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Deň detí prebehol 
v športovom
a veselom duchu

U futbalistov 
zavládla
dvojitá radosť 
z historického
postupu

JE NÁM TEPLO!
Táto veta sa čoraz častejšie 
stáva súčasťou nášho slov-
níka v letných mesiacoch. 
Každým rokom je nám tep-
lejšie a teplejšie. A nie je 
to iba náš dojem. Aj podľa 
meteorológov je leto čoraz 
horúcejšie a intenzívnejšie. 
Veď pomaly každý rok pa-
dajú nové a nové teplotné 
rekordy. Avšak aj napriek 
30 a viac stupňovým ho-

rúčavám by sme si nemali 
dať znechutiť toto krásne 
a jedinečné ročné obdobie 
bohaté najmä na nezabud-
nuteľné zážitky získané po-
čas prázdnin či dovoleniek. 
A keď vám bude pri pá-
liacom slniečku najhoršie, 
skúste si spomenúť na tie 
mrazivé a šedé zimné rána 
plné nepríjemných ,,čľap-
kaníc“ – hneď vám bude 

ten hrejivý a slnečný deň 
sympatickejší. A vylepšiť si 
ho môžete aj ďalším spô-
sobom. Pripravte si dobre 
vychladený nápoj, sadnite 
si do príjemného tieňa, zo-
berte do rúk nové číslo Ne-
dedžana  a prečítajte si, čo 
nové  a zaujímavé sa udialo
v našej obci. 

Katarína Maršalová

Rekonštrukčné
práce na kaštieli
neutíchajú
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Slniečko už silno hreje,

svoje lúče rozdáva,

z oblohy sa na nás smeje,

letný príbeh rozpráva.

Príbeh plný pohody,

na zážitky bohatý,

na cesty či do vody

vydaj sa v lete aj ty.

Foto: Eva Medvedíková
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 32
schvaľuje:

program obecného zastupiteľ-
stva s nasledovnými zmenami: 

bod č. 12 bude prejednávaný 
ako bod č. 15. Ako bod č. 12 
bude zaradená Kúpna zmluva 
medzi obcou Nededza a spoloč-

Uznesenia zo 4. (štvrtého) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 13. júna 2016 o 18:30 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1.  K otvoreniu

Uznesenie č. 23
schvaľuje:
a) program obecného zastupi-
teľstva 

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-

ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová, 

Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 24

schvaľuje: 
b) overovateľov zápisnice:  
MUDr. Dagmar Bollová, JUDr. 

Marián Cesnek

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3.  K Informáciám

Uznesenie č. 25
berie na vedomie:
- informáciu o vydaní právo-

platného stavebného po-
volenia na stavbu „Účelová 
komunikácia, pripojenie 
účelovej komunikácie na 
miestnu komunikáciu ulica 

Pod Vajánkom“ 
- informáciu o nevyhnutnosti 

vyhotovenia projektu a sa-
motnej realizácie bleskozvo-
du pre vydanie kolaudačné-

ho rozhodnutia na nový dom 
smútku

- informáciu o uskutočnení 
obhliadky pre verejnosť na 

dome č 129/2 ul. Potočná 

dňa 02. 04.2016. Nehnuteľ-
nosť si prišli pozrieť viacerí 
občania.

- informáciu o schvaľovaní 
zmluvy o nájme dvoch po-
zemkov novovytvorených 
parciel C KN č. 561/5, 578/5 
valným zhromaždením ur-

báru obce Nededza dňa 
22.04.2016. Tie sú potreb-
né pre vydanie stavebného 
a kolaudačného rozhodnutia 

pre nový dom smútku
- informáciu od Okresného 

úradu Žilina, odbor oprav-
ných prostriedkov, refe-
rát katastra nehnuteľností 

o zamietnutí rozhodnutia 
X č.150/2015-MG zo dňa 

11.12.2015 o oprave chyby 
v katastrálnom operáte: za-
mietnutie odvolania účast-

níčky konania Margity Hon-
zejkovej vo veci týkajúcej 

sa zrušenia parcely E KN 41 
a zápisu parcely C KN 228/3 
do LV č. 1267 v prospech Vin-
centa Žiaka na základe roz-

hodnutia Okresného súdu 
v Žiline. Uvedené sa týka vy-
sporiadania pozemkov pod 
bytovým domom č. 225 na 
ulici Záhradná

4. K Rozšíreniu kapacity 
Materskej školy v Ne-
dedzi prístavbou

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo obce 
Nededza

I. schvaľuje

v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskor-
ších predpisov:
1. rekonštrukciu Materskej 

školy formou prístavby v ka-
tastrálnom území obce Ne-
dedza, na ulici Za kaštieľom 
136, na obecnom pozemku 

par. č. KN C 1 a KN C 2 vede-

Uznesenia z 3. (tretieho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 20. apríla 2016 o 18:00 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

ná na liste vlastníctva č. 1, 
ktorého stavebníkom bude 
obec Nededza

2. vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné 
konanie na výstavbu Mater-
skej školy v obci Nededza 
podľa Ing. Mrvečku

II. žiada
starostu obce:
1. zabezpečiť inžiniersku čin-

nosť pre stavebné konanie 
na rekonštrukciu Materskej 

školy v obci Nededza
2. zabezpečiť v zmysle usta-

novení zákona č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní 
v znení neskorších predpi-
sov verejné obstarávanie 

na zhotoviteľa stavby na re-
konštrukciu Materskej školy 

v obci Nededza

III. konštatuje,

že v rozpočte obce na rok 2016 
sú vyčlenené fi nančné pros-

triedky na rekonštrukciu Ma-
terskej školy v obci Nededza 
v sume 240.000,00 € a po-

skytnutá dotácia z Minister-
stva školstva, vedy, výskumu 
a športu v sume 30.000,00 €

Počet všetkých poslancov: 7

Prítomní poslanci: MUDr. Dag-
mar Bollová, JUDr. Marián 

Cesnek, Peter Ďuríček, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac

Hlasovanie:
za: 4 JUDr. Marián Cesnek,  Pe-
ter Ďuríček, Milan Drábik, Ing. 

Vladimír Zajac
proti : 1 MUDr. Dagmar Bollová

zdržali sa: 2 Mgr. Darina Janu-
šová, Ing. Miloš Janek

5. K Rôznemu

Uznesenie č. 27
berie na vedomie:
zmenu rozpočtu rozpčtovým 
opatrením č. 1/2016 (transfér 
Voľby do NRSR 2016, transfér 

životné prostredie, register 
obyvateľov, register adries)

Uznesenie č. 28

berie na vedomie:
zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 2/2016 (rozpoč-
tový presun výdavkov v rámci 

schváleného rozpočtu do cel-
kovej výšky 5.000,00 €)

Uznesenie č. 29
-berie na vedomie:

ponuku na kúpu pozemku od 
vlastníkov na par.č. E KN 515 
Hanková, Kuklová, Marková 

o výmere 1740 m² za cenu 36€/
m² 

Uznesenie č. 30

odporúča zabezpečiť oplecho-
vanie autobusových zastávok 
v smere do Žiliny a do Gbelian 

na ceste II/583 podľa ponuky 
fi rmy Maslen

Uznesenie č. 31
odporúča riešiť prípravu vý-
stavby futbalovej tribúny pre 
cca. 150 osôb

V Nededzi, 20.04.2016
PhDr. Peter Vajda, starosta obce



Nededžan

Nededžan  2/2016 3

nosťou Žilina Invest, s.r.o. Ako 
bod č. 13 budú prejednané Ho-
dové slávnosti Sedembolestnej 
Panny Márie v roku 2016. Ako 
bod č. 14 bude prejednanie Za-
sadnutie komisií zriadených pri 
obecnom zastupiteľstve. 

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 33
schvaľuje: 
b) overovateľov zápisnice:  Pe-
ter Ďuríček, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K Informáciám

Uznesenie č. 34
berie na vedomie:
- informáciu o vypracovaní 

projektu bleskozvodu na 
dom smútku pre kolaudačné 
rozhodnutie

- informáciu o vypracovanej re-
víznej správe elektroinštalácie 
na dom č 129/2 ul. Potočná

- informáciu o nutnosti výme-
ny starej NN prípojky k domu  

smútku a následnom vyhoto-
vení revíznej správy

- informáciu o príprave staveb-
ného povolenia na výstavbu 
futbalovej tribúny

- informáciu o kultúrnospolo-
čenskej akcii Deň matiek, kto-
rá sa konala dňa 08.05.2016. 
Poďakovanie patrí komisii 
kultúry za jej prípravu.

- informáciu o neschválení 
žiadosti o NFP z Ministerstva 
životného prostredia na roz-
šírenie kanalizácie  aglome-
rácia Varín NFP 310010A095, 
v ktorej bola obec Nededza 
(lokalita Stav) a 5 ďalších obcí

- informáciu o športovej ak-
cii Deň detí, ktorá sa konala 
dňa 28.05.2016. Poďakova-
nie patrí  Dobrovoľnému ha-
sičskému zboru v Nededzi, 
komisii kultúry a Obecnému 
športovému klubu Nededza, 
ako aj zamestnancom obce za 
jej prípravu.

- informáciu o akcii Zvalenie 
obecného mája, ktorá sa 

uskutočnila dňa 28.05.2016 
za podpory  Obecného špor-
tového klubu Nededza

- informáciu o výmene ochran-
ných sietí na futbalovom ih-
risku a 3 kusov mantinelov na 
multifunkčnom ihrisku

- informáciu o podpísaní zmlu-
vy so spoločnosťou NATUR 
PACK, a.s. ako OZV (organizá-
ciou zodpovedného výrobcu) 
ohľadne triedeného odpadu

- informáciu o zasadnutí jed-
notlivých komisií v mesiaci 
máj a jún 2016. Komisia kultú-
ry, mládeže a športu zasadala 
4krát a Komisia stavebná, ži-
votného prostredia a verejné-
ho poriadku zasadala 3krát.

4. K Zmluve o dlhodobom 
nájme pozemku par. 
č. KN-C 578/5 o výme-
re 60 m² a par. č. KN-C 
561/5 o výmere 36 m² 
od Urbáru obce Nede-
dza

Uznesenie č. 35
schvaľuje
Zmluvu o dlhodobom nájme 
pozemku par. č. KN-C 578/5 
o výmere 60 m² a par. č. KN-C 
561/5 o výmere 36 m² od Urbáru 
obce Nededza pozemkové spo-
ločenstvo v k.ú. Nededza

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

5. K VZN č. 4/2016 o na-
kladaní s komunálnym 
odpadom a drobným 
stavebným odpadom 
na území obce Nededza

Uznesenie č. 36
schvaľuje
VZN č. 4/2016 o nakladaní s ko-
munálnym odpadom a drob-
ným stavebným odpadom na 
území obce Nededza

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

6. K Plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontro-
lóra na II. polrok 2016

Uznesenie č. 37
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra na II. polrok 2016 
s doplnením o vypracovanie  
zoznamu nehnuteľného majet-
ku obce Nededza k dátumu vy-
pracovania plánu a doplnením 
o vyúčtovanie fi nančnej dotácie 
obce za činnosť rozhodcov pre 
Obecný športový klub v Nede-
dzi za rok 2014 a 2015

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

7. K Stanovisku hlavného 
kontrolóra k Záverečné-
mu účtu obce Nededza 
za rok 2015

Uznesenie č. 38
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontro-
lóra k Záverečnému účtu obce 
Nededza za rok 2015

8. K Záverečnému účtu 
obce Nededza za rok 
2015

Uznesenie č. 39
Obecné zastupiteľstvo schvaľu-
je Záverečný účet obce a celo-
ročné hospodárenie bez výhrad

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo schva-
ľuje použitie prebytku v sume 
253 252,44 EUR zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 
na :
- tvorba rezervného fondu  253 
252,44 EUR. 

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

9. K Správe nezávislého 
audítora o overení úč-
tovnej závierky obce 
Nededza za rok 2015

Uznesenie č. 41
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora 
o overení účtovnej závierky ob-
ce Nededza za rok 2015

10. K Individuálnej výroč-
nej správe obce Nede-
dza za rok 2015 a Do-
datku správy audítora 
o overení súladu Vý-
ročnej správy s účtov-
nou závierkou

Uznesenie č.42
berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu 
obce Nededza za rok 2015

Uznesenie č. 43
berie na vedomie
Dodatok správy audítora o 
overení súladu Individuálnej 
výročnej správy s účtovnou zá-
vierkou v zmysle ustanovenia 
paragrafu 23 ods. 5 zákona č. 
540/2007 Z.z. obce Nededza za 
rok 2015

11. K Vyradeniu drobného 
majetku obce Nededza

Uznesenie č. 44
schvaľuje
protokol o vyradení drobného 
majetku obce zo dňa 01.06.2016 
a to v nadobúdacej hodnote 
969,59 €, pričom tento majetok 
je už ďalej nepoužiteľný 

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

12. Ku Kúpnej zmluve me-
dzi obcou Nededza 
a spoločnosťou Žilina 
Invest, s.r.o.

Uznesenie č. 45
schvaľuje
Kúpnu zmluvu medzi obcou 
Nededza a spoločnosťou Žilina 
Invest, s.r.o. týkajúcu sa kúpy 
nasledovných pozemkov a to za 
cenu 1 EURO:

- 1/1 k celku parcely registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 
s parc. č. 472, druh pozemku: 
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trvalá trávne porasty o výme-
re 654 m2, zapísanej na LV 
942 v katastrálnom území Ne-
dedza, obec Nededza, okres 
Žilina,

- 1/1 k celku parcely  registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 
s parc. č. 492, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1752 m2, zapísanej 
na LV 942 v katastrálnom úze-
mí Nededza, obec Nededza, 
okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok s parc. 
č. 494/1, druh pozemku: orná 
pôda o výmere 14302 m2, za-
písanej na LV 942 v katastrál-
nom území Nededza, obec 
Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 
s parc. č. 495/1, druh pozem-
ku: trvalá trávne porasty o 
výmere 4115 m2, zapísanej 
na LV 942 v katastrálnom úze-
mí Nededza, obec Nededza, 
okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 
s parc. č. 495/5, druh pozem-
ku: trvalá trávne porasty 
o výmere 4368 m2, zapísanej 
na LV 942 v katastrálnom úze-
mí Nededza, obec Nededza, 
okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 
s parc. č. 497/289, druh po-
zemku: ostatné plochy o vý-
mere 145 m2, zapísanej na LV 
942 v katastrálnom území Ne-
dedza, obec Nededza, okres 
Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 
s parc. č. 497/290, druh po-
zemku: ostatné plochy o vý-
mere 120 m2, zapísanej na LV 
942 v katastrálnom území Ne-
dedza, obec Nededza, okres 
Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 
s parc. č. 498/1, druh pozem-

ku: orná pôda o výmere 1157 

m2, zapísanej na LV 942 v ka-
tastrálnom území Nededza, 
obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 
s parc. č. 498/2, druh pozem-
ku: ostatné plochy o výmere 
25645 m2, zapísanej na LV 
942 v katastrálnom území Ne-
dedza, obec Nededza, okres 
Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 

s parc. č. 498/263, druh pozem-
ku: orná pôda o výmere 1383 
m2, zapísanej na LV 942 v ka-
tastrálnom území Nededza, 
obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok s parc. 
č. 498/275, druh pozemku: 
orná pôda o výmere 8935 
m2, zapísanej na LV 942 v ka-
tastrálnom území Nededza, 
obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok s parc. 
č. 498/318, druh pozemku: or-
ná pôda o výmere 557 m2, za-
písanej na LV 942 v katastrál-
nom území Nededza, obec 
Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok s parc. 
č. 498/322, druh pozemku: or-
ná pôda o výmere 487 m2, za-
písanej na LV 942 v katastrál-
nom území Nededza, obec 
Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok s parc. 
č. 498/325, druh pozemku: 
orná pôda o výmere 2756 
m2, zapísanej na LV 942 v ka-
tastrálnom území Nededza, 
obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok s parc. 
č. 498/339, druh pozemku: 
orná pôda o výmere 1594 
m2, zapísanej na LV 942 v ka-
tastrálnom území Nededza, 
obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 

„C“, evidovanej na katastrálnej 
mape ako pozemok s parc. č. 
498/347, druh pozemku: orná 
pôda o výmere 28 m2, zapísa-
nej na LV 942 v katastrálnom 
území Nededza, obec Nede-
dza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely    registra 
„C“, evidovanej na katastrálnej 
mape ako pozemok s parc. č. 
567/1, druh pozemku: zastava-
né plochy a nádvoria o výmere 
48 m2, zapísanej na LV 942 v 
katastrálnom území Nededza, 
obec Nededza, okres Žilina,

- 1/1 k celku parcely registra 
„C“ evidovanej na katastrálnej 
mape ako pozemok s parc. č. 
498/262, druh pozemku: orná 
pôda o výmere 64 m2, zapísa-
nej na LV 463 v katastrálnom 
území Nededza, obec Nede-
dza, okres Žilina,

- 56/60 k celku parcely registra 
„C“ evidovanej na katastrálnej 
mape ako pozemok s parc. č. 
498/274, druh pozemku: orná 
pôda o výmere 165 m2, zapí-
sanej na LV 475 v katastrálnom 
území Nededza, obec Nede-
dza, okres Žilina,

- 19/20 k celku parcely  registra 
„C“ evidovanej na katastrálnej 
mape ako pozemok s parc. č. 
498/324, druh pozemku: orná 
pôda o výmere 190 m2, zapí-
sanej na LV 952 v katastrál-
nom území Nededza, obec 
Nededza, okres Žilina,

- 11/12 k celku parcely   registra 
„C“ evidovanej na katastrálnej 
mape ako pozemok s parc. č. 
498/337, druh pozemku: orná 
pôda o výmere 200 m2, za-
písanej na LV 966 v katastrál-
nom území Nededza, obec 
Nededza, okres Žilina,

- 4/6 k celku parcely  registra 
„C“ evidovanej na katastrál-
nej mape ako pozemok 
s parc. č. 498/321, druh po-
zemku: orná pôda o výmere 
241 m2, zapísanej na LV 1090 
v katastrálnom území Ne-
dedza, obec Nededza, okres 
Žilina,

- 20/48 k celku parcely  registra 
„C“ evidovanej na katastrálnej 
mape ako pozemok s parc. č. 
498/317, druh pozemku: orná 
pôda o výmere 241 m2, zapí-
sanej na LV 1452 v katastrál-
nom území Nededza, obec 

Nededza, okres Žilina

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 
Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

13. K Hodovým slávnos-
tiam Sedembolestnej 
Panny Márie v roku 
2016

Uznesenie č. 46
berie na vedomie návrh JUDr. 
Mariána Cesneka, aby bol k po-
zvánke pre domácnosť na Ho-
dové slávnosti vložený aj lístok 
na jedlo (guláš alebo klobásu) 
a jeden nápoj zdarma pre na-
šich občanov nad 18 rokov resp. 
pre všetkých (vrátane detí) pre 
kultúrnospoločenskú akciu Ho-
dové slávnosti 

14. K zasadnutiam komisií 
zriadených pri obec-
nom zastupiteľstve

Uznesenie č. 47
berie na vedomie požiadavku 
poslanca JUDr. Mariána Cesne-
ka, aby mu boli mailom zasiela-
né kópie zo zápisov rokovania 
jednotlivých komisií

15. K Rôznemu

Uznesenie č. 48
berie na vedomie 
Žiadosť spoločnosti VIX s.r.o., 
Žilina o stanovisko k prevádzko-
vaniu tzv. súkromného klubu na 
adrese Potočná 95/20 v Nededzi

Uznesenie č. 49 
odporúča 
v zmysle právnej analýzy od 
JUDr. Sotolářa postúpiť pred-
metný podnet na prešetrenie 
Okresnému úradu v Žiline, od-
bor živnostenského podnikania 
a Daňovému úradu v Žiline

Uznesenie č. 50
berie na vedomie 
informáciu od Okresného úradu 
Žilina týkajúcu sa voľby príse-
diacich Okresného súdu

Uznesenie č. 51
berie na vedomie
návrh spoločnosti VIX, s.r.o. Žili-
na na prehodnotenie času pre-
vádzky pohostinských služieb 
v prevádzkarni „Piváreň pod 
Straníkom“

V Nededzi, 13.06.2016

PhDr. Peter Vajda, starosta obce
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Slovo starostu
Prvý polrok roku 2016 uplynul 
pomerne rýchlo. Za posledné tri 
mesiace sa toho v našej obci udia-
lo pomerne dosť. V prvom rade by 
som spomenul prípravu na celko-
vú dodatočnú legalizáciu domu 
smútku, čo sa týka stavebného 
a kolaudačného rozhodnutia. 
Všetky kroky smerovali k tomu, 
aby tento objekt bol nielen plne 
funkčný, ale aj právne vysporiada-
ný, teda uvedený v katastri nehnu-
teľností, ako aj v zmysle zákona 
zaradený do majetku obce. Sa-
motná kolaudácia sa uskutočnila 
dňa 30. júna 2016 za prítomnosti 

Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Žiline, Okresného 
riaditeľstva hasičského a záchran-
ného zboru v Žiline, Inšpektorátu 
práce v Žiline a Stavebného úradu 
vo Varíne. Hlavnými podmienkami 

boli: vybudovanie bleskozvodu 
na dome smútku, zabezpečenie 
prívodu teplej a studenej vody. 
Otázne ostávajú toalety a napo-
jenie odtoku buď na kanalizáciu 
alebo na žumpu, kde sa bude 
musieť v krátkom čase rozhodnúť 
o ich riešení tak, aby sme kolau-
dačné povolenie získali. Podmien-
kou bolo i vybudovanie novej NN 
prípojky zo stĺpu od Múčkovcov 
k domu smútku. Natiahli sa nové 
samonosné káble na prívod elek-

triny, vymenili sa dva staré dreve-

né stĺpy za nové. Rovnako bol na 
stĺpe vymenený starý rozvádzač 

za nový. Táto prípojka ako celok 
bola vzhľadom na dobu používa-

nia už veľmi opotrebovaná. 

Čo sa týka našej materskej školy, 
tak ste možno postrehli, že na za-

sadnutí obecného zastupiteľstva 
dňa 20.04.2016 bolo schválené 
rozšírenie kapacity existujúcej 
škôlky formou prístavby, ktorú 
navrhoval Ing. Peter Mrvečka, kde 
budeme mať 2 triedy – pre mladšie 
a staršie deti. Tomuto konečnému 
hlasovaniu predchádzalo množ-
stvo diskusií počas posledného ro-
ka a pol, kde sa debatovalo o tom,  
či riešiť formu nadstavby návrhom 
Ing. arch. Ľubomíra Kružela alebo 
spomínanej prístavby. Do diskusií 
sa mohli zapojiť i samotní občania. 
Môžem povedať, že názory pre a 

proti jednotlivým alternatívam sa 
rôznili. Na prvom hlasovaní o al-
ternatíve nadstavby a čiastočnej 
prístavby od Ing. arch. Kružela zo 
dňa 18. februára 2016 obecné za-

stupiteľstvo na svojom rokovaní 
nerozhodlo, nakoľko bolo prítom-
ných 6 poslancov, pričom 3 boli za 
a 3 proti. V konečnom dôsledku sa 
o možnosti rekonštrukcie formou 
prístavby rozhodlo za prítomnosti 
všetkých 7 poslancov po nasle-
dovnom hlasovaní: 4 za, 1 proti, 2 
sa zdržali. Myslím, že by nemalo 
rozhodovať, kto návrh predložil. Ja 
som bral do úvahy najmä výhody 
a nevýhody jednotlivých možnos-
tí. Z môjho pohľadu musím pove-
dať, že ja osobne nie som úplne 
stotožnený s touto schválenou 
alternatívou. Ale, keďže poslanci 

rozhodli, beriem to na vedomie a 
uvedené uznesenie som podpísal. 
Ako výhody nadstavby a čiastoč-
nej prístavby od Ing. arch. Kružela 
vidím: samostatné miestnosti pre 
deti na hranie, samostatné miest-

nosti na spanie (čím by odpadla 
nutnosť denného rozkladania a 
skladania lehátok na spanie) a tým 
aj lepšie hygienické podmienky 
pre deti. Ďalej sa mi zdá dosť pod-
statné to, že šatne by boli umiest-
nené rovno vedľa tried a rovnako 
samostatné pre malú i pre veľkú 
triedu, čím by odpadlo vchádzanie 
do suterénu. Pri tejto alternatíve sa 
počítalo s menšími stavebnými zá-
sahmi. Výhodu vidím tiež v lepšej 
svetlosti jednotlivých tried počas 

celého dňa. Ako nevýhodu tejto 

nadstavby možno považovať, že 
by staršie deti museli chodiť o po-

schodie vyššie a budova by bola 
celkovo o niekoľko metrov vyššia. 

Čo sa týka schválenej prístavby 

od Ing. Mrvečku, ako výhoda sa 
mi javí to, že budova si zachová 

pôvodnú výšku a staršie deti ne-
budú musieť chodiť o poschodie 
vyššie. Ako nevýhodu uvádzam 
to, že obe triedy budú pre deti 
fungovať ako herňa a spálňa záro-
veň, možno oddelená len nejakým 
nábytkom. Šatňa bude rozšírená, 
ale v priestoroch suterénu a navy-
še spoločná pre malé i veľké deti. 
Vnútorné stavebné zásahy budú 
podstatne väčšieho rozsahu. Tiež 
si myslím, že v jednej z tried bu-
de horšia svetlosť. Pre mňa naj-
podstatnejší zásah a zároveň ako 
značné negatívum vidím veľký 

záber priestoru školského dvora 
o rozmere 9,4 x 8,3 metra. Tým 
sa zmenší nielen súčasná plocha 
záhrady, ale aj možnosť pre vybu-
dovanie nového detského ihriska. 

Marginálnym faktom nie je ani ob-
nos peňazí, pričom suma, ktorá sa 
má na schválenú prístavbu použiť, 
je fi nančne náročnejšia ako druhá 
alternatíva. S ohľadom na vývoj 
obyvateľstva a atraktivitu polohy 
obce Nededza sa počet našich ob-
čanov za posledné roky rozrastá. 
Preto, ak nebude obec disponovať 
iným vhodným pozemkom,  môže 
sa do budúcna stať, že naši nástup-
covia budú nútení aj tak napokon 
zvažovať a realizovať nadstavbu 
materskej školy.

V objekte kaštieľa začali stavebné 

práce. Je vybudovaná kanalizač-
ná, vodovodná prípojka, vnútorné 
rozvody plynovej kotolne i vody a 
kanalizácie. Práce pokračujú tiež v 
pivničných priestoroch, čiastočne 
sa odizolovávajú vonkajšie zákla-

dy kaštieľa.

S príchodom letného obdobia 
nastúpili na výpomoc i študenti – 
brigádnici. Majú pridelené viaceré 
úlohy pri udržiavaní a zveľaďovaní 
obecného majetku. Verím, že táto 
práca pomôže jednak obci samot-
nej k jej skultúrneniu a jednak bri-
gádnikom v ich prístupe k pravi-
delným pracovným návykom.

Z tohto miesta by som sa rád po-
ďakoval za výbornú reprezentáciu 
našej obce hráčom futbalového 

mužstva  dospelých, ktorí postúpi-
li do I. triedy (po novom do 6. ligy). 
Rovnako ich trénerovi Bohuslavovi 
Murárikovi, vedúcemu mužstva 
Vladimírovi Kľučiarikovi a celému 
výboru OŠK. Poďakovanie patrí aj 
našim žiakom a ich trénerovi Ti-
borovi Mrázikovi, vedúcemu druž-
stva Pavlovi Remekovi za postup z 
II. triedy do I. triedy. Dorastencom 
a trénerovi Lukášovi Chabadovi 
ďakujem za dobré výsledky v IV. 
lige. Poďakovanie si tiež zaslúžia 
predseda OŠK Ladislav Ďuríček a 
podpredseda Jozef Farský za ich 
činnosť v prospech celého obec-
ného športového klubu. Za kva-
litnú prípravu futbalového ihriska 
patrí poďakovanie správcom Ma-
riánovi Ďugelovi a Pavlovi Staňovi.

Ako pri každom športe, futbal ne-

vynímajúc, sa hovorí, že ďalším hrá-
čom na ihrisku sú fanúšikovia, ktorí 
neúnavne povzbudzujú a podpo-
rujú svojich hráčov. Preto by som 
rád ocenil aj podporu týchto našich 
fanúšikov a poďakoval sa im za ňu.

Na záver by som Vám chcel popriať 
príjemné strávené leto, žiakom a 

študentom pekné prázdniny, os-
tatným veľa oddychu a možnosti 
načerpania nových síl.

PhDr. Peter Vajda, starosta obce
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Deti z Nededze 
oslavovali svoj 
deň

Medzinárodný deň detí 

oslavujeme i v našej obci a 

inak tomu nebolo ani ten-
to rok. A tak poslednú má-

jovú sobotu Obec Nede-
dza s podporou Komisie 

kultúry, mládeže a špor-

Text a foto: Alica Hodásová

tu v spolupráci s miest-

nym hasičským zborom a 

obecným športovým klu-
bom pripravila oddycho-

vo – zábavné popoludnie 
pre všetky deti.

Súťažilo sa v rôznych špor-
tových disciplínach ako 

napríklad beh, skok vo vre-
ci, hod do basketbalového 

koša. Víťazi v jednotlivých 

kategóriách si odniesli zau-
jímavé vecné ceny. Kaž-

dé dieťa si svojou účas-

ťou vyslúžilo čokoládový 
dáždnik, sladké cukríky či 

detskú píšťalku s logom 
obce. Prítomní si mohli 

pochutnať na výbornom 

guľáši. Pre menších bola 

k dispozícii klasická ver-

zia, pre gurmánov aj tá 

štipľavejšia. Radosť vzbu-

dili i hasičské striekačky 

a ukážky práce našich ha-
sičov – dospelých i tých 

malých. Po súťažnej časti si 

deti mohli veselo zašantiť 

na skákacom hrade, zahrať 

steckem či weikicky. To, 

že všetkým bolo príjemne 

a nikto sa nenudil, doku-

mentujú i naše fotografi e, 

ktoré zároveň môžete brať 

ako pozvánku na budúci 
ročník obľúbenej akcie v 

našej obci!

Nededžan  2/20166
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Zuzka Panáková vyhrala 3. ročník 
oblastnej výtvarnej súťaže 
Dňa 27.06. 2016 sa v Relaxačno-

informačnom centre TERCHO-
VEC konalo slávnostné vyhod-
notenie 3. ročníka výtvarnej 
súťaže „ Naša obec – Naša miest-
na akčná skupina“.  Tú organi-

zuje práve spomínaná Miestna 

akčná skupina Terchovská do-

lina (MAS TD), ktorej súčasťou 
je i naša obec. Do súťaže sa 
celkovo zapojilo 154 výtvar-
ných prác z 10 základných škôl 
z územia mikroregiónu Ter-

chovská dolina.

Cieľom tejto súťaže  je podporiť 

detskú výtvarnú tvorbu, mladé 
talenty, vytváranie priestoru pre 
ich zviditeľňovanie,  zvýšenie 
povedomia o vidieckej krajine u 
detí,  prehlbovanie  regionálne-

ho cítenia. 
Týmto sa snaží 
MAS TD podporiť  
i záujem detí  o 
svoju obec,  prí-

rodné, kultúrne 
a historické de-
dičstvo  územia 
M i k r o r e g i ó n u 
Terchovská do-

lina. Ocenené 
deti v počte 17 
miest v 5 rôz-
nych kategóriach  

si prevzali z rúk 
z a m e s t n a n co v 
kancelárie MAS 

diplomy,  darče-
kové tašky s pro-

pagačnými mate-
riálmi,  darčekové 

Text: Alica Hodásová 
Foto: Gabriela Panáková

poukážky a rôzne iné drobnosti 
či sladké odmeny. Kategóriu detí 
1.- 3. ročníka vyhrala Zuzana Pa-

náková so svojou maľbou zob-
razujúcou rozkvitnutú záhradu. 

Výstava detských prác bude
v RIC Terchovec trvať do konca 
mesiaca júl 2016.

Nedávno sme Vás aj na stránkach Nededžana informovali o no-

vovybudovanej oddychovej zóne na horom konci obce, ktorá 

má slúžiť na rekreačné účely či už pre našich obyvateľov, alebo aj 
pre okoloidúcich. Žiaľ, v bezchybnom stave nám tieto odpočin-
kové priestory nevydržali dlho...Niekto sa asi nudil a „upravil“ ich 

Text: Alica Hodásová 
Foto: archív obce

Oddychová zóna nám nevydržala 

dlho v nepoškodenom stave

fasádu po svojom. Otázne je, či si dotyčný uvedomil, že okrem 
zohyzdenia prostredia, takto mrhá fi nančnými prostriedkami

z rozpočtu obce, ktoré boli do jej zhotovenia investované a teda 
plytvá peniazmi nás všetkých. Zamyslime sa...
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Vo vzornej a úspešnej reprezen-

tácii školy našimi žiakmi sme po-
kračovali hneď od prvých dní v 
roku 2016. Pedagógovia i žiaci sa 
pustili s veľkou chuťou a elánom 
do ďalších nových aktivít a súťaží.

Tradične sa vybraní žiaci zúčast-
ňujú mnohých matematických 
súťaží - GVOBOJ, NÁBOJ JUNIOR, 
MAKS, PYTAGORIÁDA, KLOKAN 

2016 . V týchto súťažiach dosa-
hujeme vždy pekné výsledky a 
žiaci sa do nich zapájajú s veľkou 
obľubou.

Cieľom súťaže v prednese sloven-
ských povestí Šaliansky Maťko je 

kultivovať jazykový prejav žiakov 
a vzbudiť záujem malých recitá-
torov o slovenskú históriu a krá-
su umeleckého slova. Tohoročné 
obvodné kolo sa uskutočnilo v 

Centre voľného času v Žiline za 
účasti 51 súťažiacich. Našu školu 
reprezentovali 2 žiaci: Valentín-
ka Žabková z 5.ročníka a Marek 
Stenchlák zo 7.B. Naši recitátori 

si počínali veľmi dobre, preu-
kázali dobré zvládnutie textu a 
výborné intonačné schopnosti. 
Veľmi si ceníme 3.miesto Mareka 
Stenchláka z Nededze, ktoré ob-

sadil prednesom povesti v kate-
górii žiakov 6.a 7.ročníka.

Vo februári sa  23 žiakov 8. roční-

Šikovné deti z Nededze 

reprezentujú svoju školu

Text: Juraj Repáň, riaditeľ ZŠ Gbeľany
Foto: archív ZŠ Gbeľany

ka zúčastnilo lyžiarskeho výcviku 

v krásnom prostredí  Skorušin-
ských hôr pri obci Nižná na Ora-
ve.  Žiaci boli ubytovaní v Penzi-
óne Uhliská , ktorý sa nachádza 
priamo pod svahom v lyžiarskom 

stredisku. Cieľom lyžiarskeho 
výcviku bolo naučiť žiakov zá-
kladným zjazdovým pohybom 
na lyžiach, prispieť k rozvoju 
pohybových schopností hlavne 

výbušno-silových, obratnosti,  
vytrvalosti, osvojiť si špeciálne a 
všeobecné poznatky o lyžovaní, 
vytvoriť citový vzťah k lyžovaniu a 
k pohybovo-rekreačnej činnosti.

Školského kola súťaže v predne-
se poézie a prózy Hviezdoslavov 

Kubín sa zúčastnilo  spolu 34 žia-
kov z 1. a 2. stupňa. Recitátori 
vystúpili s pútavými ukážkami, 
predviedli peknú prácu  s poetic-
kým slovom. 

Aj tento školský rok sa žiaci našej 
školy zapojili do súťaže Project 
Competition 2016, ktorú každo-
ročne vyhlasuje vydavateľstvo 

Oxford University Press. Súťaž je 
zameraná na tvorbu projektov v 
anglickom jazyku. Úlohou žiakov 
bolo vytvoriť projekt na tému 
„Heroes, Myths and Legends“.  Do 

tvorby projektov sa zapojili žiaci 
9.ročníka: Patrícia Škorvánková, 
Natália  Zajacová, Katarína Kone-
ková, Simona Múčková, Samuel 

Bielik, Matej Múčka, Daniel  Pau-

rík a Marko Bugala. Okrem tej-
to súťaže sa naši žiaci zapojili do 
súťaží Shakespars Day, Goetheho 
pamätník a Spelling Bee.

Veľa športových zážitkov si žiaci 
odniesli z účastí na okresných 
kolách v malom futbale, fl orbale, 
volejbale či vybíjanej. Žiaci dosi-
ahli historický úspech  v malom 

futbale starších žiakov JEDNOTA 
CUP za účasti 14 družstiev žilin-
ského okresu. Umiestnili sme sa 
na 1. mieste. Zvíťazili sme nad 
družstvami ZŠ sv. Gorazda, ZŠ 

Divina, ZŠ Terchová a ZŠ Hájik. 
Po víťaznom zápase o postup na 

krajské kolo so žiakmi Gymnázia 
Bytča sme postúpili do Martina 
na krajské kolo. Za účasti piatich 
škôl obsadili naši žiaci po veľmi 
peknom výkone štvrté miesto.

Veľkú radosť nám urobili nielen 
naši mladí zdravotníci z 1. stup-
ňa, ktorí obsadili krásne 3. mies-
to v Regionálnej súťaži mladých 

zdravotníkov, ale aj žiak 2. roční-
ka, Marcel Beňo, ktorý získal titul 
Majster stredného Slovenska v 
karate  v kategórii  kummite do 
22 kg.

Žiaci 9.A a 9.B triedy sa zúčastnili 
celoslovenského Testovania 9 – 
2016.  Na testovanie z matemati-

ky, slovenského jazyka a literatú-

ry sa pripravovali celý školský rok. 
Poctivá a zodpovedná príprava 
žiakov sa prejavila vo výsledkoch 
testovania. Matematika - prie-
merná úspešnosť v SR – národný 

priemer: 52,8% Priemerná úspeš-
nosť ZŠ Gbeľany: 71,1% , Sloven-
ský jazyk a literatúra -  priemerná 
úspešnosť v SR – národný prie-
mer: 62,6 % Priemerná úspešnosť 

ZŠ Gbeľany: 68,8 %. Týmito krás-
nymi výsledkami sa naša škola za-
radila medzi najúspešnejšie školy 
v okrese aj v kraji !

V rámci projektu Škola priateľská 
k deťom sme sa  zapojili do ve-

rejnej zbierky Týždeň modrého 
gombíka. Do tejto zbierky sa za-
pojili žiaci aj pedagógovia našej 
školy. Vyzbieraná suma 51,40 eur 
bola použitá na pomoc deťom v 

Mauritánii.

Všetky naše aktivity a „život na 
škole“ je možné podrobne sledo-
vať aj webovej stránke zsgbelany.

edupage.org. alebo prečítaním 
si nášho školského časopisu  Za 
školskými lavicami.

V čase školských prázdnin a let-

ných dovoleniek prajem žiakom 
našej školy veľa slnka, oddychu, 
pohody a príjemných zážitkov!
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Text: Eva Medvedíková 

Keď oslavuje Ján meniny
Deň letného slnovratu sa v sku-

točnosti pohybuje v rozmedzí 

dní 19.-23. jún. Čas, keď deň 
premôže noc, vrcholí však prá-

ve 24. júnom, s ktorým sa spája 
svätojánska noc. To, že slnko 

sa zdržiava dlhšie na oblohe, 

si všimli už starí Kelti, ktorí ten-
to čas venovali oslavám Slnka 

ako zdroja života. Kresťania 
symbol Slnka prisúdili postave 

sv.  Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ 

sa narodil starším manželom 
Anne a Zachariášovi, aby pri-

chystal cestu Kristovi. Žil ako 
pustovník na púšti a davy ľudí 

za ním prúdili kvôli jeho múd-

rosti, v ktorej sa odzrkadľovali 
obrazy prichádzajúceho spasi-
teľa, Ježiša Krista. Jeho koniec 

bol však bolestný, pretože bol 
sťatý Herodesom kvôli rozto-
pašnej dcére Salome. Za celým 
nešťastím  však stála Salomina 
matka, Herodiada, v ktorej uče-

nie Jána Krstiteľa, ktoré bolo 
úprimné a pravdu odhaľujúce, 
vyvolávalo len hnev a žiarli-
vosť, že jej vlastný muž si viac 
nechá poradiť od tohto muža 

ako od svojej manželky. Prí-
beh Salome a Jána Krstiteľa bol 
veľakrát znázornený v umení s 

cieľom ukázať, ako je ľudstvo 

krátkozraké a hlavne pyšné si 

priznať svoje vlastné hriechy a 
nedokonalosti.

Naši ,,praprapredkovia“ zvykli 

v túto noc na znak očisty od 

svetskej slepoty a ľudskej prí-
zemnosti páliť tzv. svätoján-

ske ohne, ktorým prisudzovali 
očistnú moc. Tieto vatry sa 

nazývali vajano či vajanok, na 

východnom Slovensku to boli 
sobotky. Ich príprava bola veľ-

mi dôležitá. Či už išlo o výber 
dreva na vatru alebo výber 

vrcholku kopca či prameňa, 

studničky. Pri zapálených oh-
ňoch ožíval folklór, spievali 
sa svätojánske alebo tzv. va-

janské piesne a preskakovali 
sa ohne.  Ak preskakoval pár 
dievča - chlapec a nepustil 
si ruky, znamenalo to, že ich 
čakala svadba. Koho oheň ob-

lizol, mohol sa tešiť na mimo-
riadne šťastie.

V ohni sa zapaľovali aj rôzne 
vetvičky či bylinky, ktoré mali 

byť symbolom očisty. Niekedy 
sa so zapálenou halúzkou pre-
šlo okolo dobytka alebo popol 

po vatre sa vysypal na polia 
pre dobrú úrodu. Okrem vat-
ry sa ešte zapaľovali drevené 

kolesá, ktoré sa potom spúš-
ťali dole kopcami. Dokonca sa 
niekde stavali aj v tento čas 
máje, ktoré sa zapálili a keď 
rozhorené spadli, cieľom kaž-

dého šikovného mládenca bo-
lo zachrániť veniec z vrcholu. 
Vencu sa prislúchalo zdravie 
či šťastie, ale väčšinou to bol 
skôr znak odvahy alebo číreho 

bláznovstva sa predviesť.

Počas svätojánskych slávností 
sa prinášali prvé úlovky úrody. 

Tradičným pokrmom bolo pra-

žené zelené obilie, čerstvo na-

mútené maslo a syry. Podávali 
sa tiež bochníky chleba a chle-
bové placky, pričom do cesta sa 

pridávali zomleté hnedé struky 

rohovníka, tzv. svätojánskeho 

chleba. Svoje osobité miesto 
mali aj slnečnicové semienka, 
pretože slnečnica je kvetom 

slnka. Svätojánska noc je výbor-

ným obdobím na vyprážanie 

bazových kvetov v cestíčku z 
vody, kukuričnej múky a pris-
ladeného vaječného bielka. 

Drevo z bazy sa používalo na 

výrobu pohárov alebo bičov. 
Verilo sa, že kto bude piť z také-

ho pohára, je chránený pred ot-
rávením sa, biče zas mali chrá-
niť dobytok od zlých vecí.

Vydajachtivé devy si v tento 
sviatok tiež našli priestor na 

zisťovanie, či sa v budúcnosti 
nevydá. Buď si dávali bylinky 
ako palinu či hadivku obyčaj-

nú pod vankúš a v snoch vy-
zerali svojho budúceho muža 
alebo rátali svätojánske ohne 
na kopcoch. Ak narátali deväť, 
vydaj bol istý. Okrem paliny 

bol v svätojánskom čase vy-
hľadávaný ľubovník, z ktorého 
sa vyrábal jánsky olej. Využíval 
sa na rany, popáleniny či na 
neuralgické bolesti.

V predvečer svätojánskej noci 
sa chystala tzv. postieľka sv. 
Jána. Pod stôl sa položil van-

kúšik z materinej dúšky a na 

to sa položil obrázok svätca. 

Deťom sa potom rozprával 
príbeh, ako v tento čas sv. 
Ján putuje po svete a hľadá 

si miesto na odpočinutie. Na 

znak, že sa zastavil v domác-

nosti, rodičia dávali pod obraz 
peniaz, ako vďaku za prístelku 
od Jána Krstiteľa.

Koniec slávností ohlásilo kiki-

ríkanie kohúta. Kohút sa vždy 
spájal s privolávaním nového 
dňa a zahnania temnej noci. 

A taktiež to bolo znamenie, že 

je koniec radovánkam a treba 
sa vrátiť k povinnostiam všed-

ných dní, aby si človek mohol 
znova potom oddýchnuť. Pri 
ďalších slávnostiach, ako sú 

napríklad obžinky.
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Stolní tenisti sumarizujú svo-

je účinkovanie v uplynulej se-
zóne Stolnotenisová sezóna 
2015/2016 je už ukončená. Účin-

kovanie našich dvoch družstiev 
je nasledovné:

A-družstvo skončilo v 5.lige na 
poslednom dvanástom mieste 

so ziskom 29 bodov (3-výhry, 
1-remíza, 18-prehier). Treba 

povedať, že túto sezónu vypa-
dávali až dve družstvá a spolu 

s nami vypadol aj Kysucký Lies-

kovec B.

Do 4.ligy (čo už je krajská súťaž) 

postúpilo Kysucké Nové Mesto 
B. Náš neúspech bol čiastočne 

zapríčinený aj hráčom, ktorý k 
nám prestúpil, mal byť pre nás 
posilou, ale z rôznych dôvo-

dov nakoniec odohral len dve 
stretnutia. Druhým faktorom 

neúspechu bola neúčasť hráča 
základnej zostavy v celej jarnej 

časti z dôvodu operácie. Zvyšok 

padá na naše hlavy.

Najlepšími hráčmi družstva 

podľa percentuálneho pomeru 
výhier boli:

1. Stenchlák Michal 46,7%, 2. Fr-
niak Marián 39,1%, 3. Vajda Jozef 
33,3%, 4. Štefko Ján 26,6%, 5. 

Krajíček Ivan 17,8%.

B-družstvo skončilo v 8.lige 
na peknom piatom mieste (z 

12 družstiev) so ziskom 51 bo-
dov (13-výhier, 3-remízy, 6-pre-
hier). Nebyť zbytočných chýb
v dvoch stretnutiach, moh-

li sme skončiť v prvej trojke. 
Zo súťaže vypadla Terchová B
a postúpila Kotešová B.

Najlepšími hráčmi družstva boli:

1. Krajíček František 56,3%, 2. Ben-
ko Zdenek 45,8%, 3. Maršala Jo-
zef st. 44,8%, 4. Maršala Jozef ml. 
42,4%, 5. Noskovič Peter 27,5%.

Po ročnom hosťovaní v Teplárni 

Žilina sa do klubu vracia Hreus 
Ľubomír.

Príprava na novú sezónu je už v 
plnom prúde aj s novým typom 

loptičiek (plastové loptičky), kto-
ré podľa rozhodnutia ITTF po 
veľmi dlhých rokoch nahrádzajú 

starý typ, tzv. celuloidové loptič-
ky. Prajem stolnotenisovému od-

dielu do novej sezóny 2016/2017 
veľa úspechov.

STOLNÍ TENISTI SUMARIZUJÚ 
SVOJE ÚČINKOVANIE
V UPLYNULEJ SEZÓNE

Mgr. Marián Frniak,
vedúci stolnotenisového oddielu 

Foto: archív oddielu

Bazénová 
kultúra
Keď teplota stúpa a more je v 

nedohľadne, treba vedieť, kde 

sa dá okúpať. A my vieme, kde. 

Nededza síce nemá vlastné kú-
palisko, ale vďakabohu v jej oko-

lí je dosť možností. Len pred-

nedávnom otvorili svoje brány 

vonkajšie bazény a my vám pri-

nášame stručné informácie o ce-
nách a službách, ktoré môžete 

využiť celú letnú sezónu.

Letné bazény Mestská krytá 

plaváreň Žilina 
Letné bazény MKP Žilina ponú-

kajú 2 bazény o dĺžke 50 m, det-
ský bazén a stánky s občerstve-

ním vo svojom vonkajšom areáli. 

Okrem iného je k dispozícii volej-

balové a detské ihrisko, solárium, 

minigolf, reštaurácia a tobogan. 
Teplota dosahuje 24 až 26°C. Cena 

lístka na celý deň je 4,00 €.

Termálne kúpalisko Stráňavy

Kúpalisko má dva bazény - veľký 
bazén (50x23,5m) a detský bazén 

(12x8m) s teplotou vody 24-26 °C. 

Cena celodenného lístka je 4,00 €.

Termálne kúpalisko Laura

Kúpalisko Laura sa nachádza v 

Rajeckých Tepliciach, priamo pod 
vyhliadkovými vrchmi Skalky. Náj- Eva Medvedíková 

dete tu 2 bazény s teplotou vody 

okolo 22 °C. Cena celodenného 
lístka je cez týždeň 4,00 €, cez ví-

kend 5,00 €.

Termálne kúpalisko Veronika

Termálne kúpalisko s 8 bazénmi 
pre všetky kategórie, pričom ten 

najväčší má 50x21 metrov a je 

hlboký 1,8 metra, sa nachádza v 

Rajci. Teplota vody je približne 26 

°C. Kúpalisko má platené parkovis-
ko a odstavné plochy pre zhruba 

1000 osobných vozidiel. Nájdete 

tam aj dve reštaurácie, kaviareň, 

bar a šesť bufetov. Športovo zdat-

ní sa môžu vyblázniť na plážovom 
volejbale či na minigolfe, stolnom 

tenise alebo basketbale. Deti urči-

te ocenia pieskovisko s preliezka-

mi, šmýkačkami alebo samotný 

tobogan. Celodenný lístok cez 

týždeň je 5,00 €, cez víkend 7,00 €.

Kúpalisko Bytča
Kúpalisko ponúka 1 netermálny 

bazén v tichej časti Bytče. Teplota 

vody okolo 23 až 25 stupňov. Ce-

na za celodenný lístok je 2,50 €, 
kúpalisko je otvorené celé leto, 

ak je priaznivé počasie.

Kúpalisko Višňové

Areál kúpaliska je sprístupnený 
v letnom období od 09:00 do 

21:30 hod, vstup do areálu je 

bezplatný. Na druhej strane tu 

nenájdete ani plavčíka, ani zdra-

votnú službu, takže bezpečnosť 
je na každom zvlášť. Raritou je, 

že kúpalisko využíva pramenitú 

vodu vyvierajúcu v obci. Jej je-

diná nevýhoda je, že treba dlhšie 

čakať, kým sa bazén dostatočne 
vyhreje.

Dúfame, že ste našli pár tipov, 

kde sa dá schladiť v týchto let-

ných dňoch, lebo predpovede 

sa netaja tým, že nás čaká ďalšie 

horúce leto.
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Kto by bol povedal po skončení 

jesennej časti dospelých, že bu-
deme chcieť postúpiť do vyššej 
súťaže, bol by považovaný za 
utopistu. Lenže sen sa stal sku-
točnosťou. Po jeseni nazbieralo 

mužstvo len 14 bodov a viac-me-
nej bola úloha v súťaži sa udržať. 
No počas zimnej prestávky sa 
podarilo vykryštalizovať zostavu 
mužstva s doplnením najlep-

ších dorastencov tak, že v jar-
nej časti začali chlapci bojovať 
jeden za druhého, dali do hry 

aj viac srdca a výsledky začínali 
prichádzať. Okrem prvého kola, 
keď nás viditeľne poškodil roz-

hodca, sme už neprehrali žiaden 
zápas a dva body sme stratili už 

len za remízu v domácom pros-
tredí, keď nám napriek prevahe 
nebolo súdené dať gól. Za jarnú 

časť sme nazbierali 34 bodov a 
to nás vynieslo na druhé miesto 

tabuľky a tým sa  mužstu poda-
rilo dosiahnuť úspech, aký ešte 
v rámci nededzského futbalu 

u mužov nebol zaznamenaný 
a síce, že sme postúpili do I. trie-
dy (po novom do 6. ligy)!

Treba poďakovať trénerovi muž-

stva Bohuslavovi Murárikovi za 
vedenie hráčov počas zápasov, 
za to že sa zlepšila disciplína muž-

stva i bojovnosť hráčov a trénin-
gová morálka. Tiež, že postupne 

začal zaraďovať dorastencov do 

Jozef Farský, podpredseda OŠK

SKVELÁ JAR
A HISTORICKÝ POSTUP
FUTBALISTOV

tímu, ktorí svojou hrou oživili a 
zrýchlili hru a pomerne dobre 
zapadli aj do kolektívu. Takisto 

treba poďakovať výboru OŠK a 
predsedovi za vytvorenie dob-

rých podmienok, ktoré určite 
prispeli k tomuto úspechu. Pre-
dovšetkým však patrí poďakova-

nie samotným hráčom! Do novej 
súťaže im treba popriať veľa úspe-

chov a dúfať, že sa v nej nestratia 
a budú naďalej nielen úspešne 

reprezentovať našu obec a tiež 
aj sami seba, ale aj robiť radosť 
všetkým futbalovým fanúšikom 

a priaznivcom. Nová časť súťaže 
začína 21.8.2016. Veľká vďaka 

patrí aj obci a starostovi obce 
Petrovi Vajdovi. Bez potrebnej 

fi nančnej podpory a v mnohom 
aj osobnej angažovanosti, by sa 
tento úspech rodil nepomerne 

ťažšie.

Nesmieme zabudnúť ani na 
našich najmenších – družstvo 
žiakov, ktorí nám tak isto urobi-

li veľkú radosť a prebojovali sa 
o triedu vyššie – postúpili z II. 

triedy do I. triedy. I keď sa zdalo 
po jeseni všetko jasné, nakoniec 

museli o postup bojovať až do 
posledných chvíľ. Jarná časť už 
bola aj o tom, že v mnohých zá-

pasoch sme nemali dostatočný 
počet hráčov, čo sa prejavilo  nie 

takými suverénnymi výsledka-
mi, ale aj tak to chlapci dotiahli 

do víťazného konca. Nakoniec
v celej súťaži stratili  len 6 bo-
dov a s náskokom svoju triedu 

vyhrali. Je potrebné poďakovať 
sa najmä samotným najmladším 

futbalisto, tréneroví Tiboroví 
Mrázikovi za tento úspech, tiež 
vedúcemu mužstva, že sa posta-

rali vo všetkom o chlapcov a dali 
im do života rady, ktoré im  mô-

žu len pomôcť. Nakoľko máme 
dosť veľký záujem najmladších 

chlapcov o futbal, rozhodli sme 
sa do nového ročníka prihlásiť 
aj mužstvo prípravky. Jedná sa 

o deti vo veku od 7 do 10 rokov.

Dorastenci  so cťou ukončili
1. ročník svojho pôsobenia vo 
IV. lige a a umiestnili sa na ko-
nečnom treťom mieste. Ako 
nováčik súťaže nesklamali a pre-

svedčili mnohých o svojich kva-
litách. Treba poďakovať tréne-
rovi mužstva Lukášovi Chaba-
dovi za  prácu, ktorú odviedol 
a prispel tak k výchove dobrých 

futbalistov. Treba len ľutovať, že 
už nebude vo svojej práci pokra-
čovať z osobných a súkromných 
dôvodov. Z mužstva odchádza 
6 hráčov zo základnej zostavy, 

ktorých bude treba nahradiť 
z družstva žiakov. Treba len ve-
riť, že chlapcom sa bude dariť aj 

v novom ročníku.

Mužstvo dospelých

Družstvo žiakov
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Detičky majú veľmi radi slnieč-
ko, Pri jeho teplých lúčikoch  
vieme využiť každú chvíľku. 

Pozorujeme krásne rozkvitnuté 
lúky, ovocné stromy, kríky, živú 
aj neživú prírodu, máme radi 
vychádzky blízko lesa, pospe-
vujeme si pri tom veselé piesne, 

zbierame prírodný materiál, kto-
rý využívame pri edukačných 

činnostiach. 

V našej materskej škole sme ma-
li divadielko Malí huncúti. Bolo 
veľmi náučné. Detičkám ukázali 

nezbedné dievčatko, ktoré sa 
nevedelo slušne správať v ma-
terskej škole. Zapojené boli i na-
še detičky a spolu si aj zaspievali. 

Z Turčianskych Teplíc prišlo
k nám divadielko s rozprávkou 

O nezbednej Terezke. Bolo krás-
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Deti v škôlke si užívajú

slnečné lúče

Text: Vlasta Hrušková 

Foto: Archív MŠ

nym   obohatením vedomostí 
detí o domácich zvieratkách a 
jarnej prírode. Deti si zaspievali 
známe piesne a zarecitovali rie-

kanky o domácich zvieratkách, 
povedali si, aký význam má prí-
roda okolo nás a ako sa máme k 
nej správať. 

Domáce a exotické zvieratká 
sme si boli pozrieť v Brodne v 
Mini ZOO, kde sme boli na ex-

kurzii. V areáli pre deti bolo veľa 

kútikov, kde sa deti mohli vyšan-
tiť. Odniesli si krásne zážitky. 

Malé gazdinky sa podieľali 
na výrobe chutnej jahodovej  
zmrzlinky, jahôdky si doniesli z 

domu.  Pomáhali, pracovali ako 
včeličky. Bola naozaj výborná.  

Všetkým chutila.

Teplé slnko svieti , lúkou bežia naše deti.
   Pri veselej pesničke, skáču v mäkkej trávičke.


