Toto�umiestnenie�je�teda�o�dve�
priečky�lepšie�ako�minulý�rok�a�verím,�že�v�tomto�trende�budeme�pokra-
čovať�aj�naďalej.�Vypadávajúcim�v�tejto�súťaži�je�Trnové�B�a�postupujú-
cim�je�Čadca�E.

Zlepšilo� sa� aj� Bdružstvo,� ktoré� v� 7.� okresnej� lige� skončilo� na� 3.�
mieste�a�tiež�si�polepšilo�oproti�minulej�sezóne.�Postupujúcim�je�družstvo�
Strečna�B.�Stolní�tenisti�dosiahli�tieto�výsledky�aj�pomocou�pochopenia�
a�podpory�starostu�obce�a�celého�Obecného�zastupiteľstva�v�Nededzi.

ŠACh
Aj v šachu má naša obec zastúpenie dvoma družstvami. Vo 4. 
medziokresnej lige skončilo Adružstvo na 9. mieste, čím si zaistilo 
zotrvanie v tejto ťažkej súťaži aj na budúcu sezónu. Vypadávajú 
až tri oddiely: Rajecké Teplice, Turany a Kysucké Nové Mesto. 
Postupujúcim je Patriots Sklené B.

Naše Bdružstvo, ktoré získava skúsenosti v 5. okresnej lige, 
skončilo na 7. mieste z dvanástich družstiev, čo tiež hodnotím ako 
dobré.

Príkladom, že aj malá obec môže dosiahnuť veľké výsledky, je 
aj postup TJ Inbest Dunajov do Slovenskej extraligy!

 Mgr. Marián Frniak

Športové okienko
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Dňa� 14.� marca� 2008� prebehli� voľby� do� spoločného� výboru� Urbár�
a�Lipovec�pozemkové�spoločenstvá�Nededza.
Do�spoločného�výboru�boli�zvolení�noví�členovia�výboru:
1.�Bielik�Pavol
2.�Cesnek�Miroslav
3.�Ďugel�Peter
4.�Ďuríček�Milan
5.�Janek�Peter
6.�Ing.�Vajda�Dušan
7.�Staňo�Ladislav

Predsedom�pozemkového�spoločenstva�Urbár�a�Lesného�pozemkové-
ho�spoločenstva�Lipovec�je�p.�Ďugel�Peter

Do�dozornej�rady�boli�zvolení�podielnici:
1.�Ďugel�Marián
2.�Ďugel�Vendelín
3.�PhDr.�Vajda�Peter

Predsedom�dozornej�rady�je:�Ďugel�Vendelín
Odborným�lesným�hospodárom�je�:�Ďuríček�Dušan

PlaTby za odbeR dReVa

A.� URbÁR
1.�ÚŽITKOVé�DREVO

a)� zo�skládky:��za�trhovú�cenu�v�čase�predaja
��������������������������rozdelené�na�kvalitu:��I.�surové�–�zdravé
�������������������������������������������������������������II.�sucháry
�������������������������������������������������������������III.�hniloba

Výrezy�zo�skládky�sa�nepovoľujú.�Cena�je�vrátane�ťažby.

Mimoriadné prírodne živelné udalosti:��budú�riešené�v�reálnom�
čase�podľa�požiadavky�žiadateľa�a�možnosti�Urbáru�Nededza.

2.�PALIVOVé�DREVO
� záujemca�(podielnik�Urbáru)�môže�na�jednu�povolenku�do-

stať�5 m3 z�určeného�miesta�lesným�hospodárom
� za�povolenku�zaplatí 500,- Sk
� po�vybratí�dreva�z�určeného�miesta�(vyčistení)�sa�podielni-

kovi�vráti�400,- Sk
� záujemca�nepodielnik�dostane�3 m3�z�určeného�miesta�za�

poplatok� 500,- Sk,� po� vyčistení� sa� nepodielnikovi� vráti�
300,- Sk.

b. liPoVeC
1.� ÚŽITKOVé�DREVO
� zo�skládky�v�celých�dĺžkach
� 1�podiel�:�4�m3���v�cene�75�%�z�trhovej�ceny�vrátane�ťažby

Podielnik, ktorý takto zakúpi úžitkové drevo nemá nárok na prí-
padné dividendy vyplácané za príslušný rok 
2.� PALIVOVé�DREVO
� záujemca� (podielnik� Lipovca)� môže� na� jednu� povolenku�

dostať�5 m3 z�určeného�miesta�lesným�hospodárom
� za�povolenku�zaplatí 500,- Sk
� po�vybratí�dreva�z�určeného�miesta�(vyčistení)�sa�podielni-

kovi�vráti�400,- Sk
� záujemca�nepodielnik�dostane�3 m3�z�určeného�miesta�za�

poplatok� 500,- Sk,� po� vyčistení� sa� nepodielnikovi� vráti�
300,- Sk.

C. súkRoMNé lesy

1.�ŤAŽBA�NA�ZÁKLADE�ŽIADOSTI�SPOLOČENSTVA:

-�úžitkové drevo v rubných porastoch prebierkovým spôsobom

   50 % z trhovej ceny pre spoločenstvo
   50 % z trhovej ceny pre vlastníka

2.�ŤAŽBA�NA�ZÁKLADE�ŽIADOSTI�VLASTNíKA:

- úžitkové drevo, jednotlivo – samovýroba:
 na základe povolenky od odborného hospodára

 povolenka za každý m�:  500,- sk/vopred
 platba za drevo 400,- sk/m�

Po vyčistení sa zo zálohy vráti 100,- sk/m�

3.�PALIVOVé�DREVO

� záujemca�–�majiteľ� lesa�môže�na�jednu�povolenku�dostať�
5 m3 z�určeného�miesta�lesným�hospodárom

� za�povolenku�zaplatí 500,- Sk
� po�vybratí�dreva�z�určeného�miesta�(vyčistení)�sa�podielni-

kovi�vráti�400,- Sk
� záujemca�nepodielnik�dostane�3 m3�z�určeného�miesta�za�

poplatok� 500,- Sk,� po� vyčistení� sa� nepodielnikovi� vráti�
300,- Sk.

URbÁR obCe Nededza

Divoké kačičky krajom si leteli,

až do našej obce ony zaleteli.

Nededza naša sa im zapáčila,

tak nejedna z nich tu krídla zložila.

Po potoku našom hladinu vírili,

okom fotoaparátu sme ich zachytili.

Uznáte sami, spoluobčania naši,

že by bola škoda, nezachytiť takéto krásy.
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URbÁR obCe Nededza

hasiči
Na VýleTe
V� sobotu,� keď� dedinský� chlap� zapne�
cirkulárku,� alebo� aspoň� kosačku� a� žena�
pobehuje� po� dome� s� najdokonalejšími�
čistiacimi� prostriedkami� a� handrou,� ktorá�
zaručene� všetko� dokonale� vyumýva� bez�
šmúh,�sme�si�dopriali�trocha�luxusu�a�oddýchli�
sme� si.�Vybrali� sme� sa� na� výlet.�Ako� vždy,�
keď�sa�Nededžania�vyberú�na�výlet,�aj�tento�
krát� so� spoločnosťou� „Cesnek� túr“� (za� čo�
im� patrí� vďaka).� Autobus� bol� zaplnený� do�
posledného�miestečka.�Nálada�výborná,�cesty�
voľné,�hurá�na�výlet!�Na�našej�výletnej�ceste�
sme�sa�zastavili�na�zámku�Červený�Kameň.�
Mimochodom,� výborný� nápad,� naozaj� bolo�
čo� obdivovať.� Staré� sídlo� Pálfyovcov� s�
najväčšími� pivničnými� priestormi� v� celej�
strednej�Európe�nám�ponúklo�pekný�kultúrny�
zážitok.�A�potom�už� len�pár�minút� a� čakalo�
na� nás� dochrumkava� vypečené� prasiatko.�
Bolo�vynikajúce,�aj�tí�z�nás,�korí�nie�sú�práve�
„zabíjačkoví“,�si�oblízali�prsty.�Ku�prasiatku�
vínko� z� pivníc� domáceho� pána.� Vinice� sa�
rozprestierali� dookola� dedinky� Vištuk,�
kde� sme� zavítali.� Po� dobrom� jedle� spustila�
harmonika�a�spevu�nebolo�konca�kraja,�veru�
si�s�nami�zaspieval�aj�domáci�pán.�Bolo�nám�
tam�príjemne,�nuž�ale�doma�už�čakali�na�tých�
svojich,� tak� sme� sa� pobrali� domov.� Nálada�
naspäť�takisto�vynikajúca,�autobus�sa�otriasal�
smiechom.�Bodaj�by�takých�výletov�bolo�čo�
najviac!�Ďakujeme�pekne�organizátorom!
 účastník zájazdu. j. s.

Vážení  občania!

Letné� obdobie� sa� vyznačuje� okrem� zvýše-
ných� teplôt� daných� prírodnými� javmi� tiež�
zvýšenou� činnosťou� poľnohospodárov� pri�
zbere�trávnatých�porastov,�žatve,�mlatbe,�vše-
obecne�zberom�úrody.

Podľa�štatistických�rozborov�požiarovosti� je�
vznik�požiarov�najmä:

� z�neopatrnosti�pri�fajčení�a�pri�nesprávnej�
manipulácii�s�otvorenym�ohňom,�horľavý-
mi�kvapalinami�a�pod.,�

� od�poškodenej�žatevnej� techniky�a� trenia�
slamy� natočenej� na� rotujúcich� častiach�
zberacej�techniky,

� od� porúch� na� elektrickej� inštalácii� stroj-
ných�zariadení,

� časté�požiare�spôsobujú� tiež�deti�bez�do-
zoru�pri�hre�so�zápalkami�a�mnoho�ďalších�
príčin� poznačených� ľudským� faktorom,�
najmä�ľahostajnosťou�a�neopatrnosťou.

� V� roku� 2007� vzniklo� na� Slovensku� v� sú-
vislosti� so� žatevnými� prácami� 707�požiarov�
s�priamou�škodou�vo�výške�22�197�400�Sk,�
jedna�osoba�bola�zranená.

Aby�sa�predišlo�požiarom�v�tomto�období,�sú�
občania�povinní�dodržiavať�najmä�tieto�usta-
novenia�zákona�o�PO:

� dbajte� na� zabezpečenie� miest� výmlatu,�
stohovania� alebo� skladovania� vždy� po-
trebnej� zásoby� vody� a� iných� vecných�
prostriedkov� na� uhasenie� vzniku� požia-
ru.�Množstvo�vody�má�byť�najmenej�500�
litrov,

� dbajte�na�údržbu�žatevnej�techniky�ako�aj�
techniky�pri�spracúvaní�a�skladovaní�úro-
dy�a�to�v�súlade�s�pokynmi�výrobcu,

� nefajčíte�pri�kosení,�žatve,�zvážaní,� skla-
dovaní�obilia�a�sena,�nemanipulujte�s�ot-
voreným�ohňom,

� nedovoľte� deťom� hry� v� blízkosti� stohov�
sena�a�slamy,

� dbajte�na�trvalé�sledovanie�neprimeraného�
zahrievania�skladového�sena,�aby�nedošlo�
ku�samovznieteniu.�Ak�zistíte�takýto�stav,�
treba�seno�ihneď�rozhádzať�a�na�voľnom�
priestranstve�dosušiť.

Pri�spozorovaní�vzniku�požiaru�je�občan�po-
vinný� tento� uhasiť� alebo� privolať� požiarnu�
pomoc.� � V� súvislosti� s� jeho� zdolávaním� je�
povinný�najmä:

� uhasiť� požiar� alebo� zamedziť� jeho� šíre-
niu,

� vykonať�nevyhnutné�opatrenia�na�záchra-
nu�osôb,

� bezodkladne� ohlásiť� na� určenom� mieste�
vznik�požiaru,

� poskytnúť�vecné�prostriedky�potrebné�pre�
zdolanie�požiaru.

Dodržiavajte� tieto� ustanovenia� predpisov�
o� požiarnej� ochrane� a� spoločným� úsilím� sa�
nám�podarí�predísť�požiarom�na�úrode.

R e l á c i a
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Hurá, leto...


