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LETOM SVETOM S NEDEDŽANOM
A je to tu. Leto. Vytúžený čas mnohých z nás. Hoci prvý letný mesiac 
nezačal pre toto ročné obdobie práve typickým počasím a postrašil 
nás povodňami, teraz si deti konečne užívajú zaslúžené prázdniny. 
A mysliach mnohých dospelákov už počuť šum priezračného mora 
rozbíjajúceho svoje vlny o skaly alebo vidieť kamzíky pobehujúce po 
stráňach našich zelených pohorí. Leto je ideálnou dobou na oddych, 
relax, znovunačerpanie stratenej energie, získavanie nových zážitkov. 
A či už budete zážitky zbierať pri mori alebo na horách, na Slovensku 
alebo v zahraničí, nezabudnite si do batožiny pribaliť aj nové číslo Ne-
dedžana. Pevne veríme, že náš časopis bude príjemným spoločníkom 
na vašich cestách a že aj vďaka našim článkom strávite leto plné 
pohody, slnka, radosti a čarovných okamihov, na ktoré budete dlho 
spomínať. Takže, letu zdar! -r-

Letí motýľ, poznáme to, 
na krídelkách nosí leto.

Roznesie ho po poli 
v celom našom okolí.

Leto skrášli každú tvár , 
hovoríme letu zdar ! 

SM E EŠTE ĽUDI A?
Hovorí sa, že človek je najdokonalejší tvor. 

Dokáže myslieť a dokáže cítiť. Je schopný roz-
líšiť medzi dobrom a zlom, robiť samostatné roz-
hodnutia. 

Človek má za sebou dlhú históriu, počas kto-
rej bolo vytvorených množstvo teórií – človek sa 
vždy snažil definovať človeka a jeho pôvod, či už 
z pohľadu biológie, náboženstva alebo filozofie. 
Britský prírodovedec Charles Darwin vysvetľoval 
vznik človeka ako výsledok evolúcie, ktorá trvala 
mnoho rokov a za predchodcu človeka považoval 
opicu. Podľa Biblie, posvätnej knihy kresťanov, 
je človek výtvorom Boha, rovnako ako celý svet 
a za prapredkov celého ľudstva Biblia označuje 
Adama a Evu. Filozofia zase definuje človeka ako 
spoločenskú bytosť nadanú rozumovou schop-
nosťou, vedomím, článkovanou rečou, ktorá je 
schopná vyrábať pracovné nástroje a ovplyv-
ňovať nimi prostredie, v ktorom žije, dokáže 
reflektovať svoj život, dávať mu zmysel a vytvá-
rať kultúru. Francúzsky filozof René Descartes 
napríklad tvrdí, že človek je bytosť, ktorá môže 
racionálne ovládnuť a pretvoriť svet. Aj keď sú 
tieto teórie odlišné, všetky sa zhodujú na tom, že 
človek je pánom tvorstva. Ako pán tvorstva má 
prirodzene svoje práva. Avšak často zabúda na to, 
že ako pán tvorstva má aj povinnosti. Človek má 
právo skrotiť si zvieratá, ale má takisto povinnosť 
starať sa o ne. Človek má právo využívať prírodu, 
všetky dary, čo mu ponúka. Má však povinnosť 
ochraňovať prírodu, vážiť si ju a rešpektovať. 
Častokrát sa ale stáva, že my ľudia si zamieňa-
me pojem využívať s pojmom zneužívať. Človek 
má taktiež právo meniť svet, prispôsobovať si ho 
svojim potrebám, vytvárať stále niečo nové. Ale 
zároveň má povinnosť nezabúdať na to staré, brať 
si zo svojej minulosti ponaučenie. Avšak práve na 
to ako ľudia mnohokrát zabúdame.

To, čo človeka robí človekom, je predovšet-
kým ľudskosť. Ľudskosť v sebe zahŕňa empa-
tiu, solidaritu, schopnosť vcítiť sa do pocitov 
druhých, schopnosť prejavovať svoje city, pre-
javovať lásku, priateľstvo, vášeň, náklonnosť, 
radosť, smútok, bolesť, sklamanie, avšak aj nená-
visť, hnev a závisť. Paradoxne práve tieto pocity 
– nenávisť, hnev, závisť – z nás robia zvieratá, 
dokonca niekedy oveľa krvilačnejšie beštie ako 
tie najdesivejšie šelmy.

Ďalšia schopnosť, ktorá nás odlišuje od ostat-
ných živých tvorov, je schopnosť myslieť, konať 
podľa racionálnych rozhodnutí, riadiť sa rozu-
mom. Vďaka svojmu rozumu vymyslel človek 
veľmi veľa prospešných vecí a ,,zlepšovákov“. 
Vďaka svojmu rozumu však takmer všetky do-
kázal aj zneužiť. Človek vymyslel písmo a reč, 
aby mohlo jednoduchšie komunikovať a vysloviť 
či napísať to, čo si myslí alebo cíti. Avšak človek 
vymyslel tiež vulgarizmy, nadávky, slová a vety, 
ktoré keď vysloví, zraňuje nimi ostatných ľudí. 
Človek vynašiel zbrane pôvodne preto, aby ulo-
vil zvieratá a tým si zabezpečil obživu. Potom ale 
prišiel na to, že zbraňou je možné zabiť druhému 
človeka. A tak vymyslel vraždy, krviprelievanie, 
vojny. Človek takisto vytvoril zákony preto, aby 
si uľahčil symbiózu a spolužitie s inými, aby určil 
hranice, čo sa smie a čo už nie, a aký trest hrozí 
tým, ktorí pravidlá porušia. Postupne však prišiel 
na to, že zákony neslúžia iba verejnému blahu, 
ale že ich môže využívať vo svoj prospech. A tak 
vytvoril zákony diskriminujúce rasy, pohlavia, ná-
rodnosti, náboženstvá.

Najhorším, respektíve najnebezpečnejším 
,,zlepšovákom“, ktorý ľudstvo vymyslelo a ná-
sledne zneužilo, sú peniaze. Pôvodným účelom 
peňazí bolo, aby si človek prostredníctvom nich 
uľahčil obchodovanie. Neskôr však pochopil, že 

peniaze majú oveľa väčšiu silu a znamenajú omno-
ho viac ako len prostriedok obchodovania. Pretože 
ten, kto má peniaze, má moc a ten, kto má moc, 
dokáže ovládať druhých, dokáže riadiť svet, môže 
si čokoľvek dovoliť, takmer všetko mu prejde. 
Všetky vojny, nepokoje, krízy, prevraty vypukli 
kvôli peniazom a túžbe po moci. Peniaze a moc 
kráčajú spolu, ruka v ruke. A je smutné, že čoraz 
viac a viac ľudí baží práve po nich. Ako hovoria 
slová jednej výstižnej pesničky – ,,zhubný nádor 
peňazí mnohé mozgy nakazí, charakter sa nenosí, 
ak máš prachy, niekto si.“ Každý deň  pribúdajú na 
našej planéte ľudia doslova opantaní silou peňazí. 
Lásku vymieňajú za luxusný byt, priateľstvo za 
nové športové auto, rodinu za exotické dovolen-
ky, svedomie za neobmedzenú moc. Apropo sve-
domie – ďalšia ,,maličkosť“, ktorá nás robí ľuďmi. 
V súčasnej dobe by som skôr mala povedať, že by 
nás malo robiť ľuďmi. Veď ten, kto má svedomie, 
nie je schopný zabiť dieťa, nie je schopný vraždiť 
nevinných ľudí, odsudzovať a nenávidieť druhých 
iba kvôli odlišnej farbe pleti či náboženstvu. Ten, 
kto má svedomie, nemôže týrať zvieratá, úmyselne 
poškodzovať a znečisťovať prírodu, vedome ničiť 
to, čo nám tu zanechali naši predkovia. Svedomie 
by malo byť akousi brzdou, ktorá nás spomalí, keď 
sa snažíme urobiť niečo zlé. Ľudia ju však často 
ignorujú a radšej ešte pridajú plyn.

Keby som sa mala vrátiť k úvodnej otázke člán-
ku – či sme ešte ľudia – sformulovala by som to 
asi takto: My, ľudia dnešní sme ľudské tvory veľmi 
podobné ľuďom. Máme s nimi veľa spoločného, 
ale mnoho vlastností nás od nich odlišuje a mnohé, 
práve tie podstatné, sme už stratili. Avšak to, čo 
sme stratili, ešte nie je stratené, dá sa to opäť nájsť. 
Veď sa predsa hovorí – kto hľadá, nájde. Preto ve-
rím, že keď sa posnažíme, tak raz príde ten deň, 
keď mi ľudia budeme znovu ľuďmi. -km-
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Uznesenia ObÚ v Nededzi
Uznesenia z mimoriadneho 3. (tretieho) 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva  
v Nededzi, ktoré sa konalo  
dňa 3. 4. 2013 o 18.00 hod  
v sále kultúrneho domu

Obecné zastupi teľstvo:

1. K otvoreniu
Uznesenie č. 28
schvaľuje:
a) program Obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie:
Za – 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 29
schvaľuje:
b) overovateľov zápisnice: Ing. Juraj Hreus, Ing. Vla-
dimír Zajac
Hlasovanie:
Za – 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

2. K výstavbe nového rímskokatolíckeho kostola 
v časti objektu domu na ulici Hlavná 3/3, Ne-
dedza

Uznesenie č. 30
Obecné zastupiteľstvo obce Nededza
I. schvaľuje
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
1. výstavbu nového rímskokatolíckeho 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 rímskokatolíckeho kostola v 
obci Nededza

II. žiada
starostu obce:
•  zabezpečiť inžiniersku činnosť pre územné a sta-

vebné konanie na výstavbu rímskokatolíckeho 
kostola v obci Nededza

•  zabezpečiť v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov verejné obstarávanie na zhotoviteľa 
stavby na výstavbu rímskokatolíckeho kostola v 
obci Nededza prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby

III. sa zaväzuje
každoročne pri zostavovaní rozpočtu obce vyčleniť 
finančné prostriedky na výstavbu rímskokatolíckeho 
kostola v obci Nededza
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Ces-
nek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Ja-
nek, 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, 3. 4. 2013
 PhDr. Peter Vajda
 starosta obce

Uznesenia z riadneho 4. (štvrtého)  
zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Nededzi, ktoré sa konalo dňa  
22. 4. 2013 o 18.00 hod v zasadacej  

miestnosti Obecného úradu v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu
Uznesenie č. 31
schvaľuje :
a) program Obecného zastupiteľstva s nasledovnou 
zmenou: bod č. 6 sa bude prejednávať ako bod č. 5
Hlasovanie:
Za – 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 32
schvaľuje:
b) overovateľov zápisnice: JUDr. Marián Cesnek, 
Mgr. Darina Janušová
Hlasovanie:
Za – 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám
Uznesenie č. 33
berie na vedomie:
– informáciu o zasadnutí Komisie kultúry, mládeže 

a športu vo veci prípravy osláv Dňa matiek (12. 5. 
2013), Hodové slávnosti Sedembolestnej Panny Má-
rie sa budú konať 15. 9. 2013 (s programom 1 deň)

– informáciu o zasadnutí Komisie finančnej k za
ujatiu prejednania platu starostu v zmysle zákona 
raz do roka

– informáciu o prestavbe kuchynky v kultúrnom 
dome – ukončenie stavebnej časti

– informáciu o neschválení žiadosti o poskytnutie 
dotácie v oblasti prevencie kriminality na projekt 
„Bezpečná obec Nededza“ (kamerový systém) – 
Ministerstvo vnútra SR

– informáciu o výstavbe nového rímskokatolíckeho 
kostola: pôvodná parcela č. 39 bola rozdelená ge-
ometrickým plánom č. 29/2013, overený správou 
katastra 6. 4. 2013 pod číslom 491/2013 na nové 
parcely č. 39/1 kde bude stáť kostol, 39/2 je súčas-
ný dom č. 3 (kaštieľ) a 39/3 je nádvorie ku tomuto 
domu

– informáciu o zbere šatstva pre Pomocného anjela a 
v týchto dňoch pre Diakoniu Broumov

– informáciu o vrátení DPH vo výške 11 558,08 € za 
rekonštrukciu obecného úradu cez opatrenie 3.4.1.

– informáciu o kontrole Pôdohospodárskej pla-
tobnej agentúry (PPA) týkajúcu sa rekonštrukcie 
miestnych lávok pre peších – bez zistených nedo-
statkov

– informáciu o úprave platu hlavnej kontrolórky 
podľa zákona na základe úpravy priemernej mzdy 
v národnom hospodárstve za rok 2012

– informáciu o poskytnutom finančnom príspevku v 
sume 40 EUR pre Petra Mravca (Nededza č. 133) 
na reprezentačné účely podľa vnútornej smernice

4. K cene za prenájom schválených pozemkov 
pre firmu TOP – REZIVO, s. r. o., Teplička 
nad Váhom v lokalite Priemyselná zóna a pre-
jednanie možnosti výstavby inžinierskych sietí

Uznesenie č. 34
schvaľuje: 
cenu za prenájom pre firmu TOP – REZIVO, s. r. o., 
Železničná 938/62, Teplička nad Váhom podľa zna-
leckého posudku číslo 2013009 vo výške 1,168 
EUR za 1 meter štvorcový za 1 rok na tieto parcely: 
CKN č. 564/86, 564/85, 564/221, 564/223, 564/65, 
564/64, 564/210

Hlasovanie:
Za – 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35
schvaľuje:
výstavbu inžinierskych sietí na vodu, kanalizáciu 
a elektriku k parcelám č. CKN č. 564/86, 564/85, 
564/221, 564/223, 564/65, 564/64, 564/210 firmou 
TOP – REZIVO, s. r. o., Železničná 938/62, Teplička 
nad Váhom vo vlastnej réžii
Hlasovanie:
Za – 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

5. K výmene štrukturálnej siete na obecnom úra-
de, v materskej škole a obecnej knižnici

Uznesenie č. 36
schvaľuje:
rekonštrukciu počítačovej siete na obecnom úrade, v 
materskej škole a obecnej knižnici z rezervného fon-
du maximálne vo výške 4000 EUR
Hlasovanie:
Za – 7 Jozef Bíroš, JUDr. Marián Cesnek, Milan Drá-
bik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Janek, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

6. K vyhláseniu dobrovoľnej verejnej zbierky 
obcou Nededza na výstavbu rímskokatolícke-
ho kostola

Uznesenie č. 37
K bodu 6 Vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky 
obcou Nededza na výstavbu rímskokatolíckeho kos-
tola v obci Nededza

Obecné zastupiteľstvo obce Nededza
I. vyhlasuje
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných 
zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v 
znení neskorších predpisov verejnú zbierku medzi 
občanmi, právnickými osobami a fyzickými osobami 
– podnikateľmi v územnom obvode obce Nededza za 
účelom získania finančných prostriedkov určených 
na výstavbu Rímskokatolíckeho kostola v obci Ne-
dedza
 II. určuje
•  zbierka sa vykoná v čase od 2. mája 2013 do ko-

laudácie Rímskokatolíckeho kostola na území 
obce na verejne prístupných a viditeľne ozna-
čených miestach (pri obecnom úrade, pri dome 
smútku, na obecnom úrade),

•  zbierka sa vykoná spôsobom zbieracími listi-
nami a zasielaním príspevkov na osobitný účet 
č.5604742008/5600, vedený v Prima banka Slo-
vensko, a. s., pobočka Žilina

III. poveruje
vykonávaním zbierky osoby, ktoré budú zodpovedné 
za riadne vykonanie zbierky:
Ing. Vladimír Zajac
bydliskom:Potočná 116/ 6, 013 02 Nededza
č. OP: SJ 748324
Jozefína Slotová
bydliskom:Potočná 102/14, 013 02 Nededza
č. OP: SP 932937
Alica Hodásová
bydliskom:Stredná 162/4, 013 02 Nededza
č. OP: SL005342
MUDr. Dagmar Bollová
bydliskom: Záhradná 203/9, 013 02 Nededza
č. OP:EB 424130
IV. schvaľuje
vzor zbieracej listiny, ktorými sa zbierka koná a ur-
čuje ich počet 20 ks. 
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V. žiada
starostu obce 
a) uverejniť vyhlásenie verejnej zbierky spôsobom 

obvyklým v obci (úradná tabula, miestny rozhlas, 
internet),

b) vydať poverenie osobám povereným vykonaním 
zbierky,

c) overiť správnosť údajov uvedených v zbieracích 
listinách,

d) zriadiť osobitný účet v peňažnom ústave, na ktorý 
sa budú ukladať výnosy zbierky,

e) po ukončení zbierky predložiť obecnému zastu-
piteľstvu vyúčtovanie verejnej zbierky vo dvoch 
vyhotoveniach najneskôr do 30 dní po skončení 
zbierky. Vo vyúčtovaní uvedie hrubý výnos, ná-
klady a čistý výnos zbierky a preukáže, akým 
spôsobom a na aký účel bol alebo bude čistý 
výnos zbierky použitý; k vyúčtovaniu zároveň 
pripojí všetky zbieracie listiny, a to bez ohľadu 
na to, či boli použité alebo nie, a iné doklady o 
hrubom výnose zbierky a o nákladoch spojených 
s jej vykonaním,

f) uverejniť do 15 dní po schválení a potvrdení 
správnosti vyúčtovania zbierky obecným zastupi-
teľstvom spôsobom mieste obvyklým oznámenie 
o čistom výnose zbierky a o spôsobe jeho použitia.

Hlasovanie: 
Počet všetkých poslancov: 7
Prítomní poslanci: Jozef Bíroš, JUDr. Marián Ces-
nek, Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Ing. Miloš Ja-
nek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Hlasovali za: 5 Jozef Bíroš, Ing. Juraj Hreus, Ing. Mi-
loš Janek, Mgr. Darina Janušová, Ing. Vladimír  Zajac
Proti: 0
Zdržali sa: 2 – JUDr. Marián Cesnek, Milan Drábik

7. K prejednaniu platu starostu obce na zák-
lade zákona č. 253/1994 Z. z. v znení novely 
č. 154/2011 Z.z.

Uznesenie č.38
schvaľuje:
navýšenie platu starostu obce na základe zákona 
č. 253/1994 Z.z. v znení novely č. 154/2011 Z. z. na 
sumu 2127 EUR (hrubá mzda) od 1. 5. 2013
Hlasovanie:
Za – 4 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Juraj Hreus, Ing. 
Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 3 Jozef Bíroš, Milan Drábik, Mgr. Darina 
Janušová

8. K rôznemu
Obecné zastupiteľstvo
a) berie na vedomie:

pristúpenie k oploteniu ihriska z dôvodu poško-
dzovania plochy ihriska diviačou zverou

b) odporúča:
starostovi obce zistiť záujem o prenájom soci-
álnych bytov a pripraviť podklady k výstavbe 
obecnej bytovky na parcelách č. KNC 422, 423, 
421/2 v katastrálnom území Nededza

Uznesenie č.39
c) schvaľuje:
žiadosť Jána Miha zo dňa 28. 2. 2013 o odpredaj le-
šenia v areáli kaštieľa
Hlasovanie:
Za – 1 Ing. Vladimír Zajac 
Proti – 6 JUDr. Marián Cesnek, Ing. Juraj Hreus, Ing. 
Miloš Janek, Ing. Vladimír Zajac
Zdržal sa – 0

Uznesenie nebolo schválené.

V Nededzi, 22. 4. 2013 PhDr. Peter Vajda
 starosta obce

Uznesenia z 5. (piateho) zasadnutia  
Obecného zastupiteľstva v Nededzi,  

ktoré sa konalo dňa 27. 5. 2013  
o 18:00 hod v zasadacej miestnosti  

Obecného úradu v Nededzi

Obecné zastupiteľstvo:

1. K otvoreniu
Uznesenie č. 40
schvaľuje:
a) program Obecného zastupiteľstva

Za – 4 Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 41
schvaľuje:
b) overovateľov zápisnice: Milan Drábik, Ing. Juraj 
Hreus
Hlasovanie:
Za – 4 Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

3. K informáciám
Uznesenie č. 42
berie na vedomie:
– informáciu o uskutočnení osláv Dňa matiek dňa 

12. 5. 2013
– informáciu o postavení obecného mája pod zášti-

tou OŠK a obce
– informáciu o zasadnutí Komisie kultúry, mládeže 

a športu – 2x vo veci osláv Dňa matiek a Medziná-
rodného dňa detí

– informáciu o akcii Medzinárodný deň detí, ktorá 
sa uskutoční podľa počasia dňa 1. júna 2013 v spo-
lupráci s OŠK a OHZ

– informáciu o ukončení rekonštrukcie skladu pre 
OHZ a jeho odovzdanie do užívania

– informáciu o ukončení rekonštrukcie skladu pre 
obec (traktor, štiepkovač) 

– informáciu o ukončených prácach na prestavbe 
kuchynky v kultúrnom dome

– informáciu o podanej žiadosti na SEVAK o vybu-
dovanie vodovodu a kanalizácie – predĺženie ulice 
Záhradná

– informáciu o podanej žiadosti na Nadačný fond 
Kia Motors Slovakia cez nadáciu PONTIS – rie-
šenie havarijného stavu v obecnom klube

– informáciu o objednávke zjednodušenej projek-
tovej dokumentácie na cintorín Nededza – pešie 
chodníky a osvetlenie

– informáciu o objednávke zjednodušenej projekto-
vej dokumentácie na miestnu komunikáciu Závoz 
– pešie chodníky a úprava okolia morového kríža

– informáciu o počte prijatých detí do Materskej 
školy ku 1. septembru 2013 a to v počte 42 detí

– informáciu o vydaní asanačného rozhodnutia na 
časť stavby dom č. 3 (kaštieľ)

4. K stanovisku hlavného kontrolóra k závereč-
nému účtu obce Nededza za rok 2012

Uznesenie č. 43
berie na vedomie:
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce Nededza za rok 2012

5. K záverečnému účtu obce za rok 2012
Uznesenie č. 44
schvaľuje:
záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospo-
dárenie bez výhrad
Hlasovanie:
Za – 4 Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 45
schvaľuje:
použitie prebytku v sume 219.033,76 EUR zistené-
ho podľa ustanovenia par. 10 ods. 3 písmena a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov, na:
– tvorbu rezervného fondu: 219 033,76 EUR
Hlasovanie:
Za – 4 Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

6. K plánu kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra na II. polrok 2013

Uznesenie č. 46
schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 
polrok 2013

Hlasovanie:
Za – 4 Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

7. K Zmluve o budúcej kúpnej zmluve v pro-
spech Stredoslovenskej energetiky – Distribú-
cia, a. s., Žilina v časti parc. č. KN C 557/144 
– trafostanica pre IBV lokalita Stav 

Uznesenie č. 47
schvaľuje:
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v prospech Stre-
doslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s., Žilina v 
časti parc. č. KN C 557/144 vo výmere 20 m² pre 
trafostanicu pre IBV lokalita Stav 
Hlasovanie:
Za – 4 Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

8. K výstavbe nájomnej bytovky na par. č. KN-C 
422, 423, 421/2 v katastrálnom území Nededza

Uznesenie č. 48
odporúča:
starostovi obce jednať so súkromnými spoločnos-
ťami vo veci výstavby nájomnej bytovky na par. č. 
KNC 422, 423, 421/2 v katastrálnom území Nede-
dza

9. K prístavbe sociálneho zariadenia – toalety 
v areáli šatní OŠK pre verejnosť počas špor-
tových podujatí

Uznesenie č. 49
odporúča:
starostovi obce dať vypracovať návrh prístavby soci-
álneho zariadenia – toalety v areáli šatní OŠK
pre verejnosť

10. K rôznemu

Obecné zastupiteľstvo

a) rozpočtové opatrenie č. 5/2013 
Uznesenie č. 50
berie na vedomie:
rozpočtové opatrenie č. 5/2013

b) prejednanie nájmu za kuchynku 
Uznesenie č. 51
schvaľuje:
zmenu sadzieb za nájom sály a kuchynky od 1. 6. 
2013 v nasledovnom znení:
Hlasovanie:
Za – 4 Milan Drábik, Ing. Juraj Hreus, Mgr. Darina 
Janušová, Ing. Vladimír Zajac
Proti – 0
Zdržal sa – 0

c) vyhlasovanie v obecnom rozhlase
Uznesenie č. 52 
odporúča:
aby sa v deň konania pohrebu relácia v obecnom roz-
hlase odvysielala najneskôr 2 hodiny pred začiatkom 
pohrebného obradu

d) Uznesenie č. 53
berie na vedomie:
prípravu pre chodník, vydláždenie a osvetlenie na 
miestnom cintoríne a miestnej komunikácii Závoz

e) Uznesenie č. 54
berie na vedomie:
pripravovanú opravu výtlkov na miestnych komuni-
káciách

V Nededzi, 27. 5. 2013
 PhDr. Peter Vajda
 starosta obce
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Slovo starostu
Je tu začiatok júla a s tým spojené aj prázdniny našich ško-

lákov, ktorým prajem pekné leto, veľa slnka, aby načerpali veľa 
nových síl do ďalšieho školského roka. Tak ako aj v minulosti, 
obec využije niekoľko našich študentov na brigádnickú činnosť 
v našej obci pri jej zveľaďovaní a samozrejme to prispieva aj 
k získavaniu ich pracovných návykov a zručností.

Koncom roka 2012 obec podala žiadosť o finančné prostried-
ky v sume 5.000 EUR v zmysle programu „Obnova dedina“ na 
opravu opotrebovaných mantinelov na našom multifunkčnom 
ihrisku. Suma by vykryla samozrejme len malú časť nákladov, 
ale aj to by pomohlo. Po vyhodnotení tohto programu sme zis-
tili, že tento náš projekt z množstva ďalších obcí, ktoré žiadali 
tiež finančné prostriedky na rôzne projekty v rámci Slovenska, 
bol neúspešný. Ani druhý projekt,  ktorý mal zabezpečiť rozší-
renie nášho súčasného kamerového systému v obci, ktorý sme 
žiadali cez Ministerstvo vnútra nebol schválený. Oba projekty 
našou obcou  boli po technickej stránke dobre zvládnuté, ale 
asi pre nedostatok finančných prostriedkov nemohli byť všetky 
podané projekty v rámci Slovenska úspešné.

To čo sa obci podarilo z vlastných finančných prostriedkov, 
bolo v mesiaci máj a jún 2013 dokončenie skladu pre našich 
hasičov na ulici Potočná, kde hasičské auto  a príslušenstvo má 
novú priestrannú garáž s využitím aj podkrovnej časti. Tiež sa 
pre potreby hasičského zboru zakúpilo aj nové plávajúce čer-
padlo, čiže v súčasnosti disponujú dvoma čerpadlami. Verím, 
že nové priestory im budú slúžiť k všeobecnému prospechu, 
a tiež že sa im zlepšia podmienky pre ich činnosť v prospech 
obce. Musím však ešte podotknúť že pre ich stretávanie a tzv. 
kancelárske práce, obec bude riešiť priestory  rekonštrukciou 
bývalého „Janekovho“ domu, čo je v susedstve so skladom OHZ.

V obci sme tiež dokončili rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom 
dome pre potreby hlavne našich občanov, ale tiež aj rodákov 
a ďalších, aby dané priestory mohli využiť tí, ktorí chcú za pri-
jateľné finančné prostriedky uskutočňovať svadby, oslavy, plesy, 
kary, atď. Kuchyňa bola zväčšená o priestory bývalej hasičskej 
zbrojnice, takže už priestorovo je na podstatne lepšej úrovni 
a spoločne s doplnením nového kuchynského zariadenia vyho-
vuje  štandardom dnešnej doby. Kompletné celkové dokončenie 
kultúrneho domu sme zavŕšili v mesiaci jún výmenou doteraj-
ších bukových parkiet, ktoré sa už nedali brúsiť a po niekoľkých 
desaťročiach ich bolo potrebné vymeniť. Nahradili sme ich du-
bovými a dúfam že aj tieto nám budú slúžiť niekoľko desaťročí 
a prispejú k celkovému skultúrneniu prostredia. V mesiaci jún 
sa tiež zrealizovala oprava klubu obce, ktorú na základe obcou 
vypracovaného projektu podporil Nadačný fond Kia Motors Slo-
vakia v Nadácii Pontis.

Tiež chcem poďakovať Obecnému športovému klubu v Ne-
dedzi, výboru a jeho sympatizantom za vykonanú prácu v pro-
spech  futbalového oddielu v súťažnom ročníku 2012/2013, za  
reprezentáciu obce, za výborné umiestnenie v konečnej tabuľke 
mužstvu žiakov, dorastu a dospelých.

Keďže je čas dovoleniek, prajem všetkým tým, ktorí či už 
budú dovolenkovať a oddychovať doma, alebo v zahraničí, jej 
príjemné prežitie, a načerpanie nových síl do ďalšej práce, pre-
tože dnešná doba je akási uponáhľaná a relax je potrebný. 

 PhDr. Peter Vajda
 starosta obce

OZNAMY
Najbližšie termíny pre:
vývoz nadrozmerného (veľkoobjemového) odpadu: 5. 10. 
2013
vývoz nebezpečného, elektronického odpadu: 12. 10. 2013

Či zdržal si sa, či si za alebo proti,
to sa nás čas nepýta.

Neúprosne píše roky do knihy nášho života.
Je mu jedno, kým si bol, kým si,

či kým budeš.
Jedno je isté, starosta náš,

50-tku oslavuješ.

Mnoho úspechov v pracovnom  
i osobnom živote týmto želajú  

starostovi obce PhDr. Petrovi Vajdovi  
zamestnanci obce,  

poslanci obecného zastupiteľstva,  
OHZ, OŠK, JDS a priatelia.

AKCIA POPLATOK

SVADBA 60,00 €

120,00 €

200,00 €

ZÁBAVA – PLES bez poplatku

200,00 €

SPOLOČENSKÉ 20,00 €

POSEDENIE 40,00 €

100,00 €

0,00 €

ostatní

domáci občania

rodáci

cudzí občania

Kar – domáci občania

O osobitnom zreteli rozhodne starosta obce.

CENNÍK ZA NÁJOM SÁLY A KUCHYNKU – NEDEDZA
PLATNÝ OD 1. 6. 2013, poplatok za 1 deň

domáci občania

rodáci

cudzí občania

zložky obce
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Z minulosti dávno nedávnej
Dovoľte nám zoznámiť Vás s novou rubrikou Nededžana, ktorej poslaním je jednak pripomenúť si  niektoré uda-
losti, osobnosti, či dianie v našej obci, ale aj priblížiť súčasnej generácii život v našej dedine z dôb nie tak dávnych.
Na fotografii, ktorá pochádza z obdobia rokov 1964 – 1965 je zachytené futbalové družstvo z Nededze na miestnom 
ihrisku. 

Zľava horný rad: Ladislav Zaymus, Ján Mravec, Ladislav Vajda, Ľudovít Zajac, Félix Mravec, Pavol Zajac
Zľava dolný rad: Albín Zajac, Jozef Ďugel, Jozef Bárdy, Miroslav Ďuríček, Vladimír Peťko

Obecná matrika
PRIVÍTALI SME NA SVET

Ďugelová Diana  2. 6. 2013
Matúš Ďuríček  27. 5. 2013
Michal Sabo  25. 4. 2013
Diana Čapliarová  8. 4. 2013
Michal Stenchlák  31. 3. 2013
Vanesa Rovderová  23. 2. 2013

(ospravedlňujeme sa za predchádzajúci chybný 
dátum)

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Vajda Mikuláš 8. 12. 1922 – 19. 5. 2013

Aj takto vedia naši deviataci oslavovať na tzv. 
táboráku.

Naše tabule skončili (asi) po ich opojení alko-
holom zvalené v miestnom potoku.

„Milé deti“, ničenie obecného majetku môže 
byť posúdené ako trestný čin...

Otázka znie: “poučím sa, nepoučím????“

Zamyslime sa...
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Oslava Dňa matiek v našej obci
V našej obci sa snažíme pripo-

mínať si pekné sviatky. Medzi také 
nepochybne patrí i Deň matiek. 
Jeho oslava tento rok pripadla na 
12. mája. V túto sviatočnú nedeľu 
sa stretli poväčšinou mamičky, 
staré mamičky a babičky v kul-
túrnom dome. Tu na všetkých 
čakal príjemný spevácko-tanečný 
program, o ktorý sa postarali de-
tičky z materskej školy v Nededzi, 
deti zo Základnej školy v Gbeľa-
noch a folklórne súbory Terchovec 
a Terchovček. 

Dúfame, že okrem milého programu sa ženské pokolenie 
potešilo i voňavému kvietku, ktorým bolo na znak vďaky 
a úcty obdarované.

Keďže toto podujatie patrí v našej obci medzi najobľúbe-
nejšie, sme radi, že sa nám darí zachovať jeho dlhoročnú tra-
díciu a pripomenúť si tak obetavosť a  nenahraditeľné miesto 
mamy v živote každého z nás.

Obnovujeme spolu tradície
Mladý stromček – máj má symbolický význam a je  výrazom 
prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol 
na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo 
zvykom nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom 
sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní. 
Často sa máje rozlične ozdobujú, najmä pestrými stužkami či 
farebnými papiermi. V snahe obnoviť v našej obci tradíciu sta-
vania májov, bol dňa 30. apríla 2013 pod záštitou obecného 
športového klubu za hudobného doprovodu harmoniky  po-
stavený pred kultúrnym domom obecný máj. Ten nás so svojou 
majestátnou výškou 20 metrov tešil až do 31. mája 2013, kedy 
bol sa za radostného džavotu detí zvalený.
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ  DETÍ 2013 v obci Nededza
Na Medzinárodný deň detí sme si tento rok kvôli počasiu počkali 

o niečo dlhšie a naše deti sa mohli na futbalovom ihrisku 
vyšantiť do sýtosti až 08.júna. V obci má podujatie už tradične špor-
tový charakter a zúčastňujú sa ho i celé rodiny. Pri tejto príležitosti 
zorganizovala obec Nededza za  podpory Komisie kultúry, mládeže 
a športu v spolupráci s Obecným hasičským zborom a Obecným špor-
tovým klubom športovo – zábavné popoludnie pre deti z našej obce.

Škôlkari súťažili za hlasnej podpory svojich rodičov a maskota 
podujatia zajačika Ušiačika. Po zdolaní prekážkovej dráhy, či úspeš-
nom behu v sedemmíľových čižmách 
si určite všetci zaslúžili nielen sladký 
balíček, ale aj medailu zo škôlkarskej 
olympiády či diplom na pamiatku. Žia-
ci základnej školy sa museli popasovať 
so rôznymi športovými disciplínami 
ako napr. skok vo vreci, prekážkový 
beh, či hod na basketbalový kôš. Tí 
najlepší si odniesli odmenu vo forme 
zaujímavých vecných cien. Po špor-
tovom zápolení sa mohli deťúrence 
do sýtosti vyskákať na nafukovacom 
hrade, ktorý sa tešil veľkému záuj-
mu. Pozornosť prítomných pritiahol 
aj simulovaný útok požiarnikov. Voda 

z požiarnych hadíc potešila najmä deti, ktoré sa ňou schladili v teplom 
počasí. Každý si mohol pochutnať na dobrom guláši, sladkostiach, 
kofole, či si odniesť na pamiatku magnetku s logom obce.

Program spestrili i lesné víly, ktoré maľovali deťom na tvár rôzne 
zvieratká a obľúbené rozprávkové postavičky.

„Chcem sa poďakovať tým, ktorí sa organizačne podieľali na prí-
prave a priebehu osláv Medzinárodného dňa detí 2013 v našej obci. 
Som rád, že sa stretávame i na podujatiach rodinného charakteru“ 
povedal starosta obce Peter Vajda. - ah -

NeDeDžaN v afrike
Náš spoluobčan Peter 
Mravec, ktorý sa venuje 
horolezectvu, sa môže po-
chváliť tým, o čom možno 
snívajú mnohí. Avšak sní-
vať a úspešne zrealizovať 
svoj sen je veľký rozdiel. 
On si ten svoj horolezecký 
sen jednoducho žije. Svedčí 
o tom i výprava do poho-
ria Vysoký Atlas. S partiou 
podobne nadšených ľudí 
nedávno pôsobil v oblasti 
najvyššieho vrcholu sever-
nej Afriky - Toubkal. Tomu 
predchádzala aklimatizácia výstupom na chatu Mouflons 
3200 m, Akioud 4030 m, dvojvrchol Ouanokrim 4083 a 4089 
m, či lezenie na Západný Toubkal 4040 m a potom na hlavný 
najvyšší vrch Toubkal 4167m. 

Podľa jeho slov im po celú dobu počasie prialo, svietilo 
prudké africké slnko. Jeho účinok ešte znásoboval blyštiaci 
sa sneh na vrcholkoch hôr.

My mu želáme, aby  takýchto pekných fotografií z ďale-
kých ciest pribúdalo v jeho albume čo najviac.
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Rekonštrukcia klubu obce
Obec Nededza sa tak ako minulý rok, aj ten-

to uchádzala o grant v maximálnej výške 7000 
EUR z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia 
v Nadácii Pontis.

Na základe výzvy sa obec pustila do vypra-
covania projektu na opravu klubu obce. Ten sa 
využíva pre viaceré vekové kategórie. Od našich 
najmenších združených v detskom kútiku Med-
vedík, cez súťaže miestneho šachového klubu, 
až po nemalú skupinu seniorov Jednoty dô-
chodcov Slovenska. Práve s ohľadom na to, že 
klub nachádzajúci sa vedľa obecnej knižnice má 
všestranné použitie, obec vypracovala projekt 
na jeho rekonštrukciu. Ten bol po odsúhlasení 
schválený a my tak môžeme čerpať plnú sumu 
7000 EUR z Nadačného fondu Kia Motors Slo-
vakia v Nadácii Pontis.

„Touto cestou by som chcel vyjadriť vďaku 
donorovi za to, že aj pomocou takéhoto špe-
cifického projektu môžeme podporiť kultúrny 
život v obci“ povedal starosta obce PhDr. Peter 
Vajda.

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Kia Motors Slovakia je 
prvým výrobným závo-
dom spoločnosti Kia Mo-
tors Corporation v Európe. 

Závod bol vybudovaný v období rokov 2004 až 
2006. Výroba automobilov ako aj motorov pre 
osobné automobily bola spustená v decembri 
2006. Kia na Slovensku v súčasnosti zamestnáva 
okolo 3900 ľudí. Aktuálne spoločnosť Kia Mo-
tors Slovakia patrí medzi troch najväčších vý-
robcov a exportérov na Slovensku. Od spustenia 
sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány 
závodu opustilo už viac ako 1 349 000 vozidiel.

Nadácia Pontis 
je jednou z naj-
väčších gran-

tových a operačných nadácií na Slovensku. 
Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje 
zodpovedné podnikanie. S firmami spolu-
pracuje pri realizácii ich filantropických ak-
tivít a poskytuje im poradenstvo pri tvorbe 
filantropickej stratégie. Realizuje prieskumy, 
vydáva publikácie, pripravuje vzdelávacie 
podujatia, organizuje ocenenie Via Bona Slo-
vakia. Spravuje nadačné fondy, prostredníc-
tvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské 
aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom 
združenia Business Leaders Forum. Projektmi 
v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci 
podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku 
a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobud-

nuté v procese transformácie a následného 
zápasu o otvorenú demokratickú spoločnosť 
využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú 
politiku Slovenska a Európskej únie, založenú 
na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľud-
ských práv a solidarite.

Moderná kuchyňa v kultúrnom dome
Určite neunikla Vašej pozornosti vynovená 
kuchyňa v našom kultúrnom dome. Tá sa zre-
konštruovala komplexne tak, aby bola plne 
funkčná a spĺňala na štandardnej úrovni požia-
davky na dnešnú modernú kuchyňu. Celkovo sa 
spomínané priestory rozšírili o bývalú požiarnu 
zbrojnicu a v súvislosti s tým bola vybudovaná 
aj bezbariérová toaleta neď pri vchode do kul-
túrneho domu , ktorá bude určite nápomocná 
najmä pre našich starších spoluobčanov. Kuchy-
ňa je vybavená novým zariadením. Po jej zre-
konštruovaní už obec eviduje podstatný nárast 
záujmu zo strany našich občanov, rodákov i cu-
dzích o usporadúvanie spoločenských posedení, 
svadieb, plesov, či rôznych rodinných osláv.

„Týmto sa nám podarilo zavŕšiť kompletné 
rekonštrukčné práce tak, aby celý objekt kul-

túrneho domu bol maximálne funkčný a naozaj 
reprezentatívny.“ vyjadril sa starosta obce.
 - ah - 
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vÝNiMOČNÍ BraTia
5. júla 2013 oslavujeme 1150 rokov od 

príchodu Konštantína a Metoda na Veľ-
kú Moravu. Konštantín, resp. Cyril a Me-
tod zastávajú v histórii Slovákov dôležité 
a nenahraditeľné miesto. Poznáme ich ako 
spolupatrónov Európy, solúnskych bratov, 
slovanských vierozvestcov, ktorí na naše 
územie priniesli písmo. Ale čo vlastne o nich 
vieme? V tomto článku by sme vám radi pri-
blížili životy oboch bratov a ich význam pre 
slovenský národ.

Na začiatku cesty jedných z najvýznam-
nejších osobností európskej kultúry bol So-
lún. Práve v tomto meste, v niekdajšej By-
zantskej ríši, sa významnému a zámožnému 
hodnostárovi Levovi a jeho manželke Márii 
narodilo sedem detí, medzi nimi aj Metod 
a Konštantín. Metod sa narodil v roku 815 
a študoval právo a jazyky. Po vyštudovaní 
právnickej školy 10 rokov spravoval byzant-
skú župu, v ktorej väčšinu obyvateľov tvorili 
Slovania. Konštantín, najmladší z detí, sa na-
rodil v roku 827. Venoval sa literatúre, filozo-
fii a kresťanskému učeniu. Ako sedemročný 
mal zaujímavý sen. Snívalo sa mu, že vý-
znamný predstaviteľ mesta pred ním zhro-
maždil všetky solúnske ženy a povedal mu, 
aby si jednu z nich vybral za manželku. Kon-
štantín, oslnený žiarou a krásou jedinej ženy, 
vybral si Sofiu, teda Múdrosť. Tento sen ho 
predurčil na štúdium filozofie a vied. A tak 
Konštantín navštevoval cisársku odbornú 
školu v Carihrade, kde v tom čase študoval 
aj budúci cisár Michal III. Priatelia nazývali 
Konštantína Filozof práve kvôli jeho vášni 
k múdrosti, ktorá sa stala jeho poslaním. 
Konštantín odmietal svetské radosti, nech-
cel sa oženiť a v snahe nájsť zmysel svojho 
života utiahol sa do kláštora na hore Olymp. 
V tom istom kláštore sa zdržiaval aj jeho brat 
Metod, ktorý sa zriekol vysokého postavenia 
a tiež hľadal duchovný život.

V roku 860 vyslal cisár Michal III. Kon-
štantína a pravdepodobne aj Metoda do kra-
jiny Chazarov, ktorá sa nachádzala severne 
od pohoria Kaukaz. Vďaka Konštantínovmu 
vyučovaniu filozofie sa dalo pokrstiť až 200 
príslušníkov kmeňa. Vodca Chazarov ich chcel štedro odmeniť, ale 
Konštantín namiesto toho požiadal o prepustenie 200 gréckych ot-
rokov.

Koncom roku 861 sa bratia vrátili do Carihradu, kde ich cisár 
slávnostne prijal. Konštantína dosadil na vysokú školu pre výchovu 
kňazov, kde sa mal venovať svojej literárnej a pedagogickej činnos-
ti. Metodovi ponúkol hodnosť arcibiskupa, ale ten ju odmietol. Pre-
to ho vymenoval za predstaveného kláštora Polychron. O niekoľko 
mesiacov nato však prišiel na byzantský cisársky dvor Rastislavov 
posol. Veľkomoravské knieža Rastislav sa totiž snažil vymaniť spod 
nemeckej nadvlády podporovanej bavorskými misionármi, ktorí šírili 
na území Veľkej Moravy kresťanstvo v latinskom jazyku, a napadlo 
ho upevniť domácu cirkevnú politiku. Požiadal teda pápeža Mikuláša 
I. o učiteľov, ktorí by ovládali slovanský jazyk, vyučovali by ho do-
mácich kňazov a upevnili pravú kresťanskú vieru na Veľkej Morave. 
Kresťanská viera bola na území Veľkej Moravy veľmi slabá, dopĺňa-
ná pohanskými zvykmi. Avšak pápež ho odmietol. A tak sa Rastislav 
obrátil s rovnakou prosbou na byzantského cisára Michala III. Keď 
cisár prijal jeho posolstvo, bol si istý, že jediní vhodní kandidáti na 
túto misiu sú solúnski bratia, a poprosil ich, aby sa vydali na ces-
tu. Konštantín a Metod túto ponuku prijali a začali sa pripravovať 
na dlhú a náročnú misiu. Ešte pred odchodom Konštantín vytvoril 
nové písmo – hlaholiku. Spolu s Metodom zhotovili viacero prekladov 
a vlastných textov, tzv. staroslovienčina (kultivovaná macedónčina z 
okolia Solúna), bola zvolená za jazyk, ktorý sa bude počas misie a na 

preklady používať. Vtedajšia verzia hlaholiky 
napríklad obsahovala hlásku dz, ktorá sa vtedy 
používala len na území dnešného Slovenska. 
Vďaka tejto činnosti sa bratia považujú za za-
kladateľov slovanskej literatúry. Okrem toho 
Konštantín pravdepodobne priniesol so sebou 
na Veľkú Moravu symbol byzantského dvojkrí-
ža, ktorý je dnes v slovenskom znaku.

Po príchode na Veľkú Moravu v pamätnom 
roku 863 založili bratia slovanské učilište, 
kde vzdelávali svojich pomocníkov v gramati-
ke, hudbe a kresťanskom učení. V Roku 885 
malo učilište približne 200 absolventov. Spolu 
preložili všetky knihy Biblie, breviár, liturgické 
predpisy, spevníky, žaltáre aj Súdny zákonník 
pre svetských ľudí, a napísali knihy o staroslo-
vienskej gramatike. Konštantín takisto napísal 
slávny Proglas, veršovaný predslov k Svätému 
Písmu. Svojich pomocníkov naučili cirkevný 
poriadok a slávenie svätej omše. Spolu s nimi 
vyučovali ľud o pravom kresťanskom učení, 
učili ich písať, čítať a šírili aj zákonodarstvo 
a poriadok v spoločenskom živote. 

V roku 867 sa obaja bratia vybrali na cestu 
do Ríma, aby získali súhlas pápeža k používaniu 
slovienčiny ako liturgického jazyka. Cestou do 
Ríma pobudli istý čas v Blatnohrade u papón-
skeho kniežaťa Koceľa. Na Koceľa urobili veľmi 
dobrý dojem a ten im hneď pridal 50 učencov. 
Takisto im chcel dať zlato a šperky, ale Kon-
štantín odmietol a namiesto toho si vypýtal 900 
zajatcov, ktorých ihneď prepustil. Na oficiálne 
pozvanie pápeža Mikuláša I., ktorý sa dopočul 
o ich misii, putovali ďalej do Ríma. Kým tam 
však došli, Mikuláš I. umrel a na jeho miesto 
bol zvolený nový pápež Hadrián II., ktorý ich 
prijal veľmi úctivo. Bratia však museli čeliť opo-
zícii zo strany tzv. trojjazyčníkov, ktorí boli proti 
tomu, aby sa slovienčina stala štvrtým oficiál-
nym liturgickým jazykom, dovtedy sa ako litur-
gické jazyky používali gréčtina, latinčina a heb-
rejčina. Vďaka svojim diplomatickým vlohám 
a presvedčivosti dosiahol Konštantín to, po čom 
túžil – pápež schválil ich bohoslužobné knihy 
a slávnostne ustanovil slovienčinu za štvrtý 
oficiálny liturgický jazyk. Pápež takisto vysvätil 
pomocníkov Konštantína a Metoda za kňazov.

Konštantín, vyčerpaný po dlhej a náročnej ceste, ochorel a keďže 
cítil prichádzajúcu smrť, rozhodol sa vstúpiť do kláštora. Prijal re-
hoľné meno Cyril a 14. februára v roku 869 v kláštore zomrel. Ešte 
pred smrťou mu jeho brat Metod sľúbil, že bude pokračovať v misii. 
Pápež Hadrián II. vysvätil Metoda za arcibiskupa Papónsko – morav-
skej oblasti. To sa však nepáčilo nemeckým biskupom, ktorí videli vo 
vysvätení Metoda ohrozenie svojej moci. Preto Metoda, vracajúceho 
sa na Veľkú Moravu, zatkli a väznili tri roky v bavorskom väzení. 
Medzitým sa k vláde na Veľkej Morave dostal Svätopluk.

V roku 873, na zákrok nového pápeža Ján VIII., Metoda prepustili 
z väzenia a on mohol pokračovať v začatej misii. Vrátil sa na Veľkú 
Moravu a tam vyše 10 rokov spravoval, obnovoval a zveľaďoval začatú 
misiu. Hlásal evanjelium aj v susedných krajinách Čechom a Poliakom 
a doplnil preklady cirkevných kníh. Jeho spolupráca so Svätoplukom 
sa však zhoršovala a v roku 880 sa musel brániť proti Svätopluko-
vým obvineniam v Ríme. Úspešne sa obvineniam ubránil avšak cítiac, 
že sa blíži jeho koniec, ustanovil žiaka Gorazda za svojho nástupcu. 
6. apríla 885 Metod zomrel.

Misia sv. Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v ranokresťan-
skej Európe. Ich vplyv na strednú a východnú Európu je viditeľný 
dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmennej forme v mno-
hých krajinách tejto oblasti. Hlaholika bola ich žiakmi upravená na 
cyriliku a možno ju vidieť ešte dnes v Bulharsku, Srbsku, Rusku 
i v ďalších krajinách. Právom sa k ich odkazu hlásia všetky slovanské 
národy. -i-
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Dorastenci v jarnej časti 
súťaže odohrali striedavo 
dobré, ale i nie najlepšie 
zápasy, z ktorých najmä 
domáce prehry a strata 
bodov môžu mrzieť. Je 
pravdou, že mužstvo sa 
výrazne omladilo a noví 
hráči z mladších roční-
kov musia nabrať silu aj  
skúsenosti. Patrili medzi 
najmladších vo svojej 
súťaži. Teraz musia na 
sebe pracovať ešte viac, 
aby si splnili svoje sny a 
presvedčili o svojej sile už 
v nastávajúcom ročníku.

Najväčšiu radosť z 
umiestnenia ako aj 
výkonov nám urobili 
najmladší hráči - žiaci. 
Svoju súťaž vyhrali su-
verénnym spôsobom 
bez straty bodu a vytvo-
rili aj strelecký rekord v 
súťaži I.triedy, keď svo-
jím súperom nastrieľali 
rekordných  205 gólov 
oproti 14 inkasovaným. Z postupu do tretej ligy 
sa chlapci nemohli potešiť, pretože by ju nemal kto 
hrať. Celkovo je málo detí, ktoré by mali záujem 
hrať futbal a do takejto súťaže potrebujeme aspoň 
30 detí. Je to škoda i pre nich samotných. Napriek 
tomu poprajme deťom to najlepšie, aby aj v tej 
súťaži, v ktorej budú pokračovať, mali zo svojej hry 
radosť a potešenie.

V sobotu dňa 29. 6. 2013 sa v Hornom Hričove zú-
častnili chlapci OŠK Nededza obhajoby putovného 
pohára Teodora Zvaru. Za účasti víťazov všetkých 
tried a domáceho usporiadateľa sme bohužiaľ ví-

ťazstvo nezopakovali. Odohrali sme štyri zápasy 
2x15 minút s nasledujúcimi výsledkami:

Nededza – Hliník 3 : 0
 keď 2 góĺy strelil M. Farský a tretí M. Zajac
Nededza – Turie 0 : 1 
Nededza – H. Hričov 1 : 0
 víťazný gól streli M.Farský
Nededza – Ďurčiná 1 : 1
 gól strelil T. Placek

Víťazom sa stalo mužstvo z Turia. Naši chlapci 
domov doniesli pohár za konečné druhé miesto 

Najväčším našim súpe-
rom bol krátky hrací čas, 
v ktorom sa už po chybe 
nedalo s výsledkom nič 
urobiť. Aj keď sme pu-
tovný pohár neobhájili, 
treba chlapcom za celo-
ročné výsledky poďako-
vať a popriať im príjem-
né a veselé prázdniny.

Na záver si môžete po-
zrieť umiestnenie našich 
futbalistov v tabuľkovom 
prehľade.

FuTbAl v jARNej SezóNe
II. trIeda dospelí

1. FK Kotrčina Lúčka 26 16 4 6 76:39 52
2. TJ Štart Veľké Rovné 26 15 6 5 59:39 51
3. TJ Hviezda Zádubnie 26 14 5 7 51:40 47
4. OŠK Kamenná Poruba 26 13 5 8 49:40 44
5. Družstevník Hôrky 26 11 5 10 51:60 38
6. TJ Dlhé Pole 26 10 7 9 59:51 37
7. OŠK Nededza 26 10 7 9 47:44 37
8. ŠK Podhorie 26 10 5 11 42:45 35
9. TJ Hlboké 26 9 7 10 53:45 34

10. TJ Partizán Súľov 26 8 9 9 43:37 33
11. TJ Družstevník Bitarová 26 8 6 12 26:37 30
12. ŠK Dolný Hričov 26 7 7 12 34:52 28
13. FK Ďurčiná 26 5 6 15 43:66 21
14. ŠK Lietava 26 5 3 18 34:72 18

I. trIeda dorast
1. TJ Fatran Varín 26 24 0 2 104:15 72
2. OŠK Kamenná Poruba 26 19 4 3 90:34 61
3. TJ Tatran Krasňany 26 18 3 5 84:36 57
4. TJ Družstevník Bitarová 26 15 2 9 74:51 47
5. TJ Kolárovice 26 14 5 7 71:48 47
6. TJ Považan Nezbud. Lúčka 26 11 4 11 72:60 37
7. TJ Divina 26 11 3 12 42:48 36
8. OŠK Nededza 26 11 2 13 50:39 35
9. TJ Višňové 26 10 3 13 49:56 33

10. TJ Štart Veľké Rovné 26 7 6 13 43:66 27
11. TJ Iskra Lietavská Svinná 26 8 2 16 55:94 26
12. TJ Dlhé Pole 26 6 4 16 38:82 22
13. FK Trnové 26 4 4 18 40:99 16
14. TJ Tatran Bytčica 26 2 2 22 31:115 8

I. trIeda žIacI
1. OŠK Nededza 26 26 0 0 205:14 78
2. ŠK Štiavnik 26 24 0 2 181:37 72
3. OŠK Stráňavy 26 19 0 7 101:38 57
4. TJ Višňové 26 18 0 8 119:69 54
5. TJ Horný Hričov 26 15 1 10 85:62 46
6. FK Predmier 26 14 2 10 86:62 44
7. Cementáreň Liet. Lúčka 26 11 1 14 87:85 34
8. TJ Štart Veľké Rovné 26 10 3 13 48:79 33
9. TJ Tatran Bytčica 26 10 0 16 69:119 30

10. OŠK Kamenná Poruba 26 8 3 15 68:83 27
11. TJ Družstevník Zbyňov 26 6 3 17 50:137 21
12. TJ Iskra Lietavská Svinná 26 5 1 20 49:100 16
13. ŠKF AK Lúky 26 4 2 20 26:125 14
14. OFK Kotešová 26 3 2 21 22:186 11

V nedeľu 23. 6. 2013 sa zatvorili brány futbalových štadiónov a ukončil sa tak súťažný 
ročník 2012/2013. Opäť teda môžeme bilancovať a porovnávať jarnú časť súťaže.

Dospelí, aj napriek kolísavým výkonom, ktoré sa nie vždy páčili fanúšikom, všetky jarné 
domáce zápasy vyhrali a získali tak doma plný počet bodov.

Oproti jesennej časti, keď zo siedmych zápasov doma mužstvo 3x remizovalo, nastalo 
výrazné zlepšenie. Tak isto nastalo výrazné zlepšenie zo zápasov z vonku, kde oproti jeseni, 
keď mužstvo utŕžilo 6 prehier – na jar doviezli chlapci domov štyri body za štyri remízy.

Podstatné zlepšenie oproti jeseni nastalo i v disciplíne mužstva. Počet trestov za žlté a čer-
vené karty klesol o jednu tretinu a nebyť posledného domáceho zápasu to zlepšenie mohlo 
byť ešte väčšie.

Môžeme teda konštatovať, že celkové zlepšenie nastalo, i keď nie k úplnej k spokojnosti 
domácich. Treba len dúfať a veriť, že v tomto trende budú pokračovať a získavať si priazeň 
fanúšikov aj v nastávajúcej súťaži, ktorá sa začína už začiatkom augusta. Najlepším strelcom 
mužov jarnej časti súťaže sa stal Miroslav Mravec.
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Naši medailoví karatisti
Deti z našej obci navštevujú kurzy karate a sebaobrany 
v škole SEISHIN – v tradičnej škole bojových umení. Tá na 
záver školského roka usporiadala na poslednom tréningu 
v sále kultúrneho domu minisúťaž spojenú s vyhodno-
tením malých cvičencov. Trénerka pani Helenou Šidlová 
(mimochodom držiteľka povestného čierneho pasu) od-

menila každé dieťa medailou so symbolom karate, kto-
rá určite urobila radosť všetkým zúčastneným. Najlepší 
traja si odniesli i sladkú odmenu. Veríme, že aj v ďalšom 
školskom roku sa tréningy tohto 
bojového umenia stanú súčas-
ťou života v našej obci. - ah -

STOlNÝ TeNiS
v mesiaci jún ubehlo 8 rokov od vzniku stolnoteni-
sového oddielu v našej obci.

To je dosť dlhá doba, aby sa dostal do povedomia 
aj širšej verejnosti fakt, že stolný tenis sa tu hrá v re-
gistrovaných súťažiach a o jeho úspechoch či neúspe-
choch sa dá dočítať aj v tlači ako sú Žilinské noviny, Ži-
linský večerník, či práve v našom Nededžanovi. V nie 
tak dávno skončenom súťažnom ročníku 2012/2013 
naše A družstvo v 5. lige skončilo na predposlednom 

11. mieste a tým sa udržalo v tejto ťažkej súťaži. Bol 
to náš jediný cieľ, niekto by povedal nenáročný, ale nie 
je to tak. Najviac sa o to zaslúžili hráči: Marián Frniak, 
Pavol Markuš, Michal Stenchlák, Jozef Vajda a Ivan 
Krajíček. Naše B-družstvo skončilo v 7. lige – juh na 
7. mieste zo 16 družstiev. Umiestnenie hodnotím ako 
primerané a zodpovedajúce našej výkonnosti. Nebyť 
niektorých  zbytočných chýb, mohlo to byť o jednu, 
dve priečky vyššie. Najväčšiu zásluhu na umiestnení 

mali hráči: Michal Stenchlák, František Krajíček, Ľu-
bomír Hreus, Jozef Dlhopolček, Zdenek Benko, Andrej 
Mravec a Ivan Vajda. Všetkým hráčom touto cestou 
ďakujem.

V prípade záujmu našich občanov o tento šport 
oznamujem, že tréningy stolného tenisu sú v tomto 
období každý pondelok od 18.00 hod. v sále Kultúrne-
ho domu v Nededzi.

Informovať bližšie sa môžete u ktoréhokoľvek 
z horeuvedených hráčov. Každý, kto by si chcel zahrať, 
je medzi nami samozrejme vítaný!
 - Mgr. Marián Frniak -
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Budúci prváci sa na školu veľmi tešia
Uplynulý školský rok 2012/2013 bol zároveň aj posledným 
„škôlkárskym“ rokom pre niektorých našich septembrových 
prvákov. Na svoje prvé kroky bez mamy si istotne spomenú, 
aj keď budú starší. A keďže čas neúprosne letí, v tunajšej ma-
terskej škole vyprevadili budúcich školákov s peknou rozlúč-
kovou oslavou, ku ktorej patrila neodmysliteľná sladká torta 
či knižka a ceruzky na pamiatku. 

My želáme smelým prvákom, aby sa zo školy stále tak teši-
li, ako sa na ňu tešia teraz a samozrejme im tiež prajeme veľa 
chuti do učenia v laviciach základnej školy! - ah -


