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Sme tu opäť
Vážení spoluobčania

v predveľkonočnom období ste do Vašich domovov dostali prvé číslo 
nededzkého občasníka. Prešlo pár týždňov a „Nededžan“ je opäť u Vás, 
s tou istou snahou, s tým istým zámerom informovať Vás o dianí v obci. 
Keď ho budete čítať a my veríme, že budete, určite Vás všeličo napadne, 
čo by v ňom mohlo byť. Nenechávajte si to pre seba. Každý nápad, názor, 
postreh, či pozitívny alebo negatívny, je vítaný. Nie vítaný, ale priam nut-
ný. Noviny sú zrkadlom doby. „Nededžan“ chce byť zrkadlom našej obce. 
Do nej patríte Vy, milí spoluobčania. Nebojte sa objaviť v tomto zrkadle. 
Preto zoberte papier, pero, prípadne zapnite počítač a napíšte, čo sa Vám 
v obci páči, či nepáči. Urobte to čo najskôr.

Bez Vás, milí spoluobčania, to proste nejde.

Tešíme sa na každý Váš názor.
Redakčná rada

Zajkovia Filip a Bibo sa rozhodli, že pôj-
du na hríby. Boli to veľmi dobrí kamaráti. 
Vzali si košíky a išli. Vybrali si neďalekú 
horu za veľkými skaliskami.

Filip ako veľký šampión sa začal špl-
hať na skaly ako prvý. Bibo ho varoval, 
aby sa tak nehnal. Ale Filip ho nepo-
čúval a ešte pridal do nepozorného špl-
hania. Ale zrazu, čo sa nestalo.  Filip sa 
pošmykol na šmykľavej skale. Bibo to 
nevidel. Filip na neho zakričal: „Bibo, 
pomóóóóóc!“ Bibo sa hneď spustil na 
zem zo skál, lebo bol ešte nízko. Neve-
del, čo má robiť, ale v tom mu napadlo, 
že v taške ma vysielačku. Dalo sa ňou te-
lefonovať na čísla policajtov, záchranárov 
a hasičov. Hneď ju vytiahol. „Aké číslo 
majú záchranári?“ volá na Filipa. Ale 
Filip nemohol odpovedať, lebo si šetril 
dych, aby vydržal na ostrej skale. Bibo 
chvíľu premýšľal a potom si spomenul 
na jedno číslo. Zavolal a na jeho prek-
vapenie sa ohlásila z vysielačky teta zá-
chrannej služby. Filip už nevydržal držať 
sa na skale a začal padať. Zachytil ho len 
strom, ktorý bol ešte vysoko nad zemou. 
Bibo sa Filipa snažil upokojiť: „O chví-
ľu príde záchranka!“ Filip sa zaradoval, 

ale starý strom ho zatiaľ pustil. Konár 
len tak zaprašťal a Filip leží nehybne na 
zemi. Bibo zbadá záchranku. Naozaj to 
bola zajačia záchranka. Veľké auto s krí-
žikom na dverách a na prednom  plechu 
boli nakreslené uši. Ozajstná zajačia sa-
nitka. Vezmú Filipa na nosidlá a vezmú 
so sebou aj Biba. Prišli do nemocnice 
a v zajačej čakárni čaká Bibo na Filipove 
výsledky. Nebolo to vážne. Akurát si to 
odniesla zlomená noha, poranené bruško 
a ušká. Naozaj to nebolo vážne, lebo Fi-
lip sa z toho dostal za pár týždňov.

Preto si aj my zapamätajme číslo 155. 
Keby sa nám stalo niečo ako Bibovi a Fi-
lipovi a potrebovali by sme záchrannú 
službu.

martina Sklenárová

prečo si pamätať číslo...

Pravda
Má mnoho tvári,
každý deň zas inú stretneš,
strieda všetky páry,
nikdy ju však spoznať nesmieš.
Míňajú sa dni 
a ty stále dúfaš,
že nepríde posledný,
opäť to skúšaš.
Ona je však ukrytá
za krásne, sladké slová,
cesta k nej je zložitá
a nevieš, ako sa zachová.
Možno ti ukáže,
ale ty ju nespoznáš,
prekvapiť ťa dokáže,
prečo ju stále hľadáš?
Veď každý na ňu zabudol,
už len vo snoch lieta,
už to nie je ten idol,
čo minulé letá.
Dávno je už odsúdená,
nemá silu bojovať,
odvšadiaľ je vyradená,
nebude viac kraľovať.
Ale ty sa nevzdávaš,
ideš za svojím cieľom,
takmer ju už nenachádzaš
zahalenú celú v bielom.
Nie je stará ani mladá,
ani dieťa nie je,
svoju šancu viac nehľadá,
viac sa už nesmeje.
Je iná a slabá veľmi,
vôbec ju nespoznávaš,
ale je to pravda, ver mi, 
svoju ruku jej podávaš.
Pravda ju však nechytá,
do pasce sme ju lapili,
už nie je celá dobitá,
lebo dávno sme ju zabili.

             Katarína Maršalová

Čas prázdnin a dovolenky 
nadišiel nám znenazdajky.

Zaželať by sme Vám radi,
nech tento čas každý z Vás strávi

v pohode a v plnom zdraví.

Hasičská a záhranná služba
112, 150

Záchranná služba
112, 155, 16 155

Polícia
112, 158
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uznesenia obÚ v Nededzi – č. 3, 4 a 5
uznesenie č. 3 zo dňa 30. 3. 2007

obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a) berie na vedomie:
 1.  informáciu o podanej žiadosti na Ministerstvo financií o dotá-

ciu na zveľadenie obecného majetku 
 2.  informáciu o stretnutí poslancov Ob. zast. s občanmi NSR, 

ktorí majú záujem vybudovať rekreačné zariadenie v obci
 3. informáciu o dobe prázdnin v MŠ Nededza v dňoch 5.–10. 4. 

2007
 4. informáciu o stave prác pri výstavbe kanalizácie
 5. informáciu o vyhodnotení verejnej súťaže vypísanej na rekon-

štrukciu potoka
 6.  predložený návrh koncepcie obecných novín „Nededžan“

b) schvaľuje:
 1. doplnený program Obecného zastupiteľstva
  Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0
 2. overovateľov zápisnice:  Milan  Drábik, Ing. Miloš Janek
  Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa – 0
 3. Zmenu a doplnok č.2 ÚPN obce Nededza a Nariadenie o zá-

väznej časti Zmeny a doplnku č. 2 ÚPN obce Nededza (Prie-
myselná zóna a Športový areál) s pripomienkou: v Článku č. 
11, bod 4. upraviť vzdialenosť 50 m  na 80 m

  Hlasovanie:  Za – 5 Proti – 1 Zdržal sa – 0
 4. Zmenu a doplnok č. 3 ÚPN obce Nededza a Nariadenie o zá-

väznej časti Zmeny a doplnku č. 3 ÚPN obce Nededza (loka-
lita Pred Chríp, Za Chríp, Stav) s pripomienkou: v celom texte 
nariadenia zmeniť označenie polyfunkčnej zóny – občianska 
vybavenosť z B2 na B1

  Hlasovanie: Za –  5 Proti – 1 Zdržal sa – 0
 5. doplnenie člena komisie v zmysle zák. č. 357/2004 Zb. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejného fun-
kcionára – PhDr. Peter Vajda

  Hlasovanie: Za –  6 Proti – 0 Zdržal sa – 0
 6. správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za r. 2006
  Hlasovanie: Za –  6 Proti – 0 Zdržal sa – 0
 7. odmenu starostovi obce pri príležitosti životného jubilea
  Hlasovanie: Za –  6 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c) ukladá:
 1. zaviesť evidenciu sťažnosti a podnetov od občanov
  termín:  30. 4. 2007 Zodpov.: Ob. úrad
 2. archívnu knihu viesť v súlade s Registratúrnym poriadkom
  termín: do 30. 4. 2007 Zodpov.: Ob. úrad
 3. nájsť vhodného občana, ktorý by zabezpečoval prevádzkovanie 

cintorína
  termín: do 30. 4. 2007 Zodpov.: Ob. zastupiteľstvo
 4. reláciou v MR upozorniť občanov na zákaz vývozu odpadu na 

lesné cesty 
  termín: do 30. 4. 2007 Zodpov.: Ob. úrad

d)  súhlasí:
 1. s vypracovaním Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

uznesenie č. 4 zo dňa 18. 5. 2007
obecné zastupiteľstvo v Nededzi

b) berie na vedomie:
 1. informáciu o odpovedi Slov. vod. podniku – Povodie Váhu na 

našu žiadosť na opravu prehrádzky a odstránenie nánosov na 
hornom toku potoka 

 2. informáciu o mimoriadnom Valnom zhromaždení SVS Žili-
na–Kysuce

 3. informáciu o akcii Deň matiek 
 4. informáciu o stave prác pri výstavbe kanalizácie
 5. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za r. 

2006
 6. návrh záverečného účtu za rok 2006  
 7. správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zosta-

venej 31. 12. 2006
 8. informáciu o materiálovom a reprezentačnom zabezpečení 90. 

výročia vzniku Obecného hasičského zboru
   9. informáciu o poskytnutí príspevku vo výške 1230,– Sk pre ZŠ 

Gbeľany na „Deň detí“
 10. informáciu o prípravných prácach na rekonštrukcií koryta po-

toka „Kotrčiná“
 11. informáciu o ponukách na vykonanie pasportizácie hrobových 

a voľných miest na cintoríne
 12. informáciu o úprave platu starostu obce a hlavného kontrolóra 

podľa priem. mesačnej mzdy v NH za rok 2006 s platnosťou 
k 1. 1. 2007 

b)  schvaľuje:
 8. program Obecného zastupiteľstva     
  Hlasovanie: Za – 6 Proti – 0 Zdržal sa - 0 

 9. overovateľov zápisnice:  Mgr. Marián Cesnek, PhDr. Peter Vaj-
da

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

c) ukladá:
 4. zabezpečiť akciu Deň detí dňa 2.6.2007 0 13,30 hod
  termín:  2. 6. 2007 Zodpov.: OŠK Nededza + Ob. úrad
 2. zverejniť Návrh záverečného účtu za rok 2006 v obecnej tabuli 

po dobu 15 dní
  termín:  ihneď Zodpov.: p. Slotová

uznesenie č. 5 zo dňa 25. 6. 2007:
obecné zastupiteľstvo v Nededzi

c) berie na vedomie:
   1. informáciu o stretnutí s manželmi Stúckemanovcami z NSR 

v súvislosti so záujmom o výstavbu rezidencie  v Nededzi 
   2. informáciu o riešení sťažnosti manželov Pavla Markuša a Zu-

zany  na výstavbu miestnej komunikácie Na Záhumní
   3. informáciu o výťažku z dražby nehnuteľnosti f. Kera – Exekú-

torský úrad JUDr. Rišian
   4. informáciu o kolaudácií časti kanalizácie, ktorá sa uskutoční 

dňa 2. 7. 2007 o 10.00 hod
   5. predložené informatívne plnenie rozpočtu k 31. 5. 2007
   6. informáciu o stave prác pri výstavbe kanalizácie
   7. informáciu o prípravných prácach na vybudovaní inžinierskych 

sietí v lokalite Záhumnie
   8. informáciu o prevádzke Materskej školy počas prázdnin a plá-

novaných údržbárskych prácach
   9. informáciu o príprave vydania 2. čísla časopisu „Nededžan“
 10. informáciu o možnosti vybudovania viacúčelového športové-

ho ihriska pri financovaní 50 % nákladov získaných z cudzích 
zdrojov

 11. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kon-
trolóra za rok 2006.

 12. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 
2006.
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Obecná matrika

Tu na tomto mieste boli tri slovíčka, milí moji. Zo slova Nededza 
písmenka sa strácali, márne sme ich hľadali.

Zamyslime sa...

Láska rodí vždy len lásku. (SOFOKLES)

obecná matrika od 1. 1. 2007 do 25. 6. 2007
uZreli Svetlo Sveta
 

Matej Gajarský 2. 1. 2007
Anton Vajda 23. 2. 2007
Matej Lutišan 27. 2. 2007
Lukáš Grofik 1. 4. 2007
Marek Smid 4. 4. 2007
Alžbeta Živčicová 9. 5. 2007

Navždy NáS opuStili

Zuzana Vajdová                    11.   8. 1926 3. 1. 2007
Mária Cesneková                  17. 12. 1954 7. 5. 2007

NededZká príroda
V jedno krásne prázdninové ráno som otvorila okno, aby tá úžasná vôňa 

kvetov zašla až k nám domov. O pár minút sa zobudila aj moja mladšia 
sestra, lebo jej bolo trochu chladno. Tak som dala aspoň vetráčku, aby nebol 
taký prievan. Išli sme na vzduch do záhradky. Na ulici som zbadala moju 
kamarátku, s ktorou rada chodím zbierať podbeľ. Zavolala ma, či by som aj 
dnes nešla zbierať. Pokývala som hlavou, že môžem, ale jedine so sestrou, lebo 
by začala plakať. Neprekážalo jej to, no len čo sme vyšli na kopec, boleli ju 
nohy a neovládla už ísť. No ja som to tušila, tak som si ešte pred tým zobrala 
batoh  a v ňom bol čaj a deka. Keď si trocha oddýchla, vzali sme ju domov. 
Vybehli sme znova na kopec a obdivovali prírodu okolo našej peknej dedinky. 
Máme tu skoro všetko. V iných dedinách majú len lesíky, no my sa môžeme 
pýšiť našou prírodou. Boli sme hrdé na svoju dedinu, pretože je to naozaj zlatý 
poklad a vzácnejší než najväčší diamant na svete. V tej chvíli som nežiarlila na 
deti z mesta, pretože tam majú nákupné centrá, kiná či divadlá. Skôr som ich 
ľutovala, pretože taká krása sa nevidí vždy. „No dajme sa do práce,“ povedala 
som kamarátke. Bolo tam podbeľu a podbeľu. Nevedeli sme, kde máme začať. 
No vtedy sme ho zbadali. Psa. Čierneho ako uhoľ. „Určite sa stratil,“ povedala 
kamarátka. „Alebo utiekol a nevie, ako sa má vrátiť,“ dodala som. No vtedy 
sme ho prestali ľutovať, ale radšej sme sa schovali. Behal hore dolu asi 10 
minút, nevedel kam ísť. Preskakoval potôčik a nakoniec sa stratil v zákrute 
cesty. Prestali sme sa báť a zbierali sme ďalej. Nazbierali sme už dva plné ko-
šíky. Jeden môj a druhý jej. Bola to zábava. Vybehli sme na Vajánok. Tam sme 
videli dve kravy, ako sa pasú a bučia. Ešte sme sa chvíľu naháňali hore a dolu 
kopcom, ale keď sme boli unavené, išli sme domov. Rozlúčila som sa s plnou 
rukou konvaliniek, ktoré sme si cestou nazbierali. Pozdravila som ju a išla som 
domov. Sestra mi vyšla v ústrety a potešila sa krásnym kvetom.

kristína Bielková

Ceňme si našu rodnú zem
Boh stvoril svet, prírodu a až potom nás, ľudí. preto by sme  mali prí-
rodu brať ako matku, ktorú si treba vážiť a ctiť si ju... možno to tak aj 
spočiatku bolo, ale človek po čase zistil, že niet tvora nad neho na tejto 
planéte, a preto zmenil  svoj postoj k prírode. postoj závislosti človeka 
od prírody sa zmenil na závislosť prírody od človeka. ale tak to nemá 
byť. máme to trošku pomýlené. veď dary, ktoré nám dáva príroda, sú 
na nezaplatenie. Bez nich by sme nemohli dýchať, piť, stravovať sa, 
a teda ani  žiť. a my si to už nevážime. prírodu berieme ako bežnú sú-
časť nášho života. ako raritu. ale tak to nie je. príroda nie je raritou. 
Je to najväčší dar, aký sme kedy dostali. Bez nej by sme neexistovali. 
pretože my sme závislí od prírody. Nie ona od nás. a preto by sme ju 
mali chrániť, ctiť si ju, snažiť sa využívať všetky dary, ktoré nám dáva, 
najlepšie ako vieme, ale tak, aby sme ju zbytočne nezabíjali a neničili. 
preto sa obzrime okolo nás. povšimnime si krásu, ktorou nás príroda 
obklopuje. rozkvitnuté stromy, lúky, zvieratká, žblnkotajúce potôčiky, 
zelené kopce...vedeli by sme bez tohto žiť? Nie! ale všimnime si aj od-
padky, ktoré sa váľajú na rozkvitnutých lúkach, našich cestách, znečis-
tené potoky... Bez toho by sa  dalo žiť. Či nie? Snažme sa čo najmenej 
zaťažovať prírodu našou nezodpovednosťou a možno aj lenivosťou. 
a na druhej strane ju zveľaďujme a oslavujme ju. 

príroda nás obdarúva každým dňom. a preto sa zamyslime nad tým, 
čo my robíme pre ňu, ako jej ďakujeme za všetko, čo nám dala. veď vďa-
ka jej kráse a čistote je každý náš deň krajším. 

b)  schvaľuje:
 10. program Obecného zastupiteľstva
  Hlasovanie: Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa - 0
 11. overovateľov zápisnice:  Jozef Bíroš, Miroslav Cesnek
  Hlasovanie: Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
   3. Záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad obce Ne-

dedza za rok 2006
  Hlasovanie: Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
   4. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške  

2 487 718,39 Sk, zisteného 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 záko-
nov v znení neskorších predpisov, na: 

  – tvorba rezervného fondu 2 487 718,39 Sk
  Hlasovanie: Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
   5. Zakúpenie revíznej šachty do hĺbky 1m pre vlastníka kanali-

začnej prípojky z rozpočtu obce. Náklady prevyšujúce hĺbku 
1 m si uhrádza vlastník kanalizačnej prípojky.

  Hlasovanie: Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
   6. zakúpenie osobného motorového vozidla pre Obecný úrad cca 

do výšky 500 tis. Sk z financií rezervného fondu
  Hlasovanie: Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
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Človek a oheň, obec a požiarna ochrana, 
požiarnici a svätý Florián to sú spoje-

nia, nad ktorými sa už po niekoľko generácii 
takmer nikto ani nezamyslí. Patria k sebe, 
veď je naozaj ťažko predstaviť si spoločenstvo 
obyvateľov obce, ktorému by chýbali obetaví 
a odvážni ľudia, ochotní zanechať akúkoľvek 
dôležitú prácu alebo prerušiť odpočinok a spá-
nok a bežať na pomoc, keď zaznie signál, že 
u niekoho horí.

Požiarna zbrojnica vždy dodávala a dodáva 
sebavedomie občanom obce v boji proti požiaru. 
Bola a je svätyňou tých, ktorí sú ochotní napo-
máhať pred požiarmi a živelnými pohromami. 
A keď svätyňa, tak i ona má svojho ochrancu 
a patróna sv. Floriána v uniforme rímskeho 
vojaka s putňou vody v ruke, hasiaceho horiaci 
dom.

kto bol vlastne sv. Florián?
Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4. 

storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho 
cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dneš-
nom Zeilsemaure v Rakúsku neďaleko Linzu. 
Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plu-
kovníka pohraničných rímskych légií. Posledné 
roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, 
dnešné Lorch..

Raz, keď veliteľ rímskeho vojska obhliadol 
podunajské posádky, zistil, že medzi vojakmi sa 
šíri kresťanstvo. Nahlásil to pohanskému cisáro-
vi. Cisár Dioklecian vydal rozkaz vyhubiť kres-
ťanstvo vo vojsku. Tento rozkaz mal vykonať 
jeho vladár Akvilin. Akvilin vydal rozkaz, aby 
všetci vojaci obetovali rímskym bohom. Plukov-

ník Florián nebol ochotný nariadenie rešpek-
tovať, a preto bol zo služby prepustený. Neskôr 
bol vydaný rozkaz, že kto sa bude hlásiť ku kres-
ťanstvu a nebude ochotný obetovať pohanským 
bohom, bude usmrtený.

Akvilin dal uväzniť 40 vojakov hlásiacich sa 
za kresťanov. Florián ich chcel povzbudiť, a tak 
sa vybral za nimi. Cestou ho stretli cisárski vo-

jaci a prezradili mu cieľ svojej výpravy, vypátrať, 
zajať a uväzniť kresťanov. Florián im povedal : 
„Prečo idete tak ďaleko? Ja sám som kresťan.“ 
Chcel tak odvrátiť ďalšie pátranie po ostatných 
kresťanoch. Chytili ho a priviedli pred miesto-
držiteľa Akvilina. Ten sa priam zhrozil, keď sa 
dozvedel skutočnosť, že jeho bývalý dôstojník je 
kresťan. Začal to s ním so sľubmi, ale i hrozba-

90. výročie vzniku Obecného hasičského zboru (OHZ) Nededza

Historické okienko
vážení a milí spoluobčania, prostredníctvom nášho historického okienka by sme 
vám opäť chceli priblížiť niečo z dlhej a zaujímavej histórie našej obce. keďže tento 
rok slávime v Nededzi 90. výročie založenia obecného hasičského zboru (oBZ), 
budeme sa v našom historickom okienku venovať práve založeniu oBZ a stavbou 
požiarnej zbrojnice. 

Založenie oBZ
Príroda je nevyspytateľná. Nikto nikdy nevie, aké prekvapenie pre nás prichystá. Či už v po-

dobe búrok, ničivých záplav, sucha alebo následných  požiarov. Ani v minulosti sa našim pred-
kom prírodné katastrofy nevyhýbali.

Počas obdobia 1. svetovej vojny časté požiare na drevených stavbách obytných domov a hos-
podárskych stavieb, ktoré boli väčšinou pokryté šindľom a slamenými šupkami, prenasledovali 
našu obec. Požiare mnohokrát ničili mozoľnato nadobudnuté skromné prístrešie a hospodárske 
staveniská aj s úrodou. Aby občania mohli bojovať proti  ničivým živlom v roku 1917, založili si 
organizáciu Dobrovoľného hasičského zbor (pozn. dnes nazývaný Obecný hasičský zbor). Dob-
rovoľný hasičský zbor, ktorý okrem poslania pomoci spoluobčanom pri živelných pohromách, 
viedol občanov aj k prevencii proti požiarom. Nútili občanov stavať murované komíny namiesto 
používaných piecok, z ktorých dym išiel po povalách. Spolok zohrával úlohu aj na poli národ-
nostného uvedomovania a v neskorších rokoch zorganizovával hranie ochotníckych divadiel. 

Prvá výstroj a striekačka boli veľmi skromné. Striekačka bola ručná pre štyroch mužov. 
Zbrojnica pre striekačku bola drevená, pokrytá eternitom a stála na dolnom konci dediny.

V roku 1935 bola zakúpená nová výkonnejšia striekačka s možnosťou striekať dvoma prúd-
mi. Pohon bol taktiež ručný, ale pre viac ľudí ako predchádzajúca. Prevoz striekačky bol za-
bezpečovaný konským poťahom podľa určeného poradia. V roku 1955 bolo Zväzu požiarnej 
ochrany pridelené požiarne auto s modernou motorovou striekačkou

Prvým veliteľom hasičského zboru bol miestny kováč Anton Ďúgel.
 

Stavba požiarnej zbrojnice
Stará drevená zbrojnica nevyhovovala a tak v roku 1936 bola postavená nová hasičská zbroj-

nica. Zbrojnica bola murovaná a stála pri soche svätého Jána na dolnom konci dediny. Na stavbe 
zbrojnice sa museli podieľať všetci občania dediny. Niektorí ponúkli pomoc prostredníctvom 
svojich konských záprahov, ktoré dovážali tehly a štrk. Tí, ktorí nevlastnili kone, museli pri 
stavbe odpracovať na jednu rodinu dva dni.

V roku 1947 Dobrovoľný hasičský zbor spolu s funkcionármi miestneho národného výboru 
zakúpili pozemok v Ohrádzi za účelom stavby kultúrneho domu. K stavbe sa prikročilo až 
v roku 1951. Pôvodný projekt bol len na požiarnu zbrojnicu s miestnosťami pre účely miest-
neho národného výboru  a malou sálou. Počas stavby sa projekt viackrát menil, zväčšila sa sála 
a pridala sa časť pre javisko. 

Stovky hodín na stavbe odpracovali miestni občania brigádnicky, zadarmo. Materiál zado-
vážil miestny národný výbor zo svojich prostriedkov. Všetky práce uskutočnili ručne bez akej-
koľvek mechanizácie.

 Dúfame, že história nášho OBZ Vás zaujala a rozšírila váš rozhľad o histórii našej obce. 
Nabudúce pokračujeme ďalej.

obecná kronika

Svätý Florián – patrón hasičov

Sv. Florián
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90. výročie vzniku Obecného hasičského zboru (OHZ) Nededza
Od začiatku roka naši hasiči sa radia,
ako to okrúhle výročie oslávia.
Vojnové obdobie vtedy sa písalo,
keď pár správnych chlapov hasičský zbor zakladalo.
Nutnosť založiť taký zbor bola preveliká,
bo občan v minulosti veľakrát vzlykal,
keď skromné prístrešie, čo ťažko postavil,
mu oheň veliký za chvíľu poničil.
Vojna – prvá svetová.
Revolúcia – veľká októbrová.
Československá – prvá republika.
A medzi tým všetkým náš hasičský zbor vzniká.
V takomto období tento náš zbor vznikol
a do dnešnej doby, chválabohu, nezanikol.
Deväťdesiat rokov zbor hasičský oslavuje,
celá obec naša mu k tomu výročiu vinšuje.

Pozvánka
Dovoľujeme si Vás pozvať na slávnosti konané 
pri príležitosti 90. výročia Obecného hasič-
ského zboru v Nededzi.

Program:

Sobota dňa 28. júla 2007

16.00 hod. – Kladenie vencov a kytice na cin-
toríne a ku kaplnke sv. Floriána

17.30 hod. - Slávnostná schôdza Obecného 
hasičského zboru v Nededzi

Nedeľa dňa 29. júla 2007

10.30 hod. - Slávnostná svätá omša
12.00 hod. - Obed pre pozvaných hostí
14.00 hod. - Ľudová veselica, do tanca hrá 

skupina PROGRES
 - Vystúpenie slovenského zabáva-

ča, speváka a imitátora Števa 
Hruštinca

 - Občerstvenie 

mi. Florián smelo odpovedal: „Ako vojak som 
ťa poslúchal a mienim poslúchať. Keď však ide 
o Krista, nerozkážeš mi! Najprv som Kristov, 
potom cisárov.“

Draho za to zaplatil. Dvakrát bol strašne 
zbičovaný, kliešťami mu vytrhávali mäso z pliec, 
ale ani biče, ani kliešte nemali silu zlomiť jeho 
vernosť Kristovi. Nakoniec mu priviazali na krk 
ťažký kameň. Plukovník Florián si najprv kľakol 
a vrúcne sa začal modliť. Nikto z vojakov nemal 
silu mu ten kameň priviazať a hodiť ho do rie-
ky. Nakoniec priskočil akýsi mladík a posotil ho 
do rieky. Rieka Enns ho pohltila. Potôčiky krvi 
ako ohnivé plamene prerážali čistú vodu, kým 
neodovzdal svoju dušu najvyššiemu Kráľovi, Je-
žišovi Kristovi.

Stalo sa to 4. mája roku 304.
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deň otcov – 3. júnová nedeľa (17. 6. 2007)

otec...
Si jeden z pokladov mojich jediných,
si oporou a láskou našej rodiny.

Si slnko, čo svieti mi vo dne v noci,
si tej, čo mi je vždy na pomoci.

Si života môjho kráľ,
vždy úctu a rešpekt máš.

Si rajský záhon kvetmi posiaty,
si nežný anjel v prachu zaviaty.

Si hrdina, čo v rozprávkach býva,
si ten, čo v srdci sa mi skrýva.

deň detí – 1. 6. 2007

„Buďte šťastné deti 
– najkrajšie kvety zeme!“
 2. júna 2007 sa 
členovia OŠK 
a poslanci 
O b e c n é h o 
zastupiteľ-
stva zišli 
na fut-
ba lo vom 
i h r i s k u 
s deťmi pri 
príležitosti sviatku 
Medzinárodného 
dňa detí. Aj keď zo 
začiatku nám poča-
sie veľmi neprialo a dážď 
nás trochu pokropil, napriek 
tomu deti s radosťou súťažili. 
Keď sa počasie trochu umúdrilo, doprialo deťom, aby 
svoj sviatok oslávili tak, ako sa patrí. Členovia hasičského 
zboru im navarili dobrý guláš, ktorý zapíjali hojne kofo-
lou. Na záver sme si všetci pozreli výcvik psov, ktorý nám 
predviedli členovia Kynologického klubu Riviéra . Ich 
vystúpenie sa deťom páčilo a psov za ich výkon odmenili 
veľkým potleskom. 

Pripomenuli sme si 
deň matiek – 2. májová nedeľa (13. 5. 2007)

mama...
Náručie bezpečia

v rozbúrenom čase,

náručie tepla
v dotieravom chlade,

náručie živej vody
v období sucha,

náručie spolupatričnosti
v osamelosti,

náručie dôvery
v neistote.

Ďakujeme 
ŠPORTOVé OKIENKO

Stolný teniS
Stolnotenisový oddiel bol v obci založený v máji 2005. Pomocou 
finančnej a priestorovej pomoci starostu obce a Obecného zastupi-
teľstva sa nadšenci tohto športu prihlásili do najnižšej registrovanej 
súťaže, z ktorej ihneď postúpili. S rastúcim počtom členov oddielu 
bolo vytvorené aj „B“ družstvo, ktoré v tejto sezóne 2006/2007 hrá 
tiež súťažne.

Vedúci stolnotenisového oddielu, Mgr. Marián Frniak, aj touto 
cestou informuje najmä našu mládež o možnosti atraktívneho vy-
užitia svojho voľného času.

oznam oŠK
Dňa 23. júna 2007 sa uskutočnil XXIV. ročník mládežníckeho  tur-
naja o Putovný pohár Oblastného futbalového zväzu (ObFZ) na 
počesť Theodora Zvaru na futbalovom ihrisku v Nededzi. Turnaja 
sa zúčastnili výber ObFZ, OŠK Nededza, Lietavská Lúčka, Lietav-
ská Svinná, Belá a Dolný Hričov. Naši žiaci sa umiestnili na pek-
nom 3. mieste. Za výbornú prezentáciu obce im patrí poďakovanie. 
O dobrý priebeh tohto turnaja sa zaslúžil pán Ján Drábik a Vladimír 
Peťko, ktorým patrí osobitné poďakovanie.



�N E D E D Ž A N

Školský rok sme začali 4. septembra 2006. K za-
čiatku školského roku bolo zapísaných 51 detí, 
ale nastúpilo 49. Dve deti nastúpili počas škol-
ského roku. Dochádzka detí bola veľmi dobrá. 
Ich neprítomnosť v materskej škole bola iba pre 
bežné detské choroby, preto prevádzka materskej 
školy bola plynulá, bez prerušenia, iba počas škol-
ských prázdnin.

Víziou našej materskej školy je: „Veselé deti, 
šťastní rodičia.“

Umiestnili sme ju do listu kvetu zámerne, lebo 
nás obklopuje krásna príroda. Lupene kvetu nesú 
názvy záujmových krúžkov. Spolu s deťmi pracu-
jeme v krúžku výtvarnej výchovy, pracovnej výcho-
vy, hudobnej výchovy, dramatickej výchovy a pani 
učiteľka z Varína vedie krúžok anglického jazyka. 

Výsledkom sú ich veľmi pekné práce, ktoré 
dávame k nahliadnutiu aj rodičom, veľmi dobré 
vedomosti a deti poznajú aj veľa pekných ľudo-
vých piesní a tančekov. Svojou prácou sa snažíme, 
aby deti boli v našej materskej škole radi, aby boli 
šťastné, veselé, mali veľa vedomostí, ktoré potre-
bujú do svojho ďalšieho života.

V projekte materskej školy sme sa zamerali na 
prvky folklóru a ľudových tradícií, pretože čím 
ďalej tým viac sa vytrácajú z nášho života.

Snažíme sa, aby si deti vážili tradície našich 
predkov, vedeli ich oceniť a hľadali v nich krásu 
slova, svojho rodného jazyka a morálne ponauče-
nie. Prelínajú a v našich výchovno-vzdelávacích 

zložkách počas celého 
dňa v materskej škole.

Deti majú krásne 
kroje. Za materiál a uši-
tie sukničiek a zásterok 
pre dievčatá veľmi pek-
ne ďakujeme pani Anne 
Žiakovej, pani Zuzane 
Ďuglovej ďakujeme 
za ušitie košieľok pre 
dievčatá a pani Alžbe-
te Ondrušovej za ušitie 
celého kroja pre chlap-
cov. Poďakovanie je o to 
srdečnejšie, lebo vyni-
kajúcu prácu odviedli 
bez nároku na odmenu. 
Kroje deti využívajú na rôznych kultúrnych po-
dujatiach poriadaných obcou nielen v Nededzi, 
ale aj v Kotrčinej Lúčke, pretože tieto deti nav-
števujú našu materskú školu. Doprovod im robí 
pani učiteľka hrou na klávesovom nástroji. Deti 
majú vždy veľký úspech, z čoho máme veľkú ra-
dosť nielen my, ako pedagogické pracovníčky, ale 
hlavne oni. Za vystúpenia sú vždy odmeňované 
sladkosťami.

Veľkú radosť mali deti z vianočnej besiedky, 
ktorá bola spojená s Mikulášom. Pripravili sme 
s nimi program, s ktorým vystupovali v kultúr-
nom dome. Od Mikuláša dostali balíčky plné 

dobrôt, o ktoré sa posta-
ral Jozef Trnovec z Ne-
dedze, Vladimír Šus-
tek z Kotrčinej Lúčky 
a dodávatelia potravín 
do školskej jedálne. Pod 
vianočným stromčekom 
našli balíčky plné hra-
čiek, na ktoré prispeli 
rodičia, Dozorný vý-
bor Jednoty v Nededzi 
a Obecný úrad v Ne-
dedzi. Všetkým veľmi 
pekne ďakujeme.

Deti pripravujeme 
aj na vstup do základnej 
školy. Zápis detí bol 6. 
februára 2007. Pripravi-

li sme s nimi program, s ktorým vystupovali. Zo 
zápisu si priniesli spomienkové darčeky.

Čas fašiangov sa niesol v duchu karnevalu. 
Deti si priniesli z domu masky a s hudbou sa za-
bávali. Karneval bol spojený aj so súťažami. Kaž-
dé dieťa bolo odmenené sladkou odmenou.

Dlho očakávaný Deň detí sme mali za krás-
neho počasia. Deti si opekali špekáčiky, slaninku, 
pani kuchárky nám uvarili výborný guláš. Osvie-
žili sa zmrzlinkou a zasúťažili si. Boli odmene-
né diplomami a sladkosťami, za ktoré ďakujeme 
pánovi Trnovcovi, Šustekovi a Obecnému úradu 
v Nededzi za pekné a účelné pomôcky, ktoré vy-
užívame pri pobyte vonku.

V našej práci je dôležitá environmentálna vý-
chova. Deti učíme vážiť si prírodu, ako využívať 
jej dary, prečo je pre náš život dôležitá. Pri poby-
toch vonku zbierame prírodniny, ktoré využíva-
me pri našej práci.

Dňa 23.5.2007 navštívili našu MŠ v Nededzi 
členovia Policajného zboru zo Žiliny za účelom 
praktickej ukážky s cvičenými psami. Do práce 
so psami zapojili aj deti, ktoré mali z tejto čin-
nosti veľkú radosť. Členovia policajného zboru 
mali veľmi pekný a priateľský prístup k deťom. 
Oboznámili ich s prácou a výcvikom policajných 
psov, pričom mali možnosť vyskúšať si sedenie 
v policajnom aute, videli sirénu, vysielačku, putá 
a špeciálnu policajnú výzbroj.

Touto cestou chceme poďakovať Okresnému 
policajnému zboru v Žiline, zvlášť PhDr. Petrovi 
Vajdovi, ktorý celú akciu zabezpečil. Poďakova-
nie patrí aj prap. Petrovi Šuríkovi a podpor. Mar-
tinovi Bistárovi z oddelenia služobnej kynológie 
Policajného zboru v Žiline, ktorí zaujímavým 
spôsobom priblížili deťom prácu policajtov.

V našich deťoch táto akcia zanechala silné 
citové emócie a tešíme sa spolu s nimi na ďalšiu 
spoluprácu s políciou.

Neoddeliteľnou súčasťou našej výchovno-
vzdelávacej práce je prosociálna výchova. Sna-
žíme sa deti viesť ku kamarátstvu, vedieme ich 
k tomu, ako sa majú právať nielen k sebe, ale aj 
k iným. Odbúravame agresivitu, utužujeme pria-
teľstvá. Tieto prvky sú veľmi dôležité v edukač-
nom procese detí.

Kultúrny život v našej škole prebieha aj for-
mou divadelných predstavení. 

V našej práci sa snažíme, aby sa vízia mater-
skej školy napĺňala. Aby boli spokojní rodičia, 
Obecný úrad, ale hlavne deti.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v našej práci 
pomáhajú.

riaditeľka + kolektív mŠ Nededza

A zazvoní zvonec...
...oznamujúc všetkým koniec školského roku 2006/2007. Slniečko hreje stále 
viac a viac, svetlé dni sa nám neustále predlžujú a teploty na teplomery ne-
únavne rastú. A to je dôkaz toho, že sa opäť blíži leto, a teda aj letné prázdni-
ny. Školský rok je opäť za nami. A úspešne. 

Aj tento školský rok opustilo brány Základnej školy Gbeľany pár mladých 
žiakov. Snažili sa pristupovať k štúdiu i prijímacím skúškam čo najzodpo-
vednejšie a výsledkom ich práce sú úspešné prijatia na stredné školy. Z našich 
11 spoluobčanov sa 18 % dostalo na gymnáziá, 27 % na stredné odborné školy 
(SOS) a 55 % na stredné odborné učilišťa (SOU).

Z celého kolektívu deviatakov, ktorých bolo 44, sa dostalo 15 žiakov na 
gymnáziá, 15 žiakov na SOS a 14 žiakov na SOU. 

Prajeme im, aby aj naďalej pokračovali v úspešnom štúdiu na stred-
ných školách a všetkým žiakom a celému učiteľskému zboru  Základnej školy 
v Gbeľanoch želáme krásne slnečné prázdniny.

Činnosť materskej školy 2006/2007 v Nededzi
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K 30.júnu 2007 sú hlavné rozvody kanalizácie 
hotové s nákladom cez 17,0 mil. Sk. V súčas-
nosti sa začalo s postupnými úpravami miest-
nych komunikácií  po rozkopávkach.

Obec má záujem, aby kanalizácia bola v čo 
najkratšom termíne aj využívaná. Preto v I. 
etape budú kolaudované ulice Na Záhumní, 

Roľnícka, Stredná, Záhradná, Za Kaštieľom.
Pre využívanie kanalizácie je potrebné realizo-
vať kanalizačné prípojky.

1. Zo strany Obecného úradu je potrebné   vy-
hotoviť menné zoznamy vlastníkov podľa 
ulíc. Najskôr pôjde o ulice Na Záhumní, ul. 

Roľnícka, Stredná, Záhradná a ul. Za Kaš-
tieľom.

2. Po prejednaní so zástupcami Severosloven-
skej vodárenskej spoločnosti a.s. Žilina si 
nebudú občania vybavovať žiadosti o kana-
lizačné prípojky na SVS, a.s. v Žiline, ale po 
dohode  na Obecnom úrade v Nededzi.

3. Žiadateľ o kanalizačnú prípojku:

- vlastník rodinného domu si vyzdvihne na 
Obecnom úrade žiadosť o zriadenie kanali-
začnej prípojky

- obecný úrad mu zabezpečí prílohy k žia-
dosti: a to list vlastníctva, kópiu z katastrál-
nej mapy a stavebné povolenie – t.j. súhlas 
obce so zriadením kanalizačnej prípojky

- vlastník rodinného rodu si zakreslí  prípoj-
ku – situáciu do snímky z katastrálnej mapy

- v prípade spoluvlastníkov nehnuteľnosti, 
alebo zriadenia prípojky na cudzom pozem-
ku, zriadenia spoločnej prípojky – bude treba 
vypísať dohody, kde sa overujú podpisy pot-
knutých účastníkom prípojky.

4. Pracovník zo SVS Žilina po obdržaní kom-
pletných žiadostí o zriadenie kanalizačnej 
prípojky, vykoná spoločne s pracovníčkou 
Obecného úradu (alebo pracovník z vodární) 
revíziu, kde sa skontroluje stav, zakreslenie 
na snímke z katastrálnej mapy, či je situácia 
správne zakreslená. Predpokladaný poplatok: 
cca 400,– Sk/hod. + cestovné (14,– Sk/km). 
Táto suma sa samozrejme rozráta na počet 
domov, ktorým sa v ten deň revízia spraví.

5. Po revízií a odpísaní stavu vodomera dostane 
vlastník kanalizačnej prípojky súhlas na pri-
pojenie sa na kanalizácie.

realizácia kanalizačnej šachty:
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi na svojom 

zasadnutí dňa 25. 6. 2007 schválilo zakúpenie 
revíznych šácht pre vlastníkom kanalizačných 
prípojok v našej obci s tým, že šachta do hĺbky 
1m bude hradená z obecného rozpočtu a rozdiel 
v hĺbke nad 1m si bude hradiť vlastník prípojky 
z vlastných prostriedkov, ako aj výkop a celkovú 
realizáciu prípojky na vlastnom pozemku.
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Hydroekol Dolný Kubín, spol. s r. o.
Pôvodná firma Hydroekol, s. r. o. vznikla v roku 1991 ako konzorcium – 
združenie fyzických osôb. Zaoberala sa činnosťou v oblasti vodohospo-
dárskych stavieb. 

V roku 2004 sa firma HYDROEKOL, s. r. o. pretransformovala na firmu HYD-
ROEKOL DOLNÝ KUBÍN, spol. s r. o., ktorá kontinuálne nadviazala na pred-
chádzajúcu činnosť pôvodnej firmy. 

Spoločnosť sa postupne rozvíjala a vyškolila odborníkov a získala oprávne-
nia na činnosť v oblastiach:

plynovody

pozemné stavby, občianske a priemyselné stavby

dopravné stavby a inžinierske konštrukcie

telekomunikačné káble

inžinierske siete.

Vo všetkých týchto oblastiach firma poskytuje plný servis – od prípravy ak-
cie, cez vypracovanie projektovej dokumentácie, získanie stavebného po-
volenia, realizáciu stavby, až po odovzdanie stavby a samotnú kolaudáciu. 
Bližšie informácie o firme nájdete na stránkach www.hydroekol.sk.

•
•
•
•
•

kaNaliZáCia oBCe NededZa
kanalizácia v obci sa začala realizovať 8.augusta 2006 firmou Hydroekol, s. r. o., 
dolný kubín, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. predpokladaná hodnota diela 
23,0 mil. Sk. Firma Hydroekol, s. r. o. ako zhotoviteľ stavby sa svojej realizátor-
skej úlohy zhostila veľmi dobre.


