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Milí spoluobčania,
Práve sa k Vám dostalo prvé číslo nededzkého občasníka „Nededžan“. Občas-
níka preto, lebo sami nevieme, s akou odozvou sa táto naša myšlienka, bližšie Vás 
informovať o dianí v našej obci a zámeroch do budúcnosti, stretne.

Myšlienka vydávať obecné noviny nie je nová. Zaoberali sme sa s ňou už 
v minulosti. Len akosi až teraz dozrel čas, možno pod  ťarchou diania okolo nás, 
na jej realizáciu.

Vieme, že o dôležitých veciach ste informovaní prostredníctvom obecného 
rozhlasu a oznamov na obecnej tabuli. Ale priznajme si, človek je tvor zábudlivý, 
jedným uchom dnu druhým von, a potom, nie vždy máme so sebou okuliare, aby 
sme si pričítali oznamy na obecnej tabuli a ani toho času nie je nazvyš. A tak si 
myslíme, že keď už budete mať doma obecné noviny, tak si ich pri nejakej tej ká-
vičke prečítate, a nielen raz, ale hneď viackrát a informácie z nich sa Vám dostanú 
viac do podvedomia. A práve to je našim zámerom, aby sme čo najviac ľudí z Vás, 
vážení spoluobčania, vtiahli do diania v našej obci. Aby ste sa živo zaujímali a in-
formovali nás o všetkých pozitívach či negatívach v našej obci. A z toho vyplýva 
ten názov občasník. Lebo to, ako často budú obecné noviny vychádzať, závisí od 
Vás, milí spoluobčania, od Vašich ohlasov, reakcií, námetov.

Tešíme sa na ne. 
Redakčná rada 

Prajeme Vám
príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov.

Nededzká šibačka
Idú chlapci po ceste,
v ruke majú korbáče.

Poďte šiestaci, neseďte,
majú tam chutné koláče.

Idú chlapci po chodníčkoch,
spievajú si veršovanku.

Keď pri chlapcoch dievča zostane,
hneď od všetkých korbáčom dostane.

Nakoniec ju oblejú
vedrami vody,

až sa jej po celý rok
veľmi dobre darí.

Idú chlapci po ulici,
vo fľaškách si nesú vodu.

Nebudú z nich štamprlíci,
keď sa všetci spolu zídu.

Dostanú vajíčka,
na korbáč stužky, 
neodíde ani jeden 

bez výslužky.

Zoberú si chlapci voňavky,
striekajú dievčatám na hlávky.
Tie sa nazlostia, pošlú ich preč
a našej básničke je koniec hneď. 

Michaela Žiaková

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Tak ako každý rok, tak 
i v novom roku v posled-
nú fašiangovú sobotu 
zorganizoval Obecný 
športový klub v Nededzi 
fašiangový sprievod po 
obci a potom fašiangovú 
zábavu. Sprievod v mas-
kách prešiel celú našu 
obec a svojou veselosťou 
vyčaril úsmev na našich 
tvárach. Samozrejme 
radosť mali i naše deti, 
ktoré počas dňa riadne 
ponaháňali fašiangové 
maškary. Mnohí občania 
sprievod pohostili šiška-
mi a kalíškom na zohri-
atie.

Fašiangy v našej obci 
sú peknou tradíciou, 
ktorú treba i naďalej 
udržiavať a prispievať 
k peknému spolunažíva-
niu Nededžanov.

4 N E D E D Ž A N
NEDEDŽAN – Občasník o živote Nededze. Vydáva Obecný úrad v Nededzi. Tel.: 041/598 05 19, fax: 598 05 19, e-mail: nededza.ou@stonline.sk.
Tlač: Juraj Štefuň – GEORG. Bajzova 11, 010 01 Žilina.

Káblová televízia (KT) je systém, ktorý umožňuje sledovanie viacerých te-
levíznych programov v primeranej kvalite na televíznom prijímači.  V sú-
časnej dobe je ponuka programov, ktoré je možné vysielať v KT široká  
a ďalšie programy stále pribúdajú. Jedinou podmienkou vysielateľov na 
zaradenie programu do vysielania KT je však platenie za programy. Ceny 
za vysielanie programov v KT závisia od atraktívnosti a kvality programu 
a samozrejme aj od toho, či je program dabovaný do iného jazyka. Naj-
nižšie ceny sú obyčajne za vysielanie detských a hudobných  programov, 
vyššie sú za tematické programy a niektoré filmové programy a najvyššiu 
cenu majú športové a filmové programy novšej produkcie.  

Pri zaraďovaní programov do KT sa dostávame do situácie, že časť 
abonentov má záujem o čo najširšiu ponuku rôznych programov a v pod-
state im nezáleží na cene a druhá časť abonentov má záujem len o prog-
ramy finančne najmenej náročné. Cestou na uspokojenie obidvoch skupín 
abonentov je rozdelenie vysielaných programov do dvoch (prípadne via-
cerých) programových súborov, ktoré môžu byť nazvané napríklad MINI, 
BASIC a prípadne PREMIUM. V programovom súbore MINI sú vysie-
lané programy slovenskej televízie a niektoré české programy. V súbore 
BASIC sa vysielajú tematické programy a v súbore PREMIUM najdrah-
šie filmové kanály.  

Po technickej stránke sa rozdelenie na súbory vykonáva priradením 
určitého zariadenia, ktoré prepustí k abonentovi len tie programy, ktoré 
si zaplatí.

Určovanie ceny za jednotlivé programové balíky. 
Na určenie ceny programov KT je veľa protichodných požiadaviek. 
1. Abonenti chcú mať cenu čo najnižšiu, aby ich domáci rozpočet 

bol čo najmenej zaťažovaný, programová ponuka však má byť čo 
najširšia, aby splnila ich očakávania a servis KT je požadovaný čo 
najrýchlejší a najkvalitnejší.

2. Obec ako majiteľ KT môže požadovať, aby v cene za programy boli 
zahrnuté všetky náklady, ktoré jej vznikajú pri prevádzke a to najmä 
náklady na elektrickú energiu, náklady za výber poplatkov za KT 
a aby sa prípadne aspoň sčasti vrátili náklady za vybudovanie KT.

3. Prevádzkovateľ KT – firma, ktorá zabezpečuje správu, servis, pretože 
zo zákona obec nemôže prevádzkovať KT, má požiadavky, aby poplat-
ky za programy od abonentov boli také veľké, aby sa mohli zaplatiť 
nákupy programov, autorské poplatky, servis a aspoň malý zisk. 

V konečnom určení ceny za programy je však všetkým zainteresova-
ným jasné, že za málo peňazí je málo muziky a musí sa nájsť kompromis 
prijateľný pre všetky strany. Je fakt, že za posledné obdobie sa pri zvy-
šujúcich sa nákladoch za el. energiu, cenu práce, cenu pohonných hmôt, 
materiálov atď., poplatky za KT nezvýšili, resp. zvýšili len veľmi málo a pri 
stúpajúcich nárokoch abonentov na kvalitu a programovú štruktúru by 
sa mali poplatky zreálniť, aby KT aj v budúcnosti spĺňala požiadavky na 
kvalitný a ničím nerušený príjem.

1 STV1 SK 0,00 0,00
2 STV2 SK 0,00 0,00
3 Markíza SK 0,00 0,00
4 JOJ SK 0,00 0,00
5 TA3 SK 0,00 0,00
6 CZ 1,00 1,19
7 CZ 1,00 1,19
8 PRIMA CZ 1,00 1,19
9 NOE CZ,SK 0,00 0,00
10 Patriot SK 0,00 0,00
11 Infokanál 0,00 0,00

prevádzkové náklady 54,00 64,26

1 Hallmark CZ 9,00 10,71
2 MGM CZ 7,00 8,33
3 AXN CZ 9,00 10,71
4 Film+ CZ 13,00 15,47
5 Eurosport CZ CZ, SK 13,00 15,47
6 Galaxie Sport CZ 18,00 21,42
7 Minimax CZ, SK 5,00 5,95
8 Discovery CZ, SK 8,00 9,52
9 Viasat History CZ 6,00 7,14
10 Viasat Explorer CZ 6,00 7,14
11 Viasat Spice A 3,00 3,57
12 Animal Planet CZ, SK 8,00 9,52
13 VH1 A 4,00 4,76
14 VIVA N 1,00 1,19

1 SOZA 4 4,76
2 SAPA 6 7,14
3 LITA 2 2,38
4 OZIS 2 2,38
5 Slovgram
6 10 11,90
7 15 17,85
8 15 17,85

Aké sú možnosti vysielania programov 
v súčasných systémoch káblovej televízie

VEĽKÁ ŠI BAČKA
Bolo raz jedno dievča a volalo sa Lucia. Medzi jej obľúbené sviatky patrila Veľká noc a teraz sa teší 
tiež. Každoročne sa mohla pochváliť veľkým počtom šibačov, ktorí od nej neodchádzali naprázdno.

Ale teraz nikto neprichádza a minulú Veľkú noc o tomto čase tu už boli šiesti. Lucka smutne po-
vedala: „A čo na mňa zabudli?“ V tom okamihu ako to povedala , išli šibači, ktorí boli u nej aj minulý 
rok. „Idem nachystať peniaze a vajíčka,“ povedala si. Prišla k oknu s peniazmi a vajíčkami a v tom 
zosmutnela. A to preto, lebo chlapci išli do vedľajšieho domu, ku Luckinej dobrej kamarátke Zuzke. 
Keď od nej odišli, prišli aj k Lucke. Strašne sa tešila. Chlapci zaklopali na veľké dvere s ozdobami 
zajačikov. Lucka sa za dverami ešte upravovala. Veď nemôže byť pred chlapcami taká strapatá. Keď 
otvorila, chlapci hneď vytiahli fľaše a obliali ju. Ona celá zaskočená, že hneď na začiatok toľko vody. 
Potom šibači riadne Lucku vyšibali. Ona im dala vajíčka a zopár korún. Zatvorila dvere a oprela sa 
o ne. „Aspoň oni na mňa nezabudli,“ pomyslela si. Potom išla na balkón vyzerať ďalších šibačov. 
Susedka Zuzka ju videla na balkóne a hneď vyšla na balkón aj ona. „Koľko si už mala šibačov?“ spýta 
sa. „Piatich,“ odvetí Lucka. „Ja siedmich,“ povedala Zuzka  a hneď po Zuzkinej odpovedi povedala 
Lucka: „Minulý rok ich bolo oveľa viac.“ „Áno,“ povedala Zuzka. Chvíľu sa rozprávali na balkónoch 
a vraveli si, kto ako ich vyšibal. Potom povedali: „Mišo a Jano sú dobrí kamaráti.“ Povedala to preto, 
lebo Mišo a Jano sú u nich každý rok. Porozprávali sa o nich a zrazu išli k nim ďalší šibači. A za nimi 
ďalší a ďalší. Toľko ich ešte asi ani nemali. Keď už sa stmievalo, Lucka vyšla na balkón. Zuzka tiež 
a obe klebetnice zas sa dlho rozprávali.

Šibačov bolo veľmi veľa. A dokonca Lucka so Zuzkou si vymysleli vlastnú veršovanku: „Veľká 
noc, šibačov moc, dobrý to sviatok, aj keď nie je v náš, obľúbený deň, piatok.“ Martina Sklenárová

február
marec
apríl

agust
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október
november
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-



2 N E D E D Ž A N

Uznesenie č. 1 zo dňa 19. 1. 2007
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a) berie na vedomie:
1. vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vykona-

nej kontrole v MŠ
2. informáciu o prácach v súvislosti s výkupom pozemkov v lokalite 

Záplotie a príprave  projektovej dokumentácie
3. informáciu o konanom Valnom zhromaždení DOHZ Nededza 

dňa 14. 1. 2007
4. Informáciu o opätovnom zaslaní listu na Povodie Váhu  v súvislosti

vyčistením prehrádzky na vyšnom konci obce
5. informáciu o stretnutí starostov obcí okresu Žilina s novým riadite-

ľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru
6. informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľky MŠ Nede-

dza dňa 22. 1. 2007 

b) schvaľuje:
1. predložený program Obecného zastupiteľstva

  Hlasovanie:    Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa - 0
2. overovateľov zápisnice:  Jozef Bíroš, Mgr. Marián Cesnek

  Hlasovanie:   Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. zapisovateľky zasadnutí Obecného zastupiteľstva – pracovníčky 

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

4. odmenu poslancov, kronikárky    
  Hlasovanie:   Za –5 Proti – 0 Zdržal sa – 2

5. odmenu  členom  komisií
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

6. odmenu zástupcovi starostu 
  Hlasovanie:   Za –  6 Proti – 0 Zdržal sa – 1

7. výkup pozemkov od vlastníkov pod miestnu komunikáciu – ul. Za 
kaštieľom –podľa geometr. plánu č. 69/2006 – 775 m2 a 100,- Sk/m2

  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
8. žiadosť Rady rodičov ZŠ Gbeľany o poskytnutie sály na školský 

ples za poplatok 2.000,- Sk 
  Hlasovanie:   Za –  6 Proti – 0 Zdržal sa – 1

9. plán činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2007
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

10.vyúčtovanie dotácie vo výške 110 tis. Sk poskytnutej OŠK Nededza 
z prostriedkov obecného rozpočtu za rok 2006

  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
11.žiadosť OŠK Nededza o poskytnutie dotácie na činnosť na r. 2007 

vo výške         160 tis. Sk
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

12.poplatok za príjem kábelovej televízie vo výške 100,- Sk/mesiac 
účastník

  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
13.začiatok prípravných prác v súvislosti s prevádzkou cintorína a poh-

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

14. zápis udalosti v našej obci za r.2006 do kroniky obce
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c) ukladá:
1. zvolať pracovné stretnutie poslancov so spracovateľom ÚPN obce 

Nededza Ing. Krajčom    
  Termín:  do 3 týždňov Zodpov.: Obecný úrad

2. novelizovať formou dodatku Poriadok odmeňovania
  Termín: do 31. 1. 2007 Zodpoved.: p. Slotová

Uznesenie č. 2 zo dňa 2. 3. 2007
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

b) berie na vedomie:
1. informáciu o podpísaní dodatku k Zmluve s Ministerstvom hos-

podárstva – regionálny rozvoj – presun finančných prostriedkov 
medzi akciami. 

2. informáciu o stretnutí členov Mikroregiónu Terchovská dolina 
a Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia

3. zverejnenie verejnej súťaže na ”Rekonštrukciu potoka Kotrčiná“
4. informáciu o pripravovanom zasadnutí komisie ROEP na Kata-

strálnom úrade Žilina dňa 6. 3. 2007
5. informáciu o kolaudácií lobistického centra firmy MOBIS
6. informáciu o uskutočnenej dražbe firmy KERA
7. informáciu o vykonaných prácach v MŠ Nededza – prívod teplej 

vody do umyvárky
8. informáciu o začatí rekonštrukcie ústredného kúrenia na OÚ+KD
9. informáciu o stave prác pri výstavbe kanalizácie
10. informáciu o zámere – prestavbe kaštieľa na polyfunkčný dom
11. list OR Hasičského a záchranného zboru Žilina na zabezpečenie 

ochrany lesov pred požiarmi 
12. informáciu predsedu DOHZ Nededza o príprave osláv 90. výročia 

vzniku DOHZ v našej obci v dňoch 28.–29. 7. 2007
13. informáciu o pripravovanej exkurzii do firmy KIA MOTORS 

– 9. 3. 2007
14. informáciu o predloženej ponuke na výstavbu viacúčelového ihris-

ka

b) schvaľuje:
1. predložený program Obecného zastupiteľstva

  Hlasovanie:    Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa - 0
2. overovateľov zápisnice:  Miroslav Cesnek, Ján Drábik

  Hlasovanie:   Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. vyradenie drobného majetku za rok 2006 v hodnote 11 235,75Sk

  Hlasovanie:   Za –7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
4. správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku a záväzkov k 31. 12. 2006
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

5. názov miestnych obecných novín – „Nededžan“ a redakčnú radu 
v zložení: Monika Maršalová, Anna Gašiaková, Mgr. Marián Ces-
nek

  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
6. dodatok k VZN č. 4/2003 o vybavení obecného hasičského zboru 

v súvislosti so zmenou výboru DOHZ
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c) ukladá:
1. zverejniť reláciu o zabezpečení ochrany lesov pred požiarmi 

v miestnom rozhlase
  Termín:  ihneď Zodpov.: Obecný úrad

2. preveriť možnosť zakúpenia viacúčelových stolov, lavíc a ostatného
vybavenia pre akcie OÚ na verejnom priestranstve

  Termín: do 30. 4. 2007 Zodpoved.: Obecný úrad

Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 1 a 2

Zničili to škôlkari alebo nejakí vandali?! Ale nezostalo to len pri tom...

Zamyslime sa...
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Obecná matrika r. 2006
Počas roku 2006 sa narodilo u nás 11 detí
Láska rodí vždy len lásku. (SOFOKLES)

Terézia Živčicová . . . . . . . . . . . . . . 16. 3. 2006
Lukáš Sklenár  . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 5. 2006
Dominika Hriníková . . . . . . . . . . . 29. 5. 2006
Matej Vajda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 7. 2006
Peter Ďungel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 8. 2006
Ema Zajacová  . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 8. 2006
Lívia Kabatierová . . . . . . . . . . . . . . . 7. 9. 2006
Dorota Turská . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 9. 2006
              Timea Hodasová . . . . . . 14. 10. 2006
              Adam Tvrdý . . . . . . . . . . 21. 10. 2006
              Martin Beliančín . . . . . . 29. 12. 2006

Matej Gajarský  . . . . . . . . . 2. 1. 2007
Anton Vajda . . . . . . . . . . . 23. 2. 2007
Matej Lutišan  . . . . . . . . . 27. 2. 2007

Počas roku 2006  zomrelo u nás 12 občanov
Odpočívajte v pokoji.

Janek Tomáš 22. 10. 1950 12. 1. 2006
Vincencia Trnovcová 18. 2. 1928 15. 1. 2006
Anna Kvašňovská 21. 6. 1926 2. 2. 2006
Mária Muchová 3. 2. 1927 27. 4. 2006
Martin Lutišan 7. 11. 1916 26. 7. 2006
František Pavel 18. 1. 1928 21. 8. 2006
Ján Mazúr 5. 7. 1942 13. 9. 2006
František Bíroš 3. 1. 1931 16. 10. 2006
Vincencia Pavlová 29. 7. 1931 22. 10. 2006
Dorota Tatarová 31. 1. 1910 29. 10. 2006
Mária Mazúrová 25. 4. 1951 8. 11. 2006
Vladimír Zajac 16. 2. 1933 3. 12. 2006
Zuzana Vajdová 11. 8. 1926 3. 1. 2007

Historické okienko
Vážení a milí občania, prostredníctvom nášho historického 
okienka by sme Vám chceli priblížiť  dlhú a zaujímavú his-
tóriu našej obce. 

Prvé písomné správy o Nededzi siahajú do roku 1384. V tomto roku 
uhorská kráľovná Mária darovala našu obec súrodencom Ladislavovi, 
Jánovi a Petrovi, synom Jána, ktorý bol synom Dominika de Nedecz. 
V roku 1412 kráľ Žigmund potvrdil dotáciu obce. Meno dediny je 
pravdepodobne od početnej zemianskej rodiny Nededzkých. Názov 
obce sa viackrát menil. Raz to bola Nedecz, potom Vágnedecz až po 
súčasný názov Nededza. 

Známy rodák Arnold Pongrácz
Naša obec patrila čiastočne pod strečianske panstvo a čiastočne

zemianskej rodine Nedeczkovcov. Okrem tejto zemianskej rodiny žila 
v našej dedine grófska rodina Nyáry a historicky známejšia grófska 
rodina Pongráczová. Len málokto vie, že z rodiny Pongráczovej po-
chádzal aj prvý slovenský šachový skladateľ Arnold Pongrácz, narode-
ný 18. 7. 1810 – zomrel 7. 7. 1890. Šachová história uvádza, že Arnold 
Pongrácz, rodák z Nededze pri Žiline známy ako „trnavský pustov-
ník“, študoval právo v Bratislave a vo Viedni. Neskôr pôsobil ako štát-
ny úradník a posledných tridsať rokov prežil v Trnave. Svoju prvotinu 
uverejnil v aprílovom čísle časopisu Wiener Schach – Zeitung v roku 
1855. Najväčšie úspechy dosiahol v samomatoch. Z turnajových cien 
treba spomenúť 4. miesto za súbor spoločenských skladieb s Dr. Ba-
verom na turnaji v roku 1856, tretiu cenu za súbor úloh na slávnom 
bristolskom turnaji v roku 1861. Prvú cenu v samomatovom londýn-
skom turnaji v roku 1862 a tretiu cenu samomatov na kongrese Zá-
padonemeckého šachového zväzu v roku 1864. Možno povedať, že 
Arnold Pongrácz bol prvou šachovou osobnosťou na Slovensku.

Podivín Štefan Pongrácz
Najviac historiek z grófskej minulosti sa viaže na osobu Štefana 

Pongrácza, ktorého opisuje vo svojej knihe Posledný hradný pán ma-
ďarský spisovateľ Kálmán Mikszáth.

Štefan  Pongrácz žil životom podivína a mal veľmi rád zábavy. 
Mnohokrát zvonením vyhlásil poplach. Mužov dal obliecť do husár-
skych uniforiem a museli pred ním predvádzať rôzne cviky, čo pova-
žoval za veľkú zábavu. Po skončení podával poddaným pálenku a a te-
šil sa, keď ju pili aj deti. Bol náruživý jazdec. Mal zakúpeného koňa, 
z ktorého pri jednej jazde v podnapitom stave spadol a zlomil si nohu. 
Dal sa liečiť potulným cigánkam. Dostal otravu krvi, na ktorú v roku 
1866 zomrel. Za týmto svojím pánom poddaní veľmi plakali, lebo 
i keď bol podivín, bol voči ním zhovievavejší ako jeho predchodcovia. 
O jeho živote kolovalo množstvo veselých i smutných historiek.

Toto je len nepatrná časť z histórie našej obce. Pokračovanie na-
budúce.  

Obecná kronika

Činnosť ZO JDS za rok 2006
Dňa 15. 2. 2007 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO JDS, 
kde sa hodnotila jej činnosť za uplynulý rok 2006 v Nededzi.
ZO mala v roku 2006 55 riadne evidovaných platiacich členov. Začínalo sa 
s výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 28. 2. 2006 a bola spojená s fa-
šiangovým posedením.

Dňa 14. 6. 2006 sa usporiadal autobusový zájazd na nákupy do Poľska 
– Jablonky. Pre nedostatok členov bola ZO nútená kapacitu autobusu doplniť 
z radov ostatných občanov, pretože v opačnom prípade by sa zájazd nemohol 
uskutočniť.

Počas augusta sa pravidelne organizuje autobusový zájazd na výstavu Ag-
rokomplex Nitra. Ani minulý rok sa tradícia neporušila a 17. 8. 2006 sa zájazd 
uskutočnil práve v deň začatia výstavy. O toto podujatie je stále rovnaký záu-
jem.

O pár dní, 19. 8. 2006, sa usporiadalo posedenie v prírode pod Dielom, 
kde bol pre členov ZO pripravený kvalitný guláš, opekanie špekačiek a  dobré 
víno.

Veľký záujem členov sa prejavil pri ďalších dvoch organizovaných zájazdov, 
a to do Levoče, ktorý bol spojený s prehliadkou historickej časti mesta a s náv-
števou vo Vysokých Tatrách, a do Jablonky, ktorý sa uskutočnil 11.10. 2006. 
O tento zájazd bol taký veľký záujem, že po zverejnení v miestnom rozhlase 
bol autobus zaplnený už o štyri dni.

Medzi podujatie, ktoré je vždy dobre pripravené, patrí akcia posedenia Ok-
tóber – mesiac úcty k starším, ktoré usporiadal OÚ v spolupráci so ZO dňa 
21. 10. 2006. V dôsledku malej účasti členov sa zvažuje, či sa takáto akcia bude 
konať aj na budúci rok. Preto ZO vyzýva svojich členov, aby si na tento rok 
našli čas a zúčastnili sa.

Poslednou akciou v roku 2006 bolo predvianočné posedenie pri vyzdobe-
nom vianočnom stromčeku s občerstvením.

Mimo týchto podujatí sa členovia ZO zúčastňovali rôznych prezentačných 
akcií firiem predvádzajúcich svoje výrobky.

Toto bol v krátkosti prehľad činnosti ZO počas uplynulého roka. V tomto 
roku si v auguste pripomenie svoje  piate výročie.

ZO JDS ďakuje všetkým za účasť na poriadaných podujatiach a praje veľa 
zdravia.

KANALIZ ÁCIA
Tak sme sa dočkali stavby kanalizácie, 
Nededza je plná rôznej mechanizácie.
Bolo nám to treba? Cesty hrboľaté, 

všade samá jama,
čo sa to vôkol nás stále len vystrája?
No keď sa zamyslíme nad blízkou bu-

dúcnosťou,
zistíme, že kanalizácia je proste nut-

nosťou.
A preto, občania, vydržme trochu hlu-

ku, blata,
životné prostredie, ovzdušie bez smra-

du, to sa predsa ráta.
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Uznesenie č. 1 zo dňa 19. 1. 2007
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a) berie na vedomie:
1. vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o vykona-

nej kontrole v MŠ
2. informáciu o prácach v súvislosti s výkupom pozemkov v lokalite 

Záplotie a príprave  projektovej dokumentácie
3. informáciu o konanom Valnom zhromaždení DOHZ Nededza 

dňa 14. 1. 2007
4. Informáciu o opätovnom zaslaní listu na Povodie Váhu  v súvislosti

vyčistením prehrádzky na vyšnom konci obce
5. informáciu o stretnutí starostov obcí okresu Žilina s novým riadite-

ľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru
6. informáciu o výberovom konaní na funkciu riaditeľky MŠ Nede-

dza dňa 22. 1. 2007 

b) schvaľuje:
1. predložený program Obecného zastupiteľstva

  Hlasovanie:    Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa - 0
2. overovateľov zápisnice:  Jozef Bíroš, Mgr. Marián Cesnek

  Hlasovanie:   Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. zapisovateľky zasadnutí Obecného zastupiteľstva – pracovníčky 

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

4. odmenu poslancov, kronikárky    
  Hlasovanie:   Za –5 Proti – 0 Zdržal sa – 2

5. odmenu  členom  komisií
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

6. odmenu zástupcovi starostu 
  Hlasovanie:   Za –  6 Proti – 0 Zdržal sa – 1

7. výkup pozemkov od vlastníkov pod miestnu komunikáciu – ul. Za 
kaštieľom –podľa geometr. plánu č. 69/2006 – 775 m2 a 100,- Sk/m2

  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
8. žiadosť Rady rodičov ZŠ Gbeľany o poskytnutie sály na školský 

ples za poplatok 2.000,- Sk 
  Hlasovanie:   Za –  6 Proti – 0 Zdržal sa – 1

9. plán činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2007
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

10.vyúčtovanie dotácie vo výške 110 tis. Sk poskytnutej OŠK Nededza 
z prostriedkov obecného rozpočtu za rok 2006

  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
11.žiadosť OŠK Nededza o poskytnutie dotácie na činnosť na r. 2007 

vo výške         160 tis. Sk
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

12.poplatok za príjem kábelovej televízie vo výške 100,- Sk/mesiac 
účastník

  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
13.začiatok prípravných prác v súvislosti s prevádzkou cintorína a poh-

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

14. zápis udalosti v našej obci za r.2006 do kroniky obce
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c) ukladá:
1. zvolať pracovné stretnutie poslancov so spracovateľom ÚPN obce 

Nededza Ing. Krajčom    
  Termín:  do 3 týždňov Zodpov.: Obecný úrad

2. novelizovať formou dodatku Poriadok odmeňovania
  Termín: do 31. 1. 2007 Zodpoved.: p. Slotová

Uznesenie č. 2 zo dňa 2. 3. 2007
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

b) berie na vedomie:
1. informáciu o podpísaní dodatku k Zmluve s Ministerstvom hos-

podárstva – regionálny rozvoj – presun finančných prostriedkov 
medzi akciami. 

2. informáciu o stretnutí členov Mikroregiónu Terchovská dolina 
a Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia

3. zverejnenie verejnej súťaže na ”Rekonštrukciu potoka Kotrčiná“
4. informáciu o pripravovanom zasadnutí komisie ROEP na Kata-

strálnom úrade Žilina dňa 6. 3. 2007
5. informáciu o kolaudácií lobistického centra firmy MOBIS
6. informáciu o uskutočnenej dražbe firmy KERA
7. informáciu o vykonaných prácach v MŠ Nededza – prívod teplej 

vody do umyvárky
8. informáciu o začatí rekonštrukcie ústredného kúrenia na OÚ+KD
9. informáciu o stave prác pri výstavbe kanalizácie
10. informáciu o zámere – prestavbe kaštieľa na polyfunkčný dom
11. list OR Hasičského a záchranného zboru Žilina na zabezpečenie 

ochrany lesov pred požiarmi 
12. informáciu predsedu DOHZ Nededza o príprave osláv 90. výročia 

vzniku DOHZ v našej obci v dňoch 28.–29. 7. 2007
13. informáciu o pripravovanej exkurzii do firmy KIA MOTORS 

– 9. 3. 2007
14. informáciu o predloženej ponuke na výstavbu viacúčelového ihris-

ka

b) schvaľuje:
1. predložený program Obecného zastupiteľstva

  Hlasovanie:    Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa - 0
2. overovateľov zápisnice:  Miroslav Cesnek, Ján Drábik

  Hlasovanie:   Za – 7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. vyradenie drobného majetku za rok 2006 v hodnote 11 235,75Sk

  Hlasovanie:   Za –7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
4. správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie 

majetku a záväzkov k 31. 12. 2006
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

5. názov miestnych obecných novín – „Nededžan“ a redakčnú radu 
v zložení: Monika Maršalová, Anna Gašiaková, Mgr. Marián Ces-
nek

  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0
6. dodatok k VZN č. 4/2003 o vybavení obecného hasičského zboru 

v súvislosti so zmenou výboru DOHZ
  Hlasovanie:   Za –  7 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c) ukladá:
1. zverejniť reláciu o zabezpečení ochrany lesov pred požiarmi 

v miestnom rozhlase
  Termín:  ihneď Zodpov.: Obecný úrad

2. preveriť možnosť zakúpenia viacúčelových stolov, lavíc a ostatného
vybavenia pre akcie OÚ na verejnom priestranstve

  Termín: do 30. 4. 2007 Zodpoved.: Obecný úrad

Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 1 a 2

Zničili to škôlkari alebo nejakí vandali?! Ale nezostalo to len pri tom...

Zamyslime sa...
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Obecná matrika r. 2006
Počas roku 2006 sa narodilo u nás 11 detí
Láska rodí vždy len lásku. (SOFOKLES)

Terézia Živčicová . . . . . . . . . . . . . . 16. 3. 2006
Lukáš Sklenár  . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 5. 2006
Dominika Hriníková . . . . . . . . . . . 29. 5. 2006
Matej Vajda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 7. 2006
Peter Ďungel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 8. 2006
Ema Zajacová  . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 8. 2006
Lívia Kabatierová . . . . . . . . . . . . . . . 7. 9. 2006
Dorota Turská . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 9. 2006
              Timea Hodasová . . . . . . 14. 10. 2006
              Adam Tvrdý . . . . . . . . . . 21. 10. 2006
              Martin Beliančín . . . . . . 29. 12. 2006

Matej Gajarský  . . . . . . . . . 2. 1. 2007
Anton Vajda . . . . . . . . . . . 23. 2. 2007
Matej Lutišan  . . . . . . . . . 27. 2. 2007

Počas roku 2006  zomrelo u nás 12 občanov
Odpočívajte v pokoji.

Janek Tomáš 22. 10. 1950 12. 1. 2006
Vincencia Trnovcová 18. 2. 1928 15. 1. 2006
Anna Kvašňovská 21. 6. 1926 2. 2. 2006
Mária Muchová 3. 2. 1927 27. 4. 2006
Martin Lutišan 7. 11. 1916 26. 7. 2006
František Pavel 18. 1. 1928 21. 8. 2006
Ján Mazúr 5. 7. 1942 13. 9. 2006
František Bíroš 3. 1. 1931 16. 10. 2006
Vincencia Pavlová 29. 7. 1931 22. 10. 2006
Dorota Tatarová 31. 1. 1910 29. 10. 2006
Mária Mazúrová 25. 4. 1951 8. 11. 2006
Vladimír Zajac 16. 2. 1933 3. 12. 2006
Zuzana Vajdová 11. 8. 1926 3. 1. 2007

Historické okienko
Vážení a milí občania, prostredníctvom nášho historického 
okienka by sme Vám chceli priblížiť  dlhú a zaujímavú his-
tóriu našej obce. 

Prvé písomné správy o Nededzi siahajú do roku 1384. V tomto roku 
uhorská kráľovná Mária darovala našu obec súrodencom Ladislavovi, 
Jánovi a Petrovi, synom Jána, ktorý bol synom Dominika de Nedecz. 
V roku 1412 kráľ Žigmund potvrdil dotáciu obce. Meno dediny je 
pravdepodobne od početnej zemianskej rodiny Nededzkých. Názov 
obce sa viackrát menil. Raz to bola Nedecz, potom Vágnedecz až po 
súčasný názov Nededza. 

Známy rodák Arnold Pongrácz
Naša obec patrila čiastočne pod strečianske panstvo a čiastočne

zemianskej rodine Nedeczkovcov. Okrem tejto zemianskej rodiny žila 
v našej dedine grófska rodina Nyáry a historicky známejšia grófska 
rodina Pongráczová. Len málokto vie, že z rodiny Pongráczovej po-
chádzal aj prvý slovenský šachový skladateľ Arnold Pongrácz, narode-
ný 18. 7. 1810 – zomrel 7. 7. 1890. Šachová história uvádza, že Arnold 
Pongrácz, rodák z Nededze pri Žiline známy ako „trnavský pustov-
ník“, študoval právo v Bratislave a vo Viedni. Neskôr pôsobil ako štát-
ny úradník a posledných tridsať rokov prežil v Trnave. Svoju prvotinu 
uverejnil v aprílovom čísle časopisu Wiener Schach – Zeitung v roku 
1855. Najväčšie úspechy dosiahol v samomatoch. Z turnajových cien 
treba spomenúť 4. miesto za súbor spoločenských skladieb s Dr. Ba-
verom na turnaji v roku 1856, tretiu cenu za súbor úloh na slávnom 
bristolskom turnaji v roku 1861. Prvú cenu v samomatovom londýn-
skom turnaji v roku 1862 a tretiu cenu samomatov na kongrese Zá-
padonemeckého šachového zväzu v roku 1864. Možno povedať, že 
Arnold Pongrácz bol prvou šachovou osobnosťou na Slovensku.

Podivín Štefan Pongrácz
Najviac historiek z grófskej minulosti sa viaže na osobu Štefana 

Pongrácza, ktorého opisuje vo svojej knihe Posledný hradný pán ma-
ďarský spisovateľ Kálmán Mikszáth.

Štefan  Pongrácz žil životom podivína a mal veľmi rád zábavy. 
Mnohokrát zvonením vyhlásil poplach. Mužov dal obliecť do husár-
skych uniforiem a museli pred ním predvádzať rôzne cviky, čo pova-
žoval za veľkú zábavu. Po skončení podával poddaným pálenku a a te-
šil sa, keď ju pili aj deti. Bol náruživý jazdec. Mal zakúpeného koňa, 
z ktorého pri jednej jazde v podnapitom stave spadol a zlomil si nohu. 
Dal sa liečiť potulným cigánkam. Dostal otravu krvi, na ktorú v roku 
1866 zomrel. Za týmto svojím pánom poddaní veľmi plakali, lebo 
i keď bol podivín, bol voči ním zhovievavejší ako jeho predchodcovia. 
O jeho živote kolovalo množstvo veselých i smutných historiek.

Toto je len nepatrná časť z histórie našej obce. Pokračovanie na-
budúce.  

Obecná kronika

Činnosť ZO JDS za rok 2006
Dňa 15. 2. 2007 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO JDS, 
kde sa hodnotila jej činnosť za uplynulý rok 2006 v Nededzi.
ZO mala v roku 2006 55 riadne evidovaných platiacich členov. Začínalo sa 
s výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala 28. 2. 2006 a bola spojená s fa-
šiangovým posedením.

Dňa 14. 6. 2006 sa usporiadal autobusový zájazd na nákupy do Poľska 
– Jablonky. Pre nedostatok členov bola ZO nútená kapacitu autobusu doplniť 
z radov ostatných občanov, pretože v opačnom prípade by sa zájazd nemohol 
uskutočniť.

Počas augusta sa pravidelne organizuje autobusový zájazd na výstavu Ag-
rokomplex Nitra. Ani minulý rok sa tradícia neporušila a 17. 8. 2006 sa zájazd 
uskutočnil práve v deň začatia výstavy. O toto podujatie je stále rovnaký záu-
jem.

O pár dní, 19. 8. 2006, sa usporiadalo posedenie v prírode pod Dielom, 
kde bol pre členov ZO pripravený kvalitný guláš, opekanie špekačiek a  dobré 
víno.

Veľký záujem členov sa prejavil pri ďalších dvoch organizovaných zájazdov, 
a to do Levoče, ktorý bol spojený s prehliadkou historickej časti mesta a s náv-
števou vo Vysokých Tatrách, a do Jablonky, ktorý sa uskutočnil 11.10. 2006. 
O tento zájazd bol taký veľký záujem, že po zverejnení v miestnom rozhlase 
bol autobus zaplnený už o štyri dni.

Medzi podujatie, ktoré je vždy dobre pripravené, patrí akcia posedenia Ok-
tóber – mesiac úcty k starším, ktoré usporiadal OÚ v spolupráci so ZO dňa 
21. 10. 2006. V dôsledku malej účasti členov sa zvažuje, či sa takáto akcia bude 
konať aj na budúci rok. Preto ZO vyzýva svojich členov, aby si na tento rok 
našli čas a zúčastnili sa.

Poslednou akciou v roku 2006 bolo predvianočné posedenie pri vyzdobe-
nom vianočnom stromčeku s občerstvením.

Mimo týchto podujatí sa členovia ZO zúčastňovali rôznych prezentačných 
akcií firiem predvádzajúcich svoje výrobky.

Toto bol v krátkosti prehľad činnosti ZO počas uplynulého roka. V tomto 
roku si v auguste pripomenie svoje  piate výročie.

ZO JDS ďakuje všetkým za účasť na poriadaných podujatiach a praje veľa 
zdravia.

KANALIZ ÁCIA
Tak sme sa dočkali stavby kanalizácie, 
Nededza je plná rôznej mechanizácie.
Bolo nám to treba? Cesty hrboľaté, 

všade samá jama,
čo sa to vôkol nás stále len vystrája?
No keď sa zamyslíme nad blízkou bu-

dúcnosťou,
zistíme, že kanalizácia je proste nut-

nosťou.
A preto, občania, vydržme trochu hlu-

ku, blata,
životné prostredie, ovzdušie bez smra-

du, to sa predsa ráta.
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Milí spoluobčania,
Práve sa k Vám dostalo prvé číslo nededzkého občasníka „Nededžan“. Občas-
níka preto, lebo sami nevieme, s akou odozvou sa táto naša myšlienka, bližšie Vás 
informovať o dianí v našej obci a zámeroch do budúcnosti, stretne.

Myšlienka vydávať obecné noviny nie je nová. Zaoberali sme sa s ňou už 
v minulosti. Len akosi až teraz dozrel čas, možno pod  ťarchou diania okolo nás, 
na jej realizáciu.

Vieme, že o dôležitých veciach ste informovaní prostredníctvom obecného 
rozhlasu a oznamov na obecnej tabuli. Ale priznajme si, človek je tvor zábudlivý, 
jedným uchom dnu druhým von, a potom, nie vždy máme so sebou okuliare, aby 
sme si pričítali oznamy na obecnej tabuli a ani toho času nie je nazvyš. A tak si 
myslíme, že keď už budete mať doma obecné noviny, tak si ich pri nejakej tej ká-
vičke prečítate, a nielen raz, ale hneď viackrát a informácie z nich sa Vám dostanú 
viac do podvedomia. A práve to je našim zámerom, aby sme čo najviac ľudí z Vás, 
vážení spoluobčania, vtiahli do diania v našej obci. Aby ste sa živo zaujímali a in-
formovali nás o všetkých pozitívach či negatívach v našej obci. A z toho vyplýva 
ten názov občasník. Lebo to, ako často budú obecné noviny vychádzať, závisí od 
Vás, milí spoluobčania, od Vašich ohlasov, reakcií, námetov.

Tešíme sa na ne. 
Redakčná rada 

Prajeme Vám
príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov.

Nededzká šibačka
Idú chlapci po ceste,
v ruke majú korbáče.

Poďte šiestaci, neseďte,
majú tam chutné koláče.

Idú chlapci po chodníčkoch,
spievajú si veršovanku.

Keď pri chlapcoch dievča zostane,
hneď od všetkých korbáčom dostane.

Nakoniec ju oblejú
vedrami vody,

až sa jej po celý rok
veľmi dobre darí.

Idú chlapci po ulici,
vo fľaškách si nesú vodu.

Nebudú z nich štamprlíci,
keď sa všetci spolu zídu.

Dostanú vajíčka,
na korbáč stužky, 
neodíde ani jeden 

bez výslužky.

Zoberú si chlapci voňavky,
striekajú dievčatám na hlávky.
Tie sa nazlostia, pošlú ich preč
a našej básničke je koniec hneď. 

Michaela Žiaková

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
Tak ako každý rok, tak 
i v novom roku v posled-
nú fašiangovú sobotu 
zorganizoval Obecný 
športový klub v Nededzi 
fašiangový sprievod po 
obci a potom fašiangovú 
zábavu. Sprievod v mas-
kách prešiel celú našu 
obec a svojou veselosťou 
vyčaril úsmev na našich 
tvárach. Samozrejme 
radosť mali i naše deti, 
ktoré počas dňa riadne 
ponaháňali fašiangové 
maškary. Mnohí občania 
sprievod pohostili šiška-
mi a kalíškom na zohri-
atie.

Fašiangy v našej obci 
sú peknou tradíciou, 
ktorú treba i naďalej 
udržiavať a prispievať 
k peknému spolunažíva-
niu Nededžanov.
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Káblová televízia (KT) je systém, ktorý umožňuje sledovanie viacerých te-
levíznych programov v primeranej kvalite na televíznom prijímači.  V sú-
časnej dobe je ponuka programov, ktoré je možné vysielať v KT široká  
a ďalšie programy stále pribúdajú. Jedinou podmienkou vysielateľov na 
zaradenie programu do vysielania KT je však platenie za programy. Ceny 
za vysielanie programov v KT závisia od atraktívnosti a kvality programu 
a samozrejme aj od toho, či je program dabovaný do iného jazyka. Naj-
nižšie ceny sú obyčajne za vysielanie detských a hudobných  programov, 
vyššie sú za tematické programy a niektoré filmové programy a najvyššiu 
cenu majú športové a filmové programy novšej produkcie.  

Pri zaraďovaní programov do KT sa dostávame do situácie, že časť 
abonentov má záujem o čo najširšiu ponuku rôznych programov a v pod-
state im nezáleží na cene a druhá časť abonentov má záujem len o prog-
ramy finančne najmenej náročné. Cestou na uspokojenie obidvoch skupín 
abonentov je rozdelenie vysielaných programov do dvoch (prípadne via-
cerých) programových súborov, ktoré môžu byť nazvané napríklad MINI, 
BASIC a prípadne PREMIUM. V programovom súbore MINI sú vysie-
lané programy slovenskej televízie a niektoré české programy. V súbore 
BASIC sa vysielajú tematické programy a v súbore PREMIUM najdrah-
šie filmové kanály.  

Po technickej stránke sa rozdelenie na súbory vykonáva priradením 
určitého zariadenia, ktoré prepustí k abonentovi len tie programy, ktoré 
si zaplatí.

Určovanie ceny za jednotlivé programové balíky. 
Na určenie ceny programov KT je veľa protichodných požiadaviek. 
1. Abonenti chcú mať cenu čo najnižšiu, aby ich domáci rozpočet 

bol čo najmenej zaťažovaný, programová ponuka však má byť čo 
najširšia, aby splnila ich očakávania a servis KT je požadovaný čo 
najrýchlejší a najkvalitnejší.

2. Obec ako majiteľ KT môže požadovať, aby v cene za programy boli 
zahrnuté všetky náklady, ktoré jej vznikajú pri prevádzke a to najmä 
náklady na elektrickú energiu, náklady za výber poplatkov za KT 
a aby sa prípadne aspoň sčasti vrátili náklady za vybudovanie KT.

3. Prevádzkovateľ KT – firma, ktorá zabezpečuje správu, servis, pretože 
zo zákona obec nemôže prevádzkovať KT, má požiadavky, aby poplat-
ky za programy od abonentov boli také veľké, aby sa mohli zaplatiť 
nákupy programov, autorské poplatky, servis a aspoň malý zisk. 

V konečnom určení ceny za programy je však všetkým zainteresova-
ným jasné, že za málo peňazí je málo muziky a musí sa nájsť kompromis 
prijateľný pre všetky strany. Je fakt, že za posledné obdobie sa pri zvy-
šujúcich sa nákladoch za el. energiu, cenu práce, cenu pohonných hmôt, 
materiálov atď., poplatky za KT nezvýšili, resp. zvýšili len veľmi málo a pri 
stúpajúcich nárokoch abonentov na kvalitu a programovú štruktúru by 
sa mali poplatky zreálniť, aby KT aj v budúcnosti spĺňala požiadavky na 
kvalitný a ničím nerušený príjem.

1 STV1 SK 0,00 0,00
2 STV2 SK 0,00 0,00
3 Markíza SK 0,00 0,00
4 JOJ SK 0,00 0,00
5 TA3 SK 0,00 0,00
6 CZ 1,00 1,19
7 CZ 1,00 1,19
8 PRIMA CZ 1,00 1,19
9 NOE CZ,SK 0,00 0,00
10 Patriot SK 0,00 0,00
11 Infokanál 0,00 0,00

prevádzkové náklady 54,00 64,26

1 Hallmark CZ 9,00 10,71
2 MGM CZ 7,00 8,33
3 AXN CZ 9,00 10,71
4 Film+ CZ 13,00 15,47
5 Eurosport CZ CZ, SK 13,00 15,47
6 Galaxie Sport CZ 18,00 21,42
7 Minimax CZ, SK 5,00 5,95
8 Discovery CZ, SK 8,00 9,52
9 Viasat History CZ 6,00 7,14
10 Viasat Explorer CZ 6,00 7,14
11 Viasat Spice A 3,00 3,57
12 Animal Planet CZ, SK 8,00 9,52
13 VH1 A 4,00 4,76
14 VIVA N 1,00 1,19

1 SOZA 4 4,76
2 SAPA 6 7,14
3 LITA 2 2,38
4 OZIS 2 2,38
5 Slovgram
6 10 11,90
7 15 17,85
8 15 17,85

Aké sú možnosti vysielania programov 
v súčasných systémoch káblovej televízie

VEĽKÁ ŠI BAČKA
Bolo raz jedno dievča a volalo sa Lucia. Medzi jej obľúbené sviatky patrila Veľká noc a teraz sa teší 
tiež. Každoročne sa mohla pochváliť veľkým počtom šibačov, ktorí od nej neodchádzali naprázdno.

Ale teraz nikto neprichádza a minulú Veľkú noc o tomto čase tu už boli šiesti. Lucka smutne po-
vedala: „A čo na mňa zabudli?“ V tom okamihu ako to povedala , išli šibači, ktorí boli u nej aj minulý 
rok. „Idem nachystať peniaze a vajíčka,“ povedala si. Prišla k oknu s peniazmi a vajíčkami a v tom 
zosmutnela. A to preto, lebo chlapci išli do vedľajšieho domu, ku Luckinej dobrej kamarátke Zuzke. 
Keď od nej odišli, prišli aj k Lucke. Strašne sa tešila. Chlapci zaklopali na veľké dvere s ozdobami 
zajačikov. Lucka sa za dverami ešte upravovala. Veď nemôže byť pred chlapcami taká strapatá. Keď 
otvorila, chlapci hneď vytiahli fľaše a obliali ju. Ona celá zaskočená, že hneď na začiatok toľko vody. 
Potom šibači riadne Lucku vyšibali. Ona im dala vajíčka a zopár korún. Zatvorila dvere a oprela sa 
o ne. „Aspoň oni na mňa nezabudli,“ pomyslela si. Potom išla na balkón vyzerať ďalších šibačov. 
Susedka Zuzka ju videla na balkóne a hneď vyšla na balkón aj ona. „Koľko si už mala šibačov?“ spýta 
sa. „Piatich,“ odvetí Lucka. „Ja siedmich,“ povedala Zuzka  a hneď po Zuzkinej odpovedi povedala 
Lucka: „Minulý rok ich bolo oveľa viac.“ „Áno,“ povedala Zuzka. Chvíľu sa rozprávali na balkónoch 
a vraveli si, kto ako ich vyšibal. Potom povedali: „Mišo a Jano sú dobrí kamaráti.“ Povedala to preto, 
lebo Mišo a Jano sú u nich každý rok. Porozprávali sa o nich a zrazu išli k nim ďalší šibači. A za nimi 
ďalší a ďalší. Toľko ich ešte asi ani nemali. Keď už sa stmievalo, Lucka vyšla na balkón. Zuzka tiež 
a obe klebetnice zas sa dlho rozprávali.

Šibačov bolo veľmi veľa. A dokonca Lucka so Zuzkou si vymysleli vlastnú veršovanku: „Veľká 
noc, šibačov moc, dobrý to sviatok, aj keď nie je v náš, obľúbený deň, piatok.“ Martina Sklenárová
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