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Opäť bilancujeme
ani sme sa nenazdali a už je tu opäť koniec roka. Roka, ktorý i keď 
mal o jeden deň viac, ubehol akosi prirýchlo. jeden deň strieda dru-
hý tak rýchlo, že sa nestačíme ani čudovať ako stárneme. Veru stár-
neme a s nami aj „náš“ či „váš“ nededžan. už má za sebou druhý 
rok života. V ľudskom bytí by sme ho nazvali batoľaťom. batoľa-
ťom, ktoré má roztomilo neohrabané pohyby pri chôdzi a behaní, 
ale očká mu žiaria radosťou. Radosťou samým nad sebou, nad tým, 
čo už všetko dokáže. 

Tak aj nededžan je také batoľa, ktoré má ešte všeličo neohraba-
né, ale je tu a má sa k svetu. cítime, že je o neho záujem. mnohí sa 
pýtate, kedy vyjde jeho ďalšie číslo. nás záujem teší, ale samozrejme 
aj zaväzuje.

je tu obdobie bilancovania. Obdobie hodnotenia plusov či mínu-
sov. prajeme Vám, milí spoluobčania, aby ste tých plusov mali oveľa 
viac než mínusov. Kiežby každý z nás mohol povedať, že rok 2008 
bol dobrý rok a rok 2009 bude ešte lepší. Želáme Vám do neho vy-
kročiť tou správnou nohou.� redakčná�rada

Zas prišiel ten čas, 
keď máme v srdciach lásky�
 viac.
Nech vianočná nálada
čo najdlhšie Vás ovláda.

Dnes�sa�vám�v�Dávi-
dovom� meste� naro-
dil� Spasiteľ,� Kristus�
Pán“�(Lk�2,�11).�Toto�
je� posolstvo� anje-
la� pastierom� a� toto�
je� posolstvo� svätej�
noci� aj� pre� nás.� Už�
stáročia� vyjadrujú�
toto� posolstvo� ľudia�
rôznym� spôsobom�
najmä�v�našich�ľudo-
vých� Betlehemoch:�
ich� stredom� je� dieťa�
položené� na� slame.�
Vianočný� stromček,�

aj�keď�je�podstatne�mladší,�nám�však�hovorí,��KTO 
je�toto�dieťa.

Guľa: boží Syn
Ku�každému�vianočnému�stromčeku�patria�ne-

odmysliteľne�guľky.�To,�čo�platí�o�kruhu,�platí�aj�
o�guli:�nemá�začiatok�ani�koniec.�Je�uzatvorená,�za-
okrúhlená,�dokonalá.�Je�pripomenutím�Boha,�jeho�
večnosti�a�dokonalosti.�

V� dieťati� sa� Boh� stáva� človekom,� Stvoriteľ�
stvorením,�Večný� smrteľným,�Dokonalý� bezmoc-
ným�dieťaťom,�veľký�Boh�sa�stáva�jedným�z�nás,�
vo�všetkom�nám�podobný�okrem�hriechu.

Adekvátnu� odpoveď� na� tieto� udalosti� dávajú�
pastieri,� ktorí� si� kľakli� a� poklonili� sa.� Tým,� že� sa�
Boh�stáva�človekom�umožňuje,�aby�sme�sa�my�stali�

Božími.�Stávame� sa�nimi,� ak�podobne�ako�pastieri�
pokľakneme�a�pokloníme�sa�Božiemu�Synovi.�Kto�
sa�neklania�Bohu,�klania�sa�nakoniec�samému�sebe.�
Franz�Grillparzer�hovorí��z�tejto�skúsenosti:�„Huma-
nita�bez�divinity�sa�stáva�beštialitou.“�Človek,�ktorý�
sa�neklania�Bohu,�sa�stáva�nakoniec�zvieraťom.

Sviečka: svetlo v tme
Ku� vianočnému� stromčeku� patria� aj� sviečky,�

ktoré�osvecujú�temnotu.�Keď�vstupujeme�do�tma-
vej� izby,�stačí�stlačiť�vypínač�a�máme�svetlo.�Ale�
už�aj�obyčajná�sviečka�dokáže�premôcť�temnotu.

Každá�sviečka�na�stromčeku�zvestuje�radostnú�
zvesť:�v�tomto�dieťati�svieti�svetlo�do�tmy.�Ján�však�
k�tomu�dopĺňa:�„A�svetlo�vo�tmách�svieti�a�tmy�ho�
neprijali.“� (Jn� 1,5)�Možno� nám� prichádza� na� um�
temnota� tohto� sveta.�K�Vianociam�2008� patria� aj�
mŕtvi�na�Blízkom�Východe,�hladujúci�v�Rwande,�
Sudáne�…�Zatiaľ�čo�my�budeme�sláviť�Vianoce,�vo�
svete�sa�ďalej�bude�šíriť�bieda�a�hlad�v�nepredstavi-
teľnej�miere.�Aj�v�našom�najbližšom�okolí�sa�bude�
zvyšovať�strach�a�starosť�zo�stúpajúcej�nezamest-
nanosti�a�neistoty.�K�týmto�Vianociam�bude�patriť�
aj�temnota�bolesti�a�starosti.

Nepreniká�však�z�Vianoc�aj�kus�nádeje,�že�svet�
sa�môže�zlepšiť,�ak�sa�ľudia�nechajú�osloviť�Božím�
Synom�a�nechajú�sa�ním�aj�zmeniť?�Ak�Boh�nieko-
ho�osloví,�nemôže�zostať�stáť,�akoby�sa�nič�nesta-
lo.�Veď�koľkí�za�2000�rokov�niesli�ďalej�posolstvo�
lásky��a�milosrdenstva�v�slovách�i�skutkoch?�Koľko�
ľudí� si� z�vnútorného�presvedčenia�povedalo:�buď�
svetlo!�Buď�svetlo�pre�ľudí,�v�srdciach�ktorých�je�

tma.�Koľko�chorých,�trpiacich,�osamotených�a�hla-
dujúcich� spoznalo� za� 2000� rokov� Božiu� dobrotu�
skrze�presvedčených�kresťanov?

Strom: darca života
Zostáva� ešte� samotný� stromček.� Vždy� zelený,�

uprostred� odumretej� prírody,� je� pre� nás� symbolom�
života.�Pripomína�nám�„strom�života“�z�raja�a�„strom�
kríža“,�z�ktorého�vychádza�život.�V�betlehemoch�sta-
rých�majstrov�nachádzame�niekedy�kríž�visieť�na�ste-
ne�v�maštali.�To�nie�je�kuriózny�anachronizmus,�skôr�
pripomenutie:�v�tomto�dieťati�prišiel�život�do�sveta�
smrti.�Dieťa�v�jasličkách�je�darcom�života.�Podrobí�
sa�smrti,�aby�sme�my�mali�život.�Ján�hovorí:�„Všetko�
povstalo�skrze�neho�a�bez�neho�nepovstalo�nič�z�to-
ho,�čo�povstalo.�V�ňom�bol�život.“�(Jn�1,�3)�Ježiš�sám�
hovorí:�„Ja�som�prišiel,�aby�mali�život�a�aby�ho�mali�
hojnejšie.“�(Jn�10,�10)

Kto� sa� zamyslí� nad� tajomstvom� svätej� noci,�
nemôže� ináč,�než� sa�obranne�postaviť�pred�nena-
rodených,� postihnutých,� starých� a� chorých� ľudí.�
Kardinál� Meisner� sa� raz� vyslovil:� „Eutanázia� je�
slovo�zo�slovníka�netvora.“�Na�každú�formu�života�
človeka�vychádza�z�betlehemskej�maštale�jas�Božej�
dôstojnosti.

Dieťa�v�jasličkách,�ako�nám�to�zvestuje�vianoč-
ný� stromček,� je� večný�Boží� Syn,� svetlo� pre� našu�
temnotu�a�darca�života.�Naša�odpoveď�nech�je:�ve-
rím,�credo,�dávam�ti�moje�srdce.
 mgr. Dalibor mišura
� administrátor��farnosti

posolstvo vianočného stromčeka
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Uznesenia ObÚ v Nededzi – č. 8, 9 a 10
Uznesenie č. 8 zo dňa 20. 10. 2008 

Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a)  berie na vedomie:
	 1.	 informáciu	zo	zasadnutia	Región.	Združenia	Horného	Považia,
	 2.	 informáciu	o	stretnutí	Miestnej	akčnej	skupiny	programu	LEADER,
	 3.	 informáciu	 o	 vypracovaní	 „Polohopisné	 a	 výškopisne	 zameranie“	

lokalít	Pred	Chríp,	Za	Chríp,	Záhumnie	a	Stav,
	 4.	 prípravu	úpravy	rozpočtu	na	rok	2008,
	 5.	 informáciu	o	návrhu	zmien	v	prevádzkovaní	kábelovej	televízie	s	f.	

TES	Slovakia,	a.	s,	Žilina,
	 6.	 návrh	3	firiem	na	zabezpečovací	systém	priestorov	OÚ
b) schvaľuje:
	 1.	 predložený	program	Obecného	zastupiteľstva				
	 	 Hlasovanie:				Za	–		6							Proti	–	0			Zdržal	sa	–	0	
	 2.	 overovateľov	zápisnice:	Miroslav	Cesnek,	Ján	Drábik
	 	 Hlasovanie:				Za	–	6				Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 3.	 návrh	VZN	č.1/2009	o	podmienkach	určovania	a	vyberania	miestnych	

daní	a	miestneho	poplatku	za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	
odpady	na	území	obce	Nededza	na	kalendárny	rok	2009	a	ďalšie	zda-
ňovacie	obdobia

	 	 Hlasovanie:				Za	–	7					Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 4.	 návrh	Dodatku	 k	VZN,	 ktorým	 sa	 vydáva:	 Poriadok	 pre	 pohrebisko	

a	nariadenie	o	poplatkoch	za	cintorínske	služby	na	území	obce	Nede
dza

	 	 Hlasovanie:				Za	–	7					Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 5.	 oslobodenie	od	platby	príspevku	zákonného	zástupcu	dieťaťa	–	žiaka	

na	čiastočnú	úhradu			nákladov	za	pobyt	detí	v	MŠ	vo	výške	362,–	Sk	x	
2		pre	detí	manželov	Jozefa		a	Ľubomíry	Trnovcových		po	dobu	trvania	
dôvodov	pre	oslobodenie	od	poplatku	pre	ich		vážny	zdravotný	stav	

	 	 Hlasovanie:				Za	–	7					Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 6.	 jednorazovú	výpomoc	vo	výške	15	000,–	Sk	pre	manželov	Trnovco-

vých	z	dôvodov	následkov	vážnej	dopravnej	nehody
	 	 Hlasovanie:				Za	–	7					Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 7.	 Ústrednú	a	dielčie	inventarizačné	komisie	pre	vykonanie	inventarizácie	

dlhodobého	hmotného	a	nehmotného	majetku	a	drobného	majetku
	 	 Hlasovanie:				Za	–	7				Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 8.	 predaj	 pozemku	p.	 č.	 243/5	 vo	výmere	 177	m2	 v	 cene	80,–	Sk/m2 

žiadateľovi	–	Ing.	Igor	Štefanov	
	 	 Hlasovanie:				Za	–	4					Proti	–	1	 					Zdržal	sa	–	2
c) ukladá:
	 1.	 vyvesiť	po	dobu	15	dní	„Návrh	VZN	č.	1/2009	o	podmienkach	určo-

vania	a	vyberania	miestnych	daní	a	miestneho	poplatku
	 	 Termín:	ihneď	 	 Zodpov.:	P.	Gašiaková
	 2.	 vyvesiť	 „Návrh	Dodatku	 k	VZN,	 ktorým	 sa	 vydáva:	 Poriadok	 pre	

pohrebisko	a	nariadenie	o	poplatkoch	za	cintor.	služby	
	 	 Termín:	ihneď	 	 Zodpov:	P.	Gašiaková
	 3.	 vykonať	 inventarizáciu	 DHaNHM	 a	 drobného	majetku	 do	 15.	 12.	

2008
	 	 Termín:	v	texte		 	 Zodpov.:	predsedovia	komisií

Uznesenie č. 9 zo dňa 24. 11. 2008
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a) berie na vedomie:
	 1.	 ďakovný	list	obce	Topoľníky	za	fin.	výpomoc,	informáciu		prebieha-

júcich	prácach	v	lokalite	Záplotie	elektrické	prípojky,	verejné	osve-
tlenie,	informáciu	o	prácach	pri	oprave	prehrádzky	na	hornom	toku	
potoka	„Kotrčiná“,	žiadosť	Mgr.	Frniaka	o	poskytnutie	priestorov	na	
hudobné	skúšky

b) schvaľuje:
	 1.	 doplnený	program	Obecného	zastupiteľstva	
	 	 Hlasovanie:				Za	–		6							Proti	–	0			Zdržal	sa	–	0	
	 2.	 overovateľov	zápisnice:	Ján	Drábik,	PhDr.	Peter	Vajda
	 	 Hlasovanie:				Za	–	6				Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 3.	 poplatok	vo	výške	100,–	Sk	na	účastníka	a	mesiac	za	príjem	kábelo-

vej	televízie,	ostatné	režijné	náklady	bude	financovať	obec	zo	svojho	
rozpočtu	

	 	 Hlasovanie:				Za	–	6				Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 4.	 úpravu	rozpočtu	na	r.	2008
	 	 Hlasovanie:				Za	–	7				Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
 5.	 VZN	č.1/2009	o	podmienkach	určovania	a	vyberania	miestnych	daní	

a	miestneho	poplatku	za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpa-
dy	na	území	obce	Nededza	na	kalendárny	rok	2009	a	ďalšie	zdaňova-
cie	obdobia

	 	 Hlasovanie:				Za	–	7					Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 6.	 Dodatok	k	VZN,	ktorým	sa	vydáva	:Poriadok	pre	pohrebisko	a	na

riadenie	o	poplatkoch	za	cintorínske	služby	na	území	obce	Nededza		
	 	 Hlasovanie:				Za	–	7					Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 7.	 Schvaľuje	príspevok	pri	narodení	dieťaťa	od	r.	2009	vo	výške	5121,	

Sk	(170,–	EUR)	
	 	 Hlasovanie:				Za	–	7					Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 8.	 jednorazovú	 sociálnu	 výpomoc	 rodine	 p.	 J.	 Ďurčovej	 vo	 výške	

10	000,	Sk	
	 	 Hlasovanie:				Za	–	7					Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 9.	 odmeny	pre	občanov		pracujúcich		v		prospech		obce		vo		výške		cca		
	 	 170	tis.	Sk
	 	 Hlasovanie:				Za	–	7				Proti	–	0	 					Zdržal	sa	–	0
	 10.	 Integrovanú	 stratégiu	 rozvoja	 územia	 Mikroregiónu	 Terchovskej	

doliny	pre	prístup	LEADER
	 	 Hlasovanie:				Za	–	7				Proti	–	0					Zdržal	sa	–0
	 11.	 žiadosť	Mgr.	Frniaka	o	poskytnutie	priestorov	na	hudobné	skúšky
	 	 Hlasovanie:				Za	–	7				Proti	–	0					Zdržal	sa	–0
c) ukladá:
	 1.	 vyvesiť	 	 VZN	 č.	 1/2009	 o	 podmienkach	 určovania	 	 a	 vyberania	

miestnych	daní	a	miestneho	poplatku
	 	 Termín:	ihneď	 	 Zodpov.:	p.	Gašiaková
	 2.	 vyvesiť	Dodatok	k	VZN	,	ktorým	sa	vydáva:	Poriadok	pre	pohrebis-

ko	a	nariadenie	o	poplatkoch	za	cintor.	služby	
	 	 Termín:	ihneď	 	 Zodpov:	p.	Gašiaková
	 3.	 zverejniť	návrh	rozpočtu	na	r.	2009–2011	
	 	 Termín:	ihneď	 	 Zodpov.:	p.	Slotová
	 4.	 pripraviť	akciu	„Stretnutie	s	Mikulášom“	dňa	5.12.2008	o	16,00	hod
	 	 Termín:	ihneď	 	 Zodpov.:	pracovníčky	OÚ
	 5.	 zabezpečiť	osadenie	vianočného	stromčeka
	 	 Termín:	29.	11.	2008	 	 Zodpov.:	L.	Staňo
	 Poslanci	OZ

Uznesenie č. 10 zo dňa 8. 12. 2008
Obecné zastupiteľstvo v Nededzi

a) berie na vedomie:
	 1.	 informáciu	o	dodatkoch	VZN	Žilinského	sam.	kraja
	 2.	 informáciu	o	rokovaní	o	návrhu	zmluvy	s	f.	T+T	–	separovaný	zber	

v	rámci		Mikroregiónu	Terchovská	dolina
	 3.	 informáciu	o	stretnutí	so	zástupcami	f.	Star	EU,	a.	s.,	Bratislava	v	sú-

vislosti	s	prípravou	projektu	na	čerpanie	eurofondov	na	rekonštrukciu	
miestnych	komunikácií

	 4.	 stanovisko	hl.	kontrolóra	k	návrhu	rozpočtu	na	r.	20092011
b) schvaľuje:
	 1.	 doplnený	program	Ob.	zastupiteľstva
	 	 Hlasovanie:			Za	–	7													Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
	 2.	 overovateľov	zápisnice	–	JUDr.	Marián	Cesnek,	Ing.	Miloš	Janek
	 	 Hlasovanie:			Za	–	7													Proti	–	0	 Zdržal	sa	–	0
	 3.	 rozpočet	na	r.	2009	–	2011,	tvorí	prílohu	zápisnice
	 	 Hlasovanie:			Za	–	7													Proti	0		 Zdržal	sa	–	0
	 4.	 Plán	kontrolnej	 činnosti	 hl.	 kontrolóra	na	 I.	 polrok	2009,	poveruje	

hl.	kontrolóra		na	vykonanie	kontrolnej	činnosti	podľa	Plánu	kontr.	
činnosti	hl.	kontrolóra	na				I.	polrok	2009

	 	 Hlasovanie:			Za	7													Proti	0	 	 Zdržal	sa	–	0
	 5.	 Dodatok	č.	1/2008	k	VZN	č.	1/2003	obce	Nededza	o	spôsobe	určenia	

úhrady	a	výške	úhrady	za	sociálne	služby	poskytované	obcou	Nededza
	 	 Hlasovanie:			Za	7													Proti	0	 	 Zdržal	sa	–	0
	 6.	 vyradenie	drobného	a	dlhodobého	majetku	v	hodnote	171	333,65	Sk
	 	 Hlasovanie:			Za	7													Proti	0	 	 Zdržal	sa	–	0
c) ukladá:
	 1.	 schválený	 rozpočet	 na	 r.	 2009	 a	 návrh	 rozpočtu	 na	 r.	 2010–2011	

vyvesiť	v	obecnej	tabuli
	 	 Termín:	ihneď	 	 	 Zodp.	p.	Slotová
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Obecná matrika
Navždy Nás OpUstili

Štefánia	Trnovcová	 4.	9.	1927	 30.	10.	2009

Historické okienko
vážení a milí spoluobčania, ďalšie číslo nášho Nededžana je opäť tu 
a s ním aj naše – vaše historické okienko. v minulom čísle sme rozoberali 
vypuknutie sNp a tento článok sme venovali aj spomienke  zosnulým, 
ktorí padli v tejto bitke za lepší život. v dnešnom čísle by sme  opäť na-
zreli do histórie našej obce, a to presne do životov našich predkov počas 
a po skončení sNp. prajeme vám príjemné čítanie.

Blízke dunenie kanónov, presuny vojsk na front a výbuchy mín neodkladne 
oznamovali, že sa konečne blíži túžobné očakávané oslobodenie našej obce spod 
fašistickej nadvlády. Na cintoríne nemecké vojská pochovali niekoľko svojich za-
strelených vojakov. Na ich hroboch sa vypínali drevené brezové kríže s prilbami 
ako spomienka na padlých vojakov.

Posledné hodiny pred príchodom frontu bolo vidieť v obci len zatúlaných de-
zorientovaných nemeckých vojakov, hľadajúcich potravu alebo ošetrenie. Ostatní 
zaujali obranné postavenia vo vybudovaných zákopoch. Silné a strategické výhod-
né pozícia mali hlavne na vrchu Straník a v opevneniach pri Tepličke nad Váhom, 
odkiaľ bol výborný rozhľad po celej kotline.

Dňa 29. apríla 1945 v ranných hodinách občania spozorovali ako po dedine 
prešla nemecká hliadka a chvíľu po nich sovietski prieskumníci, ktorí zisťovali 
pozície nepriateľa v obci. Čoskoro už bolo počuť, smerom na Gbeľany, rachot 
tankov a povely pechotného vojska postupujúceho v jednej línií po pravej strane 
rieky Váhu a po ľavom brehu vojská prvého československého armádneho zboru.

O 7. hodine 15 minúte dňa 29. apríla 1945 už bola naša obec oslobodená 
sovietskou armádou. Oslobodenie našej obce previedli vojská 17. gardového stre-
leckého zboru patriaceho do zoskupenia 18. armády a 4. ukrajinského zboru.

Nepriateľ využívajúc výborné obranné pozície a taktiež poschovávaní nemeckí 
vojaci ostreľovali sovietskych vojakov a ich bojovú techniku. V bojoch v našej obci 
padlo niekoľko sovietskych vojakov, ktorých dočasne pochovali buď v Gbeľanoch 
na cintoríne, alebo na námestí vo Varíne. Po skončení vojny boli telá sovietskych 
vojakov prevezené na spoločný cintorín sovietskych vojakov na Bôriku v Žiline.

Po príchode osloboditeľských vojsk povychádzali občania zo svojich úkrytov 
a s radosťou si stískali ruky so svojimi osloboditeľmi. Naďalej však všestranne 
pomáhali sovietskym vojakom v ich ďalšom boji.

V prvú noc po oslobodení za pomoci občanov sa kopali zákopy na pasienkoch 
pod Straníkom smerom na Tepličku nad Váhom a palebné postavenia pre delo-
strelcov využívajúcich hroble potoka. Delá boli zakopané na nižnom kopci dediny 
od dnešného kultúrneho domu smerom na juh do Nív.

Nemeckej armáde hrozilo obkľúčenie, a tak boli nútení ustúpiť, čím bola naša 
obec ochránená od veľkých bojov, na ktoré sa uskutočnila príprava vybudovaním 
zákopov medzi našou obcou a Tepličkou.

Po dvojdennom pobyte sa vojaci sovietskej armády rozlúčili s našou obcou 
a pokračovali v prenasledovaní nepriateľa. Tesne pred príchodom frontu, v dňoch 
27. a 28. apríla pri delostreleckej paľbe smerom od Varína na nemeckých voja-
kov, došlo k požiaru troch hospodárskych stavieb (humien). Pri hasení požiarov 
boli črepinami delostreleckých granátov smrteľné zranení niektorí naši občania, 
Karolína Ďuríčková  a bratia Anton a Eduard Konek.

Ďalej vo svojom kryte vybudovanom vo svahu za humnom, prišiel o život 
Imrich Staňo, ktorý zomrel následkom zasiahnutia krytu mínou.

Vojnou bolo poškodených veľa budov, rozváľané ploty a skoro žiaden dom 
nebol ušetrený od stôp vojny a hrozného utrpenia. Ľud našej obce každoročne 
s vďakou spomína výročie svojho oslobodenia slávnou hrdinskou sovietskou ar-
mádou od fašistov.

život po oslobodení sovietskou armádou
Po skončení druhej svetovej vojny si občania povzdychli od ťažkých útrap, ktoré 
boli na nich napáchané a s chuťou do nových, hádam lepších dní, sa pustili do ob-
novy vojnou zničenej obce. Na odstraňovaní škôd sa podieľal každý občan. Bolo 
nutné poopravovať poškodené domy a hospodárske budovy, zahádzať vykopané 
zákopy a odstrániť zanechané strelivo. Aj elektrická sieť zničená po častom ostre-
ľovaní sa obnovila. Muži boli vo veľkej miere zapojení do obnovy vojnou zničenej 
blízkej železničnej trate.

Bohužiaľ, aj takýmto utrpením museli prejsť naši predkovia, len preto, aby sa 
oslobodili od nadvlády fašistov na našom území a aby mohli žiť slobodnejší 
a spokojnejší život. Každá bolesť a utrpenie robí človeka silnejším, a to sa po-
tvrdilo aj u našich predkov, ktorí sa po tomto ťažkom období s elánom pustili 
do nového života. aj keď táto téme nebol práve najveselšia, dúfame, že vám 
ako tak utvorila obraz o živote našich predkov a že im venujete nejednu spo-
mienku... pokračujeme nabudúce.
 vaša Obecná kronika

Zopár pekných a múdrych viet
►�Všetko�pozemské�je�pominuteľné.�Živí�nás�však�istota,�že�spomienky�

tu�zostanú�naďalej.
►�Stačí,�aby�jeden�človek�povedal:�„Cítim�sa�s�Tebou�dobre“,�aby�si�sa�

cítil�dobre.
►�Keď�človek�plánuje�ísť�spoločnou�cestou�s�niekým,�dáva�mu�súčasne�

možnosť,�aby�mu�ubližoval.
►�Keď�lúčenie�bolí,�znamená�to,�že�chvíle�prežité�spolu�neboli�zbytoč-

né.
►�Ten,�kto�sa�pýta,�je�blázon�na�päť�minút,�ale�ten,�kto�sa�nepýta,�zostáva�

bláznom�navždy.
►�Never�všetkému,�čo�počuješ,�nehovor�všetko,�čo�vieš,�nechci�všetko,�

čo�vidíš.
►�Najviac� nedorozumení� vzniká� tým,� že� si� jeden�myslí,� že� vie,� čo� si�

myslí�ten�druhý.��
►�Len�málo�vecí�je�tak�silných�ako�ospravedlnenie�za�naše�slová�a�činy.
►�Ilúzie�sú�nepostrádateľnou�súčasťou�ľudského�života.
►�Život� pozostáva� z� veľa�malých�mincí.�Ten,� kto� ich� vie� zbierať,�má�

bohatstvo.� internet

Zamyslime sa...

Keď prechádzaš sa po okolí,
niekedy ťa srdce zbolí,
že prírodu, čo chrániť máme,
na skládku odpadu využívame.

Vianočné pranostiky
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Keď je hus na Vianoce v blate, Jozef bude na ľade.
Lepšie Vianoce treskúce ako tekúce.
Aký je čas na  Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie.
Štedrý večer každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
Ak je na Štedrý deň jasný východ Slnka, urodí sa jarné obilie.
Na Štedrý deň hviezdičky, ponesú vajíčka sliepočky.
Ak je na Štedrý deň vietor, bude malá úroda.
Keď je na  Štedrý deň na nebi veľa hviezd, bude veľa zemiakov.
Ak padá na Štedrý deň sneh, urodí sa veľa vína.
Jasné Vianoce, tmavé stodole. 
Do Vianoc – hoj, od Vianoc joj!

OZNamy
Obecný úrad oznamuje občanom, že 27.decembra 2008 t. j. v sobotu 
sa uskutoční v našej obci vývoz plastov.

Obecný úrad oznamuje občanom, že do 31. januára 2009 je da-
ňovník dane z nehnuteľnosti povinný nahlásiť zmeny takých skutoč-
ností, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti. Za 
zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa považujú 
napr. zmena druhu pozemku, zníženie alebo zvýšenie výmery po-
zemku, zmena v užívaní stavby, nadobudnutie pozemku alebo stav-
by do vlastníctva, alebo ich predaj. 



� N ED ED ŽAN

Obec Nededza v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zák. 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5 a 6, § 8 
ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 
a 7, § 20 ods. 43, § 21 ods. 2 a, § 103 zákona 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskor-
ších predpisov

u s t a n o v u j e

§ 1
Úvodné ustanovenia

Toto	 všeobecne	 záväzné	 nariadenie	 (ďalej	 len	 „VZN“)	
upravuje	 podmienky	 určovania	 a	 vyberania	 miestnych	
daní	a	miestneho	poplatku	za	komunálne	odpady	a	drob-
né	 stavebné	 odpady	 na	 území	 obce	Nededza,	 (ďalej	 len	
„obec“),	ako	aj	poskytovanie	zníženia	alebo	oslobodenia	
miestnych	daní	a	miestneho	poplatku	za	komunálne	odpa-
dy	a	drobné	stavebné	odpady,	v	zdaňovacom	období	roku	
2009	a	v	ďalších	zdaňovacích	obdobiach.

PRVÁ časť

Daň z POzemkOV
§ 2

základ dane
	Správca	 dane	 pre	 lesné	 pozemky,	 na	 ktorých	 sú	 hos-

podárske	lesy	na	území	obce	Nededza	určuje	hodnotu	
pozemkov	vo	výške:	0,17	€/m2 (5,–	Sk) ,	ktorou	sa	pri	
výpočte	základu	dane	z	pozemkov	násobí	výmera	po-
zemkov	v	m2.

	Správca	dane	pre	stavebné	pozemky	na	území	obce	Ne-
dedza	určuje	hodnotu	pozemku	vo	výške:	18,58	€/m2 

(560,–	Sk)	,	ktorou	sa	pri	výpočte	základu	dane	z	po-
zemkov	násobí	výmera	pozemkov	v	m2.	

§ 3
sadzba dane

1)	Ročná	sadzba	dane	z	pozemkov	na	území	obce	Nede-
dza	je	pre	všetky	druhy	pozemkov	0,25	%	.

2)	Ročná	sadzba	dane	z	pozemkov	uvedená	v	§	3	ods.	1	
tohto	všeobecne	záväzného	nariadenia	sa	v	celej	obci	
zvyšuje (§	8	ods.	2	zákona	č.	582/2004	Z.	z.	v	znení	
neskorších	predpisov)	takto:
a)	 za	 ornú	 pôdu,	 chmeľnice,	 vinice,	 ovocné	 sady	 na:		

0,50% 
b)	 za	trvalé	trávne	porasty	na:	0,50%
c)	 za	záhrady	na:	0,50 %
d)	 za	lesné	pozemky	na:	0,50 %
e)	 za	rybníky	s	chovom	rýb	a	ostatné	hospodársky	vy-

užívané	vodné	plochy	na:	0,50 %
f)	 za	zastavané	plochy	a	nádvoria	na:	0,50 %
g)	 za	stavebné	pozemky	na:	0,54 %
h)	 za	ostatné	plochy	na:	1,00 %

Daň zO staVieb

§ 4
sadzba dane

1)	Ročná	sadzba	dane	zo	stavieb	na	území	obce	Nededza	
je	pre	všetky	druhy	stavieb	0,033 € (1,– sk)	za	každý	aj	
začatý	m2	zastavanej	plochy	stavby.

2)	Ročná	sadzba	dane	zo	stavieb	uvedená	§	4	ods.	1	tohto	
všeobecne	záväzné	nariadenia	sa	v	celej	obci	zvyšuje 
(§	12	ods.	2	Zákona	č.	582/2004	o	miestnych	daniach	
a	miestnom	poplatku	 za	komunálne	odpady	 a	drobné	
stavebné	odpady	v	znení	zákona	č.	517/2005)	takto:
a)	 stavby	 na	 bývanie	 a	 drobné	 stavby,	 ktoré	 majú	

doplnkovú	 funkciu	 pre	 hlavnú	 stavbu	 0,066 €/m2 

(2,– sk)
b)	 stavby	 na	 pôdohospodársku	 produkciu,	 skleníky,	

stavby	 pre	 vodné	 hospodárstvo,	 stavby	 využívané	
na	 skladovanie	 vlastnej	 pôdohospodárskej	 produk-
cie	vrátane	stavieb	na	vlastnú	administratívu	0,066 
€/m2 (2,– sk)

c)	 rekreačných	a	záhradkárskych	chát	a	domčekov	na	
individuálnu	rekreáciu,	0,100 €/m2 (3,– sk)

d)	 samostatne	 stojace	 garáže	 a	 za	 samostatné	 stavby	
hromadných	garáží	a	stavby	určené	alebo	používa-
né	na	tieto	účely	postavené	mimo	bytových	domov,	
0,140 €/m2 (4,20 sk)

e)	 priemyselné	 stavby,	 stavby	 slúžiace	 energetike,	
stavby	 slúžiace	 stavebníctvu,	 stavby	 využívané	 na	
skladovanie	 vlastnej	 produkcie	 vrátane	 stavieb	 na	
vlastnú	administratívu.	1,400 €/m2 (42,– sk)

f)	 stavby	 na	 ostatné	 podnikanie	 a	 na	 zárobkovú	
činnosť,	 skladovanie	 a	 administratívu	 súvisiacu	
s	 ostatným	 podnikaním	 a	 zárobkovou	 činnosťou.	
2,325 €/m2 (70,– sk)

g)	ostatné	 stavby	 neuvedené	 v	 písmenách	 a)	 až	 f)	
podľa	zákona		č.	582/2004	Z.	z.	v	§	10	0,165 €/m2 

(5,– sk)
Pri	viacpodlažných	stavbách	správca	dane	určuje	prípla-
tok	za	podlažie	0,033 €	(1,–	Sk)	za	každé	ďalšie	podlažie	
	okrem	prvého	nadzemného	podlažia.

Daň z bytOV

§ 5
sadzba dane

Ročná	 sadzba	 dane	 z	 bytov	 na	 území	 obce	 Nededza	 je 
0,066 € (2,– sk)	za	každý	aj	začatý	m2	podlahovej	plochy	
bytu	a	nebytového	priestoru	v	bytovom	dome.

sPOlOčNé UstaNOVeNia PRe Daň 
z NehNUteľNOstí

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

Obec	oslobodzuje	od	dane:
–	 lesné pozemky	od	nasledujúceho	roka	po	vzniku	holi-

ny	do	roku	plánovaného	začatia	výchovnej	ťažby	(prvej	
prebierky)

–	 pozemky, ktorých	 vlastníkmi	 sú	 občania	 v	 hmotnej	
núdzi,	ak	tieto	pozemky	slúžia	výhradne	na	ich	osobnú	
potrebu.

–	 stavby na bývanie a byty vo	 vlastníctve	 občanov	
v	hmotnej	núdzi,	ktoré	slúžia	na	ich	trvalé	bývanie	

§ 7
Platenie dane

1.	 Ak	 vyrubená	 daň	 z	 nehnuteľnosti	 nepresahuje	 výšku	
1659,69	€	(50000,–	Sk)	je	splatná	naraz,	do	15	dní	odo	
dňa	nadobudnutia	právoplatnosti	platobného	výmeru.

2.	 Ak	 vyrubená	 daň	 z	 nehnuteľnosti	 presahuje	 výšku	
1659,69	 €	 je	 splatná	 v	 dvoch	 rovnakých	 splátkach,	
a	to:
	 1.	splátka	do	15	dní	odo	dňa	nadobudnutia	právo-

platnosti	platobného	výmeru	
	 2.	splátka	do	31.	októbra	2009

3.	 Daň	možno	 zaplatiť	 naraz	 aj	 vtedy,	 ak	 je	 vyššia	 ako	
1659,69	€,	t.	j.	do	15	dní	odo	dňa	právoplatnosti	pla-
tobného	výmeru.

DRUhÁ časť

Daň za psa

§ 8
základ dane

Základom	dane	je	počet	psov.	

§ 9
sadzba dane

Ročná	sadzba	dane	za	psa	je	3,400 €. ( 102,– sk )

§ 10
Platenie dane

Daň	na	zdaňovacie	obdobie	 je	 splatná	bez	vyrubenia	do	
31.	januára	tohto	zdaňovacieho	obdobia.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Nededza dňa: 21. 10. 2008
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Nededza dňa: 26. 11. 2008

VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 1. 2009

VŠeObeCNe zÁVÄzNé NaRiaDeNie

O PODmieNkaCh URčOVaNia a VybeRaNia miestNyCh DaNí a miestNehO POPlatkU za kOmU-
NÁlNe ODPaDy a DRObNé staVebNé ODPaDy Na Území ObCe NeDeDza Na kaleNDÁRNy ROk 

2009 a ĎalŠie zDaňOVaCie ObDObia  č. 1/2009

tRetia časť

Daň za užívanie verejného priestranstva
§11

Predmet dane
Predmetom	 dane	 za	 užívanie	 verejného	 priestranstva	 je	
osobitné	užívanie	verejného	priestranstva.	Verejným	prie-
stranstvom	na	účely	tohto	zákona	sa	rozumie	priestranstvo	
na	ul.	Potočná	vo	vlastníctve	obce	o	rozlohe:	100	m2

§ 12
základ dane

Základom	dane	za	užívanie	verejného	priestranstva	je	vý-
mera	užívaného	verejného	priestranstva	v	m2	
 

§ 13
sadzba dane

Sadzbu	 dane	 za	 užívanie	 verejného	 priestranstva	 určuje	
obec	v	slovenských	korunách	za	každý	aj	začatý	m2 oso-
bitne	 užívaného	 verejného	 priestranstva.	 Sadzba	 dane	 je	
za 1 m2 :	0,033 €	(1,–	Sk)	za	každý	aj	začatý	deň	užívania	
verejného	priestranstva.
 

§ 14
Oznamovacia povinnosť

Daňovník	je	povinný	osobne	alebo	písomne	oznámiť	vznik	
daňovej	povinnosti	správcovi	dane	pred	začatím	užívania	
verejného	priestranstva	na	Obecnom	úrade.	
 

§ 15
Platenie dane 

Daň	je	splatná	pred	začatím	užívania	verejných	priestran
stiev,	v	hotovosti	do	pokladne	Obecného	úradu.

ŠtVRtÁ časť

miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady

§ 16
Predmet poplatku

Poplatok	za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpady	
sa	platí	za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpady,	
ktoré	vznikajú	na	území	obce	Nededza.

 
§ 17 

Poplatník
1)	Poplatník	je:

a)	 fyzická	osoba,	ktorá	má	v	obci	trvalý	pobyt	alebo	pre-
chodný	pobyt	alebo	ktorá	je	na	území	obce	oprávnená	
užívať	 alebo	 užíva	 byt,	 nebytový	 priestor,	 pozemnú	
stavbu	alebo	jej	časť,	alebo	objekt,	ktorý	nie	je	stav-
bou,	alebo	záhradu,	vinicu,	ovocný	sad,	trvalý	trávny	
porast	na	iný	účel	ako	na	podnikanie,	pozemok	v	za-
stavanom	území	obce	okrem	lesného	pozemku	a	po-
zemku,	 ktorý	 je	 evidovaný	 v	 katastri	 nehnuteľností	
ako	vodná	plocha	(ďalej	len	„nehnuteľnosť“),

b)	 právnická	 osoba,	 ktorá	 je	 oprávnená	 užívať	 alebo	
užíva	nehnuteľnosť	nachádzajúcu	sa	na	území	obce	
na	iný	účel	ako	na	podnikanie,

c)	 podnikateľ,	 ktorý	 je	 oprávnený	užívať	 alebo	užíva	
nehnuteľnosť	 nachádzajúcu	 sa	 na	 území	 obce	 na	
účel	podnikania.

2)	Ak	má	 osoba	 podľa	 odseku	 1	 písm.	 a)	 v	 obci	 súčas-
ne	trvalý	pobyt	a	prechodný	pobyt,	poplatok	platí	iba	
z	dôvodu	trvalého	pobytu.	Ak	má	osoba	podľa	odseku	
1	písm.	a)	tohto	ustanovenia	v	obci	trvalý	pobyt	alebo	
prechodný	pobyt	 a	 súčasne	 je	oprávnená	užívať	 ale-
bo	užíva	nehnuteľnosť	na	iný	účel	ako	na	podnikanie,	
poplatok	platí	iba	z	dôvodu	trvalého	pobytu	alebo	pre-
chodného	pobytu	

3)	 Poplatok	od	poplatníka	v	ustanovenej	výške	pre	obec	
vyberá	a	za	vybraný	poplatok	ručí
a)	 vlastník	 nehnuteľnosti;	 ak	 je	 nehnuteľnosť	 v	 spo-

luvlastníctve	 viacerých	 spoluvlastníkov	 alebo	 ak	
ide	 o	 bytový	 dom,	 poplatok	 vyberá	 a	 za	 vybraný	
poplatok	 ručí	 zástupca	 alebo	 správca	 určený	 spo-
luvlastníkmi,	 ak	 s	výberom	poplatku	zástupca	ale-
bo	 správca	 súhlasí;	 ak	nedošlo	k	určeniu	 zástupcu	
alebo	správcu,	obec	určí	spomedzi	vlastníkov	alebo	
spoluvlastníkov	 zástupcu,	 ktorý	 poplatok	 pre	 obec	
vyberie,

b)	 správca,	 ak	 je	 vlastníkom	 nehnuteľnosti	 štát,	 vyš-
ší	 územný	 celok	 alebo	 obec	 (ďalej	 len	 „platiteľ“).	
Platiteľ	a	poplatník	sa	môžu	písomne	dohodnúť,	že	
poplatok	obci	odvedie	priamo	poplatník;	za	odvede-
nie	poplatku	obci	ručí	platiteľ.

Poplatková	povinnosť	vzniká	dňom,	ktorým	nastane	sku-
točnosť	uvedená	v	odseku	1	tohto	ustanovenia.	Poplatková	
povinnosť	 zaniká	 dňom,	 ktorým	 zanikne	 skutočnosť	 za-
kladajúca	vznik	poplatkovej	povinnosti.

§ 18 
Určené obdobie

Obdobím,	 za	 ktoré	 obec	 vyberá	 poplatok	 je	 kalendárny	
rok. 
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§ 19
sadzba poplatku

Sadzba	poplatku	je:
a)	 pre	poplatníka	podľa	§	18	tohto	VZN:
 sk 0,0136 € za osobu a kalendárny deň (4,979  
€/rok) 
 (sk 0,40 za osobu a kalendárny deň, 150,– sk/rok)
Poplatok	za	určené	obdobie,	ktorým	je	 jeden	kalendárny	
rok	sa	stanovuje:
–	 pre	 fyzické	osoby	ako	súčin	 sadzby	poplatku	a	počtu	

kalendárnych	dní	v	roku,	počas	ktorých	má	alebo	bude	
mať	 poplatník	 v	 obci	 trvalý	 alebo	 prechodný	 pobyt,	
užíva	nehnuteľnosť	alebo	je	oprávnený	užívať

–	 pre	právnické	osoby	alebo	podnikateľov	ako	súčin	sa-
dzby	poplatku,	počtu	kalendárnych	dní	v	roku	a	ukazo-
vateľa	dennej	produkcie

Ukazovateľ	dennej	produkcie	odpadov	v	roku	je:
–	 súčet	priemerného	počtu	osôb	v	roku,	ktoré	sú	v	pra-

covnoprávnom	vzťahu	alebo	tvoria	jeho	štatutárny	or-
gán	(nezapočítavajú	sa	osoby,	ktoré	majú	v	obci	trvalý	
alebo	prechodný	pobyt)	a

	 priemerného	počtu	ubytovaných	(nezapočítavajú	sa	oso-
by,	ktoré	majú	v	obci	trvalý	alebo	prechodný	pobyt)

	 miest	určených	na	poskytovanie	služby	–	reštauračné,	
kaviarenské	alebo	pohostinské	(nezapočítavajú	sa	oso-
by,	ktoré	majú	v	obci	trvalý	alebo	prechodný	pobyt)

Pre	stanovenie	ukazovateľa	dennej	produkcie	odpadov	je	
rozhodujúcim	 obdobím	 predchádzajúci	 kalendárny	 rok	
alebo	obdobie	povinnosti	platiť	poplatok.	
 

§ 20 
splatnosť poplatku

Poplatok	je	splatný	jednorazovo	do	15	dní	odo	dňa	nado-
budnutia	právoplatnosti	platobného	výmeru.
 

§ 21 
Oznamovacia povinnosť

1)		Pre	vyrubenie	poplatku	za	komunálne	odpady	a	drobné	
stavebné	odpady	je	rozhodujúci	stav	k	1.	1.	príslušného	
kalendárneho	roka.	Všetky	zmeny	potrebné	k	určeniu	
poplatku	je	poplatník	povinný	nahlásiť	Obecnému	úra-
du	v	Nededzi	najneskôr	do	31.	1.	príslušného	kalendár-
neho	roka.	

2)		Poplatník	je	povinný	do	1	mesiaca	odo	dňa	vzniku	po-
vinnosti	platiť	poplatok,	odo	dňa,	keď	nastala	skutoč-
nosť,	ktorá	má	vplyv	na	zánik	poplatkovej	povinnosti,	
ako	aj	od	skončenia	obdobia	určeného	obcou,	za	ktoré	
platil	poplatok	v	prípade	ak	došlo	k	zmene	už	ohláse-
ných	údajov,	ohlásiť	obci:
a)	 svoje	 meno,	 priezvisko,	 dátum	 narodenia,	 adresu	

trvalého	pobytu,	adresu	prechodného	pobytu	(ďalej	
identifikačné	údaje);	ak	je	poplatníkom	osoba	podľa	
§	18	ods.	1	písm.	b),	c)	názov	alebo	obchodné	meno,	
sídlo	alebo	miesto	podnikania,	identifikačné	číslo,

b)	 identifikačné	údaje	iných	osôb,	ak	za	ne	plní	povin-
nosti	poplatníka,

c)	 údaje	 rozhodujúce	pre	určenie	poplatku	podľa	§	19.	
Spolu	s	ohlásením	predloží	aj	doklady	potvrdzujúce	
uvádzané	údaje	a	ak	 súčasne	požaduje	zníženie	ale-
bo	odpustenie	poplatku	aj	doklady,	ktoré	odôvodňujú	
zníženie	alebo	odpustenie	poplatku.

§ 22
zníženie a odpustenie poplatku

Poplatok	za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpady	
obec	odpustí fyzickej	osobe	za obdobie,	za	ktoré	poplat-
ník	obci	hodnoverným	dokladom	preukáže:
–	 že	sa	v	určenom	období	dlhodobo	(t.	j.	minimálne	6	po	

sebe	nasledujúcich	mesiacov)	 zdržiava	 alebo	 zdržia-
val	 v	 zahraničí	 –	 predloží	 obci	 nasledovné	 doklady:	
pracovné	povolenie,	povolenie	k	pobytu,	víza,	potvr-
denie	o	zamestnaní,	v	prípade	nejasných	dokladov	je	
potrebný	ich	preklad	do	slovenského	jazyka

–	 deťom	do	veku	6	rokov
 zníži o 50%:
–	 poplatníkovi,	ktorý	v	určenom	období	študoval	na	ško-

le	mimo	územia	obce	a	bol	ubytovaný	v	ubytovacom	
zariadení,	resp.	mal	v	mieste	štúdia	prechodný	pobyt.	
Hodnoverným	 dokladom	 preukazujúcim	 dôvod	 pos-
kytnutia	 úľavy	 je	 potvrdenie	 o	 návšteve	 školy	 alebo	
ubytovacieho	zariadenia.

Starosta	 obce	 môže	 na	 zmiernenie	 alebo	 odstránenie	
tvrdosti	zákona	v	 jednotlivých	prípadoch	poplatok	zní-
žiť	alebo	odpustiť.

§ 29
záverečné ustanovenia

Obecné	zastupiteľstvo	obce	Nededza	sa	na	tomto	všeobec-
ne	záväznom	nariadení	o	miestnych	daniach	a	miestnom	
poplatku	za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpady	
na	rok	2009	a	na	ďalšie	zdaňovacie	obdobia,	uznieslo	dňa:	
24.	11.	2008
 ing. Dušan Vajda
	 starosta	obce

Nežná� revolúcia� v� novembri� v� roku� 1989,� zo-
sobňuje� pád� totalitného� komunistického� režimu.�
Ako�svetlý�príklad�okolitým�krajinám,�významným�
spôsobom�zviditeľnila�vo�svete�Československo�ako�
vysoko�kultivovanú�spoločnosť�s�uvedomelými�ob-
čanmi,�a�s�totalitnou�vládou�schopnou�samoreflexie.�
Uskutočnil� sa� prevrat� v� demokratickú� spoločnosť,�
ktorý�nám�mohol�závidieť�celý�svet.

Historické pozadie nežnej revolúcie
Dnes� si�málokto�uvedomuje,� že�prevratový�17.�

november� 1989� bol� vlastne� spomienkou� na� no-
vember� 1939.� Vtedy� v� Prahe� do� ulíc� vyšli� tisíce�
študentov,� ktorí� protestovali� proti� nacistickej� oku-
pácii�a�zastreleniu�študenta�medicíny�Jana�Opletala.�
Deviatich� vodcov� protestnej� akcie� popravili,� viac�
ako�1�200�študentov�deportovali�do�koncentračných�
táborov�a�v�noci�zo�16.�na�17.�novembra�1939�zavreli�
všetky�vysoké�školy.�O�dva�dni�v�Londýne�vyhlásili�
17.� november� ako�Medzinárodný� deň� študentstva.� 
„Prehlásenie�spojeneckých�študentov�k�17.�novem-
bru“� začínalo� nasledovne:� „My,� študenti� Veľkej�
Británie,� všetkých� jej� dominií� a� Indie,� Severnej�
a� južnej� Ameriky,� Sovietskeho� zväzu,� Belgicka,�
Československa,� Francúzska,� Grécka,� Číny,�
Holandska,�Nórska,� Poľska,� Juhoslávie� a� všetkých�
slobodných� krajín,� aby� sme� si� uctili� pamiatku� po
pravených� a� umučených� študentov,� ktorí� ako� prví�
zdvihli� svoj� hlas� na� znamenie� odporu� proti� nacis-
tickým� utlačovateľom� v� roku� 1939,� prehlasujeme�
17.� november� za� Medzinárodný� deň� študentstva“.� 
Nežná�alebo�Zamatová� revolúcia� �udalosti,� ktorý-
mi�sa�17.�novembra�1989�začal�koniec�totalitnej�éry�
vtedajšej� Československej� socialistickej� republiky.�
Začalo�sa�to�spomienkovou�slávnosťou�pražských�štu-
dentov�k�50.�výročiu�Sedemnásteho�novembra�1939.�
Brutálny�policajný�zákrok�proti�účastníkom�v�Prahe�
vyvolal� rozhorčenie� verejnosti� a� protestné� akcie:�
okupačný�štrajk�na�vysokých�školách�v�Českosloven-
sku,�ku�ktorému�sa�pripojili�herci�všetkých�divadiel.� 
V�oboch�prípadoch�sa�študenti�postavili�proti�totalit-
nej�moci.�Generácie�študentov�v�roku�1939�a�1989�
nemali�žiadnu�skupinovú�ideológiu,�ale�mimoriadne�
je�práve� ich�prepojenie� so� záujmami�celku�a� iden-
tifikácia� s� hodnotami,� na� ktorých� stála� myšlienka�
demokratickej�a�humánnej�štátnosti.

priebeh nežnej revolúcie
V� deň� študentstva� 17.� novembra� 1989,� v� deň�

uctenia� pamiatky� smrti� Jana� Palacha,� ktorý� sa�
pred� dvadsiatimi� rokmi� na� protest� sovietskej� oku-
pácie� upálil,� sa� rovnako� ako� po� iné� roky� konala�
manifestácia,� organizovaná� Socialistickým� zvä-
zom� mládeže.� Pochod� bol� plánovaný� niekoľko�
mesiacov� vopred� a� bol� povolený�mestským� výbo-
rom� KSČ� (Komunistická� strana� Československa).�
Funkcionári�vopred�vytýčili� trasu�pochodu,�pričom�
miestne�Zbory�národnej�bezpečnosti�dostali�za�úlo-
hu� zaisťovať� pokojný� priebeh� celej� manifestácie.�
Na� stretnutí� ministra� vnútra� Kincla� s� generálnym�
tajomníkom� ÚV� (Ústredný� výbor)� KSČ� Jakešom�
bolo�dojednané,�že�napriek�určitým�protisocialistic-
kým� náladám� prejavujúcim� sa� u� skupinky� študen-
tov,�nesmie�dôjsť�k�zásahu�bezpečnostných�zložiek.� 
Študentská� manifestácia� sa� začala� prejavom�
Martina� Klímy,� ktorý� zastupoval nezávislých� štu-

dentov.� Vo� svojom� prejave� prehlásil,� že� pochod�
nemá� za� cieľ� upozorniť� na� boj� za� slobodu� v� mi-
nulosti,� ale� že� je� nevyhnutné� sa� upriamiť� na� prí-
tomnosť� a� budúcnosť.� Potom� nasledoval� príhovor�
rečníka� Socialistického� zväzu� mládeže� a� následne�
sa� študenti� vydali� na� Vyšehrad.� Na� národnej� trie-
de� ich� zastavil� policajný� kordón,� kde� sa� asi� 2000�
študentov� dostalo� do� izolácie� medzi� dva� oddiely�
zásahových� jednotiek.� Manifestujúci� študenti� sa�
napriek� napätej� situácii� správali� pokojne,� nejavili�
žiadne� známky� agresivity.� Študentky� na� znak� po-
kory� rozdávali� príslušníkom� bezpečnosti� kvety,�
mnohí� prestrašene� plakali� a� prosili� aby� ich� pustili.�
Okolo� pol� deviatej� boli� študenti� zatlačení� smerom�
k� postranným� uličkám,� bolo� použité� vodné� delo�
a� veľa� študentov� bolo� surovo� zbitých.� Po� deviatej�
bola� manifestácia� rozohnaná.� Nezávislá� lekárska�
komisia�neskôr�zistila,�že�bolo�zranených�568�ľudí.�
Študenti�umeleckých�škôl�sa�rozpŕchli�do�pražských�
divadiel,�kde�získali�podporu�hercov.�Začalo�sa�uva-
žovať�o�štrajku�v�divadlách�a�na�vysokých�školách. 
Na� druhý� deň� divadlá� vyhlásili� týždenný� štrajk.�
Mnohí� komunisti,� vrátane� členov� ÚV� KSČ,� i� ra-
doví� občania� boli� pohoršení� zásahom.�Rozšírila� sa�
falošná�správa�o�smrti�študenta�Martina�Šmída,�kto-
rú�ihneď�v�ten�večer�odvysielalo�aj�rádio�Slobodná�
Európa.�Napätie�a�rozhorčenie�v�spoločnosti�stúpalo. 
19.� novembra� sa� v� byte�Václava�Havla� stretli� čle-
novia� nezávislých� iniciatív,� kde� prevažovali� sig-
natári� Charty� 77.� Výsledkom� porady� bolo� usta-
novenie� Občianského� fóra� (OF),� ktoré� oficiálne�
vzniklo� o� desiatej� večer� v� Činohernom� klube.�
Občianske� fórum� žiadalo� odstúpenie� najskorum-
povanejších� politikov,� prepustenie� politických�
väzňov� a� podporovalo� generálny� štrajk,� ktorý�
bol� ustanovený� na� 27.� november.�Toho� istého� dňa�
vzniká� v� Bratislave� hnutie� verejnosť� proti� násiliu. 
20.�novembra�na�väčšine�pražských�vysokých�škôl�
začína� štrajk,� poobede� sa� na� Václavskom� námes-
tí� zišlo� cez� 100.000� ľudí.�O� deň� neskôr� sa� pridali�
k�štrajku�ďalšie�vysoké�školy�a�na�Václavskom�ná-
mestí�sa�konala�prvá�manifestácia�Občianskeho�fóra,�
ktoré�v�tom�čase�pozostávalo�prevažne�zo�signatárov�
Charty�77.�K�zhromaždenému�davu��(asi�200�000�ľudí)�
prehovoril�po�prvý�krát�Václav�Havel.�Nasledovalo�
niekoľko�masových� demonštrácií� po� celej� republi-
ke,� ktoré� vyvrcholili� dňa� 27.� novembra� v� generál-
ny� štrajk� s� heslom� „Koniec� vlády� jednej� strany!“.�
Požiadavky�OF�boli�akceptované�KSČ,�bol�preruše-
ný� štrajk,� ktorý� sa� zmenil� v� štrajkovú�pohotovosť.� 
10.decembra� 1989� vymenoval� prezident� ČSSR�
Gustáv� Husák� novú� „vládu� národného� porozume-
nia“�a�vzápätí�abdikoval.�29.�decembra�bol�komunis-
tickým�parlamentom�zvolený�za�prezidenta�Václav�
Havel�a�v�júni�1990�sa�konali�prvé�slobodné�voľby,�
v�ktorých�zvíťazilo�Občianske�fórum�s�51�%�hlasov.�
KSČ�získala�13�%.

Zidealizovaná�revolúcia,�ktorou�by�sa�pýšil�kaž-
dý� národ,� každá� krajina� sveta,� je� napriek� všetkým�
propagandistickým�dezinformáciám�na�pokraji�záuj-
mu�obyvateľstva� ale� aj� politikov�oboch�nástupníc-
kych�krajín�bývalého�Československa.�Súčasníci�17.�
novembra�1989�vedia�napriek�oficiálnej�propagande�
svoje�a�možno�aj�preto�dnešní�študenti�nevedia�tak-
mer�nič�o�„veľkom�víťazstve“�ich�rovesníkov�spred�
15�rokov.�Nik�si�predsa�nedokáže�spomenúť�na�uda-
losti,�ktoré�sa�nikdy�neudiali. M. S.

17. november, spomienka na nežnú revolúciu
17. november, ktorý sa práve pred necelými dvadsiatimi rokmi preslávil ako deň s veľkým D pre 
Slovensko, sa pomaly vytráca z pamäte nášho národa. Hlavne z pamäte mladých ľudí, z ktorých 
málokto vie, prečo je práve tento deň  v kalendári označený ako štátny sviatok a ako úzko sa 
spája s Dňom študentov, ktorý pripadá tiež na 17. november. a to práve študenti 17. novembra 
1989 vyšli do ulíc svojich miest a protestovali proti vtedajšiemu štátnemu režimu, socializmu. 
Tento deň sa považuje za prelomový v histórii, ktorý nám vraj môžu mnohí vo svete závidieť.
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Keď� si� položíme� otázku,� čo� všetko� patrí�
k� Vianociam� napadne� nás� mnoho� odpove-
dí.� S�Vianocami� sa� spája� veľa� zvykov,� osôb�
a� vecí,� bez� ktorých� by� to� neboli� tie� správne�
Vianoce.� Preto� Vás� v� tomto� článku� chceme�
oboznámiť� s� históriou� symbolov,� ktoré� sa�
neodškriepiteľne� spájajú� práve� s� najkrajšími�
sviatkami�v�roku.

Vianočné sviatky
V� rímskej� cirkvi� je� hlavným� sviatkom�

Sviatok� Narodenia� Pána� alebo� Prvý� sviatok�
vianočný,� ktorý� sa� podľa�gregoriánskeho�ka-
lendára� slávi� 25.� decembra.� Od� reformácie�
sa� Vianoce� začínajú� sláviť� už� deň� vopred,�
na� Štedrý� večer� (24.� decembra).�V�mnohých�
krajinách� sú� oba� tieto� dni� dňami� pracovného�
pokoja.� Niekde� sa� podobne� slávi� aj� Druhý�
sviatok�vianočný�(v�cirkevnom�kalendári�svia-
tok�sv.�Štefana,�v�anglosaských�krajinách�tzv.�
Boxing�Day).�Niektoré�pravoslávne�cirkvi�slá-
via�Vianoce�podľa�juliánskeho�kalendára�7.�ja-
nuára.�Kresťania�aj�nekresťania�slávia�Vianoce�
vzájomným�obdarovávaním�sa.�Tento�zvyk�je�
v� protestantskom� prostredí� doložený� od� 16.�
storočia.� V� katolíckych� rodinách� sa� darčeky�
naopak� rozdávali� na� sviatok� sv.� Mikuláša.�

Medzi�ďalšie�vianočné�zvyky�a�symboly�patrí�
ľudová� dramatizácia� vianočného� príbehu� (od�
11.�storočia),�stavanie�jasličiek�(od�13.�storo-
čia,� sv.� František� z�Assisi),� adventný� veniec�
(1839),�vyzdobený�vianočný�stromček�(od�19.�
storočia).�

advent
Advent�sa�začína�1.�adventnou�nedeľou,�teda�

nedeľou�medzi�27.�novembrom�a�3.�decembrom.�
Advent�sa�končí�po�západe�slnka�na�Štedrý�večer�
(vigília�Sviatku�Narodenia�Pána).�Tretia�advent-
ná�nedeľa�sa�nazýva�Gaudete�a�oproti�ostatným�
adventným�dňom�nie�je�jej�liturgickou�farbou�fia-
lová,�ale�ružová.�Advent�trvá�do�prvých�vešpier�
Narodenia�Pána.�Nakoľko�sa�advent��vyznačuje�
dvojakým�očakávaním� (narodenie� a� druhý� prí-
chod),�preto�aj�advent�je�rozdelený�na�dve�časti,�
kde�17.�december�tvorí�hranicu�tohto�rozdelenia.�
Prvá�časť�dáva�dôraz�na�očakávanie�druhého�prí-
chodu�Krista�a�druhá��je�prípravou�veriacich�na�
stretnutie�s�Kristom�pri�jasliach.�

Pravoslávna�cirkev�dodržuje�až�dodnes�šesť-
týždňový� advent,� ktorý� trvá� od� novembra� do�
24.�decembra,�a�to�ako�obdobie�pôstu.�Zároveň�
advent�nepredstavuje�začiatok�cirkevného�roka,�
ktorý�sa�na�Východe�začína�1.�septembra.

Vianoce, šalala, láska sa všade rozdáva
ani sme sa nenazdali a na dvere nám za pár dni opäť zaklope nový rok. Rok plný zmien, 
ktorých sa obávame asi všetci. ale pred týmto vstupom do nového roka, nás čaká  najmilšia 
udalosť celého roka, Vianoce. najkrajšie a najštedrejšie sviatky. Tri krásne dni, kedy sa celá 
rodina odtrhne od svojich každodenných povinnosti, zahodí myšlienky na prácu či školu za 
hlavu a stretne sa pri spoločnom stole, kde na nich čaká štedrá hostina. Áno, za pár dni sú tu 
sviatky, kedy sa navzájom obdarúvame nielen darčekmi, ale aj láskou a úsmevmi. aj my Vám 
chceme touto cestou popriať tie najkrajšie sviatky a hlavne veľa lásky a vnútornej pohody 
nielen počas Vianoc, ale celého roka. Krásne a veselé Vianoce.

Vianočná
Zas je tu čas hodnotenia dobrého či zlého,
čas prianí a želaní jeden pre druhého.
Čas, keď máme všetci bližšie k sebe,
čas, keď pre druhého sa i rozdať vieme.
Čas, keď lásku viac najavo si dáme,
čas, keď v srdci radosti viac máme.
Škoda, že to všetko trvá krátko iba,
ale povedzme si pravdu, čia je to chyba?
Od nás, od ľudí všetko to záleží,
ako to na tomto svete pobeží.
Čo najviac snažíme si odtrhnúť z koláča dobrého
a pri tom všetkom spravíme i všeličo zlého.
Prichádza čas zamyslenia nad našimi činmi,
čas, keď ľutujeme všetky naše chyby.
Nech tento čas radosti nás lepšími spraví,
nech v budúcnosti sa nám lepšie darí.
Nech sa nám darí prekonať sám seba,
nezištne podať ruku vždy tam, kde bude treba.
Nech sa nám slza šťastia vždy v oku ligoce,
nech môžeme povedať: „Každý deň máme Vianoce.“

 M. M.

V� západnej� tradícii� je� advent� aj� obdobím�
upokojenia,� ktoré� zodpovedalo� životnému�
štýlu� našich� predkov,� prispôsobenému� dlhým�
decembrovým� nociam.� Dnes� sa� však� advent�
komerčne�využíva,�a�preto�o�ňom�ako�o�období�
upokojenia� nemožno� hovoriť.�Advent� sprevá-
dza�adventný�veniec�ozdobený�štyrmi�sviecami,�
ktoré� zodpovedajú� počtu� adventných� nedieľ,�
deti�často�otvárajú�adventný�kalendár.

Vianočné symboly
K�Vianociam�na�Slovensku�neodmysliteľne��

patrí� kapustnica,�medovníky� a� kapor.�Okrem�
toho�sa�stavajú betlehemy�s�jasličkami,�posta-
vami� svätej� rodiny,� troch�mudrcov,� pastierov�
a� anjelov.�Tieto�betlehemy� síce�neplnia� žiad-
nu� liturgickú� funkciu,� ale� skrášľujú�vianočné�
sviatky.�Prvé�drevené�jasličky�boli�pravdepo-
dobne�postavené�v�7.� storočí� v� rímskej� bazi-
like�Santa�Maria�Maggiore.�Známe�sú� jaslič-
ky�od�Františka�Assiského,�postavené�v� roku�
1223� v� lese�Greccio.�Masovejšie� sa� stavanie�
betlehemov� � rozšírilo�v�16.�storočí�pod�vply-
vom�jezuitskej�rehole.�V�Augsburgu�a�Floren-
cii�sa�v�16.��18.�storočí�dávali�dokonca�sošky�
Jezuliatka�na�oltár.�Do�rodín�sa�začal�dostávať�
tento�zvyk�začiatkom�17.�storočia�a�pretrváva�
dodnes.�

Čo�sa�týka�ďalšieho�symbolu�Vianoc�–�via-
nočného� stromčeka,� aj� jeho� história� je� zaují-
mavá.� Prvý� zdobený� stromček� sa� objavil� na�
námestí�v�lotyšskej�Rige�v�roku�1510,�lenže�nie�
na�Vianoce,� ale� na�Nový� rok.�V� priebehu� 16.�
storočia� začali� stromček� ako� symbol� Vianoc�
používať�protestanti�v�Nemecku�a�Švajčiarsku,�
neskôr�sa�udomácnil�aj�vo�Veľkej�Británii,�do-
stal�sa�cez�hranice�Ruska�a�až�neskôr�dobyl�aj�
katolícky� svet.� Stromy� sa� ozdobovali� jablka-
mi,�syrom,�cukríkmi,�medovníkmi,�sviečkami,�
zvončekmi.�

Pôvodní� indiánski� obyvatelia� Mexika� da-
rovali� svetu� nielen� voňavú� vanilku� a� sladký�
čokoládový� boom,� vďačíme� im� aj� za� jednu�
z�najkrajších�vianočných�dekorácií�–�rozkvit-
nutú�„vianočnú�hviezdu“��známu�aj�ako�via-
nočnú�ružu.

Výrobu�najobľúbenejšej�ozdoby�vianočného�
stromčeka,�fúkanej�gule�z�jemného�skla,�si�dal�
patentovať�v�roku�1889�Francúz�Pierre�Dupont.�
Najskôr�vyrábal�jednofarebné�sklenené�gule.

Atmosféru�a�čaro�Vianoc�už�takmer�dve�sto-
ročia�umocňuje�nielen�v�Európe,�ale�aj�v�iných�
častiach� sveta� známa� pieseň� Tichá� noc,� svätá�
noc,�ktorá�sa�dnes�spieva�už�vo�viac�ako�v�200�
jazykoch. 

O�imele�existuje� tiež�veľa� legiend.�Podľa�
jednej� bolo� imelo� kedysi� stromom,� z� dreva�
ktorého� bol� zhotovený� kríž,� na� ktorom� zo-
mrel�Kristus.�Strom�vraj�hanbou�zoschol,�aby�
sa�premenil�na�rastlinu,�ktorá�zahŕňa�dobrom�
všetkých,� ktorí� pod� ňou� prejdú.� Imelo� vraj�
nosí� šťastie� tomu,� kto� je� ním� obdarovaný,�
a�nie�tomu,�kto�si�ho�sám�kúpi.�Vianočné�ime-
lo�rastie�na�listnatých�stromoch,�ktorého�listy�
na�jeseň�opadávajú�a�jeho�využitie�ako�deko-
račnej�vianočnej�rastliny�sa�do�Európy�rozší-
rilo�z�Anglicka.�Tento�zvyk�sa�u�nás�dodržiava�
dodnes,�a�ľudia�strieborné,�zlaté�či�zelené�ky-
tičky�imela�pripevňujú�na�luster�či�dávajú�do�
vázičiek�na�stôl.
 internet
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Milé deti,
tak ako každý rok, tak aj v tomto roku 5.decembra som 
prišiel medzi Vás. Veľmi rád som s Vami strávil príjemnú 
chvíľu. Veď viete ja mám toho v ten deň a počas noci veľa, 
kým rozdám balíčky všetkým dobrým deťom (i tým trochu 
neposlušným predsa len nadelím, lebo verím, že sa polep-
šia). V Nededzi ste ma milo privítali, máte pekný vianočný 
stromček, počul som že ho prichystali nededzkí hasiči. Tak 
som rád, že dodržiavate pekné vianočné zvyky. Veľmi som 
sa potešil pekným pesničkám a básničkám, ktoré ste si pre 
mňa pripravili. Ďakujem malým škôlkárom, ktorí i keď nie-
ktorí vystrašení z čertíka, ktorý prišiel aj s anjelom so mnou, 
predsa, statočne mi zaspievali. Tiež som bol milo prekvape-
ný a ďakujem malým a veľkým školákom, ktorí pekne spie-
vali a recitovali.

Na záver, by som Vás chcel poprosiť, aby ste i naďalej 
poslúchali rodičov, starých rodičov, dobré sa učili, pomáhali 
v rámci svojich možností, tým ktorí to potrebujú. Vážte si 
svoje hračky, veci,  i napr. detské ihrisko, lebo ja som potom 
veľmi smutný keď tieto ničíte. Teším sa na stretnutie s Vami 
o rok, prajem Vám milostiplné vianočné sviatky, v novom 
roku veľa – veľa zdravia, aby z Vás mali rodičia radosť.
 Váš  svätý Mikuláš

anjeli ohlasujú
radostnú zvesť
Na�poharkoch�pri�Betleme
z�pastierikov�nik�nedrieme.
Ovce�pred�zlou�zverou�chránia
od�večera�do�svitania.

Keď�tu�zrazu�anjel�svätý
na�pastviny�s�hviezdou�zletí.
Pastierikom�vraví�milo:
Dieťatko�sa�narodilo

a�hoci�len�Dieťa�malé
je�im�dané�k�Božej�chvále.
Pánov�Syn,�no�s�ľudským�telom,
bude�sveta�Spasiteľom!

Pastieri�hneď�povstávali,
k�tomu�miestu�sa�pobrali,
kde�sú�Mária�i�Jozef
a�v�jasličkách�Dieťa�Božie.

V�maštaľke,�hľa,�oslík,�kravka,
a�na�slame�detská�hlávka.
Všetci�v�tejto�svätej�chvíli
Dieťatku�sa�poklonili.

Zajasali,�zaplesali:
Vitaj��Kriste,�Synček�malý.
S�nimi�pútnici�i�hostia:

Sláva�Bohu�na��výsostiach!
 Ľ. Lehotský

ViAnočný príBeh
Nebolo to tak dávno, keď sme oslavovali Vianoce minulý rok. 
Pamätám si na to ako by to bolo včera. Dostala som pod stromček 
okrem iného aj knižku s vianočnými príbehmi. Jeden vám ponú-
kam, lebo sa mi strašne páči. Dúfam, že sa bude páčiť aj vám.

Dievčatko pripravovalo vianočný darček. Balilo škatuľku do 
veľmi drahého zlatého papiera. Použilo ho neprimerane veľa 
a k tomu pridalo množstvo všelijakých ozdôb a farebnej stužky.

Čo to robíš? Vyčítal jej príkro otec. Toľko papiera vyjde na 
zmar. Vieš, koľko to stojí?

Dievčatko si škatuľu pritlačilo k srdcu a so slzami v očiach sa 
stiahlo do kúta.

Na Štedrý deň pricupkalo k otcovi ako vtáčatko a podalo mu 
škatuľu v zlatom papieri ako dar. 

To je pre Teba ocko zašepkala. Otec znežnel. Bol asi pritvrdý. 
Veď to bol darček preňho. Pomaly rozviazal stužku, trpezlivo roz-
baľoval zlatý papier a pomaličky, pomaličky otvoril škatuľu. Bola 
prázdna!

Nepríjemné prekvapenie roznietilo jeho výbušnosť:
To si premárnila všetok papier a stužky, aby si zabalila prázd-

nu škatuľu?!
Dievčatku slzy opäť zaplavili očká: Ale, ocko, škatuľa nie je 

prázdna. Vložila som do nej milión božtekov! internet
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Eurovú� hotovosť�môžeme� získať� viacerými�
spôsobmi.� Viaceré� banky� už� v� súčasnosti�
umožňujú�kúpiť�určité�množstvo�eur�za�kon-
verzný�kurz�a�bez�poplatkov.�Táto�možnosť�
je� výhodná�najmä�pre�malých�podnikateľov�
a� živnostníkov,� ktorí� sa� nestihli� inak� pred-
zásobiť� eurovou� hotovosťou.� Od� 1.� januára�
2009� si� budeme� môcť� vybrať� eurové� ban-
kovky�z�bankomatov.�Takisto�od�1.1.2009�je�
možné�v�bankách�vymeniť�v�hotovosti�koruny�
za�eurá,�tiež�presne�podľa�konverzného�kur-
zu�a�bez�poplatkov.�Od�5.�januára�2009,�keď�
banky� ukončia� konverziu� svojich� systémov�
na�euro,�bude�možné�si�vybrať�eurá�z�vklad-
ných�knižiek�a�účtov�v�bankách.�Pritom�však�
do�16.� januára�2009� je�možné�v�obchodoch�
platiť�aj�korunovými�bankovkami�a�mincami,�
takže�občania�nepotrebujú�mať�eurá�v�peňa-
ženkách� hneď� od� začiatku� roka.� Pri� platbe�
v�obchode�korunami�bude�výdavok�v�eurách,�
čo�je�ďalšia�možnosť�ako�získať�eurovú�ho-
tovosť.

Pre�uľahčenie�prechodu�na�euro�odporúča-
me�všetkým�občanom:
1.� Uložte�si�svoje�úspory�do�banky�ešte�pred�

zavedením� eura.� Koruny� na� účte� alebo�
vkladnej� knižke� vám� banka� sama� auto-
maticky�zmení�na�eurá,�bez�akýchkoľvek�
poplatkov,� bez� žiadostí� z� vašej� strany.�
Slovenské�koruny�na�vašom�účte�prepo-
číta�banka�na�eurá�presne�podľa�oficiálne�
stanoveného� konverzného� kurzu.� Banka�
si�nemôže�určiť�žiaden�iný�kurz.�Ponuky�

od�neznámych�osôb�na�výmenu�„výhod-
nejším“� kurzom� sú� podozrivé,� nakoľko�
sa� � s�nimi�spája� riziko�šírenia� falošných�
peňazí.

2.� Vyhnite� sa� výmenám� na� ulici,� alebo� po-
nukám�od�osôb�vydávajúcich�sa�za�pred-
staviteľov� bánk,�
samospráv,� alebo�
iných� inštitúcií,�
ktorí�vás�môžu�nav-
štíviť� u� vás� doma.�
Nik� nemá� právo�
žiadať�od�vás�infor-
mácie�o�tom,�koľko�
máte� doma� peňazí,�
aké�sú�sériové�čísla�
vašich� bankoviek,�
alebo� ako� a� kedy�
si� ich� plánujete�
vymeniť� za� eurá.�
Peniaze,� ktoré� si�
neuložíte� teraz� na�
účet,� je� najlepšie�
vymeniť�za�eurá�vo�
vašej� banke� po� za-
vedení�eura.�

3.� Banka�od�vás�nebu-
de�požadovať�kvôli�
prechodu� na� euro�
žiadne� informácie.�
Nepodávajte� niko-
mu�pod� zámienkou�
prechodu� na� euro�

informácie�o�prístupe�k�vášmu�účtu,� ako�
napr.�číslo�účtu,�heslá,�alebo�PIN�kód!

Pripomíname,�že�bezplatná�výmena�koruno-
vých� mincí� v� bankách� bude� trvať� pol� roka�
a� pri� bankovkách� je� to� rok.�Národná� banka�
Slovenska� bude� vymieňať� mince� 5� rokov�
a�bankovky�neobmedzene.
 Národná banka Slovenska
 Bratislava

infORmÁcia pRe ObčanOV

Záplotie
Na Záplotí vždy sme sa cítili,
akoby sme ani k Nededzi nepatrili.
Rozhlas čuť nebolo, cesta hrboľatá,
čakali sme, kým Butko ju zaláta.
No dnes už  nedá sa sťažovať,
máme tu asfaltku, treba ďakovať.
Veď posúďte sami, spoluobčania milí,
akú peknú cestu nám tu urobili.
Dúfajme, že vydrží nejaký ten rok,
aby sme po nej mali ľahký krok.
A že sa vieme nielen sťažovať,
touto cestou chceme obci poďakovať.
 M. M.
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Z činnosti ZO JDS v Nededzi
Naša ZO JDS sa v činnosti svojej práce riadi počas roku vopred vypra-
covaným plánom práce.

V mesiaci marec sme sa účastnili zájazdu do Jablonky na tradičné 
trhy. V auguste to bolo posedenie pri kotlíkom guláši, ktorý sme varili 
nie  Pod Dielom, ale v areáli pri OÚ. Chceli sme vyhovieť hlavne našim 
starším členom, ktorí majú  problémy s chodením, čo sa odzrkadlilo na 
účasti na tomto podujatí. Bolo to menej náročné aj na prípravu. Presne 
o týždeň sme zorganizovali autobusový zájazd na poľnohospodársku 
výstavu „Agrokomplex Nitra“. Toto podujatie sa organizuje pravidelne 
každý rok od vzniku ZO a je oň vždy veľký záujem. Dňa 27. 9. 2008 
sme  zorganizovali zájazd na trase Pieninský národný park, Červený 
Kláštor a hrad Stará Ľubovňa.

O dva týždne sme v rámci mesiaca „Október – úcta k starším“ v spo-
lupráci s OÚ organizovali autobusový zájazd do katedrály v Ostrihome 
a pri ceste späť sme si prezreli Námestie Európy v Komárne. V tomto 
mesiaci o pár dní navštívili trhy v Jablonke, ktoré sa už organizujú tra-
dične. Bolo to už po 6-krát.

Na  záver roka to bolo mikulášske posedenie pri vianočnom strom-

Hospodárstvo� postihli� tri� krízy� –� v� rokoch�
1920–1923,� 1930–1934� a� posledná� v� roku�
1937.�

Prvá� ČSR� nezlepšila� ekonomickú� si-
tuáciu� a� ťažké� postavenie� obyvateľov� obcí�
s� prevažne� poľnohospodárskym� charakte-
rom.� Polia� nestačili� na� obživu� mnohopo-
četných� rodín,� a� preto� boli� nútení� hľadať�
si�zamestnanie� inde.�Len�malá�časť�dostala�
stálu� prácu� v� žilinských� továrňach� –� celu-
lózke,�súkenke,�Hungárií,�v�stavebných�fir-
mách,�na�pílach�a�pod.�Sprievodným�javom�
nezamestnanosti� bolo� aj� vysťahovalectvo,�
a� to� najmä� v� rokoch� hospodárskej� krízy.�
Notársky�úrad�viedol�evidenciu�osôb,�ktoré�
získali� vysťahovalecké� pasy.� Najviac� žia-
dostí�bolo�do�Ameriky,�Argentíny�a�Kanady.�
Vysťahovalectvo� bolo� spojené� s� mnohými�
problémami�a�ľudia�sa�často�dostávali�do�rúk�
rôznych� podvodníkov.� Roku� 1921� dostali�
obvodné�notárske�úrady�prípis�od�čs.�veľvys-
lanca�vo�Washingtone,�v�ktorom�sa�uvádzalo,�
že�v�poslednom�čase�muselo�byť�z�Ameriky�
deportovaných�veľa�negramotných�vysťaho-
valcov,�pretože�nevedeli�čítať�a�písať.�Mnohí�
z�nich�museli�predať�celý�svoj�majetok�a�pe-
niaze�použiť�na�spiatočnú�cestu,�takže�sa�po�
návrate�domov�ocitli�v�úplnej�biede.�Osudy�

ľudí,�ktorí�odišli�za�prácou,�boli�mnohokrát�
veľmi� zložité.� Niektorým� sa� darilo� lepšie,�
iným�horšie,�mnohí�po�návrate�domov�si�za�
ušetrené� peniaze� kupovali� živnosť,� alebo�
polia.�Obyvateľov�obcí�trápili�i�časté�živel-
né�pohromy�–�požiare,�povodne,�krupobitie.�
Roku� 1924� sa� v� hlásení� Okresného� úradu�
v� Žiline� uvádza,� že� následkom� neúrody�
v�obciach�bol��značný�počet�obyvateľov�vy-
stavených�biede�a�hladu.�21.novembra�1926�
vznikol�požiar��v�Tepličke,�ktorý�zničil�vyše�
20�domov�a�35�hospodárskych�budov.�Okrem�
toho�zhorelo�obilie,�krmivo,�šatstvo�a�záso-
by.�Celková�škoda�bola�730�000�Kčs.�Župný�
úrad�vyhlásil�pre�poškodených�zbierku�v�ce-
lej�Trenčianskej�župe.�Aj�v� roku�1933�bola�
naša�obec� a�okolité�obce�poškodené� silnou�
búrkou�a�krupobitím.�Obecné�zastupiteľstvá�
sa�snažili�zabezpečiť�ľuďom�prácu�pri�kaž-
dej�príležitosti.�Hoci�boli�obce�chudobné,�na�
vlastné� náklady� zabezpečovali� stavbu� rôz-
nych�ciest,� budov,� regulácie�potokov,� a� tak�
sa�snažili�čeliť�nezamestnanosti.�

Postupne��sa�však��životná�úroveň�obyva-
teľstva�zvyšovala�na�základe�hospodárskeho�
a�kultúrneho�rozvoja�obcí,�čo�sa�začalo�pre-
javovať� v� raste� počtu� obyvateľov� � i� v� sta-
vebnom� rozvoji� obcí.� Jednoznačný� pokrok�

nastal�v�kultúrnej�a�duchovnej�oblasti,�ktorá�
sa� rozvíjala� najmä� zásluhou� činnosti� škôl�
a�spolkov,�najmä�od�polovice�tridsiatych�ro-
kov�20.storočia.

Svetová finančná kríza dnes
Prostredníctvom�médií�sa�v�súčasnosti�stá-

le�dozvedáme�nové�a�nové�dopady�súčasnej�
finančnej�krízy�na� svetovú�a�našu�ekonomi-
ku.��Mnohí�experti�predpovedajú�spomalenie�
slovenskej�ekonomiky.�Očakávaný�útlm�hos-
podárskeho� rastu� v� zahraničí� sa� podľa� eko-
nómov� odzrkadlí� na� nižšom� dopyte� po� slo-
venských� výrobkoch.� Motorom� slovenskej�
ekonomiky�sa�v�uplynulom�období�stali�práve�
podniky,�ktoré�veľkú�časť�produktov�vyváža-
jú,�najmä�automobilky�a�producenti�elektro-
niky.� � Niektorí� občania� už� pociťujú� dopad�
krízy� a� to� stratou� zamestnania.� � Slovenské�
banky� kríza� príliš� nepoznačila,� štát� sa� však�
zaručil�za�vklady�obyvateľstva.��Mnoho�ľudí�
určite�pociťuje�aj�určité�obavy,�čo�je�samoz-
rejmé,�ale�určite�nie�je�čas�na�žiadnu�paniku.�
Každý�kto�môže,�je�zdravý�a�má�prácu���treba�
i�naďalej�pracovať�a�podľa�svojich�možností�
pomáhať� tým,�ktorí� to�potrebujú,� tak�ako� to�
bolo�aj�v�minulosti.� a. G.

čeku, ktorým sme uzavreli našu spoločnú činnosť. Podujatia sa zúčast-
nilo najviac členov v histórií našej ZO.
 Mravec Vladimír
 za výbor ZO JDS Nededza

Svetová hospodárska kríza v minulosti
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Vedenie OŠK Nededza 
do súťaží riadených ObFZ 
ŽILINA ročník 2008/2009 
prihlásilo všetky tri druž-
stvá tak, ako to bolo zvy-
kom aj v minulosti.

Žiacke družstvo po dlhodobých úspeš-
ných rokoch postúpilo do II. triedy za čo 
chlapcom i trénerovi D. Mravcovi, a vedú-
cemu družstva J. Drábikovi patrí veľká vďa-
ka za odvedenú prácu. Do novej sezóny 
vstúpilo družstvo  žiakov pod vedením tré-
nera Ľ. Podešvu,  vedúcim družstva ostal 
J. Drábik.

Dorastenecké družstvo vedie ako tréner 
D. Mravec. Vedúceho zatiaľ nemá. Domáci 

chlapci sú doplnení o hráčov z Lysice a Ko-
trčinej Lúčky, nakoľko sa ich futbalu venuje 
stále menší počet, čo je na škodu. Tréner 
D. Mravec si so sebou priviedol aj hráčov 
z nášho úspešného žiackeho kádra, ktorí 
po nabratí skúseností môžu opäť bojovať 
o tie najvyššie priečky.

Družstvo mužov začalo prípravu pod ve-
dením trénerskej dvojice R. Horeckým a V. 
Peťkom a vedúcim družstva J. Drábikom.

Po reorganizácii, keď zväz rozšíril súťaž 
na tretie triedy, sme museli prikročiť k posil-
neniu kádra, nakoľko II. triedu budú opúš-
ťať minimálne tri družstvá. Družstvo opus-
tili po zdravotných problémoch brankári D. 
Hlad, ktorý bol strojcom nášho postupu do 

II. triedy a B. Szabadosz. K nádejnému J. 
Múčkovi sa nám podarilo získať na hos-
ťovanie K. Hrušku z Nezbudskej Lúčky. 
Veríme, že skĺbením skúseností s mla-
dosťou vytvoria skvelú brankársku dvojicu. 
Do poľa sa z hosťovania v Kotrčinej Lúčke 
vrátili M. Frniak a J. Hreus. Z Diviny máme 
na hosťovaní R. Hroša a po dlhoročnom 
hosťovaní z MŠK Žilina k nám pribudol na 
prestup R. Grülling. Sme radi, že sa do Ne-
dedze vrátil ďalší odchovanec M. Mravec 
z MŠK Žilina. Ostatnú časť družstva tvoria 
kmeňový hráči Nededze. V zimnom období 
chceme káder posilniť príchodom ďalších 
hráčov so skúsenosťami z vyšších súťaží. 
Ak budú chlapci pristupovať k tréningom 
tak, ako momentálne, môžeme hrať o tie 
najvyššie priečky. 
 Vladimír Peťko

Adventný veniec
Horeli�štyri�sviečky�na�adventnom�venci,
tak�ticho,�že�bolo�počuť�ako�sviečky�začali�hovoriť.
Prvá�sviečka�vzdychla�a�povedala:
„Volám sa Mier.
Moje svetlo síce svieti,
ale ľudia žiaden mier nedodržujú.“
Jej�svetielko�bolo�čím�ďalej�menšie,�až�úplne�zhaslo...
Svetlo�druhej�sviečky�zakmitalo�a�sviečka�povedala:
„Volám sa Viera,
som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť,
nemá teda cenu, aby som svietila.“
Prievan�zavial�miestnosťou�a�druhá�sviečka�zhasla....
Ticho�a�smutne�sa�ku�slovu�prihlásila�tretia�sviečka:
„Volám sa Láska.
Už nemám silu, aby som horela.
Ľudia ma odstavili na stranu.
Vidia len samých seba a žiadnych iných,
ktorých by mali mať radi.“
A�zhaslo�i�toto�svetlo...
V�tom�vošlo�do�miestnosti�dieťa.
Pozrelo�sa�na�sviečky�a�povedalo:
„Vy musíte predsa svietiť a nie byť zhasnuté!“
A�skoro�začalo�plakať�...
V�tom�sa�prihlásila�k�slovu�i�štvrtá�sviečka:
„Neboj sa!
Pokiaľ svietim ja, môžeme i ostatné sviečky znovu zapáliť.
Volám sa Nádej!“.
Zapálilo�dieťa�od�tejto�sviečky�zápalku�a�rozsvietilo�znovu�ostatné�sviečky.
Plameň�nádeje�by�nikdy�nemal�v�Tvojom�živote�zhasnúť�....
a�každý�z�nás�by�mal��plamene:
mieRu,
VieRY,
lÁSKY
a nÁDeje
neustále�dodržovať.

ŠPORTOVé OKIENKO
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Vážení spoluobčania,
občasník�o�živote�a�dianí�v�obci�„Nededžan“�sa�k�Vám�dostáva�už�po�8krát.�
Dostáva�sa�k�Vám�v�čase�vrcholiacich�príprav�na�najkrajšie�sviatky,�sviatky�
radosti,�sviatky�zrodu�života,�darovania�a�lásky.

Čas�vianočný�nám�dáva�možnosť�aj�určitého�zastavenia�sa,�zamyslenia�sa�
nad�končiacim�sa�rokom�a�tiež�kladenia�si�nových�predsavzatí�pre�rok�nastá-
vajúci.�

Áno�sme�v�čase,�keď�o�pár�dní�bude�rok�s�osmičkou�na�konci�minulosťou.�
Preto�je�čas�zhodnotenia,�či�bilancovania�čo�sa�nám�v�obci�podarilo�urobiť.

Rok�minulý� priniesol� do� samosprávy� určité� stabilnejšie� prostredie,� kto-
ré�pokračovalo�aj�v�tomto�roku,�hoci�v�ekonomike,�hlavne�v�účtovníctve�sú�
zásadné�zmeny.�Taktiež�rozpočty�obcí�je�potrebné�pripravovať�ako�rozpočty�
programové.

Sústredili�sme�sa�predovšetkým�na�postupné�dokončovanie�prác,�ktoré�sme�
začali�v�predošlom�období.�Vlani�sme�dokončili�kanalizáciu,�po�ktorej�ostali�
neupravené��Potočná�ulica�a�Na�Záplotí.�Na�oboch�uliciach�v�tomto�roku�bol�
položený�asfaltový�koberec.�V�časti�už�opravenej�regulácií�potoka�v�dĺžke�cca�
230�m,�bolo�osadené�pozdĺž� jednej� strany�zábradlie.�Bol�urobený�náter� tak�
zábradlia,�ako�aj�všetky�mosty�a�lávky.�Po�viacročných�urgenciách�u�správcu�
potoka�na�opravu�prehrádzky�nad�dedinou�a�tiež�vyčistenie�od�usadených�sedi-
mentov�sa�konečne�Povodie�Váhu��rozhodlo�opravu��realizovať.�Poveternostné�
podmienky�umožnili�aj�práce�dokončiť.�

Počas�letných�prázdnin�zásluhou�skupiny�študentov�bol�od�nánosov�vyčis-
tený�potok�v�celej�dĺžke�cez�dedinu.

Pre� budúcnosť� obce� je� dôležitá� otázka� bytovej� výstavby.�Obec� v� tomto�
smere� v� časti�Záplotie� začala� s� budovaním� infraštruktúry.�V� tomto� roku� sa�
podarilo� zrealizovať� vodovod,� kanalizáciu,� plyn,� podkladné� vrstvy� budúcej�
ulice.� �Rozrobené� sú� energetické� rozvody,� ktoré�by�mali� byť�dokonca� roka�
ukončené.

Obec�má�záujem�aj�do�budúcna�robiť�kroky�pre�ďalšiu�bytovú�výstavbu,�
prípravou�a�realizovaním�infraštruktúry�či�už�z�rozpočtu�obce�alebo�dotáciou,�
čo�nie�je�jednoduchá�vec.�Pre�Vašu�predstavu��vážení�spoluobčania�náklady�na�
kompletnú�infraštruktúru�v�dĺžke�100�m�sú�1,8�mil.�–�2,0�mil.�Sk.�K�zámerom�
obce�je�tiež�potrebné�pochopenie�a�súčinnosť�vlastníkov�pozemkov.

Obec�pre�lokality�Pred�a�Za�Chríp,�Stav�a�časť�Záhumnia�zadalo�spraco-
vať�polohopisné� a�výškopisne� � zameranie� a�prípravné�dokumentácie�ďalšej�
zástavby.�

Počas�letných�mesiacov�sa�podarilo�v�rámci�športového�areálu�prebudovať�
tenisové� ihrisko� na� viacúčelové� � s� umelou� trávou,� ktoré� 10.septembra� bolo�
dané�do�užívania.�Obec�má�záujem,�aby�voľnočasové�športové�aktivity�mládež�
využívala�na�tomto�ihrisku.�Za�futbalovými�bránami�boli�postavené�zábrany�
na�zachytávanie�futbalových�lôpt.

Pre�našich�škôlkarov,�ale�nielen�pre�nich�sme�doplnili�školský�dvor�o�ďal-
šie�zariadenia�detského�ihriska.�

V�obci�už�viac�rokov�realizujeme�separovaný�zber�v�mesačných�interva-
loch,�veľkoobjemový�a�nebezpečný�odpad�2krát�do�roka�a�tiež�stavebný�od-
pad.�Toto�by�malo�viesť�k�znižovaniu�komunálneho�zmesového�odpadu�a�tým�
aj�nákladov,�no�skutočnosť�je�iná.�Separovanie�by�malo�viesť�k�obmedzeniu�
vytvárania�rôznych�skládok�po�katastrálnom�území.�Tiež�kontajnery�či�už�na�
stavebný,�alebo�odpad�z�cintorína�sú�zneužívané�niektorými�spoluobčanmi�na�
zmesový�odpad.�V�súčasnosti�je�VZN�spoplatnený�komunálny�odpad.�Nákla-
dy�spojené�s�likvidáciou�a�odvozom�odpadu�nie�sú�v�plnej�výške�premietnuté�
na�občana,�obec�cez�30�%�nákladov�hradí�z�rozpočtu.�Od�1.�1.�2009�bude�obec�
znášať�aj�náklady�na�odvoz�a�likvidáciu�odpadu�zo�separovania.�

Poškodzovanie�obecného�majetku,�ale�nielen�obecného�začína�byť�prob-
lémom�aj�v�našej�obci.�Vyzerá�to�tak,�akoby�sme�si�nevedeli�vážiť�to,�čo�sa�
v�rámci�obce�postaví,�či�vytvorí.�V�konečnom�dôsledku�doplácame�všetci�ako�
občania.�O�veci�verejné�by�predsa�len�mal�byť�zo�strany�občanov�väčší�záu-
jem,�nie�ľahostajnosť,�samozrejme�aj�čo�sa�týka�obecného�majetku.

Obec�má�maximálny�záujem,�aby�občan�bol�informovaný�o�dianí�v�obci,�
ale�taktiež�zo�strany�občanov�je�nutné�dávať�pripomienky�a�návrhy�na�rôzne�
veci,�ktoré�by�mali�život�v�obci�zlepšovať.

Obec� pre� ďalšie� obdobie� má� záujem� tiež� využiť� finančné� prostriedky�
z�fondov�Európskej�únie.�Chceme�pripraviť�a�podať��projekt�na�rekonštrukciu�
a�opravu�miestnych�komunikácií,�verejného�osvetlenia.�Radi�by�sme�pokračo-
vali�v�rekonštrukcii�a�oprave�regulácie�potoka,�verejného�priestranstva�a�tiež�
pokračovať�vo�výstavbe�infraštruktúre�Na�Záplotí.

Záujmom�obce� je�aj�oprava� štátnej� cesty� III.� triedy� smerom�do�Kotrčinej�
Lúčky,�cez�Žilinský�samosprávny�kraj.�O�získanie�finančných�prostriedkov�sa�
usilujú�všetky�obce,�o�to�je�úloha�zložitejšia,�dúfame�však�že�budeme�úspešní.�

Vážení�spoluobčania,
pred�nami�sú�tie�najkrajšie�sviatky�VIANOCE��sviatky�lásky,�darovania.�

Ľudia�majú�k�sebe�akosi�bližšie.�Vianoce�nám�pripomínajú�chvíle,�kedy��sme�
čosi�z�toho�radostného,�maximálneho�šťastia��zakúsili�a�zobúdzajú�v�nás�túžbu,�
aby�sa��to�všetko�pekné�a�dobré�zobudilo�a�zopakovalo�aj�v�tomto�roku.

Vianoce�sú�nielen�príležitosťou,�ale�aj�príčinou�pravého�ľudského�šťastia�
a�tú�treba�hľadať�v�samotnej�biblickej�udalosti.��

Záverom�svojho�príhovoru�sa�chcem�poďakovať�všetkým�spoluobčanom,�
ktorí�svojou�aktívnou�prácou�vo�svojom�voľnom�čase�sa�podieľajú�na�zlepšo-
vaní�kvality�života�v�obci,�športovcom�za�dobrú�reprezentáciu�a�taktiež�hasi-
čom.�

Je� už� starým� zvykom� v� tejto� vzácnej� chvíli,� želať� si� navzájom�mnoho�
zdravia,�sily.�A�hlavne�pokoj,�láska�nech�vládne�svetom,�želám�Vám�všetkým�
dospelým�i�deťom.
� Ing.�Dušan�Vajda
� starosta�obce
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Hurá, leto...

Veľa – veľa šťastia, lásky, spokojnosti v rodine, 
úspechov v práci, dobré medziľudské vzťahy, hlav-
ne všetkým mnoho zdravia, aby bol rok 2009 kľud-
nejší a spokojnejší ako roky  predchádzajúce. 

Bíroš Jozef

◘   ◘   ◘

Hlavne veľa zdravia, šťastia, pohody a vzájomného 
porozumenia, a tiež v novom roku veľkú peňažen-
ku na každú euro bankovku. Ďalej veľa úspechov 
v osobnom a pracovnom živote.

JUDr. Cesnek Marián

◘   ◘   ◘

Všetko len to najlepšie, pevné zdravie, veľa šťas-
tia i radosti, lásky a svornosti,  nech vždy úsmevy 
zrkadlia sa na Vašej  tvári a samozrejme príjemný 
prechod na EURO. Cesnek Miroslav

◘   ◘   ◘

Veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, úspechov v osob-
nom a pracovnom živote, športovcom veľa špor-
tových úspechov a fanúšikom a priateľom športu 
veľa hodnotných športových zážitkov.

Drábik Ján

◘   ◘   ◘

Prajem Vám všetkým úspešný a štedrý nový rok, 
aby ste vždy zdraví boli, milosť, lásku, pokoj mali, 
a z toho všetkého i druhým rozdávali.

Drábik Milan

◘   ◘   ◘

Prajem Vám v novom roku veľa zdravia, lásky, po-
hody, spokojnosti, optimizmu a úspechov. Aby sa 

Vám všetko čo si želáte splnilo, aby na Vašom stole 
bol každodenný chleba a všetko, čo k šťastiu treba.
� ing. Janek Miloš

◘   ◘   ◘

Do nového roka prajem všetkým spoluobčanom 
šťastie, zdravie, rodinnú pohodu, osobné, pra-
covné, športové úspechy, aby prevládala slušnosť, 
tolerantnosť, ohľaduplnosť a dobré medziľudské 
vzťahy.  phDr. Vajda peter

Všetkým občanom obce spokojné Vianoce prichá-
dzam priať, aby človek človeka mal stále rád, aby 
jeden druhému viac šťastia prial, aby tento nový 
rok za to stál.

Samcová Štefánia – kontrolórka obce

◘   ◘   ◘

Veľa zdravia, šťastia, pokoja každej rodine, nech 
Vás po celý rok všetko zlé obíde. Doma lásku, 
svornosť a všetkého hojnosť. Aby sa naši škôlkari 
v našej materskej škole vždy len dobre a príjemne 
cítili. 

hrušková Vlasta – riad. MŠ  nededza

Hodne zdravia, dobrého spolunažívania v rodinách 
našich dôchodcov, aby ich choroby obchádzali, aby 
ich nohy poslúchali a aby mohli v čo najväčšom 
počte chodiť na naše spoločné stretnutia. Taktiež 
všetkým občanom veľa zdravia a spokojnosti.

Mravec Vladimír
Trnovec Milan

◘   ◘   ◘

Veľa zdravia, šťastia, pokoja i lásky, 
nech každodenné starosti nerobia Vám vrásky.
Oheň nech horí Vám len v krbe a v srdci,
to úprimne Vám prajú obecní hasiči.

výbor ohZ
◘   ◘   ◘

V mene spoločného výboru URBÁR, LIPOVEC 
a Občianského združenia vlastníkov lesa Nededza, 
vinšujem všetkým podielnikom a občanom  hodne 
zdravia, božieho požehnania a veľa sily, aby sme 
naše lesy spoločne zveľaďovali, aby ich lykožrút 
a živelné pohromy zďaleka obchádzali.

Ďugel peter
◘   ◘   ◘

Veľa šťastia, lásky, zdravia  moc,
nech k lekárom nemusíte bežať pre pomoc.
Oči nech Vám slúžia dobre, 
nech obecnú knižnicu navštevujete hodne.

Vedúca obecnej knižnice – helena Jaššová

◘   ◘   ◘

Nech Vám dá Boh požehnania,
k tomu nech Vám dá i zdravia
a zachová od škody,
od zármutku, od zlých ľudí, 
od každej zlej príhody.
Krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, 
šťastia, lásky do nového roka.
 Starosta obce a pracovníčky obecného úradu

čo do nového roku prajú občanom
poslanci, predsedovia organizácií

a ostatní zamestnanci OÚ?


