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Štyrikrát do roka
Tak ako sa v roku vystriedajú štyri ročné 
obdobia, toľkokrát sa aj Nededžan dostal 
do Vašich domovov. Úprimne povedané, 
ani sme v to nedúfali. Bolo to naše tajné 
prianie vydať obecné noviny aspoň štyri-
krát do roka. A ono sa nám splnilo. A to 
aj vďaka Vám, milí spoluobčania. Mnohí 
z Vás reagovali a poslali svoje príspevky do 
obecných novín. Za to Vám patrí úprimná 
vďaka. Tí, ktorí tak neurobili, môžu to na-
praviť. Veď ďalší rok je pred nami a s ním, 
veríme, aj ďalšie čísla Nededžana.

Počas dlhých zimných večerov je na pí-
sanie ideálny čas.

Tak smelo do  toho.
Redakčná rada

Keď je deň kratší ako noc.
Keď má čas krásne zvláštnu moc.
Keď je láska všade okolo,
bude tak ako nebolo.
Keď majú stromy prikrývku bielu.
Keď sneh objíma prírodu celú.
Keď krajina tíško spinká,
vtedy stretne sa celá rodinka.
Keď v detských očkách zvedavosť rastie.
Keď z každého kúta dýcha šťastie.
Keď rozvoniavajú medovníky navôkol,
človek by nemal cítiť v srdci bôľ.
Keď kapor pláva vo vani.
Keď krásu máme ako na dlani.
Keď zlaté hviezdičky žiaria na nebi,
stále šťastným byť, krásne bolo by.
Keď k nám malý Ježiško prichádza.
Keď každý pokoj v duši nachádza.
Keď každá tvár radosťou sa ligoce,
vtedy začínajú tie pravé Vianoce.

Spomaľ,	
máš privysokú rýchlosť...
To je refrén známej slovenskej pesničky Katky Knech-
tovej, ozývajúcej sa veľmi často z éteru. Slová, ktoré 
tak výstižne vyjadrujú dnešný uponáhľaný svet. Stále sa 
niekam ženieme, zvyšujeme rýchlosť, len aby sme toho 
čo najviac stihli. Z každej strany sú na nás kladené stále 
vyššie nároky. A my v snahe splniť ich nemáme čas na 
nadýchnutie, na vnímanie krás okolo nás a často ani na 
vlastnú rodinu.

Snáď teraz prichádza to obdobie, kedy sa aspoň na 
chvíľu zastavíme. Po predchádzajúcich týždňoch zháňania 
darčekov, upratovania a pečenia, si to zaslúžime. Zaslúžia 
si to aj naše deti. Aspoň teraz, na Vianoce, si nájdime čas 
na rozhovory s nimi. Nielen tak, “popri inej robote“ ako 
vedľajšiu činnosť. Nech rozhovor s nimi je činnosť „hlav-
ná“. Veď pri vianočnom stromčeku je to taká romantika. 
Nech cítia, že nás, „dospelákov“, zaujímajú ich názory, ich 
pocity. Že chceme vedieť, čo robia, keď ich my nevidíme 
a že chceme počuť pravdu, nech je akákoľvek.

Dnešný mladý človek má veľké množstvo informácií, 
aké sme my v našom detstve nemali. Zorientovať sa v nich 
a vybrať si tie správne je veľmi ťažké aj pre dospelého, 
nieto ešte pre deti. Pomáhajme si navzájom pri ich hľadaní 
a využívaní. My deťom svojími životnými skúsenosťami 
a hádam trochu aj múdrosťou  a deti nám svojou nezaťa-
ženosťou, bezprostrednosťou a rýchlou orientáciou v no-
vých informačných technológiách.

Nastáva čas Vianoc. Čas, kedy máme k sebe akosi bliž-
šie. Čas, kedy si viac uvedomujeme potreby iných. Čas, 
kedy sme akísi pokornejší.

Spomaľme, pomáhajme a rozprávajme sa, nielen cez 
mobil a počítač, ale z očí do očí.

Tá rýchlosť je naozaj šialená, nemyslíte?

Radosťou prežitý vianočný čas,

prajeme občania každému z Vás.

Do nového roka ten správny krok,

nech zdravie a láska

Vás sprevádza po celý rok.
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Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 8, 9 a 10
Uznesenie č. 8 zo dňa 22. 10. 2007:

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a)	 berie	na	vedomie:
1. informáciu o vykonanej kontrole z MH SR na čerpanie finančných pros-

triedkov poskytnutých na regionálny rozvoj a doplnky ÚPN
2. informáciu o uzatvorení nájomnej zmluvy o prevádzkovaní Ruža baru na 

dobu do 31.3.2008.
3. informáciu o zasadnutí komisie ROEP
4. informáciu o stave prác pri výstavbe kanalizácie a  hodnote doteraz vykona-

ných prác
5. informáciu o vydanom územnom rozhodnutí na lokalitu „Záplotie a stave 

prác na vybudovaní infraštruktúry v tejto lokalite“ 
6. informáciu o školení pracovníkov samosprávy v súvislosti s prechodom na 

euro

b) schvaľuje:
1. program Obecného zastupiteľstva     
 Hlasovanie:         Za – 6             Proti – 0       Zdržal sa – 0
2. overovateľov zápisnice:  Jozef Bíroš, Miroslav Cesnek
 Hlasovanie:         Za – 6             Proti – 0       Zdržal sa – 0
3. VZN, ktorým sa vydáva „Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplat-

koch za cintorínske služby na území obce Nededza“
 Hlasovanie:         Za – 6             Proti – 0      Zdržal sa – 0
4. návrh Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nededza pre r. 2007–

2017  
 Hlasovanie:         Za – 6             Proti – 0      Zdržal sa – 0
5. vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemku par.č. 686/1 

na obecné náklady
 Hlasovanie:         Za – 6             Proti – 0      Zdržal sa – 0
6. zakúpenie výzdoby vianočného stromčeka v hodnote cca 21 tis. Sk
 Hlasovanie:         Za – 6             Proti – 0      Zdržal sa – 0

 
c) ukladá:
1. zverejniť  VZN,  ktorým  sa vydáva „Poriadok pre pohrebisko a nariadenie 

o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza“ po dobu 15dní
 Termín: ihneď Zodpov: p. Gašiaková  

Uznesenie č. 9 zo dňa 19. 11. 2007:
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a)	 berie	na	vedomie:
1. informáciu o prebiehajúcej kontrole pracovníkov Obv.úradu – oddelenie 

CO a krízového riadenia 
2. informáciu o pripravovanej kontrole inšpektorátu Krajskej školskej správy 

v MŠ Nededza dňa 29. 11. 2007
3. informáciu o zasadnutiach Mikroregiónu Terchovská dolina
4. návrh „VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miest-

neho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Nededza na rok 2008 a ďalšie zdaňovacie obdobia č. 1/2008“

5. úpravu rozpočtu za rok 2007:
– kapitálové výdavky zo ŠR poskytnutých v r. 2006 vo výške –1716 tis. Sk

6. návrh „Rozpočtu na rok 2008 – 2010“

b) schvaľuje:
1. doplnený program Obecného zastupiteľstva     
 Hlasovanie:         Za – 7             Proti – 0       Zdržal sa - 0
2. overovateľov zápisnice:  Ján Drábik a Ing.Miloš Janek
 Hlasovanie:         Za – 7             Proti – 0       Zdržal sa – 0
3. úpravu rozpočtu za rok 2007:

– o príjmy bežné vlastné vo výške    +883 tis.Sk 
– o prevod rezervného fondu vo výške   +444 tis.Sk
– o bežné výdavky vlastné vo výške   +2462 tis.Sk
– o kapitálové výdavky vlastné vo výške    –71 tis. Sk

 Hlasovanie:              Za – 7              Proti – 0       Zdržal sa – 0
 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok  2008  
 Hlasovanie:           Za – 7             Proti – 0 Zdržal sa – 0
5. hodnotu „Mikulášského balíčka“ vo výške 65,– Sk
 Hlasovanie:           Za – 7             Proti – 0 Zdržal sa – 0
6. príspevok vo výške 500,- Sk pre Územny spolok SČK Žilina 
 Hlasovanie:           Za – 7             Proti – 0 Zdržal sa – 0
7. príspevok vo výške 3.100,- Sk pre nášho občana Dušana Trnovca, Nededza 

č.173 za udelenie Diamantovej plakety  
 Hlasovanie:           Za – 7             Proti – 0 Zdržal sa – 0

c) ukladá:
1. zverejniť  návrh VZN č. 1/2008 po dobu 10 dní
 Termín: ihneď Zodpov.: p. Gašiaková
2. zverejniť návrh Rozpočtu obce na r. 2008–2010 po dobu 14 dní
 Termín: ihneď Zodpov.: Slotová
3. pripraviť obecný vianočný stromček
 Termín: 1. 12. 2007 Zodpov.: predseda OHZ
 J. Bíroš

d) poveruje:
1. hlavnú kontrolórku p.Samcovú na prevedení kontroly podľa Plánu kontrol-

nej činnosti na I.polrok 2008 

Uznesenie č. 10 zo dňa 3. 12. 2007:
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

c)	 berie	na	vedomie:
1. informáciu o verejnej súťaží vypísanej na výstavbu miestnej komunikácie 

v lokalite „Záplotie
2. návrh rozpočtu na r. 2009–2010 
3. informáciu f. VIX, s. r. o., Žilina o realizácií podnikateľského zámeru na 

území bývalého PD Váh Nededza

b) schvaľuje:
1. program Obecného zastupiteľstva     
 Hlasovanie:      Za – 5            Proti – 0  Zdržal sa – 0
2. overovateľov zápisnice:  Mgr.Marián Cesnek a PhDr.Peter Vajda
 Hlasovanie:      Za – 5            Proti – 0  Zdržal sa – 0
3. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 
Nededza na kal.rok 2008 a ďalšie zdaňovacie obdobia č.1/2008

 Hlasovanie:      Za – 5             Proti – 0  Zdržal sa – 0
4. Rámcovú dohodu o vytvorení partnerstva pri implementácií Leader na úze-

mí Mikroregiónu Terchovská dolina
 Hlasovanie:      Za – 5             Proti – 0  Zdržal sa – 0
5. žiadosť f.VIX s.r.o. Žilina o udelenie individuálnej licencie na VHP na rok 

2008
 Hlasovanie:      Za – 5             Proti – 0  Zdržal sa – 0
6. odpísanie nedobytnej pohľadávky f.Madeira s.r.o. Žilina vo výške      
 873,-Sk – daň zo stavieb r.2005 
 Hlasovanie:       Za – 5            Proti – 0 Zdržal sa – 0
7. možnosť stravovania cudzích stravníkov v ŠJ pri MŠ Nededza s tým, že  ŠJ 

nebude vykazovať podnikateľskú činnosť, t.j. nebude vykazovať zisk za 
predanú stravu

 Hlasovanie:       Za – 5            Proti – 0  Zdržal sa – 0
8. návrh rozpočtu na r.2008 po úprave v časti  - kapitálové výdavky navýšiť 

o 384 tis.Sk
 Hlasovanie:       Za – 5            Proti – 0  Zdržal sa – 0

c) ukladá:
1. podať návrh na zastavenie exekúcie f. Madeira, s. r. o., Žilina pre nedobyt-

nosť pohľadávky vo výške 873,- Sk
 Termín: 15. 12. 2007 Zodpov.: Slotová

OZNAMY
●	 Obecný	 úrad	 oznamuje	 občanom,	 ktorí	 si	 ešte	 neuzatvorili	 nájomné	

zmluvy	na	hrobové	miesta	na	miestnom	cintoríne,	 že	 tieto	zmluvy	na	
dobu	10-tich	rokov	treba	uzatvoriť	do	31.12.2007.

●	 Obecný	úrad	Vám	opäť	oznamuje	kontakt	na	Pohrebníctvo	Pieta	Žilina,	
ktorá	má	uzatvorenú	zmluvu	s	našou	obcou	na	prevádzkovanie	pohreb-
ných	služieb:	č.	telefónu:	041/723	32	02,	mobil:	0904	418	536

●	 Obecný	úrad	oznamuje	občanom,	že	do	31.januára 2008	 je	daňovník	
dane	z	nehnuteľnosti	povinný	nahlásiť	zmeny	takých	skutočností,	ktoré	
sú	rozhodujúce	pre	vyrubenie	dane	z	nehnuteľností.	Za	zmeny	skutoč-
ností	rozhodujúcich	na	vyrubenie	dane	sa	považujú	napr.	zmena	druhu	
pozemku,	 zníženie	 alebo	 zvýšenie	 výmery	 pozemku,	 zmena	 v	 užíva-
ní	 stavby,	 nadobudnutie	 pozemku	 alebo	 stavby	 do	 vlastníctva,	 alebo	
ich	predaj.	Na	základe	zákona	č.	 582/2000	Z.z.	o	miestnych	daniach	
a	miestnom	poplatku	za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpa-
dy	v	znení	neskorších	predpisov,	 je	občan	povinný	pri	viacpodlažných	
stavbách	priznať	k	dani	zo	stavieb	i podzemné podlažie	(pivnicu)	–	túto	
skutočnosť	nahlásenie podzemného podlažia	je	taktiež	potrebné	na-
hlásiť	na	Obecnom	úrade	do	31.januára	2008.
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Dvere nenesú na 
tom vinu, že sa 
nudíš a nemáš 
činnosť inú...

Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 8, 9 a 10 Obecná matrika
Navždy Nás OpUstili

Anna Ďungelová    13. 12. 1943 3. 10. 2007
Miroslav Janíček    26.   8. 1957 6. 12. 2007

Vianočné zamyslenie
Vážení rodičia, priatelia školy, vážené pani učiteľky, milí žiaci!

Konečne prišli vytúžené Vianoce. Každý rok ich prežívame rovnako a predsa sa 
na ne vždy znova a znova tešíme. Slávia ich ľudia  celého sveta, čo robí Vianoce 
sviatkom spájajúcich ľudí. Pripomíname si narodenie malého dieťatka – Ježiša – 
spred asi dvetisíc rokov v Betleheme. Nielen spev kolied robí z týchto dní neopa-
kovateľný a výnimočný sviatok, ale aj vysvietený a ozdobený stromček, darčeky, 
či nezvyčajne pripravený vianočný stôl. Sviatočná nálada, spev, hry, zvyky, vešte-
nie, to všetko patri  k pocitom domova a lásky v ňom. Slovania v dávnej minulosti 
Štedrý deň uctievali ako sviatok zimného slnovratu, lebo  dňa pomaly pribúdalo 
a noc sa krátila. Vtedy slnko nadobúda svoju moc, ktorej výsledkom bude jar 
a vznik nového života. Pre našich predkov v tomto čase nastala čas radovánok. 
Preto nebola náhoda, že sa práve v tento výnimočný čas znovuzrodenia slniečka 
začal u kresťanov oslavovať Štedrý večer ako sviatok narodenia Ježiška.
Zvyky a tradície udržiavané na Štedrý večer sú v jednotlivých regiónoch rôzne, 
no vo väčšine domov nechýba zapálená sviečka, ktorej svetlo pomáha nájsť ces-
tu, reťazou omotaný stôl, čo vyjadruje pevnosť a jednotu rodiny, rybie šupinky 
a peniaze pod obrusom majú rodine priniesť hojnosť peňazí a šťastia, oblátky 
– symbol spoločného pokrmu všetkých kresťanov, med, orechy a jabĺčka majú 
zabezpečiť zdravie, cesnak a cibuľa ochraňujú pred každým zlom, obilie, kuku-
rica a fazuľa predznamenávajú dostatok potravy a Biblia pripomína posolstvo 
Vianoc.

Očakávaný najkrajší večer roka je už predo dvermi. Keď štedrovečernú oblo-
hu posejú milióny hviezd, rozžiaria sa i hviezdičky na našich vianočných stromče-
koch. Akoby čarom sa aj v našich srdciach zažnú iskierky ľudského tepla. Iskier-
ky, ktoré v nás prebudia úprimnú lásku, nehu, úctu, pozornosť.

Keď vonia ihličie a krásna sviečka horí, keď cítiť tymián a tíško padá sneh, 
to je čas sviatočný, keď všetci sme si blízko, to je čas vianočný, keď má vládnuť 
len pokoj a mier.

Za celý pedagogický kolektív školy Vám všetkým želám veselé, šťastné 
a spokojné Vianoce, prežité v zdraví v kruhu Vašich blízkych.
 Mgr. Daniel Szabados,
 riaditeľ školy

Historické okienko
Vážení a milí spoluobčania. Napriek tomu, že sa blíži vianočný čas, 
s ktorým sa spája hlavne šťastie a pokoj, budeme sa v našom okien-
ku venovať smutnejšej téme, ktorou je cholera. Ale aj tá je bohužiaľ 
súčasťou histórie našej obce, a preto jej tiež treba venovať pozornosť.  
Po cholere sa pozrieme na výstavbu a otvorenie prvej obecnej školy 
v Nededzi. 

Cholera
V prvej polovičke 19. storočia napadla našu obec strašná choroba – cholera, 
kvôli ktorej podľa rozprávania starších občanov zomrelo 70–80 Nededžanov. 
Cholera zúrila v letných mesiacov, ľudia zmorení touto chorobou ležali po 
záhradách, kým ich nevysušila táto hrozná pliaga. Ľudí pochovávali na zvlášt-
nom cintoríne nazývanom „Cholerový“.

Tento cintorín sa nachádza na Prednej Hôrke, vpravo pred zákrutou od 
cesty smerom na cintorín z dolného konca dediny. Cintorín je zakreslený aj 
v mape obce z roku 1863. Do roku 1969 stál na tomto mieste drevený kríž, 
ktorý zničil zub času. Starý drevený kríž už vystriedal kríž železný, ktorý nám 
pripomína túto smutnú udalosť. 

VýStaVba a OtVOreNie prVej ObecNej škOly
Vzdelanosť našich občanov v minulosti bola na veľmi nízkej úrovni. Dôka-
zom bol veľký počet negramotných ľudí, čo vyhovovalo vtedajším vládnucim 
vrstvám. Vyučovanie detí nebolo prevádzané pravidelne počas celého roku, 
ale len v zimných mesiacoch, keď nebolo roboty na poliach. Začiatky vyučo-
vania sa datujú okolo roku 1870. Pri odstraňovaní negramotnosti a zavádzaní 
povinného vyučovania nebolo dostatok kvalifikovaných učiteľov, a tak deti 
vyučovali vzdelanejší občania. Z domácich učiteľov sa spomínajú mená Zajac 
a Pavel. Vyučovalo sa po domoch a ako posledná škola pred výstavbou novej 
sa spomína miestnosť v kamennej budove na Vŕšku, ktorá stála v záhrade nad 
domami Kľučiarikov a Janíkovcov pri Prednej Hôrke. Postupne pri sprísňova-
ní školskej dochádzky malá miestnosť nestačila  a múry sa začali rozpadávať. 
A tak sa pristúpilo k výstavbe školy, ktorá mala názov Rímskokatolícka ľudo-
vá škola. Škola stojí na vyšnom konci dediny.

V roku 1911 sa v novej škole začalo vyučovanie. V budove bola jedna 
učebňa a byt pre učiteľa. Ku škole patrila aj priľahlá záhrada. Vedľa školy pri 
ceste bola postavená kaplnka so soškou svätého Vendelína, ktorá bola pre-
miestnená z kaplnky bývalého kaštieľa.

Prvou učiteľkou v novej škole bola Irena Revická, rodáčka z Trenčína. 
Vyučovala v rodnej slovenskej reči. Bolo to v období národnostného útlaku 
za Rakúska- Uhorska. Po nátlaku maďarských úradov musela odísť a prišla 
ďalšia učiteľka z Kotrčinej Lúčky, ktorá učila znova po maďarsky. 

Tak toto bol ďalší zaujímavý kúsok z histórie našej obce. Dúfam, že vás 
zaujal a obohatil váš rozhľad o histórii Nededze. Nabudúce pokračujeme 
ďalej.
	 obecná	kronika	

Začiatok školského roka v našej materskej škole
Školský rok  sme začali v zrekonštruovanom prostredí. Deti majú pekne zrekonštruovanú 
šatňu, na schodoch je nová podlahová krytina. Zakúpili sme nové učebné pomôcky, kni-
hy do detskej knižnice a pedagogickú literatúru. Na oknách v triedach sú žalúzie, ktoré 
chránia deti pre  priamym slnkom na zamestnaniach, aj pri popoludňajšom spánku. Do 
školského dvora pribudli záhradné stromy, ktoré chceme v budúcnosti využívať  aj na 
zamestnaniach a pobytoch vonku, chýbajú nám však ešte lavičky. Veríme, že v budúc-
nosti sa nám v spolupráci s obecným úradom a urbariátom obce podarí túto záležitosť 
zrealizovať. Za všetko patrí srdečná vďaka obecnému úradu.

Na začiatku školského roka nastúpilo 38 detí, od l. novembra je 39 detí. Ich počet 
sa bude v priebehu  školského roka zvyšovať. Adaptačný pobyt v materskej škole zvlá-
dajú dobre. V edukačnom procese sú aktívne, radi chodia do materskej školy. Rýchlo si 
zvykli aj deti novoprijaté. Majú nových kamarátov, nové vedomosti, zážitky, prosociálne 
vzťahy.

Edukačný proces máme obohatený krúžkovými činnosťami. Deti pracujú so súhla-
som rodičov v spolupráci s pani učiteľkami v krúžku výtvarnej a pracovnej výchovy, 
dramatickej výchovy a v krúžku speváckom s prvkami ľudového folklóru. Ich vedomosti 
využívame v edukačnom procese, na kultúrnych podujatiach a práce detí sú k nahlia-
dnutiu rodičom na výstavkách. Deti chodia do krúžkov radi. V materskej škole sme si 
zriadili aj kútik ľudového folklóru.

Veľké poďakovanie patrí pani Slávke Chabadovej za ušitie doplnkov k detským kro-
jom. Jedná sa o vesty chlapcov i dievčat a zásterky dievčatám. Využila pri svojej práci 
prvky ľudového folklóru a prácu odviedla výborne. Deti sa už tešia na vianočnú besiedku, 
kedy sa budú môcť s nimi popýšiť.

Začiatok školského roka sme zvládli úspešne. Veríme, že v spolupráci s rodičmi, 
obecným úradom a inštitúciami v obci sa nám podarí napĺňať našu víziu: „Veselé deti, 
šťastní rodičia“.

V tomto predvianočnom období dovoľte mi zaželať Vám milé deti, nech Vám radosť 
žiari z očí celučičký rok a nech šťastie sprevádza každý deň Váš krok.  

Veľa zdravia, šťastia a pokoja všetkým občanom.� Vlasta�Hrušková

Zamyslime sa...
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Kým	 začiatky	 slávenia	 Božieho	 narodenia	
kresťanmi	siahajú	do	4.storočia,	dnešný	neod-
mysliteľný	symbol	Vianoc	–	vianočný	stromček	
–	je	oveľa	mladšieho	dáta	a	na	Slovensku	sa	
objavil	v	19.	storočí.

Dávno	pred	jeho	zrodom	existoval	u	mno-
hých	 európskych	 národov	 zvyk	 klásť	 počas	
vianočných	sviatkov	čečinu	a	zelené	vetvičky	
na	 rôzne	 miesta	 domu	 i	 do	 jeho	 hospodár-
skych	častí	ako	ochranu	pred	všetkým	zlým.	
Dlho	 sa	mylne	 predpokladalo,	 že	 pôvod	 via-
nočného	stromčeka	nejako	súvisí	práve	s	tým-
to	zvykom.	Moderný	výskum	však	túto	 teóriu	
vyvrátil	 a	 dokázal,	 že	 stromček	 ako	 symbol	
Vianoc	 vznikol	 v	Nemecku	 v	mestskom	 pro-
stredí.	Prvá	správa	z	jeho	histórie	sa	zachova-
la	v	kronike	mesta	Brémy	z	roku	1570.	Opisuje	
sa	v	nej	jedľa	vyzdobená	datľami,	sladkosťa-
mi	 a	 papierovými	 kvetinami,	 ktorú	 postavili	
v	 cechovej	 budove	 pre	 deti	 remeselníckych	
majstrov.	Už	koncom	16.storočia	si	 vianočný	
stromček	našiel	cestu	z	cechových	budov	i	do	
domácností,	 spočiatku	 len	 protestantských	
remeselníckych	 rodín.	 Pravdepodobne	 naj-

starší	 záznam	 o	 ozdobenej	 vianočnej	 jedle	
v	súkromnom	dome	pochádza	z	roku	1642	zo	
Štrasburgu.	V	nasledujúcich	dvoch	storočiach	
vianočný	 stromček	 prijalo	 čoraz	 viac	 mest-
ského	 obyvateľstva	 a	 po	 prvýkrát	 prenikal	
na	 šľachtické	dvory	a	do	 kostolov,	 spočiatku	
opäť	 protestantských.	 Roku	 1816	 ho	 zazna-
menávame	na	rakúskom	cisárskom	dvore	vo	
Viedni.	 V	 19.	 storočí	 sa	 šíril	 po	 zámkoch	 vo	
Francúzsku,	 v	 Anglicku	 i	 na	 severe	 Európy	
a	dozvedela	sa	o	ňom	aj	Amerika.	V	nemec-
ku	vtedy	už	vianočné	stromčeky	zdobili	školy	
i	hostince.

Z	 Nemecka	 sa	 vianočné	 stromčeky	 šírili	
i	k	nám.	Z	novín	z	roku	1843	opisujúcich	 ich	
predaj	v	Prahe	vyplýva,	že	v	Čechách,	kde	bol	
nemecký	vplyv	väčší,	sa	objavili	skôr	ako	na	
Slovensku,	kde	sa	začali	udomácňovať	až	ku	
koncu	19.	storočia,	a	to	spočiatku	v	mestách.	
Postupne	tak	niekde	vytláčali,	niekde	dopĺňali	
svojich	 predchodcov	 –	 jasličky,	 ktoré	 vznikli	
v	 15.storočí	 v	 cirkevnom	prostredí	 a	 dodnes	
neodlučiteľne	patria	k	slovenským	Vianociam.		
 internet

Mužské meno Mikuláš pochádza z gréčtiny 
a v preklade znamená „víťaz“. Dnes sa s týmto 
menom už stretávame len zriedkavo. V pove-
domí nám však stále ostáva, najmä u detí, ako 
jeden zo symbolov blížiacich sa Vianoc. Na 
sviatok Svätého Mikuláša čakajú deti sladké 
prekvapenia vo svojich čižmičkách.  A možno 
aj preto patrí Svätý Mikuláš medzi najobľúb-
enejších svätcov. Napriek jeho popularite však 
o jeho skutočnom živote vieme veľmi málo.

Narodil sa niekedy okolo roku 270 na južnom 
pobreží Malej Ázie, pravdepodobne v Patare. 
Už v mladosti sa stal povestný svojou dobročin-
nosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom 
v Myre /dnešná Dembra v južnom Turecku/. 
O jeho živote koluje veľa legiend. Jedna z nich 
hovorí, že istý boháč mal tri dcéry. Keď schudob-
nel a jeho rodina už nemala čo do úst vložiť, roz-
hodol sa, že z dievčat urobí neviestky. Dozvedel 
sa o tom biskup Mikuláš, zabalil do kusa látky 
zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopa-
koval trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, že sa 
všetky tri dievčatá mohli čestne vydať. 

V legendárnom životopise sv.Mikuláša 
zohráva významnú úlohu číslo tri. Tri boli 
boháčove dcéry i vrecká zlata, ktorými ich 
vykúpil, traja boli aj námorníci, ktorých vyslo-
bodil z búrky pri tureckom pobreží, zachránil 
troch neprávom odsúdených na smrť.

Mikuláš zomrel  v pokročilom veku. Za deň 
jeho smrti sa považuje 6.december niekedy 

medzi rokmi 346 až 351. Pochovali ho v myr-
skom kostole, kde boli jeho telesné pozostatky 
až do roku 1087. Keď Myru obsadili moslimo-
via, Mikulášove ostatky boli prenesené do tali-
anskeho prístavného mesta Bari, kde žilo veľa 
gréckych prisťahovalcov. Tam postavili nový 
kostol zasvätený Mikulášovi. Z jeho hrobky 
v Bari vyteká vonná látka nazývaná myrha, 
čo vysvetľuje jeho patronát nad voňavkármi 
a množstvo pútnikov prichádzajúcich k jeho 
hrobu.

Na základe legendy o troch chudobných 
dievčatách sa zrejme odvodzuje ľudový zvyk 
v niektorých krajinách obdarúvať sa na sviatok 
tohto svätca drobnými darčekmi. Svätomikuláš-
ska tradícia vychádza  z jeho patrocínia nad deť-
mi. Zvyk obdarúvať deti vznikol v Holandsku 
a odtiaľ sa  rozšíril do Severnej Ameriky, kde 
k nemu prisťahovalci pripojili severské ľudové 
povesti o čarodejníkovi, ktorý zlé deti trestá 
a dobré odmieňa darčekmi.

Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. 
storočí. Mikuláš bol obľúbenou postavou aj 
v stredovekej dráme a je mu zasvätených mno-
ho kostolov, najmä Gréckokatolíckej a Pravo-
slávnej cirkvi.� internet

Lucia
Veľmi významným stridžím dňom sa stal 13.december – deň svätej Lucie. V predvečer 
svätej Lucie preto ľudia jedli ochranný cesnak a robili si ním krížiky na čelo, sluchy, 
bradu a zápästia, ako aj na vchodové dvere a stajne. Na zvýšenie ochranného účinku 
sa dobytok okiadzal dymom z posvätných bylín a na stajňové dvere sa upevnil snop sla-
my. Verilo sa, že keby striga chcela vojsť dnu, musela by najskôr spočítať všetky slamky 
v snope. Pastieri obchádzali s hlasným trúbením celú dedinu  a pred každým domom 
odháňali strigy. Na strednom Slovensku sa k nim pridávali aj mládenci s práskajúcimi 
bičmi, píšťalkami, trúbami a zvoncami...Všetci zúčastnení robili čo najväčší hluk, aby 
odohnali aj tie najdivokejšie bosorky.

Na západnom Slovensku chodili Lucie v bielom, mali zamúčenú tvar a zuby zo zemi-
akov. Jedna nosila vedro s vápnom a štetkou, druhá husie krídlo na zametanie pavučín. 
Obvykle mlčali, aby ich ľudia podľa hlasu nespoznali  a symbolicky čistili príbytky.
 internet

adventný veniec
Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva 
a kráľovskej dôstojnosti. Slovo advent pochád-
za z latinského adventus – príchod. Adventný 
veniec vzdáva hold tomu, kto je očakávaný 
a prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Jeho 
história siaha do 19. storočia, kedy sa narodil 
v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Stal 
sa vychovávateľom a študoval teológiu, aby 
sa mohol stať evanjelickým pastorom. Potom 
pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej ško-
le. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí, 
rozhodol sa zriadiť pre chudobné  a opuste-
né deti útulok, čo sa mu aj podarilo. Útulok 
nazval „Drsný dom“, v ktorom opustené deti 
pod jeho opaterou boli nielen ubytované, ale 
sa aj priúčali remeslu. Na základe neustálych 
otázok detí koľko dní zostáva do Vianoc, sa 
rozhodol vyrobiť veniec s 24-mi sviečkami. 
Každý deň sa zapaľovala nová sviečka. Dnes 
do venca vkladáme štyri sviečky, podľa počtu 
adventných nedieľ a postupne s pribúdajúcimi 
nedeľami ich zapaľujeme.
  internet

Kde sa vzal vianočný stromček

Jedna vločka, druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa dočká...

Svätý Mikuláš
„Na Svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa.“ Kto z nás by nepoznal túto 
vetu, objavujúcu sa na školských tabuliach 6. decembra.
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Štedrý deň býval pôstnym dňom. Ráno sa 
nejedávalo vôbec, v priebehu dňa len veľ-
mi málo. Malým deťom rodičia sľubovali, 
že ak cez  tento deň nebudú jesť, uvidia 
večer zlatú hradu. Keď gazdiná navari-
la a napiekla, celá rodina sa obliekla do 
čistého odevu, gazda zapálil sviečku na 
stole a sviečky na stromčeku pomodlil sa 
a rodine zavinšoval: Pochválen buď Ježiš 
Kristus, vinšujem Vám šťastné Vianoce, 
aby Vám dal Pán Boh zdravia, Božieho 
požehnania, na statečku rozmnoženia, 
hojnosť, prajnosť i v poli úrodnosť, aby ste 
boli veselí ako v nebi anjeli. Po spoloč-
nom Otčenáši si rodina za stolom pospo-
mínala na svojich mŕtvych príbuzných, 
otec pomazal čelá detí medom a začalo 
sa večerať. Po skončení večere sa opäť 
všetci pri stole pomodlili a skôr ako sa 
vybrali zaspievať koledu pod okná príbuz-
ných a susedov, pozreli si darčeky pod 
stromčekom.  Deti si sem-tam pod strom-
čekom našli aj malú hračku  (kúpenú na 
ondrejovskom jarmoku vo Varíne) – dre-
veného koníka, či handrovú bábiku. 

Najväčším sviatkom v roku bolo Božie 
narodenie (25. december).  V tento deň sa 
prísne dodržiaval zákaz návštev. Z domu 
sa vychádzalo len na omšu do kosto-
la. Na Božie narodenie sa nepracovalo. 
Od Božieho narodenia každú nedeľu vo 
Varíne (v pracovných dňoch vo filiálkach) 
chodila farárova koľeda. Farár dostával 
od veriacich obilie. Hneď na druhý deň, 

na Štefana bývala veselá zábava, ktorú 
organizovali mládenci v krčme. Večer 
pred zábavou chodievali známi a susedia 
spievať Štefanom pod okná. 

Koniec starého a začiatok nového 
roka býval sprevádzaný prianím zdravia 
a šťastia. Na Nový rok sa hovorilo: Ako si 
začneš nový rok, tak bude celý rok. Zaka-
zovalo sa jesť hydinu, aby šťastie neodle-
telo z domu. Nový rok bol dňom vinšom 
a vinšovníkov.

Sviatkom Troch kráľov (6. január) sa 
skončil cyklus vianočných sviatkov. V ten-
to deň sa vynášal z príbytkov vianočný 
stromček. Hrávala sa trojkráľová hra. 
Z domu do domu chodievali  chlapci z Ter-
chovej a Oravy oblečení v dlhých bielych 
košeliach s palicami v rukách. V každom 
dome mali prichystanú soľ, chlieb a vodu. 
Aj v tento deň obchádzal s koledou kňaz. 
Svätenou vodou svätil príbytky a ozna-
čoval ich iniciálami G.M.B., pôvodne 
C.M.B., Christus mansionem benedicat, 
čo vo voľnom preklade znamenalo Kris-
tus požehnaj tomuto domu.

Hromnice sú sviatkom pripadajúcim 
na 2.február. V tento deň nosili ľudia 
do kostola na posvätenie veľké vosko-
vé sviece. Tie si rodina opatrovala celý 
rok a rozsvecovala ich najmä pri búrke 
a pod. Na Mateja (25. február) gazdiné 
krížikom označovali čerstvo znesené 
vajíčka a ak nemuseli, nedávali ich pod 
kvočku, pretože verili, že by sa z nich 

vyliahli nepodarky. V tento deň v Neded-
zi  vyberali pre obecných sluhov hlásnika 
a hrobára naturálie v podobe štvrtky žita 
či jačmeňa.  Na Gregora starší obyvate-
lia Nededze spomínajú, že v tento deň sa 
robieval tradičný zosip pre rechtora, kňa-
za a kostolníka. V tomto čase sa pomaly 
končievali páračky (drapačky) trvajúce od 
novembra do fašiangov, ale bol to aj čas, 
v ktorom sa odbavovalo najviac svadieb 
a organizovalo najviac zábav.
 Výber		z	knihy
	 Región	Vodného	diela	Žilina

tichá noc
Táto najznámejšia vianočná pesnička sa spieva nielen v kostoloch, ale i na predvianočných 
a vianočných koncertoch. Počúvajú ju ľudia v domácnostiach i na verejných priestranstvách.

Prvýkrát zaznela na Vianoce roku 1818 v kostolíku v rakúskom Obernsdorfe. Text piesne 
zložil duchovný Joseps Mohr, rodák zo Salzburgu. Požiadal učiteľa Franza Xavera Grubera 
z Arnsdorfu, ktorý v Obernsdorfe zastupoval organistu, aby k jeho básni skomponoval vhodnú 
melódiu s dvoma sólovými hlasmi a – pretože organ mal poruchu – so sprievodom gitary. Podľa 
tradície, Gruber, dojatý textom piesne a jeho posolstvom pokoja a lásky, skomponoval za nece-
lú hodinu nesmrteľnú melódiu, ktorá sa rýchle šírila aj do ďalších miest a obcí v Rakúsku aj v 
iných krajinách.

Joseph Mohr, narodený v roku 1792, vyštudoval teológiu a v roku 1817 bol vysvätený za 
kňaza. Okrem spomínaného Obernsdorfu pôsobil aj vo Wagraime, kde  v roku 1848 zomrel. 
Jeho hrob ešte stále navštevujú domáci a zahraniční turisti, najmä počas vianočných sviatkov.

Učiteľ a organista Franz Gruber, narodený v roku 1787, pochádzal z dedinky Un-
terweitzburg, kde sa narodil ako tretie dieťa v rodine chudobného tkáča. Jeho otec spočiatku 
o talente syna a jeho láske k hudbe nechcel ani počuť. Nadaného chlapca podporoval aspoň 
učiteľ, ktorý ho učil noty a hru na organ. Raz učiteľ ochorel a na obdiv miestnych veriacich ho 
skvele zastúpil dvanásťročný Franz. Hral tak nádherne, že obmäkčil aj otca, ktorý mu nielen 
dovolil ďalej sa hudobne vzdelávať, ale dokonca mu sám kúpil harmónium.

Po štúdiách Gruber pôsobil ako organista v Arnsdorfe, neskôr v Obernsdorfe spolu s kaplá-
nom Mohrom. Zomrel v roku 1863 v mestečku Hallein, kde  bol správcom chóru. Počas svojho 
života skomponoval okolo 90 cirkevných skladieb. Rovnako ako Mohr, ani Gruber neupadol 
do zabudnutia. Na škole v Arnsdorfe je pamätná tabuľa pripomínajúca rodisko piesne Tichá 
noc,svätá noc. Dom, v ktorom skladateľ zomrel, zdobí jeho reliéf.
  internet 

Jedna vločka, druhá vločka, kto bol dobrý, ten sa dočká...
Vianoce u nás pred niekoľkými rokmi...



� N E D E D Ž A N

Mikuláš
V predvečer sviatku sv. Mikuláša  sa deti z obce zišli pri vianočnom stromčeku, aby sa 
stretli so sv. Mikulášom, ktorý už tradične  navštívi každý rok našu obec. Prišiel v sprie-
vode čerta a anjela, aby  deti pozdravil, vypočul si od nich básničky a pesničky. Medzi 
deti tento rok prišiel i pán farár Mišura, ktorý sa s deťmi porozprával a poučil ich, ako 
sa majú správať počas Vianoc.  Za pekné vystúpenie detí, ktoré si pre sv. Mikuláša pri-
pravili,  im sv. Mikuláš porozdával balíčky. Nakoniec sa deti sv. Mikulášovi poďakovali 
a sľúbili, že o rok ho znova počkajú.

Za  vydarené  stretnutie  treba  poďakovať  starostovi  a  oranizátorom  akcie,  hasičom 
a poslancom Obecného zastupiteľstva za pekný stromček a za to, že balíčky boli oboha-
tené vitamínmi (ovocie), ďakujeme sponzorovi J. Trnovcovi.

Zopár pekných a múdrych viet
Úsmev je lacnejší ako elektrina a dáva viac 
svetla.

Výsledkom myslenia nemá byť pocit, ale 
čin.

Najcennejšia vec, ktorú môžeme darovať dru-
hému človeku, je náš čas.

Nevyčítaj životu čo Ti nedal, ale uč sa oce-
ňovať čo Ti dal.

Sú chvíle v živote, keď nám prítomnosť druhé-
ho tak veľmi chýba, že stále by sme ho chceli 
mať pri sebe.

Len tá vec je stratená, ktorú sme už vopred 
vzdali.

Láska je jediným kľúčom, ktorý dokáže otvo-
riť všetky dvere.

Najväčším šťastím v živote je vedomie, že 
nás niekto miluje preto akí sme, respektíve 
napriek tomu, akí sme.

Bol raz jeden Ferko, ktorý nechcel chodiť do školy. 
Jedno ráno sa Ferkovi nechcelo ísť do školy, tak sa 

vyhovoril mame, že ho bolí brucho. Mama mu uverila. Ferko 
išiel k doktorovi a on  povedal, že mu nič nie je. Potom prišli 
domov a mama ho vyhrešila. 

Na druhý deň ho naozaj bolelo brucho. Už mu mama 
neuverila. Tak musel ísť do školy a tam ho ešte viac bole-
lo brucho. A keď písali diktát, napísal ho zle. Prišiel domov 
s poznámkou. Oco ho vyhrešil a povedal mu, že keď si to 
neopraví, má domáce väzenie. 

Na ďalší deň písali opäť diktát a Ferko ho napísal najlep-
šie z celej triedy. Prišiel domov a všetci ho pochválili. Aj jeho 
5 ročný brat ho pochválil. 

Ale na druhý deň ho opäť bolelo brucho a mama mu 

uverila. Pre istotu išli k lekárovi. Lekár povedal, že Ferko je 
vo veľmi zlom stave a že musí byť celý týždeň v posteli. Fer-
ko sa veľmi potešil, že nemusí ísť do školy. Ale v posteli mu 
bolo smutno za kamarátmi. 

Potom bol víkend a v pondelok Ferko musel znova ísť do 
školy. Písali diktát a napísal ho najhoršie z celej triedy. Prišiel 
domov a hneď mal domáce väzenie. Ferko bol sklamaný a 
išiel spať. 

Na druhý deň musel ísť do školy, ale zasa sa mu nechce-
lo. Povedal mame, že ho bolí hlava. Už nešli k doktorovi a 
Ferko zabudol všetko, čo sa v škole naučil. Mama ho poslala 
do obchodu a Ferko si v obchode nevedel spočítať nákup a 
konečne si uvedomil, že škola je pre neho dôležitá.

	 Tomáš	Beliančín	(3.	ročník)	a	Danko	Brezovský	(2.	ročník)

O 8-ročnom Ferkovi, ktorý nechcel chodiť do školy

V dnešnom modernom svete je ešte stále po-
trebné hovoriť o Právach dieťaťa, ktoré boli 
prijaté v Dohovore o právach dieťaťa organi-
záciou OSN.
Prečo?
Lebo i v dnešnej dobe sa porušujú. Stáva sa 
to i na Slovensku:
– deti žijú v chudobe, lebo rodičia nemôžu, 

nechcú, alebo nedokážu zabezpečiť pri-
merané prostriedky,

– deti chcú žiť so svojimi rodičmi, alebo s 
ľuďmi, ktorí sa o nich najlepšie postarajú, 
ale nemôžu,

– všetky deti nedostanú rovnakú zdravotnú 
starostlivosť,

– nie všetky deti môžu dostať adekvátne 
vzdelanie,

– nie vždy môžu vyjadriť svoje názory a 
stretávať sa slobodne,

– niektoré deti sú využívané ako lacná pra-
covná sila,

– deti handicapované sú stále vyčleňované 
zo spoločnosti,

– sú i deti zanedbávané, zneužívané a týrané.
Toto je len časť z veľkého množstva práv 

dieťaťa, ktoré sa porušujú. Deti sú naša bu-
dúcnosť, náš obraz, preto čas, láska, peniaze 
a energia investovaná do detí sa nám vráti.

V čase, keď do našich domovov príde 

vôňa Vianoc a my, ľudia, sme trošku citlivej-
ší a láskavejší, skúsme pre deti urobiť niečo, 
čo im poteší srdiečko. Darčeky nechajme na 
Ježiška. Najviac, čo môžeme urobiť, je, že im 
dáme pocítiť našu lásku. Či to bude teplé ob-
jatie, pekné slovo alebo bozk, to necháme na 
Vás, garantujem však 100 %-nú návratnosť.
 G. B.

prÁVa DieŤaŤa

My,	 ľudia,	 sme	 jedna	 veľká	 rodina.	 Tiež	 sa	
Vám	stalo,	že	v	našej	obci	sa	medzi	sebou	
občania	stretneme	,	pozdravíme	a	ideme	ďa-
lej?	Áno,	 je	 to	samozrejmosť	–	každodenný	
život.	Keď	sa	však	už	stretneme	napr.	v	ne-
mocnici	alebo	niekde	na	dovolenke,	ďalej	od	
obce,	už	sme	si	bližší,	už	sa	usmievame.	Je	
nám	akosi	lepšie,	veď	je	tu	niekto	od	nás.	Je	
od	nás	–	je	náš.	Reťazec	života	však	ide	ďa-
lej,	keď	sme	v	cudzine	a	stretneme	niekoho	
zo	 Slovenska,	 zasa	 sme	 si	 bližší,	 a	 tak	 by	
sme	mohli	pokračovať	ďalej,	každý	z	nás	ur-
čite	takýto	pocit	spolupatričnosti	–	pocit	veľ-
kej	rodiny	zažil.	

Vráťme	sa	však	opäť	do	našej	veľkej	ro-
diny	do	Nededze.		V	roku		2006		prišli	k	nám		
chlapci	z	Oravy,	aby	u	nás	vybudovali	kana-
lizáciu.	 Postupne	 ako	 čas	 utekal,	 práce	 na	
výstavbe	 kanalizácie	 pokračovali.	 Nuž	 bolo	

nám	všelijako.		Cesty	sme	nepoznávali,	všet-
ko	 sa	 nám	 pred	 očami	 menilo	 k	 horšiemu,	
hlavne	 keď	 pršalo	 alebo	 snežilo	 a	my	 sme	
obchádzali	výkopy.	Ale	to	všetko	patrilo	k	ich	
práci,	pracovali	za	každého	počasia,	v	zime,	
i	 keď	bolo	horúco.	Nuž	a	pritom	sa	pomaly		
stávali	členmi	našej	nededzkej	rodiny.	Obča-
nia	 si	 	 zvykli,	 že	 nás	 veselo	 zdravia,	 povy-
pytujú	sa,	čo	ako	sa	u	nás	deje,	čo	nového.	
Ich	prístup	k	práci,	zmysel	pre	humor,	ochota	
pomôcť	každému	kto	sa	na	nich	obrátil,	 len	
potvrdzovali	to,	že	k	nám	patria.		Nuž	chlap-
ci	z	Oravy	ďakujeme	za	kamarátsky	prístup	
k	našim	občanom,	za	pomoc	pri	prípojkach,	či	
už	dobrou	radou,	alebo	inou	prácou.		Chlapci	
z	Oravy	patríte	do	našej	veľkej	rodiny,	keď	sa	
niekde	vo	svete	stretneme,	určite	sa	budeme	
usmievať.

Ďakujeme.

Veľká rodina
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Občasník o živote a dianí v obci  „Nede-
džan“ sa Vám do Vašich domov dostáva 
po štvrtýkrát. Dostáva sa  Vám v čase, keď 
na  adventnom venci  horí tretia svieca, čo 
je nezvratný dôkaz, že Vianoce nám klopú 
na dvere. 

Áno sme v čase, keď po rokovaniach 
nastane pokoj, po spravodlivosti milosrden-
stvo,  po krivde odpustenie, po falošnosti 
pravda, po depresii nádej.

Je to aj čas určitého stíšenia, zamysle-
nia sa nad končiacim sa rokom, teda čas 
hodnotenia či bilancovania, ale tiež čas kla-
denia si nových predsavzatí do roku nastá-
vajúceho.

Končiaci sa rok 2007 v samospráve pri-
niesol určitú stabilitu, či už v presune kom-
petencii na obce a mestá, ako aj stabilitu vo 
finančnom vyjadrení. Takto môžeme hod-
notiť aj našu obec. Aj v našej obci sme sa 
mohli sústrediť na realizáciu a dokončenie 
už začatých projektov pre prospech oby-
vateľov obce. Kanalizácie obce v celkovej 
dĺžke 4303 m (oproti plánu 4043 m ) bola 
skolaudovaná a daná do užívania. Kanali-
začné prípojky boli realizované aj k budú-
cim stavebným pozemkom. Oproti plánu 
184 prípojok v dĺžke  953 m bolo ukonče-
ných 297 v dĺžke 1659 m. V súčasnosti na 
kanalizáciu je pripojených cca 50% domác-
nosti.

Mám za to, že životné prostredie v ob-
ci a jeho katastri by sa malo aj zásluhou 
odkanalizovania obce zlepšovať. (potok 
Kotrčina by mal byť odbremenený od zne-
čisťovania) Miestne komunikácie boli po-
stupne upravené do lepšieho stavu. Ulica  
Na Záhumní bola dokončená podľa pro-
jektu novým asfaltovým povrchom. Ostane 
nám neupravená ulica Potočná, ktorú by 
sme chceli zrealizovať v celej šírke v roku 
2008.

V II. polroku sa nám podarilo opraviť –  
zrekonštruovať reguláciu potoka v najviac 
poškodenej časti v dĺžke cca 220 m.

Ďalej bola zrealizovaná úprava  pries-
torov obecného úradu, rekonštrukcia a vý-
mena rozvodov kúrenia v kultúrnom dome 
a obecnom úrade. Boli upravené verejné 
priestranstvá pred kultúrnym domom ( resp. 
MŠ ), pri cintoríne – rozšírenie miesta na 
parkovanie. O úpravu priestranstva pred 
kultúrnym domom sa zaslúžili členovia 
OHZ pod vedením p. Ladislava Staňu, ktorí 
aj touto aktivitou prispeli k oslavám 90.výro-
čia vzniku hasičstva v našej obci.

Obecný úrad počas roka začal pracovať 
na pasportizácií hrobových miest na miest-
nom cintoríne aby  postupne aj v tejto oblasti  
bol zavedený určitý poriadok a systém. 

Podarilo sa nám zrealizovať a majet-
koprávne vysporiadať pozemok  v lokalite 
Záplotie  pre budúcu infraštruktúru tak, že 
sme mohli s niektorými prácami aj začať.

V obci sa už tri roky realizuje separova-
ný zber, ktorý by mal viesť k zníženiu zme-
sového, teda komunálneho odpadu, teda 
aj nákladov. V skutočnosti tomu tak nie je, 
ba mnohí zo spoluobčanov využívajú resp. 
zneužívajú a odpad rôzneho druhu vyvážajú  
a vytvárajú divoké skládky. Tiež kontajner ur-
čený na stavebný odpad slúži mnohým z nás 
na všetko možné, len nie na stavebný od-
pad. V súčasnosti obec štvrtinu nákladov na 
likvidáciu odpadu stále dotuje, pričom práve 
tento poplatok na 100% má hradiť občan. 

Obec, ako zriaďovateľ Materskej školy 
vytvára pre najmenších občanov a tiež uči-
teľky MŠ čo najlepšie podmienky, aby vý-
chova a vzdelávanie bolo prvoradé a ube-
ralo sa tým správnym smerom. 

Počas roka deti využívajú aj vonkajšie 
priestory, ktoré nie vždy sú aj bezpečné. 
Mám na mysli rozbité sklo, poškodené lavič-

ky, kolotoč a rôzne iné veci.  Nie, tí maličkí 
to nerobia, ani pani učiteľky. Áno, sú medzi 
našou dorastajúcou mládežou jednotlivci, či 
skupinky, ktorí majú záujem robiť zle, po-
škodzovať, alebo ničiť či už súkromný alebo 
obecný majetok. Apelujem na rodičov, ale 
aj Vás spoluobčanov, aby sme si podstatne 
viac všímali, čo robí, ako žije naša mládež.

Obec pritom vytvára priaznivé podmien-
ky pre športovú činnosť a aktívne vyžitie 
sa mládeže, ktorých voľných čas je okrem 
iného možné využiť i zapojením sa  v ha-
sičskej zdatnosti. 

Pri vzájomnom sa stretávaní pociťujem, 
že z nášho každodenného spolunažívania 
sa vytrácajú duchovné hodnoty ako dobro, 
obetavosť, schopnosť dávať a slúžiť. Tiež 
naše právne vedomie nie je príliš vysoké. 
Obec má maximálny záujem, aby bol občan 
informovaný o dianí v obci. Napriek tomu 
si myslím, že občan môže získať najviac 
informácií o dianí v obci na zasadnutia sa-
mosprávy, ktoré sú verejné. Túto možnosť 
nevyužívame, čo svedčí o malom záujme 
o veci verejné. 

Vážení	spoluobčania,

pred	nami	sú	tu	najkrajšie	sviatky,	v	ktorých	
by	malo	byť	veľa	lásky	a	žičlivosti,		možno	
aj	pochopenia	a	odpustenia.	Málokto	z	nás	
si	uvedomuje,	že	toto	sú	tie	najdrahšie	dary	
aké	môžeme	dať	a	sú	ďaleko	cennejšie	ako	
dary	materiálne.

Záleží	na	nás,	či	sa	pokúsime	aspoň	tro-
chu	odchýliť	dvere	ľudského	srdca,	najskôr	
svojho	 a	 potom	 aj	 iných,	 aby	mohol	 prísť	
Ten,	 ktorý	nie	 je	 iba	dodávateľom	 radosti,	
ale	ktorý	je	Radosť	a	ktorý	o	sebe	povedal,	
že	On	je	Cesta,	Pravda	a	Život.	

	 starosta	obce	

Vážení spoluobčania!

Vinšujeme Vám mnoho dobrého,
od Pána Boha všemohúceho.
Na poli úrodu, v stodolách plnosti,
na statečku rozmnoženia
a na dietkach potešenia.
Aby ste mali šťastia, zdravia
stáleho a miestečka nikdy prázdneho.

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov,
do nového roka veľa zdravia, šťastia, 
rodinnej pohody a pracovných úspechov
Vám prajú: starosta obce a poslanci
Obecného zastupiteľstva v Nededzi. 
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Rok 2007 pomaly končí ...
Január	 nám	 začal	 takou	 „nijakou“	
zimou,		netešili	sa	hlavne	deti.

Potom	prišli	fašiangy	–	tradícia,	
ktorá	už	nesmie	chýbať.

Veľká	noc	–	oslávili	sme	najväč-
ší	kresťanský	sviatok

Potom	 	 sme	 už	 pracovali	 na	
záhradkách	 a	 všetci	 sme	 sa	 tešili	
z	príchodu	jari.

V	máji	sme	tradične	vzdali	úctu	
všetkým	 našim	 matkám	 a	 starým	
matkám.

Hneď	 začiatkom	 júna	 sme	 si	
zašportovali	 s	 deťmi,	 tešili	 sa	 zo	
slniečka.

V	 júli	 sme	 užívali	 dovolenky,	
a	oslavovali	sme	s	našimi	hasičmi	
ich	výročie.

Dovolenky	 	v	auguste	boli	v	pl-
nom	prúde,	ale	aj	práce	na	kanali-
zácii	v	obci.

Škola	sa	začala	ako	vždy,	slávili	
sme	hody	a	so	septembrom	prišla	
pomaly	aj	jeseň.

V	októbri	si	tradične	pripomína-
me	mesiac	 úcty	 k	 starším	–	 tento	
krát	sme	dôchodcov	vyslali	na	zá-
jazd,	 aby	 poznávali	 krásy	 Sloven-
ska.

November	–	dušičkové	obdobie,	
spomíname.

A	 na	 konci	 roka	 bilancujeme,	
tešíme	sa	na	Ježiška	a	vítame	už	
rok	nový...	


