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Žilinskí psovodi
i šikovní hasiči
spestrili oslavy
Dňa detí

Historický postup 
našich dorastencov
do IV. ligy futbalovej
súťaže

S NEDEDŽANOM

NA CESTY

P
o roku k nám opäť dorazilo 

leto. ,,Konečne,“ povedia si 

mnohí z nás. Konečne na-

dišiel čas dlhých, slnečnými lúč-

mi presiaknutých dní a horúcich 

nocí, čas dovoleniek a prázdnin, 

čas leňošenia a oddychu, čas 

cestovania po Slovensku či po 

svete. Čas, na ktorý sme sa tešili 

celý rok. Ako ročné obdobie je 

leto charakteristické zelenými 

lesmi a lúkami, rozkvitnutými 

dvormi a záhradami, teplým 

slnečným počasím a takisto let-

nými búrkami, ktoré prinášajú 

vítané osvieženie do horúcich 

Katarína Maršalová

Leto na nás všetkých čaká,Leto na nás všetkých čaká,
teplom, slnkom nás von láka,teplom, slnkom nás von láka,

na hory, či niekde k vode,na hory, či niekde k vode,
užiť si voľno v prírode.užiť si voľno v prírode.

Zahodiť pracovné starosti,Zahodiť pracovné starosti,
prežiť chvíle plné radosti,prežiť chvíle plné radosti,

teraz je ten vhodný časteraz je ten vhodný čas
na spoznávanie nových krás.na spoznávanie nových krás.

Tešíme sa na tieto dni a preto,Tešíme sa na tieto dni a preto,
vitaj medzi nami, milé leto!vitaj medzi nami, milé leto!

letných dní. Aj náš ča-

sopis by bol rád počas 

týchto mesiacov takýmto 

osviežením. Veľmi by nás 

potešilo, keby sa stal Neded-

žan súčasťou vašich dovolen-

kových a prázdninových ciest.

Skúste si ho pribaliť do vašej 

batožiny. Nezaberie veľa miesta 

a aspoň si pri jeho čítaní – nech 

už to bude na akomkoľvek 

mieste našej zemegule – spo-

meniete na tú krásnu dedinku,

z ktorej ste vyrazili a do ktorej sa, 

veríme, vždy radi vraciate.

Folklórny súbor
Rozsutec potešil
mamičky
Všetky mamičky, staré mamičky

a babičky oslávili svoj sviatok

v sále kultúrneho domu

S
loboda. Rovnosť. Bratstvo. Tri 

slová, ktoré si väčšina z nás pa-

mätá ešte zo školských lavíc ako 

jeden z hlavných znakov Francúzskej 

revolúcie. A hoci od tejto revolúcie 

ubehlo už niekoľko desiatok rokov, 

jej heslá nestrácajú na svojej aktuál-

nosti ani dnes.

Prvým heslom a dovolím si tvr-

diť, že aj najpodstatnejším je sloboda. 

Sloboda bytia, rozhodovania, mož-

nosť výberu, sloboda vierovyznania 

a istota, že kvôli môjmu náboženstvu 

ma nikto nebude odsudzovať či za-

strašovať, právo na vlastný názor a 

sloboda vyjadrovania tohto názoru, 

ale zároveň aj jeho akceptácia, slobo-

da pohybu, zhromažďovania... Jed-

noducho sloboda na taký život, aký si 

sám vyberiem. Žijeme v demokratic-

kom svete – teda aspoň sa to hovorí o 

väčšine krajinách. Ako tvrdí Aristote-

les, základom demokratického štátu 

je práve sloboda. Preto by sme mohli 

povedať, že žijeme v slobodnom sve-

te. Avšak je to naozaj tak? Je sloboda 

skutočne základom? Poviete si áno. 

Veď v dnešných časoch globalizácie 

a multikulturalizmu si každý môže 

zvoliť náboženstvo, ktoré mu vy-

hovuje. Prostredníctvom množstva 

sociálnych sietí môžeme slobodne 

vyjadriť svoje myšlienky. V schengen-

skom priestore sa môžeme slobodne 

pohybovať a cestovať naprieč kraji-

nami bez akýchkoľvek hraníc. Toto 

všetko je pravda, ale ja si aj napriek 

tomu myslím, že s tou slobodou to 

nie je až také ružové, ako sa na prvý 

pohľad zdá. Veď čo je slobodné na 

tom, že sa bojíme povedať svoj názor 

pred šéfom alebo verejne poukázať 

na nekalé praktiky, aby sme nezostali 

bez práce? Kde je sloboda, keď fana-

tickí prívrženci jedného vierovyznania 

vraždia nevinných vyznávačov iného 

náboženstva ako za čias Rímskej ríše 

či križiackych výprav? Ani sloboda 

však nemôže byť bezhraničná. Musí 

mať svoje limity. Veď predsa platí, že 

sloboda jedného človeka končí tam, 

kde začína sloboda druhého. Niekedy 

je preto náročné určiť mieru slobody. 

Avšak rozhodne by sa na to nemali vy-

užívať rôzne zastrašovacie prostriedky 

a už vôbec nie zbrane. Stačilo by, keby 

sme sa riadili citátom básnika Kamila 

Peteraja, ktorý povedal: ,,Sloboda je 

klietka, z ktorej zostali len dvere; ale 

tie musia všetci rešpektovať.“

Ďalším heslom je rovnosť. De-

fi novať toto slovo je celkom jedno-

duché. Všetci vieme, čo znamená byť 

si rovní. Mnohí si to pamätajú ešte 

z predošlého režimu, kde však išlo 

o trochu pomýlenú rovnosť. Rovno-

sť predsa nie je založená na tom, že 

musíme byť všetci rovnakí, musíme 

mať všetci spoločný názor, rovnaké 

presvedčenie a každý šikovnejší či 

inak zmýšľajúci človek je hneď podo-

zrivý. Podľa mňa rovnosť znamená, 

že všetci by sme mali mať rovnaké 

práva a možnosti. Z tohto pohľadu 

si myslím, že rovnosť je na tom ešte 

o trochu horšie ako sloboda. Veď sa 

len pozrime na našu krajinu, kde ešte 

stále v niektorých profesiách platí za-

staralé pravidlo, že ženy vykonávajú-

ce tú istú funkciu ako muži dostávajú 

menšiu odmenu. Takisto sa stáva, že 

bohatí a mocní dokážu často o svojej 

,,pravde“ presvedčiť aj zákony, na čo 

dopláca spravodlivosť.

Tretím heslom v poradí je brat-

stvo. Ani pri tomto pojme nie je po-

trebné zdĺhavé vysvetľovanie. Je 

viac-menej jasný. Zo všetkých spomí-

naných hesiel je podľa mňa práve bra-

tstvo najutopickejšie. Nechcem tým 

povedať, že je nereálne. Veď predsa 

dokážeme stáť jeden pri druhom

a pomáhať, a to nielen našim blíz-

kym, ale aj úplne neznámym ľuďom. 

Väčšinou však svoju spolupatričnosť 

vo väčšej miere prejavujeme pri ob-

rovských nešťastiach. Vtedy sa naozaj 

stávame skutočnými bratmi a ponú-

kame druhým svoju pomoc, pod-

poru, svoje srdce. V bežnom živote 

však väčšina z nás ,,hrabe na svojom 

vlastnom piesočku“. Česť výnimkám! 

Nechcem však pôsobiť pesimisticky. 

Rada by som bola takým rojkom ako 

John Lennon, ktorý v jednej zo svo-

jich najznámejších skladieb spieva, 

že nie je ťažké predstaviť si bratstvo 

všetkých ľudí. Stačí v to uveriť, riadiť 

sa tým a celý svet bude jednou veľ-

kou rodinou. Paradoxom podľa mňa 

zostáva, že hoci bratstvo možno re-

latívne jednoducho docieliť, keďže 

si nevyžaduje žiadne zákony či špe-

ciálne vlastnosti, je v dnešnom svete

z týchto troch hesiel najmenej zastú-

pené. Alebo sa premieta v úplne ne-

zmyselnej podobe biblického Kaina.

Hovorí sa, že história je učiteľkou 

života. Učí nás, čoho by sme sa mali 

vyvarovať, aké chyby by sme nemali 

viac opakovať. Zároveň nám dáva aj 

pozitívne príklady, ako by sme mohli 

zlepšiť naše bytie či náš svet. Jedným 

z týchto príkladov, o ktorom rozhod-

ne stojí za to aspoň popremýšľať, sú 

heslá Francúzskej revolúcie. Sloboda. 

Rovnosť. Bratstvo.

Katarína Maršalová

SLOBODA, ROVNOSŤ, BRATSTVO
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo: 

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 26

schvaľuje :

a) program Obecného zastupiteľ-

stva 

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 

Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 27

schvaľuje :

b) overovateľov zápisnice: Mgr. 

Darina Janušová, Ing. Vladimír 

Zajac

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 

Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2. K rímskokatolíckemu 
kostolu – zverejne-
nie zámeru prenajať 
obecný majetok

Uznesenie č. 28

obecné zastupiteľstvo obce Ne-

dedza

I. konštatuje,

že obec Nededza ako stavebník 

postavila Rímskokatolícky kostol 

na pozemku par. KN – C č. 39/1 a 

pozemok KN – C č. 39/1 o výmere 

367 m2 zastavané plochy a nádvo-

ria, katastrálne územie Nededza 

pre obyvateľov obce Nededza

II. schvaľuje

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov pre-

nechať majetok obce Nededza do 

nájmu, a to nehnuteľnosti – Rím-

skokatolícky kostol postavený na 

pozemku par. KN – C č. 39/1 a po-

zemok KN – C č. 39/1  o výmere 367 

m2 zastavané plochy a nádvoria, 

katastrálne územie Nededza z dô-

vodu hodného osobitného zreteľa 

za účelom prehĺbenia kultúrneho 

a duchovného života obyvateľov 

obce Nededza za nájomné najme-

nej vo výške 1 € ročne

III. žiada

starostu obce Nededza zverejniť 

zámer prenajatia Rímskokatolíc-

keho kostola a pozemku na úrad-

nej tabuli obce a na internetovej 

stráne obce, a to bezprostredne 

po podpísaní uznesenia staros-

tom obce

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Milan 

Drábik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš 

Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

3. K návrhu zmluvy o náj-
me rímskokatolíckeho 
kostola - prejednanie 

Uznesenie č. 29

berie na vedomie návrh zmluvy 

o nájme rímskokatolíckeho kosto-

la a zároveň odporúča starostovi 

obce predmetný návrh prejednať 

so žiilinskou diecézou a farnosťou 

Gbeľany

4. K rôznemu

a) Uznesenie č. 30

Obecné zastupiteľstvo navrhuje 

fi nancovanie projekčnej a inži-

nierskej činnosti na Materskú ško-

lu v Nededzi od spoločnosti Mo-

bis Slovakia s.r.o. v Nadácii Pontis

V Nededzi, 06.03.2015

PhDr. Peter Vajda,  starosta obce

Uznesenia z  2. (druhého) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo
dňa 06.marca 2015 o 18:00 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 31

schvaľuje :

a) program Obecného zastupi-

teľstva 

Hlasovanie:

Za -  5  Milan Drábik, Peter Ďurí-

ček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-

na Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 32

schvaľuje :

b) overovateľov zápisnice: Peter 

Ďuríček, Ing. Miloš Janek

Hlasovanie:

Za -  5  Milan Drábik, Peter Ďurí-

ček, Ing. Miloš Janek, Mgr. Dari-

na Janušová, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

2. Ku kontrole uznesení

Obecné zastupiteľstvo zo dňa 

06.03.2015 k bodu č. 2. Uznese-

ním č. 28 K rímskokatolíckemu 

kostolu – zverejnenie zámeru 

prenajať obecný majetok v bo-

de č. III. žiadalo starostu obce 

Nededza zverejniť zámer pre-

najatia Rímskokatolíckeho kos-

tola a pozemku na úradnej tabuli 

obce a na internetovej stráne 

obce, a to bezprostredne po 

podpísaní uznesenia  starostom 

obce. Uznesenie bolo splnené.

Zámer bol zverejnený v čase od 

06.03.2015 do 23.03.2015 (vráta-

ne) na webovej stránke obce Ne-

dedza a na úradnej tabuli.

3. K informáciám 

Uznesenie č. 33

berie na vedomie:

•  informáciu o schválení grantu 

z nadačného fondu Kia Mo-

tors Slovakia v Nadácii Pontis 

v celkovej sume 7.000 € na ná-

kup lehátok do materskej ško-

ly v počte 40 ks, ďalej na: re-

konštrukčné a opravné práce 

na: kaplnka na ulici Roľnícka, 

kríž pri lipách na križovatke ul. 

Poľná, priečne chodníky pre 

peších na cintoríne

• informáciu o schválení grantu 

z nadačného fondu Kia Mo-

tors Slovakia v Nadácii Pontis 

v celkovej sume 3.000 € na 

Hodové Slávnosti Sedembo-

lestnej Panny Márie v roku 

2015

• informáciu o návrhu na revita-

lizáciu a opravu 4 studní v obci 

v Nadačnom fonde Mobis v Na-

dácii Pontis v sume 5.000,00 €

• informáciu o dome č. 129/2 

ul. Potočná: boli urobené no-

vé rozvody vody a odpadu a 

tiež nové rozvody kúrenia v 

suteréne a na 1. nadzemnom 

podlaží

• informáciu o odovzdaní stav-

by spoločnosťou PRIM, spol. 

s.r.o. - Rímskokatolícky kostol, 

kde po rekapitulácii vysúťaže-

nej ceny sa ušetrilo 2.306,73 € 

oproti pôvodnej cene

• informáciu o kolaudácii rím-

skokatolíckeho kostola dňa 

17.03.2015 bez závažných 

nedostatkov, právoplatné ko-

laudačné rozhodnutie bolo 

vydané dňa 27.03.2015

• informáciu o natretí 1 autobu-

sovej zastávky (ešte 1 sa bude 

natierať)

4. K VZN č. 5/2011 o hos-
podárení, nakladaní 
s majetkom a ochrane
majetku obce – zruše-
nie

Uznesenie č. 34

schvaľuje zrušenie VZN č. 5/2011 

Uznesenia z  3. (tretieho) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 30. marca 2015 o 18:00 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

o hospodárení, nakladaní s ma-

jetkom a ochrane majetku obce

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-

nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

5. K Žiadosti o prenájom 
Rímskokatolíckeho 
kostola v Nededzi Rím-
skokatolíckou cirkvou, 
farnosťou Gbeľany

Uznesenie č. 35

schvaľuje Žiadosť o prenájom 

Rímskokatolíckeho kostola v Ne-

dedzi Rímskokatolíckou cirkvou, 

farnosťou Gbeľany

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-

nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6. K Zmluve o nájme ne-
bytovej budovy – Rím-
skokatolíckeho kostola

Uznesenie č. 36

schvaľuje Zmluvu o nájme neby-

tovej budovy – Rímskokatolícke-

ho kostola medzi Obcou Nede-

dza a Rímskokatolíckou cirkvou, 

farnosť Gbeľany

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-

bik, Peter Ďuríček, Ing. Miloš Ja-

nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

7. K rôznemu

Uznesenie č. 37

• berie na vedomie informáciu 

o novozvolenej predsedníčke 

Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Nededzi, Márii Vajdovej

V Nededzi, 30.03.2015

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Uznesenia zo 4. (štvrtého) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo
dňa 25. mája 2015 o 18:00 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 38

schvaľuje :

a) program Obecného zastupi-

teľstva 

Hlasovanie:

Za -  5  JUDr. Marián Cesnek, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janu-

šová

Proti – 0

Zdržal sa – 1 Ing. Vladimír Zajac

Uznesenie č. 39

schvaľuje :

b) overovateľov zápisnice: JUDr. 

Marián Cesnek, Milan Drábik

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

3. K informáciám 

Uznesenie č. 40

berie na vedomie:

• informáciu o pokračovaní re-

konštrukcie domu č. 129/2 ul. 

Potočná

• informáciu o prebiehajúcich 

rekonštrukčných prácach na 

dome č 3/3 (kaštieľ)

• informáciu o pripravovanej 

rekonštrukcii domu smútku – 

bývalý kostol

• informáciu o predĺžení ulice 

Záhradná – IS a stavebnej čas-

ti cesty

• informáciu o stanovisku k 

územnému plánu obce Tep-

lička nad Váhom

• informáciu o úprave trativodu 

na ulici Za kaštieľom

• informáciu o výzve z PRV č. 

2015/PRV/37 – rozšírenie ka-

merového systému

• informácia o neschválení žia-

dosti o dotáciu na rozšírenie 

kapacity MŠ cez Ministerstvo 

školstva 

• informáciu o zúčastnení sa na 

MS vo varení halušiek v Ter-

chovej

• informáciu o uskutočnenej 

akcii Deň matiek (10.05.2015)

4. K Všeobecne záväz-
nému nariadeniu obce 
Nededza č. 1/2015 
o dočasnom obme-
dzení alebo o zákaze 
užívania pitnej vody 
v čase jej nedostatku 
a o spôsobe náhrad-
ného zásobovania 
vodou a náhradného 
odvádzania odpado-
vých vôd - návrh

Uznesenie č. 41

schvaľuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Nededza č. 

1/2015 o dočasnom obmedzení 

alebo o zákaze užívania pitnej 

vody v čase jej nedostatku a o 

spôsobe náhradného zásobova-

nia vodou a náhradného odvá-

dzania odpadových vôd 

Hlasovanie:

Za -  5  JUDr. Marián Cesnek, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janu-

šová

Proti – 0

Zdržal sa – 1 Ing. Vladimír Zajac

5. K Správe hlavného 
kontrolóra o kontrolnej 
činnosti za rok 2014

Uznesenie č. 42

berie na vedomie Správu hlav-

ného kontrolóra o kontrolnej 

činnosti za rok 2014 

Uznesenie č. 43

Žiada hlavnú kontrolórku ob-

ce predložiť správu o využívaní 

obecného autobusu Mercedes 

Benz Tourismo ZA 619 FY, ktorý 

je vo výpožičke Obecného špor-

tového klubu Nededza, od jeho 

zakúpenia

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

6. K Zásadám hospo-
dárenia s majetkom 
obce Nededza

Uznesenie č. 44

odporúča predmetný materiál 

stiahnuť z rokovania na násled-

né doplnenie

7. K Žiadosti o umiestne-
nie cestných spomaľo-
vačov na ulici Roľnícka

Uznesenie č. 45

schvaľuje vypracovanie projek-

tovej dokumentácie na umiest-

nenie cestných spomaľovačov 

na ulici Roľnícka

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

8. K alternatívam rekon-
štrukcie materskej školy

Uznesenie č. 46

berie na vedomie vypracované 

alternatívy na rekonštrukciu ma-

terskej školy, a to alternatívu č. 

1 vypracovanú Ing. Mrvečkom a 

alternatívu B vypracovanú Ing. 

arch. Kruželom

9. Ku Kronike obce Nede-
dza za rok 2014

Uznesenie č. 47

schvaľuje Kroniku obce Nede-

dza za rok 2014

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

10.K rôznemu

a) K Rozpočtovému opatreniu

č.1/2015

Uznesenie č. 48

berie na vedomie

zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2015

b) K Rozpočtovému opatreniu

č.2/2015: Rozpočtový pre-

sun výdavkov v rámci schvá-

leného rozpočtu zo dňa 

31.03.2015
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Uznesenie č. 49

berie na vedomie rozpočtový 

presun výdavkov v rámci schvá-

leného rozpočtu v zmysle Zásad 

hospodárenia s fi nančnými pro-

striedkami rozpočtovým opat-

rením č.2/2015

c) K Rozpočtovému opatre-

nie č.3/2015: rozpočtový 

presun výdavkov v rámci 

schváleného rozpočtu v 

zmysle Zásad hospodáre-

nia s fi nančnými prostried-

kami.

Uznesenie č. 50

schvaľuje rozpočtový presun 

výdavkov v rámci schváleného 

rozpočtu v zmysle Zásad hospo-

dárenia s fi nančnými prostried-

kami rozpočtovým opatrením č. 

3/2015.

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

d) K Žiadosti Lesného a po-

zemkového spoločenstva 

Čunkovce, Gbeľany o oslo-

bodenie prípadne zníženie 

dane z pozemkov a poľno-

hospodárskej pôdy 

Uznesenie č. 51

berie na vedomie Žiadosť Les-

ného a pozemkového spolo-

čenstva Čunkovce, Gbeľany o 

oslobodenie prípadne zníženie 

dane z pozemkov a poľnohos-

podárskej pôdy a odporúča 

zaslať odpoveď v zmysle záko-

na – vyrúbiť daň podľa údajov z 

katastra nehnuteľností

e) K umiestneniu betónového 

stĺpu - prekládka bocianie-

ho hniezda – návrh SSE – 

Distribúcia, a.s., Žilina

Uznesenie č. 52

berie na vedomie požiadavku 

SSE – Distribúcia,a.s. o určení 

vhodného miesta na prekládku 

bocianieho hniezda

f) K Zmluve o zriadení vecné-

ho bremena medzi Obcou 

Nededza a Peckovou Jan-

kou, bytom Tomáša Ružičku 

č. 5, Žilina v práve precho-

du pešo aj motorovým vo-

zidlom a v práve uloženia 

Slovo starostu

Rozsutec obohatil oslavy 
DŇA MATIEK
D

ruhú májovú nedeľu všetky mamičky, staré mamičky 

a babičky oslávili svoj sviatok v sále kultúrneho do-

mu. O milý program sa postarali detičky z Materskej 

školy v Nededzi, naši školáci zo Základnej školy v Gbeľanoch 

a fantastický folklórny súbor Rozsutec, ktorý svojím hudobno 

– tanečným umením ulahodil milovníkom slovenského fol-

klóru najvyššej kvality.

Dúfame,že okrem milého programu sa naše mamy a staré 

mamy potešili i podarovanému kvietku z rúk starostu obce 

ako symbolu vďaky za ich starostlivosť a lásku. Všetkým účin-

kujúcim, ktorí týmto vzdali hold našim mamám, patrí veľké 

poďakovanie! Text a foto: Alica Hodásová

Vážení spoluobčania,

prvý polrok práce v našej obci máme za sebou. 

Vďaka fi nančným prostriedkom na projekt z na-

dačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Po-

ntis sme zrealizovali práce na oprave kaplnky na 

ulici Roľnícka, ktorá je už po svojej rekonštrukcii. 

Z tohto projektu sa bude riešiť aj oprava kríža pri 

lipách pri vstupe do obce v smere od Gbelian po 

ľavej strane. Tiež budeme na cintoríne realizovať 

dva až tri chodníky zo zatrávňovacích panelov 

vedúce naprieč tak, aby sa dalo lepšie prechá-

dzať pomedzi hrobové miesta najmä v jarnom

a jesennom období.

Na dome č. 3 (kaštieľ) realizujeme výmenu bal-

kónovej a schodiskovej časti z východnej strany 

tohto objektu. Na starej časti bola vykonaná 

asanácia a následne riešime výstavbu tak, aby 

sa v maximálnej možnej miere zachovala pô-

vodná architektúra, pričom v polovičnej časti 

pod balkónom sú riešené sociálne zariadenia aj 

s bezbariérovým prístupom. Nad spomínaným 

balkónom sa zhotovuje nový krov spoločne 

s krytinou. Ukončením týchto prác dôjde ku 

kompletnému novému prekrytiu nášho kaštieľa 

a tým aj k jeho zabezpečeniu proti poveternost-

ným podmienkam, pričom nedôjde k ohroze-

niu života a zdravia našich občanov tak, ako to 

bolo, pokiaľ bol na kaštieli starý krov aj s kryti-

nou. Osobne si myslím, že sme si ochránili ďalšiu 

časť histórie našej obce pre budúce generácie.

Od polovice júna sa začali aj rekonštrukčné 

práce na bývalom kostole, ktorého murovaná 

časť v minulosti plnila funkciu domu smútku. 

Po prestavbe bude túto funkciu plniť celý ob-

jekt bývalého kostola. Časť projektovej do-

kumentácie týkajúcej sa rekonštrukcie domu 

smútku je zverejnená na webovej stránke 

obce www.nededza.eu a rovnako na úradnej 

tabuli obce. Samozrejme po skončení bude 

tento objekt – dom smútku riadne zapísaný

a evidovaný na liste vlastníctva obce. 

V rámci skrášlenia našej dediny pripravujeme 

revitalizáciu štyroch studní, najmä na hor-

nom konci obce. Na tie by nám čiastočne ma-

la prispieť aj spoločnosť Mobis Slovakia s.r.o. 

Návrh na revitalizáciu, ktorý bol prejednaný 

Komisiou stavebnou a životného prostredia 

a Komisiou fi nančnou a sociálnych vecí, bu-

de rovnako zverejnený na webovej stránke

i úradnej tabuli.

Určite neuniklo Vašej pozornosti, že pripravu-

jeme rozšírenie kapacity materskej školy. Vy-

pracovné boli dve alternatívy a to prístavba 

dopredu a dozadu od stavebného inžiniera 

Mrvečku a čiastočná prístavba zo zadnej stra-

ny a nadstavba od inžiniera architekta Kružela. 

Na obecnej webovej stránke máte možnosť

i Vy prehliadnuť si dané projekty a zahlaso-

vať v ankete, ku ktorému variantu rekonštruk-

cie sa prikláňate. V mesiaci september bude 

k tejto problematike zvolané zhromaždenie 

občanov, kde by som Vás rád požiadal o čo 

najvyššiu účasť, aby sa daná vec prediskutova-

la. Na zhromaždení budú k dispozícii aj obaja 

predkladatelia návrhov. Záverečné rozhodnu-

tie o tom, ktorá alternatíva sa zrealizuje, bude

na poslancoch obecného zastupiteľstva, ktorí sa 

vyjadria vo svojom hlasovaní.

Vzhľadom na začínajúce letné dovolenkové 

obdobie želám žiakom a študentom zaslúženú 

pauzu od školských povinností a  Vám ostatným 

príjemné chvíle oddychu plné dovolenkových 

zážitkov.

Starosta obce, Peter Vajda

inžinierskych sieti cez C KN 

par. č. 429/2 – orná pôda 

o výmere 132 m² 

Uznesenie č. 53

schvaľuje Zmluvu o zriadení 

vecného bremena medzi Obcou 

Nededza a Peckovou Jankou, 

bytom Tomáša Ružičku č. 5, Ži-

lina v práve prechodu pešo aj 

motorovým vozidlom a v práve 

uloženia inžinierskych sieti cez 

C KN par. č. 429/2 – orná pôda o 

výmere 132 m²

Hlasovanie:

Za -  6  JUDr. Marián Cesnek, Mi-

lan Drábik, Peter Ďuríček, Ing. 

Miloš Janek, Mgr. Darina Janušo-

vá, Ing. Vladimír Zajac

Proti – 0

Zdržal sa – 0

g) K Vymenovaniu Ústrednej 

inventarizačnej komisie

Uznesenie č. 54

berie na vedomie vymenovanie 

ústrednej inventarizačnej ko-

misie v zložení: Mgr. Darina Ja-

nušová, Anna Gašiaková, Mária 

Stráska

V Nededzi, 25.05.2015

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Obecná matrika
Navždy nás opustili

Ľudovít Zajac  

13.08.1939 - 03.03.2015

Karolína Ďuríčková  

15.09.1925 -  21.03.2015

Cyril Žiak   

22.06.1941 – 09.04.2015

Privítali sme na svet

Ivana Trnková  

27.01.2015

Patrik Cesnek  

03.06.2015
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V
ycvičení policajní psí-

kovia, požiarnici v akcii, 

skákací hrad, maľova-

nie na tvár, či weikicky a stec-

kem. Tak vyzerala oslava Me-

dzinárodného dňa detí v našej 

obci tento rok.

Pri tejto príležitosti usporiadala 

obec Nededza za organizač-

nej podpory Komisie kultúry, 

mládeže a športu v spolupráci 

Žilinskí psovodi i šikovní

hasiči spestrili oslavy

s OŠK a miestnym hasičským 

zborom oddychovo – zábavné 

popoludnie pre deti z našej ob-

ce. A keďže nám prialo i poča-

sie a slniečko sa na nás od rána 

usmievalo, tak sa na sklonku 

mája na miestnom futbalovom 

ihrisku zišlo množstvo špor-

tuchtivých detí a tiež dospelá-

kov na ihrisku. Škôlkari súťažili 

za povzbudzovania svojich ro-

dičov v lezení cez kruhy, skoku 

vo vreci, či v prechode cez pre-

kážky po kameňoch. Žiaci zák-

ladnej školy sa zas museli po-

pasovať s rôznymi športovými 

disciplínami, v ktorých si zme-

rali svoje sily. Beh, kop do malej 

bránky, či balans s ping-pongo-

vou loptičkou však zvládli na 

výbornú. Pozreli sme si ukážky 

práce našich šikovných hasičov. 

Najmä menší chlapci mali záu-

jem vyskúšať si striekanie vo-

Text a foto: Alica Hodásová

dou z hasičskej hadice. Deti sa 

nesmierne tešili návšteve Žilin-

ských psovodov. Traja nemeckí 

ovčiaci so svojimi „kolegami“

v uniformách bodovali na plnej 

čiare. V tento deň sa snáď ne-

našlo na ihrisku dieťa, ktoré by 

nezatúžilo mať tak vynikajúco 

vycvičeného štvornohého ka-

maráta. Varil sa guláš, rozdávali 

sa sladké medovníky a vyhráva-

li zaujímavé vecné ceny. Na pa-

miatku tohtoročného Medziná-

rodného dňa detí si každé dieťa 

odnieslo magnetku s logom 

obce a sladkú odmenu. 

Veľké poďakovanie patrí všet-

kým, ktorí sa podieľali na or-

ganizácii akcie, našim hasičom 

z Dobrovoľného hasičského 

zboru, športovcom z OŠK a prí-

slušníkom služobnej kynológie 

policajného zboru Žilinských 

psovodov! 

Dňa

detí Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

Máj, ako symbol znovuprebú-

dzajúcej sa prírody a boja zimy 

s jarou sme sa rozhodli posta-

viť i tento rok. Šikovné dievčatá 

ozdobili mladý stromček fareb-

nými stuhami a chlapci z hasič-

ského zboru ho slávnostne vztý-

čili pred budovou kultúrneho 

domu. Hrdo sme sa ním pýšili až 

do 30. mája, kedy bol za zvukov 

harmoniky a spevu zvalený. Toh-

to roku sa mohli všetci zabaviť aj 

na Majálese vďaka výborne hra-

júcej kapele TIMEX.

Máj sa hrdo týčil 

aj v našej obci

Text a foto: Alica Hodásová

Opäť sa varili halušky

Text: Alica Hodásová

Foto: archív obce

M
edzinárodná súťaž 

vo varení a jedení 

bryndzových halu-

šiek s názvom Halušky Tercho-

vá sa už dostala do povedo-

mia mnohým divákom nielen

v našom mikroregióne, ale 

aj ďaleko za jeho hranicami. 

V predchádzajúcom ročníku 

družstvo z Nededze obsadilo 

výborné 2. miesto s časom 32 

min 32 sekúnd. A tak zástup-

cov našej obce čakala neľahká 

úloha a síce obhajoba toho, 

že sú skutočnými odborníkmi 

na prípravu národného jedla 

Slovákov. Naši reprezentanti sa

v zložení: Viliam Bollo, Božena 

Jankovská, Darina Janušová, 

Miloš Janek, Dagmar Bollová, 

Pavol Staňo a starosta obce 

Peter Vajda dňa 23. mája 2015

v  Terchovej v Amfi teátri Nad 

Bôrami s vervou pustili do 

kuchtenia. Úloha to bola veru 

neľahká. Tím z Nededze poteši-

lo, že povzbudzovať prišli i nie-

ktorí obyvatelia Nededze.

Ak bol kuchár pripravený na 

varenie, dal pokyn rozhod-

covi aby spustil časomieru. 

Od tohto momentu sa meral 

čas varenia halušiek. Členovia 

družstva postupovali pri varení 

podľa vlastnej dohody a úlohy 

si mohli meniť. Meraný čas va-

renia halušiek sa zastavil v mo-

mente, keď si bol kuchár istý, 

že uvaril dostatočné množstvo 

halušiek. Okrem váženia hlavní 

rozhodcovia ohodnotili kvalitu, 

chuť a konzistenciu uvarených 

bryndzových halušiek. Tiež sa 

brala v úvahu napríklad aj čis-

tota pracovného priestoru. Po 

o h o d n o -

tení halušiek 

celé družstvo konzumovalo svoj 

výtvor na čas. Rozhodca od-

štartoval meranie a časomiera 

zastavila v momente, keď uvare-

né bryndzové halušky členovia 

družstva komplet zjedli.

Súťažilo sa i v pití žinčice a je-

dení syrovej nite. Divákov čakal 

zaujímavý program v podaní 

Drišlaku, Ťažkej muziky z Ter-

chovej či country skupiny Švi-

háci z Českej republiky.

Súťaž vo varení a jedení bryn-

dzových halušiek organizovala 

Reštaurácia Jánošíkova koliba, 

Hotel Fatra, Krajská organizácia 

cestovného ruchu a Obec Ter-

chová.

Napriek tomu, že naše družstvo 

neobhájilo výkon z minulého 

roka, patrí im veľké poďakova-

nie za reprezentáciu obce!



Nededžan

Nededžan  2/20158

Nededžan

Nededžan  2/2015 9

Leto je za dverami, letné horú-

čavy sa nám bez opýtania pretlá-

čajú cez okná, prišlo obdobie, 

keď hľadáme, kde sme napo-

sledy pred tým rokom nechali 

slnečné okuliare. Hitom sa stá-

vajú vzdušné veci, otvorená 

obuv, veselé farby a na človeka 

zo všetkých strán útočí fi lozofi a 

carpe diem, alebo uži každého 

dňa so všetkým, čo prinesie. 

Postupne obchody vymieňajú 

sviežu zelenú a žltú výzdobu vo 

výkladoch za bujaré farby, klo-

búky, slnečníky a rôzne výjavy 

zo života, ktoré sa dajú zažiť iba 

v lete. Človek vyťahuje z garáží, 

prístreškov či pivníc grily a listu-

je gastro - bedekrami, čo sa dá 

ugrilovať, ako sa dá marinovať. 

Čoraz intenzívnejšie začíname 

odrátavať dni do dovolenky, 

perspektívne hľadať last minu-

te zájazdy. Čo sa týka destinácií, 

je z čoho vyberať. Každá krajina 

má inú kultúru, inú mentalitu, 

iné suveníry či iné stravovanie, 

keď varí z iných surovín a podľa 

iných postupov.  Človek potom 

veľmi rád doma za upršaného 

jesenného počasia spomína na 

obdobie, keď vylihoval na pláži, 

kúpal sa v slnečných lúčoch a 

nasával atmosféru prímorského 

vzduchu.  Vtedy, keď sa pozrie na 

keramiku podľa stredomorského 

štýlu alebo na vystavené mušle, 

čo poctivo zbieral na pláži ale-

bo keď si uvarí jedlo zo surovín, 

ktoré denne používajú domáci 

obyvatelia krajiny, kde on bol 

turistom. Človeka povznáša ten 

pocit, že napriek denným staros-

tiam každého všedného smrteľ-

níka sa dokáže preniesť do inej 

doby a aj prostredníctvom gas-

tro - chuťoviek vie znova nado-

budnúť pocit, že zajtra ráno ne-

vstáva do 8 hodinovej pracovnej 

šichty. Preto Vám v tomto článku 

chceme priblížiť rôzne kuchyne s 

odporučením rôznych gastrono-

mických suvenírov, ktoré sa nao-

zaj oplatí z tej cudziny doniesť.

Španielska kuchyňa

Španielska kuchyňa je pestrá, ale 

i prekvapivo prostá. Na pobreží 

prevažujú ryby a šaláty, vo vn-

útrozemí mäsité pokrmy a husté 

polievky. Nemožno tu hovoriť o 

jednej kuchyni, lebo vedľa seba 

existuje kuchyňa katalánska, 

baskická, galicijská, kastilská, 

andalúzska a ďalšie. Vo veľkom 

sa tu používajú olivy, paradajky, 

cibuľa, šafran, cesnak a veľké 

množstvo korenia. S olivovým 

olejom je to rôzne, niektoré ob-

lasti radšej uprednostňujú sadlo, 

na ktorom dokonca pečú buch-

ty. Galicijská kuchyňa je v celom 

Španielsku asi najznámejšia. 

Kuchyňa Baleárskych ostrovov 

zas svojím kulinárskym nápa-

dom obohatila celý svet – jej 

salsa Mahones je predchodcom 

dnešnej obľúbenej majonézy. 

Veľmi obľúbeným jedlom je 

pulpo a feira – chobotnice „po 

trhovnícky“. Je to ľudové jedlo, 

ktoré dostanete nielen v reštau-

ráciách, ale ako naznačuje jeho 

názov, predovšetkým na trhoch. 

Tradičnou pochúťkou je la em-

panada, piroh plnený mäsovou 

alebo rybacou zmesou s cibuľou. 

Z plodov mora je najznámejšia 

vieira, ktorej lastúra je symbo-

lom Cesty svätého Jakuba, jej 

nadrobno nasekaný obsah sa 

zmieša s cibuľou, petržlenovou 

vňaťou a strúhankou, lastúra 

sa touto zmesou naplní a pečie 

v rúre. Tradičným zákuskom je 

mandľová tarta de Santiago. 

Najlepšie galicíjské vína sú z 

oblasti Albariño a Ribeiro, svoje 

významné miesto na trhu má aj 

víno de Malaga, sherry Jerez- Xé-

rez.  K jedlu sa pije víno z bielych 

porcelánových kalíškov. Čo si ale 

priniesť domov? Najznámejšia je 

sobrasada, čo je jasno červená 

mäkká klobása z Mallorky, ktorá 

sa natiera na pečivo, je ochutená 

paprikou, muškátom a citrónom. 

Ďalšie známe pochúťky sú šunka 

jamón iberico a jamón serrano, 

šafrán z La Mancha, víno Rioja, 

ručne spracovaná paprika Pi-

mentón de Murcia, turrón, sar-

dinky, ančovičky, tuniak, mušle, 

fl an, čo je karamelový krém, 

alebo katalánska luxusná verzia, 

crema catalana, ktorá je ochu-

tená citrónom a škoricou, ďalej 

stoja za zmienku pínie, korenie 

a tzv. panvica Paella, kde sa dá 

uvariť tradičná paella, čo je jed-

lo z ryže, ktorá sa dá pripraviť s 

klobáskami, morskými plodmi 

alebo s králičím mäsom. Potra-

viny s označením DOP sú vysoko 

kvalitné a informujú, že ide o pr-

votriedne domáce potraviny.

Francúzska kuchyňa

... alebo horčica mi vystúpila do 

nosa. Kto by nepoznal tento sta-

rý fi lm s Pierrom Richardom, na 

ktorom sa stále zasmejú staršie 

aj mladšie ročníky. Francúzsko, 

krajina galského kohúta, sa už 

niekoľko storočí hrdí označením 

kráľ gastronómie, či už je to pre 

precíznosť pri príprave jedla, vy-

soké nároky na kvalitu alebo es-

tetiku servírovania. Základnými 

potravinami francúzskej kuchy-

ne sú teľacie, hovädzie, baranie 

a hydinové mäsá, ryby, zverina, 

zelenina, ovocie a mliečne vý-

robky. Príprava pokrmov podľa 

francúzskej kuchárskej školy má 

svoje charakteristické črty. Pre-

dovšetkým ako tuky sa pri prí-

prave používajú hlavne maslo a 

olej. Francúzska kuchyňa vyniká 

svojráznym postupom prípravy 

polievok, omáčok a štiav. Zá-

kladnou zložkou ich prípravy sú 

rôzne druhy vývarov / tzv. fon-

dy/, ktoré sa získavajú pri varení, 

pečení a dusení mäsa, kostí, ze-

leniny a rozličných koreninových 

prísad. Ale v nasledujúcich riad-

koch zhrniem, čo sa dá priniesť 

domov a využiť aj bez zdĺhavých 

niekoľko hodinových predpríp-

rav, príprav a ďalších medzi-

príprav, až kým príde jedlo na 

svet. A myslím, že aj tieto chu-

ťovky a drobnôstky potešia kaž-

dého frankofóna.

Okrem zmienených horčíc, kto-

ré sa dostali už aj k nám na trh 

s francúzskou značkou Maille, 

treba určite ochutnať praobyčaj-

né jahody a fi gy, ktoré počtom 

druhov, dostupných na francúz-

skom trhu ľahko predbehnú iné 

krajiny. Ďalej je známy ríbezľový 

Créme de cassis, malinový Créme 

de framboise, paštéta z husacej 

pečienky foie gras, levanduľový 

med, syry z nepasterizovaného 

mlieka, gaštanové pyré, korenie 

od značky Ducros alebo Soléou, 

sušené klobásky Saucisson Sec, 

ružové vína z Provence, anýzov-

ka pastis, cidre, šampaňské a čo-

koláda. Ak sa náhodou zatúlate 

do Paríža, nezabudnite navštíviť 

labužnícky butik Pierre Hermé s 

tými najdokonalejšími francúz-

skymi dezertami, makrónkami. 

Označenie domácich produktov 

sa tu skrýva pod skratkou AOP.

Bulharská kuchyňa

Bulharská kuchyňa je všeobecne 

považovaná za jednu z najzdra-

vších kuchýň v Európe. Takmer 

do všetkých pokrmov sa pridáva 

tradičné bulharské korenie čub-

rica (známe ako saturejka). Pre 

Bulharov je typická častá konzu-

mácia mlieka a mliečnych výrob-

kov, hlavne jogurtov a syrov. Má-

lokto vie, že jogurt bol objavený 

práve na území Bulharska, na čo 

sú miestni obyvatelia pyšní. Pra-

vý bulharský jogurt je veľmi hus-

tý a má špecifi ckú šťavnatú chuť.

Bulharským národným jedlom 

je bob čorba - fazuľová polievka, 

Gastrocestovanie
V 

rámci bilancovania to-

ho, čo všetko sa na Zá-

kladnej škole v Gbeľa-

noch v období prvých šesť 

mesiacov roku 2015  udialo

a akých aktivít sa naši žiaci zú-

častnili, je veľmi ťažké vybrať

z veľkého  množstva tie „naj-

dôležitejšie“. Všetky naše akti-

vity a „život na škole“ je možné 

podrobne sledovať na webovej 

stránke zsgbelany.edupage.

org. alebo prečítaním si škol-

ského časopisu Za školskými 

lavicami.

4. február 2015 bol pre všet-

kých predškolákov a ich rodi-

čov nezabudnuteľným dňom, 

keď prišli na slávnostný zápis 

do 1. ročníka. Všetky deti sa 

pri vstupe do školy ocitli v 

čarovnom lese, v ktorom ich 

čakali zvieratká. Pani učiteľky

z 1. stupňa sprevádzali milých 

predškolákov celým  čarovným  

lesom. Pripravili si pre nich rôz-

ne aktivity, v ktorých preukázali 

svoju šikovnosť  a zručnosť. Za 

splnené úlohy a predvedené 

vedomosti si deti zo zápisu od-

niesli nielen krásnu spomienku, 

ale aj darček a pamätný list. 

28 žiakov  ôsmeho  ročníka sa 

zúčastnilo lyžiarskeho výcvi-

ku. Ubytovanie a stravovanie 

bolo zabezpečené v Penzióne 

Uhliská v lyžiarskom stredisku 

Nižná-Uhliská.  Všetky náklady 

na lyžiarsky výcvik boli hradené 

žiakom obecnými úradmi obcí 

Gbeľany, Nededza a Kotrčiná 

Lúčka a z prostriedkov Rady 

rodičov.  

Posledný februárový týždeň 

sa na gbeľanskej škole usku-

točnilo školské kolo súťaže

v umeleckom  prednese poézie 

a prózy Hviezdoslavov Kubín. 

Pred porotcami súťažilo spolu 

32 súťažiacich. Víťazi jednotli-

vých kategórií reprezentovali 

školu  v regionálnom kole, kto-

ré sa uskutočnilo na Základnej 

škole Karpatská v Žiline. 

Medzi úspešných riešiteľov 

okresného kola geografi ckej 

olympiády sa zapísali Peter 

Vajda(5. ročník) a Matúš Vajda 

(8.A.) Treba podotknúť, že bo-

dové rozdiely boli minimálne. 

Gbeľanskú školu reprezento-

vali: M. Janíček, P. Vajda, P. Ru-

žička – 5. ročník, M. Chabada, 

J. Tichák – 7. ročník, S. Bielik, S. 

Múčková, M. Vajda – 8. ročník.

Mnoho žiakov sa s obľubou za-

pája do matematických súťaží 

ako Matematická olympiáda, 

Matematický klokan, Gvoboj, 

Náboj či Pytagoriáda. Na okres-

nom kole Pytagoriády obsadili 

naši žiaci popredné miesta:

F. Vacula - 1. miesto, P. Vajda  -

 2. miesto.

Koľko rečí vieš, toľkokrát si člo-

vekom. Táto veta sa čím ďalej, 

tým viac stáva pravdivou. Žiaci 

našej školy sa zapojili do týchto 

súťaží v cudzích jazykoch: Môj 

slovník z reality, Shakespeare‘s 

Day, Goetheho pamätník, Pro-

ject Competition. 26 žiakov

2. stupňa sa zúčastnilo pozná-

vacej exkurzie do Londýna.

Veľa športových zážitkov si žia-

ci odniesli z účasti na okres-

ných kolách v malom futbale, 

fl orbale, volejbale či vybíjanej.

Základná škola sa tento školský 

rok zapojila do projektu Zelená 

škola s cieľom urobiť niečo pre 

zlepšenie životného prostre-

dia. Rozhodli sme sa zaviesť na 

našej škole dvojzložkový sepa-

rovaný zber, žiaci a rodičia sa 

Zo života školy

Text a foto: Mgr. Juraj Repáň,

riaditeľ ZŠ Gbeľany

zapojili do zberu papiera, tetra-

pakov či batérií.

V rámci projektu Škola pria-

teľská k deťom, sme sa  zapo-

jili do verejnej zbierky Týždeň 

modrého gombíka. Tohtoroč-

ný Týždeň  modrého gombíka 

sa niesol v duchu  hesla ,,Deti 

deťom“. Cieľom zbierky bolo 

poslať vyzbierané fi nančné 

prostriedky deťom, ktoré čelia 

humanitárnym krízam. Z dôvo-

du nepredvídaných tragických 

udalostí, ktoré 25. apríla postihli 

Nepál, prevažná časť výťažku zo 

zbierky išla na pomoc deťom

tejto krajiny.

Cieľom Veľkej pravekej súťaže 

pre základné školy  bolo podnie-

tiť záujem detí o históriu našej 

krajiny, rozvíjať tvorivosť, sa-

mostatnosť a schopnosť žiakov 

tímovo pracovať. Tohtoročný

5. ročník súťaže bol tematicky 

zameraný na spoznávanie ži-

vota človeka neandertálskeho. 

Do  súťaže sa zapojili  10 žiaci

6. ročníka: V. Nováková, V. Za-

jacová, T. Trnovcová. N. Majer-

číková, M. Zajacová, E. Oriešči-

ková, E. Slučíková, Ž. Múčková,

M. Káčer, A. Cesneková.

A keďže prichádza čas škol-

ských prázdnin a letných dovo-

leniek, prajem Vám hlavne veľa 

oddychu, pohody a príjemných 

zážitkov!
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Dorastenci odohrali v poslednom 

kole súťažného ročníka 2014/2015 

na obed dňa 14.06.2015 v úmor-

nej horúčave rozhodujúci zápas o 

postup do IV. ligy. Súboj, v ktorom  

len víťazstvo zaručovalo postup, 

ich stál veľa psychických aj fyzic-

kých síl, ale chlapci ukázali, že sa 

vytvoril vynikajúci kolektív, ktorý 

sa vie aj v rozhodujúcich chvíľach 

zomknúť a jeden za druhého bo-

jovať. Nakoniec sa nám podarilo 

v zápase vsietiť dva góly, o ktoré 

sa podelili Kristián Franek a Marek 

Brezovský.

Z mužstva odchádzajú len dvaja 

hráči Ivan Vajda a Maroš Cha-

bada, ktorí posilnia mužstvo 

dospelých. Káder mužstva zo-

stáva pohromade a po stiahnutí 

niektorých hráčov z hosťovania 

dúfame, že chlapci obstoja aj vo 

vyššej súťaži. Treba im poďako-

vať a popriať úspechy aj naďalej. 

Dopĺňať sa bude aj mužstvo dos-

pelých.

Zoznam hráčov, ktorí sa zaslú-

žili o postup: Peter Ďuríček, De-

nis Poliak, Ivan Vajda, Richard 

Surma, Tomáš Placek, Juraj 

Brezáni, Kristián Franek, Ma-

rek Brezovský, Jakub Kvasnica, 

Marek Farský, Marek Ďungel, 

Ján Žiak, Samuel Horecký, Ma-

roš Chabada, Tomáš Rosinec, 

Matúš Juriga.

Lukáš Chabada, tréner druž-

stva: „Postup do vyššej súťaže je 

obrovský úspech pre celú obec. 

Chlapci na sebe tvrdo pracovali 

a určite si zaslúžia obdiv. Sezónu 

sme začali na víťaznej vlne, no 

bohužiaľ prišla mierna herná kríza 

na konci jesennej časti. Cez zimnú 

prípravu sa nám podarilo nabrať 

kondíciu a v prípravných zápa-

soch sme zlepšili herný štýl. Celú 

jarnú časť sme museli vyhrávať a 

to sa nám aj darilo. Jediné zaváha-

nie prišlo len v zápase s Nezbud-

skou Lúčkou. Ja osobne chcem 

v prvom rade poďakovať mojim 

ŠPORTOVÉ OKIENKO

Historický postup našich dorastencov
do IV. ligy futbalovej súťaže

Alica Hodásová

Foto: archív OŠK Nededza

rodičom a bratom za podporu a 

samozrejme všetkým ľuďom, kto-

rí pracujú vo futbale v obci Nede-

dza. Je radosť pracovať v takých 

výborných podmienkach, aké mi 

obec poskytla. Verím, že ďalšia se-

zóna bude opäť úspešná, chlapci 

si to určite zaslúžia!“

Ivan Vajda, kapitán mužstva: 

„Bola to pre nás veľmi náročná, se-

zóna, ktorá sa skončila úspechom, 

aj keď sme si ju trochu skompli-

kovali pár pokazenými zápasmi. 

Práve vtedy sa ukázala sila nášho 

kolektívu a dokázali sme sa opäť 

naladiť na víťazné ťaženie.“

Jozef Farský, manažér OŠK Ne-

dedza a vedúci družstva do-

rastencov: „Trvalo len dva roky, 

keď sa z kolektívu vynikajúcich 

žiakov prebojovali ako dorastenci 

do ligy. Bol to ich sen od začiatku 

a nakoniec sa stal skutočnosťou. 

Svojím prístupom a tréningovou 

morálkou sa vypracovali na muž-

stvo, na ktoré môžeme byť pyšní. 

Vďaka patrí najmä trénerovi,ktorý 

si aj napriek mladému veku získal 

rešpekt a dodržiavanie disciplíny 

u svojich hráčov a tí pochopili, že 

len tréningom a poctivým prístu-

pom sa dajú dosiahnuť dobré vý-

sledky. Rád by som sa poďakoval 

Anne Gašiakovej a Alici Hodáso-

vej za účtovnícku a administratív-

nu podporu športového klubu.“

Ladislav Ďuríček, predseda 

OŠK Nededza: „Som na našich 

chlapcov hrdý, že svojím prístu-

pom si dokázali preraziť cestu 

do vyššej súťaže a verím, že im 

ich odhodlanie vydrží čo najdlh-

šie, a tiež, že postupom času sa 

presadia aj u mužstva dospelých. 

Chcel by som sa poďakovať naj-

mä starostovi obce, výboru OŠK, 

správcovi areálu OŠK Mariánovi 

Ďuglovi za kvalitne pripravené 

podmienky futbalového ihriska a 

všetkým, ktorí nás podporovali a 

fandili nám, za ich dlhodobú pod-

poru!“

Peter Vajda, starosta obce: 

„Predovšetkým ďakujem chlap-

com za vzornú reprezentáciu na-

šej obce! Teší ma, že sa v dnešnej 

dobe venujú športu, a že dokážu 

ťahať ako kolektív za jeden povraz

a tak dosiahnuť svoj cieľ. Postup 

do ligovej súťaže je pre náš futbal 

a zároveň i obec historická uda-

losť, ktorú sa podarilo dosiahnuť 

prvýkrát! Verím, že nás budú dôs-

tojne reprezentovať vo vyššej sú-

ťaži. Poďakovať chcem predsedo-

vi OŠK, ako aj celému výboru za 

vykonanú prácu v prospech fut-

balu a prajem im veľa úspechov! “

Rudolf Horecký, fanúšik našich 

futbalistov: „Ako fanúšika, kto-

rý sa teší z každého streleného 

gólu, ma postup našich mladých 

nesmierne potešil! Úspech je aj 

pre fanúšikovskú základňu takou 

malou odmenou za ich povzbu-

dzovanie.“

Charitatívny projekt na pod-

poru detských onkologických 

pacientov s názvom Na bicykli 

deťom, ktorý sa už šiesty rok 

nezištne angažuje v oblasti 

onkológie, odštartoval 6. júna 

2015 v najvýchodnejšej sloven-

skej obci Nová Sedlica. Naplá-

novaných bolo dlhých 1057 

kilometrov a v rámci nich 237 

miest a obcí Slovenska s cie-

ľom Bratislava. Po desiatkach 

kilometrov v pedáloch, v rámci 

7. etapy trasy Terchová – Po-

Na bicykli deťom – pomohli sme detským 
onkologickým pacientom

važská Bystrica – Trenčín, za-

vítali cyklisti 11. júna i do našej 

obce. Starosta obce ich privítal, 

poďakoval sa im za nezištnú 

charitatívnu činnosť, ktorou dá-

vajú nádej malým pacientom 

- onkologicky chorým deťom

a odovzdal im peňažný dar vo 

výške 100 €, na ktorý prispeli: sta-

rosta obce Peter Vajda, zamest-

nanci: Alica Hodásová, Anna 

Gašiaková, Anna Čapkovičová, 

Marián Ďugel, Jozefína Slotová 

a audítorka obce Mária Kasma-

nová. Na pamiatku si športoví 

nadšenci odniesli prezenty Ne-

dedze. Dobročinný projekt svo-

jou účasťou podporili viaceré 

známe osobnosti z kultúrneho

i športového života, napríklad 

herec Ivan „Tuli“ Vojtek, či cho-

reograf a tanečník Jaro Bekr. 

Vďaka vyzbieraným fi nanciám 

je možné realizovať napríklad 

rekondično - relaxačné pobyty 

pre detských onkologických pa-

cientov.
Alica Hodásová

ktorej chuť sa líši podľa zvyklostí 

konkrétnej lokality. Medzi tra-

dičné bulharské pokrmy patria 

kebapčeta (silno korenené, na 

ražni opečené šišky zo sekaného 

mäsa), tarator (studená polievka 

z kyslého mlieka, uhoriek, cesna-

ku, orechov, kôpru a olivového 

oleja), kavarma kehap (čubricou 

korenené hovädzie mäso so 

zeleninou a feferónkami), mu-

ssaka (v trúbe zapekaný pokrm 

z mäsa, zeleniny, syru kaškavalu, 

zemiakov, kapusty a ďalších prí-

sad), gjuveč (bohatá zeleninová 

misa, niekedy i s mäsom, podá-

vaná často s vínom ), banička 

(ovčím syrom plnený koláč z líst-

kového cesta) a baklava (sladký 

bulharský zákusok). V Bulharsku 

má svoj pôvod taktiež obľúbený 

šopský šalát alebo zeleninový 

šalát so syrom, ktorý je vynále-

zom Šopov - svojou konzervatív-

nosťou preslávených obyvateľov 

Sofi e a Dupnice. 

Typickými bulharskými odroda-

mi červeného vína sú Gamza a 

Mavrut, bielymi Dimiat a Pamid.  

Stále väčšej obľube sa teší bul-

harské pivo, ktoré je v lepších 

reštauráciách možné dostať i 

točené. Najznámejšie je Stara 

Zagora, exportné pivo, ktoré je 

popisované ako najchutnejšie. 

Typickými liehovinami sú rakije 

(vinná pálenka), mastika (anízo-

vý likér), mentovka, roza a vodka.  

Čo rozhodne pridať na zoznam 

suvenírov je ružová voda, gri-

lované naložené papriky, alebo 

pliska, čo je brandy, ktorá zrie v 

dubových sudoch.

Chorvátska kuchyňa

Chorvátska kuchyňa vyniká ry-

bami, morskými plodmi. Nie je 

tu netradičné jesť guláš z kapra, 

do ktorého sa pridá veľa štipľa-

vej červenej papriky. Červená 

paprika má svoje miesto aj v tzv. 

kulene, čo je chorvátska aroma-

tická saláma. Z údenín je známy 

aj pršut, čo je obdoba talianskej 

sušenej šunky, ktorá si našla svo-

je miesto v chorvátskej gastro-

nómii z čias benátskej nadvlády. 

Okrem pršutu sa taliansky vplyv 

ukázal aj v chorvátskej výrobe 

cestovín, tzv. fuži. Chorvátska 

kuchyňa očividne má veľa zá-

kutí vplyvov iných krajín. Dôka-

zom toho je ajvar, čo je omáčka 

pripomínajúca naše lečo, len 

základ tvoria pečené papriky a 

baklažán. To, čím chorvátska ku-

chyňa na trhu vyniká, sú hľuzov-

ky. Pasta z lanýžov, tzv. tartufata, 

spraví z obyčajných cestovín 

gastronomický poklad. Určite sa 

treba ale poobzerať aj po rakiji, 

fi gách, destiláte travarica, víne 

Prošek alebo pravých chorvát-

skych mandliach.

Grécka kuchyňa

Základom gréckych jedál je oli-

vový olej, paradajky, cukety, ci-

buľa, cesnak, artyčoky, olivy, ovčí 

a kozí syr. Z mäsa s najviac využí-

va jahňacina, baranie a hydinové 

mäso a samozrejme taktiež čers-

tvé ryby. V jedálničku prevládajú 

rôzne šaláty a strukoviny (hrach, 

šošovica, fazuľa), obľúbená me-

dzi Grékmi je taktiež listová ze-

lenina poliata dresingom. Medzi 

typické jedlá patrí gyros, tzatzi-

ki a typický vynikajúci grécky 

jogurt. Ochutnajte „pitu“, čo je 

chlebová placka. Výborné sú 

taktiež grécke múčniky, pečivo 

alebo slané koláče z lístkového 

cesta plnené syrom či špená-

tom a veľmi obľúbené je v tejto 

oblasti taktiež sušené ovocie a 

oriešky. 

Pri nákupoch na doma nezabud-

nite na olivový olej, med, orechy 

v karameli, koreninová zmes 

tzatziky, jogurty, anýzový likér 

ouzo, víno Retsina, ovčie syry, 

granátové jablká či mandle.

Turecká kuchyňa

Prevažná časť jedál sa grilu-

je, varí, dusí, vypráža, napriek 

tomu sa považuje táto kuchyňa 

za zdravú, ľahkú a vyváženú. Je 

to možno množstvom zeleni-

ny, hlavne baklažánu, byliniek, 

vňatí, ktoré tvoria dominantu 

tejto kuchyne. Napriek tomu, 

keď príde na sladké, málokto 

neostáva lepkavý, pretože med 

tečie z koláčov prúdom. Najzná-

mejší turecký dezert je Imam 

Bayildi/ Imán omdlel. Tento 

názov vznikol podľa legendy, 

že pri ochutnaní tohto dezertu 

turecký sultán omdlel blahom. 

Čo si treba ešte doniesť? Za´tar, 

čo je zmes oregana, bazalky, ty-

miánu a saturejky, zmiešaná so 

sezamom. Ďalej dezert lokum, 

čo je stuhnutý cukor, tzv. turec-

ký med, instantný jablkový čaj, 

marmelády s ružami, fi gami, 

baklažánom, tzv. chalvu,  čo je 

cukrovinka z medu, cukru a se-

zamových jadier, vlašské orechy 

v tuhom obale z hroznového 

želé.

Talianska kuchyňa

Národná kuchyňa Talianska, 

ktorou sa inšpiroval celý svet. 

Využíva rôzne druhy mäsa a rýb, 

zeleninu (uvarenú na mnoho 

spôsobov) a cestoviny v tých 

najjednoduchších kombináci-

ách a pritom výsledok zaváňa 

božským zážitkom. Talianska 

kuchyňa je známa pestrým vý-

berom plniek, zmrzliny, dezer-

tov. Vo svete sú rozšírené rôzne 

druhy talianskych syrov a medzi 

najznámejšie talianske jedlá pat-

rí pizza. Známym produktom je 

tzv. Bottarga, čo sú nasolené a 

zlisované ikry tuniaka, je to nie-

čo ako rybie hľuzovky, ktoré sa 

pre svoju intenzívnu chuť strú-

hajú na hotové pokrmy. Hitom 

je mletý šafrán naporciovaný 

vo vrecúškach na jedno použi-

tie, olivový olej, múka semolina, 

sušená šunka prosciutto crudo, 

slanina pancetta, syr parmiggi-

ano reggiano, ovčí piknantný 

syr pecorino, mozzarela z byvo-

lieho mlieka buff alla, citrónový 

likér limoncello, sušené paradaj-

ky, mortadella, káva, v južnom 

Tirolsku rozšírený chrumkavý 

chlieb shuttelbrot, úžasný speck 

alebo sušená šunka, čerstvé ces-

toviny s rôznymi náplňami, ako 

gorgonzola, tekvica, artičoky, 

mortadella, ďalšími zaujímavos-

ťami, ktoré rozhodne môžete 

vyskúšať, je dvojitý paradajkový 

koncentrát, džem z feferoniek, 

gaštanov, opuncií, z cedrových 

citrusov, bergamontu, kapary 

naložené v soli či dezertné víno 

Marsala.

Keď už ste sa rozhodli teda ces-

tovať, dúfam, že ste aspoň troš-

ku našli inšpiráciu a vyskúšate 

jeden z našich tipov. Však krajinu 

nespoznáte len z kantíny hotela 

alebo spod slnečníka. Najlepšie 

informácie o dobrotách vám 

vždy dá domorodé obyvateľstvo. 

A vy spoznáte krajinu ešte viac, 

keď na to využijete všetky svoje 

zmysly, aj tie chuťové. A ak náho-

dou sa tento rok nikam nechys-

táte, môžete si urobiť dovolenku 

doma s exotickými jedlami pri-

pravenými z našich domácich 

potravín, ako napr. chorvátskym 

slnkom prevoňaný ajvar.

Ako si spraviť ajvar a cítiť sa v slo-

venskej kuchyni ako na dovolen-

ke pri chorvátskom mori:

Pečenie + lúpanie cca. 3 hodiny, 

varenie cca. 3 hodiny, na cca. 1 

liter - výborný s hermelínom, do 

omáčok, samostatne s cestovi-

nami, na nátierky.

Potrebujeme: 5 kg kápií, 1-2 ba-

klažány, 170 ml slnečnicového 

oleja, soľ podľa chuti/ odporúča 

sa nešetriť.

Baklažány i so šupkou pečieme 

asi 30 min pri teplote 200°C v 

rúre, po vychladnutí vydlabeme 

dužinu. Celé papriky ogrilujeme 

alebo dáme piecť do rúry, kým 

nie je šupka tmavo hnedá, vybe-

rieme von a dáme na 15 min. do 

misy prekrytej fóliou. Potom od-

stránime šupky, stopky a jadier-

ka, pomelieme v mlynčeku na 

mäso, prelisujeme lisom na ze-

miaky, alebo pomixujeme, alebo 

ich nakrájame na jemno. Všetko 

potom dáme do hrnca, osolíme, 

zalejeme olejom a pomaly va-

ríme cca 3 hodiny. Teplotu udr-

žujeme tesne pod bod varu a 

stále miešame, ale naozaj stále, 

lebo vám vybuble a premaľuje 

vám kuchyňu na červeno. Keď sa 

všetko spojí a vznikne kompakt-

ná pasta, dáme ajvar do čistých 

pohárov a zavaríme ich. Pár dní 

necháme odpočívať a potom sa 

do toho s radosťou pustíme. Ot-

vorené fľaše vydržia v chladničke 

približne mesiac. Dobrú chuť!

Text: Eva Medvedíková
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Čomu lúka podobá sa,  keď 

je samý kvet? Pozrite sa, 

aká krása, rozprávkový 

svet. Vtáčatká si pospevu-

jú, hniezdočká si opravu-

jú. Po jari prišlo teplejšie 

letné obdobie. Slnko žiari 

pestrými žiarivými lúčikmi. 

Detičky sú veselšie, majú 

radosť zo slniečka. Aj v na-

šej materskej škole prispô-

sobujeme edukačnú prácu

ročnému obdobiu. Využíva-

me veľa prírodného materi-

álu, pobyty v prírode a oko-

lí, kde pozorujeme priamo 

zmeny ročného obdobia a 

ich vplyv na okolie či už vo 

faune, alebo fl óre. 

Druhý májový týždeň patril 

sviatku mamičkám. Aj tento 

rok sme si s detičkami pripra-

vili pre mamičky program, s 

ktorým sme vystúpili v kul-

túrnom dome.

V máji prišlo k nám do ma-

terskej školy divadielko „Malí 

huncúti!“ z kultúrneho cen-

tra Potvorice s vystúpením 

„Hopsasa hop“, ktoré bolo 

zamerané na hygienu. Vystú-

penie bolo spestrené pies-

ňami a boli zapájané aj deti. 

Zážitky boli veľké.

Posledný májový deň patril 

oslavám medzinárodného 

dňa detí. Spolu so škôlkarmi 

Na začiatok Na začiatok 

leta sa tešíme!leta sa tešíme!
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sme boli na športovom ihris-

ku a rôznymi súťažami sme 

im spestrili ich oslavu.

Ani sme sa nenazdali, a už tu 

bude koniec školského ro-

ka. Rozlúčime sa s budúcimi 

prváčikmi  a budeme sa spo-

ločne tešiť na zážitky, ktoré 

nám prinesú horúce prázdni-

nové dni.


