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bude vás zaujímaĢ...

Príhovor starostu ...
Vážení obÿania,
je tu leto - to sú prázdniny, dovolenky, ale aj priestor na
realizáciu investiþných a kultúrno-spoloþenských aktivít. Na
území našej obce sa v priebehu krátkeho obdobia zrealizovali
dve veĐké investície. Tá prvá - „Dodávka pitnej vody a
odkanalizovanie Horných Kysúc,“ vylepšila stav životného
prostredia. Jej prínosom je, že sa do potokov a rieky vracia
pôvodný život. Tá druhá - „Výstavba DiaĐnice D3 Slovenská
republika – PoĐsko,“ prepojí náš región so severnou Európou.
Obec si žije ale aj svoj vlastný život. Popri týchto veĐkých
stavbách si vie realizovaĢ aj svoje vlastné, ktoré postupne
vylepšujú jej vnútornú infraštruktúru.

1. Výstavba diađnice D3
Výstavba diaĐnice znaþne pokroþila. Termín ukonþenia prác je
podĐa harmonogramu október 2016. PodĐa informácií z vedenia
tejto stavby je v súþasnej dobe zapracovaných už 60 % z objemu
betónových zmesí. Pred dokonþením sú aj všetky mostné
objekty (Markov, VĚšok, Valy, ýadeþka). Presun vyĢaženej
zeminy sa realizuje už aj po telese budúcej diaĐnice, þím sa
výrazne odbremenili niektoré zaĢažené miestne komunikácie, ale
i hlavná cesta I/12 a cesta stredom dediny III/01156. Vývoz
zeminy však bude pokraþovaĢ ešte aj v druhej polovici tohto
roka. V budúcom roku sa už zaþne tvoriĢ návozom kameĖa,
štrkov a stavebných hmôt teleso budúcej diaĐnice. Na dovoz a
presun týchto materiálov sa už bude maximálne využívaĢ
samotné teleso diaĐnice D3. V súþasnej dobe je možné
konštatovaĢ, že stavba diaĐnice D3 sa už presunula do druhej
polovice svojej výstavby.

2. Budovanie miestnej komunikácie medzi osadami
Markov - U Strýÿkov
V rámci výstavby diaĐnice D3 sa opravuje aj táto miestna
komunikácia. Z pôvodnej cesty sa odstránili betónové panely,
buduje sa oporný múr a priepusty, položili sa odvodĖovacie
žĐaby. Obec pri týchto prácach presunula do zeme vzdušné
vedenie verejného osvetlenia. Betónové stĎpy, po ktorých bolo
vedené verejné osvetlenie, sa nahradili novými, oceĐovými. Táto
cesta sa po dokonþení napojí na nový most v osade U Budošov
a na novovybudovanú cestu, ktorá je napojená na cestu I/12.
Buduje sa tak pekná cesta do osád U Strýþkov, Markov a Brehy.
V budúcnosti sa presunie þasĢ dopravy na tento nový úsek, þím
sa zníži intenzita pohybu osobných automobilov v centre obce.

3. Ihrisko U Moravcov
Postupne prechádza celé ihrisko rozsiahlou rekonštrukciou. Je tu
zabudovaných 200 m odvodĖovacích hadíc, navezených
niekoĐko desiatok áut štrku. Celá plocha bola upravená do
mierneho sklonu a zavalcovaná. Na túto vrstvu sa naviezla
zemina a zasiala tráva. V ćalších prácach sa bude pokraþovaĢ
poþas leta a jesene. Z tohto dôvodu budú tento rok hasiþské
súĢaže presunuté na športový štadión. Postupne tento areál
chceme doplniĢ o prívod vody i sociálne zariadenie, ktoré bude

napojené na splaškovú kanalizáciu, NN napätie, vybudovaĢ
osvetlenie a parkovisko. V tejto súvislosti chcem poćakovaĢ
þlenom DHZ Vyšný koniec za dobrú spoluprácu a pomoc pri
realizácii tohto pekného projektu.

4. Prestavba a nadstavba Kultúrneho domu na Vyšnom
konci - vytvorenie 12 b. j.
Obec bola úspešná v získaní finanþnej dotácie na túto stavbu.
Po jej realizácii vznikne polyfunkþný objekt. Na prízemí budú 2
bezbariérové byty, na prvé poschodie bude presĢahovaný
obchod Koruna a ćalšie 2 - 3 menšie predajne. Na druhom i
treĢom poschodí budú po 1 garsónke a 4 dvojizbové byty.
Hlavné stavebné práce sa zaþnú v auguste 2015 a budú
prebiehaĢ 24 mesiacov. Samotná budova starej školy bude po
dokonþení rekonštrukcie kultúrneho domu odstránená a vytvorí
sa tu parkovisko. V priestore medzi kostolom a bývalým
kultúrnym domom chceme vytvoriĢ pekné námestie s laviþkami a
okrasnou zeleĖou. Po kolaudácii tejto budovy sa tu presunú
obchodíky z objektu Koruna. V súþasnej dobe sme realizovali
preloženie plynovej prípojky, posunutie plota a demontáž
oceĐového komína z druhej strany budovy.

5. Odkanalizovanie Horných Kysúc
V rámci projektu: „Odkanalizovania Horných Kysúc“ bolo v našej
obci vyhotovených 724 prípojok. K termínu 31. 12. 2014 bolo
zrealizovaných 542 napojení, t.j. 74,86 %. Neustále vyzývame
investora stavby Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Žilina, aby prijal opatrenia, aby sa dopojili všetky domácnosti,
ktoré boli zahrnuté do tohto projektu.

6. Výstavba trafostaníc
V spolupráci s SSE Žilina, a.s. už dlhšiu dobu riešime výstavbu
troch trafostaníc na území našej obce. V minulom období v
lokalitách ýerchĐa, Zagrúnie, Mojov, Slivkov prebehli merania NN
napätia, ktoré preukázali výrazné podpätie. V súþasnej dobe
investor stavby podal žiadosĢ o vydanie stavebného povolenia.
Znamená to, že následne by mal pristúpiĢ k realizácii projektu.

7. Stašov cintorín
V novej þasti tohto cintorína sa buduje chodník zo zámkovej
dlažby. V tejto súvislosti žiadame obþanov, ktorí realizujú
výstavbu pomníkov prostredníctvom rôznych firiem, aby všetky
práce konzultovali so zamestnancami Technických služieb
ýierne (tel.:041/4373 119), þím sa predíde zbytoþným prácam
naviac a rôznym stavebným úpravám. Hrobové miesta sa budujú
na základe projektu vypracovaného Ing. Zaymusom. Celý areál
bude doplnený výsadbou okrasných drevín. Do budúcna plánuje
obec ešte vykúpiĢ pozemky medzi Stašovým a Miškovým
cintorínom.

8. Kamerový systém
V ústredí našej obce sa nachádzajú všetky dôležité inštitúcie,
ako sú základná a materská škola, kostol, pošta, obecný úrad,
obchody, byty, zdravotné stredisko, detské ihrisko, penzión
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Magistrál a železniþná stanica. Na Vyšnom konci sú to základná
a materská škola, tenisové ihriská, kostol, obchody, byty.
Podnetom k realizácií tejto stavby je dlhodobé poškodzovanie
obecného majetku a zneþisĢovanie verejných priestranstiev.
Realizáciou tohto projektu sa zabezpeþí 24-hodinové
monitorovanie týchto priestranstiev. Kamerový systém prispeje i
k väþšej bezpeþnosti obþanov. Základné školy v Ústredí a na
Vyšnom konci už takýto kamerový systém majú zavedený.
V súþasnosti bol daný do užívania kamerový systém v Ústredí,
ktorý bol financovaný z vlastných zdrojov obce. Všetky kamery
sú vybavené systémom noþného videnia.
Na základe uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
bol našej obci schválený projekt na monitorovanie verejných
priestranstiev. Schválená dotácia je vo výške 6.000,- €,
spoluúþasĢ obce je vo výške 2.000,- €. To znamená, že aj
centrum obce na Vyšnom konci bude po realizácii monitorované
kamerovým systémom. Tieto kamery budú taktiež vybavené
systémom noþného videnia.

9. Trojmedzie
Trojmedzie výrazne prispieva k dobrej klíme pre život obþanov
v tomto regióne. Vzájomná prepojenosĢ troch slovanských
národov sa utužuje aj cez mnohé spoloþné projekty, ktoré
realizujeme. Pokoj, spolupráca a priateĐstvo, to sú hlavné
atribúty, ktoré sa spoloþne snažíme prezentovaĢ pri každom
podujatí. Urþite k tomu prispel aj II. roþník Európskeho
cyklistického pikniku, ktorý sa konal dĖa 20. júna 2015 za úþasti
Rádia Regina Banská Bystrica, Polskieho radia Katowice a
ýeského rozhlasu Ostrava. Ćalšou aktivitou bude letný tábor detí
na Trojmedzí, ktorý sa bude konaĢ 16. - 23. 7. 2015 v poĐskej
Istebnej. Bude to už XI. roþník. Ćalšie krásne podujatie bude 22.
augusta 2015 - VII. roþník slávenia sv. omše na Trojmedzí za
úþasti biskupov a štátnych predstaviteĐov troch krajín. V ćalší
deĖ - 23. 8. 2015 bude stretnutie západoslovanských národov,
v rámci ktorého sa bude konaĢ III. roþník Goral marathonu, už
teraz všetkých na uvedené podujatia srdeþne pozývame.

10. Na Trojmedzí žijú bratia
V rámci cezhraniþnej spolupráce Slovenská republika - PoĐsko
2007 - 2013 bol našej obci schválený mikroprojekt pod názvom:
„Na Trojmedzí žijú bratia“. Celková schválená suma je
13.333,- € - 85 % z tejto sumy je poskytnuté z Európskeho fondu
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regionálneho rozvoja, 10 % zo Štátneho rozpoþtu SR a 5 %
z rozpoþtu obce. Projekt bol zameraný na stavanie mája na
Trojmedzí, v rámci ktorého sa konala slávnostná bohoslužba,
ktorú celebrovali náš pán farár vdp. Mgr. Radoslav Petrek a farár
Wieslav JóĨwiak z PoĐska. V rámci tejto bohoslužby bol
posvätený monolit, na ktorom sú smerové tabule na ćalšie štyri
trojmedzia a ich vzdušné vzdialenosti (ýuĖovo, 209 km, Nová
Sedlica, 272 km, Malé Trakany, 270 km a Sekule, 172 km) a
hlavné mestá okolitých štátov a ich vzdušné vzdialenosti (Praha,
323 km, Waršava, 339 km, Kyjev, 842 km, BudapešĢ, 224 km,
ViedeĖ, 232 km). V rámci tohto projektu boli zakúpené 2 ks
diesel generátorov na výrobu elektrickej energie a 2 ks
prenosných ozvuþovacích sád. SúþasĢou tohto podujatia bolo
vystúpenie viacerých folklórnych skupín zo Slovenska i PoĐska.

11. Cestné prepojenie SR - Pođská republika
Na Vyšnom konci bol daný do užívania nový most pri železniþnej
stanici. Na tento most naväzuje novovybudovaná cesta, ktorá
vedie poza železnicu a rieku popri osade U Moravcov, následne
až na depónium ýadeþka. Zistili sme, že sa potok ýadeþka
oproti katastrálnej mape znaþne odchyĐuje, preto ho chceme
vrátiĢ do pôvodného koryta. K tomuto úþelu sa vytýþila hranica
pôvodných pozemkov a brehu potoka ýadeþka.
Novovybudovaná prístupová cesta v tomto úseku bude
realizovaná z kameniva vyĢaženého z tunela PoĐana Skalité.
Túto prístupovú cestu chceme spoloþne s obcou Skalité predĎžiĢ
až po hranicu s PoĐskou republikou. V budúcnosti ju plánujeme
využívaĢ ako peknú cyklotrasu. K tomu je nutné geodeticky
zameraĢ trasu budúcej cesty, získaĢ súhlasy od vlastníkov
pozemkov a následne spracovaĢ projektovú dokumentáciu. Tieto
kroky robíme spoloþne s našimi poĐskými partnermi. Ak sa tento
zámer podarí zrealizovaĢ, tak takéto cestné prepojenie pomôže
obom regiónom. O stretnutie a následnú podporu tohto nášho
spoloþného projektu sme požiadali veĐvyslancov Slovenskej a
PoĐskej republiky. SúþasĢou stretnutia bude aj predstavenie
projektu nového mosta na Trojmedzí. Je navrhnutý z ocele a
rieši aj bezbariérovosĢ. Ten súþasný je drevený. Slávnostne bol
daný do užívania 14. 7. 2007. Nazvali sme ho „Mostom
priateĐstva“. Výrazne prispel k tomu, že prepojil mnohými
priateĐskými zväzkami Đudí z troch krajín. Pokoj, priateĐstvo,
vzájomná úcta sú hodnoty, ktoré tu Đudia na hraniciach nielen
vyznávajú, ale aj skutoþne žijú.

GORAL MARAT HON 2 0 1 5
Termín a miesto: 22. – 23. 8. 2015, Trojmedzie – spoloþná
hranica Slovenska, ýeska a PoĐska
Trasy:
- 50 km maratón a cyklomaratón
- 26 km polmaratón
- 6 km minimaratón, nordic walking

Všetky trasy vedú po horských hrebeĖoch Beskýd cez tri štáty –
Slovensko, ýesko a PoĐsko.
Detské behy na Trojmedzí – od 200 m do 1500 m
KATEGÓRIE:
ženy i muži: do 40 rokov, do 50 rokov, do 60 rokov, nad 60
rokov, na 6 km aj juniori a mládež, žiacke a detské behy
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ŠTARTOVNÉ:
50 km – 20 €, 26 km – 15 €, 6 km – 4 €, žiacke behy 1 €, detské
behy – bezplatne
ŠTARTOVNÝ BALÍþEK:
funkþné športové triþko New line s obojstrannou potlaþou (okrem
minimaratónu), medaila, diplom, štartovné þíslo s vlastným
menom obþerstvenie na trati , jedlo v cieli, zĐavy na nákup
športového tovaru, benefity od partnerov podujatia. MožnosĢ
bezplatného stanovania na Trojmedzí a bezplatný vstup na
hudobný festival – GORALFEST – na Trojmedzí.
PROGRAM
Sobota: 22.8.2015
9.00 procesia goralov z troch krajín na Trojmedzie
10.00 spoloþná sv. omša na Trojmedzí za úþasti biskupov a
štátnych predstaviteĐov troch krajín
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13.00 – 19.00 GORALFEST – medzinárodný festival goralskej
muziky na Trojmedzí
15.00 – 19.00 registrácia úþastníkov Goral marathonu na
Trojmedzí s možnosĢou bezplatného stanovania
19.00 – 22.00 goralská zábava a disco na Trojmedzí
NedeĐa, 23.8.2015
7.00 - 9.00 registrácia pretekárov na Trojmedzí
9.15 štart detských behov
9.45 štart cyklomaratónu na 50 km
10.00 spoloþný štart bežeckých disciplín Goral marathonu
od 10.00 štart žiackych behov
od 12.00 GORALFEST – medzinárodný festival goralskej
muziky
od 19.00 goralská zábava a disco až do rána

Informácia pre chovateđov psov
Problematika psov na území obce ýierne (ale aj iných obcí a
miest na Slovensku) je problémom dlhodobým a stálym.
Chov psov je nielen pekným a príjemným hobby, no vyžaduje
starostlivosĢ a zodpovednosĢ.
Pes je „produktom þloveka“, teda vo voĐnej prírode sa
nenachádza.. Z toho vyplýva, že sme za ich prítomnosĢ plne
zodpovední. Ale zodpovednosĢ majiteĐa nekonþí nakĚmením
svojho psa, prípadne jeho príležitostným pohladením... Sme
zodpovední za kvalitu jeho života , za jeho správanie, ale
rovnako za jeho vplyv na okolie. Správanie sa každého psieho
jedinca závisí najmä od jeho výchovy a zodpovedného prístupu
jeho majiteĐa. Adekvátnou výchovou musí prejsĢ každý jedinec
bez ohĐadu na plemeno. Výchova psa je povinnosĢou majiteĐa
akéhokoĐvek psa. Je preto nevyhnutné pristupovaĢ svedomito
k rozvážnemu premysleniu o jeho obstaraní a chove. A pretože
len majiteĐ, držiteĐ psa, nesie v plnej miere zodpovednosĢ za
akékoĐvek škody spôsobené jeho psom, je v jeho záujme
prispôsobiĢ výber vhodného psieho jedinca svojim možnostiam a
schopnostiam s prihliadnutím aj na možné negatívne povahové
þi iné vlastnosti toho ktorého plemena. Pri nedostatoþnej þi
zanedbanej výchove bude takmer každý pes potenciálne
nebezpeþný pre svoje okolie.
V súþasnosti platí legislatíva, ktorá stanovuje pre chovateĐa
pomerne nároþné kritériá. ZohĐadĖuje všetky základné
prirodzené potreby psa v záujme ich plnohodnotného prežívania
a zároveĖ nastoĐuje také požiadavky na chovateĐa psa , aby jeho
chovom neohrozoval a neobmedzoval verejnosĢ. Osvojenie si
týchto informácií prispeje k dodržaniu poriadku v našej obci.
Podmienky držania i vodenia psov sú upravené v zákone
þ. 282/2002 Z.z. , ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov a následne sú špecifikované vo VZN þ.1/2002 o
podmienkach držania psov, vrátane povinnosti bezodkladného
odstraĖovania psích extrementov ihneć po zneþistení. Na

prechádzku so psom si vždy so sebou zoberte mikroténové
vrecká. Je totiž zo zákona þ. 282/2002 vašou povinnosĢou / ako
majiteĐa psa/ - psí extrement zobraĢ a odhodiĢ ho do smetných
košov. PoužiĢ môžete kontajner alebo kôš na komunálny odpad
(nie však na sklo alebo plasty). Zákon prikazuje odstrániĢ
extrement bezprostredne, t.j. neodkladne. Trus sa totiž
poveternostnými vplyvmi dostáva do ovzdušia, kde pôsobí ako
alergén. Tento fakt ovplyvĖuje poškodzovanie životného
prostredia a zdravia Đudí. Význam iniciatívy nabádajúcej
chovateĐov psov k zberu psích extrementov svojich „ štvornohých
miláþikov“ a ich následnému odhadzovaniu do smetných košov,
prispieva ku skvalitneniu þistoty obce a bezproblémového
spolunažívania s ostatnými obþanmi obce. V prípade, že pes
zvykne utekaĢ, je potrebné odstrániĢ diery v plote a zaistiĢ
vhodným spôsobom zistené miesta úniku. VoĐný pohyb psa bez
dozoru na verejných priestranstvách, þi už psa Đahkovážne
vypustíte, alebo vám ušiel – je priestupkom. ChovateĐ je povinný
urobiĢ opatrenia, aby zabránil psovi v úteku. Pes bez dozoru na
verejných priestranstvách môže spôsobiĢ
napr. kolíziu
s dopravným
prostriedkom, dopravnú nehodu
spojenú
s poškodením cudzej veci (napr. poškodenie automobilu) a vy
budete musieĢ uhradiĢ spôsobené škody a náklady majiteĐovi
alebo poisĢovni. Dôležité je pre majiteĐa upozornenie, že
v prípade opakovaných útekov psa z dvorov alebo objektu –
nemožno situáciu riešiĢ nedovoleným a neadekvátnym
uviazaním psa na reĢaz alebo trvalo držaĢ v koterci. Zákon
prikazuje zabezpeþiĢ psovi dostatok voĐného pohybu, avšak
pod dozorom chovateĐa. Pes nesmie v neprimeranej miere rušiĢ
obþanov brechaním a zavýjaním.
Je zakázané týranie psov. Netolerujte zanedbávanie
starostlivosti þi dokonca bitie psa vo svojom okolí jeho majiteĐom
a informujte o tom útulok þi veterinárnu správu. VeĐká þasĢ
nechcených alebo týraných psov je vyhadzovaná na okrajoch
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miest a obcí, v lesoch, na odpoþívadlách ciest. V tomto prípade
ide o nedovolené opustenie zvieraĢa s úmyslom zbaviĢ sa ho, a
to je priestupok. Za úteky psa, týranie , nedovolené
rozmnožovanie môže byĢ kompetentným orgánom udelená
pokuta až do výšky 663,88 €, podnikateĐom až do výšky 33
193,92 €. UtratiĢ chorých alebo nechcených psov smie len
veterinárny lekár.
Majitelia suþiek! Zvážte rozmnožovanie suþiek za úþelom
zisku! Roþne sa na Slovensku narodí okolo 200 tisíc nových
psíkov, priþom ale spoloþenská požiadavka je iba na 50 tisíc
mláćat. Ak sa stane, že cudzí pes proti vašej vôli nakryje vašu
hárajúcu suþku, navštívte veterinárnu ambulanciu. Veterinár
suþke aplikuje sériu injekcií na zabránenie gravidity. Ak je majiteĐ
krycieho psa osoba vám známa, požadujte od neho úhradu
týchto nákladov. V prípade, že sa majiteĐ krycieho psa bráni
zaplatiĢ, podajte o tom správu regionálnej veterinárnej správe –
majiteĐ psa sa dopustil priestupku, kećže nezabránil
nežiaducemu rozmnožovaniu.
Pravidelne raz do roka je majiteĐ psa povinný daĢ ho zaoþkovaĢ
proti besnote a tiež pravidelne daĢ psa zbaviĢ vonkajších i
vnútorných parazitov.
V prípade, že nemáte možnosti zabezpeþiĢ svojmu psovi
zákonom dané a uvedené podmienky a rady – radšej sa chovu
vzdajte. Ak tieto podmienky nezabezpeþíte, riskujete po odhalení
vašich priestupkov komplikácie. Kompetentné orgány majú
vtedy možnosĢ psa aj úradne zabaviĢ, odobraĢ vám ho.
Zákon þ. 37/2007 Z .z. kontroluje chovy psov z veterinárneho
hĐadiska a patrí do kompetencie veterinárnych správ. Taktiež
môže udeĐovaĢ chovateĐovi sankcie. Do pôsobnosti tohto
zákona patrí útek psa, nedovolené rozmnožovanie, povinnosĢ
oþkovaĢ psa proti besnote, postup po pohryznutí, týranie zvierat
a nedostatoþná starostlivosĢ o ne.
Na chov a držbu psov sa þiastoþne vzĢahuje aj zákon þ. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý kontroluje chovy psov
z veterinárneho hĐadiska a tiež vyhláška þ. 123/2008 o podrobnostiach a ochrane spoloþenských zvierat a o požiadavkách na
karanténne stanice a útulky pre zvieratá, urþuje podmienky , za
akých možno držaĢ psa tak, aby neohrozoval a neobĢažoval
okolie a verejnosĢ. Za všetky prejavy psa voþi obþanom, zvie-

bude vás zaujímaĢ...

ratám a životnému prostrediu ako aj za dôsledky
týchto prejavov zodpovedá
držiteĐa psa. Môžeme len
apelovaĢ na majiteĐov venþiacich psov, aby sa skúsili
správaĢ zodpovednejšie a
ohĐaduplnejšie voþi svojim
spoluobþanom. Voþi deĢom,
ktoré sa hrajú na voĐných
priestranstvách. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na
území obce podlieha evidencii psov na obecnom úrade . Obdržíte evidenþnú známku, ktorú ste povinní umiestniĢ na obojok
psa a preukázaĢ sa pri kontrole. Na prihlásenie psa do evidencie
sa na obecnom úrade vypíše daĖové priznanie a následne sa
zaplatí príslušná daĖ za psa po dovĚšení 6 mesiacov veku psa
(VZN 4/2014).
DESATORO PRE CHOVATEďA PSA:
1. Pred samotným výberom psa pozorne zvážte svoje
možnosti a schopnosti. Zadovážte si knihy o psoch, aby
ste porozumeli psím potrebám.
2. O svojho psa sa musíte staraĢ denne po celý jeho život.
3. Zdravie svojho psa kontrolujte u veterinárneho lekára.
4. Oþkovací preukaz majte pri sebe poþas každej prechádzky so psom (v prípade pohryznutia sa preukážete, že pes bol oþkovaný proti besnote).
5. Aj váš pes potrebuje školu. Zapíšte ho na odborný výcvik.
6. Každý pes potrebuje len jedného pána.
7. Pri vodení psa na verejných priestranstvách používajte
obojok, vôdzku a náhubok, predídete tým možnému
napadnutiu þi pohryznutiu vaším psom.
8. Nevoćte svojho psa na detské ihriská .
9. Nazabudnite bezodkladne odstraĖovaĢ neþistoty po vašom psovi.
10. Prihláste svojho psa do evidencie na obecnom úrade.

Marta Jašurková

VÝZVA NA ÚDRŽBU - odstránenie buriny a tráv na pozemku
Obec ýIERNE upozorĖuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie
Zákona NR SR þ. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poĐnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. PovinnosĢou
vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného
zákona je okrem iného predchádzaĢ výskytu a šíreniu burín na
neobrábaných pozemkoch.
DovoĐujeme si Vás preto upozorniĢ a vyzvaĢ na zabezpeþenie
starostlivosti a pravidelné kosenie na Vašich pozemkoch: záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie

sú v nájme poĐnohospodárskej spoloþnosti. Obvodný pozemkový
úrad pri zistení a prerokovaní priestupku môže vlastníkovi,
správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosĢ
o pozemok uložiĢ pokutu v zmysle § 25 citovaného zákona až do
výšky 332 €.
Príspevková organizácia TES poskytuje služby, a to kosenie
a mulþovanie tráv traktorom, cena je 25,-€/Mh (motohodina).
Záujemcovia si môžu túto službu objednaĢ osobne na obecnom
úrade alebo telefonicky na þ.t. 041/4373119 , 0905 182 928.
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Ako sa máme modliģ?
NedeĐné evanjelium sa zaþína takto: „Ježiš im rozpovedal podobenstvo, ako sa treba stále modliĢ a neochabovaĢ.“ Toto
podobenstvo je o neodbytnej vdove. Ako odpoveć na otázku: „Ako þasto sa máme modliĢ?“ Ježiš odpovedá „Stále!” Modlitba tak
ako láska sa nezluþuje s kalkuláciou. ýi sa matka pýta, ako þasto by mala milovaĢ svoje dieĢa, alebo priateĐ ako þasto by mal
milovaĢ priateĐa? Môžu existovaĢ rôzne úrovne uvažovania, þo sa týka lásky, ale neexistuje viac þi menej pravidelných intervalov
v milovaní. A to isté sa týka modlitby.
Tento ideál nepretržitej modlitby sa uskutoþĖuje v rôznych formách na Východe a na Západe. Východné kresĢanstvo ho praktizovalo „Ježišovou modlitbou”: „Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!” Západ formuloval princíp neustálej modlitby pružnejším spôsobom tak, že sa mohol ponúknuĢ aj tým, ktorí nežili kláštorným životom.
Sv. Augustín uþí, že podstatou modlitby je túžba. Ak je túžba po Bohu trvalá, tak je aj modlitba trvalá, ale ak niet vnútornej túžby,
potom môžete kvíliĢ, koĐko chcete – pre Boha ste nemí.
Táto tajná túžba po Bohu, práca pamäte, potreba nekoneþna, nostalgia po Bohu, môžu zostaĢ živé, dokonca aj keć
máme na práci iné veci: „ModliĢ sa dlhú dobu nie je to isté ako kĐaþaĢ þi spínaĢ ruky dlhú dobu. Spoþíva to skôr v prebudení trvalého a vrúcneho impulzu srdca smerom k tomu, koho vzývame.”
Sám Ježiš nám dal príklad nepretržitej modlitby. O Ėom sa uvádza, že sa modlil cez deĖ, veþer, skoro ráno a niekedy strávil celú
noc v modlitbách. Modlitba bola spájajúcou niĢou celého jeho života.
Ale Kristov príklad nám hovorí ešte nieþo dôležité. Klameme sami seba, keć si myslíme, že sa môžeme modliĢ vždy, že môžeme
modlitbu urobiĢ akýmsi druhom dýchania duše uprostred každodennej þinnosti, ak si neurþíme pevné þasy na modlitbu, keć sme
voĐní od každej inej þinnosti.
Ten istý Ježiš, ktorého vidíme nepretržite sa modliĢ, je tiež tým, kto ako každý iný Žid jeho doby sa zastavuje a obracia
smerom k chrámu v Jeruzaleme trikrát za deĖ, na úsvite, popoludní poþas chrámových obetí a pri západe slnka, a recituje obradné modlitby, medzi ktorými bola „Šéma Jisrael!” – „Poþuj, ó Izrael!” V sobotu sa tiež so svojimi uþeníkmi zúþastĖuje na bohoslužbe v synagóge. Práve v tejto súvislosti máme rôzne scény v evanjeliu.
Cirkev – možno povedaĢ od prvého okamihu svojho života – tiež stanovila špeciálny deĖ venovaný uctievaniu Boha a
modlitbe: nedeĐu. Všetci vieme, þo sa žiaĐ stalo s nedeĐou v našej spoloþnosti: športy a nákupy sa namiesto nieþoho pre zmenu
a relaxáciu þasto stávajú nieþím, þo otravuje nedeĐu … Musíme urobiĢ všetko, þo je v našich silách, aby sa tento deĖ vrátil k
tomu, þím ho zamýšĐal maĢ Boh, keć prikázal sviatoþný oddych, deĖ þistej radosti, ktorý posilĖuje naše spoloþenstvo s Bohom a
s nami navzájom, v rodine a v spoloþnosti.
My, moderní kresĢania, by sme si mali vziaĢ inšpiráciu zo slov sv. Saturnina a jeho spoloþníkov, ktoré v roku 305 adresovali rímskemu sudcovi, ktorý ich uväznil za úþasĢ na nedeĐnom slávení svätej omše: „KresĢan nemôže žiĢ bez nedeĐnej Eucharistie. ýi nevieš, že kresĢan žije pre Eucharistiu a Eucharistia pre kresĢana?”
KazateĐ Pápežského domu Raniero Cantalamessa OFM Cap.

OZNAMY
Obec ýierne ponúka na predaj prvé vydanie CD þierĖanských piesní v podaní folklórnej skupiny Ozvena - ýierne dedina. Cena jedného kusu CD je 5,- € a môžete si ho zakúpiĢ v Obecnej knižnici v ýiernom /budova ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec u pani Bobulovej vždy v úradných dĖoch: pondelok, streda a piatok.

Turistické známky si záujemcovia môžu zakúpiĢ v úradných dĖoch /pondelok, streda, piatok/ v Obecnej knižnici
v ýiernom u pani Bobulovej. Cena za jeden kus: 1,50 €.
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Základná škola s materskou školou þierne - Vyšný koniec
Deė narcisov
27. marca 2015 naša škola rozkvitla. Dôvodom boli narcisy,
ktoré si žiaci zakúpili, aby tak vyjadrili podporu a spolupatriþnosĢ
s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Celú akciu pripravili a výborne
zvládli naše šikovné ôsmaþky, ktoré koordinovala pani zástupkyĖa Oravcová. Dokopy sa vyzbieralo 114,60 eur. Peniaze boli
odovzdané Lige proti rakovine, ktorá túto verejno-prospešnú
zbierku organizuje.
Mgr.Mikulová, Mgr.Oravcová

Deė Zeme
Žiaci ôsmeho roþníka poþas DĖa Zeme upratovali lesnú
cestiþku k Zimnej vode a okolie pri prameni. Zaplnili dve veĐké
vrecia odpadkami, zreštaurovali ohnisko, ponosili rozhádzané
kamene a uložili ich do pyramídy, vyþistili les v okolí. Odmenou
im bol dobrý pocit a opeþená klobáska, ktorú dostali ako odmenu. Žiaci sa správali disciplinovane a zodpovedne sa zhostili
svojich úloh, rozdelili si funkcie a spoloþnými silami vyþistili
pýchu nášho regiónu, do ktorého neraz zavítajú aj cudzinci prechádzajúci našou obcou.
Mgr. Božena Budošová, Mgr. Marta Krutáková

Súģaž v plávaní

v podstate celá ViedeĖ. Všetko to bohatstvo, þo v sebe ukrýva,
sme mohli vidieĢ na vlastné oþi a za to ćakujeme. Bola to príjemná závereþná bodka s kolektívom.
Za kolektív 9.A a 9.B Kristína Kyrisová

Euroweek na našej škole
DĖa 4., 5. a 6. mája privítala ZŠ s MŠ ýierne - Vyšný koniec
dobrovoĐníkov z rôznych kútov sveta. Zavítali k nám mladí Đudia
európskych, ale i mimoeurópskych krajín. Všetko sa to rozpútalo
v pondelok, kedy sme mali prvé hodiny s lektormi z Uruguaja,
Kene a Rakúska. Zažili sme deĖ plný hier, smiechu, zábavy, ale
sme si aj dobre precviþili zruþnosĢ konverzácie v angliþtine
a nemþine, kećže sa nám prihovárali týmito svetovými jazykmi.
Utorok sa niesol v duchu dobrej nálady, navštívili sme ćaleký
východ, a to krajiny ako ýínu a Indiu, ale aj ćalekú Brazíliu. Dozvedeli sme sa veĐa o zvykoch a tradíciách v týchto krajinách.
V stredu sme prežívali smutnejšie chvíle, kećže tento deĖ bol
posledný. Ale využili sme ho na spoznanie ćalších zaujímavých
krajín. Odkryli sme tajomstvá krajín ako Holandsko, Francúzsko
a Taliansko. Poþas prestávok sme nezabudli ani na fotenie
a rozhovory s našimi zahraniþnými priateĐmi. Napokon nastalo
lúþenie a tri úžasné „svetové dni“ sa na našej škole skonþili. Za
tieto dni vćaþíme pani uþiteĐkám Janke Grochalovej a Stanke
Krþmárikovej. Vćaka ním sa tieto dni s dobrovoĐníkmi mohli
uskutoþniĢ a zato im patrí obrovská vćaka.

Miesto: Istebna, 23. 04. 2015

Daniela Vorková

V rámci pokraþovania plnenia priateĐských stretnutí žiakov našej
školy a školy v Istebnej sme 23. 4. 2015 vycestovali na plaveckú
súĢaž do komplexu ZogrueĖ v PoĐsku. Našu školu reprezentovali
žiaci v štyroch disciplínách: plávanie voĐným štýlom na þas,
plávanie proti prúdu na þas, presun na nafukovacom kolese
pomocou rúk na þas, rýchla jazda na topogáne na þas, a to
s výbornými výsledkami:
Ján Jurga: 1. miesto, Sára Krenželová: 2. miesto, Nikola Slichová: 3. miesto, Aleš Balamucký: 4. miesto.
Za školy sme získali 1. miesto s náskokom 12 bodov. Príjemná
atmosféra a výborne zorganizovaná akcia zanechala v nás hlboké dojmy a utvrdenie sa v zmysluplnosti nadviazanej spolupráce.
Mgr. Dana Oravcová

Viedeė 2015
24. 4. 2015 prehlasujeme my, 9.B a 9.A, že sme sa zúþastnili na
nádhernom poznávacom výlete po Viedni. Zážitky, ktoré sme si
odtiaĐ odniesli, nám spestrili už pomaly uzavretú knihu zážitkov
deviatej triedy. Piatkový deĖ bol nielen slneþný, ale aj usmievavý. Vo Viedni sme boli prvýkrát a spoznali sme doteraz objavené,
avšak pre nás neznáme miesta. Napríklad Schönbrunn – krásny
barokový zámok s rozsiahlymi záhradami. Taktiež Hoffburg,
niekdajšiu rezidenciu Habsburgovcov. Obe tieto pamiatky utkveli
v pamäti, nehovoriac o tom, aké sú krásne v noci. Tak ako

Poznaj a chráė
Každoroþne sa naša škola zúþastĖuje zábavno-poznávacej súĢaže LESY DEġOM. Nebolo tomu ináþ ani tento rok. Akcia prebehla 15. mája 2015 v Ošþadnici za krásneho slneþného poþasia. Po zvládnutí jednotlivých disciplín, ako napr. poznávanie
lesných bylín, drevín, vtákov, cicavcov þi streĐby zo vzduchovky,
bol þas aj na oddych v príjemnom prostredí kaštieĐa. Nechýbalo
ani obþerstvenie, ktoré zabezpeþil organizátor – LESY SR.
V konkurencii 22 družstiev mladších žiakov a 30 družstiev starších žiakov obstáli naši žiaci veĐmi dobre. Mladší žiaci I.
v zložení Viktória Koperová, Miriam Miková a Oliver Vorek obsadili 3. miesto a získali pekné odmeny. Druhé družstvo mladších
žiakov v zložení Matej Kulla, Linda Najdeková a Denis Tatarka
skonþili tesne za nimi na 4. mieste s rozdielom pol boda. Starší
žiaci v zložení Matej Michalík, Tamara Šmatlavová a Jaroslav
Vyšlan skonþili na 11. mieste. Už teraz sa tešíme na budúci rok.
Mgr. Renáta Mikulová

ýAS

str.8

Jazyková súģaž o Austrálii (v anglickom jazyku)
Miesto: Istebna, 18. 05. 2015
DĖa 18. 5. 2015 sa žiaci: E. Bestvinová, A. Najdeková, M. Klušák
a M. Fonš zúþastnili družobnej jazykovej súĢaže o Austrálii v ZŠ
Istebna.
V úvode žiaci absolvovali test, ktorý preveril ich teoretické poznatky o Austrálii z oblasti geografie, histórie, biológie, ale najmä
z anglického jazyka, kećže celá súĢaž bola v tomto jazyku. Druhým bodom stretnutia bolo predstavenie vopred pripravenej
Power Point prezentácie. Na záver žiaci predstavili porote voĐnú
a vtipnú dramatizáciu o vzniku Austrálie.
V celkovom hodnotení obsadili krásne 2. miesto a domov sa
vracali plní zážitkov zo zaujímavého stretnutia.
Mgr. Stanislava Krÿmáriková

Futbalisti strieborní
DĖa 20. mája 2015 prebehlo obvodné kolo v malom futbale starších žiakov – JEDNOTA FUTBAL CUP. Turnaj sa konal v ZŠ
Krásno nad Kysucou za úþasti štyroch družstiev. Naši chlapci
v zostave Kristián Benko, Martin Jurga, Dominik Klušák, Lukáš
Kopecký, Patrik Kubalík, Lukáš Padyšák, Jozef Serafín a Peter
Jurga skonþili na peknom druhom mieste.
Koneþné poradie:
1. ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou
2. ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec
3. ZŠ Bukovina Turzovka
4. Gymnázium J. M. Hurbana ýadca
Mgr. Ladislav Knap, Mgr. Đubomír Belko

A opäģ deti a psíÿky
DĖa 10. júna 2015 prežili deti špeciálnej triedy ZŠ s MŠ ýierne
– Vyšný koniec opäĢ zaujímavé a užitoþné dopoludnie. Zavítali
k nim dve þerstvé absolventky Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre – Bibiána Šmatlavová a Ladislava Augustínová so
svojimi zverencami – mladými psíkmi, ktoré sa pripravujú na
skúšky z canisterapie. Psíþky už prešli špeciálnym výcvikom
a pri deĢoch potvrdili, že certifikát canisterapeutického psíka si
zaslúžia. Je úžasné, þo dokáže takýto pes s postihnutým dieĢaĢom. Dokáže ho priviesĢ k pohybu, k vnímaniu celého okolia, ale
aj k vnímaniu samého seba. Psík ich dokáže aktivizovaĢ, ale aj
upokojiĢ a taktiež opakované cielené canisterapie dokážu uvoĐniĢ aj silné spazmy. Psík vyvoláva u detí záujem, udržiava ich
pozornosĢ, opätuje deĢom lásku, podporuje rozvíjanie komunikaþných schopností. U detí s autizmom plní rolu prostredníka
medzi Đućmi a okolitým svetom.
Bibiánka Šmatlavová je rodáþka z ýierneho, bývalá žiaþka ZŠ
s MŠ ýierne – Vyšný koniec, preto veríme, že ona i jej psík Falco
sa budú s detiþkami þastejšie stretávaĢ. Obom cviþiteĐkám ćakujeme, psíkom na skúškach držíme prsty a už teraz sa tešíme na
ćalšie zaujímavé aktivity.
Ing. Slávka Jurÿíková

školstvo

Slovensko-pođský šach, mat
Žiaci zo šachového krúžku pri ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec
poctivo trénovali celý rok. Vedeli, že koncom roka sa stretnú so
žiakmi poĐskej družobnej školy z Istebnej. Úlohou každej školy
bolo zostaviĢ družstvo zo svojich najlepších šachistov. Poliaci
napokon pricestovali dĖa 12. 6.2015, aby si vo viacerých disciplínach zmerali sily so žiakmi zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
V šachu si proti sebe sadli 3-þlenné družstvá. Hrali systémom
2x15 minút na tri kolá- každý Slovák proti každému Poliakovi.
Našu školu reprezentovali siedmaci Marek Laš, Jakub Mitrenga
a šiestak Michal Zakucia. V poĐskom družstve hrali dve dievþatá
a jeden chlapec. Pohár víĢaza si napokon odnieslo družstvo ZŠ
s MŠ ýierne – Vyšný koniec, keć svojho súpera hladko zdolalo
najvyšším možným výsledkom 9:0. Akcia prebehla v priateĐskej
atmosfére, deti sa skamarátili a komunikovali spolu nielen
o šachu. Verím, že sa zas opäĢ spolu stretnú na podobných
akciách.
Ing. Slávka Jurÿíková, Šachový krúžok

Matematický klokan
V tomto školskom roku 2014/2015 sa do medzinárodnej súĢaže
zapojilo z našej školy 24 žiakov. SúĢaž nie je dotovaná štátom,
žiaci si sami musia zaplatiĢ štartovné, aby sa mohli otestovaĢ
s deĢmi z iných krajín. Na našej škole tento rok oslavujeme veĐký
úspech našich žiakov, z ktorých až 10 dosiahlo titul úspešného
riešiteĐa. Sme na nich patriþne hrdí. Patria medzi nich:
Sofia Koperová 1.A, Jozef Bacula 1.A, Patrik Miko 2.A, Ela Klanduchová 2.A, Tomáš Krþmárik 3.A, Miriam Miková 4.A, Viktória
Ganderáková 4.A, Patrik Majchrák 6.A, Andrej Jašurek 6.B, Lukáš Kopecký 9.B.

Náš lektor Richard
Na konci školského roka môžeme povedaĢ, že sme ho na našej
škole v rámci cudzích jazykov mali veĐmi pestrý. Postaral sa o to
i náš hosĢ – lektor z Kostariky, ktorý u nás pôsobil od októbra do
júna. Richard Chavarria priniesol do našej školy trochu exotiky.
Každý utorok sa žiaci 3. až 9. roþníka nevedeli doþkaĢ, kedy
príde práve na ich hodinu. Sme veĐmi radi, že to mnohých žiakov
- i tých najmladších - motivovalo k používaniu angliþtiny i mimo
vyuþovacích hodín. Dúfame, že im toto nadšenie ostane
i naćalej a táto skúsenosĢ im bude motiváciou v ćalšom zdokonaĐovaní angliþtiny.
Mgr. Stanislava Krÿmáriková, Mgr. Jana Grochalová

Medzinárodný deė detí
DĖa 02. 06. 2015 nastal vytúžený sviatok všetkých detí v našej
materskej škole ýierne – Vyšný koniec. Vyzbrojení dobrou náladou, radosĢou a nedoþkavosĢou sme sa pobrali na futbalové
ihrisko. Cestu sme si krátili spievaním obĐúbených detských
pesniþiek. Na ihrisku nás už þakali pani školníþky, ktoré nám
chystali voĖavú dobrotu a jej vôĖu sme už cítili široko – ćaleko.
Rozdelili sme sa do družstiev a odštartovali sme športové hry

str.9

ýAS

a súĢaže. Deti skákali vo vreciach, behali okolo prekážok, triafali
do brány a nakoniec ihrisko zaplavilo more krehkých bubliniek,
s ktorými sa deti zabavili, zatancovali, pošantili. Po nároþnej
zábave sme sa presunuli k stolom, kde sme už mali pripravené
chutné opekané špekáþiky. Posilnili sme sa jedlom a osviežili
vodou a pobrali sme sa ešte na futbalové ihrisko. Pani zástupkyĖa vyzvala všetky deti, aby sa postavili okolo kruhu na ihrisku
a s veĐkou radosĢou im oznámila, že za svoje výkony bude každý
odmenený medailou. Bol to deĖ, kedy na žiadnej detskej tvári
nechýbal úsmev, radosĢ, šĢastie, to najkrajšie, þo dieĢa môže
daĢ.
Bc. Renáta Cyprichová

školstvo

Sokoliar v našej škôlke
Do našej materskej školy ýierne – Vyšný koniec zavítala vzácna
návšteva. Prišiel pán Dušan Danko z Pezinka so svojimi cviþenými dravcami ( plamienka driemavá, kuvik obyþajný, krkavec
þierny, jastrab, sokol,..). Bolo ich naozaj veĐa a každému našiel
miesto na tráve, kde ich musel priviazaĢ, aby neodleteli.
O každom nám nieþo porozprával a deti si mohli vyskúšaĢ aj
dravca chytiĢ. Pán Danko nasadil nebojácnym deĢom rukavicu
a už o chvíĐu sedel na nej krásny dravec. Deti mali z toho pekný
zážitok a nielen to, odniesli si aj mnoho cenných informácií
z oblasti environmentálnej výchovy. Budeme sa urþite tešiĢ na
ćalšie letové ukážky a zážitky týchto úžasných dravcov pána
Danka aj nabudúce.

Deė Veselých zúbkov

Bc. Renáta Cyprichová

DĖa 4.6.2015 sa v materskej škole ýierne – Vyšný koniec konal
deĖ veselých zúbkov. Je to projekt, do ktorého sme sa zapojili už
štyrikrát. Bolo to veĐmi príjemné posedenie. Hlavným cieĐom bolo
zaujímavou a hravou formou vzbudiĢ záujem o þistenie zúbkov.
Pozeraním videoklipu sa oboznámia so starostlivosĢou o svoj
chrup, o zdravých a nezdravých potravinách, o obmedzovaní
sladkostí a sladkých nápojov a o využití rôznych iných prostriedkov ústnej hygieny. Po celý týždeĖ sme s deĢmi pozerali päĢ
edukaþných rozprávok a uþili sa pouþné zúbkové pesniþky. Zamerali sme sa hlavne na videoklip o zubožrútovi, lebo cieĐom
tohtoroþného projektu bolo potrebné zhotoviĢ zo škatuliek pást,
kefiek, zubných nití, ústnych vôd najoriginálnejšieho zubožrúta.
Deti poprinášali odpadový materiál a potom pod vedením pani
uþiteliek zaþali tvoriĢ. Dúfam, že sa nám spoloþne toto dielo
vydarilo a tešia sa nielen deti, ale aj rodiþia, ktorí þasto neveria
svojim deĢom, že na þo nám budú prázdne obaly zubných pást þi
opotrebované kefky. Verím, že informácie, ktoré deti nadobudli,
im ostanú na celý život, a že táto potvorka – zubožrút, nenavštívi
naše zúbky.
Božena Frollová

Triangel 2015
Medzinárodný deĖ detí sa tradiþne nesie v duchu súĢaží medzi
obcami ýierne, Svrþinovec a Skalité. Sily si medzi sebou merajú
deti zo škôl ZŠ Svrþinovec, ZŠ ýierne – Ústredie, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec, ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité
a ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov. V silnej konkurencii získali žiaci
našej školy veĐmi pekné umiestnenia.:
Skoky vo vreci na ÿas; 1. miesto; Branislav Padyšák
Skoky vo vreci na ÿas; 2. miesto; Viktória Ganderáková
Hod na cieđ kriketovou loptou; 3. miesto; Miriam Miková
Bežecká štafeta miešaných družstiev; 2. miesto; Jessica
Šmatlavová, Daniel Jurþík, Adam Kubica
Vybíjaná – dievÿatá; 2. miesto; Dominika Gavláková, Klaudia
ýanecká, Daniela Vorková, Tatiana Jašurková, Pavla Klužáková,
Laura Kullová, Lucia ýamborová
Futbal – chlapci; 2. miesto; Juraj Najdek, Martin Jurga, Zdenko
Jurga, Dominik Klušák, Lukáš Kopecký, Patrik Kubalík, Lukáš
Padyšák, Jozef Serafín, Peter Jurga, Damián Benko, Jozef Mrmus
Mgr. Đubomír Belko

Základná škola þierne - Ústredie
Deė Zeme
22. apríla sa na našej škole zelenalo všetko! Preþo? V tento deĖ
sme si v zelenom obleþení pripomenuli DeĖ zeme. Naše životné
prostredie je zneþisĢované a niþené þoraz viac. VerejnosĢ þasto
kladie vinu na plecia uþiteĐom, lebo málo vychovávajú žiakov
k úcte a k starostlivosti o prostredie, v ktorom žijú.. Aby sme
spestrili vyuþovací proces našim žiakom a prostriedky realizácie
environmentálnych cieĐov priblížili þo najbližšie k reálnemu životu, zorganizovali sme DeĖ Zeme. Žiaci vyþistili okolie školy a
vyzbierali z brehov rieky ýierĖanky okolo 40 vriec odpadu.
V pravidelných intervaloch v þistení okolia školy pokraþovali.

Mladší žiaci DeĖ zeme oslávili tak, že vytvorili vlajku Zeme z
recyklovateĐných, vyradených materiálov a vymysleli „ekologické
desatoro“, þo robiĢ, aby sa naša Zem mala dobre a prekypovala
zdravím a krásou.
Od septembra sme realizovali separovaný zber na škole. Zbierali
sme batérie, nefunkþné elektrozariadenia, papier a pomaranþovú
kôru. Nazbierali sme 130 kg batérií, 230 kg malých elektrospotrebiþov, papiera a 30 kg pomaranþovej kôry. Všetky nazbierané
druhotné suroviny sme vymenili za stavebnice a toaletný papier.
Mgr. Božena þasnochová
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Sviatok našich mamiÿiek
ByĢ matkou je najkrajším povolaním v živote ženy. Druhá májová
nedeĐa je dĖom, kedy si všetci vyhradíme þas, aby sme svojej
mame vyjadrili vćaku za všetku jej lásku, starostlivosĢ, obetavosĢ
a trpezlivosĢ. Žiaci a uþitelia Základnej školy ýierne – Ústredie
spoloþne pripravili darþek a 7. mája 2015 pri príležitosti DĖa
matiek zorganizovali slávnosĢ pre všetky mamy a staré mamy.
Kultúrny program otvoril riaditeĐ školy Mgr. Rastislav Kruták a
príspevky jednotlivých tried uvádzali SoĖa Krenželáková a Kristína Špiláková. Bolo to popoludnie plné básní, piesní, scénok a
rozprávok, ktorých hlavným motívom bolo poćakovanie mamám.
SlávnosĢ ukonþil pán starosta Ing. Pavol Gomola svojím príhovorom. Ešte raz všetko najlepšie, mamiþky!

školstvo

3. ZŠ Skalité – Kudlov
Futbal – dievþatá:
1. ZŠ Svrþinovec
2. ZŠ ýierne – Ústredie
3. ZŠ Skalité sv. Andreja Svorada a Benedikta
Futbal – chlapci:
1. ZŠ Skalité – Kudlov
2. ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec
3. ZŠ ýierne – Ústredie
VeĐká vćaka patrí Obecnému úradu ýierne za pomoc pri organizácii, zabezpeþení obþerstvenia a cien pre víĢazov. Tešíme sa o
rok!
Vedenie ZŠ - Ústredie

Ing. Beáta Jakubcová

Kysucký triangel – MDD
Tohto roku sa Základná škola ýierne – Ústredie stala organizátorom DĖa detí. Tento pekný sviatok našich zverencov už pár
rokov oslavujeme športom a súĢažami. Takmer 200 žiakov základných škôl Kysuckého triangla si prišlo zmeraĢ sily v šiestich
disciplínach do areálu Športového klubu ýierne a jedna disciplína, vybíjaná dievþat, prebehla v športovom areáli ZŠ ýierne –
Ústredie. Nie všetci mohli zvíĢaziĢ. Taký šport bezpochyby je.
Ako sa teda darilo tým najúspešnejším?
Bežecká štafeta miešaných družstiev:
1. ZŠ Skalité - Kudlov (Vanesa Grochalová, Patrik KaĖa, Ján
Kušnír)
2. ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec (Jessica Šmatlavová, Daniel
Jurþík, Adam Kubica)
3. ZŠ ýierne – Ústredie ( Daniel Verguliak, Patrik Štefánik, Viktória Švancárová)
Hod na cieĐ kriketovou loptiþkou - chlapci:
1. Pavol Gomola, ZŠ ýierne – Ústredie
2. Adam Hraboš, ZŠ Skalité – Kudlov
3. Patrik Štefánik, ZŠ ýierne – Ústredie
Hod na cieĐ kriketovou loptiþkou - dievþatá:
1. Zuzana Michnicová, ZŠ Svrþinovec
2. Dominika Tatarková, ZŠ Skalité sv. Andreja Svorada a Benedikta
3. Miriam Miková, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec
Skoky vo vreci - chlapci:
1. BraĖo Padyšák - ZŠ ýierne – Vyšný koniec
2. Lukáš Petrák, ZŠ Skalité – Kudlov
3. Samuel Majchrák, ZŠ Skalité – Kudlov
Skoky vo vreci - dievþatá:
1. Terézia Fuchsová, ZŠ Skalité sv. Andreja Svorada a Benedikta
2. Viktória Ganderáková, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec
3. Kamila TurĖová, ZŠ ýierne – Ústredie
Vybíjaná – dievþatá:
1. ZŠ Skalité sv. Andreja Svorada a Benedikta
2. ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec

Deė detí v školskom klube
DĖa 29.mája 2015 deti zo Školského klubu pri Základnej škole
ýierne – Ústredie pri príležitosti Medzinárodného dĖa detí navštívili Detské zábavné centrum „Domino“ v ýiernom na Vyšnom
konci. Popoludnie si príjemne spestrili zábavnými hrami a posedením spojeným s obþerstvením, ktoré pre ne pripravili manželia
Kysovci. Pri odchode každé dieĢa dostalo sladký darþek. Touto
cestou ćakujem p. Miroslavovi Kysovi a jeho manželke Zuzane
za pohostinnosĢ a prijatie v ich zábavnom centre. VeĐká vćaka i
p. Zdenkovi Martausovi za bezplatnú dopravu.
Anna þimborová, vychovávateđka ŠK

Olympijský deė v našej škole
Druhý jún bol pre deti zo ZŠ ýierne - Ústredie nezabudnuteĐným
zážitkom, nakoĐko sa uskutoþnil 2. roþník Olympijského dĖa pri
príležitosti MDD. Táto akcia bola tradiþne zverená do rúk najstarších žiakov. Naši deviataci si všetko vopred naplánovali a svedomito pripravili. Pre ostatné triedy prichystali jednotlivé stanovištia týchto ôsmich disciplín:
1. Kolky
2. Hod kriketovou loptiþkou na cieĐ
3. Skákanie vo vreci
4. Prenášanie vody na lyžiþke
5. Prenášanie pingpongovej loptiþky na lyžiþke
6. Štafetový beh
7. Skok do piesku
8. PreĢahovanie lanom
SúĢažilo sa v 4 kategóriách: prváci proti druhákom, tretiaci proti
štvrtákom, piataci proti šiestakom a siedmaci zápolili s ôsmakmi.
Deti preukázali veĐkú súĢaživosĢ, fyzickú zdatnosĢ, nebojácnosĢ a
obrovský zápal hlavne pri preĢahovaní lanom a štafetovom behu.
VeĐmi sa im páþil aj hod na cieĐ, kolky a skákanie vo vreci. Svojich spolužiakov nadšene povzbudzovali pri všetkých športových
disciplínach.
Naši deviataci sa svojej úlohy organizátora zhostili veĐmi dobre.
Hlavne žiaþka SoĖa Majchráková, ktorá pripravila tabuĐky hodnotenia, celú súĢaž uviedla a s pomocou spolužiakov aj spravodlivo
vyhodnotila.
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Putovné poháre tento rok získali žiaci 2., 4., 6. a 8. roþníka,
ktoré im na záver slávnostne odovzdal pán riaditeĐ Rastislav
Kruták. Už teraz sa tešíme na 3. roþník tejto vydarenej
športovej akcie.
Ing. Marta Oškrobaná

HOW the GRANDPA pulled the REPKA
9. 6. 2015 sa zúþastnili žiaci našej školy na bábkovo-þinohernom
predstavení v anglicko–slovenskom prevedení. Predstavenie
bolo koncipované ako inscenovaná uþebná pomôcka. Na deti
þakal tajuplný svet jednej z najpopulárnejších rozprávok. Názov
predznamenával rozprávkovú klasiku. Netradiþné stvárnenie
však prinieslo mnoho príjemných prekvapení. Príbeh bol vyplnený vtipnými zápletkami, ktoré majú svoj základ v pestovateĐských
postupoch a prácach okolo domu. Mladý divák dostal možnosĢ
dozvedieĢ sa, kto všetko záhradu obýva, þo všetko sa v nej deje
a pestuje. Akþný charakter príbehu bol dosiahnutý použitím
pestrej a variabilnej scény, kombináciou bábok s tieĖovým divadlom a dynamickou hudobnou produkciou .
Ing. Jana Kužmová

Ako sme sa ocitli v stredoveku
Jedného dĖa nám pani uþiteĐka oznámila, že k nám prídu šermiari. VeĐmi som sa tešila, kedy bude ten DEĕ.
Vo vysnívané ráno sme sa zhromaždili na školskom dvore. Na
ihrisku už boli pripravení dvaja šermiari obleþení v stredovekých
kostýmoch. Dvoch žiakov našej školy tiež obliekli do zaujímavého obleþenia. Jedného do odevu zbrojnoša a druhého ako bohatého kupca. Predviedli nám súboj s meþmi, dýkami a streĐbu
z luku. MĖa najviac zaujal luk. Bol drevený, dlhý okolo jedného
metra a zaujímavo sa naĖ naĢahovala tetiva. Šíp meral približne
pol metra. Na jednom konci mal ostrý hrot a na druhom konci mal
pierka, ktoré mu pomáhajú pri lete. Najlepšie luky vraj dostrelia
až do vzdialenosti 800 metrov. Lukostrelec dokáže za jednu
minútu vystreliĢ z luku až 15 šípov.
Na záver sme si mohli zbrane chytiĢ do ruky alebo vyskúšaĢ
nieþo z obleþenia. Šermiarov sme odmenili veĐkým potleskom.
Vystúpenie sa mi veĐmi páþilo. Dozvedela som sa veĐa nového.
Pripomenulo mi to historický film Robin Hood.
Adriánka Rudinská, žiaÿka 5.A triedy, ZŠ þierne – Ústredie

þo je „agility“?
Pre mnohých z nás je význam tohto slova urþite hádankou, pre
Sárku Gerátovú, žiaþku VIII. A triedy ZŠ ýierne - Ústredie, ktorá
nás na školských podujatiach zaujala krásnym vystúpením so
svojím psíkom, srdcovou záležitosĢou. ýlánky o nej sa už objavili
vo viacerých þasopisoch. Chcete sa aj vy dozvedieĢ viac? Nech
sa páþi, þítajte...
ýo je tvojou záĐubou?
Mojím koníþkom sú psíky a všetko okolo nich. S mojím psíkom
sa venujeme predovšetkým športu agility.
ýo znamená slovo „agility“?
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Je to kynologický šport, ktorý vznikol ako menšia alternatíva
parkúrového skákania koní. Psovod so psíkom prekonávajú
rôzne prekážky ( slalom, tunely, kladiny, skákanie), priþom psovod môže pomáhaĢ len slovnými pokynmi a pohybom tela.
Ako si sa dostala k agility?
K agility som sa dostala cez internet, konkrétne cez youtube a
program Crufts.
Ako dlho sa venuješ tomuto športu?
SúĢažne od apríla 2013.
Aké úspechy si dosiahla?
VeĐmi dôležité boli pre mĖa naše prvé neoficiálne preteky v Mošovciach i naše prvé umiestnenie na 2.mieste o rok neskôr.
V Lazanoch sme pretekali so slovenskou špiþkou, v Chrenovci
sme skonþili na 1.mieste. V tomto roku sme dosiahli tieto úspechy: Neoficiálny agility pretek Mošovce, 1. Miesto v kategórii
pokroþilí médium. Agility trojskúšky Lazany, 1. miesto v kategórii
MA1. Majstrovstvá Slovenska detí a mládeže 2015: Majster
Slovenska detí, II. Vicemajster družstiev.
S ġapkou sa venuješ aj dogdancingu. Za aký þas ju dokážeš
nauþiĢ triky?
Áno, venujem sa dogdancingu, ale len okrajovo. ġapke trvá
zvládnutie každého triku rôzne dlho.
ýo by si odporuþila tým, ktorí chcú zaþaĢ s týmto športom?
Som len zaþiatoþník, tak neviem daĢ nejaké extra rady. Najdôležitejšia je motivácia psíka hraþkami alebo pamlskami. To sú
moje vlastné skúsenosti!
Rozhovor pripravila Izabela Richterová, VII.A

Úspechy našich chemikov
Chémia je jeden z predmetov, ktorý žiaci s obĐubou oznaþujú ako
„Ģažký“. No naši dvaja deviataci, Matej Tarana a Ján Haladej,
dokázali, že sa dá zvládnuĢ na výbornú. Zo školského kola chemickej olympiády postúpili na okresné kolo, kde boli obaja
úspešnými riešiteĐmi. Kećže sa Matej umiestnil na krásnom
druhom mieste, bol pozvaný na Krajské kolo CHO, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši na Gymnáziu M. M. Hodžu. Tu si
zmeral sily s 27-imi rovesníkmi. So ziskom 81,5 bodov sa stal
úspešným riešiteĐom aj krajského kola. Tešíme sa z úspechov
našich žiakov a veríme, že svoj talent budú rozvíjaĢ aj poþas
ćalšieho štúdia na stredných školách.
Ing. Marta Oškrobaná

Žijeme futbalom
Futbal je športová hra, ktorá má formu športového boja. Prebieha
podĐa urþitých zákonitostí a dohovorených pravidiel. Korene
futbalu siahajú do dávnej minulosti. Postupne sa stal najobĐúbenejším športom na celej planéte. V súþasnosti patrí medzi tzv.
veĐké športové hry, ktoré hrajú tisíce hráþov v každej krajine a
sledujú priaznivci na celom svete. Vznikol prirodzeným spôsobom zo starých loptových hier, ktoré možno nájsĢ v rôznych
obmenách na všetkých kontinentoch. Aj v našej škole sa mu
venujeme hlavne v krúžkoch. Organizujeme turnaje dievþat i
chlapcov. O túto þinnosĢ je obrovský záujem. V mesiaci máj sme
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dosiahli aj niekoĐko úspechov. Dievþatá vyhrali okresné kolo
Jednota cup a v regionálnom kole skonþili na druhom mieste.
Chlapci skonþili v obvodovom kole Jednota cup z piatich mužstiev na 2.mieste.Postupoval však iba víĢaz. Veríme, že záujem
o tento šport neutíchne a dosiahneme ešte lepšie výsledky.
Mgr. Daniel Drastich

Milí rodiÿia!
Darovanie 2% Vašej dane patrí k humánnym þinom, ktorý výrazne pomáha našej škole. Súþasná doba je Ģažká, preto Vám ćakujeme za každé euro venované nadácii Spoloþne pre región.
Poukázaním týchto financií ste prejavili Základnej škole ýierne –
Ústredie podporu a zároveĖ ocenenie našej práce. Ćakujeme
Vám za dôveru. Získané finanþné prostriedky budú použité na
zakúpenie uþebných pomôcok pre Vaše deti.
Prajeme Vám vo Vašej práci veĐa zdravia, úspechov
a spokojnosti. Tešíme sa na ćalšiu spoluprácu.

školstvo

vleþku. Potom upravili okolie posedenia, natreli laviþky, vysadili
kvety a okrasné trávy. „Na ihrisku chceme tráviĢ veĐa voĐného
þasu poþas letných prázdnin, ale okolie tohto ihriska sa nachádzalo v hroznom stave“, hovorí Natália. Naším zámerom bolo
toto okolie obnoviĢ a upraviĢ tak, aby to bolo príjemné a krásne
miesto. Vytvorili sme útulné miesto pre všetkých našich priateĐov,
ktorí si radi na tomto športovisku zahrajú rôzne hry. Do budúcnosti chceme osloviĢ aj dospelých z našej komunity s cieĐom
posilniĢ komunitný život, spoznaĢ Đudí, v blízkosti ktorých žijeme
a urobiĢ z tejto aktivity každoroþnú tradíciu.
srž. Mgr. Marcela Voreková

Hádaj, kto som!
Príroda nás baví! Máme ju radi a chceme ju spoznávaĢ! Tieto
slová potvrdili naši piataci na hodinách biológie vytvorením krátkych ilustrovaných hádaniek o zvieratkách. A þo vy, milí þitatelia,
uhádnete?

Kolektív pracovníkov ZŠ þierne – Ústredie

PoĈakovanie dobrým đuĈom
Touto cestou sa chceme poćakovaĢ Pozemkovému združeniu
s.r.o. ýierne, Ing. Jozefovi KráĐovi, pani Marcelke Sloviakovej za
zabezpeþenie stromþekov a pánovi Jaroslavovi Majchrákovi
(MAJK ýierne) za zámkovú dlažbu do malého náuþného chodníka, ktorý sme zaþali budovaĢ pri našej ZŠ pri príležitosti DĖa
Zeme. VeĐké „ćakujeme“ patrí i Mgr. Milanovi Majchrákovi, ktorý
svojím sponzorským darom , sladkými koláþikmi, potešil žiakov
našej školy poþas Malého olympijského dĖa pri príležitosti MDD.
Uÿitelia a žiaci ZŠ þierne – Ústredie

Som plaz a nie som jedovatá. Moju suchú
kožu pokrývajú rohovinové šupiny. Žijem
v blízkosti vôd a pochutnám si na myšiach,
žabách a menších rybách. Mám roztiahnuteĐné þeĐuste, korisĢ prehĎtam vcelku. Spoznáš
ma podĐa žltých alebo bielych polmesiaþikovitých škvĚn na hlave.
(akvožu)
Ferko Findura

PoĈakovanie
Rodiþovské združenie, ktoré pracuje pri Základnej škole ýierne –
Ústredie, každoroþne organizuje plesy, z ktorých finanþný výĢažok venuje našej škole na zakúpenie pomôcok. V tomto školskom roku sme z darovaných peĖazí zakúpili dataprojektor,
notebook, premietacie plátno a úchytnú konzolu na dataprojektor
do jednej triedy. Novú lampu do dataprojektoru a softfér do poþítaþa, do skladu pomôcok na telesnú výchovu regály, knihy do
uþiteĐskej knižnice, CD a DVD pre jednotlivé vyuþovacie predmety.
Touto cestou ćakujeme všetkým obetavým rodiþom, ktorí pracujú v RZ za ich nezištnú pomoc a dôveru. Prajeme im veĐa síl!
Vedenie ZŠ þierne - Ústredie

Ber si príklad a pridaj sa k nám
Ide o názov projektu, ktorý organizovala žiaþka 8. roþníka Základnej školy ýierne – Ústredie Natália Voreková. Spolu so
spolužiakmi sa zapojili do výzvy Nadácie Orange a získali finanþné prostriedky v rámci Grantu pre optimistov. Všetkým spoloþne aj s kamarátmi z našej obce sa podarilo skrášliĢ okolie
ihriska pri cintoríne. Skupina mladých nadšencov vyzbierala
odpadky a neporiadok v okolí ihriska, ktorého bolo na jednu

Patrím medzi lesné vtáky. Telo mám pokryté
perím. Som sĢahovavá, na zimu odlietam do
teplých krajín. Vajíþka znášam na zem
a v zobáku ich prenášam do hniezd iných
vtákov, odkiaĐ vytláþam ich mláćatá.
V potrave uprednostĖujem chlpaté húsenice.
(akþukuk)
SoĖa Truchliková

Mám valcovité lesklé telo, ktoré pláva
v þistých vodách smelo.
Kormidlujem silným chvostom, vo Váhu, þi
Dunaji som stálym hosĢom.
Ryby, raka a aj hmyz, v mojej potrave objavíš.
(ardyv)
Marián Capek

Mgr. Ivana Nekorancová
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Kultúrne, spoloÿenské a športové podujatia obce þierne uskutoÿnené
v mesiacoch marec – jún 2015
22. marec - 28. roÿník Jozefovského behu a 8. roÿník memoriálu Jána Konôpku,
Organizátor: Obec ýierne, ŠK ýierne
SúĢažilo 132 pretekárov.
Výsledky:
Mladšie žiaþky /6-8 rokov/ 600 m.:
1. miesto - Adriana Kuþerová, Zborov nad Bystricou
Mladší žiaci /6-8 rokov/ 600 m.:
1. miesto - Alexander Potoþár, Skalité
Mladšie žiaþky /9-11 rokov/ 1200 m.:
1. miesto - Anna Cagašová, Frýdek Místek
Mladší žiaci /9-11 rokov/ 1200 m.:
1. miesto - František Szkatula, Jablunkov
Staršie žiaþky /12-14 rokov/ 1800 m.:
1. miesto - Gabriela Kubašková, Raková
Starší žiaci /12-14 rokov/ 1800 m.:
1. miesto - Adrián Kocifaj, BK Zborov
Juniorky /15-18 rokov/ 5900 m.:
1. miesto - Ivana Lubojacka, Jablunkov
Juniori /15-18 rokov/ 5900 m.:
1. miesto - Marek Chrascina, Jablunkov
Ženy /nad 35 rokov/ 5900 m.:
1. miesto - Alena Pochybová, MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto
Ženy / hlavná kategória/ 5900 m.:
1. miesto - Nikola Štefundová, MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto
2. miesto - Jana Byrtusová, Jablunkov
3. miesto - Anna Balošáková, Stará Bystrica
Muži /nad 40 rokov/ 11 800 m.:
1. miesto - ďuboslav Kuþák, KKM ýadca
Muži /nad 50 rokov/ 5 900 m.:
1. miesto - Ladislav Sventek, GORAL MARATÓN
Muži /nad 60 rokov/ 5900 m.:
1. miesto - Jozef Majerík, KKM ýadca, þas - 25:10
Muži /hlavná kategória/ 11 800 m.:
1. miesto - Jakub Benko, MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto
2. miesto - Adam Gaura, TJ TĜinec
3. miesto - Martin Kais, Proefekt Žilina
26. – 29. marca
ChovateĐská prehliadka poĐovníckych trofejí zo zveri ulovenej
v regióne Kysúc v poĐovníckej sezóne 2014 - 2015, ktorá sa
konala v sále kultúrneho domu v ýiernom.
Združenie poĐovníckych spoloþností ýierne, Svrþinovec, Slovenská poĐovnícka komora a Obec ýierne pripravili sprievodnú výstavu výtvarných prác žiakov základných a materských škôl
z obcí ýierne a Svrþinovec na témy: Krásy našej prírody, PoĐovník a jeho pes, Zvieratá v našich lesoch, Ako sa staraĢ o našu
prírodu. Zo 163 prác porota v zložení: ďudmila Mikulová, Janka

Grochalová, Anna Pagáþová, Božena ýasnochová a Anna Šutá
vyhodnotila naj výtvarné práce:
Deti MŠ: Adam Vorek , Šimon Kotyra , Marika Labajová , Sebastián Krišica , Ivona Bestvinová
Deti z roþníkov 1.- 4. : Magdaléna Chromiaková ,Viktória Koperová , Sofia Koperová , Miriam Miková , Izabela Lašová
Deti z roþníkov 5.- 9. : Erik Cyprich , Vilma Agnesa ýanecká ,
Anna Grochalová , Adela Bestvinová , Matej Mikula
Cenu poroty získala: Monika Paštrnáková
Skromné vecné odmeny pre jednotlivcov i školy zakúpila PoĐovnícko-ochranárska spoloþnosĢ ýierne, v ktorej sú zlúþení þierĖanskí poĐovníci. Odmeny pre ocenených a pre školy odovzdali
zástupcom základných a materských škôl Ing. Jozef Kubica a
Ing. Jozef Pohanþeník.
Výstavu inštalovali a organizaþne zabezpeþovali: Iveta Bobulová
a Anna Šutá.
21. apríl - Divadelné predstavenie CHLAPþEK SYNþEK
Pre deti z MŠ a žiakov ZŠ ýierne – Ústredie sa v sále kultúrneho
domu v ýiernom uskutoþnilo v rámci 48. roþníka Palárikovej
Rakovej v spolupráci s KKS v ýadci divadelné predstavenie.
DeĢom sa predstavilo profesionálne divadlo JAJA Bratislava,
bábkohereþka Mgr. art. Jana Pokorná Kelemenová v divadelnej
hre Chlapþek synþek.
Poþet divákov: 180
24. apríl - Volejbalový turnaj pedagógov a zamestnancov
obcí
Organizáítor: ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec
Miesto: telocviþĖa ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec
Spolu družstiev: 3 (zamestnanci obcí ýierne, Skalité, Svrþinovec,
školy ýierne, školy Skalité)
Výsledné poradie:
1. miesto školy ýierne
2. miesto zamestnanci obcí ýierne, Skalité, Svrþinovec
3. miesto školy Skalité
1. máj 2015 - Stavanie mája na Trojmedzí, Na Trojmedzí žijú
bratia
DĖa 1. 5. 2015 Trojmedzie opäĢ ožilo duchovne i kultúrne. Slovenskí, poĐskí a þeskí veriaci, slovenskí a poĐskí hasiþi, þlenovia
slovenských a poĐských folklórnych zoskupení prišli v spoloþnom
sprievode na Trojmedzie. Tieto spriatelené národy – bratia - sa
stretli pri slávení svätej omše, ktorú celebroval poĐský kĖaz Jóĩwiak Wiesław spoloþne so slovenským kĖazom ThLic. Radovanom Petrekom. Po svätej omši bol posvätený aj novoosadený
monolit na Trojmedzí, na ktorom sa nachádzajú smery
a vzdialenosti z tohto Trojmedzia k ćalším štyrom trojmedziam
nachádzajúcim sa na Slovensku a tiež k hlavným mestám jednotlivých susediacich štátov.
Po slávení spoloþnej svätej omše nasledoval kultúrny program,
ktorý sa zaþal stavaním mája na Trojmedzí. Najskôr slobodné
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dievþatá z folklórnych zoskupení ozdobili rôznofarebnými stužkami máj a priviazali naĖ i štyri zástavy: slovenskú, þeskú, poĐskú a taktiež zástavu Európskej únie. Po vyzdobení nastúpili na
rad mocní poĐskí a slovenskí hasiþi, ktorí spoloþne postavili 17
metrov vysoký máj za spevu þierĖanskej folklórnej skupiny
Ozvena a makovskej folklórnej skupiny Makovanka. Kultúrny
program pokraþoval ćalej. Celým Trojmedzím sa ozýval krásny
spev folklórnych zoskupení zo Slovenska a PoĐska. Krásne piesne zazneli v podaní Detského folklórneho súboru Cipoviþka
a Speváckej skupiny Spievanky zo Žiliny, Folklórnej skupiny
Makovanka z Makova, miestnej Folklórnej skupiny Ozvena
z ýierneho a Folklórneho súboru Svrþinka zo Svrþinovca. Na
Trojmedzí sa nerozozvuþali len slovenské piesne, ale i poĐské
v podaní Zespółu Regionálneho Istebna, Zespółu Malý Koniaków
a Zespółu Regionálneho Koniaków. Na 1. mája Trojmedzie ožilo
krásnym spoloþným bratským stretnutím spriatelených národov
a každý úþastník mohol zažiĢ duchovný i kultúrny zážitok. ďudová hudba, spev a tanec sa rozliehala celým Trojmedzím. PriateĐská nálada a príjemná atmosféra bola jedineþná. Vćaka týmto
každoroþným krásnym stretnutiam si pripomíname hodnoty, ako
je priateĐskosĢ a vzájomná tolerancia, a tým sa rozvíjajú
a udržiavajú dobré vzĢahy na hraniciach troch štátov.
Slávenie svätej omše na Trojmedzí a Prehliadka amatérskych
folklórnych súborov sú dve aktivity mikroprojektu s názvom Na
Trojmedzí žijú bratia (þíslo mikroprojektu: PL-SK/IPP/III/125),
ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraniþnej spolupráce PoĐsko – Slovenská republika 2007-2013.
Srdeþná vćaka patrí všetkým zúþastneným a všetkým, ktorí sa
akýmkoĐvek spôsobom priþinili k realizácii tohto krásneho podujatia!
Mgr. Mária Stráėavová
10. máj - Deė matiek
Každý rok sa druhá májová nedeĐa nesie v znamení osláv všetkých mamiþiek. Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voþi svojim deĢom. V tento významný deĖ pravidelne pripravuje obec ýierne, Príspevková organizácia TES ýierne kultúrny
program pre všetky mamiþky. Tento rok vystúpila skupina SENZUS a FSk OZVENA. Toto podujatie je obĐúbené u malých i
veĐkých a teší sa každoroþne z bohatej úþasti.
25. máj – 25. september
Výstava olejomalieb maliarky ďudmily Hudecovej zo Skalitého
pod názvom: Putovanie za svetlom v Obecnej knižnici
v ýiernom.
29. máj - Deė detí Kysuckého triangla
Tohto roku sa Základná škola ýierne – Ústredie stala organizátorom DĖa detí. Tento pekný sviatok našich zverencov už pár
rokov oslavujeme športom a súĢažami. Takmer 200 žiakov základných škôl Kysuckého triangla si prišlo zmeraĢ sily v šiestich
disciplínach do areálu Športového klubu ýierne a jedna disciplína, vybíjaná dievþat, prebehla v športovom areáli ZŠ ýierne –
Ústredie.

kultúra a šport

Nie všetci mohli zvíĢaziĢ. Taký šport, bezpochyby, je. Ako sa
teda darilo tým najúspešnejším?
Bežecká štafeta miešaných družstiev:
1. ZŠ Skalité - Kudlov (Vanesa Grochalová, Patrik KaĖa, Ján
Kušnír)
Hod na cieĐ kriketovou loptiþkou - chlapci:
1. Pavol Gomola, ZŠ ýierne – Ústredie
Hod na cieĐ kriketovou loptiþkou - dievþatá:
1. Zuzana Michnicová, ZŠ Svrþinovec
Skoky vo vreci - chlapci:
1. BraĖo Padyšák - ZŠ ýierne – Vyšný koniec
Skoky vo vreci - dievþatá:
1. Terézia Fuchsová, ZŠ Skalité sv. Andreja Svorada
a Benedikta
Vybíjaná – dievþatá:
1. ZŠ Skalité sv. Andreja Svorada a Benedikta
Futbal – dievþatá:
1. ZŠ Svrþinovec
Futbal – chlapci:
1. ZŠ Skalité – Kudlov
31. máj - XI. roÿník Medzinárodný šachový turnaj v þiernom
Organizátor: Obec ýierne, Kysucký triangel
9. jún divadelné predstavenie O repke
V sále kultúrneho domu sa uskutoþnilo pre žiakov ZŠ ýierne –
Ústredie anglicko-slovenské divadelné predstavenie pod názvom
O repke. Spolu detí: 160

Pripravujeme
II. roÿník Európskeho cyklistického pikniku na Trojmedzí
(rádio Katowice, rádio Ostrava, rádio Regina)
Piknik so zaujímavy programom:
- cyklistický výlet cez Slovensko, ýesko a PoĐsko,
- preteky na horských bicykloch XC“Ttrojhraniþie MTB“,
- vystúpenie hudobných skupín z ýeska, Slovenska, PoĐska
a Maćarska,
- gastronomické stánky regionálnych kuchýĖ,
- stánky umelcov a Đudových remeselníkov,
- súĢaže, program pre deti.
Pre úþastníkov sú pripravené cyklistické trasy v dĎžke: 7 km, 25
km a 60 km
21. jún
Medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov v rámci trojhraniþnej spolupráce ýesko, Slovensko, PoĐsko v Albrechticiach
/ýeská republika/.
28. jún - Slávnostná svätá omša Kostol sv. Petra a Pavla
þierne – Vyšný koniec.
Po omši bude kultúrne vystúpenie domácej FSk Ozvena, miestnych mažoretiek TINA a dvojice Katka a dedko Kubaþákovci.
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19. júl
81. výroþie založenie ŠK v ýiernom – futbalový turnaj mužov na
domácom ihrisku.

kultúra a šport

23. august
II. roþník MAJSTROVSTVÁ SVETA GORALOV V HORSKOM
MARATÓNE na Trojmedzí.

16. – 23. júl
XI. roþník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí –
„Najlepšia metóda predvídaĢ budúcnosĢ je jej tvorenie“
PätnásĢ detí z našej obce sa zúþastní v tomto termíne tábora
v poĐskej Istebnej. Organizaþné zabezpeþenie: Iveta Boulová

29. august
71. výroþie SNP – pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku
padlých.
5. september - Olympiáda partnerských obcí Vendrynč 2015
Športové zápolenie družstiev ýeskej republiky, PoĐskej republiky
a Slovenskej republiky v netradiþných disciplínách.

2. august
Celoobecné oslavy pri príležitosti konania miestnych hodov na
sv. Ignáca.
Hodové atrakcie, stánkový predaj, bohatý kultúrny program /v
areáli ZŠ ýierne – Ústredie/, v ktorom vystúpia mažoretky Elis
z Ochodnice, FSk Ozvena – krst prvého vydania CD þierĖanských Đudových piesní pod názvom ýIERNE DEDINA, FS MAŁY
KONIAKÓW (PL), taneþná skupina Cardio Dance s Johnym,
Jozef Pavlusík, hlavný hosĢ – JANA KOCIÁNOVÁ, dievþenská
hudobná skupina ONE REASON.
Po hlavnom programe sa v sále kultúrneho domu bude konaĢ
hodová zábava so skupinou AMADEO (z TV Šláger).

Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník Príspevková organizácia TES þierne
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk
Z m e n a p o d u j a t í v y h r a d e n á! Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej
stránky našej obce www.obeccierne.sk, z obecných vitrín, alebo
na telefónnych þíslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183. Podujatia organizované turistickým klubom AHA ýierne nájdete na
stránke: www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka – predseda klubu,
kontakt: 0915 183 410).

22. – 23. august
VII. roþník spoloþného stretnutia v slovensko - þesko – poĐskom
pohraniþí na Trojmedzí spojené so svätou omšou a I. roþník
stretnutia západoslovanských národov.


Obecná knižnica v þiernom
Otváracia doba Obecnej knižnice v ýiernom:
pondelok

8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

streda

8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

piatok

8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

Knižnica poskytuje prezenþné a absenþné výpožiþné služby kníh
(beletriu – romány, detektívky, sci-fi, náuþnú a odbornú literatúru
pre dospelých, krásnu a náuþnú literatúru pre deti a mládež) a
þasopisov (Nový þas bývanie, Život, Fifík, Kamarát, Bravo, Zorniþka, Vþielka, týždenník Kysuce), ktoré sú bezplatné. PodĐa
záujmu: medziknižniþnú výpožiþnú službu, služby internetu,
rezerváciu kníh a þasopisov, kopírovanie a kopírovanie z materiálov knižnice.

V roku 2014 sa zakúpilo 233 ks kníh a þasopisy : Fifík, Kysuce,
PLUS 7 dní, Nový þas Bývanie, Život, Kamarát . Celková hodnota za knižné tituly a þasopisy bola: 1 955,26 €. Z toho za knihy:
1717,88 €. Za þasopisy: 155,83 € a manipulaþný poplatok:
81,55 €. Darom Obecná knižnica obdržala jednu knihu.
Knihy zakúpené a darované v roku 2014 sú v prírastkovom zozname kníh zapísané od þísla 20 930 po þíslo 21 163 (þo je
spolu 234 ks kníh).
V knižnici v r. 2014 zaplatilo poplatok 401 þitateĐov. Z toho
275 detí, dospelých, dôchodcov 97 a študentov 29. Uskutoþnených vzdelávacích, kultúrnych a spoloþenských podujatí (besedy, exkurzie, kvízy, výstavy, výtvarné súĢaže, tajniþky ...) v roku
2014 bolo spolu 59 s úþasĢou 1656 úþastníkov.

Zápisné
sa
platí
na
jeden
kalendárny
rok:
deti: 0,50 €, študenti a dôchodcovia: 1 €, dospelí: 1,50 €.

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v þiernom
marec - jún 2015
Vieme, þo je Kolotoþ. Každý pondelok v Obecnej knižnici desaĢ
otázok pre žiakov základných škôl zo všeobecného prehĐadu,
Vašich desaĢ odpovedí a pre víĢazov vecné odmeny.

16. marec - 21. kolo Kolotoÿa
Dvadsiate prvé kolo Kolotoþa bolo šĢastným pre súrodencov
Miška a Martina Strýþkovcov zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec. SúĢažilo vás tridsaĢšesĢ.
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18. marec
Exkurzia žiakov 8. A triedy ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
NáplĖ exkurzie:
- marec, mesiac knihy, doplĖovanie knižného fondu, tajomstvo
knihy
- þitateĐská gramotnosĢ,
- þo je baroko, výstava kníh s barokovými dielami,
- vedomostný test baroko, poznáš predmety starých rodiþov
(krpce, valcha, krošĖa ...),
- slovenské príslovia a hádanky,
- vyhodnotenie, oceĖovanie.
Poþet detí: 15, vyuþujúci: Mgr Božena Budošová
18. marec, 20. marec
Exkurzie detí z MŠ ýierne – Ústredie, trieda druhá a tretia. NáplĖ
exkurzií:
- þítanie rozprávky „O Troch prasiatkach“,
- z þoho postavilo domþek prvé prasiatko, druhé a tretie,
- najšikovnejší majster /pribíjanie klincov/,
- v koži prasiatka a vlka,
- ako konþí rozprávka, maĐovanka vlka a prasiatok,
- premietnutie rozprávky,
- vyhodnotenie, oceĖovanie.
Poþet detí: 30, vyuþujúci: Marta Vyšlanová, Anna Krellová, Dana
Kopeþná, Jaroslava KráĐová
Napísali o nás:
Exkurzia detí z MŠ ýierne- Ústredie v obecnej knižnici.
Už tradiþne mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i
mesiacom knihy. Kniha, najväþší priateĐ þloveka, patrí medzi
výnimoþných spoloþníkov nielen dospelých, ktorí si ju môžu sami
preþítaĢ, ale i detí, pre ktoré je kniha neodmysliteĐnou súþasĢou
detstva. Práve preto sa predškoláci a deti zo strednej triedy rozhodli navštíviĢ miesto, ktoré je hotovým ,,rajom" kníh- našu obecnú knižnicu v ýiernom. Stalo sa tak v piatok- 20.3.2015. Na
zaþiatku exkurzie nás privítala ,,kráĐovná kníh"- pani knihovníþka, ktorá nám ukázala a vysvetlila, preþo sú knihy uložené práve
tak, ako sú, þo všetko sa v nich dozvieme a ako sa máme správne o ne staraĢ. Previedla nás po svojom ,,kráĐovstve" , kde sa
okrem kníh nachádzal aj starodávny nábytok a kuchynské vybavenie používané našimi prastarými rodiþmi. Potom sme si vypoþuli rozprávku ,,O troch prasiatkach" a deti si na vlastnej koži
vyskúšali ,,stavanie" domu pribíjaním klinþekov do dreva. Zažili
sme však aj napínavé chvíle, keć vlk naháĖal prasiatka, ktoré
však boli také šikovné, že mu utiekli. Nakoniec sme si pozreli
rozprávku o Casperovi, po ktorej nás pani knihovníþka odmenila
krásnymi maĐovankami a sladkým prekvapením.
J. Kráđová
23. marec - 22. kolo Kolotoÿa
Spolu tridsaĢjeden súĢažiacich – také bolo už 22. kolo Kolotoþa,
kde sa podarilo zodpovedaĢ otázky na plný poþet bodov pre
roþníky 1. – 4. jedinému súĢažiacemu, a to Filipovi Vojþiniakovi
zo 4. A zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec. Z druhého stupĖa
bola vylosovaná /s rovnakým poþtom správne zodpovedaných
otázok/ Nela Najdeková z 5. A ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.

kultúra a šport

24. marec - Pasovanie druháÿikov
Pre druhákov zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec sa v utorok 24.
marca 2015 konala veĐmi významná udalosĢ. Spolu dvadsaĢdva
druháþikov Jeho kráĐovská výsosĢ kráĐ Gregor slávnostne pasoval do Cechu þitateĐského. Slávnostnému aktu predchádzalo
pouþenie o právach a povinnostiach správneho þitateĐa, rozprávanie o tom, þo všetko knihy poskytujú, aké tajomstvá skrývajú,
ako sa k nim správaĢ a þitateĐský sĐub.
Žiaci si pre Jeho kráĐovskú výsosĢ a prizvaných hostí pripravili
program plný básniþiek a piesní. Potom po jednom pokĐakli pred
kráĐa Gregora, ktorý ich slávnostne pasoval do Cechu þitateĐského, prevzali si þitateĐský preukaz a malý darþek. Mnohí druháci v tento deĖ odchádzali domov s knihami, ktoré si po prvýkrát vypožiþali z našej knižnice. Na záver boli všetci hostia pozvaní do komnaty hojnosti na malé obþerstvenie.
Spolu hostí: 72, triedny uþiteĐ: Mgr. Jana Špiláková
30. marec
Exkurzia detí z MŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec, trieda: veĐká.
NáplĖ exkurzie:
- þítanie rozprávky „O Troch prasiatkach“,
- z þoho postavilo domþek prvé prasiatko, druhé a tretie (vyskúšanie materiálov)
- najšikovnejší majster /pribíjanie klincov/,
- v koži prasiatka a vlka,
- ako konþí rozprávka, oplatí sa lenivosĢ,
- premietnutie rozprávky, vymaĐuj si doma prasiatka a vlka –
maĐovanka,
- vyhodnotenie, oceĖovanie.
Poþet detí: 12, vyuþujúci: Mária Jurgová
30. marec - 23. kolo Kolotoÿ
V 23. kole Kolotoþa vás súĢažilo až tridsaĢšesĢ. S plným poþtom
bodov, to znamená že všetky otázky boli správne zodpovedané,
zvíĢazili: Miriam Miková zo 4. A a Natália Kováþová z 8. A, obe
zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec .
31. marec - Pasovanie druháÿikov zo ZŠ þierne - Ústredie
Jeho kráĐovskou výsosĢou kráĐom Gregorom bolo do cechu
þitateĐského so všetkým, þo k tomu patrí, pasovaných 25 nových
þitateĐov.
Spolu hostí: 67, triedny uþiteĐ: Mgr. Božena ýasnochová
marec - MAREC - MESIAC KNIHY 2015
Vyhodnotenie marcovej súĢaže – doplĖovaþky s tajniþkou. SúĢažilo vás neúrekom, rovných 90. Z prvého stupĖa boli vylosovaní
a po vecnej odmene získali: František Švancár, 4. A, ZŠ ýierneÚstredie, Erika Garbierová, 4. A, ZŠ s MŠ ýierne-Vyšný koniec,
Richard Beleš, 2. A, ZŠ ýierne-Ústredie. Z druhého stupĖa:
Vanesa Kullová, 6. A, ZŠ ýierne-Ústredie, Lenka Kyrisová, 6. B
a Katarína Kyrisová z 8. B, obe zo ZŠ s MŠ ýierne-Vyšný koniec.
Tajniþka pre roþníky 5. – 9. ukrývala meno a priezvisko francúzskeho básnika, prozaika, dramatika, významného predstaviteĐa
francúzskeho romantizmu. Autora románov Chrám Matky Božej
v Paríži, Bedári ...VICTOR HUGO.
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13. apríl - 24. kolo Kolotoÿ
PoveĐkonoþné kolo Kolotoþa, už dvadsiate štvrté, bolo úspešné
pre Viktóriu Ganderákovú zo 4. A, z druhého stupĖa pre Paulínu
ýaneckú z 5. A zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
15. apríl
Exkurzia detí z MŠ ýierne – Vyšný koniec, trieda druhá.
Dopoludnie s rozprávkou O troch prasiatkach.
Poþet detí: 20, vyuþujúci: Mária Hájková
20. apríl - 25. kolo Kolotoÿ
V 25. kole vás súĢažilo tridsaĢdeväĢ. Najlepšie vedomosti preukázali: Daniel Kubalík z 8. A ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec
a Dominika Rebrošová z 2. A ZŠ ýierne – Ústredie. Obaja mali
po plný poþet bodov a získavajú po vecnej odmene.
27. apríl - 26. kolo Kolotoÿ
TridsaĢtri súĢažiacich, 26. kolo a opäĢ súĢažný pondelok.
Z viacerých správnych odpovedí sa museli losovaĢ výhercovia
a šĢastie sa usmialo na: Kristínku Házyovú z 3. A a Alicu Najdekovú zo 6. A ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
4. máj - 27. kolo Kolotoÿ
Prvé májové kolo súĢažného 27. kola Kolotoþa bolo úspešné pre
Daniela Jurþíka zo 4.A a pre Radku Kotyrovú zo 7. A, obaja žiaci
ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec. SúĢažilo vás tridsaĢštyri.
11. máj - 28. kolo Kolotoÿ
V pondelok 11. mája vás súĢažilo tridsaĢtri. Pre nové tablety sa
z druhého stupĖa tentoraz do Kolotoþa zapojilo len sedem žiakov. VíĢazmi 28. kola sa stali: Katarína Witosová z 2.A a Sára
Krenželáková zo 7. A ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
25. máj - 29. kolo Kolotoÿ
TridsaĢsedem súĢažiacich a posledné májové 29. kolo Kolotoþa
bolo úspešné pre Daniela Kubalíka z 8. A a Viktóriu Ganderákovú zo 4. A ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
1. jún - MDD v knižnici - Rozprávkový kolotoÿ
Mimoriadne 30. kolo Rozprávkového kolotoþa sa konalo na váš
sviatok MDD. Otázok bolo tentoraz pripravených až dvadsaĢ
a boli rovnaké pre všetkých. Ukázalo sa, ako poznáte alebo si
pamätáte naše þi zahraniþné rozprávky. No a pretože bol sviatok MDD, tak všetci, ktorí súĢažili, získali sladké prekvapenie.
V tomto výnimoþnom kole sa zo správnych odpovedí vylosovala
víĢazka Elenka Bestvinová zo 6. A ZŠ s MŠ ýierne Vyšný koniec. SúĢažilo vás spolu až 74.
8. jún - 31. kolo Kolotoÿ
V pondelok 8. júna 2015 sa do vedomostnej súĢaže Kolotoþa
zapojilo 40 detí. VíĢazmi 31. kola sa stali a vecnú odmenu získali: Gabika Jurþíková z 1. A ZŠ s MS ýierne – Vyšný koniec a Magdaléna Vojþiniaková, 5. A ZŠ ýierne – Ústredie.

kultúra a šport
Obecná knižnica v þiernom pripravuje:

- ćalšie kolá zábavno-vedomostného Kolotoþa,
- besedy so zaujímavými Đućmi,
- výstavu kníh - Najzaujímavejšie zvieratá našej planéty,
- pri príležitosti 200. výroþia narodenia ďudovíta Štúra rozprávanie o jeho diele a živote pre deti základných škôl.
V tomto roku sa doteraz zakúpilo do Obecnej knižnice v ýiernom
celkom 83 nových knižných titulov.

Literárne okienko, vybrané tituly nových kníh
v našej knižnici
Detská literatúra:
Milla, Pia Hagmarová
Milla túži po vlastnom koníkovi a keć po škole pracuje v stajni,
predstavuje si, že všetky kone, o ktoré sa stará, patria jej. Túži
po normálnom živote v normálnej rodine. V rodine, ktorá si obþas
vyjde spolu na výlet, ktorá spolu veþeria a do ktorej sa þlovek
nehanbí pozvaĢ svoje kamarátky; kde mama nefajþí v kuchyni;
kde tato nevysedáva pred telkou s pivom a neopíja sa s kamarátmi uprostred mesta. Podarí sa jej niekedy splniĢ si svoje sny?
Mátoha, neboj sa! Alexander Halvoník
Takmer dobrodružný, dojímavý i veselý príbeh mátožieho mládenca Bertíka, ktorý sa pohybuje vo svete, ktorému nerozumie a
ktorý nerozumie jemu. Aj on by chcel, aby všetko bolo inak, aby
v jeho rodnom jazere boli ryby a raky, aby sa všetci k sebe správali slušne a aby sa nikto nemusel báĢ toho, þoho sa báĢ nemusí,
a bál sa len toho, þoho sa treba báĢ. Lenže všetko je inak, ako si
predstavuje. Mátoh, ktoré sú na svete na to, aby sme sa ich báli,
sa už nikto nebojí, no bojí sa mátoha Bertík. Takmer všetkého:
obyþajných vecí, vlastných sestier, rybárov, zvierat, slabých i
mocných, dobrých i zlých, chlapcov i dievþat, dokonca slneþného
dĖa. Až kým mu do cesty nepríde naozajstný priateĐ – pes básnik, ktorý ho nauþí, že život je zvláštna a veru aj náramne zábavná hra, v ktorej vyhráva ten, kto sa nebojí.
Poník Pejko
Poník Pejko uteþie z cirkusu a nájde útoþisko na FazuĐkovej
farme. ýoskoro sa spriatelí s domácimi zvieratkami, ktoré tam
žijú. Poþas roka spoloþne zažívajú mnohé príhody. Pomáhajú
farmárovi FazuĐkovi a jeho dcérke Betke. Pejko je veĐmi bystrý
poník a keć sa objaví nejaký problém, vždy vie, ako na to.

Dobrodružná literatúra pre mládež:
Zákerný šprt, Charles Gilman
Lovecraftovu základnú školu zaplavil podivný hmyz. Všetku tú
háveć ovláda Howard Mergler, ktorý je v skutoþnosti hmyzí netvor v Đudskej podobe. Róbert je jediný, kto ho dokáže zastaviĢ.
Spolu s priateĐmi Glennom a Karinou vyšle svoju nesmierne
odvážnu dvojhlavú krysu, aby zistila, þo sa deje v suteréne školy.
Šialený vedec Crawford Tillinghast plánuje pomocou maskovanej
armády démonov a príšer zniþiĢ Đudskú rasu. Podarí sa Róberto-
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vi zachrániĢ svojich kamarátov, celú školu a zvíĢaziĢ nad Howardom?
Nesmelý zabijak /P.A.S.C.A./, Eoin Colfer
Nová, napínavá a dobrodružná séria, ktorá vás prevedie viktoriánskym Anglickom i súþasným Londýnom, od autora úspešných kníh o Artemisovi Fowlovi.
Londýn, štvrĢ Bloomsbury v roku 1898. Riley je mladý uþeĖ u
vychýreného nájomného zabijaka Garricka. Riley má práve vykonaĢ svoju prvú úlohu, keć sa obeĢ preberie a prenesie Rileyho
v þase do súþasnosti. O sto rokov neskôr má sedemnásĢroþná
špeciálna agentka Chevie Savanová jedinú úlohu: strážiĢ zvláštnu kapsulu v suteréne. Za trest. NiekoĐko mesiacov je to najnudnejší džob pod slnkom, keć zrazu vypadne elektrický prúd
v polovici Londýna a mestom otriasa zemetrasenie, ktorého
epicentrum sa nachádza v Chevienej pivnici. Niekto aktivoval
þasostroj a z jeho útrob vylieza niþ netušiaci Riley, ktorý prosí o
pomoc. Garrick však nezaháĐa, musí zistiĢ, ako þasostroj funguje
a aké tajomstvo a moc skrývajú ostatné dimenzie. A keć sa ho
zmocní, koneþne sa stane všemocným a jediným pánom þasu i
priestoru na Zemi!

Príbehy pre dievþatá:
Modrá krv, Thomas C. Brezina
Poznáte dievþa, ktoré by netúžilo byĢ princeznou? Sleþne menom Pia sa tento sen splní. Poþas letného jazykového pobytu
v Londýne spozná Alessandra, skutoþného princa. Je krásny,
milý, je jej s ním dobre...Má ho však naozaj rada? Alebo ho len
využíva a zahráva sa s ním, aby napálila inú Alessandrovu ctiteĐku? A je tu ešte Ted, jej priateĐ, ktorý na Ėu þaká doma. Pia sa
už sama v sebe nevyzná. Útechu nájde v starom denníku, ktorý
náhodou objaví. Doþíta sa v Ėom o Philippe, dievþine, ktorá pred
sto rokmi žila v tom istom dome ako Pia a ktorej sa prihodilo
nieþo strašné. Zdá sa, že Philippin tajuplný osud sa opakuje...

Beletria pre dospelých:
City bokom! Mária ćuranová
Desiaty román obĐúbenej spisovateĐky.
Redaktorka lifestylového þasopisu Betka má zaujímavú prácu,
no napriek tomu je osamelá a trápi sa pre svoju silnejšiu postavu. Prelom v jej živote nastane po módnej prehliadke v Londýne.
Betka zaþne na sebe pracovaĢ a pomaly sa mení na ženu, ktorej
sa plným priehrštím dostáva mužskej pozornosti a obdivu. Vtedy
jej cestu skríži príĢažlivý muž, ktorý chce od nej viac ako len
patriĢ do okruhu jej obdivovateĐov a povrchných známostí. Podarí
sa mu získaĢ si Betkino srdce a staĢ sa mužom jej života?
Selekcia, Kiera Cas
Pre tridsaĢpäĢ dievþat je Selekcia životnou šancou. PríležitosĢ
uniknúĢ svojmu osudu, vstúpiĢ do okázalého sveta rób a drahých
šperkov. ŽiĢ v paláci a bojovaĢ o srdce úžasného princa Maxona.
Pre Americu Singerovú je to však noþná mora. Musí opustiĢ
svoju lásku a odísĢ z domova. Potom sa zoznámi s princom
Maxonom. Postupne zaþne prehodnocovaĢ všetky svoje dovtedajšie plány – a uvedomí si, že život, ktorý si vysnívala, bledne
pri budúcnosti, na ktorú nikdy ani nepomyslela.
Láska v plameėoch, Tamara McKinley

kultúra a šport

Strhujúca rodinná sága z austrálskeho vnútrozemia. Rodina
Becky Jacksonovej celé desaĢroþia vedie nemocnicu v osade
Morgan´s Reach uprostred buša. Keć sa Beckin manžel nevráti
z vojny, mladá žena sa spolu so synom Dannym presĢahuje do
svojho rodiska a pokúsi sa zaþaĢ odznova. V tomto drsnokrásnom kraji však už tri roky nepršalo. Nad krajinou visí hrozba
niþivého požiaru. Jediná iskra môže za pár minút spáliĢ všetko,
þo si Đudia tvrdo vydobyli, a odhaliĢ tajomstvá, ktoré mali navždy
zostaĢ skryté...
Podvodníÿka, Kristína Ježoviÿová
Už ste niekedy uvažovali, že na tomto svete existuje niekto, kto
sa na vás nápadne podobá? Ako by ste si z oka vypadli a pritom
nie ste pokrvne spojení? Dve takmer na vlas rovnaké ženy sa
náhodne stretnú na berlínskom letisku. Už na prvý pohĐad je
jasné, že pochádzajú z celkom odlišných pomerov. Jedna z nich
si zúfalo potrebuje vymeniĢ život. Dokáže klamstvo priniesĢ skutoþné šĢastie? Kto z hry vyjde ako víĢaz a kto bude porazený?

Detektívka:
Jednou nohou v hrobe, Dominik Dán
Už 20. titul v poradí z pera Dominika Dána - majstra slovenskej
kriminálky!
Každý nový prípad na oddelení vrážd sa zaþína tým, že nájdu
rozstrieĐanú alebo dobodanú mĚtvolu. Úlohou detektívov je ku
každej mĚtvole vypátraĢ aspoĖ jedného možného páchateĐa.
Zvyþajne je to tak, ale v niektoré dni akoby sa celý svet pomiatol
a všetko je naopak.
Strážca majáka, Camilla Läckberg
Camilla Läckberg je kráĐovnou švédskej krimi. Po šiestich
úspešných bestselleroch þitateĐom ponúka pokraþovanie príbehov s hlavným hrdinom, policajným inšpektorom Patrikom Hedströmom. Ten sa po dlhej práceneschopnosti vracia do zamestnania. No len þo sa zjaví v kancelárii, poveria ho novým prípadom. Niekto zozadu do hlavy strelil muža v jeho vlastnom byte.
ObeĢ sa volá Mats Sverin a bol to príjemný a v meste obĐúbený
ekonomický riaditeĐ komunálneho úradu. Patrik mapuje jeho život
a postupne sa ukazuje, že sa v Ėom skrýva veĐa tajomstiev a
záhad. Preþo bezhlavo zutekal z bývalého miesta v Göteborgu a
zakotvil vo Fjällbacke? A je to naozaj þíra náhoda, že sa do Fjällbacky vrátila aj Annie, jeho láska z mladosti? Dlhé roky sa nekontaktovali, no Annie sa odrazu zjavila so synom na Sivom
ostrove nećaleko Fjällbacky, ktorý kedysi obývali celé generácie
jej rodiny. Ale aj ostrov má svoje tajomstvá. Tunajší obyvatelia
ho prezývajú Ostrov prízrakov a hovorí sa, že na Ėom prebývajú
mĚtvi, lebo chcú þosi rozpovedaĢ živým.

Odborná literatúra:
Ako hovoriģ s deģmi, aby sa lepšie uÿili, Adele Faber,
Elaine Mazlish
Viete, ako motivovaĢ deti, aby sa rady uþili a boli v škole úspešné? Chcete, aby deti spolupracovali, keć im nieþo vysvetĐujete, a
aby nadobudli pocit zodpovednosti za svoje výkony? Všetko
nájdete v tejto knihe! Tento svetový bestseller je urþený rodiþom,
ale aj pedagógom. Ukazuje im, ako môžu inšpirovaĢ dieĢa
k sebadisciplíne, sebakontrole až tak, že dosiahnu zázraky v
uþení. Pomocou jedineþnej komunikaþnej stratégie a vćaka
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názornosti odporúþaných kreslených dialógov autorky dokázali
rodiþom i uþiteĐom naznaþiĢ, ako riešiĢ každodenné problémy,
ktoré sa môžu u detí vo vzĢahu k uþeniu vyskytnúĢ.

Pre šikovné ruky:
Originálne vence a prírodné dekorácie, Lucie Dvoĝáková
Nadþasové, štýlové, nevšedné a elegantné.Chcete naþerpaĢ
novú inšpiráciu? Radi tvoríte a hĐadáte nieþo originálne, þím by
ste skrášlili Váš dom þi byt? Objavte svet prírodných materiálov!
V tejto knihe nájdete 40 projektov, v ktorých Vás skúsená autorka zoznámi s výrobou vencov a prírodných dekorácií. Dozviete
sa, aké pomôcky a materiály budete potrebovaĢ, priþom všetky
pracovné postupy sú sprevádzané mnohými fotografiami, ktoré
Vás dovedú krok za krokom k úspešnému cieĐu.

kultúra a šport

Autorka vás prevedie základnými technikami pletenia košíkov a
košikárskych predmetov a ponúkne vám veĐa inšpirujúcich nápadov v podobe svojich vlastných výrobkov. Dozviete sa všetko
potrebné na zaþiatok – od prípravy materiálov až po jednotlivé
druhy väzby, priþom všetky kroky pracovného postupu sú sprevádzané fotografiami.
Prajem krásne chvíle pri knihe - Vaša knihovníþka.
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v þiernom
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

Košikárenie z papiera, Hana þápová

HBK þierne: Premiérová sezóna je za nami
ýierĖanskí hokejbalisti majú za sebou nováþikovskú sezónu
v juniorskej Kysuckej hokejbalovej lige. Aká bola? Prvá, nesmierne pouþná, neraz zarmucujúca vo chvíĐach prehier, no o to
krajšia a radostnejšia v momentoch víĢazstiev. V základnej þasti
sme v mnohých zápasoch platili nováþikovskú daĖ a tvrdo doplácali na zaþiatoþnícke chyby, o to viac sme sa však tešili
z víĢazstiev, þi už tých premiérových na Novoroþnom turnaji,
alebo tých najväþších, napríklad proti extraligovému celku
z Martina. V prvom kole play-off sme narazili na rivalov zo Svrþinovca a aj keć papierové predpoklady boli jasne na strane súpera, dokázali sme ich potrápiĢ v päĢzápasovej bitke. Bola to zároveĖ najdlhšia a najvyrovnanejšia séria vyraćovacích bojov
v juniorskej KHL v tejto sezóne. Nešlo však len o výhry þi prehry,
ktoré vidieĢ na ukazovateli skóre. Poþas celej sezóny sa pomaliþky, postupne dával dokopy stroj, ktorého súþiastky tvorili samotní hráþi. Neraz sa jedna o druhú nepríjemne otrela, zaškrípala, boli chvíle, keć sa stroj zasekol a nik nevedel, þi sa ešte rozbehne. Napokon sa to vždy vćaka jeho þastiam podarilo a vo
chvíĐach, keć pracovali súbežne a s rovnakým cieĐom, stroj bol
neporaziteĐný. Vytvorila sa partia, ktorá sa spoloþne bavila hokejbalom. A to je cennejšie než akákoĐvek trofej.
Ćakujem chalanom za uplynulú sezónu. Nie sú ideálni, neraz sú
tvrdohlaví, veĐmi talentovaní, hokejbal je pre nich všetkým a uþia
ma trpezlivosti. Za to som im vćaþná. Ćakujem obci za podporu
a príspevok na dresy, podĐa mĖa najkrajšie v lige. Ćakujem riadi-

teĐovi ZŠ v Ústredí, ktorý pred ôsmimi rokmi hokejbal na ýiernom

rozbiehal a má nemalú zásluhu na tom, že dnes máme kde trénovaĢ. Verím, že táto sezóna nebola pre ýierne poslednou.
V sezóne 2014/2015 za HBK ýierne hrali: Adam Švábik, Peter
TurĖa, Dávid Kulla, Martin Koriþár, Jakub Tatarka, Jakub Purek,
Kristián Špilák, Rastislav Grochal, Lukáš Raþek, Lukáš Širanec,
Jozef Tabaþár, Ondrej ŠvaĖa, Dominik Burger, Pavol Kulla,
Martin Jurga, Martin Mikula a Tibor Brisuda.
Bc. Dominika Mariėáková

Viete kto sú X-Riders?
„Keć bol Peter malý, viac inklinoval k horskej cyklistike. Hovoril
som mu, že v cestnej bude dobrý, ale v horskej bude neskutoþný. Teraz je v cestnej veĐmi vysoko, neviem si ani predstaviĢ, kde
by bol v horskej,“ povedal v jednom rozhovore niekdajší tréner
Petra Sagana, Peter Zánický. Hoci Sagan sa napokon horskej
cyklistiky vzdal kvôli etapám Tour de France a ćalších cestných
pretekov, tento šport si svojich nasledovníkov nachádza aj naćalej. Nájdeme ich aj v našej obci, kde sa za posledné roky sformovala skupinka prevažne chlapcov, ktorí prepadli jazde na

bicykloch. Partia pôsobiaca pod názvom X-Riders funguje poþas
bežných dní ako väþšina tínedžerov: ráno ide do školy, zo školy
domov, ku knihám a zošitom, pripraviĢ sa na ćalší deĖ. Hneć
potom však chalani sadajú na bajk a využívajú aj posledné slneþné lúþe dĖa na jazdu po lese. Prekážkou je všetko: koreĖ,
skala, strmší kopec. ZatiaĐ þo niektorí vyhĐadávajú najmä tie
prekážky, dokonca si ich stavajú (disciplína Dirt Jumping), iní
jazdia dlhšie trasy zamerané na rýchlosĢ a vytrvalosĢ. Sú to
takzvané cyklomaratóny, trasy dlhé priemerne 50 km þi kratšie,
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päĢkilometrové okruhy, ktoré však jazdci musia absolvovaĢ niekoĐkokrát (disciplína Cross-country). Medzi nich patrí aj Adrián
Maják a Jozef Šulgan, ktorí s takýmto jazdením na ýiernom
zaþali. „Cyklomaratóny jazdil môj ujo. Zapáþilo sa mi to a chcel
som jazdiĢ s ním, lenže býval ćaleko, tak som to skúsil tu, na
ýiernom. Zaþali sme približne pred tromi rokmi, so staršími bicyklami, najprv len okolité trasy, napríklad na Studeniþné a späĢ.
Postupne sme investovali do lepších bicyklov, špeciálneho obleþenia, prišli dlhšie trasy i prvé preteky,“ vraví Jozef. Jednými
z najúspešnejších pretekov bol pre ýierĖanov Kellys Bikefest
Maratón konajúci sa v Kálnici, nećaleko Nového Mesta nad
Váhom. Pri svojej prvej úþasti v roku 2013 obsadilo trio Adrián
Maják – Jozef Šulgan – Erik Jaššo prvé tri miesta v ich vekovej
kategórii. O rok nato sa Jozefovi Šulganovi podarilo striebornú
prieþku obhájiĢ. Tých pretekov však nie je tak veĐa, ako by chalani chceli. „Pretekov je na Slovensko pomerne dosĢ, výdaje sú
však celkom vysoké,“ vravia, ,,štartovné sa pohybuje okolo
dvadsiatich eur na osobu, ak k tomu ešte prirátame dopravu,

kultúra a šport

stravu, pri viacdĖových pretekoch aj ubytovanie a fakt, že nás nik
nesponzoruje, zúþastĖovaĢ sa viacerých pretekov poþas roka je
pre nás prakticky nemožné.“ Napriek tomu, že majú len sedemnásĢ rokov, mnoho vecí si dokážu zorganizovaĢ sami. Pred poþítaþom volia radšej dve kolesá a prírodu. ZároveĖ tvrdia, že nebyĢ
cyklistiky, ich život by zrejme vyzeral inak: „Keby som nebicykloval, asi by som zaþal fajþiĢ. Takto ma to ale vôbec nepokúša.
Viem, že tie pĐúca budem potrebovaĢ inde,“ dodáva Jozef. ýlenovia X-Riders bike team: Filip Mikula, Ivan Cyprich, Erik Jaššo,
Juraj Jurþaga, Timotej Kulla, Adela Najdeková, Richard Maják,
Adrián Maják a Jozef Šulgan.
Adrián Maják sa okrem cyklistiky príležitostne venuje aj kamerovaniu. Jeho video zachytávajúce viaceré kultúrne pamiatky þi
prírodné krásy ýierneho nájdete na stránke www.youtube.com
pod názvom Visit ýierne 2015.
Bc. Dominika Mariėáková

Medzinárodný šachový turnaj v þiernom 2015
Sála Kultúrneho domu v ýiernom už od roku 2005 píše svoju
šachovú históriu. Každý rok, väþšinou v máji, sa v nej stretnú
šachisti, aby si zmerali sily a so svojím vojskom porazili súperovho kráĐa. Inak tomu nebolo ani tento rok. V nedeĐu 31. mája
2015 sem zavítalo 92 šachistov, 16 z nich bolo z ýeskej republiky a 1 z Walesu. Tento poþet bol prekonaný len v roku 2009 o 2
hráþov.
UsporiadateĐom bol Mikroregión Kysucký triangel, Obecný úrad
ýierne v spolupráci so šachovým klubom Caissa ýadca. Šachistov privítal starosta obce ýierne Ing. Pavol Gomola a pozdraviĢ
ich prišla aj starostka obce Svrþinovec Mgr. Renáta Majchráková
a starostka obce Skalité PaedDr. Andrea Šimurdová. Po úvodných slovách si už šachisti podali ruky a zahájili svoj 9-kolový boj
tempom 2x15 minút. V turnaji boli zastúpené všetky vekové
kategórie – od najmladších škôlkarov až po poþetnú skupinu
seniorov. Nechýbali ani dievþatá þi ženy. StretnúĢ za šachovnicou sme mohli celé rodiny þi starých rodiþov so svojimi vnúþatami. VeĐmi sympatický bol výkon najmladšieho úþastníka turnaja, 5–roþného ZdeĖka Tauša z ýeskej republiky, ktorý sa síce
ešte nevedel ani podpísaĢ, ale na šachovnici súperov trápil pozoruhodnými zápletkami.
Na ýierne zavítali šachisti nielen z okresu ýadca, ale aj zo Žiliny,
Dolného Kubína a dokonca aj z Podbrezovej. Tradiþne turnaj
nevynechali priatelia šachu z ýeskej republiky – z Mostov
u Jablunkova, Hrþavy, VendrynČ, Nošovíc. Z obce ýierne hralo
14 detí.
Pohár víĢaza už po ôsmykrát putoval do rúk ýadþana IM Mariána
Jurþíka, ktorý ako jediný v turnaji ani raz nezaváhal a uhral 9
bodov. Striebro so 7,5 bodmi vybojoval Martin Zvarík zo Žiliny,
bronzovú medailu si na krk zavesil Róbert Adamþík z ýadce.
Vyhodnotené a ocenené boli aj ćalšie kategórie:

Chlapci do 10 rokov:
1. Šimon Láslop (Nesluša)
2. ZdenČk Tauš (Nošovice – CZ)
3. Jakub Janec (Nesluša)
Chlapci do 15 rokov:
1. Radoslav Šustek (Žilina)
2. Juraj Adamþík (ýadca)
3. Richard Piovár (Žilina)
Dievþatá do 10 rokov:
1. Stella ýarnecká (Žilina)
2. Daniela Cyprichová (ýierne)
3. Juliana Láslopová (Nesluša)
Dievþatá do 15 rokov:
1. Kristýna Lasotová (Mosty u Jablunkova CZ)
2. Erika Cyprichová (ýierne)
3. Viktória Mravcová (ýierne)
Najlepšia žena:
Slávka Jurþíková (ýadca)
Najlepší dôchodca:
Daniel Gažo (Žilina)
Najlepší zahraniþný hráþ: Martin Cupek (Mosty u Jablunkova CZ)
Najmladší hráþ turnaja: ZdenČk Tauš (Nošovice – CZ)
Myslím, že všetci zúþastnení prežili krásnu šachovú nedeĐu aj
vćaka výbornej organizácii turnaja, o ktorú sa priþinili pracovníci
Obecného úradu ýierne v spolupráci s rodinou Jurþíkovou
z ýadce. Obsluhu poþítaþa zabezpeþoval Rudolf Jurþík – rodák
z ýierneho. Od šachistov sme poþuli úprimné ćakovania a slová
chvály na celý priebeh turnaja, ktorý medzi šachistami právom
zaþína patriĢ medzi najobĐúbenejšie.
Ing. Slávka Jurÿíková, ŠK Caissa þadca
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Za obdobie marec 2015 – jún 2015
Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

Ladislav Gardlík – Alena Mikulová, Peter Veþerek –
Veronika Najdeková, Milan MešĢan – Monika
Koperová, Ondrej Serafin – Michaela Gonšþáková,
Marian Schmidt – Denisa Jurgová, Anton Urbánek –
SoĖa Rešetková

Roman KrišĢak, Šimon Budoš, Vanesa
Gomolová, Eliška Širancová, Zuzana
Mrmusová, Artur Surovka, Alex Garaj,
Alžbeta Turiaková, Tomáš Gomola,
Miroslav Bazger, Eliška Sulková, Zoe
ýerneková, Katarína Römerová, Mário
Lazok, Kristína Kadelová,
Peter Pagáþ, Adela Mojáková,
Sabina Švancárová

mimo obce ýierne:

Mgr. Jaroslav Martaus – Ing. Mária Kubalíková,
Peter Šuhajda – Nikola Krellová,
Juraj Strýþek – Mária Lišþáková

Navždy nás opustili...

,UHQD.UHQåHORYi-iQ-DYRU0iULD6WUiĖDYRYi)UDQWLãHN%HQNR
*L]HOD9RMþLQLDNRYi,UHQD5\SiNRYi0LFKDO%HOHã,JQiF9RUHN
3DYRO.DGHOD

Pozvánka na výstavu
Obec ýierne, Príspevková organizácia TES ýierne
Vás srdeþne pozýva
na predajnú výstavu olejomalieb maliarky ďudmily Hudecovej zo Skalitého
pod názvom

Putovanie za svetlom
25. máj – 25. september 2015 v Obecnej knižnici v þiernom (budova ZŠ s MŠ þierne - Vyšný koniec)
Vstup voĐný.
O autorke:
ďudmila Hudecová /rod. Lašová/ sa narodila v roku 1956. Absolvovala SPŠD v Spišskej Novej Vsi, odbor - priemyselné výtvarníctvo
pod vedením akademického maliara ZdeĖka JeĜábka. Je þlenkou štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri Kysuckom kultúrnom
stredisku v ýadci pod odborným vedením akademického maliara Pavla Mušku. Vystavovala v Skalitom, v ýiernom, Živci, Rajczi,
Ružomberku, ýadci, Žiline, Trenþíne, Turzovke. Prvú autorskú výstavu mala v ýiernom pri ýadci. Inšpiruje ju príroda, roþné obdobia,
þlovek vo veþnosti a þase. Žije a tvorí v Skalitom. Je niekoĐkonásobnou ocenenou autorkou Výtvarného spektra v okrese ýadca i
Žilinského kraja.
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Akademický maliar Jozef Hanula
V tomto þísle þierĖanského obþasníka ýAS vám chceme
priblížiĢ život osobnosti, ktorá nie je naším priamym rodákom,
ale ide o þloveka, ktorý si zaslúži našu pozornosĢ. Je Ėou
slovenský akademický maliar a pedagóg Jozef Hanula, ktorý
svojím výtvarným umením skrášlil interiér nášho farského
Kostola svätého Ignáca z Loyoly.
Jozef Hanula sa narodil 6. apríla 1863 v Liptovských Sliaþoch
v rodine drobného roĐníka, Đudového rezbára a maliara Jána
Hanulu a jeho manželky Márie, rodenej Mrvovej. Po prvýkrát
zaþal navštevovaĢ Đudovú školu ako 10-roþný, a to len na dva
roky. Už v tom þase bol známy vo svojom okolí ako mladý,
mimoriadne nadaný maliar. MaĐoval na objednávky portréty
podĐa fotografií, kulisy a opony pre divadlá, madony a na
objednávku i podobizne (jednou z nich bola na objednávku
farára Kubányho namaĐovaná podobizeĖ spišského biskupa
ýástku). V roku 1879 bol pozvaný samotným biskupom do
Spišskej Kapituly a dva roky sa tam vzdelával u biskupovho
domáceho maliara samouka Félixa Daberta. PrehĎbil si tu
svoje znalosti techniky olejovej maĐby, nauþil sa techniku
fresky, osvojil si aj základy reštaurovania obrazov a plastík.
V januári 1881 odišiel študovaĢ do Budapešti na Krajskú školu
pre kreslenie a prípravne pre profesorov kreslenia
k profesorovi Imrovi Gregussovi.
Už v prvom roku štúdia získal za svoje práce prvé uznania
v tlaþi a štátne štipendium. Od roku 1886 študoval na
Uhorskom kráĐovskom ústave kreslenia a prípravne pre
profesorov kreslenia u profesora Karola Lotza. V roku 1891
odišiel študovaĢ do Mníchova na súkromnú maliarsku školu
k Simonovi Hollosymu a v roku 1892 zahájil štúdium na
KráĐovskej bavorskej akadémii výtvarných umení u profesora
Gabriela von Hackla, Franza von Defreggera a Karola Marra.
Zlá finanþná situácia ho prinútila viackrát poþas štúdia i po
Ėom prijaĢ podporu biskupa Juraja ýástku, pre ktorého
pracoval na reštaurátorských prácach v Spišskej Kapitule a
v Kaloþi.
V roku 1895 preĖho namaĐoval i obraz SmrĢ Tomoryho v bitke
proti Turkom pri Moháþi. Išlo o 6-metrovú kompozíciu, ktorá
bola v roku 1896 vystavená na mileniárnej výstave
v Budapešti a doþkala sa priaznivých ohlasov u verejnosti
(dnes je, žiaĐ, tento pre slovenské výtvarné umenie významný
obraz nezvestný).V roku 1896 prijal ponuku farára Andreja
Hlinku na maĐbu kostola v rodných Sliaþoch. Po rokoch
strávených v cudzine sa vrátil na rodný Liptov. Obdivoval svoju
rodnú zem, ale zároveĖ zostal otrasený Ģažkými pomermi.
Nakoniec zrušil svoju plánovanú cestu do Paríža i ćalšie
štúdia a natrvalo zostal v rodnej krajine.
Na jeseĖ sa oženil so zaþínajúcou þeskou spisovateĐkou,
uþiteĐkou a aktivistkou v ženskom hnutí Fany Kozákovou.
Manželstvo však netrvalo dlho. Dve deti umreli pri narodení a

tretie po polroku, pri
pôrode štvrtého syna
mu umrela i manželka.
Hanula sa v roku 1902
oženil druhý raz
s Máriou, rod. Zvadovou z Lurdovej. Mali
spolu 8 detí. Hanula
sa zapájal do prebúdzajúceho sa kultúrneho a politického
života. Aby zabezpeþil
svoju poþetnú rodinu,
bol viackrát prinútený
prijímaĢ objednávky na
maĐbu a reštaurátorské práce vo vidieckych kostoloch (napr. v kostole v Sliaþoch, vo viacerých kostoloch na Liptove - Liptovský Michal,
Liptovská Teplá, Lúþky a Ružomberok). Ćalej maĐoval interiéry
kostolov vo VišĖovom, Rosine, Dolnej Lehote, Liptovskom
Mikuláši, Chrasti nad Hornádom, Valašskej Dubovej, Bošáci,
ýernovej, Banskej Bystrici a pod.
Z kysuckých kostolov vymaĐoval interiér práve v našom rímskokatolíckom Kostole svätého Ignáca z Loyoly. V obecnej
kronike sa v súvislosti s maĐovaním interiéru nášho kostola
spomína i smutná a tragická udalosĢ. Pri maĐovaní Hanulovi
pomáhal jeden pomocník, ktorý spadol z lešenia z 5-metrovej
výšky. ŽiaĐ, zraneniam, ktoré pádom utĚžil, podĐahol
v tČšínskej nemocnici.
Hanula ako prvý vniesol do klenby slovenských kostolov postavy roĐníkov, remeselníkov, pltníkov, prostého slovenského
dedinþana. Okrem malieb interiérov v kostoloch maĐoval aj
portréty slovenských národných buditeĐov a umelcov (napr.
podobizeĖ Jána Palárika). Vo svojich dielach vyjadroval
vrúcnu lásku k Đudu, najmä v postavách žien. Na významnom
mieste v tvorbe a v jeho umeleckých záujmoch stojí slovenský
roĐník, prostý slovenský Đud, zvlášĢ pri práci na poli, o þom
svedþia mnohé jeho obrazy. Svoje diela prezentoval na výstavách v Budapešti, Hodoníne, Mücsarnoku, Žiline, Kolíne,
Chrudimi, Prahe, Luhaþoviciach a inde. Poþas svojho života
pôsobil aj ako knižný ilustrátor (najmä v literatúre pre deti a
mládež). Uþil na štátnej reálke
v Žiline a v roku 1920 bol
vymenovaný za výpomocného uþiteĐa kreslenia v Spišskej
Novej Vsi. Uþil slovenþinu, nemþinu a matematiku a v roku
1919 vydal aj uþebnicu slovenského jazyka.
V týchto rokoch zároveĖ pôsobil aj ako redaktor týždenníka
Tatry (prvé slovenské noviny na Spiši). Okrem týchto aktivít
bol významným kultúrnym dejateĐom. Založil Spolok výtvarných umelcov v Martine a bol predsedom Umeleckého odboru
Matice slovenskej. V roku 1940 svoje životné osudy a maliar-
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sku cestu spracoval v autobiografii Spomienky slovenského
maliara. Ako 75-roþnému mu bola udelená za celoživotné
dielo Štefánikova umelecká cena za výtvarné umenie a bol
menovaný aj laureátom štátnej ceny za celoživotné dielo na
poli výtvarného umenia maliarskeho. Zomrel 22. augusta 1944
v Spišskej Novej Vsi, kde je aj pochovaný.
Jozef Hanula svojou þinnosĢou a dielami zaujal významné
miesto v kultúrnej histórii Slovenska na prelome 19. a 20.
storoþia. Bol neobyþajne talentovaným výtvarníkom. Rovnako
ako v živote, i v tvorbe bol skromný, nenápadný a realistický.
Zameral sa predovšetkým na sakrálnu tvorbu (náboženské a

informaþný kaleidoskop

národné témy). Okrem oltárnych obrazov vytvoril okolo 40
kostolných stropných a nástenných malieb a je autorom stovky
portrétov. Patril medzi najvýznamnejších reprezentantov slovenského realistického maliarstva, o þom svedþia jeho maĐby
v kostoloch takmer po celom Slovensku – a práve my sa môžeme pýšiĢ maĐbami tohto talentovaného výtvarníka, ktorý
zanechal svoje dielo v interiéri nášho kostola.
Ing. Mária Stráėavová

Na Trojmedzí žijú bratia

Zmyslom realizácie bolo zintenzívniĢ komunikáciu oboch
komunít, ich záujmových skupín, podnikateĐov a vytvoriĢ tak
priestor na uskutoþĖovanie tradiþných akcií, ktoré umožnia
spoluprácu a výmenu skúseností obyvateĐov Trojmedzia.
NeoddeliteĐným prínosom projektu bolo prehĎbiĢ a posilniĢ
cezhraniþnú spoluprácu rôznych organizácií, inštitúcií a
podnikateĐských subjektov.

Obec ýierne spoloþne s poĐskou gminou Istebna
implementovali mikroprojekt s názvom „Na Trojmedzí žijú
bratia“ (þ. mikroprojektu: PL-SK/ZA/IPP/III/125).Tento
mikroprojekt bol obci schválený z Rezervného fondu. Bol
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a realizovaný v rámci Programu
cezhraniþnej spolupráce PoĐsko – Slovenská republika 2007 –
2013.
Hlavným cieĐom mikroprojektu bolo zvýšiĢ úroveĖ
cezhraniþných slovensko-poĐských vzĢahov v obciach ýierne a
Istebna i najbližšieho okolia prostredníctvom organizovania
spoloþného podujatia masového charakteru „Na Trojmedzí žijú
bratia“ v mieste Trojmedzia, ktoré prirodzeným spôsobom
spája obce v hraniþnom pásme.

V rámci mikroprojektu boli uskutoþnené dve kultúrne aktivity.
Prvá aktivita má názov Prehliadka amatérskych folklórnych
súborov zo Slovenska a PoĐska. V rámci tejto aktivity vystúpili
3 amatérske folklórne súbory z PoĐska a 3 súbory zo
Slovenska. Druhou aktivitou boli Spoloþné duchovné slávnosti.
Išlo o spoloþné slávenie svätej omše na Trojmedzí
duchovnými z PoĐska a Slovenska. Prítomné boli aj poĐské a
slovenské hasiþské zbory, ktoré držali þestnú stráž pri
slávnostnej liturgii. Po svätej omši bol posvätený monolit, ktorý
sa nachádza na Trojmedzí a znázorĖuje vzdialenosti a smery
z nášho Trojmedzia k ćalším 4 trojmedziam nachádzajúcim sa
na Slovensku a tiež vzdialenosti a smery k hlavným mestám
jednotlivých susediacich štátov.
Okrem toho boli v rámci tohto projektu zakúpené
dieselagregáty a ozvuþovacia technika. Taktiež boli vydané aj
pohĐadnice ako propagaþný materiál.
Ćakujeme hodnotiacej komisii za schválenie projektu a poskytnutú finanþnú podporu, vćaka ktorej bolo možné realizovaĢ
tento mikroprojekt a uskutoþniĢ všetky aktivity, ktoré viedli k
utužovaniu medzinárodných vzĢahov a ku krásnemu kultúrnemu zážitku. Taktiež rovnako patrí naše poćakovanie všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a akýmkoĐvek spôsobom sa
priþinili o organizaþné zabezpeþenie a realizáciu mikroprojektu.
Ing. Mária Stráėavová

