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Slnko, voda, pohoda...
Tak čo, milí spoluobčania, už viete, ako strávite dovolenku? Čakáte 
na nejaké ponuky „Last minute“? Budete dovolenkovať doma 
či v zahraničí, pri vode alebo na horách? Budete spoznávať nové 
neznáme miesta, či sa usalašíte na jednom mieste? Alebo nebodaj 
už máte dovolenku za sebou? Veľa otázok, že? Možno na ne nájdete 
odpoveď aj v tomto čísle Nededžana.

Druhé číslo nášho časopisu sa do vašich domácností už tradične 
dostáva na začiatku leta. Na začiatku obdobia, počas ktorého by sme 
mali hlavne oddychovať, relaxovať, dobíjať sa pozitívnou energiou. 
Ale nie vždy sa to dá. Možno si poviete: „To sa nedá, nedá...“, tak ako 
Rytmus a Tina vo svojom známom duete.

Ale nech už strávite leto akokoľvek, hlavne ho prežite v zdraví 
a samozrejme s Nededžanom v ruke. Ak sa vám do rúk náhodou 
nedostal, nezúfajte. Každé jeho číslo nájdete aj na internetovej 
stránke našej obce (www.nededza.eu). redakčná rada

Dovolenky, prázdniny,
tak sme sa ich dožili.
Zbaľte kufre, batohy,

vyberte sa na hory.
Choďte tam, kde vám to vyhovuje,

kde telo i duša zrelaxuje.

V  turistických  sprievodcoch  sa  často  hovorí,  že 
Slovensko je krásna a výnimočná krajina. Je tu 

jedinečná príroda, unikátne historické a kultúrne pa-
miatky, pestré a zaujímavé tradície. Áno, to všetko je 
pravda. To všetko tu máme. Ale mať nestačí...

Pamätáte sa na nejaký výlet, ktorí ste absolvovali 
na Slovensku? A čo v zahraničí? Skúsili by ste  ich 
porovnať? Radšej nie, však. Ja si spomínam, ako som 
navštívila český skanzen v Rožnove pod Radhoštěm. 
Hoci  som ho nechcela porovnávať  so  slovenskými, 
nedokázala som sa tomu vyhnúť. Som veľká milov-
níčka slovenských skanzenov a mám ich aj pomerne 
dobre pochodené. Ale aj tak musím priznať, že v tom 
českom som sa cítila autentickejšie. A  to vďaka at-
mosfére  doplnenej  rôznymi  ukážkami,  napr. mletia 
múky vo veternom mlyne. A presne toto je to, čo Slo-
vensku chýba – nedokážeme sa ,,predať“. Častokrát 
máme v našej krajine omnoho krajšie a výnimočnej-
šie pamiatky ako v zahraničí, ale nevieme či nechce-
me ich nejakým spôsobom spestriť a prilákať tak viac 
návštevníkov. 

Ďalším  problémom  sú  peniaze.  Slovensko  je 
krajinou  hradov  a  zámkov.  Koľko  je  však  takých, 
ktoré môžeme považovať za reprezentatívne? Veľmi 
málo, väčšina je v katastrofálnom stave. Zoberme si 
napríklad taký Čachtický hrad neodmysliteľne spoje-
ný s postavou Alžbety Báthoriovej.  Jeho popularita 
ešte vzrástla po uvedení Jakubiskovho filmu o spo-
mínanej krvavej grófke. Keď sa však naň dostanete, 
ostanete  pravdepodobne  sklamaní.  Z  niekdajšieho 
slávneho hradu sú naozaj už  len  ruiny. A neuvidíte 
tu ani žiadnu snahu o jeho rekonštrukciu. Je to škoda, 
pretože  tento  tajomný  hrad  nachádzajúci  sa  v  nád-
hernej prírode navyše opradený množstvom legiend 

a povestí by dozaista prilákal masy turistov. Preto by 
si zaslúžil lepši vzhľad. Keď sa spýtate, prečo to tak 
nie je, odpoveď je klasická: ,,Nie sú peniaze.“ A netý-
ka sa to iba hradov. Na Slovensku sa celkovo zabúda 
na cestovný ruch. Ako keby sme si neuvedomovali, 
že aj cestovný ruch je ekonomickým odvetvím a že aj 
na ňom sa dá zarobiť. My však namiesto obnovy his-
torických pamiatok  staviame nové obchodné centrá 
a namiesto víkendových výletov do prírody chodíme 
na prechádzky do ,,obchoďáku“. 

Naším najväčším bohatstvom je príroda. Ale aj tú 
dokážeme spustošiť a zničiť. Je jedno, či sa vyberiete 
do národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti, 
všade nájdete kopu odpadu. Niekedy príde človeku 
až ľúto, keď si uvedomí, koľkými rozmanitými spô-
sobmi  sme  už  prírode  ublížili. A  nachádzame  stále 
nové a nové spôsoby, napr. sa snažíme zmenšiť úze-
mia s ochranným pásmom, aby sme mohli vybudovať 
ďalšie lyžiarske strediská.

Spomenula som už niekoľko problémom Sloven-
ska, jeho prírodného a kultúrneho dedičstva a cestov-
ného  ruchu.  Ja osobne za  ten najväčší problém po-
važujem nedostatočnú spoluprácu. V našom štáte sa 
totiž razí trend ,,každý si hrabe na svojom vlastnom 
piesočku“.  Je  pekné,  že  niekde  sa  nachádza  nejaký 
hrad, ale čo z toho, keď v jeho blízkosti chýba stra-
vovacie  či  ubytovacie  zariadenie,  poprípade  nejaké 
ďalšie zariadenia na športové vyžitie alebo wellness. 
Turista sem síce príde, pozrie si pamiatku, ale keď-
že  už  nebude mať ďalej  čo  vidieť  či  zažiť,  poberie 
sa domov. A rozhodne sa na toto miesto viac nevráti 
a takisto ho neodporučí svojim známym.

Predchádzajúce riadky vyzneli zrejme dosť pe-
simisticky. Je to smutné, ale je to realita. Ale keďže 

ja som veľký patriot  (niekedy až prehnane veľký), 
na záver by som chcela spomenúť aj pozitívne prí-
klady. 

V posledných rokoch bolo Slovenskou agentúrou 
pre  cestovný  ruch  vytvorených  niekoľko  skutočne 
vydarených  propagačných  spotov  o  Slovensku  ako 
o  ,,veľkej  malej  krajine“.  Prvým  bol  spot  z  roku 
2008 propagujúci našu krajinu ako rozprávkovú ríšu 
s  nádhernými  zábermi  slovenskej  prírody,  jaskýň, 
Oravského hradu, Dunajca, Bardejova či Bratislavy. 
Počas nedávnych Majstrovstiev sveta v ľadovom ho-
keji konaných na Slovensku agentúra pripravila nový 
takmer trojminútový propagačný spot, ktorý rozhod-
ne stojí za vzhliadnutie. 

Ako  som  už  spomenula,  na  Slovensku  chýba 
ochota  investovať  peniaze  do  zachovania  historic-
kých pamiatok,  či ochota  spolupracovať pri  rozvoji 
slovenského  turizmu.  Našťastie  existujú  aj  svetlé 
výnimky.  Jednou  z  nich  je  Združenie  na  záchranu 
Lietavského hradu, ktoré sa už niekoľko rokov snaží 
o záchranu a obnovu jedného z najrozsiahlejších hra-
dov našej krajiny. Úspešným príkladom spolupráce 
v rámci cestovného ruchu je Klaster LIPTOV – teda 
združenie cestovného ruchu. Tu si skutočne uvedomi-
li, že spoločná prezentácia a spolupráca jednotlivých 
subjektov  cestovného  ruchu  prináša  osoh  všetkým 
zúčastneným  stranám  a    dokáže  tak  prilákať  viacej 
turistov. Kiežby bolo takto zmýšľajúcich ľudí viac.

Keď sa vrátim k úvodnej vete článku, Slovensko 
je  naozaj  krásnou  krajinou.  Potrebuje  ale  nápady, 
snahu a najmä ochotu ľudí, aby to, čo tu máme a čo 
sme  zdedili  po  našich  predkoch,  aj  reálne  vyzeralo 
ako naše dedičstvo. A niekedy stačí začať aj od jed-
notlivca. Nemyslíte?  KM

SLOVENSKO JE KRÁSNE, ALE...
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Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 4, 5
Uznesenie č. 4/2011:

Z riadneho 4. (štvrtého) zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 21. 3. 2011 
o 17.00 hod. V zasadačke Obecného úradu v Nede-
dzi

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

a) berie na vedomie:
 
1. informáciu o objednávke na vyhotovenie geomet-

rického plánu – dolná cesta na cintorín (ZÁVOZ) 
parcela č. 483

2. informáciu o príprave lokality „Pred Chríp“ na 
IBV 

3. odpoveď na základe žiadosti o prehodnotení ot-
váracích hodín na pošte v Gbeľanoch – rozšírenie 
hodín nereálne 

4. informáciu o ukončení zmluvy s MH Invest , 
s.r.o. Bratislava a Obcou Nededza

5. informáciu o uzatvorenej zmluve s AC & Mana-
gement a.s. Bratislava a Obcou Nededza 

6. informáciu o uzatvorenej kúpnej zmluvy na parc.
č. 39 a dom súpisné číslo 3 v kat. území Nededza 
s MIHO a spol., s.r.o. Žilina dňa 15.3.2011 

7. informáciu o sponzorskom dare – počítačové zo-
stavy v počte 5 ks od KIA Motors Slovakia s.r.o. 
Teplička nad Váhom pre Obec Nededza

8. informáciu o potrebe zariadenia novej kancelárie 
OÚ nábytkom

9. informáciu o obdržanom liste z Okresného riadi-
teľstve Hasičského a záchranného zboru v Žiline 
ohľadom ochrany lesov a les. porastov pred po-
žiarmi

10. informáciu o príprave projektov na základe Výziev 
z jednotlivých operačných programov – ponuka 
z Občianskeho združenia Región „2007-2013“

11. informáciu o zaslanom návrhu na vydanie roz-
hodnutia o umiestnení stavby „Priemyselná zóna 
Nededza“ na Spoločný obecný úrad na úseku 
územného plánovania, stavebného poriadku 
a poz. komunikácií Varín

12. informáciu o zaslanej žiadosti o vydaní povole-
nia na uskutočnenie stavby v zmysle § 58 zák.
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na 
stavebný objekt“ SO – 03 Regulácia potoka“ na 
Obvodný úrad životného prostredia Žilina

13. informáciu o zápise GP č. 3/2010 – aktualizácia 
vektorovej katastrálnej mapy

14. informáciu o novom šoférovi autobusu ktorým je 
p. Michal Zachar z Tepličky nad Váhom

15. žiadosť ZO JDS Nededza o preplatenie autobu-
su na dva zájazdy pre dôchodcov – tieto finančné 
prostriedky sú schválené v rozpočte Obce Nededza

16. informáciu o zakúpení kosačky pre OŠK Nede-
dza

17. informáciu o prijaté novej pracovnej sily na OÚ 
bez navýšenia rozpočtu

b ) schvaľuje:

1. program Obecného zastupiteľstva
 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Ja-

nek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac   

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
2. overovateľov zápisnice – p. Drábik Milan, 

Ing. Zajac Vladimír
 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Jane, 

Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
3. hlavného kontrolóra obce Ing. Mariannu Šípeko-

vú bytom Potočná č. 77 Nededza na dobu 6 rokov 

od 1. 4. 2011 
 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Jane, 

Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
4. odmenu pre p. Samcovú Štefániu odchádzajúcu 

kontrolórku obce vo výške: 250 EUR
 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Jane, 

Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
5. žiadosť o predbežný súhlas k rozdeleniu parcely 

KN C 454/1 za účelom výstavby dvoch rodinných 
domov od žiadateľov: Ing. Jozef Fatura Jedlíková 
16 Žilina na p. Miloša Brasa ul. Kempelenova Ži-
lina

 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Jane, 
Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
6. odpísanie nedobytnej pohľadávky od firmy 

KERA Žilina, s.r.o. vo výške: 1071,56 EUR 
a firmy TURČAN, s.r.o. Žilina vo výške 2779,28 
EUR, spolu vo výške: 3850,84 EUR za daň z ne-
hnuteľnosti za roky 2005,2006,2007 na základe 
vyjadrenie JUDr. Kaducha súdneho exekútora

 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Jane, 
Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
7. dodatok k Zmluve o prenájme káblového distri-

bučného systému na základe zníženia nájomného 
plateného obci za každého účastníka KTV, z dô-
vodu aby sa nemuselo pristúpiť k zvýšeniu účast-
níckych poplatkov na základe zvýšenia DPH

 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Jane, 
Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
8. VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádz-

ku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia so sídlom na území obce Nededza 

 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Jane, 
Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
9. VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Jane, 

Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 

c) ukladá:

1. vyvesiť na dobu 15 dní návrh VZN č. 3/2011 po-
žiarny poriadok obce

 Termín: ihneď  Zodpov.: Obecný úrad
2. vyvesiť na dobu 15 dní VZN č. 1/2011 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa ma-
terskej školy a školského zariadenia so sídlom na 
území obce Nededza

 Termín: ihneď  Zodpov.: Obecný úrad
3. vyvesiť na dobu 15 dní VZN č. 2/2011 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, 
školských zariadení

 Termín: ihneď  Zodpov.: Obecný úrad
4. zabezpečiť úlohy ohľadom ochrany lesov a les-

ných porastov pred požiarmi v zmysle listu č. 
ORHZ – ZA1/727-001/2011

 Termín: ihneď  Zodpov.: Obecný úrad
5. zabezpečiť odpadkové koše na autobusové zá-

stavky
 Termín: ihneď  Zodpov.: Obecný úrad
6. zabezpečiť preverenie funkčnosti požiarnych 

hydrantov

 Termín: ihneď  Zodpov.: Obecný úrad
d) odporúča:

1. prejednať s vybraným architektom uvažované 
možnosti využitia pozemkov zhľadiska urbanis-
tického zámeru obce

 Hlasovanie: Za – 5 Drábik, Ing. Hreus, Ing. Jane, 
Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 

  Overovatelia: 
 Drábik Milan
 Ing. Zajac Vladimír

 PhDr. Peter Vajda
 starosta obce

Uznesenie č. 5/2011:
Z riadneho 5. (piateho) zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva  v  Nededzi,  ktoré  sa  konalo  dňa  26.4.2011 
o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nededzi

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

a) berie na vedomie:

1. informáciu o hasení požiaru v obci (p. Trnovec 
Rastislav) – poďakovanie Hasičskému a záchran-
nému zboru zo Žiliny a Obecnému hasičskému 
zboru v Nededzi

2. informáciu o príprave akcie Dňa matiek
3. informáciu o vykonanom školení BOZP a PO 

pre zamestnancov obce, nainštalovaných hasia-
cich prístrojoch vo všetkých obecných objektoch , 
vypracovaní požiarneho štatútu a smerníc BOZP 
a PO.

4. informáciu o zaslanej žiadosti na Severoslovenské 
vodárne a kanalizácie ohľadom verejnej kanalizá-
cie v obci – počet a zoznam majiteľov rod. domov, 
ktorí nie sú napojení na kanalizáciu

5. informáciu o uzatvorenej Zmluve o dielo medzi 
Obcou Nededza a EURODESING – Ateliér 
s.r.o. týkajúcej sa vypracovania projektovej do-
kumentácie pre stavebné povolenie „Priemyselná 
zóna Nededza“. 

6. informáciu o uzatvorenej Zmluve o dielo medzi 
Obcou Nededza a Bc. Jaroslavom Pilarčíkom na 
geodetické činnosti pre projekt Priemyselná zóna 
Nededza. 

7. informáciu o vyhodnotení súťaže – verejné obsta-
rávanie:
a) vyhotovenie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie, ktoré bolo uskutočnené 
dňa 4. 4. 2011. Uspela firma EURODE-
SING s.r.o. Žilina s hodnotou 64 650 € 
s DPH

b) Regulácia potoka Kotrčina dňa 18.4.2011, 
uspel D.V.L. Nezbudská Lúčka, hodnota 
diela 430 319,88 € s DPH

c) Križovatka, dopravné napojenie dňa 
18.4.2011, uspeli Cestné stavby Žilina, hod-
nota 429 371,72 € s DPH

d) Dažďová kanalizácia dňa 20.4.2011, uspela 
firma PRIM, spol. s r.o. Stránske, hodnota 
429 145,84 € s DPH

8. informáciu o vykonanej kontrole vybavovanie 
sťažností, oznámení a podnetov od občanov

b) schvaľuje:

1. program Obecného zastupiteľstva 
 Hlasovanie: Za – 5 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
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Ing. Hreus, Ing. Zajac
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
2. overovateľov zápisnice – JUDr. Marián Cesnek, 

p. Bíroš Jozef
 Hlasovanie: Za – 5 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Zajac
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
3. VZN č. 3/2011 zo dňa 21. 3. 2011 Požiarny po-

riadok obce Nededza
 Hlasovanie: Za – 5 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Zajac
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
4. kúpu pozemkov (kúpnu zmluvu) od spoločnos-

ti Žilina Invest, s.r.o. so sídlom Námestie obetí 
komunizmu 1 011 31 Žilina, na základe súhlasu 
Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 18. 4. 2011 
pod č. 330/2011-2000, nachádzajúcich sa v kata-
strálnom území Nededza: 

 – parcely: č. 564/51, č. 564/52, č. 564/53, č. 
564/55, č. 564/57, č. 564/58, č.564/59, č. 564/60, č. 
564/62, č. 564/63, č. 564/66, č. 564/67, č. 564/68, 
č. 564/139, č. 564/146, č. 564/210, č. 564/211, č. 
564/212, č. 564/213, č. 564/226 v podiele 1/1 evi-
dovaných na liste vlastníctva č. 942

 – parcela: č. 564/54 v podiele 2/3 evidovaná na 
liste vlastníctva č. 1097

 – parcela: č. 564/56 v podiele 2/3 evidovaná na 
liste vlastníctva č. 1101

 – parcela: č. 564/61 v podiele 1/2 evidovaná na 
liste vlastníctva č. 1095

 za kúpnu cenu: 1,– EUR pre Obec Nededza
 Hlasovanie: Za – 5 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Zajac
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
5. kúpnu zmluvu medzi Obcou Nededza a p. Mrav-

com Radoslavom a manž. Máriou Mravcovou 
rod. Gabčíkovou obidvaja bytom Terchová č. 23 
ohľadom kúpy pozemku KN C č. 563/15 v ka-
tastrálnom území Nededza, zastavaná plocha 
o výmere 122 m2 (miestna komunikácia), ktorej 
sú menovaní vlastníkmi za cenu: 1,– EURO. 

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
6. zmluvu o budúcej zmluve uzatvorenú v zmysle 

ustanovenia § 50a a nasl. a § 588 a nasl. 
 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými 
stranami: Obcou Nededza a ILGA s.r.o. so síd-
lom Suché Mýto 1 Bratislava v ktorej sa prevedie 
vlastnícke právo k pozemkom, ktoré budú špecifi-
kované v Prílohe č. 1 o výmere 10 700 m2. Presná 
špecifikácia pozemkov bude uvedená v geomet-
rickom pláne, ktorý bude prílohou Budúcej kúp-
nej zmluvy. 

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
7. výstavbu inžinierskych sietí na pozemkoch vo 

vlastníctve obce na parcelách č. 564/51 až 564/64, 
66-68, 564/146,564/210-213, 564/72-84 evido-
vaných na listoch vlastníctva č. 1, 50, 159, 1070, 
942, 1095, v priemyselnej zóne obce Nededza 
v kat. území Nededza okres Žilina pre spoločnosť 
ILGA s.r.o. (investor) so sídlom Suché Mýto 1, 
811 03 Bratislava , IČO: 46 130 632, ktorá bude 
uskutočňovať výstavbu objektu pre spoločnosť 
Grupo Antolin Bratislava s.r.o. so sídlom Ople-
talova 77, 841 07 Bratislava v priemyselnej zóne 
Nededza v katastrálnom území Nededza, okres 
Žilina.

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
8. súhlas Obce Nededza k uzatvoreniu Zmluvy 

o pripojení k distribučnej sústave a Zmluvy o prí-
stupe do sústavy, distribúcii a dodávke elektriny 
v priemyselnej zóne Nededza v kat. území Ne-
dedza na parcelách č. 564/51 – 57, 564/72 -77 
evidovaných na listoch vlastníctva č. 942, 1097, 
101, 1, 159, 1070 pre spoločnosť ILGA s.r.o. so 
sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 
46 130 632

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
9. súhlas Obce Nededza spoločnosti ILGA s.r.o., 

so sídlom Suché Mýto 1 Bratislava, IČO: 
46 130 632, ktorá bude uskutočňovať výstavbu 
objektu pre spoločnosť GRUPO ANTOLIN 
Bratislava s.r.o. V priemyselnej zóne Nededza 
s napojením budovaného objektu na prístupovú 
komunikáciu a na dažďovú kanalizáciu s retenč-
nou nádržou, ktoré budú vybudované vo vlastníc-
tve Obce Nededza a ich využívanie pre potreby 
predmetného objektu.

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
10. kúpnu zmluvu na parcelu č. 564/54 – orná pôda vo 

výmere 1250 m2 v katastrálnom území Nededza, 
spolu v podiele 1/3 vo vlastníctve Pavel Miroslav 
bytom Nededza č. 176, Balalová Jarmila bytom 
Gbeľany č. 280, Madejová Anna bytom Višňové 
č. 613 za kúpnu cenu maximálne do výšky zna-
leckého posudku 44,93 €/m2 a na základe súhlasu 
Komisie finančnej a sociálnych vecí pri Obecnom 
zastupiteľstve v Nededzi zo dňa 5. 4. 2011

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
11. kúpnu zmluvu na parcelu č. 564/56 – orná pôda 

vo výmere 391m2 v podiele 1/3 od Zuzany Han-
kovej bytom Kollárova 110 Martin za kúpnu 
cenu maximálne do výšky znaleckého posudku 
44,93 €/m2 a na základe súhlasu Komisie finan-
čnej a sociálnych vecí pri Obecnom zastupiteľstve 
v Nededzi zo dňa 5. 4. 2011.

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
12. kúpnu zmluvu na parcelu KN – E č. 97/46 vo 

vlastníctve p. Žiak Ignác bytom Nededza č. 172 
v podiele 5/8, Žiak Pavol bytom Pažite 516/41 
Bytčica v podiele 1/8, Bielik Vladimír bytom 
Hollého 616/52 Žilina v podiele 1/8 a Žiako-
vá Rozália bytom Gbeľany č. 42 v podiele 1/8, 
výmera bude stanovená geometrickým plánom, 
ktorá bude zabratá pod výstavbu miestnej komu-
nikácie k priemyselnej zóne, za kúpnu cenu maxi-
málne do výšky podľa znaleckého posudku.

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
13. zámer „Montážna hala, Nededza“ – bez pripo-

mienok, ktorý nám, ako dotknutej obci podľa 
§ 23 odst. 1 zákona NR SR č. 24/2006 o posu-
dzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov zaslal Obvodný 
úrad životného prostredia v Žiline.

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
14. na základe novovytvoreného geometrického 

plánu č. 582/2011 Bc. Jaroslavom Pilarčíkom, 
zámennú zmluvu na pozemok v katastrálnom 
území Nededza, medzi obcou Nededza a p. Ces-
nekom Štefanom bytom ul. Potočná č. 81 Ne-
dedza, ktorý je výlučným vlastníkom parcely č. 
KN C 564/221 o výmere 184 m2 – orná pôda, za 
pozemok vo vlastníctve Obce Nededza č. KNC 

564/222 o výmere 185 m2

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac 

 Proti – 0
 Zdržal sa – 0
15. kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Nededza 

a p. Cesnekom Štefanom ul. Potočná č. 81 Nede-
dza na základe novovytvoreného GP č. 582/2011 
Bc. Jaroslavom Pilarčíkom na pozemky:

 a) parcela č. KN – E č. 97/45 v kat.území Nede-
dza – orná pôda o výmere 627 m2

 b) parcela č. KN – C č. 264/64 v kat.území Nede-
dza – orná pôda o výmere 751 m2 za kúpnu cenu 
23,79 €/m2 v rozsahu podľa vypracovaného zna-
leckého posudku v celkovej hodnote : 32 785,63 
€.

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac 

 Proti – 0
 Zdržal sa – 0
16. nájomnú zmluvu s firmou Synák a spol. S r.o. Ne-

dedza č. 3 vo výške nájomného: 50 EUR/mesiac, 
do konca októbra 2011

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac 

 Proti – 0
 Zdržal sa – 0
17. odpredaj 11 ks akcií v Dexií banka Slovensko a.s. 

za cenu: 628,17 EUR za jednu akciu, na základe 
povinnej ponuky väčšinového vlastníka majite-
ľom akcií

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac 

 Proti – 0
 Zdržal sa – 0 
18. zápis do obecnej kroniky za rok 2010
 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac
 Proti – 0
 Zdržal sa – 0

c) neschvaľuje:

1.  zakúpenie stolnotenisového robota pre OŠK 
– stolnotenisový oddiel Nededza

 Hlasovanie: Za – 5 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0
 Zdržal sa – 1 Ing. Hreus 

d) ukladá:

1. vyvesiť na dobu 15 dní VZN č. 3/2011 požiarny 
poriadok obce

 T: ihneď  Z: Obecný úrad
2. preštudovať zámer „MOBIS – Prestavba haly 

RDC na výrobnú halu bŕzd“
 T: do 21 dní od vyvesenia zámeru
 Z: Ing. Zajac Vladimír

e) odporúča: 

1. Komisií finančnej a sociálnych vecí rokovať s ro-
dinou Remkových bytom ul. Záhradná č. 225 
Nededza vo veci exekučného konania voči meno-
vaným

 Hlasovanie: Za – 6 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Zajac

 Proti – 0
 Zdržal sa – 0
2. rokovať ohľadom úpravy cenovej ponuky so spo-

ločnosťou MIHO spol. s r.o. Žilina na odkúpenie 
plota, bez prístrešku pri kaštieli Nededza

 Overovatelia: 
 JUDr. Marián Cesnek
 Bíroš Jozef
 
 PhDr. Peter Vajda
 starosta obce
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P rvý štvrťrok tohto roku bol bohatý na kultúrno-spolo-
čenské akcie, na aktivity pri zveľaďovaní a príprave 

ďalšej výstavby našej obce. V tomto smere sme pokračovali 
opäť, organizovali sa kultúrno – spoločenské akcie v spo-
lupráci s Komisiou kultúry, mládeže a športu, Obecným 
športovým klubom Nededza, či Obecným hasičským zbo-
rom. Tradične počas veľkonočných sviatkov sa naši hasi-
či podieľali na priebehu veľkonočných obradov v našom 
kostole. Druhá májová nedeľa patrila našim mamám a sta-
rým mamám. Slávnosť Dňa matiek sa konala v kultúrnom 
dome a toto pekné spoločenské posedenie pozdravili 
deti z materskej, základnej školy, naša mládež a folklórny 
súbor Terchovček z Terchovej. Z uskutočnených kultúrno-
spoločenských aktivít treba spomenúť i Deň detí, ktorý bol 
v sobotu 4.júna na futbalovom ihrisku. Deti, ktoré prišli, neo-
banovali, súťažili, pozreli si ukážky psovodov z Policajného 
zboru zo Žiliny i ukážku z požiarneho útoku, ktorý im pred-
viedli naši hasiči. K tomu všetkému bol pripravený guláš, 
kofola, samozrejme pekné ceny a sladkosti. Za vykonanú 
prácu a pomoc všetkým ďakujem.

P rioritou obce je i naďalej príprava Priemyselnej zóny 
Nededza a regulácia potoka KOTRČINA. Bolo usku-

točnené verejné obstarávanie a vyhodnotené súťaže ohľa-
dom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia 
„Priemyselná zóna Nededza“, regulácie potoka KOTRČINA, 
ďalej súťaže križovatka, dopravné napojenie a dažďová 
kanalizácia. S firmami, ktoré v súťaži uspeli, boli vyhotove-
né zmluvy. Uznesenia sú zverejnené na webovej stránke 
obce. Prebehlo a ešte prebieha vysporiadanie pozemkov 
pod Priemyselnú zónu Nededza. Odkúpené sú už pozemky 
od Žilina Invest, s.r.o., ďalej od Miroslava Pavela a spol., od 
p. Hankovej, p. Cesneka Štefana. Vysporiadanie prebieha 
po neb. Brezovskom Jurajovi a po Sedliačkovi Františkovi 
a Judite . Rozhodnutie o umiestnení stavby Priemyselná 
zóna Nededza je právoplatné, a je podaná žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia. Začali sa uskutočňovať hrubé terén-
ne práce a zemné práce, taktiež prebieha archeologický 
prieskum územia. 

Na Obvodný úrad životného prostredia bola zasla-
ná žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie 

stavby Regulácia potoka a robíme všetko preto, aby táto 
regulácia bola ukončená v tomto roku.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je v našej obci 
ukončené, prebehlo bez väčších problémov, touto 

cestou chcem poďakovať za odvedenú prácu sčítacím komi-
sárov a všetkým Vám, ktorí ste sa sčítania zúčastnili. 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č.369/1990 
Z. z. o obecnom zriadení zvolilo novú kontrolórku 

obce Ing. Mariannu Šípekovú, ktorá vykonáva už svoju 
funkciu kontrolóra obce od 1.4.2011 s úväzkom 24 hodín 
za mesiac. Jej popis pracovnej činnosti vyplýva zo zákona 
o obecnom zriadení, konkrétne § 18f a nie, čo jej určí staros-
ta obce. Od 1.6.2011 som dal spracovať Organizačný pori-
adok obecného úradu so zameraním pracovných činností 
na jednotlivých pracovníkov. Dňom 1.6.2011 je na obecnom 
úrade nová pracovníčka Alica Hodásová, ktorá vykonáva 
prácu referentky na úseku registratúrneho poriadku, kultú-
ry, CO, PO, obecnej knižnice a priestupkovú agendu. Toto 

Slovo starostu
moje rozhodnutie po prerokovaní v obecnom zastupiteľstve 
vyplynulo z tohto, že prácu na obecnom úrade si prestavu-
jem v maximálnej možnej miere vykonávanú profesionál-
ne, kvalitne, zodpovedne, v prospech občanov a samotnej 
obce. Možno si niektorí občania povedia, že tam máme dve 
pracovníčky, načo nám je tretia. Ako som už vyššie uviedol 
spracovali sme Organizačný poriadok obecného úradu, je 
rozpracovaných niekoľko projektov, niektoré projekty pre-
biehajú, je množstvo prenesených kompetencií zo štátnej 
správy, ktoré v minulosti obce nevykonávali a zistil som, 
že množstvo vykonávanej práce dvoma pracovníčkami už 
nepostačovalo, aby sa dané úlohy plnili rýchlo, kvalitne 
a zodpovedne. Každá pracovníčka má vypracovaný nový 
popis pracovných činností tak, aby sme plnili dané úlohy 
vyplývajúce nám zo zákonov a potrieb občanov. Pracovný 
pomer Alice Hodásovej bol zatiaľ dohodnutý na dobu určitú. 
Ak by niekto z občanov chcel vedieť viac, môže prísť za 
mnou, rád sa o tom osobne porozprávam. 

Ing. Arch. Kružel vypracoval dva návrhy projektov na 
výstavbu kostola v bývalom kaštieli, ktorý sme odkúpili 

od spoločnosti MIHO a spol. s.r.o. Nededza. Tieto dva návr-
hy dáme na verejnú diskusiu včas, tak aby si občania moh-
li vybrať, ktorú alternatívu chcú. Spolu s Ing. Štefanovom 
a Ing. Kruželom som sa zúčastnil jednania na biskupskom 
úrade v Žiline s Mgr. Stanislavom Ďungelom - biskupským 
vikárom pre ekonomické veci. Zo strany biskupského úra-
du zásadné výhrady ohľadom výstavby kostola neodzneli, 
dohodli sme sa, že obec zašle písomnú žiadosť o stanovis-
ko, ktoré posúdia a písomne sa k výstavbe kostola vyjadria. 
Následné nás čaká množstvo práce, lebo ak bude výstavba 
povolená bude to potrebné riešiť súbežne s opravou kaštieľa 
a to nebude jednoduchá záležitosť.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina nám 
zaslali na vedomie list, v ktorom nám oznámili meno-

vite, že v našej obci nie je ešte napojených 49 vlastníkov 
nehnuteľností na verejnú kanalizáciu, 9 vlastníkov je napo-
jených bez uzatvorenia zmluvy a 3 vlastníci majú problém 
s napojením, nakoľko ich napojenie prechádza cez cudzie 
pozemky. Obec bude nápomocná SEVAK- u pri riešení pro-
blému s napojením vlastníkov na verejnú kanalizáciu, kto-
rých povinnosť napojenia vyplýva zo zákona č. 442/2002 Z.z. 
O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení 
neskorších predpisov. 

Mnoho väčších, či menších projektov, ktoré sú už 
rozpracované (napr. predĺženie ulice Záhradná, 

kde sa mi po rokovaní s pani Žofiou Mariášovou podarilo 
dohodnúť, že súhlasí s predajom časti svojho pozemku pod 
cestu s drobnými korektúrami, ďalej protikorózna ochrana 
plynovodu, možná výstavba chodníka „Závoz“,ak sa nám 
podarí vybaviť projekt cezhraničnej spolupráce, prestavba 
kultúrneho domu, výstavba inžinierskych sietí – priemyselná 
zóna...) a ďalšie nové úlohy, ktoré nás čakajú, budem riešiť 
spolu s obecným zastupiteľstvom a zároveň Vás, či už ces-
tou úradnej tabule, alebo prostredníctvom obecnej webovej 
stránky, o tomto informovať. 

Chcem poďakovať Obecnému športovému klubu za 
vzornú reprezentáciu našej obce v jednotlivých 

športových súťažiach a vyjadriť spokojnosť s konečným 
umiestnením v tabuľkách.

Nakoľko sa blíži dovolenkové obdobie, želám Vám 
všetkým príjemné prežitie dovolenky, pekné leto 

a všetkým pevné zdravie. Starosta obce PhDr. Peter Vajda 
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Vážení čitatelia, 
už ste si isto párkrát povzdychli a zalomili rukami nad tým, koľ-

ko máte málo času, ako nič nestíhate, a že by bolo celkom dobré, 
keby mal deň hoc aj 48 hodín...

Iste, každý z nás by chcel mať viac času pre seba, pre svoje 
koníčky a záľuby. Ten čas majú najmä naše deti. Blížia sa let-
né prázdniny a s tým spojený kopec voľného času, ktorý žiaci 
predtým trávili v škole. A čo s ním? Najmä my rodičia si kladieme 
otázku, ako zmysluplne využiť toto obdobie a našim ratolestiam 
tak poskytnúť priestor nielen pre zábavu, ale aj pre ich realizáciu 
a vnútorné obohatenie. 

A my Vám ponúkame jednu inšpiráciu, a to knihy. Moment, 
nemyslíme tým, aby naši školopovinní hneď ako vybehnú zo škol-
ských lavíc, sedeli doma nad učebnicami, či knihami a memorovali 
povinné básničky. Myslíme tým spestrenie ich denného programu 
možno len na polhodinku. Prečo, keď prídu z ihriska, či plavárne, 
by mali ihneď utekať k počítaču (priznajme si, väčšinu to ich hneď 
napadne)? Naša obecná knižnica prechádza veľkými zmenami 
a chce si získať aj nových čitateľov a vypestovať lásku ku knihám 
už od útleho veku. Pošlite detváky ku nám do knižnice, pribudnú 
nám nové knihy (aj sci-fi, obľúbený žáner našich adolescentov 

– ako som nedávno 
zistila, Harry Potter je 
idol č.1), budeme or-
ganizovať rôzne akcie 
aj pre mamičky s deť-
mi, ktoré nám do obce 
veselo pribúdajú.

Takže, milí rodi-
čia no i starí rodičia, 
skúsme pripomenúť 
deťom, aké je fascinu-
júce a úžasné prežívať 
každý večer pod pe-
rinou, či v stane dob-
rodružstvá obľúbené-
ho hrdinu a spravme 
z knihy nášho priateľa 
pre oddych a zábavu 
aj počas leta.

Historické okienko
Na začiatok by som rada podotkla, že kto si chce pozrieť originál 

obecnej kroniky, môže tak urobiť na obecnom úrade. Verte, že zhliadnu-
tie tejto „krasopisnej knižky“ stojí za to a milo Vás prekvapí. 

Tak a tu je pokračovanie historického okienka o prestavbe cesty do 
Tepličky nad Váhom a výstavbe Hradskej okolo obce, tentoraz aj s pri-
loženým obrázkom pre lepšiu predstavivosť. A keďže ja som slovo „pajta“ 
počula prvýkrát v živote, prikladám pre mne podobných jeho preklad: 
pajta = humno.

Južnou stranou našej obce prechodí frekventovaná cesta zo Žiliny 
smerom na Varín a Terchovú. Cesta smerom od Tepličky bola kľukatá 
s množstvom ostrých zákrut. Pre rozrastajúcu motoristickú dopravu úzka 
hradska viedla tesne popred dom pri hradskej (bývalý dom Rozenzveiga). 
Okolo tohto domu bola neprehľadná zákruta. Východ z obce na hradsku 
robila neprehľadným stojaca pajta s maštaľou bývalého Rozenzveigovho 
majetku, pre ktorú nebolo vidieť prichádzajúce vozidlá od Žiliny. Pajta 
s maštaľou stála na pravej strane hradskej v pravom rohu cesty vedúcej 
z obce. Neprehľadnosť ešte zaviňoval most cez potok, ktorý stál na vyvý-
šenom mieste a lomil cestu tak, že nebolo vidieť proti sebe idúce vozidlá. 
Cesta do poľa išla tesne po ľavej strane stojaceho domu pri hradskej sme-
rom do poľa.

V roku 1972 bola zahájená prestavba cesty od Tepličky nad Váhom 
do Gbelian. Cesta od Tepličky bola vyrovnaná a vytýčená novou tra-
sou. Úsek cesty od ulice pri jednotnom roľníckom družstve po most 
cez potok bol rozšírený smerom na juh. Pôvodný most starej cesty stál 
tesne vedľa nového smerom do dediny. Ďalšia časť cesty bola vytýčená 
južne za chrbtom domu pri hradskej už. Týmto riešením sa odstránili 
bývalé neprehľadné zákruty. Podklad cesty naviezli na úroveň (cesty) 
mostu cez potok vysoko nad okolitý terén. Stará cesta bola len trochu 
vyššie ako okolité role a pozemky. Stará pajta bola spolu s maštaľou 
zbúraná a na tomto mieste bola napojená cesta z obce na hlavnú hrad-
sku. Odbočka do Hnív a Od Gbelian bola urobená pri moste na južnej 
strane hradskej. Pri prestavbe cesty zbúrali kaplnku, ktorý stála na 
južnej strane hradskej vedľa mostu smerom na Tepličku nad Váhom. 
Plánovaná prestavba nebola po dohode s Rímskokatolíckym farským 
úradom vo Varíne prevedená, nakoľko kaplnka nemala pamiatkovú 
hodnotu. Pôvodne v tejto kaplnke bola soška Svätého Františka, ktorá 
v predchádzajúcich rokoch bola i ukradnutá. Kríž, ktorý stál pri zákru-
te oproti ulici na jednotné roľnícke družstvo, bol prestavený južnejšie, 
bez porušenia pôvodnej podoby. Obecná kronika

Obecná matrika

Zamyslime sa...

Zopár pekných a múdrych viet
Nikdy neporovnávaj svoj život s druhými, ešte nevieš, kam ich cesta 
vedie
Rozmery vášho tela majú malú hodnotu, váš mozog má väčšiu, ale vaše 
srdce je najcennejšie zo všetkého
Naše životy budú stále naplnené, ak naše srdcia budú dávať vždy 
bez počítania 
Pri výmenách názorov nemusíš mať vždy pravdu
Odmeňujte správanie, ktoré si prajete, aby sa zopakovalo
Len to je stratené, čoho sa sami vzdávame
Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť pre iného, nie je  podeliť sa s ním 
o vaše bohatstvá, ale pomôcť mu objaviť  tie jeho 
Ak nie si hviezda, to neznamená, že musíš byť mrakom
Za peniaze môžete kúpiť hodiny, ale nie čas
Humor je najlepšia náplasť na rany života  Internet

►

►

►

►
►
►
►

►
►
►

JarNé praNOstiky
●  Ak na sv. Vavrinca prší, bude po dyniach
●  Ak má Filip v sprievode hromy, blíži sa dážď a veľa sa urodí
●  Ak bude na sťatie Jána Krstiteľa pršať, pokazia sa orechy
●  Kto sa v lete nezapotí, v zime sa nenasýti.
●  Ľudia sa radujú letu, včely kvetu.
●  Ak je leto mokré, býva v budúcom roku drahota
●  Svätá Anna, chladno zrána
●  Mokrá jar a mokré leto pritiahnu za sebou obyčajne jasnú jeseň
●  Ako je teplo na sv. Jakuba, tak bude zima na Vianoce
●  Teplé a suché leto   prinesie za sebou miernu jeseň, tuhú zimu a naj-
lepšie víno

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

 Brezovský Anton  15. 6. 1927 – 30. 5. 2011

PRIVÍTALI SME NA SVET

Staníková Lilien 28. 3. 2011
Staníková Diana 28. 3. 2011
Stenchlák Matúš  5. 4. 2011
Mravcová Nela 28. 4. 2011
Mravcová Andrea 28. 4. 2011
Matiašková Alexandra 24. 5. 2011
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Žena ako darkyňa života bola ospevovaná už od antiky. Na Sloven-
sku sa Deň matiek začal oslavovať až po roku 1989. I Obecné zastu-
piteľstvo v Nededzi sa rozhodlo pripomenúť si tento pekný sviatok, 
a tak usporiadalo príjemný kultúrny program spojený s posedením 
pri malom občerstvení. Predovšetkým mamičky, ale aj babičky, či 
krstné mamy si mohli pozrieť spevácko – tanečné vystúpenie škôl-
karov, dramatické umenie v podaní žiakov zo základnej školy, či 
vystúpenie ľudovej skupiny Terchovček z Terchovej.

Dúfame, že okrem milého programu sa ženské pokolenie po-
tešilo i voňavému kvietku, ktorým bolo na znak vďaky a úcty ob-
darované.

Keďže toto podujatie patrí v našej obci medzi najobľúbenejšie, 
sme radi, že sa nám darí zachovať jeho dlhoročnú tradíciu a pri-
pomenúť si tak obetavosť a  nenahraditeľné miesto mamy v živote 
každého z nás.� redakcia

D E Ň
MATIEK
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Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje 1. júna vo 
viac ako 21 krajinách po celom svete. Na Slovensku sa pri 
príležitosti MDD organizujú v mestách a obciach zábavy, 
predstavenia a rôzne súťažné programy pre deti. Pri tejto 
príležitosti zorganizovala aj obec Nededza za organizačnej 
podpory Komisie kultúry, mládeže a športu v spolupráci 
s OŠK a miestnym hasičským zborom oddychovo – zábavné 
popoludnie pre deti z našej obce. A tak sa dňa 4. júna 2011 
zišlo kopec športuchtivých detí a tiež dospelákov na ihrisku. 
Škôlkari súťažili za výdatnej podpory svojich rodičov, odme-
nou im okrem iného boli i pamätné diplomy, papierové me-
daily. Žiaci základnej školy museli preukázať svoju telesnú 
zdatnosť i um v šiestich disciplínach ako napr. skok vo vreci, 
prekážkový beh, či hod kriketovou loptičkou. Tí najlepší boli 

odmenení zaujímavými vecnými cenami. Po športových výko-
noch si mohli prítomní pochutiť na guláši a kofole. Veľkému 
záujmu sa tešili policajní psíkovia, ktorí za doprovodu žilin-
ských psovodov predviedli svoje umenie. Celý program oži-
voval špeciálny maskot – plyšový lev v životnej veľkosti. Na 
záver sme si všetci pozreli ukážku požiarneho útoku v podaní 
našich dobrovoľných hasičov pod vedením p. Petra Staňa. 
Chceli by sme sa i takto poďakovať Komisii kultúry, mládeže 
a športu, OŠK a miestnemu hasičskému zboru za pomoc pri 
organizácii tejto udalosti.

To, že všetkým bolo príjemne a nikto sa nenudil doku-
mentujú i naše fotky, ktoré sú k dispozícii aj na webovej 
stránke obce.

� redakcia

Medzinárodný deň detí plný športu
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TABUľKA PODľA PORADIA

Por. Družstvo 1 � � � � � � � 9 10 11 1� TB1 TB2 TB3

1 OŠK ŠO Nededza * 2½ 3 1½ 3 4 3½ 4½ 4½ 3½ 5 4 28 39.0 1

2 SO Central Žilina B 2½ * 1½ 4 4 3 4 3½ 3½ 3½ 4½ 5 28 39.0 1

3 ŠK DMS Žilina C 2 3½ * 1½ 1½ 3 3½ 4 3 4 3 3½ 24 32.5 0

4 ŠK Baumit Liet. Lúčka 3½ 1 3½ * 2 2 2½ 4½ 2½ 3 3 3½ 20 31.0 0

5 TJ Mladosť Žilina F 2 1 3½ 3 * 1 3 2½ 2½ 3 3 3 20 27.5 0

6 TZOB Bytča B 1 2 2 3 4 * 2 4 2 2½ 4 5 16 31.5 0

7 ŠK Rajec 1½ 1 1½ 2½ 2 3 * 2 3 4 3 5 16 28.5 0

8 TJ Mladosť Žilina G ½ 1½ 1 ½ 2½ 1 3 * 2½ 2½ 3½ 3 12 21.5 0

9 ŠK Višňové B ½ 1½ 2 2½ 2½ 3 2 2½ * 2½ 3 2 10 24.0 0

10 TJ Mladosť Žilina H 1½ 1½ 1 2 2 2½ 1 2½ 2½ * 2½ 2½ 5 21.5 0

11 TJ Mladosť Žilina I 0 ½ 2 2 2 1 2 1½ 2 2½ * 3 4 18.5 0

12 ŠK Kolárovice 1 0 1½ 1½ 2 0 0 2 3 2½ 2 * 4 15.5 0

Poznámka:
Tie Break1: Matchpoints (3 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints

OŠK Nededza – šachový oddiel v ročníku 
2010/2011 štartoval s jedným družstvom. 
Družstvo hralo v 5. lige Žilina. Okresného 
majstrovstva 5-členných družstiev v šachu 
sa zúčastnilo 12 družstiev z okresov Žilina 
a Bytča. 

Súťaž sa hrala podľa Pravidiel FIDE a Sú-
ťažného poriadku pre majstrovské súťaže 
družstiev a podľa ustanovení rozpisu súťaže. 
Individuálne výsledky boli zaslané na zápo-
čet LOK SR matričnej komisii Slovenského 

šachového zväzu. Výsledky družstva uvádza-
me v konečnej tabuľke. Šachový oddiel má 
v súčastnosti 12 členov. Predsedom ŠO je 
Vladimír Peťko st. a organizačným pracovní-
kom Dušan Cesnek. 

Neustálou snahou oddielu je prilákať pre 
šachovú hru najmä žiakov ZŠ a tým omladiť 
šachový oddiel. Aj touto cestou chce vedenie 
ŠO spropagovať šach v našej obci a dať pries-
tor ďalším záujemcom najmä z radu mládeže 
o šachovú hru. Stretávať sa opäť budeme po-

čas piatkov v šachovom klube (v klube dô-
chodcov). 

Okrem súťaže družstiev sa šachisti nášho 
oddielu zúčastňujú na majstrovstvách jednot-
livcov a ďalších šachových turnajoch. Šacho-
vý oddiel taktiež každoročne poriada Vianočný 
šachový turnaj v bleskovom šachu. Touto ces-
tou sa vedenie ŠO chce poďakovať Obecnému 
úradu v Nededzi za poskytnutie miestnosti, 
materiálneho a finančného zabezpečenia. Tak-
tiež by sme sa chceli poďakovať spoločnosti 
SSE, a.s, v zastúpení Mgr. Mariánovi Cesne-
kovi za sponzorstvo pri Vianočnom šachovom 
turnaji. Vladimír Peťko st.

Šachisti postúpili do štvrtej ligy

Okresné majstrovstvá 5-členných družstiev ročník 2010/2011
5. l iga Žil ina

V družstve Nededze pôsobia
3. OSK SO Nededza (Elo Ø:1731 / TB1: 28 / TB2: 39)

š. T Meno Elo FED Body Partie
1 Peťko Vladimír 1832 SVK 6.0 9.0

2 Mucha Pavol 1785 SVK 8.5 11.0

3 Ondruš Milan 1670 SVK 4.0 6.0

4 Dzurdzik Štefan 1601 SVK 0.5 1.0

5 Peťko Viliam 1765 SVK 7.0 10.0

6 Mravec Cyril 1522 SVK 0.0 0.0

7 Cesnek Dušan 1489 SVK 5.5 6.0

8 Petko Radim 1478 SVK 0.0 1.0

9 Frniak Michal 1475 SVK 7.5 11.0
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V našom kultúrnom dome alebo po našom 
v kulturáku sa cvičí aerobic od roku 1999, 
presnejšie od 8. marca 1999. Na MDŽ sme 
si my, ženy, dali takýto darček. Presne si pa-
mätám na ten deň. Kulturák bol taký nabitý, 
že keby sme hneď vtedy začali naplno cvičiť, 
asi by sme si dali „po hube“. Prepáčte za vý-
raz, ale akosi mi tam zapasoval. Bolo nás tam 
totiž tak veľa. Boli sme „nažhavené“, plné 
očakávania a radosti, že konečne tu máme 
aj niečo pre ženy. Lebo povedzme si pravdu, 
čo aký šport v obci, to robili muži. Ženám 
akoby patrila len varecha a motyka. Mnohí 

z „pánov tvorstva“ mali podobné reči v krč-
me pri pive. Ale nás to neodradilo a cvičili 
sme.

Cvičíme stále, len záujem akosi klesá. 
Neviem, v čom to je. Či sme naozaj také 
zaneprázdnené, či pohodlné. Veď deň má 
stále dvadsaťštyri hodín, len my si akosi ne-
vieme, či nechceme z neho ukrojiť čas pre 
seba, pre pohyb, pre zdravie. Mnohé bu-
dete namietať, že sa dosť cez deň nabeháte 
v robote alebo doma a ste rady, keď si večer 
vyložíte nohy. Ale aerobic, to je úplne iný 
pohyb ako kopanie v záhrade, behanie oko-

lo detí, či zvŕtanie sa s vareškou v kuchyni.
Viem, že dnes máme, my ženy, oveľa väč-

šiu možnosť výberu športovej aktivity. Sme 
mobilnejšie, tým pádom nie sme odkázané 
len na to, čo sa organizuje v obci. Bola by 
ale veľká škoda, keby aerobic v Nededzi za-
nikol. Máme veľký kulturák, ktorý treba 
využívať. Máme ochotnú cvičiteľku – Silviu 
Ďungelovú, ktorej sa určite lepšie precvi-
čuje pätnástim než piatim. Cvičiteľku, pre 
ktorú je Nededza srdcovou záležitosťou. 
Cvičiteľku, ktorá sa prispôsobuje novým 
trendom. Cvičenie so Silviou – to nie je len 
aerobic, ale aj zumba. 

Takže, milé dámy, príďte medzi nás. 
Každý utorok a štvrtok o 18.30 ste s rados-
ťou očakávané. MM

Nededzký aerobic

O radosti zo života
a pohybu

V  súčasnosti  je  na  Slovensku  zumba 
boom. Zumba si získala srdcia mnohých 
po pohybe túžiacich nadšencov na celom 
svete. A teraz sa konečne cvičí už aj u nás 
v Nededzi. Aj ja osobne poznám ženy, pre 
ktoré sa stáva životným štýlom, začnú sa 
o  seba  viac  starať,  zmení  sa  im  postava, 
usmievajú sa.
Preto Vás všetkých pozývam, aby ste 

sa  po  letnej  prestávke  prišli  pozrieť  na 
cvičenie  s  Erikou,  ktoré  bude  znovu  od 
septembra  fungovať.  Zumba  vychádza 
z  jednoduchého, ale o  to efektívnejšieho 
princípu, a to z toho, že cvičenie nie je len 
drina, ale hlavne skvelá zábava.  AH

Určite je mnoho ľudí, pre ktorých je pes naozaj 
najlepší priateľ človeka. Chodí s ním na pre-
chádzky, hrá sa s ním, cvičí ho, niekedy dokonca 
s ním spí v jednej posteli a sprevádza ho doslova 
na každom kroku. Čo však vtedy, ak ten náš milý, 
prítulný a určite nehryzúci pes niekoho môže 
ohroziť, či  priamo ohrozí?

A práve s týmto sa stretávame aj v našej obci. 
Mnohokrát ste isto aj vy boli svedkami voľne 
pobehujúcich „punťov“ ako ich zvykneme vo 
všeobecnosti nazývať. Väčšinou sú to psy men-
šieho vzrastu, no výnimkou vôbec nie sú ani rasy 
mohutnejšej konštrukcie, ako napr. nemecké 
ovčiaky.

Ak je ten pes náš, povieme si: „Však čo? On 
určite nikoho nepohryzie, však nikdy nikoho 
nepohrýzol“... To naozaj chceme čakať, kým sa 
stane dáke nešťastie a až potom robiť opatrenia, 
či nápravu? Nie je to už potom trochu neskoro?!

Skúsme sa na to pozrieť z druhej strany, zo 
strany obete. Typickým príkladom je mamička 
s kočíkom a prípadne ešte s ďalším dieťaťom krá-
čajúcim povedľa seba  (a tie nám tu čím ďalej, 
tým v hojnejšom počte pribúdajú). Idylka rodin-

nej prechádzky končí vtedy, keď sa v blízkosti zja-
ví pes, ktorý nemá žiadne zábrany, neprejavuje 
strach (veď ani nemá prečo, je pánom situácie) 
a bez váhania príde k dieťaťu kráčajúcemu vedľa 
kočíka. Oňucháva ho, prípadne olizuje. Matka 

tŕpne, bojí sa urobiť prudší pohyb, aby psa nevy-
dráždila a jeho reakcie ostali len pri „mapovaní 
neznámych osôb“. V najlepšom prípade pes ide 
ďalej (to ak nemáte  akurát v taške šunku z náku-
pu v obchode). V tom horšom to môže zanechať 
na dieťati psychické následky, ktoré si možno 
ani dospelý nedokáže presne  predstaviť. Alebo 
sa stane ešte niečo horšie...ale o tom radšej ani 
písať nebudeme. Však  ani našej obci sa v minu-
losti nevyhli prípady, kedy pes pohrýzol dieťa.

Na jednej strane si treba uvedomiť, že tým, 
že necháme nášho psa voľne pobehovať po dedi-
ne, porušujeme všeobecne záväzné nariadenie. 
Pes nemá náhubok a tým porušujeme i zákon. 
Naozaj česť výnimkám, ktoré môžeme hľadať ako 
ihlu v kope sena.

Týmto chceme vyzvať všetkých slušných 
občanov, ktorí sú zodpovední a rozumní, aby pri-
ložili ruku k dielu a zvýšili tak bezpečnosť v našej 
obci nielen pre deti a pre starších, ale pre nás 
všetkých, čo tu spoločne žijeme. Veď aj to je naša 
vizitka.

Spravme si opäť zo psíka priateľa, nie postrach 
ulice!

Tu pripájame jeden z mnohých záberov voľne 
sa túlajúceho psa za posledné mesiace. Dúfajme, 
že takýto pohľad sa nám bude vyskytovať čím 
ďalej, tým menej. -r-

Keď je pes problémom
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Kultúra Nededze
ovčie mäso

Z energetického hľadiska obsahuje ovčie mäso 70 
– 75 % vody, 18 – 22 % bielkovín, 2 – 3 % tuku, 1 – 1,5 % 
minerálnych látok. Práve vďaka nízkemu podielu tuku je 
tento druh vhodný konzumovať aj pri dodržiavaní diéty. 
Všeobecne sa mäso vyznačuje špecifickou vôňou, chuťou, 
ľahkou stráviteľnosťou, vysokým obsahom esenciálnych 
aminokyselín a priaznivou skladbou nenasýtených mast-
ných kyselín. Tieto vlastnosti pozitívne ovplyvňujú meta-
bolizmus cholesterolu, čím sa obmedzuje vznik infarktu 
myokardu alebo cievnych mozgových príhod. Z týchto 
dôvodov je ovčie mäso veľmi kvalitné, a preto je vhodné 
pre diabetikov, deti, staršiu generáciu a chorých. Ďalšou 
výraznou vlastnosťou ovčieho mäsa je jeho tuhá konzis-
tencia. Rýchlo tuhne, preto by sa malo podávať zásadne 
na predhriatych tanieroch.

Spotreba ovčieho mäsa je u nás dlhodobo veľmi nízka, 
čo súvisí najmä s tradíciou, rôznymi predsudkami, malou 
propagáciou a špecifickým požiadavkami  na jeho prípra-
vu. Ako však už bolo spomenuté, mäso je veľmi kvalitné, 
považuje sa za ekologickú potravinu a nazýva sa aj mäso 
lúk a pastvín.

pasenie

Jednou z charakteristických vlastností oviec je ich veľká 
prispôsobivosť k chovu pasením. Preto je pre nich v letnom 
období základným krmivom a ich biologické vlastnosti im 
umožňujú nachádzať si potravu i na takých pastvinách, kto-
ré iné hospodárske zvieratá využívajú iba zriedkavo. Ovce 
využívajú aj tzv. absolútne zdroje krmiva, ktoré by inak zo-
stali nevyužité.

pasenie v ohradách

Pasenie v ohrade sa považuje sa progresívny spôsob 
pasenia. Oplotenie nahrádza svojou funkciou pastiera aj 
pastierskeho psa. Postavenie ohradenia je síce investične 
náročné, ale zvyšuje produktivitu práce, zaisťuje rege-
neráciu pastvín a pre ovce celodennú pastvu. Pri tomto 
spôsobe sa praktikuje celodenný pobyt zvierat na pastvi-
ne (nazýva sa ja novozélandský systém) a uplatňuje sa 
najmä v súvislosti s odchovom jahniat. Na tento spôsob 
pasenia sú vhodné polojemnovlnné plemená s polouzav-
retým rúnom, akými sú aj naše ovce Romney Marsh-
Kent.

ako sme sľúbili v minulom vydaní, prichádzame s pokračovaním opisu ovečiek ro-
mey marsh-Kent. radi by sme vám priblížili ovčie mäso, spôsob pasenia a špeciálne 
pasenie v ohradách.

Romey Marsh-Kent

Tento „oplôtkový systém“ však netreba považovať iba za 
jednu ohradu, do ktorej vypustíme ovce. Jeho funkčnosť 
je podmienená vybudovaním oplotenia, napájaním, prikr-
movaním, manipulačnými ohradami s naháňacou uličkou 
a triediacou bankov a zimovištom. Zimovište by malo byť 
zriadené na vyvýšenom, suchom mieste chránenom pred 
vetrom, dobre prístupné k navážaniu krmiva a vody. Taktiež 
je potrebné vybudovať úkryty ak sa na pastvine nenachá-
dzajú prírodne vytvorené.

Keďže mi mnohí z vás kladú rôzne otázky, rád by som 
teraz aspoň na niektoré z nich odpovedal:
• čo znamená, ak z mäsa cítiť nepríjemný čpavkový zá-

pach?
Nepríjemný zápach sa objavuje u oviec, ktoré sú chova-
né v stajni pod prístreškom. Tieto ovce sú ustajnené na 
hlbokej podstielke, ktorá sa vymieňa iba raz za rok.

• je pre ovce vhodné, aby boli v ohradách po celý rok? 
netreba ich chrániť pre zimou alebo, naopak, ostrým 
slnkom?
Treba ich chrániť pred ostrým slnkom, najlepšie je prí-
rodné tienenie, ako sú stromy a kríky. Ovce sú odolné 
voči mrazom a nepriaznivému počasiu, v zime pri napad-
nutí snehu sa sneh udržiava na rúne. V zime treba vybu-
dovať zimovištia s krmivom a prístupom k vode.

• Kedy presne prichádzajú na svet mladé jahniatka? Tre-
ba sa o ne nejako špeciálne starať?
Naše jahniatka prichádzajú na svet až pri zlepšených kli-
matických podmienkach, čo je koncom apríla alebo až 
začiatkom mája. Jahňa je ponechané pri ovci až 100 dní, 
čím sa celá produkcia mlieka spotrebuje výchovu jah-
niat. Tomuto sa hovorí beztrhový chov.
 Peter Škorvánek
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Veľké zmeny v Obecnej knižnici
Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne dobrá správa.
Od letných prázdnin renovujeme technické, materiálne i kultúrne prostredie v našej kniž-

nici. Ku „starým známym“ titulom pribudnú nové, budeme poskytovať i skvalitnené kniž-
nično-informačné služby. Ďalej chystáme špeciálne detské akcie i čitateľské súťaže. Súčasť 
našej vynovenej knižnice budú tvoriť i počítače s internetom, ktoré budú voľne k dispozícii 
pre všetkých našich čitateľov, ktorí by radi využili i takéto služby zo strany obce. Rovnako 
sa budeme snažiť, aby sa v blízkej budúcnosti informácie o obecnej knižnici stali súčasťou 
oficiálnej stránky obce na internete. A nemusím dodávať, že sa tešíme na všetkých, ktorý chcú 
zmysluplne tráviť svoj čas.

Zároveň by sme sa chceli v mene všetkých tých, ktorí po dlhé roky využívali a využívajú 
služby obecnej knižnice poďakovať pani Jaššovej Helene, ktorá celých úctyhodných 31 rokov 
spravovala knižničný fond v našej obci a za to jej patrí srdečné poďakovanie.

Zvláštny úkaz
v Nededzi

Za posledný rok sa nedala prehliad-
nuť jedna veľmi zvláštna vec, ktorá 
popiera všetky zákony fyziky. A tá sa 
stala v Materskej škole. Všimli ste si, 
že piesok, ktorý sa nachádza na ta-
mojšom pieskovisku akosi záhadne 
mizne? Najskôr nás napadlo, že to 
budú dáke nadpozemské sily, či ufóni, 
ktorí tam „u seba“ piesok nemajú. Ale 
túto možnosť sme zavrhli ako málo 
pravdepodobnú. Potom sme vydedu-
kovali, že v našej obci žijú nesmierne 
šikovné lastovičky, ktoré si pracne 
drobné zrnká odnášajú v zobákoch 
na stavbu svojich hniezd. Takže milé, 
šikovné lastovičky, v roku 2010 a aj 
v roku 2011 ste našim deťom v škôl-
ke „odzobali“ z celkovo 8 dovezených 
ton piesku takmer polovicu. Tým-
to vás chceme poprosiť, aby ste boli 
ohľaduplné, ale zároveň vás upozor-
ňujeme, že si na vás v najbližšej dobe 
oveľa viac posvietime, aby ste nechali 
škôlkarom možnosť hrať sa vonku na 
pieskovisku, ktoré je určené pre nich.

 Obecný úrad

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU
Od nasledujúceho čísla Nededžana bude súčasťou rubriky „Z každého rož-

ku trošku“ aj inzercia. Takže vážení občania, ak máte záujem zverejniť nejaký 
inzerát (týkať sa môže všetkého od darovania, cez predaj až po kúpu), rada ho 
pre Vás písomne zaznamená referentka pre oblasť kultúry na našom Obecnom 
úrade. Inzercia by sa mala do budúcna stať súčasťou našej internetovej stránky.  
Tak a tu ponúkame prvú lastovičku:

inzercia
• Kúpim stavebný pozemok. Kontakt: 

Igor Waczlav, t.: 0908 239 787

V zdravom tele zdravý duch
alebo prežime leto v pohode
Pochybujem, že sa medzi nami nájde niek-
to, kto by sa netešil na leto. Ale samozrejme 
na také, ktoré by využil presne podľa svojich 
predstáv. Teda predovšetkým v plnom zdraví. 

Všade sa dočítate lekárske rady, ako bojo-
vať s neduhmi, ktoré sa zvyknú hlavne v tom-
to období objavovať. My vám ponúkame rady 
od našich babičiek, ktoré sú preverené rokmi 
a určite stoja za vyskúšanie. 

Každá dáma chce mať pekné pery. Čo 
však, ak nám popraskajú? Šikovná babička, 
či stará mama by vám určite hneď vytiahla zo 
špajze med. Ten treba natrieť v hrubej vrst-
ve na noc na pery a nechať pôsobiť. Ráno sa 
sladko a hlavne mäkko oblížete. Medík totiž 
obsahuje množstvo cenných látok, v skratke 
len spomeniem nevyhnutné enzými, vitamíny 
či balastné látky.

A ešte jedna rada pre tých, ktorí majú radi 
za  každých okolností svieži dych. Zázrakom 
pre jeho udržanie je vraj mäta. Stačí vložiť do 
úst a požuť. Ak vás takýto neduh trápi už dlh-
šie, môžete vyskúšať kloktadlo z tymiánového 
odvaru.

Možno si tieto rady z babičkinho receptá-
ra odskúšate i vy a spoznáte liečivú silu našej 
prírody. Takže na zdravie! -r-
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Hurá, leto...

V apríli zavítala medzi detičky v MŠ Nededza nevšedná a milá 
návšteva, korytnačka Magdaléna. Tento svetový unikát s dvo-
ma hlavami a piatimi nohami prišiel priblížiť jej sta-
rostlivý chovateľ Roman Grešák. Hravou formou 
vysvetlil deťúrencom život tohto nevšedného 
tvora. Zároveň im sprostredkoval poučné po-
znatky o chove a správaní sa Magdalénky, 
ktorá patrí medzi suchozemské koryt-
načky ostrohaté (Geochelone Sulcata). 
Rozžiarené detské očká, nesmelé 
dotyky ručičiek pri hladkaní zvie-
ratka, zvedavé otázky, spontánne 
úsmevy a úprimná radosť hovo-
rili za všetko.

Deťom však neostali len zážitky a spomienky. Okrem elek-
tronických fotiek zo spoločnej akcie dostane každý škôl-

kar špeciálnu spomienkovú fotografiu a DVD 
s obletovanou Magdalénkou. Tie prostred-

níctvom starostu Petra Vajdu zabezpečila 
obec Nededza zo svojho rozpočtu.

Veľké poďakovanie patrí predo-
všetkým majiteľovi tohto nezvyčaj-
ného, ale pritom veľmi milého tvora, 
ktorý umožnil malým ratolestiam 
načrieť do tajomstiev prírody, vidieť 
na vlastné oči výnimočný živočíšny 
exemplár a tým im dopriať pocit ne-
všedného zážitku. 

Dvojhlavá Magdalénka v Nededzi 5. 4. 2011


