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Deň detí sa niesol 
v znamení záchra-
nárskych psov a 
športových súťaží

Hasiči
Vás pozývajú
na oslavy
100. výročia

V Nededzi 

pulzuje život

Mrazivé počasie z 
prvých mesia-
cov tohto roka 

vystriedali stúpajúce čísla 
na teplomeroch a čoraz 
častejšie letné horúčavy. 
V uplynulom štvrťroku v 
našej obci pulzoval pestrý 
život. Či už sa jednalo o kul-
túrnospoločenské dianie, 
kedy sme sa prostredníc-
tvom hudobno-tanečného 
programu na Deň matiek 
poďakovali našim mamám, 
alebo sa pre slobodné diev-
čatá postavil obecný máj.

V rámci kultúrnych a športo-
vých podujatí si deti mohli 

užiť svoj deň na ihrisku spo-
lu s profesionálnymi psími 
záchranármi a množstvom 
súťaží v príjemnej atmosfére. 

Školopovinným žiakom sa 
začali prázdniny a deťú-
rence z materskej školy sa 
presťahovali do nových ná-
hradných priestorov vedľa 
hasičskej zbrojnice, kde si 
plným priehrštím  užívajú 
veľkú záhradu. 

Úspechy na športovom poli 
zase žnú naši futbalisti, kto-
rým sa v uplynulej sezóne 
mimoriadne darilo repre-
zentovať svoje rodisko.

Naša obec si tento rok pri-
pomína i významné jubile-
um – 100 rokov od vzniku 
Dobrovoľného hasičského 
zboru v Nededzi. Pri tejto 
príležitosti Vás naši hasiči 
srdečne pozývajú na osla-
vy, ktoré sa uskutočnia 15. 
a 16. júla 2017.

Práve o živote v našej ma-
lebnej obci sa môžete do-
čítať na stránkach obec-
ných novín, ktoré Vám s 
radosťou prinášame. Pra-
jeme Vám príjemné letné 
čítanie!

- AH-

Starosta obce
sa prihovoril
na veľkom
sneme ZMOS
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Milé huňaté prekvapenie z K-7 na MDD 2017
Foto: Alica Hodásová

Moja rodná dedinka
V šírom poli dedinka,   
žijeme si tu už 600 rokov ako 
jedna veľká rodinka.

Už poznám skoro každý dom   
i ľudí, čo žijú v ňom.

Poznám každú mačku, psa,     
čo z dvora na mňa zašteká.  

V zime, v lete ozýva sa     
z ulíc detský krik,    
jeden je futbalista
a ďalší možno požiarnik.

Kľukatou cestou dostanem sa tam,    
kde stojí Matky Božej chrám.
A tak pozývam Vás k nám!

Príďte na jar, možno v lete,    
určite neobanujete.  

Lucia Živčicová
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu  
 

Uznesenie č. 12
schvaľuje:
program obecného zastupi-
teľstva 

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

Uznesenie č. 13
schvaľuje: 
overovateľov zápisnice: Milan 
Drábik, Mgr. Darina Janušová

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

3. K informáciám  
  

Uznesenie č. 14
berie na vedomie:
- informáciu o zaslaní Roz-

hodnutia o určení ochran-
ných pásiem Letiska Žilina 
a žiadosť o jeho zverejnenie 

- informáciu o postavení obec-
ného mája zo dňa 29.04.2017. 
Poďakovanie patrí Obecné-
mu športovému klubu Nede-
dza a Urbáru obce Nededza 
za poskytnutie stromu

- informáciu od obce Snežni-
ca o uskutočnení cyklistic-
kého podujatia Snežnický 
MTB maratón, ktorý bude 

viesť aj katastrálnym úze-
mím obce Nededza a to 
dňa 09.09.2017 

- informáciu o podpísaní Do-
datku č. 1 k Zmluve o dielo 
so spoločnosťou DEOS Ži-
lina, s.r.o. dňa 10.04.2017. 
Jedná sa o vyšpecifi kovanie 
realizácie a fi nancovania  
zmluvy o dielo na dom č. 3 
– kaštieľ 

- informáciu o Rozhodnu-
tí Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva 
o schválení náhradných 
priestorov pre dočasné 
prevádzkovanie materskej 
školy do konca roka 2017. 
Prevádzka v náhradných 
priestoroch bude fungovať 
od 29. mája 2017 počas ob-
dobia nevyhnutného pre 
túto dočasnú prevádzku

- informáciu o odpovedi 
Okresného úradu v Žiline 
(odbor starostlivosti o život-
né prostredie) na žiadosť 
spoločnosti Sagacity, s.r.o., 
Dolný Kubín vo veci výstav-
by 17b.j.  – predĺženie leho-
ty na dokončenie stavby na 
dažďovú kanalizáciu: žia-
dosť Okresný úrad v Žiline 
zamietol. 

- informáciu o neschválení 
žiadosti na doregulovanie 
potoka Kotrčiná zo strany 
Environmentálneho fondu

- informáciu o zhotovení 
Protokolu o skúške – vzor-
ka vody v obecnom dome 
č. 129/2 a v studni v oddy-
chovej zóne na hornom 
konci obce

- informáciu o Žiadosti o pos-
kytnutie fi nančného daru 
na oslavy 100. výročia DHZ 
Nededza, ktoré sa budú 
konať 15. a 16.07.2017  adre-
sovanú spoločnosti Mobis 

Uznesenia z 2. (druhého) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 15. mája 2017 o 18:00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Slovakia 
- informáciu o zasadnutí sta-

vebnej komisie, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 09.05.2017 
v nasledovných veciach:
- chodník od ulice Poľná
- hrádza na rybníku
- regulácia potoka
- autobusové zástavky v obci
- bytový dom

- informáciu o kultúrnospo-
ločenskej akcii Deň ma-
tiek, ktorá sa konala dňa 
14.05.2017 v sále KD. Poďa-
kovanie patrí komisii kultú-
ry a zamestnancom obce za 
prípravu tohto podujatia.

- informáciu o umiestnení 
cestného zrkadla na ulici 
Stredná pod hlavnou ces-
tou a na ulici Hlavná oproti 
domu p. Eduarda Mravca

- informáciu o vybudovaní 
miestnosti pre káblovú te-
levíziu v chodbe pred obec-
nom knižnicou

- informáciu o oprave a vy-
maľovaní plynovej kotolne 
pre obecný úrad

- informáciu o dobudovaní 
dlažby okolo obecného do-
mu  č. 129/2 ul. Potočná

- informáciu o podpísaní 
Kúpnej zmluvy a Zmluvy 
o prenájme so spoločnos-
ťou TES Media, s.r.o. Žilina 
vo veci káblovej televízie v 
obci

4. K Stanovisku hlavné-
ho kontrolóra  k Zá-
verečnému účtu ob-
ce Nededza za rok 
2016

Uznesenie č. 15
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontroló-
ra k návrhu Záverečného účtu 
obce Nededza za rok 2016

5. K Záverečnému účtu 
obce Nededza za rok 
2016

Uznesenie č. 16
Obecné zastupiteľstvo schva-

ľuje Záverečný účet obce 
a celoročné hospodérenie 
bez výhrad

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

Uznesenie č. 17
Obecné zastupiteľstvo schva-
ľuje použitie prebytku v sume 
38 000,87 EUR zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov, na: tvorba rezer-
vného fondu 38 000,87 EUR. 

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

Uznesenie č. 18
Obecné zastupiteľstvo schva-
ľuje použitie zostatku fi nan-
čných operácií v sume 111 
624,32 EUR zisteného podľa 
ustanovenia § 15 ods. 1 písm. 
c) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zme-
ne a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších 
predpisov, na: tvorba rezer-
vného fondu 111 624,32 EUR.

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová,  Ing. Vladi-
mír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0
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6. K Správe nezávislé-
ho audítora z auditu 
účtovnej závierky, 
správe k ďalším po-
žiadavkám zákonov 
a iných právnych 
predpisov a výročnej 
správe k 31.12.2016

Uznesenie č. 19
berie na vedomie
správu nezávislého audítora 
z auditu účtovnej závierky, 
správu k ďalším požiadavkám 
zákonov a iných právnych 
predpisov a výročnú správu  k 

31.12.2016

7. K Rozpočtovým opa-
treniam

Uznesenie č. 20
berie na vedomie zmenu roz-
počtu  rozpočtovým opatre-
ním č. 1/2017

Uznesenie č. 21
berie na vedomie zmenu roz-
počtu  rozpočtovým opatre-
ním č. 2/2017
Uznesenie č. 22
schvaľuje použitie fi nančných 

prostriedkov z rezervného 
fondu vo výške 40 000,-  €  na 
rozpočtovú položku  01.1.1. 46 
717003 – Kaštieľ – rekonštruk-
cia, stavebné úpravy

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

8. K Rôznemu

Uznesenie č. 23
berie na vedomie
Žiadosť o vyjadrenie k stavbe 
rodinného domu na parcele 
č. KN C 563/32 a príjazdovej 
komunikácie v obci Nededza 
zo strany Martiny Zajacovej, 
bytom Kamenná 159, 013 24 
Strečno

V Nededzi, 15.05.2017
PhDr. Peter Vajda

starosta obce

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu  
 

Uznesenie č. 24
schvaľuje:
program obecného zastupi-
teľstva 

Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-
loš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 25
schvaľuje:
overovateľov zápisnice: Ing. Mi-
loš Janek, Ing. Vladimír Zajac

Hlasovanie:
Za - 6 MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Mi-
loš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám 

Uznesenie č. 26
berie na vedomie:
- informáciu o akcii Deň de-

tí, ktorá sa uskutočnila 03. 
júna 2017 v športovom are-
áli. Poďakovanie patrí ko-
misii kultúry, zamestnancom 
obce, dobrovoľnému ha-
sičskému zboru a obecné-
mu športovému klubu za 
organizáciu tohto podujatia. 

V tento deň i športovci z OŠK 
zvalili obecný máj.

- informáciu o reprezento-
vaní obce Nededza na ak-
cii MS vo varení halušiek
v Terchovej dňa 27.05.2017 
v zložení: starosta obce Peter 
Vajda, Miloš Janek, Jozefína 
Slotová, Božena Jankovská, 
Michal Jankovský

- informáciu o vyhotovení 
protokolu  o meraní vlhkos-
ti klenbového kamenného 
muriva v kostole. Namerané 
parametre spĺňajú požiadav-
ky vlhkosti daného muriva 

- informáciu o podpísaní 
Zmluvy o dielo a Zmeny 
č. 1 ku zmluve o dielo na 
amfi teáter v Nededzi s fi r-
mou Unistav Teplička, s.r.o., 
Teplička nad Váhom. Ter-
mín odovzdania diela je 
15.08.2017.

- informáciu o presťahovaní 
a začiatku dočasnej  pre-
vádzky materskej školy do 
priestorov obecného domu 
č. 129/2 na ulici Potočná odo 
dňa 29.05.2017

- informáciu o plánovanom 
maľovaní a prípadnej výme-
ne dlažby pod balkónom 
a na balkóne v sále kultúr-
neho domu koncom júna, 
začiatkom júla 2017

- informáciu o prebehnutých 
3 kontrolných dňoch na stav-
be jestvujúcej MŠ. Je potreb-
né ešte vykonať celkovú vý-
menu elektroinštalácie sta-
rej časti MŠ, nakoľko napoje-
nia novej a starej sústavy nie 

je možné v zmysle STN
- informáciu o ukončení súťa-

že OŠK a konečných umiest-
neniach v sezóne 2016/2017:

- družstvo žiakov: 5. miesto I. 
trieda Oblastného futbalo-
vého zväzu

- družstvo dorastu: skončilo 
v IV. Lige Stredoslovenské-
ho futbalového zväzu na 1. 
mieste a historicky postúpilo 
do III. ligy

- mužstvo dospelých: 3. mies-
to I. trieda Oblastného fut-
balového zväzu. Hráčom, 
trénerom i celému výboru 
patrí poďakovanie za repre-
zentáciu obce.

4. K Plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kon-
trolóra obce Nede-
dza na II. polrok 2017

Uznesenie č. 27
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra obce Nede-
dza na II. polrok 2017

Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Ja-
nušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

5. K Zásadám hospodá-
renia s majetkom ob-
ce Nededza - doplne-
nie

Uznesenie č. 28
schvaľuje
Zásady hospodárenia s ma-
jetkom obce Nededza 

Hlasovanie:

Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Ja-
nušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

6. Ku pozemku na pre-
nájom par.č. KN-E 
686/1 ostatné plo-
chy na LV č.1 pre k.ú. 
Nededza

Uznesenie č. 29
schvaľuje
zámer prenechať do nájmu 
priamo pozemok par. č. KN -E 
686/1 ostatné plochy na LV 
č.1 pre k.ú. Nededza o výmere 
15,8 m2 a zároveň schvaľuje 
lehotu na doručovanie ceno-
vých ponúk záujemcov a to do 
14.7.2017 do 12:00 hod. vrátane 
a to písomne na adresu: Obec 
Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 
Nededza

Hlasovanie:
Za - 7 MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 
Miloš Janek, Mgr. Darina Ja-
nušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

7. K Rôznemu

Uznesenie č. 30
odporúča pri úmrtí obča-
na Nededze na požiadanie 
rodiny vyhlásiť oznámenie
o úmrtí a o poslednej rozlúčke 
v miestnom rozhlase

V Nededzi, 19. 6. 2017
PhDr. Peter Vajda      

starosta obce

Uznesenia z 3. (tretieho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 19. júna 2017 o 18:00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.
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Slovo starostu

V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa 
v Kongresovom centre Incheba 
v Bratislave uskutočnil v poradí 
28. snem Združenia miest a obcí 
Slovenska. Za účasti takmer 800 
starostov a primátorov bolo dvoj-
dňové rokovanie sprevádzané  
aj účasťou ústavných činiteľov, 
poslancov parlamentu, členov 
vlády a ďalších hostí. 

Prvý rokovací deň začal sláv-
nostným otvorením snemu 
o 13.00 hod., keď bol po priví-
taní hostí a delegátov schválený 
program rokovania. Následne 
predseda ZMOS Michal Sýko-
ra predložil správu o činnosti 
združenia. Po tomto bode nasle-
dovalo vystúpenie členov Rady 
ZMOS a to primátora Ilavy Šte-
fana Daška a starostu obce Ne-
dedza PhDr. Petra Vajdu, ďalej 
prezidenta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku a predsedu vlády 
Slovenskej republiky Roberta Fi-
ca, členov vlády SR a zahranič-
ných hostí. 

Vo svojom diskusnom príspevku 
sa starosta obce dotkol niekto-
rých pálčivých problémov, ktoré 
trápia samosprávu v súčasnosti. 
Tento príspevok je možné po-
zrieť si aj na televíznom zázna-
me na obecnej webovej stránke 
www.nededza.eu

Príhovor starostu 
obce na sneme: 

Vážený pán prezident, vážený 
pán predseda vlády, vážení pá-
ni podpredsedovia parlamentu, 
vážení páni ministri, poslanci, 
primátori, starostovia, vážení 
hostia.

Som starostom obce Nededza 
v okrese Žilina, súčasne som 

predsedom združenia obci 
Mikroregión Terchovská dolina 
a člen Rady ZMOS Horné Po-
važie. Veľmi rád využijem túto 
možnosť a v krátkosti uvediem 
niekoľko problémov, ktoré trápia 
naše  mestá, obce, starostov, pri-
mátorov a v konečnom dôsled-
ku majú priamy dopad na obča-
nov, čiže  na naše Slovensko.

Preto apelujem na Vás pán pre-
miér, pán prezident, páni pod-
predsedovia parlamentu, páni 
ministri a poslanci národnej ra-
dy, aby ste nám všetkým , či-
že nášmu Slovensku pomohli 
s problémami, ktoré vidíme, 
s ktorými sa stretávame a v sku-
točnosti nám robia starosti.

Samospráva si vie 
regulovať miestny
poplatok

Konkrétne zákon č. 582/2004 
Z.z. o miestnych daniach 
a o miestnom  poplatku za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady.   A to konkrét-
ne § 104g odst. 3  Prechodné 
ustanovenia k úpravám účinným 
od 1.decembra 2013, kde sa ho-
vorí, že ak je najvyššia sadzba 
dane zo stavieb ustanovená 
správcom dane na zdaňovacie 
obdobie roku 2013 väčšia ako 
10-násobok najnižšej sadzby 
dane zo stavieb, čo dovtedy 
bolo 40 násobok ktorý si moh-
la obec určiť vo svojom VZN, je 
tento násobok možno uplatňovať 
najdlhšie do roku 2024. V pri-
pravovanej novele tohto zákona 
je navrhnutý platný 10-násobok 
uplatňovať už od roku 2018, či-
že 40 násobok dane zo stavieb 
by sa nemohol uplatňovať až do 
roku 2024. Myslím si že obce 
a mestá si vo svojich VZN-kách 

citlivo upravili podľa možnos-
tí jednotlivých podnikateľských 
subjektov tento násobok a ne-
spôsobuje im žiadne existenčné 
problémy, pokiaľ by spôsobovali 
určite mestá a obce si vedia zme-
nou VZN upraviť tento násobok 
podľa dohody s podnikateľským 
subjektom. Všetci vieme, že eko-
nomike sa na Slovensku darí, zis-
ky napr. automobiliek sú vysoké 
a nerobí im problém platiť mes-
tám a obciam daň zo stavieb. 
Veď občania žijúci v týchto ob-
lastiach, kde sú tieto stavby prišli 
o určitý komfort, je väčšie znečis-
tenie životného prostredia, pre-
dali svoju ornú pôdu aby nebrá-
nili rozvoju. Preto si zaslúžia vo 
forme zvýšenej dane tento prí-
jem pre svoju obec, či mesto. Ne-
rozumiem tzv. lobistom či špeku-
lantom, ktorí dali takýto návrh na 
zníženie tohto násobku v nepro-
spech miest a obcí, alebo vieme 
prečo to asi chcú urobiť, prípad-
ne čo budú mať za to? Pevne ve-
rím pán premiér, pán predseda 
parlamentu  a pán prezident, že 
niečo také nedopustíte a osobne 
sa o to postaráte.

Stav spravovania 
vodných tokov je 
neakceptovateľný

Ďalším problémom ktorý nás trá-
pi sú povodne, ktoré čiastočne 
spôsobujú aj nevyregulované 
vodné toky, chýba ich úprava 
a hlavne, kto je za tento stav 
zodpovedný? Žeby Sloven-
ský vodohospodársky pod-
nik, štátny podnik? Regionálne 
združenie obci Horného Po-
važia sa zaoberalo touto si-
tuáciou s tým, aby sa povýšil 
princíp prevencie ako ochrany 
pred povodňami a včasnej re-
akcie na povodňovú situáciu 

s príslušnou technikou, potreba 
zabezpečenia vyregulovania 
a úpravy vodných tokov, nad 
vyčísľovaním škôd a nákladov 
na výkon záchranárskych prác 
a zabezpečovacích prác po po-
vodni. Od roku 2010 bolo len 
v okrese Žilina zaznamenaných 
65 významných povodní, kde 
škody na majetku a náklady na 
záchranné  a zabezpečovacie 
práce  dosahovali rádovo mi-
lióny eur. Z praxe máme vedo-
mosť, že na 150 km vodohos-
podársky významných vodných 
tokov a stovky kilometrov drob-
ných vodných tokov nie je pride-
lená žiadna technika s okamži-
tým možným nasadením  v čase 
povodní. Ako príklad je okres 
Žilina, kde nie je pre 55 obci 
k dispozícii ani jeden kus techni-
ky (nakladač, nákladné vozidlo) 
čo je neuveriteľné. Slovenský vo-
dohospodársky podnik a Sprá-
va povodia stredného Váhu I. 
Púchov  o tom vedia a nič sa pre 
zlepšenie neurobia, aj keď sme 
na to upozorňovali. Odpoveď 
z ich strany, ako sa hovorí „ani 
obraz, ani zvuk“. Možno sa spo-
liehajú na mestá  a obce, že ten-
to stav si budú vo väčšine prí-
padov i naďalej riešiť vo svojej 
kompetencii, pretože ľudia pri 
povodniach žiadajú od primáto-
rov a starostov rýchle a čo naj-
lepšie riešenie. Občanov nezau-
jíma, že vodný tok nepatrí mestu 
alebo obci, chránia si svoj život 
a majetok. Ale donekonečna to 
takto nemôže fungovať. Hovorí-
me, že máme veľa ľudí pre kto-
rých nemáme prácu, pretože sú 
bez vzdelania alebo majú zák-
ladné či učňovské vzdelanie. Tu 
by sa mohla črtať možnosť týchto 
ľudí v štátnom podniku zamest-
nať po celom Slovensku na regu-
láciu a úpravu našich vodných 
tokov, veď sa jedná väčšinou 
o manuálnu prácu. Zo štátneho 

Starosta obce vystúpil na sneme ZMOS-u
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rozpočtu idú nemalé fi nancie na 
rôzne sociálne dávky pre týchto 
ľudí a to nehovorím o fi nancova-
ní sociálnych podnikov, odkiaľ 
by sa mohli potom presunúť fi -
nančné prostriedky.  Tento stav 
spravovania vodných tokov je 
neakceptovateľný a dovolíme si 
tvrdiť, že už nie je možné tento 
stav charakterizovať ako „sprá-
vu“ vodných tokov, ale udržiava-
nie zlého stavu. Preto žiadame 
vládu Slovenskej republiky aby 
túto zlú situáciu riešila ako svoju 
prioritu.

Dôležité je nevy-
tvárať ďalšiu
byrokratickú záťaž

Ešte v krátkosti sa dotknem poj-
mov debyrokratizácia, elektro-
nizácia, dostupnosť verejných 
služieb či zjednodušenie proce-
sov administratívnych úkonov sú 
pojmy, ktoré v súčasnosti patria 
k základnej výbave moderných 
štátov, Slovensko nevynímajúc. 
Tieto procesy postupne vytvá-
rajú lepšie podmienky pre život 
občanov, zjednodušenie proces-
ných úkonov nielen im, ale aj 
štátnym inštitúciám či samosprá-
vam. Na jednej strane vláda 
prehlasuje ako tieto procesy mi-
nimalizujú administratívnu záťaž 
občanov resp. samospráv, na 
strane druhej však znovu a zno-
vu vytvára ďalšie podmienky, 
ktoré tieto procesy komplikujú.

Príkladom môže byť prija-
tie Zákona č. 91/2016 z. z 
o trestnej zodpovednosti práv-
nických osôb, na základe kto-
rého vznikla obciam a vlastne 
všetkým subjektom, ktoré sa 
uchádzajú o verejné fi nancie 
ďalšia povinnosť, popri preu-
kazovaní bezúhonnosti starostu 
obce alebo štatutára, doklado-
vať aj bezúhonnosť obce alebo 
združenia ako právnickej oso-
by. Pri dotáciách po 1. júli 2016 
je teda potrebné dodržať usta-
novenie §7 ods. 7 Zákona
č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprá-
vy, podľa ktorého obec môže 
právnickým osobám poskytnúť 
dotáciu z rozpočtu obce len 
vtedy, ak táto právnická osoba 
nemá právoplatne uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie alebo trest zákazu 
prijímať pomoc a podporu po-
skytovanú z fondov EÚ. Daná 
podmienka taktiež vyplynula 
z prijatia Zákona č. 91/2016 
Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb. Žiadatelia 
by preto obciam  mali predlo-
žiť výpis z registra trestov práv-
nických osôb. Avšak pre nezis-
kové organizácie, ktorým obec 
poskytuje dotáciu vo výške na-
pr. 300 € je preukazovanie tej-
to bezúhonnosti len ďalšou by-
rokratickou komplikáciou resp. 
zbytočným fi nančným nákla-
dom. V obciach niektoré špor-
tové kluby nemajú z dôvodu 
úspory, zriadený ani bankový 

účet. Športujú len vďaka člen-
ským príspevkom resp. ak im 
obec niečo poskytne. Taktiež  
je to problémom napríklad pre 
centrá voľného času, ktoré o do-
táciu žiadajú viacero obcí a pri 
každej žiadosti musia túto bez-
úhonnosť preukazovať.

Tak isto uvedená povinnosť pri-
budla pre obce v prípade, že 
žiadajú o dotácie z rôznych 
grantov či eurofondov. V sú-
lade s vyššie uvedenými prin-
cípmi by mali takéto povinnos-
ti ubúdať, oni však, napriek 
faktu, že ich má štát k dispo-
zícii, paradoxne pribúdajú. 
Ak majú verejné inštitúcie prí-
stup do elektronickej databá-
zy, nemal by byť pre ne prob-
lém, takéto skutočnosti si ove-
riť na internete a nevytvárať 
ďalšiu byrokratickú záťaž či 
už pre obce, organizácie ale-
bo občanov. A ak ešte nie je 
zriadený prístup, myslím, že 
v rámci vyššie uvedených zásad 
by v prípade právnických osôb, 
u ktorých sa nejedná o osobný 
údaj, mal byť zriadený.

Kroky, ktoré sú
prínosom pre 
samosprávu

Ako správny krok pre samosprá-
vu a veľké pozitívum čo vláda 
urobila je úprava limitov vo ve-
rejnom obstarávaní pre prieskum 

trhu a EKS platná od 1.6.2017, 
tento krok určite pomôže zrých-
liť tieto konania a hlavne po-
môže malým podnikateľom 
a živnostníkom pri uchádzaní sa 
o zákazky pre tovary a  služby 
a stavebné práce. Možno by bo-
lo dobré ešte tieto limity porov-
nať s krajinami V4 a upraviť ich 
na ich úroveň.

Príprava novely zákona 
369/1990 Z.z. o obecnom 
zriadení, zákona o platových 
pomeroch starostov a pri-
mátorov a ich sociálnom za-
bezpečení je určite správny 
krok a pevne verím, že vláda 
a parlament ako aj ministerstvo 
vnútra citlivo pristupujú k tejto 
problematike a spoločne so 
ZMOS-om pripravia a násled-
ne schvália dobrý zákon, ktorý 
vráti na rokovania zastupiteľ-
stiev slušnosť, zodpovednosť, 
úctu, akceptáciu a rešpekt, čo 
naša spoločnosť tak veľmi po-
trebuje. Vidíme na rokovaniach 
zastupiteľstiev nevraživosť  hra-
ničiacu až s nenávisťou, čo je 
živnou pôdou pre extrémizmus 
a proti tomu by sme mali všetci 
zakročiť.

Počul som náznaky v médiach 
od niektorých predstaviteľov vlá-
dy, že by mohli znížiť vek odcho-
du do dôchodku ženám. Určite 
by to bol dobrý a správny krok. 
Vidíme to na vlastných úradoch, 
keď ženy okolo 60-tky  hovoria 
že sú dosť vyčerpané a s vypä-
tím posledných síl fungujú. Veď 
vieme koľko toho musia stíhať, 
čo je veľmi náročné  v dnešnej 
dobe. Takýto krok by bol urči-
te  správny, a ženy by to veľmi 
ocenili.

Na záver chcem poďakovať 
všetkým, ktorí sa zaslúžili a za-
slúžia o zlepšenie fungovania 
samosprávy, čím pomôžu všet-
kým občanom ktorí sú na samo-
správu odkázaní.

Ďakujem  za pozornosť, s úctou 
Peter Vajda starosta obce Nede-
dza.

Spracovala: Alica Hodásová
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Pár riadkov z histórie

Mamičkám ku ich sviatku 
zanôtil Terchovček 
i Martinka Bobáňová

Text a foto: Alica Hodásová 

8. marec sa zapísal do 
histórie ako Deň žien Je 
to pripomienka štrajku 

newyorských krajčírok, bojujú-
cich za zníženie 10 hodinového 
pracovného času, proti zlým 
pracovným podmienkam a níz-
kym mzdám. Od roku 1908 
tento deň vyhlásila OSN za 
Medzinárodný deň žien a veľa 
ľudí ho vníma do dnes. V histó-
rii existuje veľa veľkých postáv, 
ktoré sa zaslúžili o zmenu cho-
du dejín, či už mužského alebo 
ženského pohlavia. Ale vzhľa-
dom na to, že sviatok žien bol 
nedávno, zamerajme sa tento-
raz na tie ženské hrdinky.

Ženy, napriek tomu, že dlhú 
dobu si museli vydobýjať svo-
je postavenie v spoločnosti, 
stoja za vecami a udalosťami, 
ktorých sú schopní len veľkí ľu-
dia. Napríklad veľa vecí, čo be-
rieme ako bežnú súčasť našich 
životov, vymysleli práve ženy. 
Či už išlo o domáce spotrebiče 
alebo vymoženosti výbavy au-
tomobilov. Pozrime sa na tieto 
osoby bližšie.

Josephine Cochrane v roku 
1886 vynašla prvú funkčnú 
umývačku riadu. Vynález bol 

síce patentovaný v roku 1850, 
ale návrh bol z praktického 
hľadiska príliš zložitý a nepo-
užiteľný. Do reálneho života ju 
uviedla až Josephine po úprave 
niektorých parametrov. Nápad 
jej skrsol v hlave po jednom 
z večierkov, keď jej služobníc-
tvo rozbilo vzácny čínsky riad. 
Rozhodla sa, že taký hodnotný 
riad bude umývať sama.  A za 
takýchto okolností si umývač-
ka riadu našla cestu na svet.

Sarah Boone, autorka nena-
hraditeľnej žehliacej dosky. 
Zostrojila si dosku, na ktorej 
sa oveľa jednoduchšie žehlili 
rukávy aj telo ženských šiat 
a v roku 1892 tento vynález 
patentovala. Polohovateľ-
ná výška a skladacie nohy sa 
k doske síce pridali až neskôr, 
ale prvá myšlienka vyšla práve 
od Sarah.

Marion Donovan, žena, ktorá 
v roku 1950 prišla s nápadom 
jednorázových plienok a za-
chránila tak veľa rodičom čas 
a námahu. Ušila ich z kúpeľňo-
vého závesu obal na látkovú 
plienku, aby zachránila detské 
oblečenie alebo bielizeň pred 
premokaním. Vtedy použí-

vané špendlíky, ktoré neboli 
až tak bezpečné, vymenila za 
zapínanie. Vynález ponúkla 
vtedajším obchodným spoloč-
nostiam, ktoré o to však nejavi-
li záujem, preto si jednorázové 
plienky dala patentovať a vy-
rábať pod sebou, čím získala 
obrovský ohlas  u rodičov.

Mary Anderson v roku 1903 
vymyslela stierač na okno. 
Zabezpečila tým, že jej šofér 
mohol mať aj počas dažďa za-
vreté okná a videl všetko pred 
sebou. V tom čase sa stierač 
ovládal pomocou páčky v au-
te, no dnes už poznáme jeho 
pohodlnejšiu verziu. Cadillac 
bolo prvé auto, ktoré ich ma-
lo nainštalované od výroby 
v roku 1922.

Bette Nesmith Graham v roku 
1950 priniesla ďalšie oboha-
tenie pre náš svet, vymyslela 
ekologickú pomôcku, kto-
rá opraví veľa kancelárskych 
chýb- bielitko. 

Toto je len pár vynálezov, za 
ktoré ďakuje dnešný svet že-
nám. Okrem iného ženy stoja aj 
za vecami ako je záchranný čln 
od Mary Beasley, ktorý nebol 

vždy stálou súčasťou lodí, so-
lárne panely, cirkulár od Tabithy 
Babbith, ktorá bola pôvodným 
povolaním tkáčka, Margareth 
E. Knight a jej papierové tašky, 
solárne panely od Mary Telkes, 
biofyzičky, ktorá ako prvá za-
čala s pokusmi s kyselinou síro-
vou a sodnými soľami a vytvo-
rila tak prvý termoregulátor, či 
Grace Hopper, najstaršia aktív-
na dôstojníčka v námorníctve 
Spojených Štátov a zároveň aj 
vynálezkyňa prvého počítačo-
vého programovacieho jazyka, 
ktorý je v súčasnosti základom 
pre softvér vo vašom počíta-
či. COBOL programovací jazyk 
patrí medzi prvé počítačové 
programovacie jazyky, ktoré sú 
skutočne na vysokej úrovni.

Tieto ženy sú vzorom pre kaž-
dého človeka na tejto planéte, 
že si treba len veriť a nikdy sa 
nevzdávať, aj keď okolnosti 
alebo časy, v ktorých žili, im 
vždy nedržali palce. Zároveň 
sú dôkazom, že na pohlaví 
naozaj nezáleží, ide len o chuť 
a silu vytrvať a nápad, ktorý 
vám skrsol v hlave uprostred 
slnečného popoludnia môže 
mať obrovský dosah, aj keď na 
začiatku vyzeral ako zanedba-
teľná maličkosť.

Text: Eva Medvedíková 

Všetky mamičky, staré mamičky a babičky oslávili svoj sviatok 
15. mája 2017 v kultúrnom dome. Po privítaní starostu obce pro-
stredníctvom kvetov sa pri dobrom vínku a chutných koláčoch 
o milý program sa postarali detičky z Materskej školy v Nede-
dzi, naši školáci zo Základnej školy v Gbeľanoch a oku i uchu 
lahodiaci folklórni tanečníci a speváci zo súborov Terchovček, 
Terchovec a Ľudovej hudby Martinky Bobáňovej. Všetkým účin-
kujúcim, ktorí týmto vzdali vďaku našim mamám, patrí veľké 
poďakovanie!
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Deň detí
spestrili psí profíci
a country muzika

Profesionáli z K7 so svojimi štekajúcimi pomocníkmi,
požiarnici v akcii, skákací hrad, maľovanie na tvár
či country muzika. Tak vyzerala oslava Medzinárodného 
dňa detí v našej obci.

Pri tejto príležitosti uspo-
riadala obec Nededza 
za organizačnej podpo-

ry Komisie kultúry, mládeže 
a športu v spolupráci s  miest-
nym hasičským zborom a obec-
ným športovým klubom oddy-
chovo – zábavné popoludnie 
pre deti z našej obce. A tak sa 
prvú júnovú sobotu zišli špor-
tuchtivé detí a tiež dospeláci 
na futbalovom ihrisku. Súťažilo 
sa v tradičných disciplínach ako 
skok vo vreci, kop do bránky či 

Nededžan
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Text a foto: Alica Hodásová

nosenie  ping-pongovej loptič-
ky na plastovej lyžičke. Tí naj-
lepší boli odmenení peknými 
vecnými cenami športového 
charakteru ako napríklad cyk-
listické rukavice, fľaša na vodu, 
terabandy, rôzne ruksaky 
a mnoho iného. S ohľadom na 
to, že tí najstarší školopovinní 
sa súťažného zápolenia ne-
zúčastnili, ceny boli rozdané 
nielen pre prvé 3 miesta, ale 
v početnejších kategóriách aj 
pre ďalšie 2 miesta, z čoho mali 
deti neskrývanú radosť.

Maľovanie na tvár sa stalo 
súčasťou MDD v našej obci 
a inak tomu nebolo ani tento 
rok. Vďaka šikovným rukám 
dievčat – maliarok pobehovali 
po ihrisku motýlikové, psíkové, 
kvetinkové a iné pestré tváre. 
Deťúrence sa určite potešili 
i mimoňskému skákaciemu 
hradu, na ktorom sa mohli vy-
blázniť až do 19 tej hodiny.

Osvieženie zabezpečili naši 
hasiči z dobrovoľného hasič-
ského zboru. Jednak  sa po-

starali o brušká detí i rodičov, 
keďže navarili fantastický gu-
láš v štipľavej i jemnejšej ver-
zii a čapovali kofolu. Pri guláši 
nám hrala country skupina 
Dostavník s našim vedúcim 
stolnotenisového oddielu pá-

nom Mariánom Frniakom.
Osvieženia sme sa od hasičov 
dočkali aj vo forme ukážky 
požiarneho útoku. Ku závereč-
nému striekaniu vody z hadíc 
utekali nielen deti ale i účin-
kujúci psíkovia. 

Práve tí boli azda najväčšou 
atrakciou tohtoročného dňa 
detí. Občianske združenie K-7 
Psovodi – záchranári Sloven-
skej republiky pod vedením 
manželov Bátoryovcov pred-
viedli fantastické predstavenie 
pre všetkých prítomných. Jed-
nalo sa o zážitkové vzdelávanie 
spojené s ukážkami záchranár-
skych činností. Na jednotlivých 
stanoviskách sa mohli deti 
obznámiť predovšetkým so 

záchranárskou kynológiou 
– najmä poslušnosťou troch 
nádherných záchranárských 
psíkov, noseworku (špeciál-
nej pachovej práce psa). Naši 
najmenší sa azda najviac zaba-
vili pri aportovaní s loptičkou, 

hádzaní lietajúceho taniera 
pre Funny (hlava psej svorky) 
a špeciálnom futbale, pri 
ktorom stála v bránke práve 
Funny deti sa jej snažili dať gól.

Veľké poďakovanie patrí tým, 
ktorí sa podieľali na organizácii 
akcie, našim hasičom z Dob-
rovoľného hasičského zboru, 
športovcom z OŠK a občianske-
mu združeniu K-7 Psovodi – zá-
chranári SR! 

To, že všetkým bolo príjemne 
a nikto sa nenudil dokumen-
tujú i naše fotografi e, ktoré 
zároveň môžete brať ako po-
zvánku na budúci ročník obľú-
benej akcie v našej obci!
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Amfi teáter nad Bôrami V Terchovej 27. mája hostil Medzinárod-
nú súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek Terchová 2017.

Po predchádzajúcich úspešných štyroch ročníkoch MS sa
i tento rok podujali Nededžania v zložení: starosta obce Peter 
Vajda, Miloš Janek, Jozefína Slotová, Božena Jankovská, Michal 
Jankovský obhájiť nededzské farby. 

Spomedzi 18 družstiev si v dobrom čase počas ktorého stihli 
navariť a zjesť vyše 3 kg halušiek, zaslúžili pomyselnú zemia-
kovú medailu, umiestnili sa na 4. mieste. Rozhodcovia posu-
dzovali rýchlosť prípravy, chuť fi nálneho pokrmu, či čistotu 
pracovného priestoru a konečnú váhu halušiek.

Súťažili i jednotlivci napríklad v jedení 1 kg halušiek na čas, pití 
1 litra žinčice na čas či v jedení 1 metra syrovej nite. Celodenný 
program po kultúrnej stránke osviežili Dalibor Janda, Arzén, 
Ploštín Punk, a Ťažká Muzika.

Gratulujeme našim kuchárom a tešíme sa na budúcoročné
varenie!

Ak však čakáte originálny recept na toto výborné národné 
jedlo, na stránkach obecných novín sa ho žiaľ nedozviete.
Kuchári nám ho vyzradiť nechceli, vraj je tajný, špeciálny pre 
toto podujatie :) 

Už v septembri budete môcť 
vidieť ďalšiu divadelnú hru z 
dielne ochotníkov nededz-
ského Divadla Naopak. Tento-
raz si zobrali na paškál ťažšiu 
tému, politickú satiru, inšpi-
rovanú niekoľkokrát prerába-
nou divadelnou hrou Parazit, 
umenie preraziť. Originál sa 
opiera o poéziu Louisa Be-
noita Picarda, ktorého zdra-
matizoval Friedrich Shiller. V 
podaní Divadla Naopak ide 
o hru s názvom „Podajte mi 

Divadlo Naopak privádza 
k životu 6. divadelnú hru

Nededžania
opäť potvrdli svoje kvality
vo varení halušiek

Text: Alica Hodásová
Foto: archív obce Nededza

svetlo“, kedy názov napovedá, 
že aj maličké svetlo vie spraviť 
veľké veci v úplnej tme. Ide 
o nadčasovú hru, ktorá uka-
zuje, ako fungoval svet kedysi 
a ako funguje aj dnes. Intri-
gy vládnu svetom, byť slizký 
podliak, čo mení podobu 
podľa možných príležitostí 
a nebojí sa zaprieť priateľa, to 
je len zlomok obrazov, ktoré 
táto hra na javisko prináša. 
Proti jednému podliakovi sto-
jí veľký počet postáv, ktoré 

sa snažia spoločne zloducha 
ukázať v pravom svetle. Či sa 
im to podarí a divadlo bude 
také láskavé, že dovolí vyhrať 
spravodlivosti, uvidíte v sep-

tembri v kultúrnom dome 
v Nededzi. Vstupné je dobro-
voľné. Tešíme sa na Vás!

Divadlo Naopak

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku
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Postav dom, zasaď strom, trieď 
odpad a potom aj ďalšie generá-
cie majú šancu v tomto svete. AJ 

takto by mohlo znieť heslo dnešných 
domácností. Ekologické žitie je dnes 
veľmi často rozoberanou témou, či 
na celosvetovej politickej scéne ale-
bo u každého jedného z nás. Krajiny 
sa väčšinou snažia tento svet chrá-
niť a uchovať pre naše deti a ich de-
ti. Je smutné, že stále veľa vyspelých 
krajín v tejto problematike kríva, ne-
hovoriac o poslednom faux pas, čo 
si dovolila hlava USA, keď alibisticky 
vykríkla na všetky svetové strany, že 
globálne otepľovanie pomaly neexis-
tuje , alebo ako inak nazvať lenivosť 
pri nutnosti zmeniť doslova chod sve-
ta a energie ekologickejšou cestou. 
Príroda a poklady našej planéty sa 
však nikdy neuchovajú, ak 8 ľudí z 10 
pôjde na stopercent na čistej energii
a 2 budú zamorovať napríklad vzdu-
ch každodenne hnusom, čo vzni-
ká pri kúrení pevným palivom. Pre-
to je na každom jednom z nás, ako 
sa postavíme k týmto problémom 

a akou cestou sa bude uberať chod 
našej domácnosti. Začnime naprí-
klad recyklovaním, Naša obec sa 
už dlhšiu dobu sa pýši farebnými 
kontajnermi na rôznorodý odpad. 
Veľa obyvateľov nie sú ,,salámisti“
a poctivo tieto kontajnery využívajú 
a triedia odpad. Neodrádzajú ich ani 
vtipy na tému, že všetky koše skon-
čia v jednom veľkom smetiarskom 
aute a na jednej spoločnej skládke. 
Problematika triedenia odpadu sa za 
posledné roky zlepšuje a čoraz viac 
materiálov je znova využitých. Ak sa 
niečo pokazí, často to býva pri úpl-
ne prvom kroku, pri nás, obyčajných 
spotrebiteľoch, ktorí urobia sem tam 
chybu, ktorá však môže mať fatálne 
následky pre celý princíp recyklova-
nia. Poďme si bližšie preto rozobrať 
zásady správneho triedenia odpadu.

Chyby pri triedení skla
Sklo patrí do zeleného kontajnera, 
hlavne sklo z rozbitých fl iaš, pohárov, 
tabuľové sklo z dverí či okien. Nepatrí 
sem upravované sklo, ako pozlátené, 

zdrôtované, taktiež tu nepatrí kera-
mika, porcelán, zrkadlá, tie radšej da-
rujte charite alebo urobte radosť zbe-
rateľovi. Zo sklenených fl iaš netreba 
odstraňovať etikety či oddeľovať ko-
vové zátky či krúžky, závody sú vyba-
vené na ich kompletné spracovanie. 
Výnimkou sú len viečka na kartóno-
vých nápojových obaloch, tie treba 
roztriediť. 

Papier
Do modrého kontajnera patrí papier, 
ale nesmie byť príliš znečistený alebo 
mokrý. Vtedy sa menia jeho vlastnos-
ti, ktoré nie sú už využiteľné na recyk-
lovanie. Taktiež tu nepatria rolky od 
toaletného papiera alebo papierové 
obaly z vajec. Ide o typ papiera, kto-
rý už bol toľkokrát recyklovaný, že 
ďalšia recyklácia už nie je možná. Ak 
by ste náhodou mali na papieri kovo-
vé spinky, nemusíte sa s nimi trápiť, 
pokrok dostihol aj triediace závody, 
ktoré sú vybavené technológiami na 
odstraňovanie kovových materiálov
z papiera.

Plasty
Najväčšie zastúpenie v našich do-
mácnostiach majú plasty. A pritom 
stačí, aby sa do kontajnera s plastmi 
dostal nedostatočne umytý mate-
riál, ako fľaša od oleja alebo vanička
z mäsa a znehodnotí celý obsah kon-
tajnera, ktorý sa na ďalšiu recyklá-
ciu už nebude dať využiť. Napríklad 
len olejové kvapky dokážu rozvoľniť 
vlákna plastov a ďalšie využitie už nie 
je možné. Tu platí viacnásobne, čisto-
ta, pol života. A to len stačí vyplách-
nuť obaly čistou vodou, prípadne po-
užiť trošku saponátu. Nápojové obaly 
alebo obaly od jogurtov však umývať 
už netreba, ich zložky sú pre ďalšiu 
manipuláciu s odpadom nezávadné. 

Tieto tipy sú síce maličkosti, ale ich 
dopad na efekt a kvalitu spracovania 
odpadu je obrovský. Nestojí nikoho 
peniaze a je to naozaj malá aktivi-
ta dať pozor, ako triedime. Ušetríme 
tým tento svet a pomôžeme zakon-
zervovať prírodu pre ďalšie generácie 
tak, ako sme ju poznali my. 

Text:  Eva Medvedíková

Buďme in, buďme EKO!!!

Naši seniori sa dňa 15. júna 
2017 zúčastnili okresných špor-
tových hier organizovaných Jed-
notou  dôchodcov Slovenska. 
Za Nededzu bojovalo päť dô-

Text: Mária Vajdová,

predsedníčka JDS v Nededzi  

Naši seniori sú aktívni
chodcov, z ktorých štyria získali 
medaily. Vladimír Peťko získal
tri prvé miesta a to v behu na 200 
m, v behu na 60 m a v šachoch. 
Vendelín Ďugel získal dve prvé 

miesta a to v hode granátom do 
diaľky a vo vrhu guľou. Anton Še-
liga v kategórii nad 70 rokov zí-
skal 1. miesto vo vrhu guľou a behu 
na 60 m a Vladimír Mravec získal  

tretie miesto v šachu. Verme, že 
im ich elán reprezentovať obec
a najmä chuť športovať i vo vyš-
šom veku vydrží čo najdlhšie!
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ŠPORTOVÉ OKIENKO

Skončil sa futbalový  
ročník 2016/2017.
V sobotu 17.6.2017 sa ukončil 
ďalší futbalový ročník v kto-
rom naše mužstvá dosiahli vy-
nikajúce a najlepšie výsledky 
v histórii obce, o čom hovoria 
i konečné výsledkové tabuľky.

Muži obsadili ako nováčik sú-
ťaže výborné tretie miesto 
v I. triede a nebyť niekoľkých 
nešťastných zápasov, mohli 
pomýšľať i na ďalší postup. 
Mužstvo pod vedením tréne-
ra Murárika sa skonsolidovalo 
a vhodným zaradením doras-
tencov sa stáva stále silnejším 
o čom svedčí aj jedna z najlep-
ších obrán v súťaži. Tak isto aj 
v útoku máme strelca Mareka 
Mravca, ktorý sa stal aj naj-
lepším strelcom v celej súťaži 
s počtom 22 gólov. 

Treba dúfať, že tieto zlepšenia 
sa prejavia i v budúcom roční-
ku a preto musíme chlapcom 
držať palce a v ich snaženie 
podporovať.

Dorastenci, tak ako aj minulý 
rok nesklamali a dokonca svo-
ju súťaž s veľkým náskokom 
vyhrali a tak postúpili do III. li-
gy skupiny sever. Svoju súťaž 
vyhrali s náskokom 9 bodov 

a neprekonateľným skó-
re 114:21 o čom svedčí veľ-
mi dobrý kolektív do ktoré-
ho starší chlapci prijali aj tých 
mladších a ktorý sa tiež ukazu-
jú v dobrom svetle. Je pravda, 
že z mužstva odchádza 5 hrá-
čov, ktorý by mali posilniť 
mužstvo dospelých ale prichá-
dzajú ďalší  šiesti zo žiackeho 
mužstva a chlapci by mali byť 
motivovaný tým že budú hrať 
takú vysokú súťaž. Veľké oči si 

vedenie nerobí ale budeme 
sa snažiť aby sa mužstvo v pr-
vom rade udržalo a neskôr sa 
po oťukaní v súťaži zlepšovalo. 

Tak isto aj žiaci dosiahli pek-
né umiestnenie, keď skonči-
li na piatom mieste. Po jese-
ni sa pohybovali okolo kon-
ca tabuľky ale jarnú časť pod 
vedením trénera p. Murárika 
zvládli bravúrne. Prejavila sa 
zlepšená tréningová morál-
ka a tým sa začali dosaho-
vať i výsledky. Tréner zlepšil 
i hernú disciplínu a chlap-
ci ho začali počúvať a vlast-
ne sa s tým aj scelil kolektív. 
Tak isto mužstvo má aj naj-
lepšieho strelca v celej sú-
ťaži, ktorým je Peter Drábik 
s  55 gólmi. Gratulujeme!

V tomto ročníku začali svo-
je turnaje aj naši najmladší - 
prípravka a robili radosť sebe 

Text: Jozef Farský, podpredseda OŠK 
a Ladislav Ďuríček, predseda OŠK

ako i svojim rodičom. Bolo sa 
radosť pozerať na ich odušev-
nenie akým pristupovali vo 
svojich zápasoch.

Dňa 17. júna saa uskutočnilo 
záverečné posedenie spoje-
né s odovdzávaním diplomov 
a medailí pre žiakov, dorast 
i mužov, ako symbol poďako-
vania za uplynulú szónu.

V závere by sme chceli poďako-
vať trénerom za ich prácu, futba-
lovému výboru, starostovi obce 
za veľkú podporu a oduševne-
niu, poslancom obecného za-
stupiteľstva, ktorí schválili rozpo-
čet na rozvoj futbalu a v nepo-
slednom rade našim sponzorom 
fi rmám VIX s.r.o., DEOS ŽILINA, 
s.r.o. a Záhradníctvo Dušan Vaj-
da. Bez tejto podpory by sa tieto 
výsledky ťažšie dosahovali.

Starosta obce týmto ďakuje za reprezentáciu obce všetkým 
hráčom, trénerom, funkcionárom i sponzorom za ich pod-
poru pre OŠK počas futbalovej sezóny 2016/ 2017!

Mužstvo dospelých

najlepší strelec s 22 gólmi: Marek Mravec
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Text: Vlasta Hrušková 
Foto: Alica Hodásová

Po upršanej a chladnej jari 
konečne prišlo leto. Všetci 
sme sa veľmi tešili. Slniečko 
deťom prináša nové zážitky, 
hry a inšpirácie pre ich prá-
cu. Veľa nám dáva okolitá 
príroda a jej bohatstvo. Jej 
dary využívajú deti  v edu-
kačných činnostiach i na 
pobytoch vonku. Škôlkari 
priamo pozorovali klíčenie 
semienok - čo všetko po-
trebujú k tomu, aby rast-
linky rástli. Sledovali, ako 
sa menia listnaté stromy 
vzhľadom na ročné obdo-
bie. Pred Veľkonočnými 

sviatkami sme spolu s deťmi 
urobili kútik regionálnej vý-
chovy so spoločnými práca-
mi. Deti sa úžasne zapájajú 
a vedia vytvoriť nádherné 
práce, či už samostatne ale-
bo spoločne. Na spestrenie 
edukačnej práce sme mali 
bábkové divadielko “Odváž-
ny Janko”, s ktorým prišla do 
našej materskej školy báb-
koherečka z Turčianskych 
Teplíc. Priniesla deťom 
mravné ponaučenie a veľmi 
sa im páčila.

Veľmi sme sa tešili do no-
vých priestorov, kde bude 
dočasne materská škola. Ďa-
kujeme Obecnému úradu, 
že nám umožnili byť v tých-
to vynovených a úžasných 
priestoroch.

Deťom sa páči najmä trávnik 
pri súčasnej materskej škole, 
kde sa môžu počas týchto 
teplých dní dostatočne vy-
šantiť a zabehať si.

„Dobré ráno, slnko vstalo, na detičky zavolalo.
„Poďte deti, poďte von, pobehať si na náš dvor.“
Už nám zasa krásne hreje, čo to môže znamenať?
Predsa je tu zasa leto! Môžeme sa radovať!

Okolo nás mušky bzučia, zlietnu sa do chumáča
a každé sa na  slniečku, ako v tanci roztáča.
Letí motýľ , poznáme to, na krídelkách nesie leto.
Roznesie ho po poli, v celom našom okolí.

Škôlkari si užívajú 

novú záhradu


