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ŠESŤ ROKOV S VAMI
Znie to neuveriteľne, ale presne tak dlho je tu náš Nededžan. Za ten 
čas sme sa snažili prinášať vám aktuálne informácie o dianí v obci 
i mimo nej, zaujímavé články, rozhovory a mnoho iného. Z našej snahy 
nemienime poľaviť ani naďalej. S číslom, ktoré máte teraz pred se-
bou, vstupuje časopis do siedmeho roku svojej existencie. Ako všetci 
vieme, sedmička je všeobecne považovaná za šťastné číslo. Veríme, 
že aj pre náš časopis to bude priaznivý rok, aby mu priniesol pútavé 
témy, nové nápady a vašu zvyšujúcu sa priazeň. Tak ako sa s prichá-
dzajúcou jarou všetko živé prebúdza a rozkvitá, tak chce rozkvitať aj 
náš Nededžan. A jeho prvý nový kvietok práve držíte v rukách. -r-

Posledný sneh už sa topí,
slniečko viac ohrieva,
nezostanú ani stopy,

to je ale nádhera!

Príroda sa zobúdza,
všetko krásne kvitne,

snežienka je prvý kvet,
čo nám náladu zdvihne. 

Viete, že existuje niečo, čo nestojí ani cent, 
ale dokáže dať veľmi veľa? Niečo, čo je úpl-

ne zadarmo, ale má to cenu zlata a čo je schopný 
darovať každý z nás. Niečo, čo trvá len krátky oka-
mih, ale má silu vyvolať celoživotnú spomienku, 
čo dokáže zahriať, ale nepotrebuje oheň ani elek-
trinu. Niečo, čo je účinnejšie ako hocaký liek, ale 
nevyžaduje si žiadny predpis a je úplne bežné a 
prirodzené, ale napriek tomu krásne a výnimočné. 
Viete, čo to je? Predsa úsmev.

Pamätáte sa na to, keď ste sa prvýkrát usmiali? 
Zrejme nie, keďže to bolo už poriadne dávno. Avšak 
sú ľudia, ktorí na váš prvý úsmev nikdy nezabudnú a 
to sú vaši rodičia. Pre každého rodiča je prvý úsmev 
jeho ratolesti neuveriteľne silným a nezabudnuteľ-
ným zážitkom, Ten okamih, keď sa malý človiečik 
prvý raz usmeje, je jednoducho čarovný. Veď predsa 
nie je nič krajšie ako detský úsmev.

Úsmev je daný nám všetkým. Každý človek má 
tie správne predispozície k úsmevu. Avšak nie kaž-
dý ich aj využíva alebo ich využíva len veľmi málo. 
A pritom stačí zapojiť len sedemnásť svalov, aby sa 
na tvári objavil ten kúzelný výraz. Mnoho ľudí sa 
však namiesto usmievania radšej mračí, čo mimo-
chodom vyžaduje zapojenie až štyridsiatich troch 
svalov. Takže aj z biologického hľadiska je jedno-
duchšie sa usmievať ako mračiť. Navyše úsmev 
a jeho verný brat smiech majú niekoľko pozitívnych 
účinkov na naše fyzické i psychické zdravie. Po prvé, 
hovorí sa, že úsmev a dobrá nálada je univerzálnym 
liekom. Keď sa usmejeme, uvoľňujú sa nám svaly, 
klesá hladina stresových hormónov a vo zvýšenej 
miere sa vyplavujú hormóny šťastia – endorfíny, 
ktoré okrem vyvolávania pocitu šťastia znižujú vy-
soký krvný tlak. Hlboký smiech zase pomáha spa-
ľovať naše kalórie. Vedci totiž tvrdia, že 15 minút 
smiechu denne počas roka znižuje hmotnosť o dva 

kilogramy. Takisto smiech posilňuje našu imunitu, 
podporuje činnosť srdca a pľúc, pretože pri ňom 
vdychujeme a vydychujeme viac vzduchu ako oby-
čajne. Vo všeobecnosti ľudia, ktorí sa neusmievajú, 
bývajú častejšie chorí ako tí usmievaví.

Úsmev je silno nákazlivý a vysoko návykový. 
Keď sa na nás niekto usmeje, väčšinou sa aj na 
našej tvári objaví úsmev. A ani nevieme prečo. 
Je to úplne automatická reakcia. Jednoducho sa 
usmejeme. A ešte nákazlivejšie je to so smiechom. 
Koľkokrát sa vám už stalo, že ste sa bez príčiny ro-
zosmiali, keď ste videli alebo počuli cudzí smiech? 
Úsmev a smiech sú akoby drogou, avšak prospeš-
nou a vítanou. Potrebujeme ich každý deň. Tak sa 
jej nebráňme.

Matka Tereza zvykla hovoriť, že mier sa začína 
úsmevom. Keď človeka obdarujeme úsmevom, 
naznačíme mu, že nemáme žiadne nekalé úmysly. 
Keby sme sa namiesto hádok, osočovania, kritizo-
vania a ohovárania radšej na seba navzájom čas-

tejšie usmievali, som si istá, že by bolo na svete 
o niečo menej rozporov a konfliktov. Veď úsmev 
je mostom, po ktorom môžeme bezpečne prejsť 
na druhú stranu. Úsmevom dokáže našim blízkym 
a priateľom aj bez slov povedať, ako ich máme 
radi, čo pre nás znamenajú, ako veľmi nám na 
nich záleží, dokážeme ich v ťažkých chvíľach po-
vzbudiť a uistiť, že raz bude opäť lepšie. Bohužiaľ 
na svete existujú aj takí ľudia, ktorí sú schopní zne-
užiť aj niečo také krásne ako úsmev. Určite ste sa 
už párkrát stretli s falošným úsmevom. Našťastie 
vo väčšine prípadov je predstieraný úsmev ľahko 
identifikovateľný, pretože úprimný úsmev vychá-
dza zo srdca a srdce nemožno oklamať.

Aj keď je úsmev prospešný nielen pre tých, kto-
rí ho prijímajú, ale tiež pre tých, ktorí ho vysielajú, 
nie vždy je jednoduché usmievať sa. Niekedy, keď 
sme smutní, unavení, nahnevaní, keď sa nám ne-
darí alebo keď nás niečo trápi, nemáme chuť na 
úsmev. Práve vtedy by sme to ale nemali vzdať, 
ako sa spieva v jednej starej  piesni: ,,Usmievaj sa, 
aj keď je tvoje srdce boľavé, usmievaj sa, aj na-
priek tomu, že je zlomené. Keď sú na nebi mraky, 
zvládneš to, ak sa usmeješ. Usmievaj sa so svojím 
strachom a smútkom a snáď zajtra prídeš na to, že 
život stojí za to. Rozžiar svoju tvár radosťou, scho-
vaj všetky známky smútku, aj keď slza môže byť 
blízko. Toto je ten čas, kedy nesmieš prestať skúšať 
usmievať sa. Na čo je plač. Prídeš na to, že život 
stojí za to. Stačí len, keď sa usmeješ...“

Vo svojej podstate je úsmev iba jednoduchou 
záležitosťou niekoľkých svalov našej tváre. Avšak 
skrýva v sebe omnoho viac. A tú najdôležitejšiu 
vlastnosť zrejme najlepšie vystihuje môj obľúbený 
výrok, ktorý hovorí: ,,Nikdy nezabúdaj na úsmev, 
je to svetlo, ktoré pri pohľade do očí, prezradí, že 
je duša doma.“ -km-

S V E T L O  D O  D U Š E
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Uznesenia ObÚ v Nededzi
Uznesenia z riadneho 1. (prvého) 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Nededzi, ktoré sa konalo dňa  

28. 1. 2013 o 17.00 hod. v zasadacej 
miestnosti Obecného úradu  

v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 1
schvaľuje:
a) program Obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie:
Za – 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 2
schvaľuje:
overovateľov zápisnice – Milan Drábik, Mgr. Da-
rina Janušová
Hlasovanie:
Za – 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 3
berie na vedomie:
• informáciu o začatí výmeny obkladov v sprchách 

OŠK
• informáciu o ukončenej rekonštrukcii archívu 

obce
• informáciu o uskutočnení výmeny plynovej ko-

tolne v mesiaci december 2012 – riešenie hava-
rijného stavu

• informáciu o opätovnom podaní žiadosti na Eko-
fond – zateplenie materskej školy

• informáciu o uskutočnení „I. starostovského ple-
su“ dňa 12. 1. 2013

4. K vyúčtovaniu dotácie pre OŠK Nededza za 
rok 2012

Uznesenie č. 4
berie na vedomie:
vyúčtovanie dotácie pre OŠK Nededza za rok 2012

5. K prerokovaniu záznamu hlavného kontroló-
ra obce o výsledku následnej finančnej kontro-
ly poskytnutej dotácie z prostriedkov obce pre 
OŠK Nededza 

Uznesenie č. 5
berie na vedomie:
záznam hlavného kontrolóra obce o výsledku ná-
slednej finančnej kontroly poskytnutej dotácie 
z prostriedkov obce pre OŠK Nededza 

6. K žiadosti Základnej školy v Gbeľanoch 
o poskytnutie finančného príspevku na učebné 
pomôcky

Uznesenie č. 6
schvaľuje:
Žiadosť Základnej školy Gbeľany o poskytnutie fi-
nančného príspevku na učebné pomôcky vo výške 
1707,60 € úpravou rozpočtu obce – bežný transfer, 
určeného na nákup skríň a keramických tabúľ do 
priestorov nadstavby ZŠ Gbeľany
Hlasovanie:
Za – 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

7. Ku káblovej televízii – prejednanie prípadnej 
rekonštrukcie

Uznesenie č. 7
berie na vedomie:
rokovanie komisie kultúry, mládeže a športu, fi-
nančnej komisie a komisie stavebnej, životného 
prostredia vo veci prípadnej rekonštrukcie siete 
káblovej televízie s tým, že spoločnosť TES Media 
vypracuje ponuku na kombinovanú opticko – me-
talickú sieť s možnosťou pripojenia na internet

8. K úprave priestorov kuchynky v kultúrnom 
dome

Uznesenie č. 8
berie na vedomie informáciu o úprave priestorov 
kuchynky v kultúrnom dome v mesiacoch február, 
marec, apríl 2013

9. K prenájmu pozemkov v Priemyselnej zóne 
par. č. C-KN č. 564/86, 564/85, 564/221, 564/223, 
564/65, 564/64 – časť, 564/210 – časť k.ú. Ne-
dedza

Uznesenie č. 9
konštatuje, 
že dňa 28. 12. 2012 bol zverejnený na úradnej ta-
buli obce zámer obce dať do nájmu majetok obce 
parcelné čísla:C-KN č. 564/86, 564/85, 564/221, 
564/223, 564/65, 564/64 – časť, 564/210 – časť 
k.ú. Nededza z dôvodu jeho využitia na podnika-
teľské účely. Zámer bol zvesený z úradnej tabule 
dňa 15. 1. 2013.

Uznesenie č.10
schvaľuje:
prenájom majetku obce par. č.: C-KN č. 564/86, 
564/85, 564/221, 564/223, 564/65, 564/64 – časť, 
564/210 – časť k.ú. Nededza na výstavbu skladovej 
haly na rezivo firme TOP – REZIVO, s. r. o., Že-
lezničná 938/62, Teplička nad Váhom, zastúpená 
konateľom spoločnosti Róbertom Mravcom, by-
tom Na Záhumní 236/11, 013 02 Nededza a kona-
teľom spoločnosti Ľudovítom Hulkom, Železničná 
938/62, Teplička nad Váhom, z dôvodu osobitného 
zreteľa, ktorý je špecifikovaný asymetriou pozem-
ku a jeho doterajším nevyužitím, zlepšenie soci-
álneho prostredia obce – zvýšenie zamestnanosti 
obyvateľov obce. Cena prenájmu bude určená zna-
leckým posudkom. 
Hlasovanie:
Za – 6 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, 
Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č.11
odporúča:
starostovi obce na základe konečnej dohody so 
žiadateľom vypracovať nájomnú zmluvu k po-
zemkom par. č.: C-KN č. 564/86, 564/85, 564/221, 
564/223, 564/65, 564/64 – časť, 564/210 – časť 
k.ú. Nededza

10. K čiastkovej projektovej dokumentácii k vý-
stavbe rímsko – katolíckeho kostola

Uznesenie č.12
berie na vedomie:
čiastkovú projektovú dokumentáciu k výstavbe 
rímsko – katolíckeho kostola 

11. K rôznemu

a) Obecné zastupiteľstvo nemá pripomienky ku:
Oznámeniu Slovenskej inšpekcie životného 
prostredia vo veci zmeny integrovaného po-
volenia – Lakovňa na doplnenie o pracovisko 
kabíny na opravu náteru – Mobis Slovakia s.r.o.

b) Uznesenie č.13
berie na vedomie
žiadosť od Reného Peťka na finančný príspe-
vok na reprezentáciu Slovenskej republiky v 
curlingu

c) Uznesenie č.14
berie na vedomie
žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov 
na činnosť centier voľného času

V Nededzi, 28. 1. 2013
 PhDr. Peter Vajda
 starosta obce
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Uznesenia z riadneho 2. (druhého) 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Nededzi, ktoré sa konalo dňa  
14. 3. 2013 o 17.00 hod. v zasadacej 

miestnosti Obecného úradu  
v Nededzi.

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu

Uznesenie č. 15
schvaľuje :
a) program Obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie:
Za – 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, 
Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 16
schvaľuje :
b) overovateľov zápisnice: Jozef Bíroš, Ing. Miloš 

Janek
Hlasovanie:
Za – 5 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, 
Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám

Uznesenie č. 17
berie na vedomie:
• informáciu o zasadnutí Komisie kultúry, mláde-

že a športu, Komisie stavebnej, životného pros-
tredia a verejného poriadku, Komisie finančnej 
a sociálnych vecí v nasledovných bodoch: 
– prejednanie orezania/spílenia orecha na adre-

se Potočná 129/2 (sklad OHZ)
– prestavba kuchynky v KD
– prestavba, úpravy sprchy a nátery v šatni 

OŠK
– kostol
– zber elektroodpadu
– znalecký posudok na prenájom časti pozem-

kov v Priemyselnej zóne
• informáciu o žiadosti o vrátenie DPH vo výške 

11 558,08 € v rámci opatrenia 3.4.1. – rekon-
štrukcia kultúrneho domu

• informáciu o žiadosti na poskytnutie finančnej 
pomoci na zahraničnú reprezentáciu obce od 
Petra Mravca, Nededza č. 133

• informáciu o zaslaní podnetu od Oblastnej orga-
nizácie cestovného ruchu

4. K návrhu VZN č. 1/2013 o určení výšky fi-
nančných prostriedkov určených na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a školského za-
riadenia pri Materskej škole so sídlom na území 
obce Nededza na kalendárny rok 2013

Uznesenie č. 18
schvaľuje:
VZN č. 1/2013 o určení výšky finančných pros-
triedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a školského zariadenia pri Mater-
skej škole so sídlom na území obce Nededza na 
kalendárny rok 2013
Hlasovanie:
Za – 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hre-
us, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac

Proti – 0
Zdržal sa – 0

5. K inventarizačnému zápisu ÚIK o výsledku 
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov k 31. 12. 2012 

Uznesenie č. 19
schvaľuje:
Inventarizačný zápis ÚIK o výsledku inventarizá-
cie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväz-
kov k 31. 12. 2012
Hlasovanie:
Za – 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hre-
us, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

6. Ku kúpe plávajúceho čerpadla pre potreby 
OHZ

Uznesenie č. 20
schvaľuje:
úpravu rozpočtu vrátane programov a podprogra-
mov rozpočtovým opatrením č. 3/2013 v zmys-
le ustanovenia § 14 ods.2 písm. (a, b, c) zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podľa pri-
loženého návrhu:
– nákup plávajúceho čerpadla pre OHZ Nededza 

vo výške 1104,– € 
Hlasovanie:
Za – 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hre-
us, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

7. K Zmluve na spracovanie bezpečnostného 
projektu o ochrane osobných údajov pre obec 
so spoločnosťou SOMI Applications, s.r.o., Ban-
ská Bystrica

Uznesenie č.21
schvaľuje:
Zmluvu na spracovanie bezpečnostného projektu o 
ochrane osobných údajov pre obec so spoločnos-
ťou SOMI Applications, s. r. o., Banská Bystrica
Hlasovanie:
Za – 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hre-
us, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 22
schvaľuje:
úpravu rozpočtu vrátane programov a podprogra-
mov rozpočtovým opatrením č. 3/2013 v zmys-
le ustanovenia § 14 ods.2 písm. (a, b, c) zákona 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podľa pri-
loženého návrhu:
– vypracovanie bezpečnostného projektu vo výš-

ke 1200- € 
Hlasovanie:
Za – 6 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Ing. Juraj Hre-
us, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. 
Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

8. K správe o kontrolnej činnosti hlavného kon-
trolóra za rok 2012

Uznesenie č. 23
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
za rok 2012

9. K Zmluve o prenájme pozemkov, C-KN par. 
č. 564/86, 564/85, 564/221, 564/223, 564/65, 
564/64 – časť, 564/210 – časť s firmou TOP- 
REZIVO, s. r. o.

Uznesenie č. 24
schvaľuje:
presun prejednania bodu programu č. 9 Zmlu-
va o prenájme pozemkov, C-KN par.č. 564/86, 
564/85, 564/221, 564/223, 564/65, 564/64 – časť, 
564/210 – časť s firmou TOP- REZIVO, s. r. o. na 
ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Hlasovanie:
Za – 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

10. K Zmluve o predaji pozemku KN-C par.č. 
557/144 pod trafostanicu v lokalite Stav so spo-
ločnosťou SSE – Distribúcia, a. s., Žilina

Uznesenie č. 25
schvaľuje: cenu za predaj pozemku KN-C par.č. 
557/144 pod trafostanicu vo výške 50,00 €/m² (1 
meter štvorcový)
Hlasovanie:
Za – 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan 
Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. 
Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

11. K rôznemu

Obecné zastupiteľstvo

a) konštatuje, že so žiadosťou od firmy MIHO 
a spol., s. r. o. na odpredaj lešenia v areáli 
kaštieľa predbežne súhlasí, pričom cena v prí-
pade kúpy bude akceptovaná po zistení skutoč-
ného množstva lešenárskeho materiálu

b) berie na vedomie
informáciu o strážení božieho hrobu počas Veľ-
konočných sviatkov členmi OHZ Nededza

c) berie na vedomie
projektovú dokumentácia pre územné rozhod-
nutie na výstavbu kostola

d) Uznesenie č. 26
berie na vedomie:
zmenu rozpočtu vrátane programov a pod-
programov rozpočtovým opatrením č. 2/2013

e) Uznesenie č. 27
berie na vedomie:
zmenu rozpočtu vrátane programov a pod-
programov rozpočtovým opatrením č. 7/2012

f) konštatuje, že v spoločnosti MOBIS Slovakia, 
s. r. o. je v súčastnosti zamestnaných 30 obča-
nov z obce Nededza

V Nededzi, 14. 3. 2013
 PhDr. Peter Vajda
 starosta obce
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Slovo starostu
Vážení občania, v roku 2013 obec čaká veľa pracovnej činnosti 
v rôznych oblastiach života. V tomto článku by som sa chcel zame-
rať na zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na území našej 
obce platí aj Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2011 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
obce Nededza.

Dňa 27. 11. 2012 som ako predseda Združenia obcí Mikrore-
gión Terchovská dolina podpísal Zmluvu o poskytovaní služieb s fir-
mou T+T, a. s., Žilina vo veci zberu, prepravy, zhodnotenia alebo 
zneškodnenia komunálnych odpadov, odpadov z triedeného zberu 
a odpadov s obsahom nebezpečných látok vytriedených z komunál-
neho odpadu z celého katastra Mikroregiónu Terchovská dolina. 
Ten združuje 17 obcí. Súčasťou Mikroregiónu je aj naša obec. Táto 
zmluva vyplynula z projektu „Najmodernejšia cesta separovania 
pre takmer 30 tisíc obyvateľov Terchovskej doliny“ v rámci Ope-
račného programu Životné prostredie, opatrenie 4.1 Odpadové 
hospodárstvo.

Pre všetky tieto obce, ako aj pre našu obec je dôležitá Príloha 
č. 1, v ktorej sú uvedené ceny za komunálny odpad a separovaný (po 
novom triedený) odpad. Cena za likvidáciu za tonu komunálneho od-
padu, ktorú platíme od roku 2013 spoločnosti 
T+T, a. s.. Žilina, a ktorá bola vysúťažená činí 
65,24 € bez DPH. Stará cena bola 60,00 € bez 
DPH. Cena za likvidáciu triedeného odpadu od 
roku 2013 za tonu činí 1 € bez DPH. Stará cena 
bola 60,00 € bez DPH. Tu vidíme hlavný rozdiel 
v cene za triedený odpad. V obci triedime päť 
komodít a to sklo, plasty, papier, kovy a kom-
pozitné obaly. Z tohto vyplýva hlavný finančný 
dôvod, prečo triediť a v čo najväčšom množ-
stve. Preto by bolo dobré, aby sme si každý vo 
svojej domácnosti uvedomili túto skutočnosť 
a venovali niečo málo zo svojho času triede-
niu odpadu a nie všetko vyhodili do smetnej 
nádoby pre komunálny odpad. Pre ilustráciu 
uvádzam rok 2012, kde celkové finančné ná-
klady obce na odpadové hospodárstvo v obci 
činili 16 650,88 €. Občania v ročnom poplatku, 
ktorý činí 11,97 € na občana , zaplatili na účet 
obce sumu 12 792,38 €. Vidíme, že rozdiel me-
dzi príjmami obce od občanov a nákladmi obce 
činí 3858,50 €, ktoré obec dopláca z vlastného 
rozpočtu. Takže občania sa podieľajú v 76-tich 
% na financovaní odpadového hospodárstva. 
V zmysle zákona by obec nemala doplácať na 
likvidáciu odpadu tvoreného občanmi. Verím, 
že všetci budeme triediť odpad čo najviac, tak 
znížime množstvo komunálneho odpadu, ako 
aj finančné náklady obce sa znížia a taktiež 
do budúcna nebude potrebné zvyšovať rapíd-
ne poplatok pre občanov. Porovnanie úspory 
v odpadovom hospodárstve obce bude možné 
urobiť až v januári 2014. V najbližšom období 
sa obec bude venovať aj biologicky rozložiteľ-
nému odpadu, ako aj zberu jedlých olejov.

Mrzí ma však a nedá mi to nepripomenúť, 
aj napriek tomu, že máme možnosť triedenia 
odpadu, niekto stále vyváža plastové, sklenené 
fľaše, ako aj iný nebezpečný a veľkoobjemový 
odpad do lokality Pod Priepasťou a tak ohrozu-
je životné prostredie a vzhľad našej obce. Ne-
držme sa len hesla „Môj dom – môj hrad“ ale 
aj hesla „Moja obec – Môj hrad“. Všetci si cho-

díme do prírody oddýchnuť, načerpať sily a keď prechádzame okolo 
tejto lokality, má to skôr opačný účinok.

V nasledujúcej tabuľke uvádzam druh a množstvo odpadu vypro-
dukovaného Obcou Nededza za rok 2012.

Názov odpadu: Množstvo odpadu 
spolu v tonách 

Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá 1,02
Obaly z kovu 0,30
Kompozitné obaly 0,41
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok 0,06
Opotrebované pneumatiky 3,00
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 36,46
Papier a lepenka 3,43
Sklo 16,95
Vyradené el. zariadenia 0,85
Batérie a akumulátory 0,09
Vyradené el. zariadenia obsahujúce N časti 0,61
Vyradené el. zariadenia 0,48
Plasty 6,42
Zmesový komunálny odpad 133,36
Objemový odpad 4,56
Spolu 208,00 

 PhDr. Peter Vajda
  starosta obce

Uznesenie
č. 30/2013 zo dňa 03.04.2013

K bodu č.2  Výstavba nového Rímsko -  katolíckeho kostola  v časti  objektu domu na ulici
Hlavná 3/3, Nededza

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza

I .  s c h v a ľ u j e

v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:

1. výstavbu nového Rímsko - katolíckeho kostola v katastrálnom území obce Nededza,
na ulici Hlavná 3/3 (v časti objektu bývalého kaštieľa), na obecnom pozemku par. č.
39 vedená na liste vlastníctva č. 1, ktorého stavebníkom bude obec Nededza

2. projektovú dokumentáciu  pre  územné a stavebné konanie  na výstavbu Rímsko  -
katolíckeho kostola v obci Nededza

I I .  ž i a d a

starostu obce:
1. zabezpečiť inžiniersku činnosť pre územné a stavebné konanie na výstavbu Rímsko

- katolíckeho kostola v obci Nededza
2. zabezpečiť  v zmysle  ustanovení zákona č.  25/2006 Z.  z.  o verejnom obstarávaní

v znení  neskorších  predpisov  verejné  obstarávanie  na  zhotoviteľa  stavby  na
výstavbu Rímsko  -  katolíckeho kostola  v obci  Nededza prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby

I I I .  s a  z a v ä z u j e

každoročne pri zostavovaní rozpočtu obce vyčleniť finančné prostriedky na výstavbu Rímsko
- katolíckeho kostola v obci Nededza 

Počet všetkých poslancov: 7

Prítomní poslanci :7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing.

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

Hlasovali za : 4 Jozef Bíroš, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac

                proti: 0 

                zdržali sa: 3 JUDr. Marián Cesnek,, Milan Drábik, Ing. Miloš Janek

V Nededzi 03.04.2013 

                                                                                                        PhDr. Peter Vajda
                                                                                                           starosta obce
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Historické okienko
Voľby do zastupiteľských orgánov Miestne-
ho národného výboru, Okresného národné-
ho výboru, Krajského národného výboru, 
Slovenskej národnej rady, Snemovne ľudu 
a Snemovne národov sa konali v dňoch 5. až 
6. júna 1981. 

Volebná miestnosť bola umiestnená v zasadačke Miestne-
ho národného výboru. Na priebeh volieb dozerala a riadila 
ich ustanovená volebná komisia. V priebehu volieb vy-
stúpila pred kultúrnym domom hudobná skupina z patro-
nátneho závodu Pamiatkostav Žilina a súbor Stavbár zo 
Žiliny. Volieb sa zúčastnili i najstarší občania našej obce 
Hermína Vajdová (87-ročná), Karol Šmehýl (84-ročný) 
a Štefan Hruška (82-ročný).

Do jednotlivých orgánov boli zvolení poslanci:

Miestny národný výbor:
Bielik Pavol  27-ročný
Brezovský Pavol 48-ročný
Cesneková Štefánia 26-ročná
Ďugel Jozef 40-ročný
Ďugel Stanislav 23-ročný
Ďuríček Dušan 23-ročný
Ďuríčková Jozefína 22-ročná
Janíček Miroslav 24-ročný
Jaššová Helena  37-ročná
Hriník Milan 34-ročný
Kľučiarik Vladimír 24-ročný
Martinček Milan 23-ročný
Pavlík Milan 37-ročný
Peťko Vladimír 35-ročný
Šeliga Anton 35-ročný
Škorvánek Florián 44-ročný
Vajdová Mária 29-ročná
Zajac Albín 43-ročný
Zaymus Ladislav 41-ročný
Žiak Peter 27-ročný
Žiaková Štefánia 33-ročná

Okresný národný výbor v Žiline: Miroslav Hulka 
zo Žiliny. Krajský národný výbor v Banskej Bystrici: 
Lumír Liška zo Žiliny, Slovenská národná rada: Oľga 
Vršanská z Gbelian, Snemovňa národov Federálneho 
zhromaždenia: Irena Pažická zo Žiliny, Snemovňa ľudu 
Federálneho zhromaždenia: Imrich Janec z Bytče.

Po voľbách 26. 6. bola ustanovujúca schôdza novozvo-
leného s príslušnými úradnými predpismi (sľub poslan-
cov) a voľbu vedenia národného výboru. Za predsedu 
MNV bol zvolený: Pavol Brezovský, za tajomníka 
MNV zvolili: Pavla Bielika. Poslanci MNV zvolili Radu 
MNV v tomto zložení: Pavol Bielik, Pavol Brezovský, 
Vladimír Peťko, Florian Škorvánek, Mária Vajdová, Albín 
Zajac, Ladislav Zaymus.

Obecná matrika

OZNAMY
Termíny pre vývoz nadrozmerného, nebezpečného a elek-
tronického odpadu pre rok 2013 sú nasledovné:

	 27.	4.	2013	–		 nadrozmerný	(veľkoobjemový)	odpad
	 4.	5.	2013	–		 nebezpečný,	elektronický	odpad
	 5.	10.	2013	–		 nadrozmerný	(veľkoobjemový)	odpad
	12.	10.	2013	–		 nebezpečný,	elektronický	odpad

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Marcel Chrapčík 5. 3. 1942 – 17. 12. 2012

PRIVÍTALI SME NA SVET

Vanesa Rovderová 23. 2. 2012

KALENDÁRNE PRANOSTIKY
• Jaro krásne, všetkým tvorom spasné.
•	 Dobrý	deň	pozná	sa	už	od	rána.
• Keď sa z jari na poli mokré miesta ukazujú, suché leto predpo-

vedajú.
•	 Mokrá	 jar	 a	 mokré	 leto	 pritiahnu	 za	 sebou	 obyčajne	 jasnú	
jeseň.

• Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi. 
•	 Pekná	a	jasná	Veľká	noc	znamená	hojnú	úrodu.	
• Keď neskoro zaseješ, slabú úrodu zbereš.
•	 Májová	kvapka	za	dukát	stojí.	
• Na skoré teplo nasleduje ešte chladno.
•	 V	máji	vlhko,	chladno,	bude	vína	na	dno.	

Peniažky z únie sme dostali.
A veru sme sa nazdali,

že na znak vďaky, tabuľa nám vydrží...
„Milí“ naši puberťáci ináč sa však rozhodli
a tabuľu neštastnicu nezmyselne rozbili.

Zamyslime sa...
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Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU

I. STAROSTOvSKý PLES v ObcI NEDEDzA

Po dohode komisie kultúry, mládeže a špor-
tu so starostom obce bol Dňa 12. januára 
2013 o 19.00 hod. v sále kultúrneho domu 
v Nededzi  slávnostne zahájený I. STAROS-
TOVSKÝ PLES.

Do tanca hrala hudobná skupina GOLF. 
Krepčilo sa, spievalo i hodovalo veselo. 

Výťažok	z	benefičného	plesu	putoval	na	
činnosť	detí	v	našej	materskej	škole.

Tieto financie by mali byť využité naj-
mä na podporu tých aktivít, na ktorých sa 
finančne podieľajú aj rodičia detí, napr. 
divadelné predstavenia, environmentálne 
ukážky a pod.

Vďaka patrí sponzorom, ktorí prispeli 
do tomboly a tým zároveň podporili dobrú 
myšlienku: Kia Mo-
tors Slovakia; Mo-
bis Slovakia; Grupo 
Antolin; Deos SK, 
Eldur 27; AUTO-
ŠKOLA SAKALA 
Peter, Varín; Vajda 
Ján, predaj vína; ar-
chitekt Kružel; VIX; 
EUROCOIN; Obec-
ný úrad Nededza.

ĎAKUJEME!

P R e D S TAV U J e M e :

Mikroregión Terchovská dolina
Združenie obcí Mikrore-
gión Terchovská dolina  je 
dobrovoľným, záujmovým 
na politických stranách  
nezávislým združením 
týchto 17-tich obcí: Belá, 
Dolná Tižina, Gbeľany, 
Kotrčina Lúčka, Krasňany, 
Lutiše, Lysica, Mojš, Ne-
dedza, Nezbudská Lúčka, 
Stráňavy, Stráža, Strečno, 
Teplička nad Váhom, Ter-
chová, Varín, Zázrivá.

Svoje sídlo má vo Varíne a od 1. októbra 2012 na jeho čele stojí starosta 
našej obce PhDr. Peter Vajda.

Cieľom Združenia je najmä obhajovať spoločné záujmy a práva členských  
obcí a predkladať vecne príslušným orgánom návrhy na riešenie problémov 
miestnej územnej samosprávy. Celú svoju činnosť združenie podriaďuje práve 
záujmom svojich členov. 

Združenie koordinuje rozličné aktivity v oblasti samosprávy, programu 
očisty Váhu, verejno-prospešných služieb, cestovného ruchu, životného pro-
stredia  na miestnej a regionálnej úrovni. Nezanedbateľná je i snaha o zís-
kavanie a využívanie  domácich a zahraničných zdrojov na podporu rozvoja 
obcí. A plody práve tejto aktivity sa prejavujú i v našej obci, ktorá vďaka 
projektu „Najmodernejšia cesta separovania  pre takmer 30 000 obyvateľov 
Terchovskej doliny“ môže napredovať v triedení odpadu. Nápomocný nám 
bude poskytnutý traktor, vlečka a štiepkovač.

Dobrá novina zavítala aj do Nededze
Kedysi dávno bolo samozrejmosťou na Štedrý večer či na Štefana počuť 

piesne koledníkov pod oknami či za dverami. Bolo cťou pre každú rodinu 
šíriť touto formou posolstvo o narodení Ježiša Krista. Doteraz mnohé babičky 
spomínajú na svojich vlastných starých otcov, ktorí silnými hlasmi a z plných 
pľúc vyspevovali 
susedom a zná-
mym. O to väčšie 
zážitky mali deti, 
ktoré ich dedovia 
na tieto koledníc-
ke ,,akcie“ vzali. 
Cieľom súčasnej 
Dobrej noviny 
je udržať túto 
peknú slovenskú 
tradíciu spieva-
nia kolied a vin-
šovania. Nielen, že to upevňuje susedské vzťahy, ale snaží sa v nás vzbudiť 
súcit a milosrdenstvo voči tým, ktorí nemajú až také šťastie v živote ako my. 
Ani tento rok nebol výnimkou. 

Všetko začína v decembri. Nielenže záujemcovia o koledovanie majú mož-
nosť zapísať svoje domy v sakristii nededzkého kostola, ale organizátorom sú 
rozposlané prvé materiály s piesňami a vinšami, a hlavne informáciami, na 
aký účel sa bude koledovať z centra Dobrej noviny v Bratislave. Vyzbierané 
finančné príspevky sú určené na potreby chudobnej Afriky. Tento rok išiel 
výťažok na projekty pomoci ľuďom v Keni, Južnom Sudáne,  Ugande, Benine 
a Madagaskare. Dobrá novina sa zamerala na podporu detí s postihnutím, 
ktorým sa venuje Centrum Jána Pavla II. pre deti s telesným postihnutím 
v Keni, Centrum Songa Mbele v Nairobi, Škola sv. Františka pre deti 
s postihnutím sluchu v Chesare. Naša obec tak vďaka koledníkom prispela 
na tieto projekty sumou 419,02 eur. Prvýkrát bola možnosť zbierať aj staré 
slovenské koruny, ktorých celková suma bola 397,30 Sk. 

Napriek úspešnému ukončeniu 18. ročníka Dobrej noviny, koledovanie 
medzi ľuďmi upadá. Dôkazom bol aj niší záujem občanov o koledy. Tiež 
by sme boli radi, ak by sa zapojili samotné deti a dali nám o sebe vedieť. 

Napriek tomu, že nás potrápili zmrznuté nohy, či sme si doslova vyspievali 
hlasivky, na duší nás hrial dobrý pocit z vykonaného skutku. Možno si treba si 
uvedomiť, že hlavným cieľom koledníkov je udržať to vianočné čaro slovenskej 
tradície. A tak tento rok zobrali vinšovanie do svojich rúk členovia ochotníckeho 
divadla  Naopak a spoločne s ochotnými spevákmi navštívili vyše 30 domov. 
Ako jeden z koledníkov môžem povedať, že koledovať môže každý a na veku 
naozaj nezáleží. Kedysi to bola česť pre našich starých rodičov, dnes koledujú 
už aj deti. Ale pre každého je koledovanie unikátny vianočný zážitok. 

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým dobrovoľným spevákom 
a koledníkom, ktorí prispeli svojím voľným časom, všetkým dobrodincom, 
ktorí ich prijali vo svojom dome a pánovi farárovi Kalabusovi, ktorý nám 
pomohol s prihlásením sa do 18. ročníka Dobrej noviny. Eva Bollová
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Radosť menom „Medvedík“
Ako ste si už určite všimli a tiež si mali 

možnosť v minulom čísle Nede-
džana prečítať, v našej obci začal fungovať 
Detský kútik Medvedík. V ňom sa pravidelne 
stretávame my, mamičky na materskej dovo-
lenke so svojimi ratolesťami.  V dnešnom člán-
ku Vám chceme priblížiť niektoré naše aktivity 
a predstaviť spoločne strávený čas v detskom 
kútiku. Zároveň dodávame, že aktuálne infor-
mácie, či fotografie si môžete pozrieť aj na we-
bovej stránke obce www.nededza.eu.

Počas dlho trvajúceho zimného obdobia 
sme detské minicentrum navštevovali pre-

dovšetkým my – mamičky s detičkami, a aby 
sme nekrivdili mužom, aj jeden otecko. Čas 
ktorý sme tu trávili, sme venovali rôznym det-
ským hrám, riekankám a  pesničkám, cviče-
niam na fit lopte a rozvíjaniu detskej motoriky 
kreslením, hrou s plastelínou či rôznym iným 
tvorivým aktivitám.

Na poslednom 
stretnutí sme sa ne-
chali inšpirovať Veľ-
kou nocou, a tak  
pracovali naši naj-
menší na tematickej 
práci. Zdobili sa totiž 
veľkonočné vajíčka. 
Používali sme štetce 
a vodové farby a  tiež 
nalepovacie obrázky. 
Popritom sme si stihli 
s deťmi i zatancovať, 
no záver opäť patril 
pokojnejšej činnos-
ti, a to modelovaniu 
plastelíny. Miestami 
mali síce deťúrence 
na sebe viac farbičiek 
ako samotné vajíčka, 
ale podstatná bola vý-
borná nálada, ktorá v 
kútiku vládla.

A tak, ak aj vy máte 
doma malé dieťatko, 
ktoré ešte nenavšte-
vuje materskú školu 
a radi by ste u neho 
podporili adaptáciu na kolektív, či rozvíjali 
sociálny kontakt, určite sa pridajte k nám! Na 
prípadné otázky vám s úsmevom odpovedia 
na obecnom úrade.  

Radi vás privítame každý utorok a štvr-
tok od 10.00 hod v priestoroch klubu vedľa 
obecnej knižnice.

 S pozdravom Detský kútik Medvedík

Pod záštitou Obecného športového klubu v Nededzi  sa dňa 
9. 2. 2013 konala v priestoroch sály kultúrneho domu fa-
šiangová zábava. Do tanca hrala hudobná skupina OMEGA 
až do skorých ranných hodín. Mnohí sa však tešili najmä 

na fašiangový sprievod, ktorý v čase od 11.30 hod. po obci 
sprevádzala ľudová muzika. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
ku priebehu fašiangov prispeli svojim úsilím a tým podporili 
snahu zachovať v obci staré tradície a ľudového ducha.

Fašiangy v našej obci
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….detí z našej obce navštevuje základnú školu v susednej obci 
Gbeľany. Preto sme sa v Nededžanovi rozhodli predstaviť Vám 
bilanciu aktivít tejto školy za uplynulý rok, a tým aj poukázať na 
snahu a úspechy tunajších detí. 

Spolupracujeme – objavujeme – športujeme. V duchu tohto motivačného názvu 
sa nesie náš školský vzdelávací program. Z neho vyplývajú aj aktivity školy. K nim 
patria súťaže, olympiády, projekty a iná činnosť, prostredníctvom ktorej sa pre-
zentuje rozmanitosť talentov našich žiakov a v neposlednom rade aj naša škola.

V roku 2012 svoj talent preukázali v týchto súťažiach a olympiádach viacerí 
žiaci:

Matematika:
– GVOBOJ – jesenné a jarné kolo
– KLOKAN – celkovo sa zúčastnilo 142 žiakov, piati boli úspešní
– expert geniality Show – Ivana Janíčková (9. A) – 1. miesto na Slovensku
– Pytagoriáda – školské kolo, 3. – 8. ročník

Slovenský jazyk a literatúra:
– Hviezdoslavov Kubín – OK dvaja žiaci, Andrej Synák – čestné uznanie,
– Šaliansky Maťko
– Umelecká súťaž esejí CO – 3.miesto

Anglický jazyk:
– Shakespeare`s Day – školské kolo  – 13 žiakov
– Olympiáda ANJ – okresné kolo – Ivana Janíčková
– Projektová súťaž: Project Competition 2012

Výtvarné súťaže:
– Fašiangy – 3 práce, 1. miesto – Adam Jankovský
– Vesmír očami detí – 3 práce
– Rozprávková záhrada – 7 prác
– Mandala – 62 prác
– Môj strom – 10 prác
– Umelecká súťaž výtvarných diel, fotografií a esejí pre mladých záchranárov 

civilnej ochrany – 2.miesto

Hudobná výchova:
– Slávik Slovenska

Zdravotná výchova:
– OK 1. stupeň – 7. miesto, 2. stupeň – 5. miesto

Dopravná výchova:
– Na bicykli bezpečne – okresná dopravná súťaž – 4. miesto 
Športová činnosť:
– Športový deň – športové štvorstretnutie ZŠ Svrčinovec, ZŠ Zákopčie, ZŠ 

Gbeľany – 1. miesto

– Okresné kolo vo vybíjanej – 2. miesto
– Okresné kolo vo volejbale dievčat – 3. miesto
– Okresné kolo vo florbale žiakov – 4. miesto
– Okresné kolo v hokejbale – 2. miesto
– Okresná súťaž v šachu – 2. miesto
– Okresná súťaž CO mladých záchranárov – 1. miesto

Geografia:
– Geografická olympiáda – úspešný riešiteľ Matúš Vajda

Rok 2012 bol bohatý aj na projekty a iné aktivity:
Žiaci 1. – 9. roč. (270 detí) sa zapojili do projektu „Maratón hlasného čítania“. 

Hlavnou myšlienkou projektu bolo, aby si deti uvedomili, že kniha môže byť ich 
najlepším priateľom a čítanie kníh je jedným z najlepších návykov, aké môžu mať. 
Čítanie u detí podporuje predstavivosť, formuje ich postoj k životu, prispieva k ší-
reniu úcty k ľuďom. Čítanie otvára deťom cestu k novým informáciám a poskytuje 
im bohatý zážitkový svet.

„Daruj škole knihu“ – tento projekt prebehol na škole v mesiaci október, išlo 
o najzaujímavejšie podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Žiaci zo-
zbierali vo svojich vlastných domácich knižniciach zachovalé knižky primerané veku 
žiaka základnej školy a darovali ich škole, čím pomohli rozšíriť školskú knižnicu. 
V školskej čitárni si žiaci zdokonaľujú svoje čitateľské schopnosti a oddýchnu si 
pri dobrej knihe.

40 žiakov štvrtého ročníka bolo aktívnych v projekte „Ochrana zdravia“ (ochra-
na zdravia o prírode, o škole, o domácnosti). Projekt bol zameraný na výchovu žia-
kov k bezpečnému správaniu sa. Cie-
ľom projektu bolo poznať a popísať 
miesta a okolnosti ohrozujúce zdra-
vie, navrhnúť opatrenia zvyšujúce 
ochranu zdravia a spracovať textovú 
a grafickú informáciu pomocou vý-
počtovej techniky. Úlohou žiaka bolo 
popísať, alebo nakresliť udalosť, pri 
ktorej došlo k poškodeniu zdravia.

Žiaci na prvom a druhom stupni sa 
obliekli do „Týždňa farieb“, v ktorom 
prezentovali vplyv farieb na život člo-
veka. Každý deň v týždni sa niesol v ná-
dychu inej farby, a tak sme mali deň 
modrý, červený, zelený, biely a žltý.

Žiakov 1. a 2. stupňa zaujal pro-
jekt „EKOPAKY“. Cieľom tohto pro-
jektu, ktorý je zameraný na triedenie 
odpadu, je zvýšenie environmentál-
neho povedomia v oblasti spotrebi-
teľskej výchovy. V projekte eKOPAKY sa zdôrazňuje potreba separovaného zberu, 
zameraná na použité viacvrstvové nápojové obaly. Zamyslieť sa nad putovaním 
obalu výrobku po jeho použití je kľúčovou myšlienkou tohto projektu. Do projektu 
„Batérie na správnom mieste“ sa tiež zapojili všetci žiaci školy.

Projekt „Mliečny deň“ bol realizovaný so žiakmi prvého stupňa. Cieľom projek-
tu bolo vyzdvihnúť význam mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravý vývoj dieťaťa.

Do „Kráľovstva vitamínov“ vstúpili žiaci prvého stupňa. Výtvarné práce spojili 
s výtvarnými experimentmi z ovocia a zeleniny.

enviromentálny projekt „Vyčistime si Slovensko“ bol zameraný na ochranu 
životného prostredia a skrášlenie okolia školy. Akcia bola zameraná na zbieranie 
odpadu, čistenie prírody a iné aktivity s cieľom zvýšenia ekologického povedomia 
mladých ľudí. Vypracovali: Mgr. Katarína Martinkovičová, Mgr. Juraj Repáň

Aktivity ZŠ Gbeľany v roku 2012
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Hokejová	tradícia	v	našej	obci
Dňa 5. 1. 2013 o 14.00 hod. sa na ihrisku s umelou trá-
vou konal tradičný Novoročný hokejový zápas medzi 
Slobodnými a Ženatými. Tomu  predchádzal exhibič-

ný zápas dorastencov Vyšný vs. Nižný koniec. Nálada 
bola dobrá a športového ducha zápasov dokumentujú 
aj fotografie.

Hasičský zbor v Nededzi má 
peknú tradíciu a je nesporne 
súčasťou koloritu obce. Jeho 
novým predsedom sa od 23. 
februára stal Pavol Staňo. Pre-
to, aby mohli naši dobrovoľní-
ci fungovať v patričných pod-
mienkach, sa rozhodla obec 
vytvoriť im nové priestory, 
ktoré by spĺňali určitý štan-

dard a zároveň by aj do istej 
miery reprezentovali ich prá-
cu. A tak sa už koncom minu-
lého roka začali prvé práce, 
ktorých výsledkom by mala 
byť nová hasičská zbrojnica a 
sklad OHZ. S výsledkom tohto 
úsilia Vás určite po ukonče-
ní stavby oboznámime aj na 
stránkach Nededžana.

LEPŠiE PODMiEnKY PRE HASičOV
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Športové	okienko

TOMÁŠ MRAVEC: ,,CYKLiSTiKA MA JEDnODUCHO BAVÍ“
Nasledujúci rozhovor sa nesie v duchu športu, ktorý sa vďaka skvelým výsled-
kom slovenských športovcov v súčasnosti teší značnej popularite. Tým športom 
je cyklistika. Cyklistiku si vyskúšal takmer každý z nás, ale iba niektorí sa jej 
venujú intenzívnejšie. Jedným z nadšencov tohto športu je aj náš mladý spolu-
občan Tomáš Mravec.

• Predpokladám, že k cyklistike, resp. bicyklu 
si sa dostal podobne ako takmer každé dieťa, 
v predškolskom veku. čím ťa ale cyklistika zlá-
kala, že sa jej venuješ viac ako rekreačne?

Keď sme sa presťahovali do Nededze, akurát som 
čerstvo zmaturoval. V meste som si našiel brigádu 
cez letné prázdniny, na ktorú som sa dopravoval bi-
cyklom. Cesta mi trvala zhruba 40 minút. Nemusel 
som čakať na zastávke a prestupovať po autobu-
soch, takže to bolo rýchlejšie, zdravšie a lacnejšie. 
To boli také moje začiatky. Neskôr som začal jazdiť 
na Polom a Straník, a tam som stretol ľudí, ktorí 
chodili na rôzne cyklistické preteky. A tak to celé 
u mňa prepuklo.

• Takže sa venuješ cyklistike aj súťažne? A máš 
už za sebou aj nejaké úspechy?
Súťažne som sa začal cyklistike venovať minulé 

leto. Zastrešuje ma OŠK Nededza. Bol som už aj 
na niekoľkých súťažiach, ale nebolo ich veľa, keď-
že je potrebné platiť štartovné a takisto cestovné, 

a to nie je najlacnejšie. 
Popritom som jazdil za 
Divina Racing Team, kde 
sme súťažili na 24-hodi-
nových pretekoch. Ide 
o súťaž pozostávajúcu 
z viacerých kategórií, 
jazdí sa na vytýčenom 
okruhu nepretržite ce-
lých 24 hodín a zvíťazí 
ten, kto urobí najviac 
okruhov. My sme boli 
štvorčlenný zmiešaný 
tím. V rámci Slovenska 
sa nám podarilo tieto 
preteky vyhrať a v Čes-
ku na jednom z troch 
pretekov sme skončili 
druhí.

• Hovoril si, že keď si začínal, zvykol si jazdiť na 
Polom a Straník. Predpokladám teda, že robíš 
horskú cyklistiku. V čom sú špecifiká horskej 
cyklistiky oproti tej cestnej okrem iného teré-
nu a odlišného typu bicykla?
Je pravda, že robím horskú cyklistiku. Ale aj 

v rámci horskej cyklistiky existuje niekoľko ďalších 
kategórií, ja sa venujem tzv. cross-country. Skôr je 
to však taká celodenná cykloturistika, vyrazím ráno 
a vraciam sa až večer. Vybehnem si svojím tem-
pom na nejaký kopec, trochu si oddýchnem a zase 
zbehnem dole. Čo sa týka rozdielov medzi horskou 
a cestnou cyklistikou, tak zásadný rozdiel je v tom, 
že na ceste je väčšia pravdepodobnosť, že cyklistu 
zrazí auto ako niekde v lese. Pri horskej cyklistike si 
človek viac vychutná prírodu, viac ju vníma, keďže 
mu neprekážajú žiadne výpary z výfukov. Človek si 
užije väčší pokoj. Niekedy sa však dá aj z lesa vrá-
tiť nahnevaný. A to najmä vtedy, keď človek vidí, 
s akou ľahostajnosťou sa podaktorí dokážu chovať 
k prírode (napríklad vyhadzovaním odpadkov na 
miesta, kde skutočne nepatria).
• Keďže pri horskej cyklistike jazdíš po kopcoch 

a lesoch, nestalo sa ti niekedy, že by si zablú-
dil alebo stretol ne-
jakého štvornohého 
spoločníka, napríklad 
medveďa?
To sa mi ešte nestalo. 

Keď chodím sám, nosím 
si so sebou mobil a vďa-
ka moderným vymože-
nostiam mám v telefóne 
GPS prijímač s mapami, 
a tak vždy viem, kde som. 
Niekedy, keď ideme väč-
šia partia, vyberieme sa 
preskúmať aj neznámy 
terén, ale ani pri tom 
sme sa zatiaľ nestratili. 
Pokiaľ ide o medveďa, 
s tým som ešte nemal tú 
česť, ale párkrát som už 
stretol srnky a diviaky.

• Okolie našej obce je bohaté na cyklotrasy, do-
konca niekoľko ich prechádza aj priamo cez 
nededzu. Máš nejakú obľúbenú alebo radšej 
sám objavuješ nové chodníčky?
Často jazdím po okolitých cestných cyklotra-

sách, pretože keď sa trénuje vytrvalosť, chodí sa 
výlučne po cestách. U profesionálnych cyklistov sa 
potom občas stáva, že horský bicykel vidia len na 
pretekoch. Keby som mal odporučiť nejakú peknú 
cyklotrasu v našom okolí, určite by to bola trasa 
na Polom, pretože sú odtiaľ nádherné výhľady na 
Žilinu a celú Žilinskú kotlinu. Ako som už predtým 
spomínal, občas jazdíme aj po nepreskúmaných 
terénoch, ja sám však radšej vyhľadávam už ove-
rené trasy.
• Horská cyklistika na mňa pôsobí ako dosť 

riskantný šport, hlavne kvôli  terénu plnému 
kameňov a koreňov stromov, ktoré si doslova 
pýtajú rôzne pády a zranenia. Je to naozaj tak? 
Je tento šport naozaj nebezpečný? Zažil si aj ty 
nejaký odstrašujúci pád alebo zranenie?
Nepovedal by som, že cyklistika je nebezpečná. 

Je to ako pri iných športoch, treba si dávať pozor 
a nepreceňovať svoje schopnosti. Všetko záleží od 
trasy, ktorú si človek naplánuje, niekto sa vyžíva 
v korenistých singloch, niekto sa ide povoziť na 
vodné dielo po asfalte. Pri horskej cyklistike sa väč-
šina zranení stane pri jazde dole kopcom. Ak idem 
nejaký úsek po prvýkrát, som opatrný. Mne sa za-
tiaľ, našťastie, žiadny vážnejší úraz či pád nestal.
• Máš nejaký cyklistický vzor, ktorému by si sa 

chcel priblížiť?
Nie, žiadny konkrétny vzor nemám. Ja robím 

cyklistiku, pretože ma jednoducho baví. Ide mi 
skôr o sebaprekonávanie. Rád zisťujem, kam sia-
hajú moje možnosti a ešte radšej ich potom pre-
konávam.
• Prezradíš nám svoje cyklistické sny, ak teda 

nejaké máš?
Samozrejme, mám. Rád by som v rámci cyklo-

výletov navštívil Rakúsko alebo Taliansko, pretože 
v týchto krajinách sú na tento typ výletu veľmi 
dobré podmienky vďaka Alpám a iným horským 
terénom. V Taliansku ma láka najmä okolie jazera 
Lago di Garda, ktoré je rajom pre cyklistov. Každá 
krajina s kopcovitým terénom má čo ponúknuť. 
Dúfam, že v blízkej budúcnosti sa mi podarí dostať 
sa na tieto miesta.

Ďakujem za rozhovor.
 -KM-



11N E D E D Ž A N

Naši	futbalisti	ani	v	zime	nezaháľajú
Zimná	príprava	futbalistov	OŠK	Nededza	sa	u	mužov	a	dorastencov	
začala	25.	1.	2013	a	u	žiakov	11.	1.	2013.	Žiaci	a	dorastenci	sa	následne	
v	dňoch	31.	1.	2013	až	3.	2.	2013	zúčastnili	zimnej	prípravy	v	Námes-

tove	na	„Edyho	ranči“.	Pobyt	všetkých	19	hráčov	hradili	rodičia.
Počas	sústredenia	družstvo	trénovalo	dvojfázovo	v	okolitých	terénoch	a	odo-

hralo	aj	dva	prípravné	zápasy	na	umelej	tráve	proti	domácemu	prvoligovému	
družstvu.V	zápase	veľmi	dobrej	úrovne	zvíťazili	naši	chlapci	3:1.	O	čo	nároč-
nejší	bol	ďalší	zápas,	o	 to	viac	nás	potešila	ďalšia	výhra	3:0.	A	to	aj	napriek	
namáhavým	tréningom	a	po	posilnení	domácich	hráčov	o	dorastencov.
Sústredenie	 prebehlo	 k	 spokojnosti	 hráčov	 ako	 i	 trénera	 a	 naplnilo	 účel,	

ktorý	sme	si	predsavzali,	a	to	stmelenie	celého	kolektívu.

Dňa 10. 2. 2013 sa zúčastnili žiaci OŠK 
Nededza na halovom futbalovom turnaji 
v neďalekom Kysuckom Novom Meste 
za účasti dvoch prvoligových a dvoch 
druholigových mužstiev. Naši chlapci 
postupne zdolali MŠK KNM „A“ 1:0, 
ŠK KNM „B“ 1:0, Ajax Slimáčik 2:0, 
ŠK Tvrdošín 4:0, FK Čadca 4:1 a bez 
straty bodu sa stali celkovými víťazmi 
turnaja. Niektoré zápasy mali veľmi 
dobrú úroveň. Za najlepšieho brankára 
bol vyhlásený hráč OŠK Nededza Peter 
Ďuríček. Napriek nie najsilnejšej zostave 
kvôli ochoreniam, treba chlapcom poďa-

kovať za nasadenie, zodpovednosť a bo-
jovnosť a veriť, že v tomto duchu budú 
pokračovať i naďalej.

x x x

Jarná	časť	súťaže	sa	u	mužov	a	do-
rastencov	začala	24.	3.	2013	a	u	žiakov	
7.	4.	2013.
Týmto	aj	pozývame	všetkých	fanú-

šikov	futbalu	na	jarnú	časť	a	zároveň	
dúfame,	 že	 tá	 bude	 úspešnejšia	 ako	
jesenná	 a	 prinesie	 všetkým,	 ktorých	
sa	to	týka,	väčšiu	radosť	z	hry,	ako	aj	
pozitívnejšie	výsledky.
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Už každoročne sa deti tunajšej mater-
skej školy veľmi tešia na fašiangový 

karneval. Ten sa konal 11. 2. 2013 priamo 
v  priestoroch škôlky. Mnohé deťúrence ne-
dočkavo odpočítavali dni, ktoré ešte do kar-
nevalu chýbali. Čas si preto vypĺňali veselý-
mi omaľovánkami, básničkami, či tvorbou 
ozdôb, ktoré využili práve v daný deň. A tak 
sa triedy zahalili do rozprávkového šatu, kde 
hlavnú úlohu hrali princezny, piráti, rôzne 
zvieratká a mnohé iné krásne masky. Pani uči-

teľky s pomocou svojich zverencov vyzdobili 
priestory balónmi, papierovými drakmi a  re-
ťazami. Pani kuchárky zase chystali tradičné 
fašiangové jedlo – vyprážané šišky. Celé do-
poludnie deti tancovali, spievali a zabávali sa 
pri tanečnej hudbe a na záver si pochutili na 
dobrotách, ktoré pripravili šikovné mamičky, 
či babičky, za čo im patrí poďakovanie. Naši 
najmenší si veselú karnevalovú zábavu užili 
do sýtosti a veríme, že ešte nadlho im na tento 
deň ostanú pekné spomienky. - ah -

Škôlkari sa na Fašiangy 
v e s e l o  z a b á v a l i


