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LESY – PĽÚCA ZEME
Apríl je mesiac lesov. Lesy sú významnou zložkou životného prostredia. 
Lesy zohrávajú dôležitú úlohu v prírode i v ľudskom živote. Lesy produ-
kujú  nevyhnutný kyslík. Lesy sú pľúca Zeme...

Každý z nás vie, čo je to les. Vie, z čoho sa skladá a čo ho tvorí. Aj 
napriek tomu si však málo uvedomujeme, čo lesy pre nás znamenajú, aký 
podstatný zmysel predstavujú pre našu existenciu. Lesy sú súčasťou kra-
jiny, poskytujú  domov mnohým rastlinám a živočíchom, ktoré sú časťou 
potravinového reťazca. Tvoria a spevňujú pôdu, chránia ju pred eróziou, 
resp. spomaľujú eróziu. Zatiaľ čo 1 cm pôdy z kukuričného poľa zmizne 
v priemere za 15 rokov, z obilného zhruba za 300 rokov, tak z lesa je to 
až za niekoľko tisíc rokov. Lesy upravujú teplotu a vlhkosť krajiny, pod 
stromami je vždy o niekoľko stupňov chladnejšie. Zatiaľ nebol vytvore-
ný žiadny iný materiál, ktorý by pri danej hmotnosti odviedol toľko tepla 
ako jeden živý strom. 

Lesy zachytávajú a akumulujú čistú vodu. Naše lesy zadržiavajú 
štyrikrát viac vody ako všetky vodné nádrže na Slovensku. Znižujú tiež 
riziko povodní. Faktom je, že extrémne ,,storočné“ povodne, ktoré nás 
v súčasnosti trápia, začali vznikať až v súvislosti so stredovekým odles-
ňovaním pohraničných pohorí. 

Lesy produkujú kyslík, realizujú fotosyntézu, najväčšou mierou sa 
podieľajú na tvorbe dýchateľnej atmosféry okolo Zeme. Pomocou fo-
tosyntézy zachovávajú rovnováhu medzi kyslíkom a oxidom uhličitým. 
Jeden hektár ihličnatého lesa vyprodukuje za rok 30 ton kyslíka, listnatý 
les o polovicu menej. Lesy filtrujú vzduch, pohlcujú prach a rádioaktivi-
tu. Je dokázané, že les blahodárne pôsobí nielen na zdravie človeka, ale 
aj na ľudskú psychiku.

Najväčším nepriateľom lesov je sám človek, jeho netolerantnosť 
a neschopnosť vidieť dôsledky vlastných činov. Človek stále vo väčšej 
miere poškodzuje svoje vlastné prostredie, najviac však ťažbou, či už 
zákonnou alebo nelegálnou. Ročne sa vyťaží približne 105 000 km² 
lesa, čo je viac ako dve naše republiky. Odlesňovanie spôsobuje vážne 
škody na prostredí. Narušuje sa vodný režim krajiny, dochádza k zosu-
vom a erózii pôdy, k jej znehodnoteniu. Redukuje sa produkcia životne 
dôležitého kyslíka, nezachytáva sa oxid uhličitý, čo vedie k skleníko-
vému efektu. 

S ťažbou dreva sú spojené nevyhnutné zásahy do lesného prostre-
dia. Transport dreva pri ťažbe spôsobuje najväčšie škody. Veľké a ťaž-
ké mechanizmy poškodzujú kmene i korene stromov. Na poškodených 
miestach vznikajú infekcie drevokaznými hubami. Nesprávne volené 
mechanizačné prostriedky na dopravu dreva môžu veľmi poškodiť pôdu. 
Narušujú takisto vodný režim a zhoršuje sa režim živín. 

Aj napriek uvedenému sa v ťažbe dreva pokračuje a stále sa zvyšu-
je. Pri súčastnom tempe spolu zo zamorením ovzdušia môžu lesy úplne 
zmiznúť z povrchu Zeme už za 50 – 90 rokov. Stav je prinajmenej alar-
mujúci. Stromy, ktoré rastú stovky rokov, sa ako papier použijú za 3 dni. 
A na čo nám budú kilá papieru, keď nebudeme mať žiadne lesy? Na čo 
nám bude krásny drevený nábytok, keď nebudeme mať kyslík?

Hoci majú lesy očividne obrovský význam, nezastávajú pozíciu, kto-
rú by si skutočne zaslúžili. Neustále dochádza k ich rúbaniu, poškodzo-
vaniu, znečisťovaniu či ničeniu. Avšak je načase to zmeniť. Je potrebné 
začať prejavovať lesom patričnú úctu. Veď tak, ako človek nedokáže žiť 
bez pľúc, tak ani naša Zem nevie existovať bez tých svojich. Preto by 
sme mali chrániť naše lesy – pľúca Zeme. Veď práve im do značnej miery 
vďačíme za to, že žijeme. KM + internet

Neľakajte sa, milí spoluobčania, nevrátili sme sa o štvrťsto-
ročie späť. I keď niekedy by to možno nebolo na zahodenie. 
Tá päťročnica preto, lebo sa práve začal piaty rok vydávania 
Nededžana. My sme radi, že sme sa dostali do tohto „predškol-
ského veku“ a veríme, že tá radosť je obojstranná. Veríme, že 

úspešne dorastieme aj do 
veku „povinnej školskej do-
chádzky“. Dúfame, že s Va-

šou pomocou ju aj úspešne zvládneme. Nateraz nám ale stačí, 
vážení spoluobčania, keď poviete, že sme zvládli toto číslo 
časopisu. Číslo, ktoré sa k Vám dostalo v predveľkonočnom 
období. 

O Veľkej noci sme už toho v predchádzajúcich Nededžanoch 
popísali veľa. Nechceme sa opakovať, takže v tomto čísle sa 
o nej už veľa nedočítate. Veríme však, že si tu nájdete mnoho 
ďalších informácií a zaujímavostí zo života našej obce.

Oddýchnite si od jarného upratovania a začítajte sa do náš-
ho, ale predovšetkým Vášho Nededžana.

Prajeme Vám, milí spoluobčania, úspešné zvládnutie jarnej 
únavy a príjemné prežitie Veľkej noci.
� redakčná�rada�

O slovo jar sa prihlásila,
sneh i ľad už roztopila.
Jarné kvety oko tešia,

nálada je hneď veselšia.PäťrOČNIca
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Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 1, 2 a 3
UZNESENIA

z prvého zasadnutia obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa  

27. decembra 2010

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

A.  berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B.  konštatuje, že

1. novozvolený starosta obce PhDr. Peter Vajda zložil zá-
konom predpísaný sľub starostu obce

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili záko-
nom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľ-
stva:

 a) Jozef Bíroš
 b) JUDr. Marián Cesnek
 c) Milan Drábik
 d) Ing. Juraj Hreus
 e) Ing. Miloš Janek
 f) Ing. Igor Štefanov
 g) Ing. Vladimír Zajac

C.  zriaďuje

komisie a to:
1. stavebnú, životného prostredia a verejného poriadku
2. finančnú a sociálnych vecí
3. kultúry, mládeže, športu
4. komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrova-

nie sťažností

D.  volí

1.	 predsedu komisie stavebnej, životného prostredia 
a verejného poriadku : JUDr. Marián Cesnek

	 –	 členov komisie stavebnej a životného prostredia: a) 
poslancov: Jozef Bíroš 

 b) odborníkov z radov obyvateľov obce
 Marián Ďugel
2. predsedu finančnej komisie a sociálnych vecí: Ing. Mi-

loš Janek
 – členov komisie finančnej a sociálnych vecí: a) po-

slancov Ing. Juraj Hreus, Ing. Vladimír Zajac
3. predsedu komisie kultúry, mládeže, športu: Milan 

Drábik
	 –	 členov komisie kultúry, mládeže, športu: a) poslan-

cov Ing. Juraj Hreus
 b) odborníkov z radov obyvateľov obce:
 MUDr. Dagmar Bollová
 Bc. Darina Janušová
 Božena Jankovská
4. predsedu komisie verejného záujmu a prešetrovanie 

sťažností: Ing. Vladimír Zajac (KDH)
 – členov komisie pre ochranu verejného záujmu 

a prešetrovanie sťažností: a) poslancov:
 JUDr. Marián Cesnek (SMER)
 Ing. Igor Štefanov (SNS)

5.	 poslanca na zvolávanie a vedenie obecného zastupi-
teľstva v zmysle. § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 
veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta, zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov: Ing. Miloš Janek

E.  schvaľuje
 plat starostu v zmysle zákona č. 253/1994 Zb. v znení 

neskorších predpisov, zvýšený o 35 %

F.	 poveruje
 – v zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Igora Štefa-
nova ako zástupcu starostu obce

G.  odporúča
starostovi obce
– posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce. 

Uznesenie č. 2/2011:

Z riadneho 2. (druhého) zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 24. 1. 2011 
o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo

a)  berie na vedomie:

1. uzatvorenie zmluvy o zriadení Spoločného obecné-
ho úradu vo Varíne, na úseku územného plánovania 
a stavebného poriadku, zo dňa 13. 1. 2011

2. uzatvorenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného 
úradu vo Varíne – sociálny úrad, zo dňa 13. 1. 2011

3. doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – 
opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí „ Rekonštrukcia 
miestnych lávok pre peších“: odoslanie príloh

4. informáciu o pokračovaní vysporiadania pozemkov 
pod priemyselnú zónu – pojednávanie na Okresnom 
súde v Žiline

5. informáciu o prebehnutom kontrolnom dni „Rekon
štrukcia miestnych komunikácií“

6. informáciu o zlom stave sociálnych zariadení v kultúr-
nom dome – potrebná rekonštrukcia

7. informáciu o revízií plynových zariadení – zaslaná 
cenová ponuka

8. informácia o vyplatenom zákonnom stanovenom od
stupnom odchádzajúcemu starostovi

9. informáciu o termickom zhodnocovaní odpadov 
v spoločnosti VAS ŽilinaMojšova Lúčka

10. rozhodnutie z Krajského stavebného úradu v Žili-
ne – odvolanie proti rozhodnutiu Obce Gbeľany č. 
2209/90400/SÚ/Za zo dňa 24. 5. 2010:

 – vyhovenie odvolaniu sa účastníka konania Petra 
Janíčka vo veci umiestnenia stavby „Bytový dom 8 b. 
j.“

11. informáciu o povinnosti zverejňovanie zmlúv, faktúr, 
objednávok a ďalších materiálov podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov

12. návrh Ing. Štefanova, ktorým sa vzdáva svojej odme-
ny v prospech Materskej školy vo výške: 66 EUR a Jed-
noty dôchodcov vo výške: 34 EUR

b)  schvaľuje:
1. program Obec. zastupiteľstva doplnený o bod: Súhlas 

s odpredajom pozemkov spoločnosti IL Developments 
NV na základe písomného doporučenia MH SR

 Hlasovanie: Za 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
2. overovateľov zápisnice – Ing. Janek Miloš, Drábik Milan
 Hlasovanie: Za 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
3. výstavbu rodinného domu pre p. Radoslava Mravca 

a manž., s tým, že menovaný dá vypracovať geome-
trický plán, v ktorom bude zabezpečená prístupová 
cesta k pozemkom na záhradkársku oblasť. Cesta 
bude odkúpená za 1 EUR.

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

 Proti – 1 Ing. Hreus 
 Zdržal sa – 0 
4. mesačnú odmenu zástupcu starostu obce vo výške: 

100 EUR
 Hlasovanie: Za 6 Bíroš, , Drábik, Ing. Hreus, Ing. Janek, 

Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 1 JUDr. Cesnek 
5. vnútorný predpis o rozsahu a spôsobe použitia výdav-

kov na reprezentačné a propagačné účely
 Hlasovanie: Za 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
6. súhlasí s odpredajom pozemkov spoločnosti IL Deve

lopments NV na základe doporučenia MH SR č. 
500/20103100MH

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. J anek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
7. predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontro-

lóra na I. a poveruje kontrolórku obce plnením úloh 
podľa plánu práce

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
8. vyučtovanie dotácie od Obce Nededza pre OŠK za rok 

2010 vo výške 10 050 EUR
 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
9. soc. výpomov pre p. Fulierovú Oľgu bytom Nededza 

Majerská č. 108 vo výške 332 EUR.
 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
10. schvaľuje kúpnu zmluvu p. Cesnek Štefan bytom 

Nededza ul. Potočná č. 81 – predaj pozemkov č. par-
cely 564/64, 564/224,97/45 za cenu: 23,79 EUR/m2	
z finančných prostriedkov obce

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
11. poplatok za prenájom sály KD – uskutočnenie plesu pre 

Radu rodičov pri ZŠ v Gbeľanoch vo výške: 50 EUR
 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
12. kúpu 1/3 pozemku v priemyselnej zóne k.ú.Nededza 

č. parcely 564/75 vo vlastníctve Madejová Anna, 
Pavel Miroslav, Balalová Jarmila za cenu: 44,93 EUR/
m2 podľa znaleckého posudku

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
13. správu inventarizačnej komisie o výsledku inventarizá-

cie majetku a záväzkov k 31. 12. 2010
 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

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

c)  ukladá:
1. zabezpečiť predstavenie divadla Košieľka, ktoré odo-

hrá divadelný súbor Jablonové
 Termín: 27. 2. 2011 o 17.00 hod.
 Zodpov.: Obecný úrad
2. perspektívne pripraviť lokalitu Pred Chríp na bytovú 

výstavbu
 Zodp.: Obecné zastupiteľstvo
3. pripraviť webstránku obce
 Zodpov.: Ing. Janek, Ing. Hreus
4. preštudovať správu o termickom zhodnocovaní odpa-

dov v spoločnosti VAS ŽilinaMojšová Lúčka
 Zodpov.: Ing. Hreus

d)  vyhlasuje:
1. v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 18a, o obecnom zri-

adení v znení neskorších predpisov voľbu „ Hlavného 
kontrolóla obce“ dňa 21. 3. 2011

 Termín zaslania prihlášky: 4. 3. 2011

e)  odporúča:
1. starostovi obce rokovať ohľadom kúpy pozemkov. 

parc. č. 421/1, 421/2, 422, 423, ktoré sú vo vlast-
níctve p. Barčiaka Jozefa bytom Chalúpkova 242/47 
Bytčica a 1/3 parc. č. 422 vo vlastníctve Janek Viktor 
Smreková 5 Žilina za primeranú cenu

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
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Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 1, 2 a 3
Uznesenie č. 3/2011:

Z riadneho 3. (tretieho) zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 28. 2. 2011 o 17.00 
hod. v zasadačke Obecného úradu v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo

a)  berie na vedomie:	
1. informáciu o poskytnutej zľave z miestneho poplatku 

za komunálny odpad na základe písomnej žiadosti: 
p. Beliančin Vladimír Na Záhumní 240 a p. Ďuríček 
Peter ul. Potočná č. 99 Nededza

2. informáciu o vykonanej rekonštrukcií sociálnych zari-
adení obecného úradu a o vykonanej rekonštrukcií 
kancelárie obecného úradu

3. informáciu z uskutočneného spoločného verejné-
ho prerokovania „Termické zhodnocovanie odpadu 
v spoločnosti VAS ŽilinaMojšová Lúčka“, ktoré sa 
konalo vo Varíne dňa 15. februára 2011 za účasti 
verejnosti. 

4. informáciu o priebehu prác na príprave sčítania oby-
vateľov, domov a bytov

5. informáciu o ponuke možnosti vykurovania kostola 
metódou elektrického infra

6. informáciu o stretnutí s pracovníkmi KIA Motors 
Teplička nad Váhom ohľadom autobusových spojov

7. Návrh VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na pre-
vádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského 
zariadenia so sídlom na území obce Nededza

8. Návrh VZN č. 2/2011 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov škôl, školských zariadení

9. informáciu o vydanom kolaudačnom rozhodnutí ulice 
Poľná a ulice Pod Vajánkom

10. informáciu o prístupových právach webovej stránky 
obce Nededza www.nededza.eu a jej uvedenie do 
prevádzky

11. informáciu o presune problematiky riešenia ďalšieho 
postupu ohľadom výstavby bytového domu na ďalšie 
rokovanie Obecného zastupiteľstva

12. informáciu o zámere vybudovať osvetlenie cintorína
13. informáciu o výstavbe chodníkov na miestnom cin-

toríne

b) schvaľuje:
1. program Obecného zastupiteľstva
 Hlasovanie: Za – 6 JUDr. Cesnek, Drábik, Ing. Hreus, 

Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
2. overovateľov zápisnice – Ing. Hreus, Ing. Štefanov
 Hlasovanie: Za – 6 JUDr. Cesnek, Drábik, Ing. Hreus, 

Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
3. Štatút obce Nededza upravený na základe novelizácie 

zákona o obecnom zriadení č. 369/90 Zb.

rOEP Nededza
V roku 2009 bol v našej obci ukončený a zapísaný ROEP (register obnovy evidencie pozemkov) 
Nededza . Nakoľko počas dvoch rokov od zápisu  môže Správa katastra v Žiline vykonávať opravy 
v evidencií, žiadame Vás, aby ste si na webovej stránke: www. katasterportal.sk  skontrolovali Vaše 
osobné údaje a údaje o pozemkoch a stavbách. Pri niektorých nahliadnutiach v našom katastri sme 
našli určité nezrovnalosti. Nie je v silách obecného úradu všetko skontrolovať, preto si musíte tieto 
svoje údaje na listoch vlastníctva skontrolovať pomocou internetu. Osobné údaje Vám  na počkanie 
osobne opraví na Správe katastra v Žiline p. Sihelniková vždy v stredu. Počas prebiehania zápisu 
a minulý rok počas možných vykonávaniach opráv v evidencii došlo k viacerým výmenám pra-
covníčok, ktoré mali na starosti obec Nededza. Preto je potrebné tento rok 2011 využiť na možné 
opravy.  A.G. 

Štatistický úrad SR vydáva s účinnosťou od 15. februára 
2011 Metodický pokyn, ktorým sa upravuje postup obcí  
pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2011. Podľa tohto pokynu najneskôr 
18. apríla musí byť na celom území Slovenskej republiky 
ukončený výber sčítacích komisárov. S výberom sčítacích 
komisárov môžu obce začať po 4. marci, keď obvodné 
úrady ukončia tvorbu sčítacích obvodov. Pri sčítaní v roku 
2011 sa bude u nás po prvý raz zisťovať okrem miesta 
trvalého pobytu aj obvyklé bydlisko, teda miesto, na kto-
rom sa obyvateľ zdržiava väčšiu časť roka, kde najčastej-
šie trávi denný a nočný odpočinok. Tento údaj zo sčítania 
môže zaujímavým spôsobom zmeniť počty obyvateľov 
jednotlivých sídiel a v nadväznosti na to aj financie, kto-
ré vo forme podielových daní plynú do obcí. Zisťovanie 
obvyklého bydliska je silnou motiváciou pre obce, aby 
na svojom území zabezpečili sčítanie skutočne každého 
jedného obyvateľa. Významnú úlohu môžu pri tom zohrať 
sčítací komisári. Práve postup pri ich výbere, zabezpeče-
ní činnosti a úlohy sčítacích komisárov tvoria podstatnú 
časť spomínaného metodického pokynu, ktorého cieľom 
je zabezpečiť jednotný postup obcí pri plnení úloh spoje-
ných s úspešným zvládnutím májového sčítania obyva-
teľov, domov a bytov. Sčítací komisári začnú navštevovať 

domácnosti od 13. mája, aby obyvateľom odovzdali sčíta-
cie tlačivá a identifikátory potrebné na právoplatné sčíta-
nie v listinnej podobe i elektronickej forme. Do sčítacích 
formulárov sa budú zapisovať údaje aktuálne k rozhoduj-
úcemu okamihu sčítania, teda k polnoci z piatka 20. mája 
na sobotu 21. mája. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
musia sčítací komisári ukončiť do 6. júna 2011.

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, Ing.  
Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac, Ing. Hreus 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
4. dohodu o ukončení Mandátnej zmluvy uzatvore-

nej v zmysle § 566 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
dňa 1. 12. 2009 medzi zmluvnými stranami MH Invest, 
s. r. o. Bratislava a Obcou Nededza 

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, , Drábik, Ing. Hreus, 
JUDr. Cesnek, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
5. mandátnu zmluvu uzatvorenú podľa § 566 a nasl. 

Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších 
predpisov medzi mandatárom: AC& T Management, 
a. s., Bratislava a mandantom Obec Nededza

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, , Drábik, Ing. Hreus, 
JUDr. Cesnek, Ing.  Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
6. kúpu kaštieľa v Nededzi od spoločnosti MIHO a spol. 

s. r. o., Žilina postavenom na parc.č. 39 v k.ú. Nededza, 
za cenu dohodou vo výške 80 000 EUR, na splátkový 
kalendár na dobu 2 rokov. 

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
7. kúpnu cenu za pozemok parcela č. 564/82 – orná pôda 

o výmere 1550 m2 po Františkovi Sedláčkovi a Judite 
Sedláčkovej, medzi SPF a Obcou Nededza na základe 
rozsudku Okresného súdu v Žiline č. 25C/219/2010
23, v sume: 12 865 € (dotácia od štátu).

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
8. kúpu pozemkov parc. č. 422 o výmere 2136 m2	

– v podiele 2/3, parc. č. 421/1 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 519 m2 v podiele 1/1, parc. č. 
421/2 záhrada o výmere 421/2 o výmere 182 m2	
v podiele 1/1, parc. č. 423 záhrada o výmere 289 m2	
v podiele 1/1, za sumu podľa znaleckého posudku, 
ktoré sú vlastníctve p. Barčiaka Jozefa ul. Chalúpkova 
242/47 Bytčica a Janeka Viktora ul. Smreková 5, Žilina
Solinky – parcela č. 422 v podiele 1/3 za sumu podľa 
znaleckého posudku na splátkový kalendár na dobu 
troch rokov. 

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 
Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0
9. správu hlavného kontrolóra obce o kontrólnej činnosti 

za rok 2010
 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac 

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0
10. odmenu p. Frniaka Mariána – správcu športového 

areálu vo výške 317 EUR mesačne (výška minimálnej 
mzdy)

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

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 1 Drábik
11. kúpu kosačky pre OŠK
 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

Ing. Hreus, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac
 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0
12. poskytnutie stravných lístkov starostovi obce podľa 

pracovného poriadku čl. 6 ods. 5
 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, JUDr. Cesnek, Drábik, 

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

c)  ukladá:
1. vyvesiť na dobu 15 dní návrh VZN č. 1/2011 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy a školského zariadenia so sídlom na území obce 
Nededza 

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

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, škol-
ských zariadení

 Termín: ihneď Zodpov.: Obecný úrad
3. zaktualizovať webovú stránku obce Nededza
 Termín: do 14 dní  Zodpov.: Ing. Hreus 

e)  odporúča:
1. starostovi obce rokovať o odkúpení pozemkov pod 

priemyselnú zónu od Žilina Invest, s. r. o. Žilina čísla 
parciel: 564/51, 564/52, 564/53, 564/55, 564/57, 
564/58, 564/59, 564/60 564/62, 564/63 v podiele 1/1 
zapísaných na LV č. 924, parcelu č. 564/61 v podiele ½ 
zapísanú na LV č. 1095, parcelu č. 564/54 v podiele 2/3 
zapísanú na LV č. 1097, a parcelu č. 564/56 v podiele 
2/3 zapísaná na LV č. 1101 na Obec Nededza

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, , Drábik, Ing. Hreus, 
JUDr. Cesnek, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
2. starostovi obce rokovať o kúpe pozemkov parc.

č. 564/56 v podiele 1/3 vo vlastníctve p. Hanková 
Zuzana parc. č. 564/54 vo vlastníctve Pavel Miroslav, 
Balalová Jarmila a Madejová Anna vo vlastníctve spo-
lu v podiele 1/3 

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, Drábik, Ing. Hreus, 
JUDr. Cesnek, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 
3. starostovi obce rokovať o kúpe alikvotnej časti pozem-

ku parcela č. 97/46 v k.ú. Nededza vo vlastníctve Žiak 
Ignác, Žiak Pavol, Bielik Vladimír, Žiaková Rozália 

 Hlasovanie: Za – 7 Bíroš, Drábik, Ing. Hreus, 
JUDr. Cesnek, Ing. Janek, Ing. Štefanov, Ing. Zajac

 Proti – 0 
 Zdržal sa – 0 

Overovatelia: 
Ing. Hreus Juraj
Ing. Štefanov Igor

PhDr. Peter Vajda
starosta obce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
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Funkciu a povinnosti starostu našej 
obce Nededza som sa ujal v období 
Vianoc. Prvou kultúrnou akciou bolo 
predstavenie ochotníckeho divad-
la „Vianočná koleda“. Išlo o pekné 
a vydarené divadelné predstavenie, 
ktoré zorganizovala naša mládež 
pod vedením Evy Bollovej. Na kon-
coročnom posedení Urbáru obce 
Nededza sa stretli okrem členov 
výboru a  pracovníkov, ktorí robili 
počas celého roka v pozemkovom 
spoločenstve, aj občania pracujúci 
v prospech obce pri vykonávaní ná-
boženských obradov. V kruhu rodiny 
či v spoločnosti priateľov sme každý 
oslávili príchod nového roka 2011. 
Počas prvého dňa nového roka vý-
bor telovýchovnej jednoty zorgani-
zoval na multifunčnom ihrisku špor-
tové podujatie „Novoročný hokejbal“. 
Popri športe alebo povzbudzovaní 
sa každý mohol zohriať domácim 
punčom či vareným vínom. Každý, kto spojil novoročnú prechádzku s tým-
to podujatím, neoľutoval. Najviac sa tešili z víťazstva slobodní a v mužstve 
mládeže tzv. horný koniec. Budem podporovať, aby sa v tejto športovej 
činnosti pokračovalo.

V novom roku som sa pustil do niektorých už rozpracovaných vecí za 
účasti obecného zastupiteľstva a taktiež sme začali pracovať na nových pro-
jektoch .

Z kultúrnych akcií to bol tradičný IX. Ples školy, pod vedením MUDr. Dag-
mar Bollovej. Plesu školy predchádzal Ples poľovníkov s novým výborom, 
ktorý sa konal opäť po dlhšej odmlke. Na oba plesy som bol pozvaný a mô-
žem povedať, že boli pripravené na vysokej úrovni. Bodku za plesovou se-
zónou dali naši športovci tradičným fašiangovým sprievodom po celej obci 
v sprievode kvalitnej rezkej ľudovej hudby. Všetkým organizátorom týchto 
kultúrnych akcií sa chcem touto cestou poďakovať, ako aj ochotníkom z Jab-
lonového, ktorí nám zahrali komédiu Košieľka .Škoda len, že aj napriek tomu 
že predstavenie bolo pekné, tak účasť bola nízka. 

Členovia Obecného hasičského zboru a Jednota dôchodcov zhodnotili 
na zasadnutiach svoju činnosť za rok 2010. Z dôvodu iných povinností som 
sa nemohol zúčastniť výročnej schôdze OHZ, a preto som sa ospravedlnil 
prostredníctvom predsedu Ladislava Staňa a zároveň som pripravený byť 
tejto organizácií nápomocný. 

 Hovorí sa „kultúru národa poznáš podľa čistoty a spôsobu života“, a pre-
to sme dali už na dnešnú dobu nevyhovujúce sociálne zariadenia Obecného 
úradu v Nededzi zrekonštruovať a dnešná podoba už zodpovedá stavu, že 
návštevy, ktoré nás navštívia, už nebudú krútiť hlavou nad stavom týchto so-
ciálnych zariadení. Samozrejme, ešte je potrebné zrekonštruovať aj ostatné 
verejné sociálne zariadenia v kultúrnom dome. Tieto budú spoločne s os-

tatnými prácami uskutočnené hneď, 
ako obdržíme finančné prostriedky, 
ak prejde projek Leader. Zrekonštru-
ovaná bola aj miestnosť na obecnom 
úrade, ktorá bude slúžiť pre pracov-
níčky OÚ. 

Dôležité rozhodnutia riešim spo-
ločne za účasti poslancov obecného 
zastupiteľstva. O všetkom sa môžete 
dočítať na našej obnovenej webovej 
stránke www.nededza.eu. Ďalej pre-
behla kolaudácia ulíc Poľná a Pod Va-
jánkom, a tak táto lokalita je priprave-
ná kompletne na IBV. Od spoločnosti 
MIHO a spol., s. r. o. obec kúpila dom 
so súpisným číslom 3 (kaštieľ) a pri-
pravuje sa aj kúpa pozemkov a domu 
od p. Jozefa Barčiaka. Tu budem spo-
ločne so zastupiteľstvom premýšľať 
o ich ďalšom využití do budúcna.

Stálou prioritou je aj výstavba prie-
myselnej zóny pri Mobise, na ktorú sú 
vyčlenené finančné prostriedky od 

štátu a jej výstavbou bude možné začať realizovať aj reguláciu potoka. V sú-
časnosti pripravujeme územné a stavebné konanie týchto projektov. Výkup 
pozemkov pod priemyselnú zónu chce svoj čas, riešili sme a riešime problé-
my okolo výkupu pozemkov. 

Ako som už spomínal, čaká nás rekonštrukcia kultúrneho domu, WC, 
kuchynky a následne požiarnej zbrojnice. Nakoľko časť stropu odpadla v klu-
be dôchodcov, bude potrebná aj rekonštrukcia javiska. Problémov je dosť 
a jedným z nich je aj obecný autobus, ktorý nemá šoféra. Túto činnosť, ako 
všetci vieme, dlhodobo a veľmi zodpovedne vykonával p. Miroslav Cesnek 
st., za čo mu patrí veľká vďaka. Tieto a mnoho iných problémov sa budem 
spoločne s obecným zastupiteľstvom snažiť riešiť vždy tak, aby sme dospeli 
k spokojnosti občanov. 

Rád by som podotkol, že spoločnosť KIA MOTORS Slovakia, s. r. o., 
Teplička nad Váhom nám darovala 5 ks počítačových zostáv za prítom-
nosti prezidenta spoločnosti MYUNG-CHUL CHUNGA. Počítače budú vy-
užité v obecnej knižnici a na obecnom úrade. Je to pekné gesto od nášho 
suseda. Tento krok od nich si vážime a dúfame, že vzájomná spolupráca 
bude naďalej pokračovať. 

Tiež by som touto cestou chcel poďakovať kontrolórke obce pani Štefá-
nií Samcovej, ktorá túto zodpovednú funkciu vykonávala dve volebné ob-
dobia veľmi zodpovedne a k 21. 3. 2011 túto činnosť ukončila. Poďakovať 
sa chcem aj môjmu predchodcovi Ing. Dušanovi Vajdovi za zodpovedné 
odovzdanie funkcie a jeho nápomoc na bezproblémový prechod činnosti 
obecného úradu.

Na záver mi dovoľte popriať Vám príjemné prežitie veľkonočných sviat-
kov. PhDr. Peter Vajda

 starosta obce

Slovo starostu
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Túto zimu sme už doslúžili,
tak nás tu takto pohodili.
Verte, my sme v tom nevinne,
že tu pod stromom trčíme.
Skončila naša pretekárska éra,
zaťažko bolo hodiť nás do kontajnéra.
 Vaše sane

Historické okienko
Vážení a milí spoluobčania.
Ani sme sa nenazdali a už píšeme rok 2011. Aj v tom-
to roku budeme pokračovať v Historickom okienku, 
ktoré sa dostáva do 70-tich rokov minulého storočia, 
do obdobia socializmu v našej obci.

V roku 1971 sa konali voľby do národných výborov a vyšších zastupi-
teľských orgánov. 

Za poslancov Miestneho národného výboru v Nededzi boli zvolení 
na nasledujúce funkčné obdobie (1971 – 1976) títo poslanci:

Bielik  Jozef,  Brezovský  Pavol,  Cesneková  Anna,  Cesneková  Mária, 
Cesnek Štefan, Ďugel Štefan, Ďugel Vladimír, Ďuríček Ignác, Ďuríček 
Jozef, Janek Pavol, Janíček Šimon, Janík Ignác, Kľučiarik Rudolf, Mar-
tinček Ján, Muchová Mária, Mravec Alexander, Ondruš Ján, Škorvánek 
Florián, Trnovec Jozef, Vajda Ladislav, Vajda Ondrej, Zajac Martin.

Za predsedu miestneho národného výboru bol  zvolený Brezovský 
Pavol a za tajomníka Zajac Martin.

Do  vyšších  volebných orgánov boli  zvolení  za našu  obec  títo  po-
slanci:

s. Ďurnek z Gbelian do Okresného národného výboru v Žiline
s. Hrmová z Gbelian do Krajského národného výboru v Banskej Bys-
trici
s. Janošíková zo Žiliny do Slovenskej národnej rady v Bratislave
s.  Urban  z  Kysuckého  Nového  Mesta  do  Federálneho  zhromaždenia 
v Prahe

Kandidáti na poslancov boli zapísaní na takzvanej jednotnej kandi-
dátke Národného frontu. 

Poslanci boli volení na  základe všeobecného,  rovného a priameho 
volebného práva tajným hlasovaním.

Účasť na voľbách sa pohybovala okolo 100%. Podľa súdobej réto-
riky volebnou účasťou obec demonštrovala spolupatričnosť s celým so-
cialistickým táborom. 

Národné výbory za svoju existenciu prešli zložitým vývojom a pre-
menou.  Na  jar  v  roku  1945  nariadením  SNR  (26/1946  Zb.)  boli 
národné  výbory  povýšené  na  miestne  orgány  štátnej  moci  a  správy, 
čím  sa definitívne  zrušili  župné úrady  a obecné úrady. Týmto aktom 
sa zlikvidoval duálny systém verejnej správy. Na miestne národné výbo-
ry  (MNV)  prešla  pôsobnosť  miestnej  samosprávy.  Okresné  národné 
výbory prebrali kompetencie okresných úradov a čiastočne  i župných 
úradov.

K  ukončeniu  konštituovania  trojstupňovej  verejnej  správy  (obec 
–  okres  –  kraj)  došlo  v  roku  1948  zákonom  o  krajskom  zriadení. 
Krajské členenie nadviazalo na model žúp. Bolo vytvorených 6 krajov: 
Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Prešov. Súčasne sa 
vytvorilo 97 okresov. Spravovali  ich krajské, okresné, miestne a mest-
ské národné výbory. Národné výbory boli síce definované ako orgány 
zastupiteľského  charakteru,  v  skutočnosti  boli  skôr  len  „na  okrasu“, 
pretože  výkon  verejnej  správy bol  v plnej  kompetencií  štátnej  správy 
vrátane majetku, ktorý spravovali národné výbory.

  obecná kronika

Obecná matrika
NAvždY NáS OPUStiLi

Jozef Pavel 10. 3. 1949 – 20. 12. 2010
Ján Fulier 7. 7. 1962 – 23. 12. 2010

Zamyslime sa...

Zopár pekných a múdrych viet
► Zo všetkého, čo si obliekate, najlepšie vám pristane úsmev.
► Nie odmena povznáša dušu, ale práca, ktorá stála túto odmenu.
► Milé slová môžu byť krátke a ľahké na vyslovenie, ale rezonujú do ne-
konečna.
► Láska uzdravuje tak toho, kto ju dáva, ako aj toho, kto ju prijíma.
► Nie je dôležité, čo sa dáva, ale s akou láskou sa to dáva. 
► Pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo kde 
povedal.
► Často zabúdame, že ľudia, s ktorými musíme žiť, musia žiť tiež s nami.
► Nikomu neber nádej, možno je to to jediné, čo má.
► Vodu nedoceníme, dokiaľ nám nevyschne studňa. A to platí aj o živote.
► Treba milovať, ak chce byť človek milovaný.
 internet

OZNAMY
Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 7. mája 2011, t. j. v sobotu 
a dňa 29. októbra 2011, t. j. v sobotu sa uskutoční v našej obci zber 
veľkoobjemového odpadu ( textil, podlahoviny, nábytok, handry ). Zber 
sa uskutoční po celej obci. Odpad je potrebné nachystať pred Váš ro-
dinný dom.
Dňa 14. mája 2011, t. j. v sobotu a 5. novembra 2011, t. j. v sobotu sa 
uskutoční vývoz elektronického a nebezpečného odpadu – všetko, čo 
bolo na elektrinu, batérie, pneumatiky. Zber bude po celej obci. Odpad 
je potrebné nachystať v tento deň pred Váš rodinný dom. 

—  —  —
Občianske združenie Diakonie Broumov vyhlasuje humanitárnu zbier-
ku použitého oblečenia, obuvi, prikrývok, hračiek a pod. Zbierka sa 
uskutoční v dňoch 11. 4. – 15. 4. 2011 na Obecnom úrade v Nededzi 
počas pracovných hodín. 

JArNé PrANOStikY
☻ Apríl v daždi, máj v kvete. 
☻ Ak je máj záhradníkom, nie je pre stodoly milovníkom. 
☻ Ak sú v máji hríby červivé, bude suché leto. 
☻ Ak v máji neprší, jún to dovŕši. 
☻ Chladno a večerné hmly v máji, ovocie a sena dajú. 
☻ Májová voda vypije víno. 
☻ Studený máj- v stodole raj. 
☻ Dážď sv. Žofie slivky veľmi ubije. 
☻ Žofia pole často zalieva. 
☻ Žofia víno vypíja. (Jarné mráziky ohrozujú vinice.) 
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Dňa 27. 12. 2010 sa konalo prvé slávnostné zasadnutie novozvo-
leného obecného zastupiteľstva. Po odznení našej štátnej hymny 
predsedníčka volebnej komisie prečítala prítomným zápisnicu 
volebnej komisie z komunálnych volieb v našej obci. (Ich výsled-
ky sme uverejnili v poslednom minuloročnom Nededžanovi). 

Novozvolený starosta, PhDr. Peter Vajda, zložil zákonom 
predpísaný sľub starostu obce. Od odchádzajúceho starostu obce, 
Ing. Dušana Vajdu, prevzal insignie a ujal sa vedenia schôdze.

Po ňom zložili zákonom predpísaný sľub aj zvolení poslanci 
obecného zastupiteľstva.

Po týchto slávnostných aktoch nasledovali poďakovania býva-
lému starostovi za jeho úsilie a prácu v prospech obce. Takisto 
on poďakoval poslancom, ktorí s ním pracovali v minulom voleb-
nom období, za spoluprácu a korektné vzťahy. 

Zasadnutie ďalej pokračovalo podľa schváleného programu. 
Keďže sa jednalo o prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva, 
jeho atmosféra bola slávnostná a trochu „odľahčená“. To ale 
neznamená, že sa tu nedialo nič dôležité. Veľa vecí sa zriadilo, 
volilo aj schvaľovalo. Akých? O tom ste si určite prečítali na stra-
ne dva a tri nášho časopisu.

Prajeme novému starostovi a obecnému zastupiteľstvu veľa 
chuti do práce, veľa dobrých nápadov a veľa správnych, obci pro-
spešných, rozhodnutí.  MM

Novozvolené obecné zastupiteľstvo slovom a obrazom

Predsedníčka komisie na úvod povstala
a výsledky volieb všetkým prečítala.

Sľub starosta zložil práve, 
na papieri je to dané.

Starostí má vyše hlavy, 
s poslancami sa on radí.

Už nám z toho nevycúva, 
začala mu pracovná zmluva.
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Novozvolené obecné zastupiteľstvo slovom a obrazom

Nech sú šťastní, nech sú 
zdraví,

nech sa im v práci dobre 
darí.

Náš sen nech im hlavu 
motá,

citujeme z piesne  
Karla Gotta:

„Hej, páni konšelé,
máme přáni omšelé,

chtěli bychom  
v Nededzi ráj!“ 

Aj oni s tým súhlasili, 
sľub vernosti potvrdili

Zložili sľub vernosti, 
už im začnú starosti.

Či sa dobre dohodli, 
či sa správne rozhodli.

Či hlasovali za správnu vec, 
či je to dobré pre obec.

Máme ich tu všetkých pokope, 
veríme, že každý za Nededzu kope.
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Karate sa radí medi bojové umenia a pokiaľ je tré-
ning vedený dobre, tak naozaj umením je. 

Rodičia sa ma často pýtajú, či sa dieťa nebude vychovávať 
k bitkárstvu. V žiadnom prípade! 

Aj keď to znie paradoxne, nebojujeme. Naopak, cez karate 
učíme deti rešpektovať jeden druhého a pristupovať k sebe aj 
k iným ľuďom bez agresie a s úctou. Samozrejme, že sa deti naučia 
brániť. Taktiež sa naučia rôzne efektívne systémy boja, ktoré sa 
dajú v prípade konfliktov využiť. Zároveň sa ale naučia, ako sa 
konfliktom vyhnúť, prípadne ako sa z nich dostať bez použitia 
sily. Karate je totiž hlavne o vnútornom a osobnom rozvoji. Deti 
získavajú nový pohľad na svet, učia sa vzájomnej úcte, disciplíne, 
sebakontrole, vytrvalosti a naberú kúsok zdravého sebavedomia. 
Popritom sú pohybovo aktívne. Dostatok pohybu zvyšuje celko-
vú odolnosť detí, znižuje chorobnosť a podporuje zdravý vývoj 
celého organizmu. 

Volám sa Helena Šidlová a karate trénujem už 
sedem rokov. Som súčasťou Školy Seishin Iga Ryu 
Karate – Do (www.seishin.sk), ktorej zakladateľom je 
Ing. Andrej Schronk (1. dan). 

Za sedem rokov sa mi s jeho pomocou podarilo rozbehnúť 
detské karate takmer v celej Žiline. Na Vlčincoch, na Hájiku, na 
Solinkách. V roku 2010 ma oslovila pani Kubalová z Nededze, 
a navrhla mi, aby som skúsila otvoriť kurz karate v jej obci. 
Spočiatku som bola voči tejto myšlienke skeptická. Neverila som, 
že by sa dokázala v nejakej obci vytvoriť skupinka deti, ktorá by 
mala o karate záujem. Pani Kubalová ma presvedčila, že nech to 

KARATE v Nededzi
skúsim, že za pokus nič nedám. A tak som sa na konci augusta 
2010 stretla s vtedajším pánom starostom v Nededzi, ktorý mi 
ochotne ponúkol priestor v kultúrnom dome. 

Hneď prvý tréning bol pre mňa šokujúci. Prišlo sa pozrieť 
asi dvadsať zvedavých detí, z ktorých minimálne desať si karate 
ochotne vyskúšalo. Boli to prevažne dievčatá. Prekvapilo ma to, 
lebo v meste chodia na karate hlavne chlapci. Ale na pohlaví 
nezáleží. Trochu som sa bála, či to dievčatá budú zvládať. Predsa 
len kliky, drepy, údery a kopy sú pre chlapcov asi jednoduchšia 
záležitosť. Ale dievčatá ma do desiatich minút vyviedli z omylu. 
S ľahkosťou dokázali zvládnuť úplne všetko. Bavilo ich to a skoro 
všetky prišli aj na ďalší tréning. Postupne sa k nim pripájali aj 
chlapci, a tak sa v Nededzi vytvorila asi dvadsaťčlenná skupin-
ka deti cvičiacich karate. Síce mávali tréning len raz do týždňa, 
napredovali veľmi rýchlo. 

23. októbra sa v Žiline konalo prvé detské karate sústredenie 
v šk. roku 2010/2011. Takéto sústredenia organizujeme pravidelne 
raz za šesť týždňov už takmer štyri roky. Deti sa rozdelia do skupín 
podľa telocviční, v ktorých cvičia. Pre deti sú nachystané stanovištia 
súvisiace s karate, na ktorých môžu získať body pre svoje družstvo. 
Víťazné družstvo si na záver preberie putovný pohár. Ďalej si ceny 
odnesú najlepší cvičenci z každého družstva a najlepší cvičenec 
celého sústredenia. A aby ani ostatné deti neboli smutné, každý 
dostane malý darček. Toto sústredenie bolo výnimočné tým, že sa 
ho po prvýkrát zúčastnili štyri tímy. Okrem deti z Hájika, z Vlčiniec 
a zo Soliniek, prišlo aj šesť odvážnych detí, ktoré reprezentovali 
Nededzu. Na prekvapenie všetkých, s veľkým náskokom vyhrali 
a odniesli si putovný pohár. Ten si potom požičiavali medzi sebou. 
Každý týždeň si ho domov zobral niekto iný. 

Ďalšie sústredenie sa konalo 4. 12., kde pri konkurencii takmer 
šesťdesiatich deti, Nededza znovu vyhrala. Pre mňa to už nebolo 
až také prekvapenie, lebo som deti videla na každom tréningu 

a vedela som, že sa od októbra znovu zlepšili. Po tomto sústredení 
som sa rozhodla tie najšikovnejšie deti trocha „posunúť“. Posledný 
tréning pred Vianocami som ich prihlásila na skúšky, kde mohli 
získať 8. kyu, teda biely pás so žltými koncami. Deti mali strach, 
lebo nikdy na takých skúškach neboli. Navyše som ich nepásko-
vala ja, ale môj tréner. Napriek tréme všetkých osem vybraných 
detí skúšky zvládlo. Bola som na ne veľmi pyšná. 

V januári 2011 som sa stretla s novým pánom starostom 
a poprosila som ho, či môžem s tréningami v Nededzi pokračo-
vať. Pán starosta bol zvedavý ako sa deťom darí, a tak som mu 
v krátkosti porozprávala o ich úspechoch. Bol rád, že majú deti 
o karate záujem a že ich to baví. A tak mi veľmi ochotne dovolil 
v tréningoch pokračovať. 

12. 2. 2011 bolo v Žiline prvé a zatiaľ aj posledné sústredenie 
v roku 2011. Deti z Nededze znova vyhrali, a tak pretrhli nekoneč-
nú šnúru víťazstiev detí z Vlčiniec.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať bývalé-
mu, ale aj súčasnému pánovi starostovi v Nededzi za 
príležitosť, ktorú mi dali. Ďakujem rodičom, ktorí svoje 
deti podporujú a motivujú do ďalších tréningov kara-
te. Karate nie je len cesta zvyšovania výkonnosti. Je to 
dlhodobá a často veľmi zložitá výchovná činnosť, ktorú 
spolu ruka v ruke vykonávajú tréneri a rodičia. Na jej 
konci by mal stáť človek sebavedomý, ktorému karate 
dalo detstvo plné kamarátov, zábavy a zážitkov, ku 
ktorým sa pridali aj spomienky na úspechy a možno 
aj neúspechy. 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré 
navštevujú krúžok karate. Prajem im, aby vydržali, čo 
najdlhšie a aby im tréningy prinášali radosť a uspo-
kojenie. Zároveň chcem pozvať aj ostatné deti, ak by 
mali záujem cvičiť, môžu sa k nám kedykoľvek pridať. 
Trénujeme každý piatok od 15:00 do 16:30 hod. 

Teším sa na Vás na ďalšom tréningu ☺.
 Helena Šidlová
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V  dnešnom  predveľkonočnom  čase  si  len  málokto  spomenie  na 
Vianoce. Je to už naozaj dávno, čo sme si pod stromčekom rozbaľovali 
darčeky a spievali koledy. Avšak Nededžan by si rád zaspomínal na 
toto  krásne  obdobie. Veď predošlé  vianočné  sviatky  boli  pre našu 
Nededzu výnimočné. A to z toho dôvodu, že po niekoľkých rokoch 
bolo u nás obnovené ochotnícke divadlo. Už si spomínate? Že nie? 
Tak si to trochu pripomeňme.
25. decembra, na prvý sviatok vianočný, sa v našej obci uskutočnilo 
divadelné  predstavenie Vianočná koleda  na  motívy  rovnomennej 
poviedky  známeho  anglického  spisovateľa  Charlesa  Dickensa. 
Divadelnú  hru  pripravilo  niekoľko  mladých  Nededžanov 
a  Nededžaniek  a  ich  ,,kolegov“  z  Gbelian,  Žiliny  a  dokonca  aj 
z  Banskej  Štiavnice  ☺.  A  keďže  na  takejto  špeciálnej  udalosti 
nechýbal  ani  náš  časopis,  rozhodli  sme  sa  vyspovedať  hlavných 
aktérov.  Náš  rozhovor  sa  odohral  po  niekoľkých  dňoch,  keď 
opadli prvé dojmy a všetci sme sa na danú tému dívali s  triezvou 
hlavou ☺.

► Prešlo niekoľko dní od divadelného predstavenia Vianočná  koleda. 
Ako ste s vaším výkonom spokojní vy a aké boli ohlasy vo vašom okolí?
V prvom rade by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa prišli na naše 
divadlo pozrieť. Mali sme totiž obavu, že v hľadisku bude sedieť nanajvýš 
desať ľudí . Nakoniec však bola veľká účasť, čo nás nesmierne potešilo. Preto 
ešte raz veľká vďaka všetkým divákom, dali ste nám vedieť, že naše úsilie malo 
zmysel. Čo sa týka našich dojmov, boli sme spokojní. Všetci sme do toho išli 
s malou dušičkou a nevedeli sme, ako to celé dopadne. A dopadlo to nad naše 
očakávania. Nikto nezabudol texty, z čoho sme mali po pravde najväčší strach. 
Samozrejme, že sme mali aj trochu trému pred príbuznými a známymi, veď 
Nededza je malá dedina a každý každého tu pozná. Nakoniec to celé ,,vypálilo“ 
veľmi dobre. Ohlasy boli pozitívne a boli sme milo prekvapení reakciami 
ľudí.
► V kom skrsla myšlienka založiť divadlo? Nechali ste sa inšpirovať 
faktom, že v Nededzi už kedysi takéto ochotnícke divadlo existovalo?
S nápadom pripraviť divadelné predstavenie prišla naša Evka.
Eva Bollová: Táto myšlienka mi napadla po ceste vlakom, len tak z ničoho 
nič . O existencii ochotníckeho divadla som vedela, tak so si myslela, že by 
bolo celkom fajn ho opäť obnoviť. Chceli sme tiež ľuďom ukázať, že mladí sa 
zaujímajú aj o iné veci, ako len počítač či vysedávanie v baroch. A samozrejme 
sme chceli pobaviť ľudí, ale tiež samých seba, keďže samotné divadelné 
predstavenie a rovnako i skúšky boli veľkou zábavou aj pre nás.
► Pri vytvorení, resp. založení divadla ste hneď vedeli, akú hru chcete 
hrať? A prečo padol výber práve na Dickensovu Vianočnú koledu?
Keďže s touto myšlienkou sme prišli v októbri, vedeli sme, že chceme pripraviť 
niečo s vianočnou tematikou. Nechceli sme žiadnu príliš vážnu tému, skôr niečo 
rozprávkové, kde nakoniec všetko dobre skončí. Vyberali sme také dielo, ktoré 
je pomerne dobre známe. Voľba teda padla na Vianočnú koledu od Charlesa 
Dickensa, čo je, dá sa povedať, vianočná klasika.

► Bolo ťažké presvedčiť účinkujúcich, aby sa zapojili?
Ani nie. Nemuseli sme použiť žiadne donucovacie prostriedky . Tí, ktorých 
sme oslovili, sa radi pridali. Mali sme aj takých, ktorí najskôr nechceli, ale 
v priebehu skúšok sa zapojili, čo nás samozrejme veľmi potešilo.
► Ako dlho ste nacvičovali divadelné predstavenie?
Zhruba dva mesiace, prevažne však v decembri. Najväčší problém bol práve so 
stretávaním. Keďže chodíme do rôznych škôl po celom Slovensku, a niektorí 
aj v Čechách, nemali sme veľa príležitostí na stretnutia, resp. takmer nikdy sme 
na skúškach neboli všetci. Pravdu povediac, v plnom počte sme sa zišli až v deň 
konania predstavenia – generálku sme mali hodinu pred premiérou. Musíme 
však pochváliť naše deti. Tie chodili poctivo na všetky skúšky a texty vedeli 
medzi prvými. Pri nacvičovaní vznikol veľmi dobrý kolektív, na skúškach bola 
vždy dobrá nálada a veľká sranda.
► Odkiaľ ste zháňali kostýmy a rekvizity?
U kostýmov išlo po väčšine o vlastnú výrobu, niektoré sme mali z požičovne. 
Rekvizity takisto pochádzali z domu alebo z ,,kulturáku“. Určite ste zaregistrovali 
vianočný stromček pochádzajúci práve z nášho kultúrneho domu .
► Kto bol režisérom alebo akýmsi vedúcim, kto vás usmerňoval?
Nemali sme žiadneho pevne stanoveného vedúceho, každý sa mohol realizovať. 
Každá dobrá myšlienka či rada bola vítaná. Ako sme už spomínali, boli sme 
veľmi dobrý kolektív, nikto sa nad nikoho nevyvyšoval. Vždy sme si úprimne 
povedali, čo by bolo lepšie, čo zmeniť, čo urobiť inak. Navyše hra nebola 
náročná na postavy či kulisy, takže sa to dalo dobre zvládnuť aj bez režiséra.
► Pri nacvičovaní ste sa striktne držali textu Dickensovej poviedky, 
alebo ste do hry priniesli aj niečo vlastné?
Pridŕžali sme sa textu, ale niektoré pasáže boli upravené na dnešnú dobu tak, 
aby to ľudia pochopili. To bolo podstatné. A na záver sme pridali vianočnú 
pesničku, ale to ste si určite všetci  všimli.
► Plánujete pokračovať v činnosti ochotníckeho divadla? Aké ďalšie 
predstavenie by ste chceli pripraviť?
Radi sme pokračovali, keď sa zíde dobrý kolektív, tak určite áno. Do budúcna 
by sme chceli pripraviť niečo vtipné, zatiaľ však nemáme presnú predstavu. 
Preto s radosťou privítame nových členov s dobrými nápadmi. Nededzký 
kultúrny dom je dobre technicky vybavený na ochotnícke divadlo, tak prečo 
to nevyužiť?

Na záver by sa chcel Nededžan v mene všetkých divákov zúčastnených na 
spomínanom divadelnom predstavení poďakovať účinkujúcich, a to menovite: 
Eva Bollová, Silvia Bollová, Tomáš Medvedík, Milan Kucka, Lenka Kucková, 
Petra Žiaková, Veronika Žiaková, Eva Kubalová, Ivana Kubalová, Monika 
Kubalová, Marek Žilinský, Joja Butková, Ivana Butková, Natália Heldesová, 
Katarína Lenková, Martina Lenková, Lukáš Lacko, Laco Rovder, Patrik Ďugel, 
Peter Konek.

Veríme, že v najbližších mesiacoch budeme mať možnosť vzhliadnuť 
ďalšie zaujímavé divadelné predstavenie, aby Nededza opäť ožila tradíciou 
ochotníckeho divadla.

TAK NECH ŽIJE DIVADLO! KM

ROZHOVOR S ,,OCHOTNÍ(CKY)MI“ DIVADELNÍKMI

RODIČOVSKÝ POSTREH
Poviem Vám, veľmi ma potešilo, že je niekto 

ochotný dochádzať k nám za deťmi. Po prvotnom 
nadšení a zistení, že je to akési čudné karate 
s krkolomným názvom, prepadli ma pochybnosti 
ostražitého rodiča. Prečo majú čierne kimoná? 
Prečo sa tak divne volajú? Nevolá sa ich vodca 
„Hare Krišna“? Nevychovajú nám z decka Brucea 
a Lee či Jackieho Chana, akčného hrdinu (pre tých, 
čo uprednostňujú Šeherezádu). Proste otázky, 
otázky... Všemocný internet uspokojil môj hlad po 
informáciách a pani trénerka Helenka mi ochotne 
vysvetlila aj čierne kimoná. Bolo rozhodnuté, deti 
skúsia karate! Náš rodičovský odhad bol – tréning 
3x a dosť, ale omyl. Deti (chodia 2 ks) trénujú 
ostošesť a na tréningy sa tešia. Tréneri Helenka 
a Adam, tak im deti hovoria, to s deťmi vedia. Majú 

páky aj na neposedov. Bola som prekvapená, ako 
nášho 6-ročného loptoša mrzelo, že dostal čierny 
bod za vyrušovanie. Disciplína na tréningu musí 
byť. A tiež dobrá nálada. Sústredenia, ktoré sú 
dobrovoľné bývajú v sobotu. Deti majú pekný deň 
a čo si budeme hovoriť, aj my rodičia. Takže, deti 
si na tréningu poriadne rozhýbu celé telo, učia sa 
disciplíne, tímovosti, zasmejú sa, proste zažijú to, 
čo deti potrebujú. Okrem toho samy odídu a samy 
sa vrátia domov. Stojí Vás to pár eúr z rodinné-
ho rozpočtu navyše, ale myslím si, že sú to dob-
re investované peniažky. Verím, že elán s akým 
tréneri vedú tréningy im vydrží čo najdlhšie a deti 
z Nededze budú mať možnosť ďalšej športovej 
aktivity navyše ešte veľmi dlho. Rodičia, ak ešte 
váhate, príďte sa pozrieť každý piatok o 15. hodine 
do kultúrneho domu, ste vítaní, tréneri a deti sa na 
Vás tešia.  J.S
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Možno si myslíte , že slovo kultúra alebo kul-
túrny znamená nejaké divadelné predstavenie, 
koncert, folklórne vystúpenie.

Nie je to celkom tak, existuje predsa aj poli-
tická kultúra, kultúra podniková, kultúra medzi-
ľudských vzťahov, kultúra slova a pod.

Kultúra Nededze prebieha v kulturáku.
Prepáčte za výraz, ale „kultúrny dom“ sa mi 

nepáči.
Poďme si zrekapitulovať, prečo:
• Mali sme tam pekné divadelné pred

stavenie„VIANOČNÁ KOLEDA“, ktoré 
vymysleli decká z Nededze. Už to , že sa 
do toho pustili a svoj voľný čas venovali 
kutúre v Nededzi, za to im patrí vďaka.Tí, 
čo sa neprišli pozrieť, môžu banovať. Tí , čo 
prišli, pochopili, že tá dnešná mládež nie sú 
grázli,skôr naopak.

• Do nášho kulturáku prišiel aj kúzelník, aj 
ochotnícke divadlo.

• V kulturáku si zaplesáme s poľovníkmi, ško-
lou, športovcami.

• V kulturáku máme množstvo športových ak-
tivít: karate, pingpong, aerobic a iné, ktoré 
pestujú kultúru tela.

• Máme tu aj tradičné kultúrne veci, ktoré 
neodmysliteľne patria k Nededzi ako Deň 
matiek, vianočné besiedky detí z MŠ a ZŠ, 
Nededzské hody...

• Aj nedávne fašiangy, na ktoré sme sa všetci 
tešili, končili zábavou tiež v kulturáku.
Ruku na srdce: „Koľkí z nás si našli v kultu-

ráku svoju drahú polovičku?“
Aby sme nevyzdvihovali funkciu kulturáku, 

treba spomenúť aj naše ihrisko, ktoré plní tiež 
kultúrnu funkciu: futbalové zápasy, veľmi zábav-
ný hokej ženatí verzus slobodní, alebo Deň detí .

Náš kostol je zasa centrom duchovnej kul-
túry.

A nezabudnime ani na naše budúce námes-
tie, ktoré ešte neexistuje, ale máme na ňom milé 
stretnutia detí s Mikulášom.

Našu duchovnú a gramotnú kultúru rozvíja 
aj obecná knižnica.

Každý, kto sa angažuje v našej Nededzi 
v oblasti kultúry, si zaslúži našu vďaku. Stále 
je ešte dosť možností na jej rozvíjanie. Poroz-
mýšľajme, ako by som mohol „ja“ prispieť ku 
kultúre v našej obci, všetko sa počíta.

Slovo kultúra sa motá všade okolo nás, 
lebo je všade tam , kde sa motajú ľudia . Kul-
túra je produktom ľudí, všetko ostatné okolo 
nás sú výtvory prírody. Len ľudia sa vedia 
prejavovať kultúrne, nikto a nič iné to nedo-
káže.  

Ale  sú všetky naše prejavy kultúrne? O tom 
možno nabudúce...
 „Zuza“

Kultúra Nededze

Malá ukážka z ochotníckeho  
divadelného predstavenia „Vianočná koleda“

Ďalšie fotografie si môžete pozrieť na internetovej stránke obce Nededza – www.nededza.eu
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Športové okienko obrazom

Prajeme Vám krásne prežitie 
veľkonočných sviatkov.  

Nech Váš dom je plný pokoja, 
stôl hýri hojnosťou a srdcia 
blízkych nech sú naplnené 

láskou a porozumením.
PS: veľa vody ...

 redakčná rada
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Deti z materskej školy sa v zime 
o zvieratká postarali!

V rámci projektu „Ochraňuj prírodu jej súčasťou si aj ty“ z Environ-
mentálnej výchovy sme s deťmi z našej materskej školy usku-
točnili vychádzku do blízkej prírody s cieľom utvárať pozitívny 
vzťah k prírode na základe praktických skúseností, ktoré súvisia 
so starostlivosťou o zvieratá v zime. Dňa 25. 1. 2011 sme s deťmi 

navštívili kŕmitko pre zvieratá (pri Ďuríčkovej chate), kde deti 
poukladali potravu pre zvieratká prinesenú z domu: jablká, seme-
ná, mrkvu, zemiaky, seno..., ktorú im nachystali rodičia. Deti preja-
vili z vychádzky veľkú radosť. Aj takouto cestou chceme deti viesť 
k aktívnej ochrane prírody a životného prostredia.  M. M.


