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bude vás zaujímaĢ...

Príhovor starostu ...
Výstavba Diađnice D3 Svrÿinovec – Skalité
Vážení obÿania,
termín ukonþenia prác je podĐa harmonogramu stavby október
2016. PodĐa informácií z vedenia tejto stavby bude posunutý
na 06/2017. Pre nás, ktorí tu žijeme, to znamená, že ešte
jeden rok bude obec zaĢažená intenzitou tejto výstavby.
V súþasnej dobe sa intenzívne pracuje na celom úseku diaĐnice a postupne sa už dokonþievajú jednotlivé jej objekty
a úseky. O to je to pre našu samosprávu zložitejšie, pretože
musí sledovaĢ dianie na celom úseku DiaĐnice D3 v našom
katastri. V súþasnej dobe sa už zaþínajú realizovaĢ koneþné
úpravy terénu okolia diaĐnice, budujú sa odvodĖovacie kanály
a spätne opravujú cesty, ktoré boli zasiahnuté výstavbou.
Všetky naše miestne komunikácie sa však opravia až
v závereþnej fáze stavby. Je to z toho dôvodu, aby sa po rekonštrukcii opätovne nepoškodili.
Stavba cezhraniÿného komunikaÿného spojenia Jaworzynka – þierne – Skalité – etapa II.
V uplynulých dĖoch sme spoloþne s Gminou Istebna ukonþili
projekt na cestné prepojenie našej obce s poĐskou Jaworzynkou. Tento projekt zahĚĖa vybudovanie cesty vedúcej
z Vyšného konca od železniþnej zástavky poza rieku cez údolie ýadeþky až na hranicu PoĐskej republiky. Celá cesta má
dĎžku 2500m, z toho 204 m je v katastri obce Skalité. V osade
U Moravcov je cez rieku ýierĖanku naprojektovaný most
a následne pri ihrisku je plánovaná veĐká odstavná plocha
(parkovisko) s osvetlením.
Hrubú stavbu tejto budúcej cesty sa nám už podarilo zrealizovaĢ poþas výstavby DiaĐnice D3. Dúfajme, že sa nám podarí
dokonþiĢ celý zámer. Vznikne tak jedineþné cestné prepojenie
našej obce a poĐskej Jaworzynky. Cesta bude zároveĖ slúžiĢ
aj ako pekná cyklotrasa, vedená zaujímavým údolím ýadeþky.
Mimochodom, potok ýadeþka, ktorý teþie z PoĐska, je jediný
poĐský vodný tok, ktorý teþie do ýierneho mora. Všetky ostatné rieky teþú – ústia do Baltického mora.
Tvorba projektovej dokumentácie na túto cestu bola mimoriadne nároþná (posunutie potoka ýadeþka cca o 20m do
pôvodnej trasy koryta), pretože okrem zložitého technického
riešenia, bolo nutné i majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. Vlastníkmi pozemkov sú Lesy SR, Železnice SR, Povodie
Váhu a obþania ýierneho a Skalitého.
Celkovo v rámci SR bolo podaných 8 cezhraniþných projektov.
Štyri projekty boli podané v Prešovskom samosprávnom kraji
a štyri v Žilinskom samosprávnom kraji. Náš projekt bol podaný v rámci cezhraniþnej spolupráce SR – PoĐsko, Program:
Trvalo udržateĐná cezhraniþná doprava. Harmonogram hodnotenia týchto cestných projektov je naplánovaný do konca septembra 2016. Do konca júla by malo byĢ ukonþené formálne
hodnotenie projektov, potom bude nasledovaĢ technické
a vecné hodnotenie – projekty by mali do septembra vyhodno-

tiĢ slovenskí a poĐskí experti. V jeseni sa uskutoþní zasadnutie
monitorovacieho výboru, na ktorom budú schvaĐovaĢ žiadosti
o poskytnutie finanþného príspevku. Následne budú môcĢ
úspešní uchádzaþi podpísaĢ zmluvy o poskytnutí nenávratného finanþného príspevku. Pevne veríme, že tento projekt bude
schválený a v budúcom roku sa pristúpi k jeho samotnej realizácii. Rozpoþet na túto stavbu cestného prepojenia na slovenskej strane bude vo výške viac než 1,4 mil. €. Hlavné aktivity
celého projektu by mali byĢ ukonþené do 31. mája 2018.
Detské ihrisko pri farskom kostole
Detské ihrisko je urþené pre deti do 13 rokov. Návštevné hodiny v letnom období máj – september sú od 8.00 hod. do
21.00 hod. Detské ihrisko nie je urþené na stretávanie sa mládeže vo veþerných a noþných hodinách, ktorí tam praktikujú
alkoholické párty. V obci je viacero reštauraþných zariadení
urþených na tento úþel.
Ak chce mládež športovaĢ, tak môže využívaĢ dve tenisové
ihriská s umelým povrchom, ktoré sú pri Základnej škole Vyšný koniec, multifunkþné ihrisko pri Základnej škole - Ústredie, hokejbalové ihrisko, taktiež pri ZŠ Ústredie, futbalový
športový areál na Vyšnom konci vrátane ihriska s umelým
povrchom (60x27m a osvetlením). V obci sú vybudované aj
viaceré ihriská pivnej ligy. Mládež sa môže zaþleniĢ aj do organizácií DHZ, ktoré sa zúþastĖujú súĢaží v rámci širokého
regiónu a taktiež aj do aktivít turistického klubu AHA ýierne.
Na Vyšnom konci pri areáli futbalového štadióna je taktiež
detské ihrisko. Okolie športového klubu a tohto detského ihriska postupne upravíme. V jeho blízkosti sa vytvoria parkovacie
miesta a areál sa doplní aj o ćalšiu zeleĖ. Celý tento priestor
sa využíva celoroþne. V blízkosti tohto priestoru je umiestnená
aj autobusová zastávka. Vyzývam mládež, aby tam vo veþerných hodinách bezdôvodne nevysedávala, nezneþisĢovala a
nepoškodzovala túto autobusovú þakáreĖ. Sú v nej umiestnené aj pekné kvety, o ktoré sa stará personál z blízkej reštaurácie. V minulom roku boli viackrát poškodené alebo poliate
alkoholickými nápojmi. Kvety sú všeobecne súþasĢou života
každého þloveka. Darujú sa aj pri významných životných jubileách. Patria do záhrad rodinných domov, spestrujú aj mnohé
okná verejných budov. Patria aj do verejných priestranstiev, aj
do autobusových zastávok. Preto ich neniþte, nech sa nachádzajú kdekoĐvek.
Vážení obþania, tí, ktorí pôjdete poþas leta na dovolenku alebo výlet do iných þastí Európy, pozrite si mestá a dediny, ktorými budete prechádzaĢ, aké sú pekné a þisté. Pritom mestá
západnej Európy sú doslova zaplavené Đućmi, ktorí majú iné
vierovyznanie a inú kultúru než my. My sme hrdí Slováci. Tu
na Kysuciach aj mimoriadne pracovití, túto vlastnosĢ sme
zdedili po pradedoch. Do nášho každodenného života musíme ešte zapracovaĢ zmysel pre poriadok a þistotu.
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Kamerový systém v obci
Plní svoju úlohu ako preventívne opatrenie pred prejavmi
vandalizmu. ZároveĖ aj poskytuje všetky údaje pre políciu,
kećže samotný záznam je archivovaný. V obci máme vrátane
základných škôl 23 kamier. Podnetom k realizácii tejto stavby
bolo dlhodobé poškodzovanie obecného majetku a zneþisĢovanie verejných priestranstiev. Všetky kamery sú vybavené
systémom noþného videnia. Obe centrá našej obce sú teda 24
hodín pod snímaním kamier a záznamy sú poskytované polícii
pri riešení priestupkov a trestných þinov. Kamerový systém
prispel k väþšej bezpeþnosti obþanov.
Naša obec sa zapája do väþšiny projektov, na ktoré je možné
získaĢ grant. Pre väþšiu úspešnosĢ sme okrem tradiþného
partnera Gminy Istebna v uplynulých mesiacoch nadviazali
spoluprácu aj s mestom Wisla. V uplynulých dĖoch sme podpísali aj spoluprácu s mestom Skoczow. PoĐsko je osemkrát
väþšia krajina ako Slovenská republika a našou snahou je
získaĢ ćalšie finanþné prostriedky v programovacom období
2014 – 2020. O získanie týchto financií sa naša samospráva
dlhodobo snaží, a preto má pripravených viacero ćalších projektov.
Obslužná budova v areáli Športového klubu þierne
Areál futbalového štadiónu je využívaný celoroþne. Je to aj
z toho dôvodu, že v roku 2014 bola daná do užívania tréningová plocha s umelým povrchom a osvetlením s rozmermi 60
x 27 m. Využívajú ju všetky vekové skupiny, mládež, deti aj
seniori. Od jari do jesene prebiehajú futbalové súĢaže mladších a starších žiakov, dorastu a dospelých. Štadión je aj dejiskom medzinárodných podujatí. Konajú sa tu aj viaceré futbalové turnaje a hasiþské súĢaže. Je preto úplne nutnosĢou
doplniĢ tento areál o ćalšie objekty, v ktorých budú aj potrebné
služby. Financie na stavbu tejto obslužnej budovy chceme
získaĢ z fondov Európskej únie. V tejto súvislosti prosím všetkých obþanov, ktorí vlastnia pozemky medzi cestou III/01156
a štadiónom, aby ich odpredali obci alebo zamenili na tento
úþel. Bez týchto pozemkov sa nedá budova postaviĢ.
V tejto obslužnej budove sa budú nachádzaĢ toalety, sprchy,
rokovacia miestnosĢ, kuchyĖa a sklad. Z prednej strany tejto
obslužnej budovy, od cesty, budú vytvorené ćalšie parkovacie
miesta. V súþasnej dobe prebieha majetkovo-právne vysporiadanie na výkup pozemkov pre uvedený zámer. Po odchode
firmy Váhostav – betonáreĖ sa na výstavbu ćalších športovísk
využijú aj tieto pozemky. Celý areál športového klubu chceme
postupne iba vylepšovaĢ, aby plnil úlohu, na ktorú bol vybudovaný pred štyridsiatimi rokmi.
Lávka na Trojmedzí
Myšlienka premostiĢ roklinu, v ktorej sa nachádza bod, kde sa
stretajú hranice troch štátov, sa objavila na prelome rokov
2003/2004 pri spoloþných stretnutiach zástupcov Gminy Istebna, Obce ýierne a Združenia obcí Jablunkovska.
V súþasnej dobe je už Trojmedzie celoroþne navštevované
veĐkým poþtom turistov. Poþas leta sa tu koná viacero kultúr-
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nych a športových podujatí s úþasĢou veĐkého množstva Đudí
z celého pohraniþia. Obec ýierne a Gmina Istebna postavili
cez roklinu medzi slovenským a poĐským územím drevený
most. Nazvali ho „Most priateĐstva“. Do užívania bol daný 14.
7. 2007. Financovaný bol z grantov Európskej únie – Cezhraniþná spolupráca Slovenská republika – PoĐská republika,
Program: Intereg IIIA. Splnil veĐmi dôležitú úlohu v rámci cezhraniþnej spolupráce. Konštrukcia mosta bola celá drevená. I
keć bola viackrát impregnovaná, niektoré jej þasti už boli zoslabené hnilobou. Chceli sme spoloþne s poĐským partnerom
Gminou Istebna poškodené a zoslabené prvky vymeniĢ. Na
základe vypracovaného statického posudku bolo však potrebné tento most odstrániĢ. Most sa teda odstránil. Doþasne sa
bude na Trojmedzie prechádzaĢ cez roklinu, ktorá oddeĐuje
slovenské a poĐské územie. V poslednom období sa za úþasti
projektantov uskutoþnili viaceré stretnutia samospráv Gminy
Istebna a našej obce. Sú vypracované viaceré návrhy nového
mostu. Chceme spoloþne vybraĢ taký návrh, ktorý bude riešiĢ
aj širšie územie okolia tohto mostu na slovenskej i poĐskej
strane. Financie na realizáciu tohto projektu sa budeme snažiĢ získaĢ z grantov EÚ. Samotná realizácia je plánovaná na
roky 2017 – 2018. Nový model budúceho mosta bude maĢ
hlavné nosné prvky z ocele. Bude teda trvácnejší a môže
opätovne plniĢ svoju veĐmi krásnu úlohu – spájanie krajín a
vytváranie priateĐstiev medzi národmi.
Všetky projekty, ktoré budú podané v rámci cezhraniþnej spolupráce SR-ýR alebo SR-PR, budú zdôrazĖovaĢ toto jedineþné miesto – Trojmedzie. Najmä vćaka tejto strategickej polohe
našej obce, sme v minulosti získali financie na rekonštrukciu
cesty stredom dediny v dĎžke 3,3 km i na rekonštrukciu cesty
z Vyšného konca na Zágrunie a následne až po hranicu katastra obce Svrþinovec v dĎžke 4,5 km.
Preto je úplnou samozrejmosĢou a nutnosĢou venovaĢ sa
Trojmedziu a poþas roka tam aj uskutoþniĢ viacero kultúrnospoloþenských podujatí.
Odkanalizovanie Horných Kysúc
V rámci projektu Odkanalizovanie Horných Kysúc bolo v našej
obci vyhotovených 724 prípojok. K termínu 30. 4. 2016 bolo
zrealizovaných 583 napojení, to je 80,52 %. Neustále vyzývame investora stavby Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
a. s. Žilina, aby prijal opatrenia, na dopojenie všetkých domácností, ktoré boli zahrnuté do tohto projektu.
Prestavba a nadstavba kultúrneho domu v þiernom V. k. –
vytvorenie 12 b. j.
Na tejto investiþnej stavbe sa intenzívne pracuje v celom objekte. Práce vykonáva firma PAJMI, s. r. o., ýierne
a pracovníci PO TES ýierne. Pri tejto prestavbe sa výrazne
mení objemové riešenie tejto budovy. Súþasný výzor stavby
pôsobí veĐmi robustne. Hmota je neprimerane vysoká aj
vzhĐadom na okolitú zástavbu. V jej okolí sa nachádzajú prevažne jedno a dvojpodlažné rodinné domy a kostol. Úþelom
tejto prestavby je tento objekt hmotne aj opticky znížiĢ. Po jej
dokonþení budú na prízemí dva bezbariérové byty. Na prvé
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poschodie bude presĢahovaný obchod KORUNA a ćalšie dvetri menšie predajne. Na druhom a treĢom poschodí bude po
jednej garsónke a štyroch dvojizbových bytoch. Celkovo sa po
prestavbe získa desaĢ dvojizbových bytov a dve garsónky.
V budúcom roku sa upraví okolie tohto objektu – vytvoria sa
tu parkoviská a oddychová zóna. Ústrednou dominantnou
stavbou tohto námestia bude kostol.
Vážení obÿania,
naša samospráva preukázala v uplynulom programovacom
období 2007 – 2013 schopnosĢ efektívne a úþelne þerpaĢ
finanþné prostriedky z Európskych fondov. Zrekonštruovali sa
budovy základných škôl, verejné osvetlenie, dom služieb,
opravila sa cesta stredom dediny a cesta z Vyšného konca na
Zágrunie, vybudovali sa chodníky, lávka cez rieku ýierĖanku,
postupne sa tvoria aj námestia pri farskom kostole a na Vyšnom konci.
V novom programovacom období 2014 – 2020 chceme využiĢ
všetky skúsenosti z predošlých rokov a máme už aj pripravené
viaceré projektové dokumentácie na realizáciu.
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V tejto súvislosti chcem poćakovaĢ všetkým poslancom OZ
súþasným i minulým za jednoznaþnú podporu projektov umiestnených v grantoch EÚ.
Naša dedinka opeknieva, mnohí prerábajú (opravujú domþeky), iní chcú stavaĢ, a preto je nutné v najbližšom období pripraviĢ nové územia na výstavbu rodinných domov. V tejto
súvislosti je potrebné vykúpiĢ pozemky, sceliĢ ich a urobiĢ
zastavovací plán budúcej výstavby rodinných domov. Dôležitou súþasĢou v novom území sú prístupové cesty, do ktorých
sa umiestnia všetky inžinierske siete – pitná voda, NN napätie,
odkanalizovanie splaškov, plyn, potrubie na povrchovú vodu.
Vážení obÿania,
leto, to sú dovolenky, pre deti prázdniny. Všetko krásne
kvitne a hýri farbami. Chcem vám zaželaĢ, aby ste prežili
to najkrajšie leto plné zážitkov a krásnych chvíĐ
v spoloþnosti vašich najmilších
Ing. Pavol Gomola, starosta obce.

Rokovalo obecné zastupiteđstvo
DĖa 22.marca 2016 sa konalo Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom.
Po prejednaní bodov programu poslanci schválili tieto uznesenia:

4. ýlenov rady školy – Materská škola ýierne-Ústredie, a to:
Mgr. Danu Oravcovú, Jána Ćuricu a Petra Putyru.

Obecné zastupiteđstvo v þiernom

5. Odpredaj podielu v pozemku KNE 6081 – orná pôda
o výmere 493 m2 vedeného na LV obce þ. 7283 pod B4, podiel 1/48 v k. ú. ýierne z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa §
9a, odst. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení noviel Štefánii Švancárovej, bytom ýierne 1065, 023
13 za cenu 10,- €/m2. Podiel z výmery uvedeného pozemku
predstavuje 10,3 m2. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný zreteĐ spoþíva v tom, že výmera odpredávaného podielu
z pozemku je malá a iným spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady. Pozemok s výmerou, ktorá
prislúcha veĐkosti podielu, t.j. 10,3 m2, je pre obec nevyužiteĐný.

I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu starostu obce o výstavbe v obci a o výstavbe DiaĐnice
D3.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpoþtu þ. 1/2016.
4. Správu o þinnosti komisie finanþnej a správy obecného majetku.
5. Ponuku p. Agnesy Rebrošovej, bytom U Tomali 523, ýadca
na odpredaj parcely CKN 1404/11 o výmere 523 m2, LV þ.
3314 v k. ú. ýierne obci (pozemok nad Kubínovým cintorínom).
6. Informáciu o Programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho

rozvoja obce ýierne na roky 2015 – 20122, ktorý bude predložený na schválenie na ćalšom zasadnutí obecného zastupiteĐstva.
II. s c h v a đ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Oravcová, Milan
Jurga, Ing. František Kužma.
2. Úpravu rozpoþtu Obce ýierne þ. 1/2016 podĐa prílohy þ. 1.
3. ýlenov rady školy – Základná škola ýierne-Ústredie, a to:
Jána Ćuricu, Bc.Máriu Benþíkovú a Ing. Františka Kužmu.

6. Odkúpenie pozemku þ. KNC 2125 – ttp o výmere 515 m2 v
k. ú. ýierne, ktorého vlastníkom je podĐa výpisu LV þ. 3539
p. Janka Lucáková, bytom Okružná 151A, 022 01 ýadca za
cenu 15 €/m2.
7. Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú medzi obcou ýierne a Jozefom Stankom s manž. Boženou, obaja bytom ýierne 776 zo dĖa 10. 12. 2015. Predmetom zmluvy je
zriadenie vecného bremena na parcelách þ. KNC 2409 – zast. plocha a KNC 4848/2 zast. plocha, ktorý spoþíva
v povinnosti vlastníkov pozemkov strpieĢ umiestnenie kanalizaþného potrubia a kanalizaþnej šachty v daných pozemkoch. Rozsah vecného bremena na parcele KNC 2409 je 60
m2 a na KNC 4848/2 je 23 m2, t.j. celkom 83 m2 urþené GP
þ. 66/2015. Na základe zmluvy o zriadení vecného bremena
je dohodnutá jednorazová odplata vo výške 700,52 €
v prospech povinných.
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8. Odpredaj služobného motorového vozidla Fabia 1.4 Classic,
Eý: CA-140 AJ a traktora ZETOR Z 6201, Eý: CA-990 AA za
najvyššiu ponúknutú cenu, nie však nižšiu ako je znalecký
posudok, a to spôsobom obchodno-verejnej súĢaže podĐa
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.
9. Ukonþenie nájmu nebytových priestorov v budove þ. p. 141
(miestnosĢ na poschodí vpravo) s p. Magdalénou Belešovou,
bytom ýierne þ. 169 k 31. 3. 2016.
10. Prenájom nebytových priestorov v budove þ. p. 141 (miestnosĢ na poschodí vpravo) p. Anne Krišicovej, bytom ýierne
1151/6 za úþelom poskytovania masérskych služieb od 1. 4.
11. Zmluvu o zriadení vecného bremena þ. 30201/ZoVB016/2015/ýierne/1019/Zdr/SO807-62 v prospech oprávneného z vecného bremena v zmysle GP þ. 19/15 na parcelách:
- LV þ.2830, poradie b na LV – 1, parcela þ.KNE-7010/1,
celková výmera pozemku 643 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1, þíslo podielu podĐa
FP – 5, výmera dielu podĐa GP – 5, výška jednorazovej
náhrady pripadajúca na spoluvlastnícky podiel povinného
– 5,95 EUR,
- LV þ.2830, poradie b na LV – 1, parcela þ.KNE-7010/1,
celková výmera pozemku 643 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1, þíslo podielu podĐa
FP – 6, výmera dielu podĐa GP – 30, výška jednorázovej
náhrady pripadajúca na spoluvlastnícky podiel povinného
– 35,70 EUR,
- LV þ.2830, poradie b na LV – 1, parcela þ.KNE-7010/1,
celková výmera pozemku 643 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1, þíslo podielu podĐa
FP – 7, výmera dielu podĐa GP – 5, výška jednorázovej
náhrady pripadajúca na spoluvlastnícky podiel povinného
– 5,95 EUR.
Vecné bremeno spoþíva v povinnosti Povinného strpieĢ
na nehnuteĐnosti Obj. 808-64b – Preložka káblov ŽSR na
PKS v súbehu so železnicou na þasti nehnuteĐnosti vstup,
prechod, prejazd Oprávneného z vecného bremena
a jeho zamestnancov a vozidiel Oprávneného z vecného
bremena a jeho zamestnancov za úþelom údržby
a opravy predmetného zariadenia, priþom toto oprávnenie
sa vzĢahuje na nehnuteĐnosĢ v rozsahu zakreslenom
v geometrickom pláne þ. 26/15.

bude vás zaujímaĢ...
o OdmeĖovanie uvedené v bode 1 sa nevzĢahuje na
funkciu zástupcu starostu obce.
b) Odmena zástupcu starostu obce sa urþuje vo výške
200,- € mesaþne

III. n e s c h v a đ u j e:
1. Odpredaj oceĐového prístrešku (prístrešok, ktorý slúžil na
uskladnenie pevného paliva pre Základnú školu ýierne –
Ústredie) p. Milanovi Rucekovi, Skalité þ. 1200.
Obecné zastupiteđstvo v þiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g zákona SNR ÿ. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
schvađuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce ýierne þ. 1/2016 o urþení
miesta a þasu zápisu dieĢaĢa na plnenie školskej dochádzky
v základných školách v zriaćovateĐskej pôsobnosti obce ýierne.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
DĖa 26. mája 2016 sa konalo Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom.
Po prejednaní bodov programu poslanci schválili tieto uznesenia:
Obecné zastupiteđstvo v þiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu starostu obce o výstavbe v obci a o výstavbe DiaĐnice
D3.
3. ŽiadosĢ p. Rudolfa Benþíka, ýierne þ. 219 o preplatenie pozemkov pod ihriskom ýierne Zágrunie. V súþasnosti obec
nemá vyþlenené finanþné prostriedky na takýto úþel, a preto
sa bude žiadosĢou zaoberaĢ v neskoršom období.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k závereþnému úþtu
obce ýierne za rok 2015.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave rozpoþtu obce
þ. 2/2016.

12. Finanþný príspevok obþianskemu združeniu Náruþ, Potoþná
2836 ýadca vo výške 200,- € na základe ich žiadosti.

II. s c h v a đ u j e

13. Zásady odmeĖovania poslancov a þlenov orgánov obecného
zastupiteĐstva v ýiernom – zmena þl. I. od 1. 4. 2016 nasledovne:
a)
o Odmena poslanca za úþasĢ na zasadaní obecného
zastupiteĐstva 40,- €
o Odmena za úþasĢ na obecnej rade 30,- €
o Odmena za úþasĢ vo volených komisiách 15,- € predseda, 10,- € þlen,
o Odmena za úþasĢ v menovaných komisiách 10,- €,

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Najdek, Peter Putyra,
Ing. Peter Moják.
2. Závereþný úþet Obce ýierne za rok 2015 a monitorovaciu
správu programového rozpoþtu bez výhrad.
3. Úpravu rozpoþtu obce þ. 2/2016 (pozri príloha þ. 1 tohto
uznesenia)
4. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES ýierne
za rok 2015.
5. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2015
a predložené návrhy na vyradenie.
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6. Program rozvoja obce ýierne spracovaný v súlade s § 8
zákona þ. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona þ. 309/2014 Z. z. s názvom Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce ýierne na roky
2015 – 2022.
7. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi mestom Skoczów, ul.
Rynek 1, 43-430 a Obcou ýierne, 023 13 ýierne 189 v oblasti
propagácie a rozvoja športu, propagácie a rozvoja kultúry
a umenia a v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia
a úþasĢ v rozvojových projektoch.
8. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016.
9. Plán práce obecnej rady a obecného zastupiteĐstva na II.
polrok 2016.
10. Zámer odpredaĢ pozemok þíslo parcely KNC 2411/1, zastavaná plocha o výmere 990 m2, pozemok þíslo parcely KNC
2411/2, zastavaná plocha o výmere 200 m2 v katastrálnom
území obce ýierne vedené na liste vlastníctva obce ýierne
þ. 1313 podĐa § 9a odst. 8, písm. b) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení noviel žiadateĐovi COOP Jednota
ýadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 ýadca.
Pozemok je priĐahlou plochou, ktorá tvorí neoddeliteĐný celok
so stavbou vo vlastníctve žiadateĐa.
11. Finanþný príspevok miestnej organizácií poštových holubov
v ýiernom vo výške 150,- € na základe ich žiadosti (príspevok bude vyplatený po predložení potrebných dokladov).
12. Finanþný príspevok základnej organizácií Slovenského zväzu
záhradkárov v ýiernom vo výške 300,- € na materiálnotechnické zabezpeþenie výstavy na základe ich žiadosti (príspevok bude vyplatený po predložení potrebných dokladov).
13. Prenájom nebytových priestorov v budove þ.p. 141 (priestory
bývalej lekárne) p. Marekovi Kozákovi, bytom Skalité þ. 1209
za úþelom zriadenia predajne autodielov od 1. 6. 2016.
14. Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
þ. 30201/ZoVB 023/2016/ýierne/1019/Zdr/SO808-64a, ev.þ.
oprávneného z vecného bremena: 809624- 023-2016:
LV þ.2830, poradie B na LV – 1, parcela þ.KNE-7174/2,
celková výmera pozemku 775 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/1, þíslo podielu podĐa FP – 3, výmera dielu podĐa GP – 12, výška jednorázovej náhrady pripadajúca na spoluvlastnícky podiel povinného – 14,28 EUR,
LV þ.1313, poradie B na LV – 1, parcela þ.KNE-964/2,
celková výmera pozemku 296 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/1, þíslo podielu podĐa FP – 4, výmera dielu podĐa GP – 14, výška jednorázovej náhrady pripadajúca na spoluvlastnícky podiel povinného – 16,66 EUR.
Vecné bremeno spoþíva v povinnosti Povinného strpieĢ na nehnuteĐnosti Obj. 808-64a – Preložka káblov ŽSR na PKS
v súbehu so železnicou na þasti nehnuteĐnosti vstup, prechod,
prejazd Oprávneného z vecného bremena a jeho zamestnancov a vozidiel Oprávneného z vecného bremena a jeho za-

bude vás zaujímaĢ...

mestnancov za úþelom údržby a opravy predmetného zariadenia, priþom toto oprávnenie sa vzĢahuje na nehnuteĐnosĢ
v rozsahu zakreslenom v geometrickom pláne þ. 25/15.
15. Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
þ. 30201/ZoVB 003/2016/ýierne/1019/Zdr/SO808-64b, ev.þ.
oprávneného z vecného bremena: 809624- 026-2016:
- LV þ.1313, poradie B na LV – 1, parcela þ.KNE-4838/1, celková výmera pozemku 579 m2, druh pozemku – zastavaná
plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel - 1/1, þíslo podielu podĐa FP – 9, výmera dielu podĐa GP – 6, výška jednorázovej náhrady pripadajúca na spoluvlastnícky podiel
povinného – 7,14 EUR
Vecné bremeno spoþíva v povinnosti Povinného strpieĢ na nehnuteĐnosti Obj. 808-64b – Preložka káblov ŽSR na PKS
v súbehu so železnicou na þasti nehnuteĐnosti vstup, prechod,
prejazd Oprávneného z vecného bremena a jeho zamestnancov a vozidiel Oprávneného z vecného bremena a jeho zamestnancov za úþelom údržby a opravy predmetného zariadenia, priþom toto oprávnenie sa vzĢahuje na nehnuteĐnosĢ
v rozsahu zakreslenom v geometrickom pláne þ. 26/15.
16. Zapojenie obce ýierne do Programu cezhraniþnej spolupráce Interreg V-A PoĐsko – Slovensko 2014 – 2020, a to realizáciou projektu „Stavba cezhraniþného komunikaþného spojenia Jaworzynka – ýierne – Skalité – etapa II.“
17. Vyhlásenie o spolufinancovaní projektu „Stavba cezhraniþného komunikaþného spojenia Jaworzynka – ýierne – Skalité –
etapa II.“ v rámci Programu cezhraniþnej spolupráce Interreg
V-A PoĐsko – Slovensko 2014 – 2020, þím sa zaväzuje zabezpeþeniu finanþných prostriedkov v sume 73.888,60 €
z vlastných prostriedkov, þo predstavuje 5% oprávnených výdavkov projektu. Vyhlásenie je prílohou þ. 2 tohto uznesenia.
18. Prevod správy majetku – traktor John Deer, ŠPZ CA 544AC
Príspevkovej organizáciíi TES ýierne od 1. 6. 2016.
Obecné zastupiteđstvo v þiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g zákona SNR ÿ. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
schvađuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce ýierne þ. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce ýierne.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Obec þierne vyzýva
vlastníkov a nájomcov pôdy, aby pravidelne kosili
a udržiavali pozemky ( záhrady, neobrábané orné pôdy)
a zabránili tak šíreniu inváznych rastlín a burín.

 Každý je povinný zo zákona chrániĢ prirodzené funkcie
poĐnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteĐnou zložkou životného prostredia.

Obec ýierne upozorĖuje, že každý obyvateĐ obce je povinný
ochraĖovaĢ majetok obce, podieĐaĢ sa na zveĐaćovaní životného prostredia, napomáhaĢ a udržiavaĢ poriadok v obci
a správaĢ sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval
a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavaĢ v þistote , a to najmä kosením svojich
pozemkov.
Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou
neþinnosĢou ohrozujú aj susedné pozemky. Obþiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosĢ zdržaĢ sa všetkého , þím by nad mieru primeranú pomerom obĢažoval iného alebo þím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov a užívateĐov poĐnohospodárskych
i nepoĐnohospodárskych pozemkov, o dodržiavanie citovaného zákona a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, upozorĖujeme na povinnosĢ pravidelného udržiavania trávnatých
plôch ich kosením v ÿase pred kvitnutím (najmenej 2 krát
do roka), þím sa zabráni ćalšiemu šíreniu burín a škodcov.
PozornosĢ treba venovaĢ i zaburineným poĐnohospodárskym
pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyþlenené
z užívania
družstiev.
V našej obci sa zaþali vyskytovaĢ mnohé druhy inváznych
rastlín (napr. ambrózia palinolistá, pohánkovec japonský, zlatobyĐ obrovská, ako i bolševník obrovský), þastokrát
s vysokým alergizujúcim úþinkom, ktoré môžu spôsobiĢ nemalé zdravotné komplikácie, preto sa na ich niþenie kladie veĐký
dôraz.
Za nesplnenie si zákonných povinností môže byĢ fyzickej
osobe uložená pokuta až do výšky 333 Eur a právnickej osobe alebo osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až
do výšky od 166 – do 33 000 Eur za jeden ha pozemku.

 § 3 ods. 1 písmeno b/ zákona 220/82004 Z. z. ukladá
vlastníkom, nájomcom a správcom pođnohospodárskej pôdy povinnosģ predchádzaģ výskytu a šíreniu
burín na neobrábaných pozemkoch.

Zmena telefónnych ÿísiel na Obecnom úrade v þiernom
Od 1. 6. 2016 Obecný úrad v þiernom zaÿal využívaģ telekomunikaÿné služby od nového operátora, a to z dôvodu
zlepšenia telekomunikaÿného spojenia. S tým súvisí aj
zmena telefónnych ÿísiel, ktoré odteraz môžete využívaģ
na komunikáciu s jednotlivými referentmi obecného úradu.
- Starosta obce: 041/ 43 73 236
- Prednosta OBÚ – Ing. Kubica: 041/ 43 73 201
- Sekretariát, personálne oddelenie, správa registratúry –
Mgr. Martina Kuþerová: 041/ 43 73 222
- Mzdové oddelenie, pokladĖa – Mária Mackovþiaková:
041/ 32 17 204
- Ekonomické oddelenie - Ing. OĐga Kopeþná:
041/ 32 17 205
- Web stránka obce, ýierĖanský obþasník, zverejĖovanie,
úþtovnícka agenda– Martina Švancárová:
041/ 32 17 205

- Matrika, evidencia obyvateĐstva – Janka Strýþková:
041/ 32 17 206
- DaĖ z nehnuteĐnosti, pozemky – Marta Jašurková:
041/ 32 17 207
- Ochrana kultúrneho dediþstva, projekty – Ing. Mária
StráĖavová:
041/ 32 17 217
- Sociálne oddelenie, školstvo, byty – Bc. Mária Benþíková:
041/ 32 17 218
- Stavebný úrad – Ing. Slávka Pikuliaková:
041/ 32 17 219
- Výber poplatkov za TKO, aktivaþná þinnosĢ – Miroslava
Kubaláková:
041/ 32 17 220
- FAX- 041 3217 208 (kl. 108)
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Základná škola þierne - Ústredie
Beseda o západoafrickom štáte Ghana
Bohatstvá tohto sveta sú ako poklady, ktoré vlastníme vo sne:
robia nás bohatými do chvíle prebudenia, ale zmenia sa na
strašnú chudobu, len þo sa stratí sen.
Sv. Augustín
DĖa 15. 3. 2016 sa v našej škole uskutoþnila beseda pre žiakov
7. roþníka s p. Emou Homolovou. Pripravila ju pre nás pracovníþka knižnice p. I. Bobulová.
Pani Homolová nám rozprávala o zaujímavostiach z minulosti,
ako aj o súþasnom Ģažkom živote nielen dospelých, ale aj detí.
Prezradila nám, že už 6 roþné deti musia pracovaĢ. Krajina trpí
nedostatkom vody a ženy a deti musia denne prejsĢ niekoĐko
kilometrov s veĐkými nádobami na hlavách. Muži sa venujú rybolovu. Nachádza sa tu aj Agbogbloshie , najväþšia nelegálna
skládka elektronického odpadu na svete. Zváža sa sem z celej
planéty, i keć by mal byĢ recyklovaný. Na skládke žije približne
40-tisíc zberaþov odpadkov, ktorí tomuto miestu hovoria Sodoma
a Gomora. V toxickom prostredí, dyme a mraþnách komárov
þasto trpia pĐúcnymi problémami, poškodením zraku, chronickou
nevoĐnosĢou a nespavosĢou, mnohí zomierajú na rakovinu ako
dvadsiatnici. ďudia aj napriek svojej Ģažkej životnej situácii sú
milí, skromní, nezávidia si a navzájom si pomáhajú. Tešia sa
z maliþkostí a zo šĢastia. Pani Homolová pútavo rozprávala,
odprezentovala nám nádherné fotografie a svoje zážitky. Priniesla nám typické obleþenie, kožené výrobky a šperky, ktoré boli
vyrobené z odpadu. VeĐa sme sa dozvedeli a beseda nás veĐmi
zaujala.
Viktória Krišicová, Vanesa Kullová, 7.A

Zápis detí do 1. roÿníka
V apríli absolvovali škôlkari z MŠ ýierne – Ústredie svoju prvú
veĐkú skúšku – zápis do 1. roþníka. Privítali a povzbudili ich rozprávkové bytosti a pod vedením pedagogických zamestnancov

preukázali svoje schopnosti, vedomosti a zruþnosti. Bránu našej
školy tak v septembri prekroþí 33 nových žiaþikov – prváþikov.
Všetci sa na nich tešíme, prajeme im mnoho úspechov a ich
rodiþom veĐa trpezlivosti.
Kolektív zamestnancov ZŠ þierne - Ústredie

Naša prvá škola v prírode
Od 23. mája do 27. mája by ste v našej škole márne hĐadali
trinástich tretiakov a štvrtákov. Boli síce v škole, ale to bola škola
v prírode. Navštívili sme prekrásne miesto Slovenska s krásnou
prírodou a možnosĢou turistiky a výletov. Boli sme v Terchovej.
Sofia Bednárová:
„V pondelok sme sa ubytovali v hoteli Gold. PišĢala som od radosti, keć som vošla do nášho apartmánu. Ešte nikdy dom sama
bez rodiþov nebývala v apartmáne. Prvú noc sme zaspali až
okolo polnoci, rozprávali sme si vtipy a strašidelné historky. Bol
to nádherný zážitok.“

Natália HovoĜáková:
„Najviac sa mi páþili sochy Jánošíka. Jedna bola z oceĐového
plechu a druhá bola vyrezaná z dreva. Socha z ocele sa týþila
nad naším hotelom a drevená socha bola pred obecným úradom.“
Linda Mrmusová:
„Navštívili sme relaxaþné centrum Terchovec. Plávali sme
v bazéne a boli sme aj vo vírivke. V športovej hale sme hrali hry
s loptami.“
Karin Zvercová:
„V škole v prírode sme zažili aj bodovanie izieb. Ráno sme
skoršie vstali, aby sme všetko poupratovali. Najväþší neporiadok sme mali v kúpeĐni. Ale všetko sme vždy stihli poupratovaĢ.“
Eva Kocúrová:
„Okrem krásnych túr sme navštívili aj Kostol svätého Cyrila
a Metoda v Terchovej. Kostol bol postavený v roku 1949. Videli
sme aj vyrezávaný betlehem a zúþastnili sme sa svätej omše.“
Saška Hajtmanová, Simonka Najdeková:
„Vo štvrtok sme išli lanovkou do Snilovského sedla. Najskôr
sme navštívili symbolický cintorín a potom sme sa vyviezli la-
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novkou do výšky 1524 metrov. VýhĐad bol krásny. Ešte by sme
sa tam rady vrátili.
Adela Vavráþová:
„V škole v prírode sme zažili kopec zábavy. Príroda bola krásna,
hry zaujímavé, ale najviac ma zaujala lanovka, v ktorej sme sa
vyviezli pod VeĐký KriváĖ. Mala som strach viezĢ sa v lanovke,
no super spolužiaci a pani uþiteĐka mi pomohli zvládnuĢ to.“
Toto všetko sme zažili na vlastnej koži, videli na vlastné oþi
a hlavne nám zostali pekné spomienky.

FAS
Žiaci IX.A sa 23.mája 2016 v ZŠ ýierne- Ústredie dozvedeli, þo
všetko znamená Fatálny alkoholový syndróm v reálnom živote.
O všetkých jeho nástrahách aj nebezpeþenstvách sa dozvedeli
poþas vyuþovania formou prednášky a besedy s fundovanými
osobami z praxe. Mgr. Elena Jedináková z Obþianskeho združenia Náruþ v ýadci zaujímavou formou vysvetlila a ozrejmila našim žiakom deviateho roþníka príþiny a následky tejto formy
alkoholového opojenia. Niekedy sa nám zdá, že banálne použitie
alkoholu niþ neznamená! Niekedy však banálne požitie alkoholu
znamená fatálne dôsledky celého nášho ćalšieho života nielen
konkrétnej osoby, ale aj zniþených životov celých rodín
a nepriamo zainteresovaných neznámych nevinných Đudí, ale aj
maliþkých detí.
24. mája 2016 sa v VIII.A triede v ZŠ ýierne – Ústredie takisto
skloĖovala skratka FAS pod odborným vedením Mgr. Zuzany
Majchrákovej z Obþianskeho združenia Náruþ v ýadci. Žiaci sa
najskôr veĐmi tešili, že im odpadne vyuþovacia hodina, ale ešte
nevedeli, þo ich þaká. Ich odpovede, þo nového sa dozvedeli,
boli plné rozþarovania a asi aj nepochopenia, aké fatálne následky má požitie alkoholu. V našej kultúre sa s týmto problémom veĐmi þasto stretávame za úþelom pohostenia. Već bez
alkoholu sa nezaobíde žiadna životne dôležitá udalosĢ. ýi už
krstiny, rôzne oslavy a iné sviatosti. Ale naši predkovia , po
ktorých sme túto pohostinnosĢ zdedili, neoslavovali každý deĖ.
Boli to iba výnimoþné chvíle!
Neviem, ako by sa dnes cítili hostia, keby sme ich privítali soĐou
a chlebom. Dokonca ani niektoré kultúry na štátnickej úrovni
v Európe to nechápu. Je to naša tradícia , získaná po našich
predkoch, za ktorú sa nemusíme hanbiĢ! Teda ani my Slováci
nevítame vzácnych hostí pochutinami a alkoholom, ale chlebom
a soĐou. Bućme na to hrdí a dostatoþne si to uvedomuje! Zdá sa
vám to smiešne? Myslím, že nie! Chvála Bohu , že aj v našej
dedinke sa uberáme týmto smerom! ýi sú to už svadby, krstiny,
pohreby a iné slávnosti, je naším dobrým zvykom pohostiĢ zúþastnených najvyššou formou odmeny, t. j. chlebom a soĐou!

Prevencia šikany v ZŠ
24. mája 2016 mali žiaci III.A – IV.A prednášku spojenú
s besedou zameranú na prevenciu šikany v ZŠ. Pod odborným
vedením sa dozvedeli, kedy sa naozaj jedná o šikanu. Aj touto
formou sa chcem poćakovaĢ pracovníþkam z Obþianskeho združenia Náruþ v ýadci za ich ochotu, obetavosĢ a námahu.

školstvo

Protidrogová prevencia
DĖa 10. júna 2016 preventistka p. Zlochová z Policajného zboru
v ýadci oboznámila našich žiakov VII.A triedy s protidrogovou
tematikou. Na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni im predstavila jednotlivé druhy drog a upozornila ich na nebezpeþenstvo
týchto látok.

Trestnoprávna zodpovednosĢ
V ten istý deĖ p. Zlochová zavítala aj do VIII. A triedy. Témou
bola trestnoprávna zodpovednosĢ žiakov ZŠ. S pribúdajúcim
vekom žiakov a ich nedoþkavosĢou, kedy budú plnoletí, im však
pribúdajú aj povinnosti. Už žiaci základných škôl druhého stupĖa
musia byĢ plne zodpovední za svoje konanie a správanie. Nezodpovedné správanie a konanie je už v ich veku trestné. Dozvedeli sa, že s tou dospelosĢou to nie je také jednoduché. Takisto veĐmi pekne ćakujem aj p. Zlochovej z Policajného zboru
v ýadci za jej fundovanú pomoc v prevencii.
Mgr. Anna Sulková, koordinátor protidrogovej prevencie
a iných sociálno-patologických javov

Plavecký výcvik žiakov 4.A ZŠ þierne - Ústredie
V dĖoch 30.5. – 3.6.2016 sa naši štvrtáci zúþastnili výcviku
v þadþianskej plavárni. Pod vedením 3 profesionálnych tréneriek
zvládli tri plavecké štýly, nauþili sa nebáĢ vody, byĢ s vodou kamarát a dávaĢ si pri hrách vo vode pozor. Na konci výcviku, ktorý
bol bohatý na milé spoloþné zážitky, dostali diplomy, hlavný
tréner každému žiakovi zagratuloval, zaželal veĐa usilovnosti a
disciplinovanosti pri nových, ćalších tréningoch/ súĢažiach/ športovaní, ktoré sú ešte len pred nimi!
Mgr. Đ. Kullová

Exkurzia siedmakov
DĖa 6.6. 2016 sa žiaci 7. roþníka s p. uþiteĐkou Oškrobanou
zúþastnili zaujímavej exkurzie v ýadci. V þistiarni odpadových
vôd po odbornej prednáške o biologickom, fyzikálnom
a chemickom þistení mohli na vlastné oþi vidieĢ, ako dané procesy prebiehajú v skutoþnosti. Odpadová voda je po vyþistení vypúšĢaná priamo do rieky, lebo je pre živoþíchy neškodná. Žiaci
si mohli pozrieĢ aj vyhnívacie nádrže, v ktorých sa z kalov získava bioplyn a jeho spaĐovanie v plynových kotloch. Bioplyn horí
podobne ako zemný plyn modrým plameĖom. ýistiareĖ si zabezpeþuje týmto spôsobom vykurovanie svojich objektov.
Po rozšírení vedomostí z chémie si žiaci prehĎbili vedomosti
z biológie, pretože navštívili v Kysuckom múzeu výstavu
o vþelách. Skúsený vþelár rozprával mnoho zaujímavostí
o živote vþiel. Po jeho prednáške si žiaci v tvorivých dielĖach
vyrábali makety vþielok z papiera a svieþky z pravého vþelieho
vosku. Z exkurzie sa žiaci vracali síce unavení , ale nadmieru
spokojní a obohatení o nové skúsenosti a vedomosti.
Ing. Marta Oškrobaná
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þo vieš o hviezdach?
Žonglovanie s loptou
Táto športová disciplína nepatrí medzi najĐahšie. Dá sa trénovaĢ
s obyþajnou futbalovou loptou, ale sú aj lopty oficiálne. Treba
vedieĢ rôzne triky, maĢ rýchle nohy a hlavne byĢ nesmierne vytrvalý. Aj v našej škole - ZŠ ýierne – Ústredie máme veĐký talent. Venuje sa síce futbalu, no vynikol aj v tomto netradiþnom
športe. Juraj Teplan, žiak 7.A triedy, úspešne reprezentoval
školu najprv v okresnom kole v ýadci, kde skonþil na 2. mieste
a na Majstrovstvách Slovenska v Trnave obsadil veĐmi pekné
5.miesto. Ćakujeme za vzornú reprezentáciu nielen školy, ale aj
obce ýierne.
Mgr. Daniel Drastich

THE GRIMM BROTHERS
Žiaci našej školy sa zúþastnili þinoherného anglicko – slovenského divadelného predstavenia. Predstavenie bolo koncipované
ako inscenovaná uþebná pomôcka pre žiakov ZŠ. Svetoznáme
príbehy bratov Grimmovcov boli poskladané do pútavého predstavenia plného humoru, dobrodružstva, fantázie a magických
kúziel. Deti sa spolu s bratmi Jakubom a Viliamom presunuli do
zázraþného sveta, v ktorom naši dvaja hrdinovia hĐadali strach.
Pri putovaní sa dozvedeli základnú slovnú zásobu a dej
v slovenskej þasti, aby si následne mohli vychutnaĢ rozprávku
v angliþtine. V hlavných úlohách sa predstavili Andrej Šoltés
a Martin MeĐo - herci z televíznej obrazovky zo seriálu Chlapi

SúĢaž pre šikovných astronómov sa aj tento rok konala
v priestoroch Kysuckej hvezdárne. Za ZŠ ýierne – Ústredie sa
zúþastnil ôsmak Matej Cyprich, ktorý si 16. marca 2016 vybojoval v okresnom kole prvé miesto a tak postúpil do krajského kola.
Táto súĢaž je zložená z troch kôl, a to: 1. Riešenie písomných
úloh a príkladov, 2. Riešenie hviezdnej mapy, 3. Ústne kolo. Ako
nováþik v krajskom kole, ktoré sa konalo 28. apríla 2016 v Žiline,
sa umiestnil na peknom ôsmom mieste.
Mgr. Eva Gábrišová

PoĈakovanie
Týmito slovami chceme vyjadriĢ úprimné poćakovanie všetkým
rodiþom a priaznivcom našej školy, ktorí nám svojou podporou,
pomocou a sponzorskými darmi pomáhajú skvalitniĢ výchovnovyuþovací proces a materiálne vybavenie.
Ćakujeme!
Všetkým, ktorí venovali 2% zo svojich daní. Sponzorom súĢaží
organizovaných našou školou (p.Milan Jurga, Andrea Majáková, Veronika Gerátová, Vladimír Mikula, Ján Krenželák, Mgr.
Milan Majchrák – Pekárne ýadca, Ing. Ivan Cyprich). Firme
DEJMARK, s.r.o., z Martina za poskytnutie náterových hmôt.
Kolektív zamestnancov ZŠ þierne – Ústredie

„Zábrany bez zábran“
PremýšĐali ste niekedy o skutoþných Đudských hodnotách?
O svojom správaní a spoloþenskom vystupovaní? My áno –
prostredníctvom
hudobného
koncertu
kombinovaného
s hovoreným slovom „Zábrany bez zábran“, ktorý poukazoval na
negatívne javy našej spoloþnosti. Ako sa správaĢ? To nám predviedla divadelná postaviþka „Ujo Etos“ z rovnomenného hudobno
– divadelného programu o etike slušného správania
a spoloþenského vystupovania agentúry PRIMA NOTA. Výchovný koncert nás príjemne prekvapil i pouþil.

neplaþú. Deti si z predstavenia okrem skvelého zážitku odniesli
aj autogramy.
Mgr. Jana Kužmová

Mgr. Ivana Nekorancová
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Základná škola s materskou školou þierne - Vyšný koniec
Škola, ktorá vzdeláva, integruje, rešpektuje
a podporuje žiakov s inakosģou

Ondrej Michnáþ -

21. marec je Svetovým dĖom Downovho syndrómu a každoroþne
si ho pripomína viac ako 65 krajín sveta vrátane Slovenska.
Prioritným cieĐom svetového dĖa je poukázaĢ na to, že Đudia
s Downovým syndrómom musia maĢ možnosĢ plne využívaĢ
rovnaké práva, príležitosti a voĐby ako ostatní Đudia. 21.marec nie
je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na
21.chromozómovom páre, ktoré spôsobujú Downov syndróm.
Tohtoroþný Svetový deĖ DS sme si pripomenuli i so všetkými
žiakmi školy ZŠ s MŠ ýierne -Vyšný koniec symbolicky obleþením si inej ponožky na znak solidarity s Đućmi s Downovým
syndrómom. K výzve sa pripojili uþitelia, žiaci , ale aj starþekovia
v domove dôchodcov. Zo srdca ćakujeme.

5.A:
Miriam Miková Viktória Koperová Samuel Strýþek Renné Kubic - 83,3 %

Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ ZŠ
s MŠ þierne - Vyšný koniec

Žiaci si merali sily s rovesníkmi zo Slovenska
V tomto školskom roku si žiaci našej školy zasadli k testovacím
zošitom dvakrát. Prví boli piataci. Testovanie 5-2015 sa
uskutoþnilo 25. novembra 2015 (streda). Zúþastnili sa ho všetci
žiaci 5. roþníka ZŠ okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Do
priemernej úspešnosti školy, ktorej vybrané skupiny žiakov so ZZ
boli zapojené do T5-2015, nie sú zahrnuté výsledky žiakov so
zdravotným znevýhodnením.
V testovaní mali žiaci možnosĢ preukázaĢ svoje vedomosti od 1.4. roþník ZŠ.
Výsledky:
Základné údaje
Priemerná úspešnosĢ školy ( v %)
Priemerná úspešnosĢ v SR –
národný priemer ( v %)
Rozdiel priemernej úspešnosti
školy oproti národnému priemeru
(v%)

MAT
70,31%
61,99%

SJL
70,21%
66,62%

+ 8,32%

+
3,59%

76,7%

Slovenský jazyk
5.B:
100% Jessica Šmatlavová - 90 %
96,7% Oliver Vorek 90%
93,3% Barbora Tatarková - 86,7 %

Druhé meranie pod názvom Testovanie-9 sa uskutoþnilo
6.4.2016. Zúþastnili sa ho žiaci deviateho roþníka okrem žiakov
s mentálnym postihnutím. V testoch overovali svoje vedomosti
z uþiva od piateho do deviateho roþníka. Testované predmety
vyuþovali:
Matematika – Mgr. Knap, Mgr. Miková, Mgr. Kobielušová, Mgr.
Švancárová, PaedDr. Koperová.
Slovenský jazyk- poþas piatich rokov pripravoval Mgr. Dušan
Vavrek.
Výsledky:

Základné údaje

MAT

Priemerná úspešnosĢ školy ( 52,6%
v %)
Priemerná úspešnosĢ v SR – 52,8%
národný priemer ( v %)
Rozdiel priemernej úspešnosti -0,2%
školy oproti národnému priemeru (v%)

SJL
64,0 %
62,6%
+ 1,4%

Výsledky najúspešnejších žiakov:
Matematika:
9.A
Monika Paštrnáková –
Peter Kulla –
Jakub Michnica –
Alžbeta Štetiarová –
Jaroslav Vyšlan –

95%
85 %
80%
70%
70%

9.B
Lucia ýamborová –
Ján Ondrúšek –
Michaela StaĖová –

95%
90%
90%

Slovenský jazyk:
Vyuþujúci, ktorí pripravovali žiakov na prvom stupni:
Mgr. Špiláková, Mgr.Strýþková, Mgr. Mitrengová, Mgr. Ćurkáþová, Mgr.StráĖavová.
Výsledky najúspešnejších žiakov:
Matematika
5.A:
5.B:
Viktória Ganderáková - 96,7% René Kubic 90%
Viktória Koperová 96,7% Barbora Tatarková - 80%
Samuel Strýþek 90 % Mário Vojþiniak 80%
Miriam Miková 83,3% Oliver Vorek 80%
Daniel Jurþík 83,3% Šimon Báraný 76,7%

9.A
Monika Paštrnáková – 96%
Natália Kováþová –
96%
Matej Fonš –
88%
Jakub Michnica – 84%

9.B
Alžbeta Štetiarová – 96 %
Michaela StaĖová – 92%
Jaroslav Vyšlan –
88%

Mgr. Dana Oravcová ZRŠ ZŠ s MŠ þierne- Vyšný koniec
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Hodina Zeme 2016
Hodina Zeme je najväþšou celosvetovou akciou so zapojením
verejnosti. Zhasnutím svetiel každoroþne prepája viac ako miliardu Đudí na celom svete vo viac ako 7000 mestách a obciach,
prepája verejný aj súkromný sektor.
Podujatie, ktoré v roku 2007 zaþalo v austrálskom Sydney ako
miestna aktivita WWF, sa rozšírilo do celého sveta do takmer
180 krajín.
Hodina Zeme 2016 v þíslach:
- rekordná úþasĢ 178 krajín zo všetkých kontinentov našej
planéty,
- viac ako 6600 podujatí v mestách vo všetkých þasových
pásmach,
- viac ako 40 slovenských miest, takmer 40 pamiatok, 80 organizácií a 25 škôl sa pridalo k tejto myšlienke na Slovensku.
Základná škola s materskou školou ýierne-Vyšný koniec sa aj
tento rok zapojila do akcie Hodina Zeme. Žiaci ôsmeho roþníka
oslovili svojich spolužiakov, ktorí následne informovali þlenov
svojich rodín a susedov. Akcia mala úspech a v sobotu 19. marca 2016 o 20.30 hodine sa veĐká þasĢ domácností v ýiernom
ponorila do tmy na celú jednu hodinu.
Mgr. M. Krutáková

Jeho kaša krupicová stále volá ,, Daj si znova“.
A náš plavþík Kubíþek, uþí deti kraulíþek.
Slobodný je istá vec, škoda, već je krásavec.
S našou Domþou vystrájajú, vo vode sa potápajú.
Ak ma zdanie neklame, srdce má už zadané.
Keć nás nieþo bolí, štípe, zdravotníþka Majka príde.
Algifen þi ihla krivá lekárniþka jej ukrýva.
Kto jediný znáša muky Rio, Guþi, ba aj Beki.
Animujú si to skvele, scénky a hry z Fantázie.
Tá krajina deĢom blízka, si ich srdcia ihneć získa.
Rozprávky tu majú v ušku, zahrali si Madagaskar, Snehulienku
i Popolušku.
Pred hotelom vlajka Slnieþko, vlaje si len ticho, tichuþko.
Aj s nami je jedno slnieþko, všetkých stíska, Đúbi tichuþko.
Ktože to je? Naša Miška, ktorá smiech a lásku rozdáva,
aj keć tu na Ėu nikto pozor nedáva.
Već je z nej už veĐká sleþinka, že má pätnásĢ, je len malinká.
Toto všetko zastrešuje, pravidlami menežuje,
Danka, naša vedúca. Dobrou radou stále srší, nevadí, že stále
prší.
Vie oceniĢ prácu Đudí, vo funkcii sa nenudí.
A tak Ahoj, ýauko, Pa František, ýertov, Kubo, Rio, Guþi,
Beki, Kohútka.
Navždy vaši Janka, Katka, tretiaci i štvrtáci.
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ

Škola v prírode
Po prvýkrát sa zúþastnilo štyridsaĢ jeden žiakov prvého stupĖa
v škole v prírode, ktorú finanþne podporilo vo výške 100€ na
žiaka MŠ SR. PäĢ dní v CHKO Kysuce v obci ýertov – þasĢ Lazy
pod Makytou žiaci tretieho a štvrtého roþníka absolvovali dopoludĖajšie vzdelávanie netradiþnou formou s tematickým spoloþensko-vedným a prírodovedným zameraním. Popoludnie patrilo
plaveckému výcviku pod dohĐadom plaveckého trénera
a záujmovým þinnostiam pod vedením uþiteliek a animátoriek do
neskorého veþera. Táto úžasná skúsenosĢ je pre nás motiváciou
podobné inovaþné formy vzdelávania realizovaĢ aj v ćalších
rokoch.

Škola v prírode
Keć je škola v prírode, hneć je každý v nálade.
Prevádzkar je veĐký fešák, úsmev má vždy na tvári,
každú z nás hneć oþarí.
Tu v hoteli František Master šéfa majú tiež.
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Európske solárne dni
6. roþník Európskych solárnych dní na Slovensku opäĢ ponúkol
príležitosĢ pre všetkých upozorniĢ na využiteĐnosĢ solárnej energie. CieĐom kampane je priniesĢ obraz Slnka ako zdroja nevyþerpateĐnej energie bližšie k Đudom.
Mnohé školy na Slovensku, medzi nimi i naša škola, ZŠ s MŠ
ýierne-Vyšný koniec, sa aj tento rok rozhodli opäĢ zapojiĢ do
Európskych solárnych dní. Akcia na našej škole sa konala
13.05.2016. Žiaci vyšších roþníkov si pripravili a prezentovali
rôzne aktivity na podporu solárnej energie a zvyšovania informovanosti o výrobe elektriny a tepla zo Slnka, napr.: „slneþné“ kreslenie kriedou na chodník pred školou, projekty o obnoviteĐných
zdrojoch energie, o Slnku a slneþnej energii, funkþné modely
solárnych
hraþiek,
pexesá,
krížovky,
básniþky...
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Verím, že sa nám spomínanými aktivitami podarí vzbudiĢ záujem
žiakov a prostredníctvom nich aj širšej verejnosti o slneþnú energiu a prispieĢ tým k šíreniu myšlienky využívania tohto nevyþerpateĐného obnoviteĐného zdroja energie.
Mgr. M. Krutáková

Bohatá exkurzia
DĖa 17. mája 2016 sa žiaci ôsmeho roþníka zúþastnili zaujímavej exkurzie. Navštívili ýistiareĖ odpadových vôd v ýadci, kde si
pozreli, þím musí prejsĢ odpadová voda z kanalizácie, kým sa
z nej stane úžitková voda, ktorá môže tiecĢ do Kysuce. Po absolvovaní odbornej prednášky a prehliadky ýOV sme sa presunuli
do sály Obecného úradu v Kysuckom Lieskovci, kde sa konalo
ekologické podujatie pod názvom „ Investície do trvalo udržateĐného rozvoja pre budúce generácie“. Podujatie organizovali
pracovníci neziskovej organizácie Biomasa Kysucký Lieskovec.
Študentom stredných škôl z viacerých kútov Slovenska, ako
i žiakom našej školy predstavili svoje projekty, ktorými prispievajú k využívaniu obnoviteĐných zdrojov energie, hlavne biomasy
na Slovensku, a tým šetria životné prostredie. Žiaci sa po prednáškach a prezentáciách presunuli priamo do výroby Biomasy,
kde mohli vidieĢ výrobu drevných peliet, ktoré sa vyrábajú
z prvotriednych smrekových pilín lisovaním.
Na svojich potulkách Kysucami žiaci navštívili jediný a prvý orloj
na Slovensku, ktorý je práve na Kysuciach v Starej Bystrici. Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda ciferník s astronomickými údajmi.
Okrem prehliadky si žiaci vypoþuli aj odbornú prednášku
o stavbe a symboloch orloja. Svoju púĢ Kysucami zakonþili
v Milošovej – MegoĖkách, kde si pozreli zaujímavý prírodný úkaz
–nálezisko kamenných gúĐ , ktoré je svetovým unikátom. Toto
nálezisko bolo v roku 2003 vyhlásené za prírodnú pamiatku
a doteraz nikto nepodal jednoznaþné vysvetlenie vzniku týchto
kamenných gúĐ. Žiaci mali naozaj nabitý program a svoje poznatky využijú v chémii, biológii, fyzike i geografii.
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schodov. Síce zadýchaní, ale celí natešení sme si prezerali mesto z oblakov. Pri zotmievaní pôsobila ViedeĖ ešte väþšmi þarovne. Svoju púĢ po tomto nádhernom meste sme zakonþili v Prátri.
Takmer celá trieda sa vyviezla na vrchol 27 metrového kolotoþa,
z ktorého bolo vidieĢ na noþnú ViedeĖ. Bola krásne osvetlená
a v pozadí sme spoznávali obrysy všetkých predošlých zastávok.
Po zotmení sme už všetci zaĐahli v autobuse s pocitom, že sme
videli to najkrajšie mesto na svete a mohli sme nasaĢ jeho atmosféru a miestny život. Naveky si to budeme pamätaĢ a ešte raz
ćakujeme. Pani uþiteĐky Janka Grochalová a Stanka Krþmáriková výletu dodali šmrnc, a tak sme si aj na konci deviateho roþníka mohli užiĢ krásne chvíle s naším kolektívom, našou triedou...
Za kolektív 9.A a 9.B Lucia þamborová

Euroweek na našej škole
V dĖoch 25. - 26. mája sa na našej škole, ZŠ s MŠ ýierne - Vyšný koniec uskutoþnil „euroweek“. Navštívilo nás šesĢ lektoriek
anglického i nemeckého jazyka z rôznych krajín: Manon z Francúzska, Wara z Bolívie, Anita z Juhoafrickej republiky, Hueyn
z Vietnamu, Michaela z Rakúska a Maria z Talianska. Žiaci si na
hodinách mohli vypoþuĢ zaujímavé informácie o ich kultúre, krajine, náboženstve, národných zvykoch þi tradíciách a staršie
roþníky si mohli otestovaĢ svoje znalosti angliþtiny þi dokonca i
nemþiny a cez prestávky sa nedoþkavo púšĢaĢ do konverzácií a
odniesĢ si na pamiatku autogram alebo zopár fotiek. Príjemne
strávený þas s lektorkami žiaci rozhodne ocenili a urþite si
z neho odniesli veĐa zaujímavých informácií a spomienok i naši
zahraniþní hostia. Akcia prebehla hlavne vćaka pani uþiteĐkám
Janke Grochalovej a Stanke Krþmárikovej, za þo im od nás patrí
veĐká vćaka.

Ing. Slávka Jurÿíková, ZŠ s MŠ þierne – Vyšný koniec

Viedeė 2016
17.5.2016 sme sa my, žiaci 9.A a 9.B triedy, zúþastnili na nádhernom poznávacom výlete ViedĖou. Ešte dlho nám budú
v pamäti žiariĢ spomienky s našimi úsmevmi, keć sme koneþne
dorazili na to krásne miesto. Boli by sme prisahali, že aj vzduch
tam voĖal akosi inak. Náš historický prvý deĖ vo Viedni zaþal
krásnym poþasím, ktoré nás sprevádzalo Schönbrunnskými
záhradami, ktoré boli práve v rozkvete. Dych nám vyrazili nielen
záhrady, ale aj fontána a altánok. Videli sme odtiaĐ na celú ViedeĖ. Potom sme sa metrom premiestnili do Kunsthistorisches
Museum. Vnútro múzea bolo þarovné. Na každom kroku iná
socha, brnenie þi majstrovský obraz. Po ceste do centra sa nám
naskytol pohĐad na knižnicu a španielsku jazdeckú školu. Každá
jedna budova dýchala históriou mesta. V centre sme mali možnosĢ prezrieĢ si Stephansdom, þiže Dóm svätého Štefana. Vyšli
sme na Südturm, Južnú vežu, ktorá mala neuveriteĐných 343

Alžbeta Štetiarová, 9. B

Spoznávame Kysuce na bicykli
Koniec školského roka je charakteristický realizáciou výletov,
návštevou neznámych miest a získavaním zážitkov. Náš výlet
bol netradiþný a možno prvý tohto druhu v regióne. Rozhodli
sme sa navštíviĢ skanzen vo Vychylovke na bicykli. Okrem pár
jednotlivcov, ktorí ešte nenadobudli v jazde zruþnosĢ, sa skúšky
odvahy, vytrvalosti, ohĐaduplnosti a zvýšenia osobného výkonu
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zúþastnilo 27 žiakov štvrtého a tretieho roþníka. Katka Witosová
a Miška Straková, žiaþky 3.A, výlet opísali nasledovne:,, Do
Krásna nad Kysucou sme sa 30.5. 2016 zaviezli autobusom.
Potom sme z dodávok vyložili bicykle a vyrazili na cyklocestu,
ktorá vedie do Novej Bystrice. Po hlavnej ceste sme pokraþovali
na Vychylovku. Poþas jazdy sme mali päĢ prestávok na odpoþinok a desiatu. Prešli sme Zborov, Klubinu, Starú Bystricu, Novú
Bystricu až do Vychylovky. Keć sme dorazili do cieĐa, boli sme
strašne unavení, ale aj pyšní, že sme to zvládli. Cesta späĢ bola
Đahšia, lebo nás poháĖal hlad, ktorý sme zahnali obedom
v ObĐúbenej reštaurácii v Starej Bystrici. Po prehliadke námestia,
orloja a spoloþného fotenia i so starostom pánom Podmanickým sme sa vrátili na bicykli do Krásna nad Kysucou. Tento
krásny zážitok si radi zopakujeme na cykloturistickom krúžku
alebo s rodiþmi.“
Je fascinujúce, že žiaci prvého stupĖa zvládli takmer 50 km
trasu s úsmevom na tvári i vćaka dvom obetavým rodiþom, p.
Witosovi a p. Oravcovi, ktorí zabezpeþovali technický servis na
trase ,ako i pánovi Luþanovi, Urbankovi a Martausovi, ktorí
sponzorsky zabezpeþili prepravu bicyklov a žiakov z ýierneho do
Krásna nad Kysucou. Verím, že v blízkej budúcnosti budú môcĢ
žiaci využívaĢ cyklotrasy i v našej krásnej obci.
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ
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Školský turnaj v stolnom tenise v šk. r.
2015/2016
Ako každý rok sa na našej škole pre deti uskutoþnil školský turnaj v stolnom tenise. Deti poþas celého roka trénovali a pred
zaþiatkom prázdnin si zmerali svoje sily vo vzájomných zápasoch. Rozdelení boli do troch skupín. Najmladšiu skupinu tvorili
chlapci 1.-5. roþník. SúĢažilo v nej sedem chlapcov. Druhú kategóriu tvorili starší žiaci a tretiu dievþatá, tých bolo až desaĢ. Medzi zápasmi sa deti navzájom povzbudzovali a panovala tam
veĐmi príjemná atmosféra. Bojovali zo všetkých síl, ale víĢazom
a odmenenými boli len prví traja v každej skupine.
Výsledková listina mladší žiaci
Meno žiaka
Trieda
Umiestnenie
Patrik Miko
3.A
1.miesto
Daniel Jurþík
5.A
2. miesto
Jozef ýopko
5.A
3. miesto
Výsledková listina starší žiaci
Meno žiaka
Trieda
Michal Klušák
8.A
Patrik Cyprich
7.B
Michael Zakucia
7.B

Umiestnenie
1.miesto
2. miesto
3. miesto

Výsledková listina dievþatá
Meno žiaka
Miriam Miková
Linda Najdeková
Viktória Koperová

Umiestnenie
1.miesto
2. miesto
3. miesto

Na druhý deė turistika do veđhôr
Aby svaly veĐmi nestvrdli, zohriali sme ich hneć na druhý deĖ
turistikou po Tatranskej magistrále. Vysoké Tatry sú pojmom,
pod ktorým sa skrýva nielen nevyþísliteĐné množstvo krásnej
prírody, ale aj zážitkov, dobrodružstiev a neopísateĐných chvíĐ
s rodinou þi priateĐmi. ďudia sem chodia oddýchnuĢ si od bežných každodenných starostí, práce, zabudnúĢ na problémy
a naþerpaĢ novú energiu. Nie každý má kondíciu a výdrž vystúpiĢ
až na najvyššie štíty, neznamená to však, že tu neexistujú aj
menej nároþné, napriek tomu prekrásne túry, vhodné takmer pre
všetkých, teda i pre žiakov športového a cykloturistického krúžku. Práve k tým patria trasy po Vysokotatranskej magistrále.
,,Ráno o štvrtej sme sa stretli na vlakovej zastávke v ýiernom
a spoloþne s vyuþujúcimi sme vlakom cestovali do Popradu
a Tatranskej Lomnice. OdtiaĐ lanovkou na Skalnaté pleso. Tam
sme si kúpili rôzne magnetky, pohĐadnice, aby sme mali pamiatku na tento výlet. Naša túra zaþala náuþným chodníkom okolo
Skalnatého plesa a pokraþovala magistrálou smerom na Hrebienok. S veselou náladou sme sledovali okolitú prírodu, pásmo
kosodreviny, skál a machov, prekonávali sme skalnatý chodník
a nasávali horský vzduch. Dlhšia prestávka bola na Zamkovského chate, kde sme si oddýchli. ýakala nás ešte hodinka zostupu
okolo Studenovodského vodopádu, Rainerovej a Bílikovej chaty
na Hrebienok. OdtiaĐ pozemnou lanovkou do Starého Smokovca
a späĢ do Popradu na rýchlik. Krásne unavení, ale šĢastní sme
sa vrátili domov. Za nezabudnuteĐné zážitky ćakujeme pani
zástupkyni Danke Oravcovej a pani uþiteĐke Dominike Oravcovej.“
Za celý kolektív Anetka Kopásková a AĈka Luÿanová, žiaÿky
3.A

Trieda
5.A
6.A
5.A

PokiaĐ sa naše deti budú venovaĢ poobedným þinnostiam v škole
alebo na športových ihriskách, nemusíme sa o nich báĢ, pretože
si urþujú ten správny smer, ktorým sa uberaĢ. Každoroþne sa
nám viac a viac detí hlási na stolný tenis a my sa len radujeme,
že im dávame príležitosĢ sa realizovaĢ a tešíme sa z ich úspechov.

Mgr. Beáta Miková
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Andersenova noc

Lektorka z Francúzska

Po päĢroþnej odmlke sa naša aktívna 9.B rozhodla, že svojim
mladším spolužiakom dopraje zážitok z Andersenovej noci, ktorú
kedysi zažili oni sami. Pod vedením vyuþujúcich pripravili vedomostné testy, športové súĢaže a skúšky odvahy. Spoloþnou
témou bol Harry Potter. Akcia mala názov Noc s Harry Potterom.
Zúþastnilo sa jej okolo 70 žiakov z 5. – 7. roþníkov. Všetko vypuklo o 20°°, keć žiakov za blikotu svieþok privítali obyvatelia
Rokfortu. Rozdelili ich do troch fakúlt – Chrabromil, Bystrohlav
a Slizolin, kde plnili pridelené úlohy. Zápolenie bolo obrovské, ale
cena len jedna. Tú sa podarilo získaĢ žiakom 5.B. Gratulujeme!

Aj v tomto školskom roku mala ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec
možnosĢ využiĢ pri výuke anglického jazyka pomoc lektora
z neziskovej organizácie KERIC v ýadci. Lektora Richarda
z Kostariky vystriedala tentokrát šarmantná francúzska Manon
Chappe. Manon pôsobila na našej škole od októbra do mája.
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. Renáta Mikulová

þo vieš o hviezdach?
ýlenovia astronomického krúžku ZŠ s MŠ ýierne -Vyšný koniec
sa zúþastnili astronomickej súĢaže „ýo vieš o hviezdach?" Túto
súĢaž každoroþne vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreĖ
Hurbanovo. Je urþená pre þlenov astronomických krúžkov
a záujemcov o astronómiu od 4. roþníka ZŠ po 4. roþník stredných škôl a gymnázií na Slovensku.
Prví traja z okresného kola, O. Vorek, B. OdrobiĖáková, S. Strýþek, postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 28.04.2016
v priestoroch Makovického domu v Žiline. Úþastníci súĢažili
v kolách, ktorých obsahová náplĖ pozostávala z písomných
testov, všeobecnej astronómie, slneþnej sústavy, astronomických prístrojov, kozmonautiky, histórie astronómie, ale aj
z praktickej þasti. V nej žiaci spoznávali súhvezdia, hviezdy
a objekty noþnej oblohy na mape.
V prvej kategórii sa naši žiaci umiestnili takto:
3. miesto: Oliver Vorek, žiak 5.B triedy
10. miesto: Barbora OdrobiĖáková, žiaþka 6. roþ.
14. miesto: Samuel Strýþek, žiak 5.A triedy
Do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoþnilo 7. júna 2016
v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, postúpil Oliver Vorek. Vo svojej kategórii sa umiestnil na 13. mieste. Gratulujeme.
Mgr. M. Krutáková

Matematický klokan
Už niekoĐko rokov sa naši žiaci zúþastĖujú medzinárodnej súĢaže Matematický klokan. V tomto školskom roku sa prihlásilo 31
žiakov. Podmienkou bolo zaplatiĢ štartovné 4€, pretože súĢaž
nie je dotovaná štátom. Piati z našej školy sa stali úspešnými
riešiteĐmi, ostatní získali úþastnícky diplom a obohatili sa
o nezabudnuteĐný zážitok z nádherných úloh vychádzajúcich zo
života. Úspešní riešitelia dostali pekné ceny a diplom úspešného
riešiteĐa. Školským šampiónom sa stala už po niekoĐkýkrát Miriam Miková, žiaþka 5.A triedy. Ostatní úspešní riešitelia sú F.
Najdek, 1.A, N. Tatarková, 1.A, Sofia Koperová, 2.A, Tomáš
Krþmárik, 4.A. Sme radi, že naše deti dokážu uspieĢ aj na medzinárodných súĢažiach a že o ne majú stály záujem.
Mgr. Beáta Miková

Mgr. Stanislava Krÿmáriková, Mgr. Jana Grochalová

Atletika žiakov
DĖa 26.5.2016 sa uskutoþnilo okresné kolo v atletických disciplínach v ýadci. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Aleš Balamucký, Juraj Kubica, Martin Mihalda, Matej Michalík, Jaroslav
Vyšlan a Michael Zakucia. Na najvyšší stupeĖ – 1. miesto, sa
prebojoval len Matej Michalík, a to v behu na 1000m. Týmto
výsledkom si vybojoval postup do krajského kola, ktoré sa konalo
7.6.2016 v Rabþi. Matej aj napriek 19 pretekárom, ktorí sa postavili na štart, obsadil veĐmi pekné 5. miesto. Verím, že si z týchto
pretekov odniesol neskutoþné zážitky a skúsenosti, od ktorých
by sa mohol odraziĢ vo svojom výkonnostnom raste.

Družba – Pođsko
V piatok 20.5.2016 sme boli pozvaní do družobnej školy Istebná
– PoĐsko. Žiaci narodení v roku 2003 a mladší si zmerali sily
v atletických disciplínach – beh na 60m, skok do diaĐky
a športovej hre – futbal.
Výsledky – atletika – beh na 60m:
Gabriela Paštrnáková (2. miesto), Aneta Kyrisová (4. miesto),
Martin Mihalda (2. miesto), Ondrej Mitrenga (4. miesto),
Výsledky – atletika – skok do diaĐky:
Gabriela Paštrnáková (3. miesto), Aneta Kyrisová (4. miesto),
Martin Mihalda (3. miesto), Matúš Kultán (4. miesto).

str.16

ýAS

Po atletických disciplínách nasledoval futbal, v ktorom si naši
chlapci zmerali sily proti chlapcom z Istebnej. Výsledok zápasu
bol v réžii našich chlapcov, ktorí vyhrali 2:1.
Zloženie družstva: Marián Jendrišák, Matúš Kultán, Damián
Benko, Martin Mihalda, Dávid Gelaþák, Ondrej Mitrenga.
Po športových zápoleniach sme sa odobrali na obed a po Ėom
späĢ domov na Slovensko.

Kysucký triangel – Medzinárodný deė detí
Prvý júnový týždeĖ patrí deĢom. Konkrétne 1.6.2016 sme sa
vydali s hĚstkou detí na MDD do susednej dediny – Svrþinovec.
Poþasie nám prialo. Žiaci boli rozdelení do viacerých súĢaží, išlo
o hokejbal, futbal – žiaþky, futbal – chlapci, športové hry pre 1.
stupeĖ.
Našu školu sme reprezentovali v dvoch súĢažiach, a to vo futbale
chlapcov, v ktorom si naši žiaci poþínali nad oþakávania a z 5
družstiev nakoniec obsadili koneþné 3. miesto.
Zloženie družstva: Kristián Benko, Damián Benko, Zdenko Jurga,
Peter Jurga, Jozef Mrmus, Ján Jurga, Marián Jendrišák, Juraj
Kubica .
Žiaci z prvého stupĖa súĢažili v pohybových a športových súĢažiach v areáli ZŠ Svrþinovec. Po zápoleniach si nakoniec vybojovali 2. miesto v zložení: Benþík, Trlík, Ballon, Padyšák, Kubica,
Moravcová, Fonšová, Grausová, Vorková, Klanduchová).

Kysucké múzeum, Kysucká knižnica
Posledný májový deĖ sme sa vybrali s piatakmi vlakom na exkurziu do ýadce. Naším cieĐom bolo Kysucké múzeum
a následne Kysucká knižnica. V Kysuckom múzeu si žiaci mohli
pozrieĢ výstavu z oblasti poĐovníctva, vþelárstva, históriu Kysúc
od praveku až po súþasnosĢ a nakoniec sme si pozreli videoukážku o prírode Kysúc. Po dvojhodinovej návšteve v múzeu
sme nabrali smer do Kysuckej knižnice. Po knižnici nás sprevádzala pani sprievodkyĖa a žiakom priblížila, þo všetko sa dá
v knižnici robiĢ. Zaþali sme od kníh pre najmenších a skonþili
sme pri knihách pre dospelých. Prehliadka knižnice bola zaujímavá, pútavá. V závere sme si pozreli taktiež video - ukážku
o þinnosti knižnice.
Veríme, že žiaci piateho roþníka si po návšteve týchto inštitúcií
uvedomili, kde a ako sa dajú získavaĢ informácie nielen
o Kysuciach, ale aj o celom svete.

Deviataci na súde v þadci
V dĖoch 21.4.2016 a 2.6.2016 sme vycestovali so žiakmi deviatych tried na exkurziu do ýadce. CieĐom bol Okresný súd
v ýadci. V pojednávacej miestnosti sme boli ako verejnosĢ. Na
prvom súdnom pojednávaní sa riešil spor z oblasti rodinného
práva a na druhom zas z trestného práva. V obidvoch prípadoch
bolo súdne pojednávanie odroþené, nakoĐko vždy niekto neprišiel. Žiaci aj napriek odroþeniu súdu využili þas na diskusiu s
pani sudkyĖou a s pánom sudcom. Najviac ich zaujímalo, ako to
na súde prebieha, pýtali sa otázky ohĐadom súdnictva na Slovensku atć.
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Veríme, že aj napriek tomu, že súdy boli odroþené, žiaci si odniesli aspoĖ pocit z toho, aké to je vlastne sedieĢ v pojednávacej
miestnosti a rozprávaĢ sa so sudcom zoþi – voþi.

Minifutbal žiakov – MCDONALDS CUP
Naši najmladší žiaci sa zúþastnili minifutbalu pod názvom
MCDONALDS CUP. Najskôr sa museli prebojovaĢ kvalifikáciou,
ktorá sa uskutoþnila vo Svrþinovci. Bez prehry ju naši chlapci
vyhrali a postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoþnilo
29.4.2016 v Makove.
V konkurencii tých najlepších družstiev žiaci bojovali z plných
svojich síl. Nakoniec sa im podarilo obsadiĢ 3. miesto.
Zloženie družstva: Jozef Bacula, Marián Ballon, Filip Jurga, Branislav Kubica, Lukáš Michalík, Patrik Miko, Tomáš Padyšák.
Dúfame, že žiaci, ktorí sa zúþastnili týchto futbalových stretnutí,
nazbierali nové skúsenosti, ktoré budú využívaĢ v rozvíjaní svojich talentov vo futbale.

Malý futbal mladších žiakov DÔVERA ŠP
Žiaci narodení v roku 2003 a mladší sa aj tento rok zapojili do
futbalu. Talent pre tento šport majú a ukázali ho aj v tomto roku.
Cez kvalifikáciu prešli ako nôž maslom a zaslúžene postúpili do
okresného kola, ktoré sa uskutoþnilo 25.4.2016 v Podvysokej.
V okresnom kole odohrali tri stretnutia a keby neprehrali
v poslednom zápase, ich púĢ by pokraþovala ćalej. Nakoniec sa
umiestnili na veĐmi peknom a zaslúženom 2. mieste.
Zloženie družstva: Peter Bárány, Damián Benko, Andrej Jašurek,
Marián Jendrišák, Daniel Jurþík, Matúš Kultán, Martin Mihalda,
Ondrej Mitrenga, ďubomír Serafín.
Talent, ktorý preukázali v turnajoch treba naćalej zdokonaĐovaĢ,
zveĐaćovaĢ a výsledky sa ukážu þasom.

Bilancia výsledkov je bohatá i v školskom roku
2015/2016
Školské kolá:
Chemická olympiáda – pripravovala Ing. Slávka Jurÿíková
1. miesto - Jaroslav Vyšlan, 9.B
2. miesto – Monika Paštrnáková, 9.A
3. miesto – Ján Ondrušek, 9.B
Hviezdoslavov Kubín – pripravovala Mgr. Dana Oravcová,
Katarína Mitrengová, Renáta Mikulová
1. miesto - Aneta Kopásková, 3.A (próza), Iza Karolína ýáková,
4.A (próza), Miriam Miková, 5.A (próza), Viktória Koperová, 5.A
(poézia)
2. miesto - Simona Fonšová, 4.A, Viktória Ganderáková, 5.A
(poézia)
1. miesto- Sigrid Grausová, 4.A
Obvodové kolá:
ASTROSTOP – pripravovala Mgr. M. Krutáková
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2. miesto- Oliver Vorek, 5.B, 10. miesto- Barbora OdrobiĖáková,
6.A
13. miesto- Samuel Strýþek, 5.A
Hviezdoslavov Kubín – pripravovala Mgr. Dana Oravcová,
Renáta Mikulová
1. miesto- Anetka Kopásková
2. miesto- Miriam Miková
Okresné kolá:
Atletická súģaž- pripravoval Mgr. Đubomír Belko
1. miesto- Matej Michalík, 9.B
Súģaž HMZ II. stupėa – pripravovala PaedDr. Lenka Bestvinová
1. miesto- Alica Najdeková, 7.A, Nela Najdeková, 7.A, Elena
Bestvinová, 7.A, Lenka Kyrisová, 7.A, Nikola Benþíková, 7.A
3. miesto- Monika Paštrnáková, 9.A, Tamara Šmatlavová, 9.A,
Jakub Michnica, 9.A, Peter Kulla, 9.A, Lucia ýamborová, 9.B
BIO - Ako zimujú naše zvieratá -pripravovala PaedDr.Lenka
Bestvinová, Mgr. Katarína Mitrengová
1. miesto – Viktória Koperová, 5.A, Miriam Miková, 5.A, Oliver
Vorek, 5.B
2. miesto- Simona Luþanová, 4.A, Tomáš Krþmárik, 4.A, Matúš
Kotyra, 4.A
Biologická olympiáda kat. F-pripravovala PaedDr.Lenka
Bestvinová, Mgr. Katarína Mitrengová
2. miesto- Miriam Miková, 5.A, Viktória Koperová, 5.A,Viktória
Ganderáková, 5.A, Samuel Strýþek, 5.A, Oliver Vorek, 5.B
2. miesto- Patrícia StaĖová, 4.A, Simona Luþanová, 4.A,Tomáš
Krþmárik, 4.A, Matúš Kotyra, 4.A
Biologická olympiáda kat. E- pripravovala PaedDr.Lenka
Bestvinová
5. miesto- Elena Bestvinová, 7.A
Matematická olympiáda – pripravovala Mgr. Beáta Miková
2. miesto- Miriam Miková, 5.A
Úspešní riešitelia- Viktória Ganderáková, 5.A, Samuel Strýþek,
5.A
Hviezdoslavov Kubín – pripravovala Mgr. Dana Oravcová

školstvo

2. miesto- Alžbeta Štetiarová, 9.B
Chemická olympiáda – pripravovala Ing.SlávkaJurÿíková
6. miesto- Jaroslav Vyšlan, 9.B
Družstvá v stolnom tenise – pripravoval Mgr. Ladislav Knap
2. miesto- Miriam Miková, 5.A, Elena Bestvinová, 7.A, Laura
Kullová, 9.B, Vilma Agnesa ýanecká, 9.A,
4. miesto- Michal Klušák, 5.A, Michal Zakucia, 7.B, Patrik Miko,
3.A, Peter Konôpka, 7.A
Vybíjaná žiaÿok – pripravoval Mgr. Đubomír Belko
2. miesto - V. Ganderáková, V. Koperová, V. Krenželová, M.
Miková, J. Šmatlavová (5.r.), M. Gomolová, S. Házyová, A. Kyrisová, L. Najdeková, B. OdrobiĖáková, G. Paštrnáková(6.A)
Vianoÿné plávanie žiakov ZŠ – pripravoval Mgr. Đubomír
Belko
4. miesto – Aleš Balamucký, 7.A
7. miesto- Ján Jurga, 9.A
8. miesto- Nika Slichová, 8.A
9. miesto- Sára Krenželová, 8.A
Plameė – hasiÿská súģaž – pripravoval Miroslav Malík
Dvojice1. miesto- Adrián Putyra, 8.A, Dávid Putyra, 7.A
2. miesto- Kristína Cyprichová, 7.B, Nikola Benþíková, 7.B, Daniel ZvardoĖ, 9.A, Jozef Mrmus, 9.B
3. miesto- Laura Škorvánková, 9.A, Sára Krenželová, 8.A
Pohárové súģaže: - 1. miesto+ putovný pohár – Zákopþie
1. miesto – útok- Krásno nad Kysucou
3. miesto- CIF+Štafeta
2. miesto- Ošþadnica
Krajské kolá
þo vieš o hviezdach - pripravovala Mgr. M. Krutáková
3.miesto- Oliver Vorek, 5.B
10.miesto – Barbora OdrobiĖáková, 6.A
14. miesto – Samuel Strýþek, 5.A
Atletická súģaž- beh na 1000 m pripravoval Mgr. Đubomír
Belko
1. miesto- Matej Michalík, 9.B

2. miesto- Aneta Kopasková, 3.A

Celoslovenské kolá

ASTROSTOP – pripravovala Mgr. M. Krutáková

þo vieš o hviezdach - pripravovala Mgr. M. Krutáková

2. miesto- Oliver Vorek, 5.B
4. miesto- Samuel Strýþek, 5.A
5. miesto- Barbora OdrobiĖáková, 6.A
þo vieš o hviezdach - pripravovala Mgr. M. Krutáková
1. miesto- Oliver Vorek, 5.B
2. miesto – Barbora OdrobiĖáková, 6.A
3. miesto – Samuel Strýþek, 5.A
Olympiáda ANJ- pripravovala Mgr. Jana Grochalová

13.miesto- Oliver Vorek, 5.B
Timravina studniÿka – pripravovala Mgr. Dana Oravcová
2. miesto- Anetka Kopásková
Družobné súģaže so žiakmi z PL
þo vieš o Slovensku a Pođsku?- pripravovala Mgr. Stanislava Krÿmáriková
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1.miesto – Linda Najdeková, 6.A, Alica Najdeková, 7.A, Barbora
OdrobiĖáková, 6.A
2.miesto- Lenka Kyrisová, 7.B, Elena Bestvinová, 7.A, Nela Najdeková, 7.A

Deė detiÿiek v materskej škole þierne- Vyšný
koniec

Futbal- pripravoval Mgr. L. Knap, Mgr. Đ. Belko

Aby každý koláþe a knižky mal, aby nikto nežiarlil a neplakal.“

2.miesto - M.Jendrišák, D. Benko, M. Kultán, Mihalda, Gelaþák,
Mitrenga (7.-8. roþ.)
Atletika - beh na 60m -pripravoval Mgr. L. Knap, Mgr. Đ. Belko
2 .miesto- Monika Paštrnáková, 9.A, Mihalda, 7.A,
4. miesto- Kyrisová, 6.A, Mitrenga, 6.A

Prvý júnový deĖ v roku 1925 sa po prvýkrát zaþal oslavovaĢ
Medzinárodný deĖ detí. Je to deĖ, kedy si pripomíname, že deti
znamenajú budúcnosĢ, a je teda dôležité staraĢ sa o ich blaho.
Tradiþne aj v našej materskej škole zavládla príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, smiechu, zábavy.
Tak možno struþne charakterizovaĢ športovo-zábavný deĖ pre
deti, ktorý sme strávili na futbalovom ihrisku a deti sa mohli do
sýtosti vyšantiĢ.
Ku dĖu detí patrí samozrejme opekaþka a naše deĢúrence si
vychutnávali pohostenie s mimoriadne veĐkým pôžitkom. Všetky
deti dostali pekné medaily, darþeky, za ktoré ćakujeme rodiþom,
a všetci boli spokojní a šĢastní a tak to má byĢ.

Atletika –skok do diađky -pripravoval Mgr. L. Knap, Mgr. Đ.
Belko
3. miesto - Monika Paštrnáková, 9.A, Mihalda, 7.A,
4. miesto- Kyrisová, 6.A, Kultán, 6.A
Kysucký Triangel - MDD

„Zaspievame o slnieþku, o lete, aby bolo dobre deĢom na svete.

Futbal - pripravoval Mgr. L. Knap, Mgr. Đ. Belko
2. miesto- K. Benko, D. Benko, Z. Jurga, P. Jurga, J.Mrmus, J.
Jurga, M. Jendrišák, Kubica
Disciplíny 1.- 4. – pripravovala Mgr.K. Mitrengová, Mgr. J.
Špiláková
P. Benþík, M. Trlík, M. Ballon, T. Padyšák, B. Kubica, N. Moravcová, S. Fonšová, S. Grausová, L. Vorková, E. Klanduchová (3.
a 4. roþ.)
Spracovala Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ þierne -Vyšný koniec

Za kolektív Bc. Jana Lašová
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Vzdelávacie, kultúrno - spoloÿenské a športové podujatia obce þierne uskutoÿnené
v mesiacoch marec – jún 2016
17. marec - Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ þierne –
Ústredie
Pre žiakov prvého stupĖa sa uskutoþnil v sále kultúrneho
domu muzikál s pravidlami slušného správania pod názvom
Ujo Etos. Pre žiakov druhého stupĖa to bol výchovný koncert
pod názvom Zábrany bez zábran na tému kriminalita mládeže,
prevencia.
Úþinkujúci: Vlado Kubala, Lukáš Turiak prima nota.sk
20. marec - Jozefovský beh
XXIX. roþník Jozefovského behu a IX. roþník memoriálu Jána
Konôpku

Trojmedzie opäģ ožilo pri stavaní mája
V nedeĐu 1. 5. 2016 už po štrnásty raz Trojmedzie ožilo tancom a spevom pri príležitosti stavania mája. Slávnostnú atmosféru tohto podujatia zažili všetci úþastníci, ktorí prichádzali
z troch strán (SR, ýR a PL). Táto pekná tradícia – Stavanie
mája na Trojmedzí – rozvíja dobré susedské vzĢahy na hraniciach troch krajín, troch národností a troch kultúr, priþom toto
krásne posolstvo je zaslané do celej Európy.
Máj tradiþne postavili zástupcovia samospráv slovenskej obce
ýierne, þeskej obce Hrþava a poĐskej gminy Istebna
s obþanmi prihraniþného regiónu za spevu a tancov miestnych

7. apríl - Zakliati bratia Grimmovci
Divadelné predstavenie v anglickom jazyku v sále kultúrneho
domu pre roþníky 1. – 9. ZŠ ýierne – Ústredie v podaní Divadelného centra Martin. Úþinkovali: Andrej Šoltés a Martin MeĐo
15. apríl - Volejbalový turnaj pedagógov a zamestnancov
obcí Kysuckého triangla
Organizátor: ZŠ Svrþinovec
Miesto: telocviþĖa ZŠ Svrþinovec
Spolu družstiev: 4 /zamestnanci obcí ýierne, Skalité, Svrþinovec, školy ýierne, školy Skalité, škola Svrþinovec/
Výsledné poradie po zápasoch:
1. miesto: školy ýierne
2. miesto: školy Skalité
3. miesto: zamestnanci obcí ýierne, Skalité, Svrþinovec
4. miesto: škola Svrþinovec
15. apríl - Divadelná etuda v knižnici – Alžbeta Bátoriová
Andersenova noc v Obecnej knižnici v ýiernom sa konala
v piatok 15. apríla 2016 za úplnej tmy. Do svieþkami osvetlenej knižnice postupne prichádzali družstvá Slizolinu, Chrabromilu a BifĐomoru, aby prežili kruté þasy zaþiatku 17. storoþia,
kedy na ýachtickom hrade vládla Alžbeta Bátoriová.
V divadelnej etude pri perfektných hereckých výkonoch Moniky Paštrnákovej, Jakuba Michnicu a Tamary Šmatlavovej sa
deti preniesli do krvavého obdobia.
Temné melódie a výkriky umuþených diev nahnali strach aj
tým trochu starším. Hádam sladkosĢ, malý darþek a diskotéka
im trochu upokojili nervy. Bola to naozaj príjemná, i keć trochu
strašidelná Andersenova noc.

folklórnych zoskupení zo Slovenska a PoĐska. Po postavení
mája sa všetkým prítomným prihovorili starosta obce ýierne
Ing. Pavol Gomola, starosta obce Hrþava Ing. Peter StaĖo
a wójt gminy Istebna Henryk Gazurek. ZároveĖ vyjadrili želanie, aby prvomájové stretnutia na Trojmedzí mali svoje pokraþovanie aj o rok. Oslavy 1. mája pokraþovali družnými rozhovormi a spoloþným spevom goralských a slovenských piesní.
Ing. Mária StráĖavová

1. máj - XIV. roÿník stavania mája na Trojmedzí

str.20

ýAS

kultúra a šport

8. máj - Celoobecná oslava Dėa matiek

PRIPRAVUJEME:

Každoroþne si Obec ýierne uctí mamiþky k ich sviatku, ktorý
sa slávi vždy druhú májovú nedeĐu. NenahraditeĐnosĢ, jedineþnosĢ matiek, ich nekoneþná láska, obetavosĢ, trpezlivosĢ si
zaslúžia naše veĐké ĆAKUJEM. Pri tejto príležitosti pripravila
obec ýierne, Príspevková organizácia TES ýierne vystúpenie
populárnej dvojice DUO Yamaha – Alfonza a Mariána Kotvanovcov. V slávnostnom príhovore sa všetkým mamám prihovoril zástupca starostu obce Ján Ćurica. Nádherné mamiþky,
nádherná atmosféra.

1. máj - Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí
Oslavy vstupu do Európskej únie spojené s kultúrnym vystúpením a zdobením mája.
31. júla hody na sv. Ignáca v þiernom – KERMAŠ
Hodové slávnosti v našej obci so slávnostnou svätou omšou
v Kostole sv. Ignáca z Loyoly, stánkovým predajom, hodovými
atrakciami, kultúrnym programom v areáli ZŠ ýierne – Ústredie. Sprievodným podujatím bude aj výstava obrazov rodáka
z ýierneho Rudolfa Rypáka v sále kultúrneho domu.
August - Slávnostná svätá omša na Trojmedzí – VIII. roÿník
Tohtoroþné stretnutie na Trojmedzí sa uskutoþní v sobotu 20.
augusta 2016. Program na slovenskej strane zaþne o 8.30
hod. procesiou od Kostola sv. Petra a Pavla v ýiernom
a pokraþovaĢ bude na Trojmedzí slávením sv. omše o 10.00
hod., tentoraz v slovenskom jazyku a následne pripraveným
kultúrnym programom.
20. – 21. august - IV. roÿník Goralfestu a Goralmaratónu
na Trojmedzí
Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková
organizácia TES ýierne.
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulovaiveta@azet.sk
Zmena

podujatí

vyhradená

!

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)

Obecná knižnica v þiernom
„ýlovek, ktorý neþíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti
tomu, ktorý nevie þítaĢ.“
Mark Twain
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
Prosím všetkých þitateĐov, ktorým bola zaslaná upomienka, aby
knihy vrátili do 15. júla 2016, pretože na ne þakajú ćalší þitatelia.
Zápisné na kalendárny rok 2016:
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Žiadam všetkých þitateĐov, ktorí majú dlhodobo vypožiþané knižné tituly, aby ich vrátili späĢ do knižnice, kde na ne þakajú ćalší
þitatelia.

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v þiernom marec - jún 2016
Vyhodnotenie zábavno-vedomostnej súģaže KOLOTOþ
pre žiakov základných škôl, exkurzie, besedy, súģaže.

7. marec – 21. kolo Kolotoÿa
V marcovom 21. kole Kolotoþa vás súĢažilo štyridsaĢštyri. Už
si zaþínate zvykaĢ /hlavne druhý stupeĖ/ na nové vyplĖovanie
otázok. Máte dve možnosti na výber a podþiarkujete správne
odpovede. VíĢazom v tomto kole sa stali: Lucia Vorková z 3.
A a Paulína ýanecká zo 6. A, obe zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný
koniec.
MAREC - MESIC KNIHY
Poþas celého mesiaca marec prebiehala v knižnici predajná
výstava kníh vydavateĐstva FoniBook . Z pestrej ponuky si
návštevníci mohli vybraĢ detské knihy, náuþnú literatúru, knihy
na voĐný þas, romány pre dospelých a mnoho iných. Vystavovaných bolo spolu šesĢdesiatdva titulov.
14. marec - Kolotoÿ - 22. kolo
Rovných tridsaĢ vás súĢažilo v 22. kole Kolotoþa 14. marca
2016. Plný poþet bodov a zároveĖ vecnú odmenu získali:
Sofia Koperová, 2. A a Vanesa Krenželová, 5. A ZŠ s MŠ
ýierne – Vyšný koniec. Blahoželáme!
15. marec
Beseda o Ghane pre žiakov 7. roþníka ZŠ ýierne – Ústredie
s pani Emou Homolovou.
Poþet žiakov: 22. Vyuþujúci: Mgr. Oškrobaná, Mgr. Kužmová
21. marec - Exkurzia detí z MŠ þierne – Ústredie
Exkurzia detí z MŠ ýierne – Ústredie pri príležitosti sviatku
kníh.
Prehliadka knižnice, rozprávanie o knihách, správanie sa
v knižnici a ku knihám.
Zážitkové þítanie rozprávky Ako kohútik þaroval s vajcom od
Michala ýerníka. Deti si vyskúšali þarovanie, kikiríkanie, zahraĢ postavu zvieratiek z rozprávky.
V súĢažnej þasti poskladali obrázky domácej hydiny, porozprávali, aké zvieratká chovajú ich starí rodiþia alebo susedia.
Svojou úþasĢou a úþasĢou žiakov a pedagógov zo ZŠ s MŠ
ýierne – Vyšný koniec sme si pripomenuli Svetový deĖ Downovho syndrómu. Na záver si deti pozreli rozprávku, vymaĐovali pohĐadnicu a boli odmenené sladkou odmenou.
Poþet detí: 21, trieda: II., MŠ - Ústredie
Vyuþujúci: Anna Dolinajcová, Veronika Jurgová

21. marec - Kolotoÿ - 23. kolo
V poslednom marcovom 23. kole Kolotoþa súĢažilo 35 žiakov.
VíĢazmi sa stali: Marek Gomola, 3. A, ZŠ ýierne – Ústredie
a Alica Najdeková zo 7. A, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
22. marec - Exkurzia v Obecnej knižnici v þiernom
Marec - mesiac knihy - 22. marec
Exkurzia detí z 5. A triedy ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec:
- marec - mesiac knihy, vznik knihy, vznik kníhtlaþe, správne
uloženie kníh,
- þítanie ukážky z knihy KráĐ s gitarou - Hriate a studené od
Jána Navrátila,
- vedomostné súĢaže: hĐadaj meno spisovateĐa, doplĖ
správne dielo k autorovi, hádanky a porekadlá, význam
starých slov,
- vyhodnotenie, oceĖovanie.
Poþet detí: 16. Vyuþujúci: Mgr. Marta Krutáková
23. marec - Marec - mesiac knihy
Exkurzia detí z MŠ ýierne – Ústredie pri príležitosti sviatku
kníh.
Prehliadka knižnice, rozprávanie o knihách, správanie sa
v knižnici a ku knihám.
Zážitkové þítanie rozprávky Ako kohútik kontroloval jar, Ako
kohútik þaroval s vajcom od Michala ýerníka. Deti si vyskúšali
þarovanie, kikiríkanie, zahraĢ postavu zvieratiek z rozprávky.
V súĢažnej þasti poskladali obrázky domácej hydiny, porozprávali, aké zvieratká chovajú ich starí rodiþia alebo susedia.
Pani knihovníþke zaspievali detské piesne o jari a kohútikovi.
Na záver si deti pozreli rozprávku, boli odmenené sladkou
odmenou, pohĐadnicou a maĐovankou.
Poþet detí: 22, trieda: III., MŠ – Ústredie. Vyuþujúci: Anna
Krellová, Marta Vyšlanová
Marec - mesiac knihy - Vyhodnotenie doplėovaÿky
Do tohtoroþnej doplĖovaþky sa vás zapojilo spolu 99, z prvého
stupĖa 54 a z druhého stupĖa 44.
Marec – MESIAC KNIHY tajniÿka pre 1. – 4. roÿník - ANDERSEN
Vylosovaní šĢastlivci z tohto stupĖa sú:
Veronika Turiaková, 2. A, ZŠ ýierne – Ústredie, Sofia Gilániová, 2. A, ZŠ ýierne – Ústredie a Iza ýáková, 4. A, ZŠ s MŠ
ýierne – Vyšný koniec.
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Marec – MESIAC KNIHY tajniÿka pre 5. – 9. Roÿníky - Komenský
Vylosovaní šĢastlivci z tohto stupĖa sú:
Lenka Kyrisová, 7. B, Viktória Koperová, 5. A, ZŠ s MŠ ýierne
– Vyšný koniec a Erika Rebrošová, 6. A, ZŠ ýierne – Ústredie.
Vylosovaným víĢazom srdeþne blahoželáme, získali vecnú
odmenu.
4. apríl - Kolotoÿ - 24. kolo
V aprílovom 24. kole Kolotoþa vecnú odmenu za svoje preukázané vedomosti získali: Alex BaĖas, 3. A a Nela Najdeková,
7. A, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec. Do tohto kola sa zapojilo spolu 29 súĢažiacich.
8. apríl - Exkurzia v Obecnej knižnici v þiernom
Exkurzia detí 3. A triedy ZŠ ýierne – Ústredie.
Program:
- tajomstvo knihy,
- þítanie ukážky z knihy Modrá kniha rozprávok: O škaredej
princeznej od ďubomíra Feldeka spojené so zvukovými
ukážkami
- zábavno – súĢažné kvízy, doplĖovaþky, ktoré slová patria
k sebe,
- vyhodnotenie, oceĖovanie,
- výpožiþky literatúry.
Poþet detí: 10. Vyuþujúci: Mgr. Božena ýasnochová
11. apríl - Kolotoÿ - 25. kolo
V 25. kole súĢažilo rovných tridsaĢ žiakov. VíĢazmi sa stali:
Alex Slivka, I. A a Klára ýanecká z 9.A, ZŠ s MŠ ýierne –
Vyšný koniec.
13. apríl - Exkurzia v Obecnej knižnici v þiernom
Exkurzia detí zo 4. A triedy ZŠ ýierne – Ústredie:
- marec - mesiac knihy, vznik knihy, vznik kníhtlaþe, správne
uloženie kníh,
- výpožiþky literatúry,
- þítanie ukážky z knihy: KráĐ s gitarou - Hriate a studené od
Jána Navrátila,
- vedomostné súĢaže: doplĖ správne dielo k autorovi, hádanky a porekadlá, význam starých slov,
- vyhodnotenie, oceĖovanie.
Poþet detí: 22. Vyuþujúci: ď. Kullová
15. apríl - Andersenova noc v knižnici
Andersenova noc v Obecnej knižnici v ýiernom sa konala
v piatok 15. apríla 2016 za úplnej tmy. Do svieþkami osvetlenej knižnice postupne prichádzali družstvá Slizolinu, Chrabromilu a BifĐomoru, aby prežili kruté þasy zaþiatku 17. storoþia,
kedy na ýachtickom hrade vládla Alžbeta Bátoriová.
V divadelnej etude pri perfektných hereckých výkonoch Moniky Paštrnákovej, Jakuba Michnicu a Tamary Šmatlavovej sa
deti preniesli do krvavého obdobia. Temné melódie a výkriky
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umuþených diev nahnali strach aj tým trochu starším. Hádam
sladkosĢ, malý darþek a diskotéka im trochu upokojili nervy.
Bola to naozaj príjemná, i keć trochu strašidelná Andersenova
noc.
Z knihy od K. Benyovszky - Považie hrady, zámky a povesti
vybrala Iveta Bobulová, knihovník.
Alžbeta Bátoriová, krutá, neĐútostná žena, ovládaná divými
vášĖami, neĐudsky trestala najmenšie previnenia svojich komorných a hodiny sa vyžívala v týraní úbohých dievþat.
Pichala ich špendlíkmi alebo nožnicami, pálila horúcou žehliþkou, prsty im omotala vlnenými niĢami nasiaknutými olejom
a tie potom zapálila. V zime ich vyzleþené, poliate vodou pripútala k studni – tak trestala tých, ktorí si prácu nevykonali do
bodky podĐa jej predstáv alebo trebárs len nechcene rozbili
nádobu...
Jedného dĖa sedela márnomyseĐná Bátoriþka pred zrkadlom,
rozzúrená pre drobnú chybu slúžky, a tak silno ju udrela po
tvári, že dievþine zaþala tiecĢ krv. Jedna kvapka spadla na
Alžbetino líce, a keć si ju zotrela, zazdalo sa jej, že pokožku
na tom mieste má belšiu, jemnejšiu a hladšiu ako predtým.
Koneþne objavila omladzujúci prostriedok, þo sa dosiaĐ kdekto márne usiloval vyrobiĢ všakovakými þarami. KúpeĐ v krvi
panny mal odstrániĢ príznaky starnutia. Len þo v nej skrsla
táto diabolská myšlienka, hneć ju drábi za pomoci dvoch starien a dvorného trpaslíka Ficka museli uskutoþniĢ. Poþas niekoĐkých rokov postupne zmizlo 300 dievþat, medzi nimi aj
dcéry zo šĐachtických rodín. Dlho sa nikomu nepodarilo zistiĢ,
aký osud ich stihol. Až napokon náhoda odhalila krvavé tajomstvo. Istý mladý muž, ktorého milá tiež náhle zmizla, pátral
tak dlho, kým nenašiel jej mĚtve telo. Hnaný bôĐom a túžbou
po pomste sa vybral za palatínom Jurajom Turzom do Prešporku a obvinil Alžbetu Bátoriovú zo stonásobnej krutej vraždy. Juraj Turzo sa osobne ujal vyšetrovania a neþakane vtrhol
na þachtický hrad, kde našiel práve zabité dievþa, þo ešte
nestihli odprataĢ. Po tomto dôkaze þoskoro nasledovali ćalšie
a krutú vrahyĖu odsúdili na doživotné väzenie, jej prisluhovaþov stihla smrĢ sĢatím a upálením.
Po trojroþnom prísnom žalári na vlastnom hrade grófka zomrela a unikla tak svetskej spravodlivosti. Avšak údajne dodnes poþuĢ v zrúcaninách o polnoci nárek a stonanie duchov
nevinných zavraždených dievþat.
Spolu detí: 80. Vypracovala, scenár, rekvizity: Iveta Bobulová,
knihovník, Obecná knižnica v ýiernom.
18. apríl - Kolotoÿ - 26. kolo
Presne tridsaĢšesĢ súĢažiacich v 26. kole Kolotoþa, ktoré sa
úspešne skonþilo, a najlepšie vedomosti preukázali: Adriána
Luþanová, 3. A, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec a Eva Majchráková, 6. A, ZŠ – Ústredie.
21. apríl - Exkurzia detí z MŠ þierne – Vyšný koniec
Prehliadka knižnice, rozprávanie o knihách, správanie sa
v knižnici a ku knihám. Zážitkové þítanie rozprávky Ako kohútik þaroval s vajcom od Michala ýerníka. Deti si vyskúšali
þarovanie, kikiríkanie, zahraĢ postavu zvieratiek z rozprávky.
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V súĢažnej þasti poskladali obrázky domácej hydiny, porozprávali, aké zvieratká chovajú ich starí rodiþia alebo susedia.
Na záver si deti pozreli rozprávku o psíkovi Rexíkovi a boli
odmenené sladkou odmenou.
Poþet detí: 22, trieda: veĐká. Vyuþujúci: Mária Hájková, Bc.
Renáta Cyprichová

V prvom májovom kole, inak už 28. kole Kolotoþa, prišlo premeraĢ svoje vedomosti 25 žiakov. Vecnú odmenu získali:
Katarína Witosová, 3. A a Viktória Koperová z 5. A, ZŠ s MŠ
ýierne – Vyšný koniec.

22. apríl - Exkurzia detí z MŠ þierne – Vyšný koniec

Prehliadka knižnice, rozprávanie o knihách, správanie sa
v knižnici. Ako sa volá ustanovizeĖ, kde si môžu deti požiþaĢ
knihu, ako ten, kto knihy vypožiþiava.
Zážitkové þítanie rozprávky Ako kohútik þaroval s vajcom od
Michala ýerníka. Deti si vyskúšali þarovanie, kikiríkanie, zahrali postavu zvieratiek z rozprávky.
V súĢažnej þasti poskladali obrázky domácej hydiny, porozprávali, aké iné domáce zvieratká poznajú. V prednese poézie
sa predviedli víĢazky zo školského kola Básniþkovo: Sára
Kubicová, Veronika Kubalíková a Karolína Jašurková. Na
záver si deti pozreli rozprávku O psíkovi Rexíkovi a boli odmenené sladkou odmenou.
Poþet detí: 15, trieda: stredná. Vyuþujúci: Mgr. Renáta ýanecká

Prehliadka knižnice, rozprávanie o knihách, knihy pre detských þitateĐov, prehliadka Pamätnej izby a predmetov. Zážitkové þítanie rozprávky Ako kohútik þaroval s vajcom od Michala ýerníka.
Deti si vyskúšali þarovanie, kikiríkanie. Porozprávali, aké zvieratká chovajú ich starí rodiþia alebo susedia, zaspievali pesniþku Na dvore býva sliepoþka naša...
Na záver si deti pozreli rozprávku o psíkovi Rexíkovi a boli
odmenené sladkou odmenou.
Poþet detí: 11, trieda: malá. Vyuþujúci: Mária Jurgová
25. apríl - Kolotoÿ - 27. kolo
Pondelkového 27. kola Kolotoþa sa zúþastnilo štyridsaĢjeden
kolotoþujúcich. Z prvého stupĖa bolo treba losovaĢ – a šĢastie
prialo Karolínke Krþmárikovej z 2. A. Z druhého stupĖa ako
jediný s plným poþtom skonþil Daniel Kubalík, 9. A, obaja zo
ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec. V prvom májovom kole, inak
už 28. kole Kolotoþa, prišlo premeraĢ svoje vedomosti 25
žiakov. Vecnú odmenu získali: Katarína Witosová, 3.
A a Viktória Koperová z 5. A, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
2. mája - Kolotoÿ - 28. kolo

4. máj - Exkurzia detí z MŠ þierne – Vyšný koniec

9. máj - Kolotoÿ - 29. kolo
Pri druhom májovom kole a na plný poþet bodov odpovedali:
Iza ýáková, 4. A a Miriam Miková, 5. A zo ZŠ s MŠ ýierne –
Vyšný koniec. SúĢažilo spolu 33 detí.
Pravidelne každý pondelok kolotoþujeme! Príć sa i ty zapojiĢ
a môžeš získaĢ za svoje vedomosti vecnú odmenu.
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v ýiernom. Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

Medzinárodný šachový turnaj v þiernom 2016
V sobotu 28. mája 2016 sa už po dvanástykrát za sebou stretli
šachisti v sále kultúrneho domu v ýiernom. Tentokrát sem zavítalo 84 šachistov, aby si zahrali túto krásnu kombinaþnú hru.
UsporiadateĐmi boli opäĢ Združenie obcí Mikroregión Kysucký
triangel, Obecný úrad ýierne v spolupráci so šachovým klubom

Caissa ýadca. Šachistov privítal starosta obce ýierne - Ing.
Pavol Gomola, spoloþne so starostkou obce Svrþinovec - Mgr.
Renátou Majchrákovou a starostkou obce Skalité - PaedDr.
Andreou Šimurdovou. Starosta obce ýierne vo svojich úvodných
slovách predstavil šachistom súþasnú charakteristiku Mikroregiónu Kysucký triangel najmä v súvislosti s výstavbou diaĐnice
D3. Jeho slová zaujali hlavne návštevníkov turnaja z väþšej
vzdialenosti, þi tých, ktorí sem zavítali po prvýkrát.
Tohto roþníka sa zúþastnilo až 19 šachistov z ýeskej republiky,
najviac ich bolo už tradiþne z blízkych Mostov u Jablunkova,
z VendrynČ, Karvinej, HavíĜova, Frýdku – Místku. Našli sa však
aj takí, ktorí sem merali vzdialenosĢ až vyše 200 km z Hustopeþe u Brna þi ZábĜehu na MoravČ. Zo Slovenska sa
sem nelenilo prísĢ šachistom zo Žiliny, Rajca, Rajeckých Teplíc,
Kysuckého Nového Mesta, Nesluše, Radôstky, Rudinskej, Dunajova, Turzovky, Skalitého, ýadce... ýierne reprezentoval 1 senior
a 10 detí, z toho boli 3 dievþatá.
Turnaj sa hral švajþiarskym systémom tempom 2 x 15 minút a
mal 9 kôl. Všetci hrali v jednom turnaji, takže proti sebe sa stretli
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deti s dospelými, chlapci s dievþatami, þi muži so ženami. Sympatické bolo, že na tomto turnaji hrali niektorí hráþi svoj úplne
prvý turnaj a pripisovali si svoje prvé cenné výhry. Najmladší
hráþ turnaja bol iba 4–roþný Martinko Slivka z ýadce, ktorý zvládol odohraĢ celých 9 kôl a dával súperom svoje prvé šachy.
Turnaj sa stal veĐmi obĐúbeným aj pre kategóriu seniorov, ktorí tu
mali taktiež silné zastúpenie. DeväĢ hráþov malo šachový FIDE
rating nad 2000.
VíĢazom sa stal po prvýkrát Peter ŠvaĖa z Kysuckého Nového
Mesta. Peter prešiel turnajom bez jediného zaváhania
a suverénne zvíĢazil s dvojbodovým náskokom. Na druhom
mieste skonþil Martin Cupek z Mostov u Jablunkova a bronz si
vybojoval Luboš Kuchynka z Hustopeþe – obaja získali 7/9.
Tohtoroþného turnaja sa po prvýkrát pre svoje pracovné povinnosti nezúþastnil ani jeden z bratov Jurþíkovcov, ktorí po minulé
roky v tomto turnaji obsadzovali prvé víĢazné prieþky.
Vyhodnotené a ocenené boli aj ćalšie kategórie:
Chlapci do 10 rokov:
1. Filip Balvan (Rajec)
2. Viliam ýarnecký (Žilina)
3. Benjamín Baránek (Rajecké Teplice)
Chlapci do 15 rokov:
1. Dávid Slivka (ýadca)
2. Jakub Lasota (Mosty u Jablunkova CZ)
3. Juraj Adamþík (ýadca)
Dievþatá do 10 rokov:
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1. Stella ýarnecká (Žilina)
2. Nina Holeštiaková (ýadca)
3. Miriam Miková (ýierne)
Dievþatá do 15 rokov:
1. Adela Balalová (Žilina)
2. Kristýna Lasotová (Mosty u Jablunkova CZ)
3. Erika Cyprichová (ýierne)
Najlepšia žena:
Najlepší dôchodca:
Najlepší zahraniþný hráþ:
CZ)
Najmladší hráþ turnaja:

Slávka Jurþíková (ýadca)
Ján Bakalár (Žilina)
Martin Cupek (Mosty u Jablunkova Martin Slivka (ýadca)

Tak, ako po iné roky, aj tento rok sa príjemne poþúvali slová
uznania a chvály nielen na priebeh, ale i na organizáciu turnaja.
RiaditeĐkou turnaja bola Ing. Slávka Jurþíková. Obsluhu poþítaþa, rozhodovanie a obþas aj nejakú výhru zvládal Rudolf Jurþík.
Vćaka patrí najmä pracovníkom Obecného úradu ýierne,
s ktorými je už dlhé roky veĐmi dobrá spolupráca pri organizácii
turnaja a aj vćaka ním sa mnohí šachisti pravidelne vracajú
zahraĢ si túto kráĐovskú hru na ýierne. Srdeþná vćaka patrí
všetkým, ktorí sa turnaja zúþastnili a veríme, že sa s nimi stretneme aj v roku 2017.
Ing. Slávka Jurÿíková, ŠK Caissa þadca

Futbalisti ŠK þierne po sezóne
Po uplynulej sezóne nastal þas bilancovaĢ. Sezóna 2015/2016 priniesla ŠK ýierne siedme miesto v V. mužskej lige s 36 bodmi
za 11 výhier a 3 remízy. Najlepším strelcom tímu sa stal so štrnástimi presnými zásahmi Tibor ýasnocha. Mladší žiaci skonþili
vo svojej súĢaži, III. lige U13, na trinástom mieste a spolu so staršími žiakmi budú hraĢ IV. ligu. Dorastenci tiež zostúpili do IV.
ligy. Výbor ŠK ýierne ćakuje hráþom za odvedené výkony, fanúšikom za prejavenú dôveru a všetkým Đućom, ktorí sa pohybujú
okolo þierĖanského futbalu, za pomoc a podporu.
TabuĐka V. liga skupina A, muži
Tím

poþet zápasov

1. TJ J. Bánová
2. FK Terchová
3. FK Predmier
4. OŠK Rudina
5. FK Rajec
6. ŠK Belá
7. ŠK ýierne
8. TJ Slovan Skalité
9. TJ Fatran Varín
10. TJ S. Zborov nad B.
11. ŠK Štiavnik
12. FK Streþno
13. ŠK Lietavská Lúþka

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V

P

R

Skóre

Body

+/-

15
14
12
12
13
11
11
10
9
9
7
7
0

5
3
8
4
1
3
3
5
4
12
6
5
3

4
7
4
8
10
10
10
9
11
13
11
12
21

72:27
57:27
39:19
43:35
39:31
48:40
44:52
42:40
46:45
33:48
32:44
48:58
15:92

50
45
44
40
40
36
36
35
31
29
27
26
3

14
9
8
4
4
0
0
-1
-5
-7
-9
-10
-33
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Nová sezóna 2016/2017 zaþína 7. augusta 2016 zápasom ŠK ýierne – FK Rajec o 16.30 hod. Pozývame všetkých fanúšikov
a priaznivcov futbalu, aby prišli povzbudiĢ našich chlapcov k dobrým výkonom aj v nasledujúcej sezóne.

Na domácom turnaji vyhrali naši mládežníci
Aktuálna futbalová letná príprava so sebou prináša množstvo
turnajov. Jeden z nich sa v sobotu konal v ýiernom.
Pôvodne medzinárodná akcia s obsadením tímov z troch
štátov sa napokon uspokojila s poĐským celkom LKS Simoradz, domácim ŠK ýierne a družstvom FK ýadca U13, ktoré
nahradilo þeské Albrechtice. Vo veĐkom teple dostali mladí
futbalisti zabraĢ, bojovali však o každú loptu. Najviac azda
þadþianski futbalisti, ktorí þelili o rok – dva starším protihráþom. „Turnaj bol urobený veĐmi pekne. Trošku nás prekvapili
starší súperi, mali sme informáciu o mladších hráþoch, naši
chalani však podali heroický výkon. Hoci oba zápasy prehrali,
proti takýmto súperom to vôbec nie je hanba, skôr naopak.
S našou hrou som spokojný, vidno, že tréner Tomáš Tlelka
s nimi odviedol kus práce. Skonþili sme druhí v slovenskej
lige, tých chalanov futbal baví, sú vynikajúca partia. Navyše,
sú to srdciari a aj keć niektorí možno nie sú až tak technickí,
nahrádzajú to obetavosĢou a bojovnosĢou,“ zhodnotil hru svojho tímu vedúci FK ýadca U13 Daniel Roman.
O þadþianskom celku išli pochvalné slová aj z úst ostatných
trénerov. Napríklad aj od Artura Słowioka, ktorý viedol poĐský
tím LKS Simoradz: „Tento turnaj nám ukázal najmä to, kde
máme medzery, v þom sa musíme zlepšiĢ. Slovenské tímy boli
veĐmi aktívne, hráþi pohybliví, mali viac z hry. Mladí chlapci
z ýadce hrali veĐmi dobre, myslím si, že nejeden z nich vyrastie na výborného hráþa. Po polþase sme s nimi hrali 0 : 0, až
v druhej polovici sme rozhodli. Rovnako sme mali prvú þasĢ
hry slabšiu aj proti ýiernemu a hoci sme potom znížili, vyrovnaĢ sa nám už nepodarilo. OceĖujem takúto príležitosĢ zmeraĢ
si sily s netradiþnými súpermi.“
Turnaj najlepšie zvládli domáci futbalisti, keć oba svoje zápasy vyhrali. KĐúþovou postavou oboch duelov bol Adrián Krišica, ktorý sa s piatimi gólmi stal najlepším strelcom turnaja.
Jeho podiel na celkovom víĢazstve priznáva aj tréner ŠK ýierne Anton Ćurkáþ: „Obrana bola síce trošku slabšia, mali sme
však dobrého brankára a najmä útoþníka Krišicu. Poliaci boli
tento rok dobrí, málokedy tu z PoĐska príde taký kvalitný tím
ako tento rok. Znižovali z 0 : 3 na 2 : 3 a nechýbalo veĐa, aby
vyrovnali. ýadþania, napriek tomu, že boli mladší, podali skvelý výkon. Hrali dobre, naši ich v prvom polþase trošku podcenili, v tom druhom už však bola prevaha jasná.“
Výsledky
ŠK ýierne 4 : 2 LKS Simoradz
Krišica 3, Teplan J. – Kubicius, Szczypka
LKS Simoradz 3 : 0 FK ýadca U13
Kubicius, Szczypka, Olszar

FK ýadca U13 0 : 4 ŠK ýierne
Krišica 2, Teplan, Jurga
Individuálne ocenenia
Najlepší brankár: Sebastian Zawada (LKS Simoradz)
Najlepší strelec: Adrián Krišica (ŠK ýierne)
Najlepší hráþ: Ondrej Mitrenga
Celkové umiestnenie
1. miesto ŠK ýierne
2. miesto LKS Simoradz
3. miesto FK ýadca U13

Dominika Mariėáková

Turnaj vćaka spolupráci s nadáciami Pontis a KIA Motors
Slovakia.
Žiacky futbalový turnaj sa na ýiernom uskutoþnil najmä vćaka
grantu, ktorý ŠK ýierne nedávno získal. Vćaka úspešnému
projektu v grantovom programe Región športuje 2016 nadobudol športový klub ýierne financie vo výške 2985 €. Okrem
turnajových ocenení poputujú peniaze aj na nákup športového
a technického vybavenia mladých futbalistov. ýlenovia ŠK
ýierne ćakujú Nadácii KIA Motors Slovakia za poskytnuté
finanþné prostriedky. Vćaka nim je totiž možné obstaraĢ potrebné futbalové vybavenie a zvýšiĢ tak úroveĖ tréningového
procesu mládeže i þierĖanského futbalu celkovo.
ŠK þierne
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Bronz pre HBK þierne
Ešte len vo svojej druhej sezóne v juniorskej Kysuckej hokejbalovej lige dokázali hokejbalisti ýierneho vybojovaĢ medailu.
Po nároþnej sezóne a treĢom mieste po základnej þasti na
nich þakalo play-off, v ktorom narazili postupne na Neslušských vlkov, HBC ýadcu ýadeþku a Milošovú Stars. Súpera
z Milošovej porazili pomerne hladko, na obhajcov titulu
z ýadce však nestaþili. Vo veĐmi vyrovnanej sérii im chýbalo
jedno víĢazstvo, po výhre 2:3 na zápasy postúpil do vytúženého finále ich súper. HBK ýierne si napravilo chuĢ aspoĖ bronzovými medailami po dvoch výhrách proti Milošovej. Všetkým
hráþom aj Đućom okolo juniorského tímu patrí vćaka za uplynulú sezónu.
Zloženie mužstva: Peter TurĖa, Dávid Kulla, Martin Koriþár,
Ondrej ŠvaĖa, Martin Jurga, Matúš Papajþík, Michal Roman,
Adam Sloviak, Jakub Purek, Jozef Tabaþár, Matej Kuþak,
Martin Mikula, Lukáš Raþek.
Dominika Mariėáková

Mladí hokejbalisti z þierneho víģazne na dvoch turnajoch
Od septembra 2015 funguje pri ZŠ ýierne - Ústredie hokejbalový krúžok pod vedením Dominiky MariĖákovej. Okrem nej sa
však mladým nádejným hokejbalistom venujú aj ich starší
kolegovia z HBK ýierne, ktorí aktuálne pôsobia v juniorskej
Kysuckej hokejbalovej lige. Po úspechu na Novoroþnom turnaji mali deti z krúžku možnosĢ porovnaĢ si svoje hokejbalové
schopnosti zaþiatkom júna. Na DeĖ detí sa v rámci športového
dĖa žiakov zo základných škôl zo Skalitého, ýierneho
a Svrþinovca predstavili na Turnaji hokejbalových nádejí na
ihrisku vo Svrþinovci. Tento turnaj bol výnimoþný najmä preto,
že na jeho organizácii sa okrem usporiadateĐskej školy zo
Svrþinovca podieĐali aj hokejbalové kluby Dream Team Svrþinovec, HBC Skalité a HBK ýierne. Hlavnou myšlienkou organizátorov bolo odložiĢ rivalitu bokom a spojiĢ sa, aby deti mohli
hraĢ. Po víĢazstvách nad hokejbalistami Svrþinovca i Skalitého
sa víĢazom turnaja stali práve žiaci zo ZŠ ýierne – Ústredie,
najlepším hráþom sa stal Rastislav Grochal.
Už o týždeĖ nato však mali ćalšiu príležitosĢ ukázaĢ, že hokejbal hraĢ naozaj vedia. 7. júna sa zúþastnili hokejbalového JSC
turnaja v ýadci, ktoré organizovalo CVý ýadca v spolupráci
s OZ JSC Educationis. Okrem tria družstiev zo skalitskej doliny sa na podujatí predstavili aj domáci hráþi CVý ýadca
a žilinský celok HBC Salora. Ani na tomto turnaji chalani
z ýierneho nespoznali chuĢ prehry a po štyroch výhrách sa
stali celkovými víĢazmi. Okrem pohára za prvé miesto putovali

na þierĖanské konto aj individuálne trofeje, najlepším brankárom sa stal Dávid Baculák a najlepším strelcom Ivan Cyprich.
V mene všetkých chalanov ćakujem Kristiánovi Špilákovi,
Petrovi TurĖovi, Martinovi Koriþárovi a ćalším, ktorí sa žiakom
venujú na úkor svojho voĐného þasu. Rovnako patrí vćaka
riaditeĐovi ZŠ ýierne – Ústredie i ostatným zamestnancom
školy za obrovskú pomoc a podporu. Na týchto víĢazstvách
má každý z vás veĐký podiel.
Dominika Mariėáková
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Za obdobie február 2016 – jún 2016
Manželstvo uzatvorili...
Peter Házy – Iveta Házyová,
Pavol Rafaj – Jaroslava Dobdová,
Rastislav ýasnocha – Nikola Cyprichová,
Tomáš Poláþek – Katarína ýernošková,
Peter Maják – Dominika Lašová,
Juraj Petrák – Jana Haratyková,
Tomáš Kubica – Ing. Mária Budošová,
Jozef Goralka – Mgr. Lenka StráĖavová,
Ján Kromka – Pavlína Tatarková,
Ján Briatka – Marta Pydyšáková,
Peter Jahôdka – Petra Rászyková,
Peter Gomola – Lucia Špilová,
Richard Boća – Jana Kullová,
Ing. Peter Held – Ing. Dana Janþíková
mimo obce ýierne:
Jakub Michalík – Ing. Michaela Kavuliaková,
Jan Ondroušek – Dominika Michnicová,
Pavol Jurga - Gabriela Prieþková,
Maroš Kopeþný - Mgr. Zlatica KoĖuchová

Prišli na svet...
Tamara ýasnochová,
Viliam Kubalák,
Matej Kubalík,
Sofia Gúcka,
Oliver Homola,
Timea Šušková,
Barbora Šnircová,
Artur Tugajev,
Zuzana Gabrišová,
Lea Valkoviþová

Navždy nás opustili...
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