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Príhovor starostu ...
Vážení obÿania,
našu obec chceme naćalej rozvíjaĢ. Snažíme sa o získanie
ćalších nenávratných finanþných dotácií, ale súþasne využívame
aj vlastné zdroje. Prínosom pre obec je i prítomnosĢ viacerých
stavebných spoloþností pri výstavbe diaĐnice D3. Je tu jarné
obdobie, keć sa dajú realizovaĢ investiþné práce. Pokraþuje
výstavba diaĐnice. Ak sa dodrží harmonogram prác, tak bude
ukonþená v roku 2018. Dovtedy však musíme ešte stále znášaĢ
aj negatíva tejto stavby, ako je hluk, prach, otrasy. V súþasnosti
prebieha stále vývoz zeminy na depóniá, stavebný objekt 058
Kadelov potok a stavebný objekt 059 ýadeþka. Zaþína sa aj finiš
na dostavbe piatich železobetónových mostov.
Výstavba v obci
V decembri 2014 a zaþiatkom tohto roku sa zrealizovala
v objekte MŠ Ústredie rekonštrukcia vykurovania zdravotného
strediska. Došlo k zmene vykurovacieho média z pôvodného
plynu na vykurovanie elektrickou energiou. Bolo to z dôvodu
þastých výpadkov kúrenia. V súþasnej dobe má každý z lekárov
samostatné vykurovanie a ohrev vody, má samostatné hodiny
a zmluvu so SSE Žilina a sám si uhrádza platby za spotrebovanú
energiu. Oþakávame, že táto rekonštrukcia vykurovania prinesie
úsporu v druhej þasti budovy, kde je umiestnená materská škola
a jedáleĖ.
V závere minulého roka sa zrealizovala rekonštrukcia þasti cesty
v osade Markov - odvodnenie + živiþný povrch. Investorom
týchto prác bola obec. Firma Strabag nám položila na vlastné
náklady živiþný povrch v osade Sihla. V osade U Romancov sme
zaþali s rekonštrukciou cesty, ktorá vedie rovnobežne s cestou
cez Kadelov potok. Je urobená þasĢ tejto cesty. Zrealizovala ju
taktiež firma Strabag na vlastné náklady. V jarných mesiacoch ju
chceme dokonþiĢ. Kećže sa jedná o zosuvné a mokré územie,
musíme v druhej þasti dobudovaĢ odvodĖovacie prvky, následne
osadiĢ kari výstuž a zaliaĢ betónom. V závere roka sme položili
obrubníky v novej þasti Stašovho cintorína a urobili násyp
kamennou drĢou. V jarných mesiacoch budeme v týchto prácach
pokraþovaĢ. Ćalej chceme urobiĢ aj lepší vstup do starej þasti
tohto cintorína. Tieto práce vykoná PO TES ýierne. Na
Kubínovom cintoríne plánujeme urobiĢ schody z parkoviska
smerom k Domu rozlúþky. Máme dohodnuté so zhotoviteĐmi
stavby DiaĐnice D3, že po ukonþení Ģažkých prác na diaĐnici nám
na vlastné náklady položia živiþný povrch na celú plochu tohto
parkoviska. V súþasnosti túto plochu obec prenajala aj pre
potreby výstavby D3 a je þasto využívaná ako skladovacia
plocha. Do priestoru parkoviska osadíme aj kábel na NN napätie
a umiestnime stĎpy na verejné osvetlenie. Ak ubudne prác
s Ģažkými mechanizmami na DiaĐnici D3, tak sa zaþne postupne
s výmenou betónov na oplotení tohto cintorína. V ćalšom roku
zaþneme aj s výmenou samotnej dlažby pred domom rozlúþky,
teraz by sa ešte poškodila. Budova Obecného úradu je
viacúþelová. Sú v nej umiestnené okrem OÚ aj ćalšie inštitúcie a
služby (pošta, kultúra, Združenie vlastníkov lesa, DHZ Nižný
koniec, obchody, Príspevková organizácia TES). Všetky priestory

sú vykurované plynom. Postupne každý rok sa niektoré priestory
modernizujú a opravujú. Tento rok chceme na budove OÚ
vymeniĢ strešnú krytinu, kećže na viacerých miestach zateká. Sú
to miesta okolo komínov a strešných zachytávacích hákov na
sneh. Pri tejto rekonštrukcii sa znížia komíny - ukonþia sa pod
strechou a zakonzervujú. V budúcnosti sa kedykoĐvek môžu
spätne domurovaĢ.
Z týchto komínov vplyvom poþasia
a samotného procesu starnutia obþas vypadávajú tehly. Taktiež
i samotné objekty - komíny sú miestom þastého zatekania.
V tejto budove je postupne nutné zmodernizovaĢ aj ćalšie
priestory: Zasadaciu miestnosĢ na II. poschodí (súbežne pri nej
zrekonštruovaĢ sociálne zariadenia) a schody a chodby na I. a II.
poschodí. S rekonštrukciou daných subjektov treba zaþaĢ zhora
nadol z dôvodu, aby sa už opravené priestory neniþili.
Kultúrny dom na Vyšnom konci - z tejto stavby chceme urobiĢ
polyfunkþný objekt. Na prízemí budú dva bezbariérové byty. Na
poschodí s prístupnom zo strany hlavnej cesty bude
presĢahovaný obchod Koruna a ćalšie menšie predajne. Na
dvoch ćalších poschodiach bude po 1 garsónke a 4 dvojizbové
byty. V súþasnej dobe obec požiadala Štátny fond rozvoja
bývania o finanþné prostriedky na túto stavbu: „Prestavba
a nadstavba Kultúrneho domu s vytvorením 12 b. j.“. Po jej
dokonþení sa susedná budova, v ktorej je umiestnený obchod
Koruna, zdemoluje. Na tomto priestranstve sa vytvoria nové
parkoviská a príjemný park s laviþkami a okrasnou zeleĖou.
10 rokov integrácie detí
Nie každý sa narodí úplne zdravý. Nikto nevie, preþo je to tak.
Je to jedno z tajomstiev tohto vesmíru, v ktorom žijeme. Rodiþia
týchto detí sú skutoþnými hrdinami dnešnej doby - musia maĢ
úžasnú trpezlivosĢ, obetavosĢ a denno-denne rozdávaĢ lásku
svojim deĢom. Preto každé maliþké vylepšenie zdravia týchto
detí je obrovský úspech na oboch stranách, na strane rodiþov
a uþiteĐov a na strane detí. Chcem týmto rodiþom a pedagógom
popriaĢ veĐa trpezlivosti a obetavosti v ich nároþnej každodennej
práci. Sme radi, že Základná škola s MŠ na Vyšnom konci a p.
uþiteĐka Mgr. Danka Oravcová vytvorila kolektív pedagógov, ktorí
už 10 rokov poskytujú odbornú pomoc rodinám a deĢom takto
postihnutým. Zo strany vedenia obce a poslancov OZ budú maĢ
vždy títo rodiþia a ich deti podporu pri integrácii do materských
a základných škôl.
Vážení obþania, obec získala nenávratné finanþné prostriedky
na stavanie mája na Trojmedzí, preto vás všetkých srdeþne
pozývame na toto spoloþné medzinárodné podujatie. Vystúpia tu
viaceré folklórne súbory z PoĐska a Slovenska.
V závere ešte veĐkonoþné prianie: Vo svetle tohto
radostného posolstva nech je slávenie VeĐkej noci pre Vás
prameĖom lásky, nádeje, radosti a pokoja. Úprimne želajú
Pavol Gomola, starosta obce, poslanci Obecného
zastupiteĐstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu
v ýiernom.
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Rokovalo obecné zastupiteđstvo
U Z N E S E N I E z ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupiteĐstva zo dĖa 12. decembra 2014
1. Obecné zastupiteđstvo
b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného
zastupiteĐstva.
2. Príhovor starostu obce.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpoþtu obce
ýierne þ. 6 na rok 2014.
2. Obecné zastupiteđstvo v þiernom

k o n š t a t u j e, ž e

1. Dana Benková sa vzdala mandátu poslanca OZ.
2. Mgr. Marcela Voreková sa vzdala mandátu poslanca OZ.
3. Zvolený starosta obce Ing. Pavol Gomola, zložil zákonom
predpísaný sĐub starostu obce.
4. Zvolení poslanci obecného zastupiteĐstva zložili zákonom
predpísaný sĐub poslanca obecného zastupiteĐstva: Jozef
Bazger, Ján Ćurica, Milan Jurga, Mgr. Pavol Kulla, Ing.
František Kužma, Ing. Peter Moják, Mgr. Peter Najdek, Mgr.
Dana Oravcová, Peter Putyra
5. Náhradník za poslanca obecného zastupiteĐstva Pavol
Fonš zložil zákonom predpísaný sĐub poslanca obecného
zastupiteĐstva
6. Náhradník za poslanca obecného zastupiteĐstva JUDr.
Miroslav Kužma zložil zákonom predpísaný sĐub poslanca
obecného zastupiteĐstva.
7. Starosta obce poveruje za zástupcu starostu obce p. Jána
Ćuricu od 13. 12. 2014.
3. Obecné zastupiteđstvo v þiernom

poveruje

1. poslanca obecného zastupiteĐstva Mgr. Danu Oravcovú
zvolávaním a vedením obecného zastupiteĐstva
v prípadoch podĐa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona þ. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Obecné zastupiteđstvo v þiernom

schvađuje

1. mandátovú komisiu v zložení
p. Ján Ćurica
- predseda
p. Ing. František Kužma
- þlen
p. Pavol Fonš
- þlen
2. volebnú komisiu v zložení
p. Mgr. Dana Oravcová - predseda

p. Mgr. Peter Najdek
- þlen
p. Jozef Bazger
- þlen
3. návrhovú komisiu v zložení
p. Milan Jurga
- predseda
p. Ing. Peter Moják - þlen
p. Mgr. Pavol Kulla - þlen
4. sobášiacich: Jána Ćuricu, Mgr. Danu Oravcovú.
5. mesaþný plat starostovi obce Ing. Pavlovi Gomolovi, a to
súþin priemernej mesaþnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a 2,17
násobku + 58,3%-né zvýšenie platu.
5. Obecné zastupiteđstvo od 1. 1. 2015

z r i a Ĉ u j e:

1. Obecnú radu.
2. Komisiu finanþnú a správy obecného majetku.
Komisiu obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytovú.
Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych
vecí.
Komisiu životného prostredia, poĐnohospodárstva a les.
hospodárstva.
Komisiu výstavby, územného plánu a dopravy.
Komisiu ochrany verejného poriadku.
6. Obecné zastupiteđstvo od 1. 1. 2015 volí:
1. ýlena obecnej rady Mgr. Danu Oravcovú.
2. ýlena obecnej rady Ing. Petra Mojáka.
3. Predsedu komisie finanþnej a správy obecného majetku p.
Milana Jurgu a þlenov tejto komisie p. Jozefa Bazgera, p.
Jozefa ýarneckého, p. Ing. ďudmilu Pohanþeníkovú, JUDr.
Jozefa Potoþára.
4. Predsedu komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu
a bytovej Mgr. Pavla Kullu a þlenov tejto komisie p. Martu
Ćuricovú, p. Vieru Gelaþákovú, p. Veroniku Jurgovú, p. Ing.
Bohuslava Budoša.
5. Predsedu komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu
a sociálnych vecí p. Mgr. Petra Najdeka a þlenov tejto
komisie p. Ivetu Bobulovú, p. Vieru ýarneckú, p. Mgr. Annu
Pagáþovú, p. Róberta Tatarku.
6. Predsedu komisie životného prostredia, poĐnohospodárstva
a lesného hospodárstva p. Ing. Františka Kužmu a þlenov
tejto komisie p. Ing. Ivana Cypricha, p. Ing. Martina Jurgu,
p. Tomáša Najdeka, p. Bc. ďubomíra Serafína.
7. Predsedu komisie výstavby, územného plánu a dopravy p.
Pavla Fonša a þlenov tejto komisie p. Ing. Petra ýasnochu,
PhD., p. Jozefa KráĐa, p. Milana Moravca, p. Petra Putyru.
8. Predsedu komisie ochrany verejného poriadku p. JUDr.
Miroslava Kužmu a þlenov tejto komisie p. Mgr. ďubomíra
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Kultána, p. Alojza Laša, p. Pavla Laša, Mgr. Marcelu
Vorekovú.
7. Obecné zastupiteđstvo s c h v a đ u j e:
1. Inventarizaþné komisie na vykonanie inventarizácie majetku
obce k 31. 12. 2014 v zložení ako bolo predložené.
Inventarizaþné komisie tvoria prílohu þ. 1 tohto uznesenia.
2. Predloženú úpravu rozpoþtu Obce ýierne þ. 6 na rok 2014
so zmenou vić príloha þ. 2 tohto uznesenia.
3. Nájomnú zmluvu s Národnou diaĐniþnou spoloþnosĢou , a.s.
Bratislava þ. 30201/NZ - 77/2014/ýierne/1019/RZ/Zdr
(diaĐnica D3 Svrþinovec - Skalité - nájom pozemkov) na
dobu od 12. 12. 2014 do 31. 8. 2015 za nájom vo výške
0,678 €/m2/rok.
4. Plán kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra obce ýierne na
I. polrok 2015.

U Z N E S E N I E obecného zastupiteĐstva þ. 1
zo dĖa 19. februára 2015
Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu starostu obce o rozvojovom programe obce
a výstavbe DiaĐnice D3.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpoþtu obce
ýierne þ. 1/2015.
3. ŽiadosĢ Filipa ýamboru a manž. Veroniky, bytom ýadca,
Kukuþínova 42/30 o odstúpenie
od kúpnej zmluvy
(schválený odpredaj pozemku þ. KNC 4576/18 o výmere
1113 m2 v k.ú. ýierne, lokalita Sihla uznesením þ.
3/2014/I/3 zo dĖa 12. 8. 2014).
II. s c h v a đ u j e:
1) Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ćurica, Ing. František
Kužma, JUDr. Miroslav Kužma.
2)
a) Realizáciu stavby: „Prestavba a nadstavba Kultúrneho
domu ýierne s vytvorením 12 b. j.
b) Investiþný zámer:
1) Nadstavba
a prestavba
Kultúrneho
domu
s vytvorením 12 b. j.
2) Rekonštrukcia obchodných priestorov v objekte 1.
NP Kultúrneho domu.
3) Technickú vybavenosĢ pre 12 b. j.
c) Spôsob financovania:
1) Nadstavba
a prestavba
Kultúrneho
domu
vytvorením 12 b. j. - úver zo ŠFRB vo výške 60%
oprávnených nákladov, dotácia z MDVaRR SR vo
výške
40%
oprávnených
nákladov
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a z vlastných finanþných prostriedkov rozpoþtu
obce vo výške 1.000,- €.
2) Rekonštrukcia obchodných priestorov - z vlastných
prostriedkov vyþlenených v rozpoþte obce vo výške
100.000,- €.
3) Technická vybavenosĢ pre 12 b. j. - z vlastných
prostriedkov vyþlenených v rozpoþte obce vo výške
20.000,- €.
d) Podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB na
stavbu: „Prestavba a nadstavba Kultúrneho domu
ýierne s vytvorením 12 b. j.“
e) Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR SR
na stavbu „Prestavba a nadstavba Kultúrneho domu
ýierne s vytvorením 12 b. j.“
f) Bankovú záruku od VÚB na krytie úveru zo ŠFRB.
g) Zabezpeþenie vystavenej bankovej záruky vlastnou
blankozmenkou
v prospech
VÚB
a dohodu
o vyplĖovacom práve k blankozmenke.
h) VyþleniĢ v rozpoþte obce pre rok 2015 finanþnú þiastku
na splácanie úveru a úroku minimálne na 5 mesiacov.
i) Poþas zmluvného vzĢahu so ŠFRB po dobu 30 rokov
vyþleniĢ v rozpoþte obce na príslušný rok finanþné
prostriedky na splácanie úveru, úroku a vlastné zdroje
pre 12 b.j.
3) Úpravu rozpoþtu Obce ýierne þ. 1/2015 podĐa predloženej
prílohy uznesenia þ. 1.
4) Program rozvoja bývania na roky 2015 - 2020.
5) Finanþný príspevok pre Slovenský zväz chovateĐov
poštových holubov, Základná organizácia ýierne vo výške
150,- €.
6) PodĐa § 9a odst. 8, písm. e zákona þ.507/2014 Z. z., ktorým
sa dopĎĖa zákon þ.138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku par. þ. KNC 4576/18 trvalý
trávnatý porast o výmere 1113 m2 za cenu 15,-€/m2
z dôvodu hodného osobitného zreteĐa (hodný osobitný
zreteĐ je v tom, že pozemok je urþený obcou na individuálnu
bytovú výstavbu, kde cena a výmera bola urþená obcou
uznesením OZ už v minulosti) Pavlovi Kubušovi a manželke
Jane, bytom ýierne þ. 434 do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov.
7) Ukonþenie nájmu 3-izbového bytu þ. 9 v bytovom dome þ.
45 s Róbertom Zvercom a manž. Andreou, ýierne þ. 45
k dátumu 28. 2. 2015.
8) Ukonþenie nájmu 1-izbového bytu þ. 10 v budove þ. 169
(nadstavba MŠ) s Ing. Petrom Strýþkom, ýierne þ. 169
k dátumu 28. 2. 2015.
9) Ukonþenie nájmu 2-izbového bytu þ. 7 v budove þ. p. 169
s p. Petrou Raszykovou a p. Petrom Jahôdkom, ýierne
169/7 k dátumu 28. 2. 2015.
10) Prenájom bytu þ. 9 v bytom dome þ. 45 p. Petre Raszykovej
a p. Petrovi Jahôdkovi, ýierne 169/7 od 1. 3. 2015.
11) Prenájom bytu þ. 7 v budove þ. p. 169 p. Ing. Márii
Budošovej, ýierne 21 od 1. 3. 2015.
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12) Prenájom bytu þ. 10 v budove þ. p. 169 p. Kataríne
Slonþíkovej, ýierne 750 od 1. 3. 2015.
13) Zámer odpredaĢ þasĢ pozemku þ. KNC 4779/2 kat. územie
ýierne z dôvodu hodného osobitného zreteĐa podĐa
schválených Zásad hospodárenia s majetkom
Obce
ýierne.
Výmera pozemku, cena a kupujúci budú
schválení na ćalšom zasadaní obecného zastupiteĐstva
podĐa zhotoveného geometrického plánu, ktorý musí byĢ
pred zápisom odsúhlasený obcou.
III. s ú h l a s í:
1) S prijatím záväzku:
- dodržaĢ nájomný charakter bytov po dobu lehoty
splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov,
- zriadiĢ záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB,

bude vás zaujímaĢ...
- dodržaĢ pri prenájme ustanovenia § 22 zákona þ.
443/2010 Z. z...

IV. n e s c h v a đ u j e:
1) ŽiadosĢ p. Mgr. Kataríny Lašovej a manž. Stanislava, bytom
ýierne þ. 180/5 o odkúpenie pozemku þ. KNC 471 a þ. KNC
472 v k.ú. ýierne.
V. r u š í:
1) Uznesenie obecného zastupiteĐstva þ. 3/2014/I/3 zo dĖa 12.
augusta 2014.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Pozor, zmeny v zákone ÿ. 582/20004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady
Pri nadobudnutí nehnuteĐností dedením v priebehu roka
daĖová povinnosĢ dediþovi vzniká prvým dėom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa dediþ stal vlastníkom
nehnuteĐnosti na základe právoplatného dediþského osvedþenia
o dediþstve alebo rozhodnutia o dediþstve. Priznanie k dani
z nehnuteĐností je daĖový subjekt/ dediþ/ povinný podaĢ
najneskôr do 30 dní od vzniku daĖovej povinnosti (na obecný
úrad) .
Kto musí / mal/ podaģ daėové priznanie
PodaĢ ho musia fyzické osoby/ obþan, podnikateĐ/ alebo
právnické osoby, ak v priebehu minulého roka:
Źnadobudli nehnuteĐnosĢ, priþom k 1. januáru sú zapísaní
v katastri nehnuteĐností,
Źpredali nehnuteĐnosĢ, darovali nehnuteĐnosĢ a k 1. januáru
nie sú zapísaní v katastri nehnuteĐností,
Źnastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv
na vyrubenie dane (napr. sa zmenila výmera pozemku).
Daėová povinnosģ vzniká na základe:
źpovolenia vkladu vlastníctva do katastra nehnuteĐností na
základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
Źnadobudnutia nehnuteĐnosti rozhodnutia
o dedení
nehnuteĐnosti,
Źnadobudnutia nehnuteĐnosti vydražením na základe
právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu
súdom,
Źvysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
Źprávoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred
dokonþením,
Źdodatoþného povolenia stavby,

Źprávoplatného kolaudaþného rozhodnutia,
Źukonþenia výstavby drobnej stavby (hospodárskej budovy,
altánku, prístrešku pre autá a pod.), oznámením ukonþenia
drobnej stavby ,
Źpovolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania
stavby alebo bytu,
Źzmeny užívania stavby na iné úþely ako sa stavba užívala,
Źpodpísania dlhodobého nájomného vzĢahu k nehnuteĐnosti
zapísanej v katastri nehnuteĐností,
Źzmeny druhu pôdy,
Źzmeny výmery nehnuteĐnosti, rozdelenia parcely,
preþíslovania parcely.
Daėová povinnosģ zaniká na základe:
Źpovolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteĐností na základe predajnej, darovacej zmluvy,
Źvydraženia nehnuteĐnosti,
Źzrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
Źzmeny výmery nehnuteĐnosti,
Źpovolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo þasti bytu,
Źzbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia
búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu
vlastníctva.
Prihlásenie psa do evidencie a odhlásenie psa z evidencie
Do evidencie sa prihlasuje každý pes, ktorého vlastníte, do 30
dní od nadobudnutia psa. Pri prihlásení psa do evidencie je
vlastníkovi psa vydaná evidenþná známka.
Ak pes bol utratený, uhynul, prípadne sa stratil, je povinnosĢ
vlastníka psa, aby takého psa odhlásil z evidencie do 30 dní.
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Božia spravodlivosģ
„Već všetci zhrešili a chýba im Božia sláva“ (Rimanom 3,23). Sme hriešnici. A ako hriešnici si zasluhujeme trest. Preto keć
Pavol píše: „Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosĢ“ (Rimanom 3,21), neznie nám to nijako príjemne. Od poþiatku sme sa uþili:
„Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeĖuje a zlých tresce!“ (6 hlavných právd). ýaká nás teda trest - zaslúžený, tvrdý a
neĐútostný, pretože spravodlivosĢ je jednoducho spravodlivosĢ: nepriĢaží, ale ani neuĐahþí…
Strach pred týmto trestom nás podvedome tlaþí k tomu, aby sme sa pred Bohom vykrúcali, aby sme popierali svoj hriech, aby
sme sa snažili presvedþiĢ Boha, že si trest nezasluhujeme. Vravíme: „Već nemám žiaden taký hriech, len také maliþkosti…“ a to
vlastne ani nie sú hriechy. Vlastne sme veĐmi dobrí… takmer dokonalí…! Alebo aspoĖ vravíme: „Spáchal som hriech, ale…“ na
vine je toto a toto a keby nie toho a toho, tak by som niþ nespáchal a tak to vlastne vôbec nie je moja vina, nezasluhujem si
trest…!
Lenže Boh nie je þlovek. A ani Božia spravodlivosĢ nie je ako spravodlivosĢ Đudská! Preþítajme si plné znenie Pavlovej zvesti:
„Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosĢ bez zákona a dosvedþujú ju Zákon i Proroci, Božia spravodlivosĢ skrze vieru v Ježiša
Krista pre všetkých, þo veria. Lebo niet rozdielu: već všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo
jeho milosĢou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom
viery, aby ukázal svoju spravodlivosĢ, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto
þase ukázal svoju spravodlivosĢ: že sám je spravodlivý a že ospravedlĖuje toho, kto verí v Ježiša.“ (Rimanom 3,21 - 26).
To je nieþo úplne iné. Božia spravodlivosģ sa tu javí ako nieþo úplne iné: Boh je spravodlivý a niet v Ėom nijakej neprávosti, ani
nespravodlivosti. Je do svojej spravodlivosti zahalený ako do nádherného, žiariaceho rúcha. A teraz si predstavme þloveka, ktorý
plný dôvery prichádza pred Boha: nahý (ako v Raji!), zafúĐaný od hriechu a nespravodlivosti. A þo urobí Boh? Vezme ho za ruku,
obmyje v drahocennom kúpeli Ježišovej Krvi a potom mu na plecia položí svoj žiariaci plášĢ spravodlivosti a úplne ho doĖ zahalí.
A tak, zahalený do Božej spravodlivosti, sa þlovek skutoþne stal spravodlivý! Božia spravodlivosģ teda neznamená to, že Boh
kruto potrestá každý hriech! Božia spravodlivosģ znamená to, že Boh ÿloveka oÿistí a urobí spravodlivým!
Preto Pavol túto zvesĢ o zjavení sa Božej spravodlivosti ohlasuje nie ako hrozbu a vyhrážku, ale ako radostnú zvesĢ, plnú nádeje! Svojmu žiakovi Títovi píše: „Aj my sme kedysi boli nerozumní a neposlušní. Blúdili sme, slúžili všelijakým žiadostiam a rozkošiam, žili sme v zlobe a závisti. Boli sme hodní opovrhnutia a vzájomne sme sa nenávideli. Ale keć sa zjavila dobrota Boha,
nášho SpasiteĐa, a jeho láska k Đućom, spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva; kúpeĐom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho SpasiteĐa,
aby sme, ospravedlnení jeho milosĢou, boli podĐa nádeje dediþmi veþného života.“ (Títovi 3,3-7).
Pavol vraví, že táto spravodlivosģ nie je zo Zákona. Keby totiž bola zo Zákona, bola by to naša spravodlivosĢ a spoþívala by v
tom, že sme nikdy ani v najmenšom neprestúpili Zákon. To ale nie je pravda. Keby teda bola spravodlivosĢ zo Zákona, boli by
sme - a vlastne aj sme - nespravodliví!
Spravodlivosģ je ale z milosti: spoþíva v tom, že Boh, napriek tomu, že sme hriešni, nám dáva svoju spravodlivosĢ - a to úplne
zadarmo! Nie je potrebné si ju nijako zaslúžiĢ, ani kúpiĢ. Boh ju dáva zadarmo každému, kto chce, pretože nás miluje!
Jediné, ÿo Boh pre ospravedlnenie ÿloveka potrebuje, je viera. Je to „Božia spravodlivosĢ skrze vieru v Ježiša Krista pre
všetkých, ktorí veria.“ (Rimanom 3,22). Znie to ako ozvena Ježišových slov: „Naplnil sa þas a priblížilo sa Božie KráĐovstvo: kajajte sa a verte evanjeliu!“ (Markovo evanjelium 1,15). Jeden z Cirkevných otcov, Cyril Alexandrijský, k tomu píše: „Ježiš nazýva
Božím kráĐovstvom ospravedlnenie skrze vieru, oþistenie krstom a spoloþenstvo Ducha.“ Naznaþuje to aj Ježiš, keć tieto dva
významy vzájomne spája: „HĐadajte teda najprv Božie kráĐovstvo a jeho spravodlivosĢ…“ (Markovo evanjelium 6,33).
Obrátenie v Ježišovom ponímaní už neznamená tradiþný hebrejský šúb, návrat ku Zmluve, ale skok dopredu, do Novej zmluvy,
uchopenie zjaveného Božieho KráĐovstva a Jeho spravodlivosti, ktorú Boh zadarmo ponúka. Vojsģ sa dá ale iba skrze vieru.
„ObráĢte sa a verte“ nie sú dve odlišné slová. ObrátiĢ sa znamená uveriĢ v spravodlivosĢ, ktorú nám Boh dal a prijaĢ ju.
Dovtedy platilo: „Zhrešili ste, ale obráĢte sa a budete spasení!“
Odteraz platí:
„STE SPASENÍ ZADARMO BOŽOU MILOSĢOU A PRETO SA OBRÁĢTE A UŽ VIAC NEHREŠTE!“
Boh nás nespasil preto, že by sme my najprv konali spravodlivé skutky a tak si zaslúžili Jeho spásu. Boh nás ešte ako hriešnikov
zadarmo ospravedlnil a spasil bez akejkoĐvek našej zásluhy. Na nás zostáva už iba to, aby sme túto spásu prijali a obrátili sa k
nej! Je to ako keć kráĐ otvorí dvere svadobnej siene a povie: „Poćte, všetko je už pripravené!“ (porov. Matúšovo evanjelium
22,1-14). Nemusíme niþ chystaĢ, niþ pripravovaĢ - len vojsĢ a vžiĢ sa do novej úlohy svadobných hostí!
To isté platí aj o nás. Obrátenie sa znamená jednoducho toto: „Boh hovorí: „Odpustil som vám, oþistil som vás a ospravedlnil.
Prijal som vás za svojich synov a oddnes môžete so mnou žiĢ v novom svete môjho KráĐovstva, ktoré vám ako dediþom náleží.“
A od nás to chce iba jedno: UveriĢ a vstúpiĢ do sveta KráĐovstva a zaþaĢ žiĢ nový život Božích synov! Bez toho, aby sme najprv
museli þokoĐvek urobiĢ! Úplne zadarmo!
(Spracované podĐa: RANIERO CANTALAMESSA, Život pod vládou Kristovou, Karmelitánské nakladatelsví, Kostelní VydĜí 20144).
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Bohoslužby poþas VeĐkej noci 2015:
Zelený štvrtok
Veđký piatok
Biela sobota
Veđkonoÿná nedeđa
Veđkonoÿný pondelok

17,00 Vyšný; 18,30 Farský
15,00 Farský – krížová cesta + Obrady VeĐkého piatka
20,00 Farský – VeĐkonoþná vigília
7,20 Farský; 8,45 Farský; 10,15 Vyšný
7,20 Farský; 8,45 Farský; 0,15 Vyšný
vdp. Radovan Petrek, správca farnosti

Je Boh spravodlivý?
„Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaĐúbenie.“
A jednak ho poslal na smrĢ.
Predstav si, že si Boží syn. Skús sa na chvíĐu vžiĢ do Ježiša, jedného z najväþších a najdokonalejších Đudí, akí kedy
chodili po tejto Zemi. Predstav si, že už odmaliþka pútaš
pozornosĢ starších a múdrejších, že vyþnievaš spomedzi
rovesníkov, že konáš zázraky a kážeš celej krajine. A po
rokoch dobra, ktoré rozdávaš, Ģa namiesto zaslúženého
pohodlia a odpoþinku þaká utrpenie a smrĢ. Nespravodlivé,
však?
Ty však skutoþne si Boží syn þi dcéra. Si Božie dieĢa, jeho
najdokonalejší výtvor. Ježiš je tvoj súrodenec. A napriek
tomuto privilégiu máš þasto pocit, že je k tebe nespravodlivý. Že nech sa akokoĐvek snažíš, tvoje dobré skutky nie sú
oplácané rovnakou mincou. Tak ako? Skutoþne je Boh
nespravodlivý?

Ježiš vedel, þo ho þaká. Verím, že od samého zaþiatku
vedel, aký bude koniec a þo viac, verím, že si mohol vybraĢ.
Boh mal pre neho plán, v ktorom chýbal zdanlivo šĢastný
koniec. Bol to však plán na mieru šitý pre neho, so všetkým
dobrým aj zlým. A Ježiš sa preĖ rozhodol. NapĎĖal svoje
poslanie v každom okamihu svojho života.
Ak sa ti obþas zdá, že v živote nejde všetko podĐa tvojich
predstáv, nezúfaj. ýi už si študent, sekretárka, robotník
alebo jednoducho len babka, máš tým byĢ. Máš byĢ presne
tam, kde teraz si a þítaĢ tento þlánok. Všetko zlé v tvojom
živote sa raz zmení. Tvoj starší brat Ježiš to pred viac ako
dvetisíc rokmi zariadil. Jediné, þo musíš spraviĢ, je napĎĖaĢ
svoje poslanie v každom okamihu svojho života.
A on nad smrĢou zvíĢazil.
„ýi nemal Mesiáš toto všetko vytrpieĢ a tak vojsĢ do svojej
slávy?“
Dominika Mariėáková

Ako platiĢ poplatky za tuhý komunálny odpad (TKO)
-

poplatky za TKO sa platia podĐa trvalého alebo prechodného
pobytu v obci
platí sa za aktuálny rok ( nie dozadu)
50% úĐavu majú študenti na internátoch
50% úĐavu majú pracujúci na turnusoch
100% úĐavu majú:
a) obþania v domovoch dôchodcov
b) obþania, ktorí dlhodobo žijú v zahraniþí
c) obþania, ktorí donesú doklad o zaplatení poplatku v
inom meste, obci

Na každú úĐavu treba doniesĢ vierohodný a aktuálny doklad na
rok 2015

a) študenti potvrdenie o štúdiu alebo doklad o pobyte na
internátoch
b) zamestnanci aktuálne potvrdenie firmy o práci na turnusy
c) živnostníci aktuálnu zmluvu o dielo, doklad o ubytovaní
d) doklad o zaplatení poplatku v inom meste – ak obþan s
trvalým pobytom v ýiernom žije v inom meste, obci
ýestné vyhlásenie môže byĢ použité len pre osoby, ktoré sa
dlhodobo nezdržiavajú v mieste svojho trvalého bydliska a nie je
známe ich aktuálne miesto pobytu. Doklad na úĐavu z poplatku
treba doniesĢ k platbe, bez dokladu zĐava nebude realizovaná.
Ak zmena v platení poplatku prebehne v priebehu roka, treba
zmenu ohlásiĢ do 30 dní aktuálneho roka.
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Základná škola þierne - Ústredie
Vianoÿná besiedka
Posledný deĖ pred Vianocami sa našou školou niesli koledy,
vinše, piesne a potlesk. Žiaci všetkých tried si pripravili krátke
vystúpenia. O krásne umelecké zážitky i dobrú zábavu veru
núdza nebola. Po skonþení programu boli odmenení víĢazi súĢaže „Najkrajší anjelik“ a tiež víĢazi tradiþného stolnotenisového
turnaja. Za výnimoþné predpoludnie ćakujeme všetkým, ktorí sa
do prípravy podujatia zapojili. Srdeþná vćaka patrí Radkovi Nekorancovi za ozvuþenie a rodiþovskému združeniu za krásne
ceny.
Ing. Jana Kužmová

Škola plná anjelov
V predvianoþnom þase zaplnili našu školu anjelici. Vznikali
v rukách šikovných detí rôznymi výtvarnými technikami. 68 umeleckých dielok obdivovali i hodnotili rodiþia, pedagógovia
i priatelia z družobných škôl. Tvorcovia desiatich najkrajších
z nich boli odmenení vecnými cenami. Výhercom srdeþne blahoželáme!
Výhercovia:
1. Viktória StráĖavová, VI. A
2. Sárka Gerátová, VIII. A
3. SoĖa Majchráková, IX. A
Ćalší ocenení: Henrieta Belešová, Veronika Taranová, Natália
Jurgová, Sandra Urbanová, Beáta Šipláková, Lívia Cyprichová,
Adriána Rudinská, SoĖa Truchlíková, Paulína Strýþková, Veronika Kadlubcová a Magdaléna Vojþiniaková.

z CPPP a P v ýadci Mgr. ďudmila ýuboĖová a špeciálny pedagóg Ing. Slávka Jurþíková.
Vćaka dobrej spolupráci ZŠ a MŠ sa zápisu zúþastnili pani uþiteĐky Danka Kopeþná a sleþna Denisa Lišþáková, ktoré takisto
prispeli k príjemnej atmosfére a povzbudili svojich zverencov.
Každé dieĢa si zo zápisu odnášalo drobnú sladkú odmenu
a pamätný list. Prajeme budúcim prváþikom veĐa úspechov
a radosti v školskej práci.
Mgr. Anna Sulková

Fašiangy, Turíce, Veđká noc príde …
K þasu Fašiangov neodmysliteĐne patrí plesová sezóna. Ani
tohto roku sme našu plesovú tradíciu neporušili, a už po 18 - krát
sme sa zabávali na Valentínskom veþierku, ktorý zorganizovalo
rodiþovské združenie, ktoré pracuje pri ZŠ ýierne – Ústredie.
Moderátorského slova sa ujal þlen RZ Radko Nekoranec a o
taneþnú zábavu sa postarala hudobná skupina Splyt – Band.
V úvode plesu sa nám predstavili žiaci 8. A triedy svojou veselou
scénkou „Povolania“, ktorá rozosmiala všetkých prítomných.
RadosĢ z plesu majú snáć dodnes víĢazi zaujímavých cien bohatej tomboly, do ktorej nám prispeli štedrí sponzori. Touto cestou
ćakujeme Vierke Gerátovej, Kristínke Pagáþovej, ďudovítovi
Gábrišovi, Marcelke Vorekovej, Lenke StráĖavovej, Magdalénke
Belešovej, Dáriusovi Motošickému, Aniþke Kromkovej, Ignácovi
Cyprichovi, Miroslavovi Janeþkovi, Radkovi Nekorancovi, manželom Mikulovcom, rodine Majákovej, firmám Mäso Market a Kovo
LPI, Salónu Christmonn a Vinárni Vinium a želáme im do ćalšej
práce veĐa zdravia, šĢastia a úspechov.
Srdeþná vćaka patrí celému tímu rodiþov, pani kuchárkam Aške
a Števke za výbornú veþeru a tiež OÚ za prenájom priestorov.
Dovidenia na budúci rok 6. februára 2016.
Rodiÿovské združenie pri ZŠ v þiernom - Ústredí

A opäģ sme na lyžiach

Mgr. Ivana Nekorancová

Zápis prvákov.
DĖa 5. februára 2015 sa na našej škole uskutoþnil zápis prvákov. Zúþastnili sa ho deti predškolského veku z našej spádovej
oblasti so sprievodom svojich rodiþov. Budúci prváþikovia pracovali pod odborným vedením pedagogických pracovníkov
z prvého stupĖa ZŠ, priþom bola prítomná psychologiþka

Zima je krásne roþné obdobie, ktoré k nám prichádza každý
rok v rovnakom þase ako mávnutím þarovného prútika. Krajina
sa premení na rozprávku s cukrovou polevou a z oblohy zaþnú
padaĢ snehové vloþky trblietajúce sa sĢa diamanty. Pokryje polia,
lúky, hory, posype ich bielym páperím. K zime patrí tradiþne
lyžiarsky výcvik žiakov 7. roþníka ZŠ v ýiernom - Ústredí. VeĐká
Raþa nás þakala so svojou mohutnou náruþou aj tento rok. PäĢ
dní lyžovania i zábavy. Vyvrcholením snaženia sa stali urputné
boje na svahu. ZvíĢaziĢ mohol len jeden . U dievþat prebrala
vavrín víĢazstva Veronika Taranová, u chlapcov sa tešil
z prvenstva Timotej Kulla. Všetkých zúþastnených þakala sladká
odmena. Zima nás, dúfam, zavolá zasa o rok. Ćakujeme pánovi
Milanovi Jurgovi za sponzorskú dopravu a RZ pri ZŠ v ýiernom –
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Ústredí za príspevok na odmeny pre žiakov. Športu zdar
a lyžiarom zvlášĢ !
Mgr. Daniel Drastich

S knihou v ruke
Brány do ríše kníh a fantázie boli na ZŠ ýierne – Ústredie slávnostne otvorené dĖa 10.3.2015. Práve vtedy sa konala súĢaž
Hviezdoslavov Kubín. Na recitáciu sa prihlásilo 18 detí 2. – 5.
roþníka, ktorým kniha prináša radosĢ a nepohrdnú Ėou ani
v dobe techniky a facebooku. Deti všetkých milo prekvapili, pretože si pripravili zaujímavé úryvky z ich obĐúbených kníh
a dokázali nám tak, že kniha je ich priateĐkou, s ktorou prežívajú
nezabudnuteĐné chvíle.
Umelecký prednes hodnotila porota, ktorú tvorila zástupkyĖa
riaditeĐa školy Mgr. Anna Pagáþová a pani uþiteĐky roþníkov 1.-4.

školstvo

Mgr. Anna ýasnochová, Mgr. Božena ýasnochová, Mgr. Anna
Sulková a Mgr. ďubica Kullová.
Na 1. mieste sa umiestnili: Paulínka Strýþková , 2.A, Evka Kocúrová, 3.A., 2. miesto si vybojovali Saška Hajtmanová, Sandra
Urbanová, Simonka Najdeková , žiaþky 3.A triedy a o 3. miesto
sa podelili žiaþky 2.A triedy: Linda Mrmusová, Veronika Kadlubcová, Sofia Bednárová.
Veríme, že sa nám podarí od poþítaþov a tabletov odpútaĢ þo
najviac detí, aby prežili svoj voĐný þas radšej s knihou v ruke.
Spoloþne si budeme držaĢ prsty, aby kniha prežila tretie tisícroþie.Všetkým srdeþne blahoželáme a za pekné ceny ćakujeme
rodiþovskému združeniu, ktoré pracuje pri našej základnej škole.
Mgr. Anna þasnochová

Základná škola s materskou školou þierne - Vyšný koniec
Pocta integrovaným žiakom, ich rodiÿom
a uÿiteđom
ZŠ s MŠ ýierne Vyšný koniec v spolupráci so ZUŠ M. R. Štefánika ýadca, pod záštitou Obecného úradu v ýiernom usporiadali
vo štvrtok 26.2. 2015 hudobno-dramatický koncert pri príležitosti 10. výroþia školskej integrácie. V úvodnom príhovore vystúpila
Mgr. Dana Oravcová zo ZRŠ .Vo svojom príspevku priblížila
prítomným význam uplynulého jubilejného obdobia.,, DesaĢ rokov v dejinách je len zlomok þasu , ale v procese výchovy
a vzdelávania je to významná dekáda zmysluplnej práce v napĎĖaní poslania pomáhaĢ tým, ktorým osud doprial byĢ inými, nie
však horšími.
Ponúka nám príležitosĢ obzrieĢ sa do minulosti, pochopiĢ neĐahkú
cestu jej vývoja, zhodnotiĢ súþasnosĢ a plánovaĢ budúcnosĢ.
Integrované vzdelávanie je zložitý proces. OdhaĐuje pedagogické
majstrovstvo uþiteĐa , þo cíti þlovek k þloveku, ako vníma inakosĢ
, s akou dávkou empatie sa vciĢuje do starostí iného þloveka.“
Vrúcnymi slovami sa prihovoril i starosta obce ýierne Ing. Pavol
Gomola a starostka Skalitého PaedDr. Andrea Šimurdová. Slávnostú atmosféru umocnila i prítomnosĢ ćalších vzácnych hostí ,
PhDr. Evy Matákovej z CPPPaP ýadca a Mgr. Jozefa Cecha,
poslanca VÚC za odbor sociálnych vecí a rodiny v ýadci.
Bohatý program absolventov ZUŠ pod vedením Dis. art. Miroslavy Bielakovej a Bc. V.Cabuka dopĎĖali Rúfusove modlitbiþky
v podaní integrovaných žiakov a dramatizácia textu ,,Mimoriadna
matka“ v podaní Tamarky Šmatlavovej, Laury Škorvánkovej,
Moniky Paštrnákovej a Viki Mravcovej, žiaþok ôsmeho roþníka
zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
Vyvrcholením emocionálneho zážitku bolo predstavenie životných príbehov integrovaných žiakov a ich odvaha vystúpiĢ pred
divákmi zaplnenej sály. Za žiakov s dyslexiou, dysortografiou,
dyskalkúliou ,ADD a ADHD vystúpila Jarka Jašurková(6.roþ.).

Príbeh autistického dievþatka predniesla Sašenka Gonšþáková(7.roþ.).Úspechy a životné túžby chlapca s DMO predniesol
Janko ýasnocha (8.roþ.). Za päĢþlennú skupinu detí
s Downovým syndrómom svoje životné zážitky a ciele predstavila Miška Oravcová(8.roþ.).
Nádherným umocnením charizmatického programu bolo spevácke vystúpenie Mgr. Pavla Kužmu , rodáka z ýierneho za
sprievodu huslí, cimbalu, gájd a basy.
Slová vćaky, uznania a ocenenia patrili aj pozvaným uþiteĐom,
ktorí z rúk zakladateĐky integrovaného vzdelávania v ýiernom
Mgr. Dany Oravcovej a starostu obce Ing. Pavla Gomolu prevzali ćakovné listy a pamätné medaily udelené pri príležitosti 10.
výroþia školskej integrácie. Celé podujatie slovne s patriþnou
dávkou empatie sprevádzal Ján Ćurica, ozvuþenie zabezpeþil
Radoslav Nekoranec.
Ćakujeme všetkým sponzorom za finanþnú podporu podujatia
a spoluorganizátorom za výbornú spoluprácu.
Mgr.Dana Oravcová

Dobrý deĖ!
Volám sa Miška. Mám Downov syndróm. Narodila som sa
mojim rodiþom ako druhá dcéra. Keć sa ocko na mĖa pozrel
v nemocnici, neveril doktorke, že by som mohla maĢ akýkoĐvek
nedostatok. Maminka so mnou veĐa cviþila Vojtovu metódu už
o piatej ráno. Skôr, ako išla do práce. A potom aj veþer. Nauþila
ma aj správne vyslovovaĢ hlásky. Ocinko mi rád kupuje jogurty,
ovocie, tĜinecký chlebík, ale ja mám najradšej salámu
a klobásku. Skryjem sa za kreslo a tam si ju vychutnávam.
Od troch rokov som chodila do materskej školy medzi bežné deti.
Asi som im vo všetkom nestaþila, ale v jedení príborom som bola
vždy prvá. S mojimi kamarátmi chodím aj do bežnej školy. Všetkých mám veĐmi rada. Moniku, Lauru, Tamarku, Viki, ale aj Ja-
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kuba. Kamarátov mám aj v špeciálnej triede, kde sa uþím matematiku. Sú tam tiež downíci- PaĐko, Natálka, Branko a Barborka
a tiež Sašenka, Janko a Branko Cech.
So spolužiakmi chodíme na plavecký výcvik, školské výlety,
exkurzie, branné, turistiku do Tatier a lyžiarsky výcvik. A viem už
aj tancovaĢ ako spolužiaci a trošku hraĢ na klavíri.Aj s rodiþmi
veĐa cestujem a športujem. Splavovali sme Dunaj v Nemecku,
rieku Taru v ýiernej hore. Bicyklujeme sa po okolí, chodíme na
plaváreĖ, ale najviac ma baví lyžovanie. Nauþili ma to rodiþia.
Lyžujeme na Zwardoni, na VeĐkej Raþi, ale aj v Šladmingu
v Rakúsku. Tam sa rozpráva po nemecky. Ja tiež trošku viem po
nemecky. Guten Tag. Ich heiße Michaela. Ich bin 13 Jahre alt.
Ich wohne in ýierne. Meine Hobbys sind Karten, Basketball,
Florball, Fußball, Schwimmen und Ski- laufen. Ich habe eine
Schwester. Sie heißt Dominika. Ich liebe sich.
Raz chcem byĢ kuchárkou alebo cukrárkou a otvoríme si
s Dominikou kaviareĖ. Chcem ísĢ aj na lyžiarsku olympiádu, len
neviem, kde sa mám prihlásiĢ. Aj keć nám, downíkom, ešte veĐa
Đudí neverí, aj my vieme veĐa dokázaĢ. PodĐa niektorých lekárov
máme navyše chromozóm lásky, lebo dokážeme veĐmi ĐúbiĢ.

Od 4 rokov som zaþala navštevovaĢ na pár hodín materskú školu
v Skalitom. Keć nadišiel þas povinnej školskej dochádzky, nechceli ma ani len zapísaĢ do žiadnej základnej školy. Všade nás
odbili tým, že máme svoju školu v Bánovej. Jediná škola
v mojom okolí, ktorá bola ochotná ma zapísaĢ, bola Základná
škola s materskou školou ýierne, Vyšný koniec.
Pod vedením pani zástupkyne Oravcovej bola otvorená špeciálna trieda, ktorá mi je už siedmy rok druhým domovom.
V škole sa uþím zlomky, rysovaĢ, naše dejiny i súþasnosĢ
na obþianskej výchove. Mám rada biológiu, zemepis
a informatiku. Dokážem sa nauþiĢ aj fyziku, i keć ma nebaví.
Najväþší problém mám s þítaním, þítam trošku slabšie a bez
intonácie.
Po ukonþení povinnej školskej dochádzky by som možno chcela
pracovaĢ s poþítaþmi, ale hlavne by som sa chcela vedieĢ sama
o seba postaraĢ. Každé ráno sa teším do školy na pani uþiteĐky
a svojich spolužiakov. ďÚBIM SVOJU ŠKOLU!

Sme priateĐskí, obetaví, bezprostrední a úprimní. Nehanbíme sa
povedaĢ: Đúbim Ģa, chýbaš mi... Sme srdeþní a empatickí, ochotní
kedykoĐvek pomôcĢ. Milujeme hudbu, tanec, zábavu a filmy. Ale
vieme byĢ aj poriadne tvrdohlaví. Chceme žiĢ s vami, nie vedĐa
vás. Verím, že vćaka našim uþiteĐom a rodiþom sa nám to podarí.

Dobrý deĖ!
Volám sa Jarka. Keć som zaþala chodiĢ do školy, zistila som, že
mám problém skamarátiĢ sa s písmenkami. Hoci som sa veĐmi
snažila, þítanie bolo pre mĖa veĐmi namáhavé a stále sa mi niektoré písmenká plietli a slová som komolila. Diagnostikovali mi
poruchu þítania – dyslexiu. Ani mäkþene, dĎžne þi ypsilony ma
nechcú poslúchaĢ – táto porucha sa volá dysortografia. Aby toho
nebolo málo, potrebujem rôzne pomôcky, aby som zvládala
matematiku – mám aj dyskalkúliu. Chodím do šiestej triedy
a som integrovaná. To znamená, že uþitelia mi pomáhajú rôznymi pracovnými listami, špeciálnymi pomôckami, dokonca mi
dajú aj viac þasu na vypracovanie úloh. Nie som na našej škole
s takýmito problémami sama. Niektorí majú problémy aj

Ahoj,
volám sa Saška. Mám detský autizmus. Síce som sa narodila
zdravá, ale po urþitom þase sa zaþalo prejavovaĢ moje postihnutie. V Bratislave v autistickom centre Andreas potvrdili podozrenie lekárov, že trpím detským autizmom.
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s pozornosĢou a hyperaktivitou. Aj Martin, Adam, Erik, Mirko,
Erika, þi Stanko sa boria s podobnými problémami. Dá nám to
niekedy riadne zabraĢ, ale my vieme, že to nie je žiadna tragédia,
već mnohí slávni a úspešní Đudia, dokonca aj niektorí géniovia,
boli dyslektici.
Sme si vedomí, že pri uþení sa musíme viac namáhaĢ, ale vieme, že nám má kto pomôcĢ. Máme veĐa dobrých stránok a veríme, že aj my budeme v živote úspešní.
Volám sa Janko.
Narodil som sa zdravý. Ako dvojtýždĖové bábo som prekonal
meningoencefalitítu. Býval som vo VišĖovom a špeciálnu školu
na ulici Vojtaššáka som navštevoval v Žiline do 3. roþníka. Tam
som sa zúþastnil v školskom kole speváckej súĢaže – Zorniþkin
slávik, kde som sa umiestnil na prvom mieste. Ćalej som sa
zúþastnil na recitaþnej súĢaži Hviezdoslavov Kubín, kde som sa
umiestnil na 3. mieste. Školu som reprezentoval aj
v Ružomberku, kde som získal cenu poroty. Bývam v Skalitom.
Chodím do 8. roþníka Základnej školy s materskou školou ýierne
– Vyšný koniec. Uþím sa v špeciálnej triede, ale chodím aj na
niektoré predmety do iných tried. Od 4. triedy som získal rôzne
ocenenia.
Zúþastnil som hasiþskej súĢaže – NamaĐuj požiar, dostal som
cenu poroty. V detskej dopravnej súĢaži – Na bicykli bezpeþne,
som sa umiestnil na 3. mieste. Chcel by som sa vyuþiĢ za pekára-cukrára. Mám DMO – detskú mozgovú obrnu, som jedineþný
a som rád, že patrím k vám.

Pasovanie prvákov
DĖa 17. 12. 2014 sa v našej škole konalo slávnostné prijatie

školstvo

dením Mgr. Danky Oravcovej. No a aká by to bola oslava bez
pohostenia?
To nasledovalo na konci celého pasovania. Za pomoc ćakujeme
sponzorom Ing. Miroslave Franekovej, Mgr. Oravcovej a všetkým, ktorí nám pomohli pri organizácii tohto milého podujatia,
najmä deviatakom, ktorí perfektne zvládli svoje herecké úlohy.
Tr.uÿiteđka: Mgr.Zuzana Fonšová

Zápis budúcich prvákov
4. február 2015 bol v Základnej škole s materskou školou ýierne – Vyšný koniec významným dĖom. Budúci prváþikovia v sprievode svojich rodiþov po prvýkrát otvorili dvere školských tried, aby sa pochválili svojou školskou pripravenosĢou.
V triedach už na nich þakali zvedavé pani uþiteĐky, špeciálne
pedagogiþky, detská psychologiþka a množstvo zaujímavých
úloh. V príjemnej atmosfére deti preukazovali svoju šikovnosĢ,
aby mohli získaĢ skutoþný štatút prváka. Plnili aktivity, v ktorých
predviedli svoje grafomotorické zruþnosti, matematické schopnosti, priestorovú orientáciu, komunikaþné schopnosti, ale museli
preukázaĢ i urþitú mieru sociálnej a emocionálnej pripravenosti
na rolu prváka.
Zápisu sa zúþastnilo 21 detí, u troch detí ešte školskú zrelosĢ
posúdi zariadenie výchovného poradenstva a prevencie v ýadci.
Poćakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu
zápisu – deĢom, ich rodiþom, pani uþiteĐkám zo základnej
i materskej školy, pani asistentke, špeciálnym pedagogiþkám
Mgr. Dane Oravcovej, Ing. Slávke Jurþíkovej i vedeniu školy.
ZvlášĢ ćakujeme
psychologiþke Mgr. Jane Babuljákovej
z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v ýadci za dohĐad a odbornú pomoc pri posudzovaní školskej
zrelosti detí. Našim budúcim prvákom prajeme veĐa úspechov
v školských laviciach a veĐa pekných zážitkov poþas celej školskej dochádzky.
Ing. Slávka Jurÿíková, ZŠ s MŠ þierne – Vyšný koniec

Základný lyžiarsky výcvik

prvákov do školského cechu – PASOVANIE PRVÁKOV. Po príchode kráĐa s princeznami deti predniesli prvácky sĐub, ktorý
potvrdili odtlaþkom prsta. Potom nasledovalo vystúpenie detí, na
ktoré bol zvedavý aj sám kráĐ. V krátkom programe nám prváci
predviedli, þo všetko sa už nauþili, zarecitovali básniþky
a spoloþne si zaspievali prvácku hymnu. Predstavili sa i mažoretky pod vedením p. Marty Brnþovej. Záver programu patril
divadelnému vystúpeniu žiakov z dramatického krúžku pod ve-

V termíne od 09. do 13. februára 2015 sa 13 žiakov ZŠ s MŠ
ýierne – Vyšný koniec zúþastnilo ZLV v lyžiarskom stredisku
SNOW PARADISE VeĐká Raþa – Ošþadnica. ZVL bol organizovaný formou dennej dochádzky. Žiaci boli rozdelení do 2 skupínzaþiatoþníci a pokroþilejší. CieĐom kurzu bolo nauþiĢ každého
zaþiatoþníka základné pohyby na lyžiach a pokroþilejších zdokonaliĢ v tom, þo už vedeli. Celý ZVL hodnotíme pozitívne. Poćakovanie patrí zamestnancom lyžiarskeho strediska VeĐká Raþa,
ktorí nám vytvorili výborné podmienky na zdarný priebeh lyžiarskeho výcviku. Taktiež ćakujeme sponzorovi Milanovi Jurgovi,
ktorý zabezpeþil bezplatnú dopravu.
ýo je však najdôležitejšie, všetci žiaci sa vrátili domov zdraví
a veríme, že budú pokraþovaĢ a zdokonaĐovaĢ sa v zjazdovom
lyžovaní.
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PS: V posledný deĖ výcviku sa konal pretek žiakov v slalome
(výsledky v tabuĐke).
Meno a priezvisko
Juraj Kubica
Sára Krenželová
Marek Laš
Michal Klušák
Nikola Slichová
Michal Klužák
Dominika Serafínová
Viktor Staš
Jakub Mitrenga
Adrián Putyra
Adam ýanecký
Ján Jurga
Erika Lašová

Výsledný þas
16,94s
17,85s
18,22s
18,70s
19,09s
19,40s
19,90s
21,75s
22,03s
23,00s
23,29s
28,30s
30,88s

Umiestnenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mgr. Dana Oravcová, Mgr. Đubomír Belko

školstvo

3. miesto – I. kategória Adriana Luþanová (poézia)
3. miesto – II. kategória Viktória Koperová (poézia) a Miriam
Miková (próza)
2. miesto – III. kategória Zuzana Chadimová (poézia)
Výborne reprezentovali školu víĢazky obvodného kola aj 10. 3.
2015 v okresnom kole. 1. miesto a zároveĖ postup na krajské
kolo súĢaže v Martine získala Aneta Kopasková, a to v I. kategórii prednesu prózy. Diplom za úþasĢ na okresnom kole Hviezdoslavovho kubína v III. kategórii recitácie poézie získala Zuzana
Chadimová.
Mgr. E. Škorvanková, Mgr. Dana Oravcová

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti.
Trvajú od troch kráĐov až do popolcovej stredy a sú spojivom
medzi zimou a jarou. Poþas Fašiangov bolo veselo, konali sa
rôzne zábavy, veselice, ktoré vyvrcholili Fašiangovým karnevalom. Aj v našej materskej škole sa 13.02.2015 konal karneval.
Najviac sa tešili deti, ale aj rodiþia, ktorí deĢom prichystali prekrásne masky. Šibnutím þarovného prútika sa celá materská
škola premenila na rozprávkovú krajinu, plnú kráĐov, princezien,
šašov, zbojníkov, víl, motýlikov a iných masiek od výmyslu sveta.
Nielen deti, ale aj pani uþiteĐky a pani školníþka sa prezliekli za
rozprávkové bytosti. Deti mali nesmiernu radosĢ, ktorú dotváral
úsmev, dobrá nálada, bezhraniþná fantázia a ostatné zážitky. Po
prezentácii masiek zaþala zábava, ktorú organizovali krásne
strigôĖky - pani uþiteĐka Cyprichová a Krþmáriková. Deti tancovali, hrali rôzne hry, súĢažili. Za odmenu þakala deti sladká hostina. S pomocou obetavých rodiþov pani Rehákovej, pani Ganderákovej, pani Kubkovej a pána Najdeka si deti pomaškrtili na

Recitácia má na našej škole tradíciu
Školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom
Hviezdoslavov Kubín sa uskutoþnilo dĖa 10. februára 2015.
Recitovalo spolu 17 detí.
Z roþníkov 1.- 4. sa v kategórii poézia zúþastnili títo žiaci:
I.kategória: Adriana Luþanová (1. miesto), Sofia Koperová, Karolína Krþmáriková, Patrícia StaĖová, Sigrid Grausová
II. kategória: Viktória Koperová (1. miesto), Tomáš Kulla, Emma
Matysová, Barbora Tatarková
III. kategória: Z. Chadimová(1. miesto)
Próza:
I. kategória: Aneta Kopasková (1. miesto), Katarína Witosová,
Iza Karolína ýáková, Tomáš Krþmárik
II. kategória: Miriam Miková (1. miesto), Jessica Šmatlavová
III. kategória: Erika Lašová (1. miesto)
DĖa 12. 2. 2015 sa žiaci našej školy zúþastnili obvodného kola
prednesu poézie a prózy v Dome kultúry ýadca. V silnej konkurencii obstáli výborne.
1. miesto – I. kategória Aneta Kopasková (próza)

dobrom koláþiku, ovocí, slaných a sladkých maškrtách. Touto
cestou im chceme poćakovaĢ, ale vćaka patrí aj všetkým rodiþom, ktorí svojim ratolestiam zabezpeþili karnevalové masky
a tým podporili myšlienku vzájomného stretávania sa
a organizovania takýchto skvelých podujatí.
Za kolektív materskej školy napísala Božena Frollová
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kultúra a šport

Kultúrne, spoloÿenské a športové podujatia obce þierne uskutoÿnené
v mesiacoch január – február 2015
január – február
Taneþné stretnutia žiakov 9. roþníka zo ZŠ ýierne – Ústredie.
30. január - Taneÿný veÿer ôsmych roÿníkov zo ZŠ s MŠ
þierne – Vyšný koniec
V zaplnenej sále kultúrneho domu sa v piatok 30. januára 2015
konal taneþný veþer žiakov 8. roþníkov zo ZŠ s MŠ ýierne –
Vyšný koniec. Slávnostným nástupom a kráĐovským tancom –
valþíkom / v podaní žiakov 9. roþníka zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec/ sa veþer preniesol do prehliadky tancov (polka, þaþa,
rock n roll, valþík, country tanec a kaþací tanec) a taneþných
súĢaží. Po semifinálovom kole sa do finále prebojovali štyri taneþné páry. Celú taneþnú súĢaž hodnotila porota, ktorej þlenmi
boli: Mgr. Anna Pagáþová, Viera ýarnecká, Dis.art. Miroslava
Bielaková, MUDr. Jozef Potoþár a Ing. Peter Moják. Koneþné
umiestnenie taneþných párov:
1. miesto: Nikola Ballonová, Ján Jurga
2. miesto: Viktória Mravcová, Matej Fonš
3. miesto: Tamara Šmatlavová, Jakub Michnica
4. miesto: Michaela StaĖová, Peter Kulla
Cenu poroty získala: Michaela Oravcová
Pre hostí si žiaci pripravili aj kultúrne vystúpenie – Đudové piesne, kde ich hrou na heligónke doprevádzal Jozef Šulgan, zábavnú tombolu a taneþné súĢaže.
NajobĐúbenejším dievþaĢom a naj chlapcom, ktorých si vyberali
ôsmaci sami medzi sebou, sa stali: Laura Škorvánková a Peter
Kulla.
Celý veþer prebiehal vo veĐmi príjemnej atmosfére.
6. február - Taneÿný veÿer 9. roÿníka ZŠ þierne – Ústredie
Po trojmesaþnom kurze spoloþenských tancov a správania pre
žiakov 9. roþníka zo ZŠ ýierne – Ústredie sa konal Taneþný
veþer v sále kultúrneho domu za úþasti pozvaných hostí.
Program:
- slávnostný nástup,

- otvorenie veþera kráĐovským tancom – valþíkom žiakmi 9. roþníka zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec,
- prehliadka tancov,
- taneþné súĢaže, kultúrny program (Jozef Šulgan, Andrea Šulganová, Lucia Haladejová),
- zábavná tombola,
- voĐná zábava, diskotéka.
Podujatie pripravila Príspevková organizácia TES ýierne, vedúca kurzu: Iveta Bobulová.
7. február - Lyžiarsky beh retro - Wisla 2015
Ako jeden z partnerov sa obec ýierne zúþastnila podujatia pod
názvom Narciarski Bieg Retro v susednom PoĐsku - v meste
Wisla. Krásny zimný, slneþný deĖ bol ako stvorený pre štýl
retro. Nielen pretekaním na starých drevených lyžiach, prechádzkou, stretnutím s priateĐmi, obleþením retro, ale hlavne
výnimoþnou atmosférou. Usporiadatelia mali pripravenú štafetovú súĢaž, v ktorej našu obec reprezentovali: Marta Jašurková,
Izabela Bobulová, Ján Dej a Marek Jašurek. Organizátori mali
pripravený aj spoloþný štart na starých drevených lyžiach v retro
obleþení pre všetkých nadšencov priamo v centre mesta Wisla.
Nechýbala tombola, opekanie párok, diskotéka a nezniþiteĐná
moderátorka, pretekárka a usporiadateĐka podujatia pani Maria
Bujok. Okrem štafetových pretekárov z našej obce sa tohto krásneho podujatia zúþastnili aj starosta obce ýierne Ing. Pavol Gomola, Božena ýasnochová, Iveta Bobulová, Anton Jašurek,
Miroslav Kužma a Juraj Mravec. S víĢazným pohárom v ruke,
mnohými nezabudnuteĐnými zážitkami sme sa podveþer vracali
domov. Už teraz sa tešíme na 2. mája 2015 – kedy sa vo Wisle
bude konaĢ stretnutie na retro bicykloch.
8. február - Karneval pre malých i veđkých
Karneval v ýiernom i napriek nepriazni poþasia privolal hojný
poþet masiek, detí i dospelých. V zaplnenej sále kultúrneho domu sa v nedeĐu 8. 2. 2015 súĢažilo v štyroch kategóriách: deti
materská škola, roþníky 1.- 4., roþníky 5.- 9. a kategória dospelých.
I keć porota vyberala tie najnápaditejšie masky, bez odmeny
nezostala žiadna, ktorá súĢažila.ýi už to boli Nastenka, Marfuša,
Pipi Dlhá Panþucha, lietadlo, hrozienko, lienky, víly, policajti,
kaderníþky, hríbik, maþiþky, kuchár-šmolko, robot, ninja korytnaþky, princezné, rytieri, klauni, kostry, múmia, smrtka, špongia,
budíþek, Lady Gaga, Vanesky zo Svrþinovca, Super Otec, Jar,
Fatimy, dráþikovia, piráti, sobík, snehuliak, krajiny Taliansko,
Anglicko, Švédsko, obláþiky... presne 109 úžasných masiek!
Podujatie spestrili mažoretky ýaþanky z ýadce svojimi krásnymi
choreografiami a žiaci
8. roþníka zo ZŠ ýierne – Ústredie so scénkou Povolania.
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11. -12. apríl
Nahrávanie þierĖanských piesní na CD s FS Ozvenou v Kostole
sv. Petra a Pavla ýierne – Vyšný koniec.

Poćakovanie patrí aj sponzorom tohto podujatia: ZdenČk Martaus, Jaroslav Majchrák, Milan Jurga, Jozef a Andrea Majákovci,
Josef Wawrzacz, Peter Moják, Rudolf Stenchlák, Magdaléna
Belešová, Jozef KráĐ, Karol Budoš, Miroslava Bielaková, Marcela
Voreková. Za hudobnú produkciu Radoslavovi Nekorancovi.
Podujatie pripravila Príspevková organizácia TES ýierne, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.

21. apríl
Bábkové predstavenie Chlapþek synþek v sále kultúrneho domu
pre deti materskej a základnej školy ýierne – Ústredie.

Verbálne podujatím sprevádzala: Iveta Bobulová

1. máj
Stavanie mája na Trojmedzí spojené s bohatým kultúrnym programom, obþerstvením.
8. máj
DeĖ víĢazstva nad fašizmom – pietny akt kladenia vencov pri
Pamätníku padlých.
10. máj
Celoobecná oslava DĖa matiek v sále kultúrneho domu. Vystúpenie skupiny Senzus a FS Ozvena.
máj
XI. roþník Medzinárodného šachového turnaja v sále kultúrneho
domu v ýiernom.

26. február - Hudbou k srdcu

31. máj
Divadelné predstavenie pre deti k ich sviatku MDD v sále kultúrneho domu v ýiernom.

Hudobno-dramatický koncert pri príležitosti 10. výroþia školskej
integrácie.

jún
MDD – športový deĖ detí Kysuckého triangla.

PRIPRAVUJEME:
22. marec XXVIII. roÿník Jozefovského behu – VIII. roÿník
memoriálu Jána Konôpku

20. jún
Európsky cyklistický piknik

Bežecký pretek od šesĢroþných až po ženy a mužov nad 60
rokov v areáli ŠK ýierne.

Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník Príspevková organizácia TES þierne
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

23. – 29. Marec
Celookresná chovateĐská prehliadka poĐovníckych trofejí spojená
s výtvarnou súĢažou pre deti materských a základných škôl
v sále kultúrneho domu v ýiernom.

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).

apríl – máj
Výtvarná súĢaž pre deti materských a základných škôl na tému
Rozprávky H. Ch. Andersena.


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, Zor-
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niþka, Vþielka, týždenník Kysuce), ktoré sú bezplatné. PodĐa
záujmu: medziknižniþnú výpožiþnú službu, služby internetu,
rezerváciu kníh a þasopisov, kopírovanie a kopírovanie z materiálov knižnice.
Zápisné
sa
platí
na
jeden
kalendárny
rok:
deti: 0,50 €, študenti a dôchodcovia: 1 €, dospelí: 1,50 €.
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:

kultúra a šport

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.

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v þiernom
12. január Kolotoÿ
V novom kalendárnom roku 2015 vás prišlo po zimných prázdninách súĢažiĢ až tridsaĢdeväĢ. Vylosovaní výhercovia 13. kola
Kolotoþa sú z prvého stupĖa Jessica Šmatlavová zo 4. B a Lucia
ýamborová zo 8. B.
16. január
Exkurzia detí zo 4. A triedy ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
- uloženie literatúry v knižnici, evidencia nových kníh
- zábavná doplĖovaþka
- poznáš slovenských spisovateĐov
- doplĖ názvy rozprávok
Poþet detí: 16, vyuþujúci: Mgr. Eva Škorvánková
19. január Kolotoÿ
Štrnáste kolo prebehlo 19. 1. 2015 a mudrovalo vás rovných
štyridsaĢ. Plný poþet bodov sa podarilo síce získaĢ viacerým, ale
šĢastie sa posadilo /alebo ak chcete, usmialo/ na Radku Kotyrovú zo 7. A a Miriam Mikovú zo 4. A ZŠ s MŠ ýierne –Vyšný
koniec.
26. január Kolotoÿ
DosĢ nesprávne zodpovedaných otázok na druhom stupni a viac
správnych odpovedí na prvom stupni – také bolo už 15. kolo
Kolotoþa. VíĢazmi sa nakoniec stali: Viktória Ganderáková zo 4.
A a Linda Najdeková z 5. roþníka ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec. SúĢažilo vás 26. januára 2015 celkom štyridsaĢdva.
2. február Kolotoÿ
Kećže boli prázdniny – s vašou úþasĢou to na 16. kole Kolotoþa
bolo veĐmi laxné. Nakoniec
sa po dlhej dobe podarilo zvíĢaziĢ aj žiakom zo ZŠ ýierne –
Ústredie a to Michaele Koperovej z 8. A a Lenke ýasnochovej
z 9. A. Spolu si prevetralo vedomosti v našom Kolotoþi poþas
prázdnin len 9 žiakov.
9. február Kolotoÿ
V sedemnástom kole Kolotoþa vás súĢažilo spolu tridsaĢpäĢ.
Bolo aj pomerne dosĢ správnych odpovedí. VíĢazmi 17. kola sa
stali: Oliver Vorek zo 4. B a Laura Škorvánková z 8.A ZŠ s MŠ
ýierne – Vyšný koniec.

13. február
Exkurzia detí zo 4. A triedy ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
- þítanie ukážky z knihy Pipi Dlhá Panþucha
- životopis Astrid Lindgrenovej
- zábavno-súĢažný kvíz
- vyhodnotenie, oceĖovanie
- výpožiþky literatúry
Poþet detí: 14, vyuþujúci: Mgr. Eva Škorvánková
23. február Kolotoÿ
Po jarných prázdninách na vás þakalo 18. kolo Kolotoþa. SúĢažilo vás tridsaĢdeväĢ. Po plný poþet bodov sa podarilo získaĢ
z prvého stupĖa Simonke Najdekovej z 3. A ZŠ ýierne – Ústredie, z druhého stupĖa Kristiánovi Kullovi z 9. A ZŠ s MŠ ýierne –
Vyšný koniec.
2. marec Kolotoÿ
Devätnáste kolo Kolotoþa, tridsaĢdeväĢ súĢažiacich a desaĢ otázok z rôznych oblastí. VíĢazmi sa stali: Katarína Kyrisová z 8. B
a Branislav Padyšák zo 4. A ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
27. februára
Exkurzia detí zo 7. B triedy ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
- premietnutie rozprávky MaĢko a Kubko
- pasenie oveþiek, vlkov vyprášený kožuch
- þo je to dabing
- kto nahovoril MaĢka a Kubka
Poþet detí: 5, vyuþujúci: Ing. Slávka Jurþíková, p. ýanecká
9. marec Kolotoÿ
Jubilejné dvadsiate kolo bolo úspešné pre Katarínu Kyrisovú z 8.
B a Anetku Kopáskovú z 2. A ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
SúĢažilo vás 31.
10. marec
Exkurzia žiakov 8. roþníka ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
- marec mesiac knihy, doplĖovanie knižného fondu, tajomstvo
knihy
- þo je baroko, výstava kníh s barokovými dielami
- zábavno-súĢažný kvíz baroko a všeobecný prehĐad
- vyhodnotenie, oceĖovanie
- výpožiþky literatúry
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Poþet detí: 15, vyuþujúci: Margita Ramšáková

Zaujímavosti z knižnice

10. marec
Exkurzia detí z 3. triedy ZŠ ýierne – Ústredie.
- marec mesiac knihy, uloženie literatúry, tajomstvo knihy
- þítanie ukážky z knihy Detským srdieþkam „Ako sa þo povie“
- zábavno-súĢažný kvíz
- vyhodnotenie, oceĖovanie
- výpožiþky literatúry
Poþet detí: 22, vyuþujúci: ďubica Kullová

Najstaršou þitateĐkou je pani Mária Michalíková, ýierne þ. 591,
ktorá má 80 rokov. Najradšej má historické knihy, hlavne dejiny
Rakúsko-Uhorska.
Najstarším þitateĐom Obecnej knižnice v ýiernom je pán Matej
Kubalík, ýierne þ. 845, ktorý má 77 rokov – najradšej þíta Hanu
Zelinovú a slovenských autorov staršej generácie, klasické detektívky od E. Mac Baina alebo od V. P. Boroviþku. Páþia sa mu
romány aj od Jozefa Banáša.
Najaktívnejšou þitateĐkou je pani Mária Benþíková, ýierne þ.
1151, ktorá za kalendárny rok 2014 preþítala z našej knižnice
spolu 113 knižných titulov – a stala sa tak, þo sa týka poþtu
preþítaných kníh, úplnou jednotkou. Samozrejme, že neþíta len
knihy z našej knižnice, veĐa si aj sama kupuje þi dostane ako
darþek.
Stala sa tak víĢazkou o naj poþet preþítaných knižných titulov
z našej knižnice.

Obecná knižnica v þiernom pripravuje:
Marec mesiac knihy: exkurzie, besedy, doplĖovaþku s tajniþkou,
ćalšie kolá zábavno-vedomostného Kolotoþa ...
Slávnostné pasovanie druhákov Jeho veliþenstvom kráĐom
Gregorom do „Cechu þitateĐského“ pre žiakov druhého roþníka
ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec dĖa 24. marca 2015 a pre žiakov druhého roþníka zo ZŠ ýierne – Ústredie dĖa 31. marca
2015.
Nové knižné tituly si budú môcĢ þitatelia vypožiþaĢ v mesiaci máj.

Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v þiernom
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

Futbal v þiernom opäģ láka
Výsledkový servis V. ligy – jeseė 2014
1. kolo þierne 7:0 Lietavská Lúþka, 2. kolo Rudina 1:1 þierne, 3. kolo þierne 5:1 Skalité 4. kolo, Belá 2:0 þierne, 5. kolo þierne
5:1 Štiavnik, 6. kolo Terchová 3:2 þierne, 7. kolo þierne 2:0 Predmier, 8. kolo Bánová 3:0 þierne, 9. kolo þierne 3:1 Streþno,
10. kolo Kotešová 2:2 þierne, 11. kolo þierne 5:1 Raková, 12. kolo þierne 0:2 Staškov, 13. kolo Rajec 3:2 þierne
V. liga skupina A Sezóna 2014/2015 /
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III. liga dorast U19 skupina SEVER

Sezóna 2014/2015
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III. liga SŽ U15 skupina A

6NyUH

Sezóna 2014/2015

3RU

'UXåVWYR

=

9

5

3



7-7DWUDQ.UiVQRQDG.\VXFRX

















).7DWUDQ7XU]RYND

















7-3RNURN6WDUi%\VWULFD

















7-)DWUDQ9DUtQ

















0â..\VXFNp1RYp0HVWR%

















7-7DWUDQ2ãþDGQLFD

















7-'UXåVWHYQtN7XULH

















â.ýLHUQH

















).ýDGFD%

















$.$'e0,$-89(1786äLOLQD%































7-6QDKD=ERURYQDG%\VWUL
FRX

6NyUH



).3RORP5DNRYi

















7-6ORYDQ6NDOLWp

















â.5DGRĐD















Ćakujeme našim futbalistom, trénerom, realizaþným tímom za úspešnú reprezentáciu našej obce na športovom poli
a želáme im mnoho úspechov aj v zápasoch jarnej þasti sezóny 2014 / 2015. K tomu však budú potrebovaĢ i hlasivky fanúšikov. Teda neváhajte, príćte na zaujímavé a kvalitné futbalové zápolenia!
Výbor ŠK þierne
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spoloþenská rubrika

Za obdobie december 2014 – február 2015
Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

mimo obce ýierne:

Jerzy Franek – Daniela Štetiarová,
Martin Kadela – Veronika Zemaníková,
Peter Vašina – Alena Gavláková,
Georgij Vladimiroviþ Tugajev – Katarína Štetiarová

Anna Klieštiková, Eliška Vyšlanová,
Leo Gelaþák, Ellie PĜevrátilová,
Oliver Franþiak, Nela ýepcová,
Peter Padyšák, Adrián Štetiar,
Tobias Michalík, Lukáš Pokrivka,
Matúš Gavlák, Kristína Koriþárová

Navždy nás opustili...

$QHWDýDVQRFKRYi0iULD+DOJDãRYi$JQHVD+OXãNRYi0LODQ.UiĐ
-R]HI7UHPERã-iQ0LNRâLPRQ%HQNR0DUJLWD6WUiĖDYRYi
$QWRQ0DULĖiN-R]HIDâSLORYi9ODGLPtU8UEiQHN5R]DOLD*RPRORYi
,QJ-R]HI.DGHOD6WDQLVODY/LãþiN(GXiUG-XUJD

Prehđad o poÿte a stave obyvateđov obce ÿierne k 31.12.2014
V roku 2014 sa do obce prihlásilo 63 obþanov – 34 mužov a 29 žien, odhlásilo sa 62 obþanov – 25 mužov a 37 žien. Z toho sa 6 obþanov odhlásilo do ýeskej republiky a 2 obþania do Belgicka.
Narodilo sa 47 detí, z toho 28 chlapcov a 19 dievþat. Zomrelo 42 obþanov - 23 mužov a 19 žien.
K 31.12.2014 bolo v obci ýierne evidovaných celkom 4378 obyvateĐov – 2221 mužov a 2157 žien.

Oznam
Vážení obþania, dávame vám do pozornosti opakovane oznam o zbere papiera. Z dôvodu nepriazne poþasia sa odvoz
posúva na zaþiatok apríla. Sledujte obecné vývesky a internetovú stránku obce, kde bude zverejnený dátum a miesto odberu papiera. To znamená, že za urþité množstvo papiera obþan dostane podĐa výberu – toaletný papier, vreckovky alebo
utierky.
Papier musí byĢ len: noviny, þasopisy, letáky a knihy bez kartónov a textilných þastí .
V deĖ výmeny musí byĢ papier pevne zviazaný v balíþkoch, ktoré budú na mieste odvážené a vymenené a to nasledovne:
- 3 kg papiera – 1 kotúþik toaletného papiera
- 1 kg papiera – 1 balíþek vreckoviek
- 10 kg papiera- 1 balík utierok
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Karikaturista Pavol Švancár
V tomto þísle þierĖanského obþasníka ýAS by sme vám chceli
priblížiĢ život nášho ćalšieho významného rodáka, ale
predovšetkým þloveka – umelca, ktorým je ilustrátor a
karikaturista Pavol Švancár.
Pavol Švancár sa narodil 23. 10. 1944 v ýiernom, kde prežil
i svoje detstvo. Vyuþil sa v ZVL v Kysuckom Novom Meste za
brusiþa. V roku 1966 sa oženil a odišiel bývaĢ do susednej obce
Svrþinovec. Najskôr pracoval v závode Tatra ýadca, priþom si
dokonþil SPŠS v Kysuckom Novom Meste. V závode Tatra
ýadca pracoval až do dôchodku ako konštruktér a neskôr ako
pracovník v AVC ýadca.
Medzi jeho záĐuby patrilo kreslenie, ilustrácie a spev. Svojimi
karikatúrami prispieval do týždenníka KYSUCE viac ako 30
rokov. Bol úþastníkom a víĢazom mnohých súĢaží karikaturistov
na Slovensku i v zahraniþí (napr. v Turecku).
Zúþastnil sa takmer všetkých roþníkov súĢaže Bomburova
šabđa a v mnohých získal krásne ocenenia, ktoré ho radia
k najúspešnejším úþastníkom v histórii súĢaže. SúĢaž
Bomburova šabĐa vznikla v roku 1984 a viaže sa k povesti
o obrnenom a meþom ozbrojenom rytierovi v Đudovom podaní
nazývanom Bombura, ktorý je súþasĢou erbu mesta Brezno. Na
súĢaži sa v minulých rokoch zúþastnili aj autori z mnohých
európskych krajín, najmä z PoĐska, Nemecka, ýeska,
Rumunska, Srbska a Kanady. V doterajších roþníkoch sa do tejto
súĢaže prihlásilo vyše 200 karikaturistov so svojimi viac ako
4 500 prácami.
V roku 2008 sa Pavol Švancár zúþastnil na 13. roþníku
medzinárodnej súĢaže kresleného humoru a satiry o Bomburovu
šabĐu, ktorú vyhodnotili v Brezne. Témou súĢaže bolo: Peniaze,
peníze, peneži – Euro. Spomedzi vyše 100 prihlásených
úþastníkov získal pekné 3. miesto s kresleným vtipom s názvom
Bezmocnosģ peėazí. O rok neskôr sa opäĢ zúþastnil súĢaže
Bomburova šabĐa 2009, priþom témou bolo: Internet spája svet.
Tohto roþníka súĢaže sa zúþastnilo 110 autorov s 223 kresbami,

ktoré vtipne zobrazovali situácie súvisiace s internetom.
Organizátori mesta Brezna dostali kresby z ýeska, Rumunska,
Kanady a Slovenska. Pavol Švancár sa v tomto roþníku umiestnil
na krásnom 2. mieste so svojou prácou, ktorú nazval Slovenská
verzia.
V roku 2011 sa v Brezne uskutoþnil 16. roþník súĢaže
Bomburova šabĐa 2011 na tému Športu zdar a hokeju zvlášĢ
(názov bol motivovaný 75. majstrovstvami sveta v Đadovom
hokeji, ktoré sa konali na Slovensku). Do súĢaže prišlo 183 prác
od 46 autorov. Z tohto roþníka si Pavol Švancár odniesol krásne
1. miesto za svoju karikatúrnu kresbu s názvom My sme tu
doma!
Do roku 2011 získal v tejto súĢaži štyri prvé, dve druhé, dve tretie
a štyri þestné uznania.
Pavol Švancár zomrel 16. 9. 2012 vo Svrþinovci. Bol to skvelý
ilustrátor a karikaturista, ktorý spestroval každý týždeĖ
regionálne noviny Kysuce svojimi ilustráciami a kresbami
a svojím talentom reprezentoval nielen svoje rodisko, Kysuce,
ale aj Slovensko.
ýesĢ jeho pamiatke!

Pavol Švancár – 1. cena – My sme tu doma!

Mikroprojekt PL - SK
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je realizovaný
v rámci Programu cezhraniþnej spolupráce PoĐsko –
Slovenská republika 2007 – 2013.

Obci ýierne bol schválený mikroprojekt z Rezervného fondu
s názvom „Na Trojmedzí žijú bratia“ (þ. mikroprojektu: PLSK/ZA/IPP/III/125).Tento mikroprojekt spoloþne implementuje
obec ýierne v spolupráci s poĐskou gminou Istebna.
Mikroprojekt
je
spolufinancovaný
z prostriedkov

Jeho hlavným cieĐom je zvýšiĢ úroveĖ cezhraniþných slovenskopoĐských 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. Zmyslom
realizácie mikroprojektu je zintenzívniĢ
komunikáciu oboch komunít, ich záujmových
skupín, podnikateĐov a vytvoriĢ tak priestor na
uskutoþĖovanie tradiþných akcií, ktoré
umožnia spoluprácu a výmenu skúseností

