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Starosta obce
sa stretol
s prezidentom SR

Medvedi
sa popasovali
s hokejkami

OSLAVUJEME!
Nededžan oslavuje okrúhle 
jubileum – s prvým číslom 

roku 2016 vstupuje už do 
desiateho roka svoje existen-

cie. Znie to neuveriteľne, ale 
je to tak. Nás a veríme, že aj 
vás, veľmi teší, že vydávanie 
obecných novín sa v Nededzi 
ujalo a stretlo sa s pozitívnym 
ohlasom a pomaličky sa stá-
va nededzskou tradíciou. Za 
tých desať rokov sa na strán-
kach nášho časopisu toho 
popísalo veľa. Informovali 
sme vás o výsledkoch prezi-

dentských, parlamentných 
či komunálnych volieb, tak-

isto o športových aj iných 
úspechoch našich občanov 

a kolektívov súťažiacich za 
našu obec. Priniesli sme vám 
informácie o akciách, podu-
jatiach a oslavách v Nededzi i 
mimo nej, o prírodných kata-
strofách, o úspešných rekon-
štrukciách či výstavbách, o 
histórii obce, o činnosti našej 
materskej školy a taktiež Zá-
kladnej školy v Gbeľanoch. 
Mohli ste si prečítať zaujíma-

vé rozhovory a články na naj-
rôznejšie témy. To všetko by 

sa však nemohlo uskutočniť 
bez tých, ktorí stáli pri zrode 

Nededžana. Preto by sa 
chcel súčasný redakčný tím 
na tomto mieste poďakovať 
bývalým redaktorkám a re-
daktorom, prispievateľkám 
a prispievateľom a všetkým, 
ktorí sa zaslúžili o to, že náš 
časopis vznikol a stále fungu-
je. ĎAKUJEME!   
    
  -redakcia-

J

Rekonštrukcia domu 
č. 129/2 na ulici
Potočná je v plnom
prúde.
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Foto: Alica Hodásová

Dňa 30. marca 2016 bol požehnaný 
Dom nádeje (dom smútku).
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Uznesenia z Obecného
zastupiteľstva v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 1
schvaľuje:

a) program obecného zastupi-
teľstva 

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-
ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová

Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2
schvaľuje: 

b) overovateľov zápisnice: Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Miloš Ja-
nek

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-
ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-

nek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K Informáciám

Uznesenie č. 3
berie na vedomie:
- informáciu o Fašiangovom 

sprievode, ktorý cez obec pre-
chádzal 06.02.2016 

- informáciu o stavebných prá-
cach v podkroví nehnuteľnos-
ti č. 129/2 ul. Potočná (vedľa 

hasičskej zbrojnice)
- informáciu o novom dome 

smútku – dokončenie ozvu-
čenia, oddeľovacej steny od 
chladiaceho zariadenia, výro-

ba katafalku a súčasná reali-
zácia revízie elektroinštalácie. 
Pracuje sa na inžinierskej čin-
nosti vydania povolenia na 
kolaudáciu.

- informáciu o vykonaní reví-
ziách elektrických zariadení, 
ktoré patria do správy obce

- informáciu o uskutočnení IV. 
starostovského plesu, ktorý 

sa konal dňa 23.01.2016. Výťa-
žok v sume 1.165,00 € bude po 

rozhodnutí komisie kultúry, 
mládeže a športu použitý na 
dobročinné účely

- informáciu o získaní Pečate 

rozvoja obce od Národného 

Uznesenia z 1. (prvého) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 18. februára 2016 o 17:30 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

informačného strediska Slo-

venskej republiky, a.s., (ktoré 
hodnotilo slovenské obce a 
mestá na základe viacerých 
ekonomických údajov. Z 2926 
miest a obcí sa obec Nededza 

zaradila medzi 37,7% obcí s 
predpokladom stabilného 
rozvoja).

- informáciu o prebiehajúcom 
verejnom obstarávaní na do-

končenie rekonštrukcie domu 
č. 3/3 ul. Hlavná (kaštieľ)

4. K Správe o kontrolnej 
činnosti za rok 2015

Uznesenie č. 4
berie na vedomie:
Správu o kontrolnej činnosti za 
rok 2015

5. K VZN č. 1/2016 o  urče-
ní miesta a času zápisu 
dieťaťa na pl-
nenie povin-
nej školskej dochádzky 

Uznesenie č. 5
schvaľuje:

VZN č. 1/2016 o  určení miesta a 
času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-
ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-

nek, Mgr. Darina Janušová
Proti - 0

Zdržal sa – 0

6. K rozšíreniu kapacity 
Materskej školy v Ne-
dedzi nadstavbou a 
čiastočnou prístavbou

Uznesenie č. 6
neschvaľuje:
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších 

predpisov:
1. rekonštrukciu Materskej školy 

formou nadstavby a čiastoč-
nej prístavby v katastrálnom 
území obce Nededza, na ulici 

za kaštieľom 136, na obecnom 
pozemku par. č. KN C 1 a KN 
C 2 vedená na liste vlastníctva 
č. 1, ktorého stavebníkom bu-
de obec Nededza

Hlasovanie:
Za -  3  MUDr. Dagmar Bollová, 
Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Ja-

nušová
Proti – 3 JUDr. Marián Cesnek, 

Peter Ďuríček, Milan Drábik 

Zdržal sa – 0

7. K návrhu VZN č. 2/2016 
o pravidlách času pre-
daja v obchode a času 
prevádzky služieb

Uznesenie č. 7
berie na vedomie:
Návrh VZN č. 2/2016 o pra-

vidlách času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollová, 

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

8. K ukončeniu zmluvy 
o spolupráci so spo-
ločnosťou Sagabuild, 
s.r.o. (a postupníkov) 
vo veci výstavby 17 b.j.

Uznesenie č. 8
schvaľuje:

odstúpenie od zmluvy o vzájom-
nej spolupráci uzatvorenej dňa 
22.10.2013 medzi obcou Nede-

dza a spoločnosťou Sagabuild, 
s.r.o., so sídlom Slnečná 2291/12, 

026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 683 
875, ktorej predmetom mala byť 
výstavba nájomných bytov fi nan-

covaných s fi nančnou podporou 
podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o 

Štátnom fonde rozvoja bývania 
a dotáciami vo výške podľa záko-

na č. 443/2010 Z. z. o dotáciách 
na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní a to voči právnemu ná-

stupcovi spoločnosti Sagabuild, 
s.r.o., so sídlom Slnečná 2291/12, 

026 01 Dolný Kubín, IČO: 45 683 
875 a to spoločnosti Sporthouse, 
s.r.o., so sídlom Palisády 33, 811 
06 Bratislava, IČO: 36 426 245.

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

Proti - 0
Zdržal sa – 0

9. K Programu hospodár-
skeho, sociálneho roz-
voja Mikroregiónu Ter-
chovská dolina na roky 
2015 – 2020

Uznesenie č. 9
schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 101
schvaľuje:
a) program obecného zastupi-

teľstva 

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

ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 

Vladimír Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 102

schvaľuje: 
b) overovateľov zápisnice: 

MUDr. Dagmar Bollová, Peter 

Ďuríček

Hlasovanie:
Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-
ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-

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

3. K Informáciám

Uznesenie č. 103
berie na vedomie:
- informáciu o podpise Zmluvy 

o poskytnutí dotácie zo štát-
neho rozpočtu prostredníc-
tvom rozpočtu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky 

na rekonštrukciu materskej 
školy v sume 30.000,00 €

- informáciu o ukončení revita-
lizácie troch studní v obci Ne-
dedza

- informáciu o akcii Miku-
láš 2015 pre deti v obci, 
ktorá sa konala 05.12.2015 
pri vianočnom stromčeku 

pred obecným úradom. Po-

ďakovanie patrí hasičom 
za postavenie vianočného 
stromčeka a Milanovi Žiakovi 

z ulice Potočná za jeho poda-
rovanie obci

- informáciu o zahájení vianoč-
ného divadelníckeho punča, 
ktorý začal 05.12.2015

- informáciu o podpise Dohody 
o pomoci v hmotnej núdzi pre 
rok 2016 s Úradom práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Žiline

- informáciu o podpísaní Zmlu-
vy o poskytovaní právnych 

služieb s advokátom JUDr. 
Jozefom Sotolářom. Jedná sa 
o právnu pomoc najmä 

v týchto oblastiach: spravova-
nie verejných záležitostí, po-

rušovanie právnych predpisov 
a noriem, právne postavenie 
obce, majetkové postavenie 

obce, vnútorné záležitosti 
a pod., pričom sú ponímané 

tak osobné, ako aj telefonic-
ké a internetové poradenstvo 
vrátane spracovania odbor-
ných písomných stanovísk 

- informáciu o dokončovacích 
prácach na dome smútku

- informáciu o žiadosti Marian-
ny Mravcovej vo veci možné-
ho odkúpenia pozemku pri 

bytovom dome na ulici Zá-
hradná 226

- informáciu o osadení svietidla 
verejného osvetlenia pri byto-
vých domoch na ulici Záhrad-

ná č. 225 a č. 226
- informáciu o oslovení Okres-

ného úradu Žilina – pozem-
kový a lesný odbor vo veci 
výskytu diviačej zveri v obci 

na podnet Mariána Baduru
- informáciu o  predložení ko-

nečného vyúčtovania dotácie 
od obce Nededza za rok 2015, 
ktorú podal Obecný športový 

klub Nededza
- informáciu o znovuotvorení 

prevádzky COOP Jednota dňa 
09.12.2015

Uznesenia z 9. (deviateho) zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa kona-
lo dňa 14. decembra 2015 o 19:00 hod v zasa-
dacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

4. K Plánu kontrolnej čin-
nosti hlavného kontro-
lóra na I. polrok 2016

Uznesenie č. 104

schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavné-
ho kontrolóra na I. polrok 2016 
a ukladá doplniť ho o zistenie 
reálneho stavu využitia pozem-

kov, ktoré sú v majetku obce

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

ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

5. K Návrhu Dodatku č. 
1/2015 k VZN č.3/2014 
o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za 
komunálne odpady a 
drobné stavebné odpa-
dy na území obce Ne-
dedza na kalendárny 
rok 2015 a ďalšie zda-
ňovacie obdobie 

Uznesenie č. 105
schvaľuje:

Dodatok č. 1/2015 k VZN 
č.3/2014 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na území obce 

Nededza na kalendárny rok 
2015 a ďalšie zdaňovacie ob-
dobie s tým, že predmetný do-
datok bude doplnený o sadzbu 
pre poplatníkov, ktorí využívajú 

množstvový zber komunálnych 
odpadov v sume 0,078 € za ki-
logram

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-
ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

6. K Stanovisku hlavného 
kontrolóra k rozpočtu 
obce na rok 2016 – 2018

Uznesenie č. 106
berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra 
k rozpočtu obce na rok 2016 – 

2018

7. K Rozpočtu obce na rok 
2016

Uznesenie č. 107
schvaľuje:
rozpočet obce na rok 2016 bez 

výhrad

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-

ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 108
schvaľuje

použitie rezervného fondu v su-
me 320.400,00 € na položky:

08.4.0 717001 – Náboženské služ-
by - výstavba kostola (splátka) 

v sume  112.000 €   a 09.1.1.1 
717003 - Materská škola - rekon-
štrukcia v sume 208.400 € 

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-
ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 109
berie na vedomie

viacročný rozpočet obce na roky 
2017 a 2018

9. K Rôznemu

Uznesenie č. 110

schvaľuje:
ročnú odmenu pre hlavného 
kontrolóra v sume 500,00 € 

brutto

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-
ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 111
berie na vedomie:

Oznámenie spoločnosti PUBS 
a GAMES, s.r.o. o zriadení prevádz-
karne na území obce Nededza 
a určenie všeobecného pre-
vádzkového času

Uznesenie č. 112
schvaľuje:
Dohodu o urovnaní podľa § 585 
Občianskeho zákonníka medzi 

Obcou Nededza a PhDr. Petrom 
Vajdom a Vladimírom Kľučiari-
kom týkajúcu sa pozemkov pod 
bytovým domom č. 225 a 226 

parcela C KN 223 v k.ú. Nededza 
na LV č. 167 a C KN 220/1 v k.ú. 
Nededza na LV č. 1444

Hlasovanie:

Za -  7  MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďurí-
ček, Milan Drábik, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 113
berie na vedomie

informáciu starostu obce o upo-
zornení prokurátora podľa § 28, 
ods. 1 zákona č. 153/2001 o pro-
kuratúre týkajúcu sa nelegálnej 
skládky odpadu v obci

Uznesenie č. 114
berie na vedomie:
zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením č. 9/2015

Uznesenie č. 115
odporúča
zabezpečiť ukazovateľ rýchlosti 

do obce na hlavnú cestu v smere 
z Kotrčinej Lúčky

V Nededzi, 14.12.2015
PhDr. Peter Vajda, starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 13
schvaľuje:

a) program obecného zastupi-

teľstva 

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollo-

vá, JUDr. Marián Cesnek, Milan 

Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 14

schvaľuje: 
b) overovateľov zápisnice: Mi-

lan Drábik, Ing. Vladimír Zajac

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollo-

vá, JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 

Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

3. K Informáciám

Uznesenie č. 15
berie na vedomie:

- informáciu o priebe-
hu a ukončení volieb 
do NR SR 2016. Voľby 

v našej obci prebehli 

v zmysle zákona.

- informáciu o uskutočnení 
Detskej lyžiarskej školy pod 

záštitou spoločnosti Kia Mo-

tors Slovakia, ktorá bola zor-
ganizovaná v priebehu jar-

ných prázdnin v lyžiarskom 

stredisku Vrátna FreeTime 

Zone a zúčastnili sa jej aj de-
ti z Nededze

- informáciu o ukončení sta-

vebných prác na podkroví 

domu č. 129/2 ul. Potočná 
(marec 2016)

- informáciu o požehnaní 

nového domu smútku dňa 
30.03.2016 pánom farárom 
Mgr. Pavlom Kalabusom

- informáciu o riešení va-

rianty prístavby materskej 
školy Ing. Mrvečkom s tým, 

že túto variantu musí opä-
tovne prejednať s RUVZ a 

splniť podmienky stanove-
né RUVZ v prípade možnej 

prístavby
- informáciu o vydaní Roz-

hodnutia pre firmu VIX s.r.o. 

o výrube 21 kusov stromov 
v ich areáli zo strany obce 
s kladným stanoviskom 

Správy Národného parku 
Malá Fatra

- informáciu o získaní domény 

www.nededza.sk do vlast-
níctva obce 

4. K VZN č. 2/2016 o pra-
vidlách času preda-
ja v obchode a času 

Uznesenia z 2. (druhého) zasadnutia Obecné-
ho zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo 
dňa 30. marca 2016 o 18:00 hod v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu v Nededzi.

Program hospodárskeho a soci-

álneho rozvoja  pre  Združenie 
obcí Mikroregión Terchovská 
dolina  na roky 2015 - 2020

Hlasovanie:

Za -  6 MUDr. Dagmar Bollová, 
JUDr. Marián Cesnek, Peter Ďu-
ríček, Milan Drábik, Ing. Miloš 

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

10. K Rôznemu

Uznesenie č. 10
berie na vedomie:
Prípravu Akčného plánu 

programu rozvoja obce na roky  
2016 -2020 (s výhľadom do roku 

2025) ako súčasť Programu hos-
podárskeho, sociálneho rozvoja 

Mikroregiónu Terchovská doli-
na na roky 2015 - 2020

Uznesenie č. 11
berie na vedomie:
informáciu o vysporiadaní časti 

pozemkov pod bytovými do-
mami na ulici Záhradná 225 a 

226 a v ich okolí

Uznesenie č. 12

- berie na vedomie zmenu roz-
počtu rozpočtovým opatrením 
č. 10/2015

V Nededzi, 18.02.2016
PhDr. Peter Vajda. starosta obce

prevádzky služieb na 
území obce Nededza. 

Uznesenie č. 16
schvaľuje:
VZN č. 2/2016 o pravidlách ča-

su predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území 
obce Nededza so zmenou v 

paragrafe 2 nasledovne:
čas predaja v obchodných pre-

vádzkach, pre druh prevádzky: 
poskytovanie pohostinských 
služieb sa určuje nasledovne: 

od pondelku do nedele v čase 
od 10,00 hod. do 22,00 hod.

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollo-
vá, JUDr. Marián Cesnek, Milan 

Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 

Zajac
Proti - 0
Zdržal sa – 0

5. K Návrhu VZN č. 3/2016 
o poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia
p r e v á d z k o v a t e ľ m i 
malých zdrojov zne-
čistenia na území ob-
ce Nededza 

Uznesenie č. 17
schvaľuje:

Návrh VZN č. 3/2016 o o po-

platkoch za znečisťovanie 

ovzdušia prevádzkovateľmi 
malých zdrojov znečistenia na 

území obce Nededza  

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollo-
vá, JUDr. Marián Cesnek, Milan 

Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

6. K Akčnému plánu pro-
gramu rozvoja obce 
Nededza na roky 2015 
– 2020 (Príloha č.8 
k Programu hospo-
dárskeho a sociálneho 
rozvoja Mikroregiónu 
Terchovská dolina)

Uznesenie č. 18

schvaľuje:

Akčný plán programu rozvoja 
obce Nededza na roky 2015 – 
2020 (Príloha č.8 k Programu 

hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja Mikroregiónu Ter-
chovská dolina)

Hlasovanie:
Za -  6  MUDr. Dagmar Bollo-

vá, JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír 

Zajac
Proti - 0

Zdržal sa – 0

7. K Rôznemu

Uznesenie č. 19
berie na vedomie

návrh možného riešenia do-
pravného značenia na ceste 
III. triedy na ceste do/z Kotrči-

nej Lúčky z dôvodu zvýšenia 
bezpečnosti cestnej premáv-

ky, najmä chodcov v našej 
obci

Uznesenie č. 20
berie na vedomie

informáciu  o vyhlásení gran-
tového programu spoločnosti 

Kia Motors Slovakia v sume 

7.000 € pre obec (spoluúčasť 

min. 20 %) a odporúča pou-
žitie grantu na vonkajšie za-

teplenie a urobenie poddášia 

domu č. 129/2 ul. Potočná 

Uznesenie č. 21

schvaľuje

Obnovu zmlúv so spoloč-
nosťou SLOVGRAM týka-

júca sa vysporiadania práv 
výkonných umelcov a vý-

robcov zvukových a au-
diovizuálnych záznamov 
v platnom znení autorského 

zákona

Hlasovanie:

Za -  6  MUDr. Dagmar Bollo-
vá, JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. 

Darina Janušová, Ing. Vladimír 
Zajac

Proti - 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 22
berie na vedomie informáciu 

o otvorení domu č. 129/2 na 
obhliadku pre verejnosť dňa 
02.04.2016 od 15:00 do 16:00 

hod.

V Nededzi, 30.03.2016

PhDr. Peter Vajda. 
starosta obce

Slovo starostu
Vážení spoluobčania,

rád by som Vás poinformoval o 
niektorých udalostiach v našej 
obci, ktoré zarezonovali medzi 
ľuďmi a o prácach, ktoré sme do-

končili.

Po dostavbe nového kostola v ro-
ku 2015 sme následne začali s pre-
rábkou bývalého kostola na cinto-

ríne na dom smútku. Jeho história 
sa začala písať v júli 1982 výstav-
bou, ktorá bola dokončená v roku 
1985. V roku 1991 bola postavená 
skleneno – drevená prístavba, 

ktorá sa po jej vysvätení začala 
používať ako kostol. Tento objekt 
však až do súčasnej doby ostá-

val v pôvodnom stave. Obec sa v 
minulom roku rozhodla, že plne 
sfunkčí tento kostol opäť na dom 

smútku. (Pán farár Pavol Kalabus 
uvádza, že správne by sa v kres-

ťanskom slovníku toto miesto ma-
lo nazývať dom nádeje). Aktuálna 
prestavba bola ukončená koncom 

roka 2015. Dňa 30. marca pán farár 

požehnal nový dom smútku (dom 
nádeje), ktorý ako verím, bude slú-
žiť ako plnohodnotný priestor pre 
úctivé a dostôjné pietne miesto 
pre poslednú rozlúčku s našimi 

blízkymi a spoluobčanmi. Na-
chádza sa v ňom nový chladiaci 
box, nový katafalk a celkovo sme 
vynovili aj interiér. Nakoľko táto 
stavba nebola doteraz evidovaná 

v katastri nehnuteľností, snažíme 
sa v súčasnej dobe zabezpečiť 
dodatočné legalizovanie stavby a 
teda vydanie stavebného a kolau-
dačného povolenia pre nový dom 

smútku. Ten z časti stojí na obec-
nom pozemku, avšak 2 pozemky 
pod ním sú vo vlastníctve Urbáru 

Obce Nededza. Preto by som sa 
rád poďakoval urbáru za ich pre-
nájom. Bez tohto by kolaudácia 

nebola možná. Doteraz používa-
ná márnica ostáva zachovaná aj 

s chladiacim boxom. V prípade 
dvoch zosnulých už nemusíme 
žiadať o pomoc okolité obce.

Začiatkom tohto roka sme dokon-

čili vnútornú prestavbu objektu 
domu č. 129/2 na ulici Potočná 
vedľa požiarnej zbrojnice. Mys-
lím si, že obecné zastupiteľstvo 
by malo rozhodnúť o ofi ciálnom 

názve tohto objektu, ktorý by ho 
vystihoval. V 1. nadzemnom pod-
laží bude využívaný dobrovoľným 
hasičským zborom a urbárom 
obce. Nachádza sa tu rokovacia 

miestnosť, kuchynka, sociálne za-
riadenia. V 2. nadzemnom podlaží 
(podkroví) je vytvorený priestor, 
ktorý by sme mohli využiť do 
budúcna pre spoločenské vyži-

tie. Konkrétne rozhodnutie ešte 
v tejto veci nepadlo. Je možné, 
že dočasne budú priestory plniť 

funkciu náhrady materskej školy 
počas jej rekonštrukcie na zvý-
šenie kapacity. V tomto roku plá-

nujeme aj za pomoci fi nančných 
prostriedkov z Nadácie Kia Mo-

tors Slovakia túto budovu zatep-
liť, podbiť priestor pod strechou a 
doladiť farebnou fasádou. Koniec 

koncov každý, kto mal záujem, si 
mohol dané priestory v prvú aprí-
lovú sobotu pozrieť osobne na ich 
prehliadke, čo aj niektorí občania 

využili.

Ešte by som rád poukázal na 
zmeny, ktoré nastali v súvislosti 
s triedením a zberom odpadu. 

Požiadal by som našich občanov, 
aby stavebný odpad, ktorý odkla-
dajú do kontajnera za obecným 
úradom, bol skutočne stavebným 
odpadom a nehádzali sa tam na-

príklad plasty, sklo, polystyrén, 
papier a iné komodity. Na tie má-
me samostané nádoby a už dlh-
šiu dobu ich triedime. Poplatok 
za stavebný odpad je 0,078 €/kg. 

Umiestnenie stavebného odpadu 
do kontajnera je potrebné nahlá-
siť na obecnom úrade vopred a 
následne uhradiť poplatok podľa 
kilogramov.

Čaká nás aj vývoz nadrozmerné-

ho a nebezpečného odpadu, kto-
rý sa v našej obci realizuje 2krát 

do roka. V tabuľke na strane č. 6 si 
môžete pozrieť prehľad komodít, 
ktoré sa zbierajú.

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Dom nádeje (dom smútku) požehnal 
pán farár Pavol Kalabus 30. marca 2016.

Zrekonštruované priestory na obecnej 

nehnuteľnosti na ulici Potočná č. 129/2.
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Nededza
získala Pečať
rozvoja obce

Z každého rožku troškuZ každého rožku trošku

V sále kultúrneho domu sme 20. februára privítali divadelníckych 

ochotníkov zo Strečna, ktorí sa pred plným publikom predstavili so 

súčasnou situačnú komédiou českého dramatika a režiséra Antoní-
na Procházku s názvom „S tvojou dcérou nikdy!“ Dej nás zaviedol 

do dvoch obyčajných domácností. Kukučkovci riešili hroziacu krízu 

stredného veku a zároveň sa snažili zvládať výchovu dospievajúcej 
dcéry Sandry. Oporou im mali byť dlhoroční priatelia Šimkovci. Dej 

sa však vyvíjal presne opačne, ako by si postavy želali. V hre nebola 

núdza o bizarné situácie a komplikované zápletky, čo v našej sále 

mnohokrát vyvolalo salvy smiechu. Herci zo Strečna zabávali ľudí 
z Nededze, Tepličky nad Váhom, Gbelian a Kotrčinej Lúčky. Skvelé 

výkony a bláznivé zápletky hry vyústili v standing ovation zo strany 

publika. Týmto ďakujeme Miestnej organizácii Matice Slovenskej zo 
Strečna za výborné predstavenie!

Divadlo zo Strečna pobavilo Nededzu i okolité obce

Fašiangový 
sprievod zaujal 
aj tento rok
Chladný 6. február v obci Nededza patril tónom Zástran-

skej muziky, spevu a tancu obyvateľov, skrátka Fašian-

gom. Tešíme sa, že občania našich mládežníkov milo pri-

vítali a bolo vidno, že sprievod im robil radosť. Veríme, 

že opäť o rok sa spolu zabavíme na ľudovú nôtu.

Stranu pripravila Alica Hodásová

Národné informačné stredisko Slovenskej republi-

ky, a.s., hodnotilo slovenské obce a mestá na zák-

lade viacerých ekonomických údajov. Z 2926 miest

a obcí sa obec Nededza zaradila medzi 37,7% obcí

s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak 
pečať rozvoja obce. 

Starosta obce

sa stretol

s prezidentom SR

Stranu pripravila Alica Hodásová

Dňa 1. februára 2016 sa starosta obce Peter Vajda za 

prítomnosti viacerých osobností žilinského kraja zú-

častnil stretnutia s prezidentom Slovenskej republiky 
Andrejom Kiskom. Účastníci  diskutovali o súčasnej 

situácii na Slovensku i o problémoch v Európe.

• Vybudovanie športovej haly pre obyvateľov obce v areáli OŠK
• Zavedenie kompostérov na BRO do všetkých domácností v obci
• Budovanie infraštruktúry v nových lokalitách na IBV
• Výstavba bytového domu pre obyvateľov obce
• Realizácia protipovodňových opatrení na potoku a vybudovanie 

suchých poldrov na zachytenie prívalových vôd
• Rozširovanie cyklotrás v katastrálnom území obce Nededza
• Rekonštrukcia kaštieľa zo 16. storočia
• Výstavba nového mosta cez potok Kotrčiná do lokality Stav
• Budovanie chodníkov na území obce
• Zvyšovanie kvality vzdelávacieho systému v obci so zameraním 

na výchovu a zlepšenie sociálnych zručností
• Vybudovanie rozhľadne v obci

• Vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku
• Regulácia potoka Kotrčiná
• Zateplovanie obecných budov
• Vybudovanie námestia pred obecným úradom a kaštieľom
• Vytvorenie monitorovacieho systému počasia a škodlivín
• Rozšírenie kamerového systému v obci
• Vybudovanie denného stacionáru pre seniorov
• Riešenie dopravného systému v obci
• Ďalšie rozširovanie propagácie obce
• Zvyšovanie kvality vzdelávacieho a kultúrneho systému
• Rozširovanie skladových kapacít pre obec
• Podpora vybudovania optickej siete a podpora internetizácie

Akčný plán programu rozvoja obce Nededza na roky 2015 - 2020

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD je odpad, ktorý produkujeme pri re-
alizovaní drobných stavebných prác, ako je oprava rodinných do-

mov, terás, chodníkov. Patrí tu: betón, tehly, obkladačky, dlaždice, 
keramika (tú je však potrebné rozbiť na menšie kusy).

Termíny pre vývoz nadrozmerného a nebezpečného odpadu 
v roku 2016:

30.04.2016 – nadrozmerný (veľkoobjemový) odpad
07.05.2016 – nebezpečný (elektronický) odpad
01.10.2016 – nadrozmerný (veľkoobjemový) odpad
08.10.2016 – nebezpečný (elektronický) odpad

NADROZMERNÝ/ OBJEMNÝ ODPAD je to odpad, ktorý z dôvodu 
veľkých rozmerov nie je možné vložiť do klasických zberných ná-
dob na komunálny odpad. Príklady nadrozmerného odpadu sú: 
koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, matrace, detské kočíky, 
okná bez skla, dvere bez skla a  podobne.

Do nadrozmerného odpadu však NEPATRÍ:
• pneumatiky!!!

• drobný stavebný odpad ako napríklad tehly, betón, ob-

kladačky, dlaždice, panely, štrk, starý cement, staré váp-
no, sklobetón a podobne!!!

• biologický odpad / tráva, konáre, lístie, slama, seno a po-

dobne /!!!  
• elektrický a elektronický odpad /chladničky, televízory, 

rádiá, počítače a podobne!!!

• ďalší nebezpečný odpad, napríklad farby, riedidlá, zá-
hradkárske postreky a hnojivá, motorové a rastlinné ole-

je, obaly z nebezpečných látok, akumulátory, batérie a 
podobne!!!

• azbest a azbestová krytina!!!
• odpady, ktoré patria do triedeného zberu!!!
• zmesový komunálny odpad!!!

Odpady , ktoré sa  budú zbierať v kategórii NEBEZPEČNÉ:

Elektrický a elektronický odpad, akumulátory a batérie ,alkalické 
batérie a monočlánky, farby, riedidlá, prípadne prázdne obaly z 
nebezpečných látok, motorové oleje,  rastlinné oleje /nezmieša-
vať/, záhradkárske postreky a hnojivá, žiarivky.
TEKUTÝ , PRÁŠKOVÝ alebo DROBNÝ KUSOVÝ ODPAD  musí byť v 

uzavretých a tesných nádobách.
Elektrický a elektronický odpad by mal byť nerozobratý a podľa 
možnosti kompletný.

NEBUDÚ  sa zbierať PNEUMATIKY, AZBEST, STAVEBNÝ ODPAD, 
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD, NADROZMERNÝ ODPAD, BIOLO-
GICKÝ ODPAD.
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V
ajíčko odjakživa v ľuďoch 
vzbudzovalo záujem. Čo 

bolo skôr? Vajce, sliepka? 
Táto otázka trápila aj našich pred-
kov. Vajce odjakživa považovali za 

materia prima, doslova prvotnú 
hmotu, z ktorej vzniká nový život, 

symbol znovuzrodenia. Symbol 
vajca je preto veľmi silný a nie je 
náhoda, že sa spája s Veľkou no-

cou či obdobím jari. Nesie nielen 
životnú funkciu vzniku nového 
života, ale symbolicky je predsta-
viteľom aj nového duchovného 
života. V niektorých kultúrach sa 

dokonca dávalo vajce aj do hro-
bu, aby priviedlo k ďalšiemu živo-
tu, ktoré začína po smrti. Vajce sa 
objavuje aj v príbehoch východ-
nej ortodoxnej kresťanskej tradí-

cii. Mária Magdaléna oznamovala 

rímskemu cisárovi Tiberiovi, že 
Kristus vstal z mŕtvych. Tiberius 
sa posmešne vyjadril, že to skôr 

vajce zmení farbu, na čo sa vajce 
zafarbilo do červena. Odtiaľ po-

chádza nielen vysvetlenie, prečo 
sa objavujú náboženské posta-

vy východných cirkví s vajcom v 
ruke, ale aj prečo je červená farba 
vajíčok v týchto krajinách počas 

Veľkej noci tak obľúbená.

Samozrejme, vajcia sa bohato 
využívali aj v rodinách prostých 
ľudí a väčšinou rozprávali o ľud-

ských túžbach. Nielen farba, ale 
aj motív veľkonočných vajíčok 
mali svoju pointu. Maľovali sa sln-
ká v tvare kruhu, niekedy s lúčmi, 
niekedy bez, čo boli znamenia 

ochrany pred chorobou, nešťas-
tím alebo pred tzv. diablovým 
okom.  Vlnovka symbolizovala 
vodu a spájali sa s ochranou pred 
požiarom, veterná ružica vietor, 

ktorý mal prifúkať dobrú energiu. 

Zobrazovali sa kríže, ale aj ost-
ne, tŕne, vidličky či šípy s cieľom 
chrániť obdarovaného. Výjavy 

prírody mali tiež svoje významy. 
Žaluď a dubový list symbolizoval 

silu a plodnosť, jabloň plodnosť 
a zdravie. Plod čerešne sa spájal 

so ženskou krásou, prinášal šťas-
tie a lásku, jedľová vetvička zas 
symbol mladosti a dlhého živo-

ta. Trojlístky, štvorlístky, fazuľky 
či hrášok zas mali zahnať hlado-

mor. Kvety ako ruže, slnečnice, 
tulipány či  konvalinky slúžili na 
oslavu jari. Niektoré vajíčka boli 

zdobené obrazmi rebríkov pre 
hľadačov šťastia, sitko bola túžba 
vedieť rozoznať dobro a zlo, košík 
sa spájal s materstvom a chodník 
správnu cestu k večnosti. Svoje 

miesto mali aj zvieratá či nakres-
lená aspoň časť z nich, ako zaja-
čie ušká, barančie rožky. Pavúky 
a pavučiny znamenali vytrvalosť, 
trpezlivosť a umelecké nadanie, 

motýle zas bezstarostné detstvo 

alebo ľahkú cestu k večnému ži-
votu.

Taktiež bola dôležitá farba. Čer-
vená znamenala vášeň a vitalitu 

a naši predkovia jej dokonca pri-
sudzovali ochranu pred uhranu-

tím. Žltá evokovala slnko, obilie, 
med, čiže hojnosť a bohatstvo. 
Zelená vyjadrovala radosť zo 

znovuzrodenia, nový rast. Ak sa 
podarovalo niekomu zelené vaj-

ce, bola to snaha týmto úkonom 
sa zmieriť. Fialová, hlavne pre 
chlapca od dievčaťa, však zna-

menala, že musí byť viac trpezli-
vý a na dievča si počkať.

Určite si nájdite čas na maľovanie 
veľkonočných vajíčok. Techník je 

veľmi veľa a výzdobu z vami vy-
maľovaných kraslíc v žiadnom 
obchode nekúpite. Nehovoriac, 
že si pri maľovaní oddýchnete a 
s vašimi deťmi či blízkymi zažije-

te veľa zábavy. Snáď tieto zvyky, 

ktoré udržiavali už naši prarodi-
čia, s technickým vekom 21. sto-
ročia len tak ľahko nevymrú.

N
ový kostol v obci sa od jeho požehnania pred zhru-
ba rokom, stále teší hojnej návštevnosti. Pre kres-
ťanov tak významnému času - obdobiu Veľkej noci 

predchádzalo i v našom bohostánku veľké upratovanie. Na 
budove sa však nachádzajú viaceré ťažšie dostupné miesta 
zvládnuteľné len s pomocou techniky. A tak v jednu marco-
vú sobotu naši hasiči z dobrovoľného hasičského zboru vy-
súkali rukávy a za pomoci rebríkov a ďalších mechanických 
zariadení sa popasovali s neporiadkom v kostole tak, aby 
sme mohli Veľkú noc sláviť v čistom a peknom chráme, za 
čo im patrí srdečné poďakovanie!

Hasiči si v kostole 

poradili s neporiadkom

Text: Pavol Kalabus, 
farár farnosti v Gbeľanoch

Vajce alebo sliepka?

Text: Alica Hodásová

Foto: Milan Gašiak

V
eľká noc je najväčším sviatkom celého liturgic-
kého roka. Slávenie Veľkej noci sa pohybuje od 
23.marca do 24.apríla, podľa jarného splnu me-

siaca. Vychádza sa zo starej hebrejskej tradície, že túto 
noc Boh zázračne vyviedol hebrejský národ z egyptské-
ho otroctva.

Na pamiatku tejto udalosti Hebreji každý rok slávili Veľko-
nočnú večeru. Aj Pán Ježiš ju slávil v kruhu svojich apo-
štolov. Keď ju slávil pred svojím umučením, vniesol do jej 
slávenia nové prvky. Chlieb a víno sa na jeho slová stávajú 
sviatostným Telom a Krvou samého Pána, teda Eucharis-

tiou. Baránok bol hlavným jedlom Veľkonočnej večere. 
Pripomínal spôsob, akým  Hebreji unikli smrti, keď boli 
v Egypte. Krv zabitého baránka natretá na zárubni dverí 

VEĽKONOČNÁ SLÁVNOSŤ OČAMI 
PÁNA FARÁRA bola znakom pre anjela smrti, aby obišiel takýto dom (Ex 

12). Pán Ježiš Kristus po slávení Poslednej večere sa stal 
novozákonným Veľkonočným Baránkom, lebo sa obeto-
val za naše hriechy na oltári kríža. Na ňom vylial svoju krv 
za nás „na odpustenie hriechov“. Súčasne sa však stal aj ví-
ťazným Baránkom, lebo premohol smrť a vstal z mŕtvych. 
Tým nás oslobodil z moci hriechu a smrti.

My udalosti Kristovho umučenia a vzkriesenia slávime 
počas troch dní, ktoré sme nazvali Veľkonočné trojdnie. 
Sú to: Zelený štvrtok, Veľký piatok a Nedeľa Pánovho 
zmŕtvychvstania. Ak nám náš Pán a Boh doprial aj tento 
rok sláviť Veľkonočnú slávnosť, je to pre nás výzva obno-
vovať svoj život v Pánovi. Máme sa reštartovať k novému 

životu Božieho dieťaťa. A to sa nám podarí len pomocou 
Pánových sviatostí.

Paleta farieb 
na tanieri

Stranu pripravila: Eva Medvedíková

K
aždý z nás pozná ten 

pocit, keď otvorí dvere a 

ovanie ho jarný vzduch. 
Má zemitý nádych a každou 

bunkou vášho tela prejde po-

znanie, že jar je tu. Že zem je 

pripravená opäť vytiahnuť na 
zemský povrch plody svojej 

práce. Človeka to priam láka 

niečo do pôdy zasiať a sledo-

vať výsledok svojej snahy. Tak, 
ako zem vlieva novú energiu s 

príchodom jari do každého z 

nás, sa veľa ľudí snaží prispieť 

svojou záhradníckou troškou 
a vliať energiu do zeme. Či je 

to nekonečným zalievaním, 
kyprením, plevaním. Záhrad-

nícke časopisy lákajú plánmi 
ako vysadiť svoju záhradu, 

obchody so záhradníckymi po-
trebami zas sľubujú ohromnú 

úrodu, ak si kúpite ich priesa-

dy. Je ale na každom z vás, čo 

sa rozhodnete si vypestovať, 

čo vám chutí a akému profi lu 
vitamínov dáte zelenú. Je zau-

jímavé, že farba zeleniny alebo 

ovocia dokáže predurčiť, aký 

typ živín obsahujú a ktorému 
systému vášho tela sú tak naj-

viac adresované. Či už tomu 

dáte za pravdu alebo to bude-

te radiť medzi placebo efekty, 
tu je pár pohľadov na farbu 
zeleniny a ako ovplyvňuje 

vaše vnútorné ja. A keď už nič 
iné, tak možno vám pomôže s 

výberom zeleniny, z ktorej po-
skladáte nielen svoj jedálniček, 

ale možno aj svoju hriadku. A 
to nespomínam, ako sa dá vy-

hrať so všetkými farbami a ich 
kombináciami pri aranžovaní 

sobia protizápalovo, chránia 

cievy  a zlepšujú krvný obeh.

Zelená: Látku zvanú chlorofyl 
nájdeme napr. v zelenom ša-

láte, hrášku, uhorke, avokáde 

a taktiež v zelených jablkách, 

hruškách či hrozne. Nachádza 

sa aj v bylinkách, ako je bazal-
ka, petržlen či rozmarín. Zele-

né ovocie a zelenina pôsobia 

očistne a majú detoxikačný 

účinok. Často obsahujú aj lát-
ku luteín, ktorá je dôležitá pre 

štruktúru buniek a chráni naše 

oči.

Modrá/fi alová: Do farebnej 

skupiny modrej a fi alovej patrí 

napr. baklažán, červená repa, 

čučoriedky, slivky alebo čierne 
ríbezle. Látky v nich obsiahnu-

té chránia našu pokožku a cie-

vy pred starnutím.

Oranžová/žltá: Žlté či oranžo-
vé ovocie a zelenina obsahujú 

karotenoidy a podporujú náš 
imunitný systém a metaboli-

zmus. Do tejto skupiny patrí 

napr. tekvica, mrkva, banány, 
citróny, alebo pomaranče.

taniera, aj keď chystáte len ra-

ňajky uprostred týždňa. A ver-

te, tú námahu neocenia len tí 
najmenší.

Červená: Červené ovocie a 

zelenina, ako sú paradajky, 
reďkovky alebo jahody, pô-

sobia povzbudzujúco a spo-

maľujú proces upchávania 

ciev, ktoré vedú ku kardio-
vaskulárnym ochoreniam či 

poruchám prekrvovania dol-

ných končatín.

Biela: K bielej farbe patrí 

najmä zelenina ako napr. 
špargľa, zeler, fenikel, cibuľa či 

cesnak. Táto vlastne bezfareb-
ná zelenina obsahuje mnoho 

vitamínov a minerálnych lá-
tok. Najmä cibuľa a cesnak pô-
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Nadácia Kia Motors Slovakia 

organizovala tento rok Detskú 
lyžiarsku školu počas jarných 

prázdnin. Škola bola realizo-
vaná dennou formou v lyžiar-

skom stredisku Vrátna Free Ti-

me Zone. Deti sa naučili ako 

sa správať na zjazdovke, ako si 

skontrolovať lyžiarsky výstroj, 

prešli sa na snežniciach po voľ-
nej prírode a skúsili i mnoho 

iných zaujímavých aktivít ako 

bol karneval na svahu či lyžiar-
ske preteky. Prioritou samozrej-

me bolo lyžovanie. To deťom z 

Nededze, ktoré sa školy zúčast-

nili, podľa slov inštruktorov išlo 

výborne a  malí lyžiari vo veku 
6 – 11 rokov si podľa vlastných 

slov perfektne užili

Poďakovanie patrí nielen in-

štruktorom, ktorí sa deťom ve-

novali, ale i Nadácii Kia Motors 

Slovakia za prípravu a organizá-

ciu lyžiarskej školy!

ŠPORTOVÉ OKIENKO

Text: Alica Hodásová

Foto: archív Nadácia Kia Motors Slovakia

Keď sa rok s rokom stretol, 

tak svoje hokejky už tradične 
skrížili slobodní i ženatí muži 

z Nededze. Na novoročnom 

hokejbalovom zápase medve-
ďov na multifunkčnom ihrisku 

v našej obci sa naháňal nielen 
puk, ale i deti. Tí, ktorí prišli po-

MEDVEDI 
SA POPASOVALI 
S HOKEJKAMI

Text: Alica Hodásová
Foto: archív obce

Text: Katarína Maršalová

Ž
ilinský samosprávny kraj
(VÚC) v spolupráci s do-
brovoľnými hasičskými 

zbormi zo Žilinského kraja vy-

tvoril knižnú publikáciu o hasi-
čoch. Každý hasičský zbor, kto-
rý sa chcel podieľať na tvorbe 
knihy a byť jej súčasťou, odoslal 
informácie a fotografi e o svojej 

DHZ. Za našu obec sa na tvorbe 
knihy podieľali Darina Janušová 
a Alica Hodásová. Na základe 
toho sa vytvorila veľká kniha, 
v ktorej sa nachádzajú tie najza-

ujímavejšie informácie o hasi-

POĎME DO MÚZEA! NADÁCIA KIA MOTORS SLOVAKIA
ZORGANIZOVALA LYŽIARSKU
ŠKOLU

Hasiči sa stali súčasťou 
histórie v Žilinskom kraji

čoch, a ktorá už bude súčasťou 
histórie Žilinského kraja.

Dňa 13.12.2015 v obci Predmier 

predseda VÚC Juraj Blanár odo-
vzdával tieto knihy všetkým 
hasičským zborom, ktoré sa 
nachádzajú v publikácií. Z náš-
ho tímu prevzal knihu Ľubomír 

Staňo. V súčastnosti sa výtlačky 
knihy nachádzajú v archíve DHZ 
v zbrojnici a v obecnej knižnici.

Text: Michal Janek

Foto: archív DHZ

M
úzeum je inštitúciou, 
ktorá nám pomáha 
orientovať sa v súčas-

nom svete pri hľadaní toho, kto 
sme, odkiaľ prichádzame a kam 
smerujeme. Preto je pre nás 
rozhodne prospešné aspoň raz 
za čas nejaké múzeum navští-
viť. Vhodnou príležitosťou je 18. 
máj, Medzinárodný deň múzeí.

Už od roku 1977 oslavuje komu-
nita múzejníkov 18. mája Me-
dzinárodný deň múzeí. Väčšina 
svetových múzeí počas víkendu 

okolo tohto termínu pripravu-
je pre návštevníkov množstvo 

aktivít, aby s nimi oslávila svoju 
existenciu a upozornila na vý-

znam pamäťových organizácií 
v našej spoločnosti. Zároveň 

má v čo najväčšej miere pre-
zentovať kultúrne dedičstvo, 

význam jeho záchrany a ochra-
ny. Pretože kultúrne dedičstvo 

je odkazom našich predkov, 
s ktorým dennodenne žijeme 
a ktorý raz my odkážeme našim 
potomkom. Je to spoločné bo-
hatstvo všetkých ľudí na svete, 
bez ohľadu na to, v ktorom kúte 
zemegule bývajú. Každý človek 
má právo pýšiť sa týmto bohat-

stvom, ale takisto má povinnosť 
chrániť ho a zveľaďovať.

Na Slovensku si sviatok mú-
zeí každoročne pripomíname 

v rámci podujatí pod spoloč-
ným názvom Noc múzeí a ga-
lérií. Mnohé múzeá a galérie 
ostávajú otvorené do nesko-
rých večerných hodín a okrem 
klasických prehliadok expozícií 
ponúkajú aj nevšedné zážitkové 
programy. Často otvárajú svo-

je skryté komnaty a odkrývajú 
tajomstvá, schovávané pred 
zrakom verejnosti. Takto môžu 
návštevníci preniknúť do tajov 
,,muzeálnej kuchyne“. Odkrý-

vanie tajomstiev pomáha verej-
nosti aj prostredníctvom takto 
nadobudnutých poznatkov 
a informácií lepšie pochopiť výz-
nam múzeí.

Aj v našom okolí sa nachádza 
niekoľko múzeí. Jedným z tých, 

ktoré sa pravidelne už niekoľ-
ko rokov zapája do podujatia 
Noc múzeí a galérií, je Považské 
múzeum. V blízkosti našej ob-
ce sa nachádzajú dve expozície 

tohto múzea, ktoré aj tento rok 
chystajú zaujímavý program 
a to hrad Strečno so stredovekou 
dedinou Paseka a Budatínsky 
hrad so sprístupnenou vežou a 
expozíciou drotárstva(expozícia 
drotárstva bude otvorená v po-
lovici apríla).

Každé miesto na Zemi, každá 
pamiatka, každé múzeum je 

jedinečné. Svojím vzhľadom, 
históriou, atmosférou... Pres-
ne také sú aj slovenské múzeá 

a pamiatky. Preto neváhajte 
a príďte 18. mája odhaliť ich je-

dinečnosť.

vzbudzovať chlapcov k statoč-
ným výkonom, si pochvaľovali 

i exhibičný zápas dorastencov 

Vyšný verzus Nižný koniec. Po 
niekoľkých ročníkoch turnaja 

sa podarilo ženatým mužom 
zdolať tých slobodných
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T
ak, ako po iné roky, aj 
teraz zavítal do našej 
materskej školy šašo, 

ktorý pozval deti na karneval. 
Zaspievali sme mu peknú pie-
seň a zarecitovali báseň, a tiež 

sme ho pozvali medzi nás na  
karneval. Nálada bola výborná, 

deti sa zabávali, tancovali a aj sa 
pohostili na dobrotách, ktoré im 
pripravili ich šikovné maminky. 

Aj pani učiteľky a pani kuchárky 
prišli medzi detičky  v maskách.
A že nám bolo naozaj skvele,

si môžete pozrieť aj na fotogra-
fi ách. 
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Karnevalová zábava

i poučné divadielko

osviežili jar

v materskej škole

Text: Vlasta Hrušková 

Foto: Archív MŠ

V polovici marca k nám zavítalo 
divadielko s rozprávkou „Malí 

huncúti“. Tá poukazovala deťom 
na slušné správanie v materskej 

škole, bola spojená so spevom, 
do ktorého sa začlenili aj deti. 

Celé divadielko malo poučný 
charakter a deťom sa páčilo naj-

mä to, že boli aktívne zapojené 
do deja.


