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Dovolenka s Nededžanom
Asi sa opakujeme, milí spoluobčania, ale ten čas neskutočne letí. Prešiel 
alebo lepšie povedané, preletel ďalší štvrťrok a my sme opäť tu s naším
i vaším Nededžanom.

Veríme, že si v ňom s radosťou zalistujete. Pospomínate na veci 
z dávnej i nedávnej minulosti. Dozviete sa o čom rozhodujú naši po-
slanci, čo sa v obci chystá či nechystá.

Dúfame, že každý si tu nájde niečo pre seba.
Je tu dovolenkové obdobie, čas oddychu. Čas, kedy sa treba zasta-

viť, nabrať nové sily a veľa energie. Potrebujeme to a všetci, lebo žijeme 
akosi príliš rýchlo a v neustálom strese.

Takže vychutnajte si, vážení spoluobčania, dovolenky plným 
priehrštím. A keď vás počas toho leňošenia niečo napadne, čo by sa 
mohlo objaviť v našich obecných novinách, tak neváhajte a napíšte.

Ozaj, keď sa budete baliť, nezabudnite si pribaliť aj Nededžana.
redakčná rada

I keď krízy je tu čas,

dovolenku zaslúži si každý
z nás.

Načerpajte veľa sily a energie,

nech každý krízu úspešne pre-
žije.
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Prečo nie je dobré zneškodňovať 
plasty spaľovaním?

Pri spaľovaní je problémom obohatenie plastov rôznymi 
látkami, ako sú zmäkčovadlá, farbivá a stabilizátory. Tie 
často obsahujú ťažké kovy (hlavne kadmium a zinok). Pri 
spaľovaní sa ťažké kovy uvoľňujú do ovzdušia a zostávajú 
v popole. Pri nedokonalom spaľovaní plastov (pri nízkych 
teplotách – preto je spaľovanie v domácnosti ešte nebez-
pečnejšie ako v spaľovni odpadu) vzniká aj veľa oxidu 
uhoľnatého (CO). Tento plyn je jedovatý – je schopný via-
zať sa na krvné farbivo hemoglobín, čím znemožňuje pre-
nos kyslíka krvou, čo môže viesť k vnútornému uduseniu.

Spaľovaním plastov sa uvoľňujú aj uhľovodíky, ktoré 
prispievajú ku vzniku fotochemického smogu. Ďalším ne-
bezpečenstvom pri spaľovaní plastov je únik ftalátov, ktoré 
majú schopnosť kumulácie v ľudskom tele.

Pri spaľovaní vznikajú aj monoméry (chemicky jedno-
duchšie látky) príslušného plastu. Horením PVC vzniká 
kyselina chlorovodíková (HCI), ktorá silne dráždi horné 
dýchacie cesty a pri nedokonalom spaľovaní aj monomér 
PVC – vinylchlorid (dokázaný karcinogén).

Dym obsahuje aj karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa aj 
plynný chlór, či ešte agresívnejší fosgén (známy ako bojo-
vý plyn). Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie 
pľúc a okamžitú smrť, nižšie vedú k ochoreniam dýchacích 
ciest. www.triedenieodpadu.sk
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Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 3 a 4
Uznesenie č. 3 zo dňa 27. 4. 2009:

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi
a)  berie na vedomie:

1. list z Ministerstva ŽP SR - „Rozhodnutie o určení prieskumného 
územia na geotermálnu energiu pre obec Teplička n/V,

2. postúpenú sťažnosť p. Markovej z Policajného zboru Žilina-oko-
lie na znečisťovanie  pozemku rôznym odpadom firmou VIX, s. r. 
o., Žilina,

3. informáciu o podanom projekte na rekonštrukciu miestnych ko-
munikácií,

4. ukončenie prác na VN a NN rozvodov, trafostanice a verejného 
osvetlenia v lokalite Záplotie,

5. organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho par-
lamentu.

6. Správu nezávislého audítora pre OZ a starostu obce o overení 
riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2008,

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 
2008,

8. návrh Záverečného účtu obce za rok 2008,
9. informáciu o príprave monografie obce.

b) schvaľuje:

1. predložený program Ob. zastupiteľstva
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
2. overovateľov zápisnice – JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. Správu hlavného kontrolóra za rok 2008 o kontrolnej činnosti 
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c)  ukladá:

1. zverejniť návrh Záverečného účtu za rok 2008 vo vývesnej tabuli 
po dobu 15 dní

 Termín: ihneď Zodpov.: Slotová
2. pripraviť akciu „Deň matiek“ – 10. 5. 2009
 Termín: v texte Zodpov.: pracovníci OÚ
3. pripraviť akciu „Deň detí“ – 30. 5. 2009
 Termín: v texte Zodpov.: predseda OŠK

Uznesenie č. 4 zo dňa 1. 6. 2009:
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a)  berie na vedomie:

1. informáciu o I. zasadnutí komisie pre Voľby do Európskeho parla-
mentu,

2. informáciu o konaní 19.snemu ZMOS-u,
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce,
4. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia obce,
5. návrh VZN č.3/2009 obce Nededza o zabezpečení odvádzania 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kat. území obce Nededza 
v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná,

6. informáciu o návrhu Zmluvy o kúpe a nájme plynovodu v lokalite 
Záplotie a ďalších pripravovaných prácach v tejto lokalite,

7. informáciu o podanom projekte na rekonštrukciu miest. komuni-
kácií,

8. informáciu o predpise a výbere dane z nehnuteľnosti, poplatkov 
za odpad a psa  za PO a FO k dnešnému dňu,

9. informáciu o možnosti výstavby nájomných bytov v obci.

b) schvaľuje:

1. doplnený program Ob. zastupiteľstva
 Hlasovanie: Za – 4 Proti – 0 Zdržal sa – 0
2. overovateľov zápisnice – PhDr. Peter Vajda, Ján Drábik
 Hlasovanie: Za – 4 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. Záverečný účet obce za rok 2008 

I.  Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

II.  Usporiadanie prebytku rozpočtu obce – z prebytku rozpočtu vo 
výške 2 191 159,38 Sk sa podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej   samosprávy v z.n.p. 
vylučuje:

 – dotácia na bežné výdavky vo výške 180 000,- Sk (oprava budovy 
obecného úradu)

 
III.  Rozdelenie usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške  

2 011 159,38 Sk takto:
 1. Do rezervného fondu sa pridelí 2 011 159,38 Sk  

IV. Tvorbu a použitie rezervného fondu:

Tvorba:
 a) počiatočný stav – 6 863 439,19 Sk
 b) tvorba – 2 011 159,38 Sk
 c) konečný stav – 8 874 598,57 Sk
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0

4. VZN obce Nededza č.2/2009 o podmienkach poskytovania opat-
rovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú 
službu a donášku stravy

 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009 a poveruje hlavného 

kontrolóra vykonať kontroly podľa plánu práce
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
6. poplatky za prenájom futbalového ihriska, viacúčelového ihriska, 

prenájom sály a kuchynky KD a inventára
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c) ukladá:

1. zverejniť  VZN č. 2/2009 vo vývesnej tabuli po  dobu 15 dní
 Termín: ihneď Zodpov.: p. Slotová
2. zverejniť návrh VZN č.3/2009 vo vývesnej tabuli po dobu 15 dní
 Termín: ihneď Zodpov.: p. Gašiaková
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Stavebný odpad sa do tohto kontajnera hádže
a nie vedrá, konzervy, či  plastové fľaše.

Nik Ťa neprichytil pri čine?
Omyl, kamera presvedčí Ťa o vine.

Či cudzí si, či z Nededze a robíš frajera,
usvedčí Ťa naša obecná kamera.

Historické okienko
Vážení a milí spoluobčania. Vaše historické okienko ej opäť 
tu a ako ste si všimli, je neoddeliteľnou súčasťou každého 
čísla Nededžana. Jeho cieľom je oboznámiť Vás s každým 
zaujímavým príbehom dlhej histórie našej obce. V dnešnom
okienku nazrieme do začiatkov organizovania športovej 
činnosti v Nededzi. Veď aj šport je súčasťou nášho života 
a hlavne spája nás, všetkých, ako občanov jednej obce, na 
ktorú sme patrične hrdí. Nech sa páči.

Počiatky organizovanej športovej činnosti sa datujú od roku 1953, kedy
bola v našej obci založená športová organizácia SOKOL. Do tejto doby,
i keď sa povedať nedá, žeby sa v našej obci vôbec nešportovalo, najmä
po oslobodení našej krajiny spod okupačných vojsk, bola snaha mladých
ľudí o uskutočňovanie športovej činnosti oveľa väčšia. Problém bol však
v tom, že neexistovala žiadna organizácia, ktorá by túto činnosť sústavne
zabezpečovala.

Ako jeden z prvých  športových pretekov treba spomenúť cezpoľ-
ný beh a cyklistické preteky na rovnakom okruhu v centre našej obce.
Trať viedla po ceste okolo potoka s otáčkami na mostíku oproti Skotni
a pri Konkovcoch. Preteky v roku 1949 zorganizoval športový krúžok
pri Československom zväze mládeže. Cezpoľný beh vyhral Klement Žiak
a cyklistické preteky Vendelín Zajac. V roku 1952 zorganizovala miestna
organizácia SVÄZARM (Zväz pre spoluprácu s armádou) branné prete-
ky zdatnosti – beh cez prekážkovú dráhu, cezpoľný beh, streľba zo vzdu-
chovky a hod granátom.

Hlavných športom bol však futbal, ktorý sa  po oslobodení v našej
obci tešil veľkej obľube. Chýbalo však ihrisko, na ktorom by sa mohol
rozmáhať. Ihrisko na „ Kamenci“ sa dávalo do árendy (prenajímanie po-
zemkov za naturálnu aj peňažnú odmenu) na obecnej licitácii. Pri licitá-
ciách občania, ktorí nepriali miestnemu futbalu, nechceli pripustiť ,aby
si mládež mohla ihrisko prenajať .To viedlo k tomu, že sa mládež proti
tomuto zákazu búrila a ničila ihrisko. Napríklad v sobotu večer postavené
futbalové bránky boli na druhý deň ráno urezané a zdevastované.

Snahou novej organizácie bolo odtiahnuť mládež z krčmy a priviesť
ju na ihrisko. V roku 1954 začala naša futbalová jedenástka hrať maj-
strovskú súťaž v rámci Žilinského okresu. Začiatky nášho futbalu neboli
veľmi úspešné, pretože sa nekonali žiadne tréningy. Nebolo na ne času,
nakoľko bolo veľa práce na súkromných poliach a pri dobytku. Na pár  
rokov vystúpilo naše mužstvo z futbalovej súťaže, ale od futbalu sa nikdy
neustúpilo. Podmienky sa postupne vylepšovali  a najmä po založení jed-
notného roľníckeho družstva sa vytvorilo viac voľného času pre šport.

Okrem organizovania športových podujatí sa telovýchovná organi-
zácia zaslúžila aj o rozvoj kultúry a zábavy občanov. Financovanie telo-
výchovy sa uskutočňovalo zo zisku zo zábav a tiež z divadelných pred-
stavení.

A čo dodať na záver? Asi len jednoduché pravdivé príslovie: 
„Športom ku zdravému duchu.“ Držíme palce všetkým členom špor-
tovej organizovanej činnosti v Nededzi pri reprezentovaní našej obce. 
Pokračujeme nabudúce.

Vaša Obecná kronika
(M.S.)

Zopár pekných a múdrych viet
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Aký je júl, taký január.

SPOMIENKA
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Rady našich prastarých materí
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Starodávne zvyky na svadbách v Nededzi
Náhovorky

Mládenec, ktorý sa chystal ženiť, naj-
prv musel ísť požiadať o ruku nevesty jej 
rodičov. Po pohostení mládenec dostal od  
mladuchy kystu a tu nosil v nedeľu do kos-
tola, aby dievky videli, že je už zasľúbený.

Prípravy na svadbu
Pred svadbou dva týždne chodi-

li družbovia pozývať rodinu na svadbu, 
boli vyparádení, mali valašky, na nich  
čo najkrajšie šnóry, chodili vždy traja aj 
štyria, a to vždy v noci. Na svadbu, keď 
sa začali piecť koláče, z prvého plechu 
sa rozdávalo dievkam, ani na jednu sa 
nesmelo zabudnúť, lebo to bola veľká 
urážka. Znamenalo to, aby sa aj oni po-
vydávali. 

Svadba
V deň svadby, zasa družbovia chodili 

po rodine a svadobčanov pozývali a záro-
veň priviedli do svadobného domu. Hos-
tina bola taká, ako bol kto bohatý, pálenky 
tiež toľko nebolo, gazda mal fľašu v ruke 
aj pohárek a každému ulial do nálady, pri-
tom sa spievali piesne žartovné, ale koľko 
rázy aj na hnev. Hostia spievali v chalupe 
a dedinskí mládenci a dievky vonku. Sva-
dobčania aj s mladým zaťom šli do domu mladu-
chy, kde sa konala odobierka na sobáš, ktorú viedol 
starejší, kde odpytovali  a ďakovali mladí rodičom 
za výchovu a starostlivosť:

Ctené rúcho, vážení rodičia, dovolili sme si 
vstúpiť do vášho príbytku.

Vážení rodičia, vážené svadobné zhromažde-
nie, zhromaždili sme sa na to, by sme si to, čo nám 
bolo pred časom sľúbené, odtiaľto odviedli. Je to 
céra tu prítomných rodičov, ktorých práve teraz 
prosíme, že by daný svoj sľub splnili a nami svo-
ju cérku kresťanskej povinnosti, svatému sobášu 
prepustiť ráčili. Neni to stav hanebný, ale od Pána 
Boha zriadený. 

Potom mladuchu opakovalo po starejšom:
Ďakujem vám rodičia, že ste vychovali syna 

a pre mňa manžela.
Ženích opakoval:
Ďakujem vám rodičia, že ste vychovali cérku 

a pre mňa manželku.
Pri tejto príležitosti sa spievali pesničky 

napr.:
„Veď sme mi neprišli na vaše koláče,
ale sme mi prišli, že nám dievča dáte.
Alebo
„Vyber sa Ty dievča, vyberaj sa skoro, veď je do 

kostola, dosť veliké kolo.“
„Pozri sa Anička na kostolnú vežu,
už Tvoju slobodu do ručníka viažu..“
Popri tom sa spievali rôzne žartovné pesnič-

ky:
„Družba milý družba,  načo tvoja služba, ani 

koňa nemáš, len na svini beháš..“
alebo

„Družice, družice, prečo nespievate, lebo by ste 
jedli, lebo sa hneváte..“

Na obrad sa chodilo do Varína do kostola na  
vyzdobených rebrových vozoch. Ak bolo väčšia 
rodina, mali aj tri rebrovce, vyparádené, každý čo 
ako vedel, len aby boli čo najkrajšie. 

Po sobáši svadobčania išli do domu nevesty, 
kde sa konala svadobná hostina, a spievala sa pes-
nička:

„Doviedli sme mladú nehľaďte nám na ňu, keď 
ju urečiete zaplatíte za ňu..“

Pri podávaní jedla sa spievali rôzne svadobné 
žartovné piesne: 

- Poďme že mi domov, tu o nás nestoja,
 s prázdnymi taniermi okolo nás chodia...
- Dali nám rezane, len také mrváne, 
 čo nám navarili Nededzké prplane..
- Tie naše kuchárky,  nedostanú sólo, čo nám 

navarili,
 neslané to bolo...
Keď sa nevesta vydávala na druhú dedinu, tak 

sa spievalo:
„Čo sa Ti Anička, čo sa tebe stalo, keď sa Ti 

v Nededzi muža nedostalo..“
Žartovné pesničky na mladuchu:
- Tá naša mladuška, obracia sa k stene,
   myslíme, že plače a ona sa smeje..
- Bola to mladucha, mala tá periny,
   štyri vozy tŕnia piaty hrachoviny...
Žartovné na starejších:
- Starejší, starejší, ktorí ste prednejší 
  a ten od tej steny ľúbi cudzé ženy.
Po večeri u mladej nevesty sa skladalo mla-

duche na tanier.

Pri tom sa spievalo: 
- Pošli si Anička po dedine posla,
   aby sa rodina ku tanieru zišla. 
- Už sa Ti Anička na tanier skladajú,
   tvoj zelený veniec za nič pokladajú....
- Sadla muška na konárik, otriasala 

kvet,
   na čo si mi moja milá zaviazala svet...
Od mladej nevesty sa chodili svadob-

čania zabávať (tancovať) do miestneho hos-
tinca, kde bola nejaká hudba.

Okolo polnoci sa svadobčania odobrali 
do domu ženícha, kde hostina pokračovala.

Pri príchode do domu ženícha víta-
la matka mladý pár, hlavne nevestu pred 
dverami tak, že pred mladý pár prestrela 
záponu, na ktorú jej nevesta dala peniaze 
a koláč.

Vítala nevestu medom so slovami:
Nevestička moja, čo si mi doniesla?
Nevesta odpovedala:
Zdravie, šťastie a požehnanie.
Počas večere u mladého zať sa spievali 

žartovné pesničky:
- Tá stará (priezvisko svokry) po povale 

chodí, zhľadáva lyžice, že tu budú hody.
- Tá stará (priezvisko) za dverami stojí, 

kyjom  opálená  nevesty sa bojí.
- Ty stará (priezvisko) za dverami nestoj, 

kyjom opálená nevesty sa neboj.
Po večeri, po polnoci sa zavíjala (čep-

čila) nevesta:
Mladá nevesta si sadla na stoličku. Pri 

nej mladý zať mal dve sviečky na kríž, ktoré 
boli zapálené. Prišiel prvý družba na vidličku jej 
zobral veniec z hlavy a opýtal sa:

Či chce veniec sňať, alebo hlávku sťať?. Pýtal 
sa tak tri razy. Keď nevesta zvolala, že dá veniec, 
prvý družba ho zavesil na hradu na klinec. Po-
tom jej dali čepiec a šatku na hlavu. Keď prišla 
prezlečená, potom sa spievalo:

- Čo sme dostali, to sme dostali našej je,
   dievča bohaté, kurča chochlaté naše je.
- Neboj sa ty Hanka tej novej matere,
  veď sa jej ten jazyk do roka zoderie.
  Neboj sa ty Janko tej novej matere,
  Keď ťa bude hnevať postav ju za dvere. 
Po tomto čepčení starejší rozdával od mladej 

nevesty novej rodine dary.
Pri tom sa spievalo:
- Toto sú tie dary, dary predarené,
   veď sa tá Anička narobila na ne.
Potom pokračovala svadba a zábava pri hudbe 

do rána a pri odchode zo svadby sa spievalo:
- Už je po veselí, po všetkej hostine, budeme na-

háňať svine po dedine,
   svine po dedine a prasce po meste, nech je už 

ako chce tej našej neveste. 
- Už som sa vydala Bože hospodine, mám sa ja 

nachodiť s hrncom po dedine. 
  S hrncom po dedine a s miskou po poli, mám sa 

ja narobiť mužovi po vôli.
  Veruže nám dajte, čo nám mate dávať, veď mi 

tu nemáme kedy posedávať.
   Pálené nedajú a kážu nám spievať, suché hrdlá 

máme, treba ich polievať.
 Napísala Š. S.
 podľa rozprávania p. Žiakovej Jozefíny

Dovolenková
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Starodávne zvyky na svadbách v Nededzi
Náhovorky

Mládenec, ktorý sa chystal ženiť, naj-
prv musel ísť požiadať o ruku nevesty jej 
rodičov. Po pohostení mládenec dostal od  
mladuchy kystu a tu nosil v nedeľu do kos-
tola, aby dievky videli, že je už zasľúbený.

Prípravy na svadbu
Pred svadbou dva týždne chodi-

li družbovia pozývať rodinu na svadbu, 
boli vyparádení, mali valašky, na nich  
čo najkrajšie šnóry, chodili vždy traja aj 
štyria, a to vždy v noci. Na svadbu, keď 
sa začali piecť koláče, z prvého plechu 
sa rozdávalo dievkam, ani na jednu sa 
nesmelo zabudnúť, lebo to bola veľká 
urážka. Znamenalo to, aby sa aj oni po-
vydávali. 

Svadba
V deň svadby, zasa družbovia chodili 

po rodine a svadobčanov pozývali a záro-
veň priviedli do svadobného domu. Hos-
tina bola taká, ako bol kto bohatý, pálenky 
tiež toľko nebolo, gazda mal fľašu v ruke 
aj pohárek a každému ulial do nálady, pri-
tom sa spievali piesne žartovné, ale koľko 
rázy aj na hnev. Hostia spievali v chalupe 
a dedinskí mládenci a dievky vonku. Sva-
dobčania aj s mladým zaťom šli do domu mladu-
chy, kde sa konala odobierka na sobáš, ktorú viedol 
starejší, kde odpytovali  a ďakovali mladí rodičom 
za výchovu a starostlivosť:

Ctené rúcho, vážení rodičia, dovolili sme si 
vstúpiť do vášho príbytku.

Vážení rodičia, vážené svadobné zhromažde-
nie, zhromaždili sme sa na to, by sme si to, čo nám 
bolo pred časom sľúbené, odtiaľto odviedli. Je to 
céra tu prítomných rodičov, ktorých práve teraz 
prosíme, že by daný svoj sľub splnili a nami svo-
ju cérku kresťanskej povinnosti, svatému sobášu 
prepustiť ráčili. Neni to stav hanebný, ale od Pána 
Boha zriadený. 

Potom mladuchu opakovalo po starejšom:
Ďakujem vám rodičia, že ste vychovali syna 

a pre mňa manžela.
Ženích opakoval:
Ďakujem vám rodičia, že ste vychovali cérku 

a pre mňa manželku.
Pri tejto príležitosti sa spievali pesničky 

napr.:
„Veď sme mi neprišli na vaše koláče,
ale sme mi prišli, že nám dievča dáte.
Alebo
„Vyber sa Ty dievča, vyberaj sa skoro, veď je do 

kostola, dosť veliké kolo.“
„Pozri sa Anička na kostolnú vežu,
už Tvoju slobodu do ručníka viažu..“
Popri tom sa spievali rôzne žartovné pesnič-

ky:
„Družba milý družba,  načo tvoja služba, ani 

koňa nemáš, len na svini beháš..“
alebo

„Družice, družice, prečo nespievate, lebo by ste 
jedli, lebo sa hneváte..“

Na obrad sa chodilo do Varína do kostola na  
vyzdobených rebrových vozoch. Ak bolo väčšia 
rodina, mali aj tri rebrovce, vyparádené, každý čo 
ako vedel, len aby boli čo najkrajšie. 

Po sobáši svadobčania išli do domu nevesty, 
kde sa konala svadobná hostina, a spievala sa pes-
nička:

„Doviedli sme mladú nehľaďte nám na ňu, keď 
ju urečiete zaplatíte za ňu..“

Pri podávaní jedla sa spievali rôzne svadobné 
žartovné piesne: 

- Poďme že mi domov, tu o nás nestoja,
 s prázdnymi taniermi okolo nás chodia...
- Dali nám rezane, len také mrváne, 
 čo nám navarili Nededzké prplane..
- Tie naše kuchárky,  nedostanú sólo, čo nám 

navarili,
 neslané to bolo...
Keď sa nevesta vydávala na druhú dedinu, tak 

sa spievalo:
„Čo sa Ti Anička, čo sa tebe stalo, keď sa Ti 

v Nededzi muža nedostalo..“
Žartovné pesničky na mladuchu:
- Tá naša mladuška, obracia sa k stene,
   myslíme, že plače a ona sa smeje..
- Bola to mladucha, mala tá periny,
   štyri vozy tŕnia piaty hrachoviny...
Žartovné na starejších:
- Starejší, starejší, ktorí ste prednejší 
  a ten od tej steny ľúbi cudzé ženy.
Po večeri u mladej nevesty sa skladalo mla-

duche na tanier.

Pri tom sa spievalo: 
- Pošli si Anička po dedine posla,
   aby sa rodina ku tanieru zišla. 
- Už sa Ti Anička na tanier skladajú,
   tvoj zelený veniec za nič pokladajú....
- Sadla muška na konárik, otriasala 

kvet,
   na čo si mi moja milá zaviazala svet...
Od mladej nevesty sa chodili svadob-

čania zabávať (tancovať) do miestneho hos-
tinca, kde bola nejaká hudba.

Okolo polnoci sa svadobčania odobrali 
do domu ženícha, kde hostina pokračovala.

Pri príchode do domu ženícha víta-
la matka mladý pár, hlavne nevestu pred 
dverami tak, že pred mladý pár prestrela 
záponu, na ktorú jej nevesta dala peniaze 
a koláč.

Vítala nevestu medom so slovami:
Nevestička moja, čo si mi doniesla?
Nevesta odpovedala:
Zdravie, šťastie a požehnanie.
Počas večere u mladého zať sa spievali 

žartovné pesničky:
- Tá stará (priezvisko svokry) po povale 

chodí, zhľadáva lyžice, že tu budú hody.
- Tá stará (priezvisko) za dverami stojí, 

kyjom  opálená  nevesty sa bojí.
- Ty stará (priezvisko) za dverami nestoj, 

kyjom opálená nevesty sa neboj.
Po večeri, po polnoci sa zavíjala (čep-

čila) nevesta:
Mladá nevesta si sadla na stoličku. Pri 

nej mladý zať mal dve sviečky na kríž, ktoré 
boli zapálené. Prišiel prvý družba na vidličku jej 
zobral veniec z hlavy a opýtal sa:

Či chce veniec sňať, alebo hlávku sťať?. Pýtal 
sa tak tri razy. Keď nevesta zvolala, že dá veniec, 
prvý družba ho zavesil na hradu na klinec. Po-
tom jej dali čepiec a šatku na hlavu. Keď prišla 
prezlečená, potom sa spievalo:

- Čo sme dostali, to sme dostali našej je,
   dievča bohaté, kurča chochlaté naše je.
- Neboj sa ty Hanka tej novej matere,
  veď sa jej ten jazyk do roka zoderie.
  Neboj sa ty Janko tej novej matere,
  Keď ťa bude hnevať postav ju za dvere. 
Po tomto čepčení starejší rozdával od mladej 

nevesty novej rodine dary.
Pri tom sa spievalo:
- Toto sú tie dary, dary predarené,
   veď sa tá Anička narobila na ne.
Potom pokračovala svadba a zábava pri hudbe 

do rána a pri odchode zo svadby sa spievalo:
- Už je po veselí, po všetkej hostine, budeme na-

háňať svine po dedine,
   svine po dedine a prasce po meste, nech je už 

ako chce tej našej neveste. 
- Už som sa vydala Bože hospodine, mám sa ja 

nachodiť s hrncom po dedine. 
  S hrncom po dedine a s miskou po poli, mám sa 

ja narobiť mužovi po vôli.
  Veruže nám dajte, čo nám mate dávať, veď mi 

tu nemáme kedy posedávať.
   Pálené nedajú a kážu nám spievať, suché hrdlá 

máme, treba ich polievať.
 Napísala Š. S.
 podľa rozprávania p. Žiakovej Jozefíny
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Dovolenky, prázdniny
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Stavebný odpad sa do tohto kontajnera hádže
a nie vedrá, konzervy, či  plastové fľaše.

Nik Ťa neprichytil pri čine?
Omyl, kamera presvedčí Ťa o vine.

Či cudzí si, či z Nededze a robíš frajera,
usvedčí Ťa naša obecná kamera.

Historické okienko
Vážení a milí spoluobčania. Vaše historické okienko ej opäť 
tu a ako ste si všimli, je neoddeliteľnou súčasťou každého 
čísla Nededžana. Jeho cieľom je oboznámiť Vás s každým 
zaujímavým príbehom dlhej histórie našej obce. V dnešnom
okienku nazrieme do začiatkov organizovania športovej 
činnosti v Nededzi. Veď aj šport je súčasťou nášho života 
a hlavne spája nás, všetkých, ako občanov jednej obce, na 
ktorú sme patrične hrdí. Nech sa páči.

Počiatky organizovanej športovej činnosti sa datujú od roku 1953, kedy
bola v našej obci založená športová organizácia SOKOL. Do tejto doby,
i keď sa povedať nedá, žeby sa v našej obci vôbec nešportovalo, najmä
po oslobodení našej krajiny spod okupačných vojsk, bola snaha mladých
ľudí o uskutočňovanie športovej činnosti oveľa väčšia. Problém bol však
v tom, že neexistovala žiadna organizácia, ktorá by túto činnosť sústavne
zabezpečovala.

Ako jeden z prvých  športových pretekov treba spomenúť cezpoľ-
ný beh a cyklistické preteky na rovnakom okruhu v centre našej obce.
Trať viedla po ceste okolo potoka s otáčkami na mostíku oproti Skotni
a pri Konkovcoch. Preteky v roku 1949 zorganizoval športový krúžok
pri Československom zväze mládeže. Cezpoľný beh vyhral Klement Žiak
a cyklistické preteky Vendelín Zajac. V roku 1952 zorganizovala miestna
organizácia SVÄZARM (Zväz pre spoluprácu s armádou) branné prete-
ky zdatnosti – beh cez prekážkovú dráhu, cezpoľný beh, streľba zo vzdu-
chovky a hod granátom.

Hlavných športom bol však futbal, ktorý sa  po oslobodení v našej
obci tešil veľkej obľube. Chýbalo však ihrisko, na ktorom by sa mohol
rozmáhať. Ihrisko na „ Kamenci“ sa dávalo do árendy (prenajímanie po-
zemkov za naturálnu aj peňažnú odmenu) na obecnej licitácii. Pri licitá-
ciách občania, ktorí nepriali miestnemu futbalu, nechceli pripustiť ,aby
si mládež mohla ihrisko prenajať .To viedlo k tomu, že sa mládež proti
tomuto zákazu búrila a ničila ihrisko. Napríklad v sobotu večer postavené
futbalové bránky boli na druhý deň ráno urezané a zdevastované.

Snahou novej organizácie bolo odtiahnuť mládež z krčmy a priviesť
ju na ihrisko. V roku 1954 začala naša futbalová jedenástka hrať maj-
strovskú súťaž v rámci Žilinského okresu. Začiatky nášho futbalu neboli
veľmi úspešné, pretože sa nekonali žiadne tréningy. Nebolo na ne času,
nakoľko bolo veľa práce na súkromných poliach a pri dobytku. Na pár  
rokov vystúpilo naše mužstvo z futbalovej súťaže, ale od futbalu sa nikdy
neustúpilo. Podmienky sa postupne vylepšovali  a najmä po založení jed-
notného roľníckeho družstva sa vytvorilo viac voľného času pre šport.

Okrem organizovania športových podujatí sa telovýchovná organi-
zácia zaslúžila aj o rozvoj kultúry a zábavy občanov. Financovanie telo-
výchovy sa uskutočňovalo zo zisku zo zábav a tiež z divadelných pred-
stavení.

A čo dodať na záver? Asi len jednoduché pravdivé príslovie: 
„Športom ku zdravému duchu.“ Držíme palce všetkým členom špor-
tovej organizovanej činnosti v Nededzi pri reprezentovaní našej obce. 
Pokračujeme nabudúce.

Vaša Obecná kronika
(M.S.)

Zopár pekných a múdrych viet

-
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Aký je júl, taký január.

SPOMIENKA

H Á D A N K A
-
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Zamyslime sa...
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Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 3 a 4
Uznesenie č. 3 zo dňa 27. 4. 2009:

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi
a)  berie na vedomie:

1. list z Ministerstva ŽP SR - „Rozhodnutie o určení prieskumného 
územia na geotermálnu energiu pre obec Teplička n/V,

2. postúpenú sťažnosť p. Markovej z Policajného zboru Žilina-oko-
lie na znečisťovanie  pozemku rôznym odpadom firmou VIX, s. r. 
o., Žilina,

3. informáciu o podanom projekte na rekonštrukciu miestnych ko-
munikácií,

4. ukončenie prác na VN a NN rozvodov, trafostanice a verejného 
osvetlenia v lokalite Záplotie,

5. organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho par-
lamentu.

6. Správu nezávislého audítora pre OZ a starostu obce o overení 
riadnej účtovnej závierky k 31. 12. 2008,

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 
2008,

8. návrh Záverečného účtu obce za rok 2008,
9. informáciu o príprave monografie obce.

b) schvaľuje:

1. predložený program Ob. zastupiteľstva
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
2. overovateľov zápisnice – JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. Správu hlavného kontrolóra za rok 2008 o kontrolnej činnosti 
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c)  ukladá:

1. zverejniť návrh Záverečného účtu za rok 2008 vo vývesnej tabuli 
po dobu 15 dní

 Termín: ihneď Zodpov.: Slotová
2. pripraviť akciu „Deň matiek“ – 10. 5. 2009
 Termín: v texte Zodpov.: pracovníci OÚ
3. pripraviť akciu „Deň detí“ – 30. 5. 2009
 Termín: v texte Zodpov.: predseda OŠK

Uznesenie č. 4 zo dňa 1. 6. 2009:
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a)  berie na vedomie:

1. informáciu o I. zasadnutí komisie pre Voľby do Európskeho parla-
mentu,

2. informáciu o konaní 19.snemu ZMOS-u,
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce,
4. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky 

a hospodárenia obce,
5. návrh VZN č.3/2009 obce Nededza o zabezpečení odvádzania 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kat. území obce Nededza 
v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná,

6. informáciu o návrhu Zmluvy o kúpe a nájme plynovodu v lokalite 
Záplotie a ďalších pripravovaných prácach v tejto lokalite,

7. informáciu o podanom projekte na rekonštrukciu miest. komuni-
kácií,

8. informáciu o predpise a výbere dane z nehnuteľnosti, poplatkov 
za odpad a psa  za PO a FO k dnešnému dňu,

9. informáciu o možnosti výstavby nájomných bytov v obci.

b) schvaľuje:

1. doplnený program Ob. zastupiteľstva
 Hlasovanie: Za – 4 Proti – 0 Zdržal sa – 0
2. overovateľov zápisnice – PhDr. Peter Vajda, Ján Drábik
 Hlasovanie: Za – 4 Proti – 0 Zdržal sa – 0
3. Záverečný účet obce za rok 2008 

I.  Celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

II.  Usporiadanie prebytku rozpočtu obce – z prebytku rozpočtu vo 
výške 2 191 159,38 Sk sa podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. 
zákona o rozpočtových pravidlách územnej   samosprávy v z.n.p. 
vylučuje:

 – dotácia na bežné výdavky vo výške 180 000,- Sk (oprava budovy 
obecného úradu)

 
III.  Rozdelenie usporiadaného prebytku rozpočtu obce vo výške  

2 011 159,38 Sk takto:
 1. Do rezervného fondu sa pridelí 2 011 159,38 Sk  

IV. Tvorbu a použitie rezervného fondu:

Tvorba:
 a) počiatočný stav – 6 863 439,19 Sk
 b) tvorba – 2 011 159,38 Sk
 c) konečný stav – 8 874 598,57 Sk
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0

4. VZN obce Nededza č.2/2009 o podmienkach poskytovania opat-
rovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú 
službu a donášku stravy

 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2009 a poveruje hlavného 

kontrolóra vykonať kontroly podľa plánu práce
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0
6. poplatky za prenájom futbalového ihriska, viacúčelového ihriska, 

prenájom sály a kuchynky KD a inventára
 Hlasovanie: Za – 5 Proti – 0 Zdržal sa – 0

c) ukladá:

1. zverejniť  VZN č. 2/2009 vo vývesnej tabuli po  dobu 15 dní
 Termín: ihneď Zodpov.: p. Slotová
2. zverejniť návrh VZN č.3/2009 vo vývesnej tabuli po dobu 15 dní
 Termín: ihneď Zodpov.: p. Gašiaková
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Dovolenka s Nededžanom
Asi sa opakujeme, milí spoluobčania, ale ten čas neskutočne letí. Prešiel 
alebo lepšie povedané, preletel ďalší štvrťrok a my sme opäť tu s naším
i vaším Nededžanom.

Veríme, že si v ňom s radosťou zalistujete. Pospomínate na veci 
z dávnej i nedávnej minulosti. Dozviete sa o čom rozhodujú naši po-
slanci, čo sa v obci chystá či nechystá.

Dúfame, že každý si tu nájde niečo pre seba.
Je tu dovolenkové obdobie, čas oddychu. Čas, kedy sa treba zasta-

viť, nabrať nové sily a veľa energie. Potrebujeme to a všetci, lebo žijeme 
akosi príliš rýchlo a v neustálom strese.

Takže vychutnajte si, vážení spoluobčania, dovolenky plným 
priehrštím. A keď vás počas toho leňošenia niečo napadne, čo by sa 
mohlo objaviť v našich obecných novinách, tak neváhajte a napíšte.

Ozaj, keď sa budete baliť, nezabudnite si pribaliť aj Nededžana.
redakčná rada

I keď krízy je tu čas,

dovolenku zaslúži si každý
z nás.

Načerpajte veľa sily a energie,

nech každý krízu úspešne pre-
žije.

-

-
-

-

-

-

-

Prečo nie je dobré zneškodňovať 
plasty spaľovaním?

Pri spaľovaní je problémom obohatenie plastov rôznymi 
látkami, ako sú zmäkčovadlá, farbivá a stabilizátory. Tie 
často obsahujú ťažké kovy (hlavne kadmium a zinok). Pri 
spaľovaní sa ťažké kovy uvoľňujú do ovzdušia a zostávajú 
v popole. Pri nedokonalom spaľovaní plastov (pri nízkych 
teplotách – preto je spaľovanie v domácnosti ešte nebez-
pečnejšie ako v spaľovni odpadu) vzniká aj veľa oxidu 
uhoľnatého (CO). Tento plyn je jedovatý – je schopný via-
zať sa na krvné farbivo hemoglobín, čím znemožňuje pre-
nos kyslíka krvou, čo môže viesť k vnútornému uduseniu.

Spaľovaním plastov sa uvoľňujú aj uhľovodíky, ktoré 
prispievajú ku vzniku fotochemického smogu. Ďalším ne-
bezpečenstvom pri spaľovaní plastov je únik ftalátov, ktoré 
majú schopnosť kumulácie v ľudskom tele.

Pri spaľovaní vznikajú aj monoméry (chemicky jedno-
duchšie látky) príslušného plastu. Horením PVC vzniká 
kyselina chlorovodíková (HCI), ktorá silne dráždi horné 
dýchacie cesty a pri nedokonalom spaľovaní aj monomér 
PVC – vinylchlorid (dokázaný karcinogén).

Dym obsahuje aj karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa aj 
plynný chlór, či ešte agresívnejší fosgén (známy ako bojo-
vý plyn). Vysoké koncentrácie majú za následok poleptanie 
pľúc a okamžitú smrť, nižšie vedú k ochoreniam dýchacích 
ciest. www.triedenieodpadu.sk
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