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bude vás zaujímaĢ...

Príhovor starostu ...
Vážení obÿania,
je tu obdobie, keć Slovenská republika môže do roku 2020
þerpaĢ finanþné prostriedky z Európskych fondov. O tieto financie sa chceme uchádzaĢ vo všetkých otvorených súĢažiach. Preto naša samospráva pripravuje viacero projektov,
ktoré vám budeme postupne v ćalšom období predstavovaĢ.
V tejto súvislosti chcem poćakovaĢ poslancom obecného zastupiteĐstva súþasným i minulým, že toto smerovanie vždy
podporili. Takto sme mohli v obci zrekonštruovaĢ cesty, budovy základných škôl, verejné budovy, vylepšiĢ systém verejného
osvetlenia a zaþaĢ budovaĢ aj námestia v oboch centrách
obce. Kećže sa jedná hlavne o investiþné projekty, ku každému je nutné najskôr urobiĢ majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov, na ktorých sa daný projekt bude realizovaĢ. Samotné majetkovo-právne vysporiadania pozemkov je nároþný
proces, pretože okrem súkromných vlastníkov do tohto procesu þasto vstupujú aj pozemky iných právnických osôb, napr.
Lesy SR, Železnice SR, COOP Jednota a ćalšie. Finanþné
prostriedky z grantov EÚ však chceme þerpaĢ aj v rámci projektov cezhraniþnej spolupráce. BlízkosĢ hraníc s PoĐskou
a ýeskou republikou nám dáva možnosĢ podávaĢ aj spoloþné
projekty. K tomuto zámeru musí naša samospráva poþas roka
robiĢ viaceré cezhraniþné aktivity vo vnútri obce aj na Trojmedzí. Bez týchto aktivít by sme tieto financie získali oveĐa Ģažšie, pretože ten, kto niþ nerobí, nemá dôvod ani žiadaĢ
o financie. Preto aj v tomto roku bude veĐké množstvo kultúrno-spoloþenských podujatí.
Milí spoluobÿania,
chcem vám poćakovaĢ za to, že sa mnohí týchto kultúrnospoloþenských podujatí zúþastĖujete a zároveĖ ich podporujete. Taktiež chcem poćakovaĢ aj viacerým záujmovým združeniam a organizáciám za výbornú spoluprácu a pomoc pri ich
realizácii.
Viacero projektov chceme podaĢ v rámci cezhraniþnej spolupráce SR – PR a SR - ýR. Jednotlivé výzvy na podávanie
týchto projektov budú vychádzaĢ postupne. Som rád, že práve realizácia týchto projektov prispela k tomu, že Đudia na
oboch stranách hraníc majú k sebe blízko, funguje obchod
a mnohí sú prepojení aj priateĐstvami. Tie vznikajú aj vćaka
tomu, že jednotlivé naše záujmové združenia, školy
a samospráva urobili po vstupe do EÚ - 1. 5. 2004 - ten prvý
a rozhodujúci krok – spolupracovaĢ. Dnes po jedenástich rokoch cestujeme do PoĐska a chodíme nakupovaĢ. Oba národy
– poĐský a slovenský, v našom pohraniþí boli zrejme aj rovnako osídĐované na princípe valašskej kolonizácie. Po dostavbe
DiaĐnice D3 sa otvorí možnosĢ na výraznejšiu ekonomickú
spoluprácu.
Kamerový systém
Kamerový systém sa buduje v obciach a mestách z dôvodu
psychologického efektu. V prípade, že obyvatelia vedia, že

daný priestor je vybavený kamerovým systémom, nedochádza
tak þasto k protispoloþenskej þinnosti. Tento náš kamerový
systém monitoruje miesta, kde je najväþší pohyb osôb, prípadne, kde najþastejšie dochádza k páchaniu trestnej þinnosti.
Každý þlovek musí vedieĢ, že všetko, þo sa v obci poškodí
alebo znehodnotí, sa musí spätne opraviĢ. Každá takáto oprava stojí financie. Škody spôsobené vandalizmom sa následne
vymáhajú cestou polície od tých, ktorí túto trestnú þinnosĢ
páchajú. Úplnou samozrejmosĢou je nepoškodzovaĢ nijaký
majetok, pretože slúži všetkým. ýistota a poriadok je vizitka
každej obce. Preto vyzývam našu þierĖanskú mládež, aby si
chránila svoju rodnú dedinu. Niþ iné potom už nebudú maĢ, ak
si neochránia svoju vlastnú dedinku, v ktorej majú všetko rodiþov, súrodencov, starých rodiþov, priateĐov. Je Đudské maĢ
priateĐov, ale aj kamarátstvo musí byĢ budované na urþitých
hodnotách. Výsledkom kamarátskych partií nemôže byĢ vandalizmus, to pochopí každý. Već mnohé objekty, ktoré sú
poškodzované, pomáhali budovaĢ práve ich starí rodiþia
a starých rodiþov si váži celý rod, ešte aj po ich smrti. Kamerový systém v našej obci sa osvedþil a prispieva k objasneniu
priestupkov a trestnej þinnosti. V obci máme 23 kamier. Ak by
sme žili všetci slušne, tak by pre našu obec neboli vôbec potrebné.
Odkanalizovanie Horných Kysúc
V rámci tohto projektu bolo v obci vyhotovených 724 kanalizaþných odboþení. V súþasnej dobe je napojených 571 rodinných domov. Na revíziu kanalizaþnej prípojky je nahlásených 13 rodinných domov. Neustále vyzývame investora tejto
stavby, SeVaK, a. s. Žilina, aby vyvinul také úsilie, ktoré povedie k tomu, aby sa napojili všetci, ktorí sú do tohto projektu
zaþlenení. Cítime, že realizáciou tohto projektu sa príroda
vracia do pôvodného stavu. Najmä povrchové vody sú oveĐa
þistejšie a ovzdušie v našich osadách nie je zahalené „vôĖou“
zo septikov.
Kultúrny dom Vyšný koniec
Pokraþuje rekonštrukcia tohto objektu. Jeho prestavbou vznikne na II. a III. poschodí po jednej garsónke a štyroch dvojizbových bytoch. Na prízemí budú dva bezbariérové byty a na I.
poschodie bude presĢahovaný obchod Koruna a ćalšie dve –
tri menšie predajne. Chceme, aby všetky pracovníþky, ktoré
v súþasnej dobe pracujú v objekte Koruna, plynule prešli pracovaĢ do nových priestorov, ktoré sa teraz budujú. Nové priestory budú prínosom pri poskytovaní služieb obþanom.
V priestore medzi touto budovou a kostolom sa vytvorí námestie. Naším zámerom je vytvoriĢ esteticky pekné námestie.
Výstavba Diađnice D3 v ÿasti Svrÿinovec – Bukov – þadca
V priebehu tohto roka sa táto stavba zrejme vysúĢaží, ale
problémom bude jej finanþné zabezpeþenie. Pre nás, ktorí tu
žijeme v tomto regióne, je práve táto þasĢ diaĐnice veĐmi dôležitá, pretože po nej sa presmeruje doprava z ýeskej a PoĐskej
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republiky. Tým by sa cesta ýadca – ZwardoĖ vedúca stredom
obcí ýierne, Skalité, Svrþinovec výrazne odbremenila. Zlepšila
by sa aj dopravná dostupnosĢ. Obec ýierne je od roku 2010
þlenom komisie ZMOS pre oblasĢ výstavby, hospodárstva
a energetiky. Po marcových voĐbách a po zostavení novej
vlády budeme iniciovaĢ rozhovory s Ministerstvom výstavby
SR na túto tému. Rozhodujúce sú financie, ktoré bude nutné
vyþleniĢ z rozpoþtu SR. Na dobudovanie diaĐnic na Slovensku
je potrebné 12 miliárd eur. Granty EÚ do roku 2020 poskytujú
Slovensku na tento úþel 1,3 miliardy eur, zvyšok je nutné dofinancovaĢ zo štátneho rozpoþtu SR. Celkovo dobudovaĢ diaĐniþnú sieĢ na Slovensku sa plánuje do roku 2045. Popri tom je
však nutné rekonštruovaĢ a opravovaĢ aj cesty I. triedy, ktoré
zabezpeþujú každodennú dostupnosĢ a život v obciach
a mestách.
Výstavba Diađnice D3
Táto nároþná stavba pokraþuje podĐa harmonogramu a jej
dokonþenie je plánované v polovici roka 2017. Na vývoz zeminy a dovoz stavebného materiálu boli vybudované viaceré
prístupové cesty, niektoré z nich sú iba doþasné. V tejto súvislosti naša samospráva rokuje s vedením stavby diaĐnice
o ponechaní niektorých novovybudovaných doþasných ciest
na trvalé užívanie. Jedna z týchto ciest je cesta vedená popod
Kubínov cintorín a druhá je v osade Brehy. Obe tieto cesty sú
ako doþasné a v rámci stavby D3 budú spätne odkopané.
Kećže sú pekne vybudované, plnili by v budúcnosti významnú
úlohu.
Cesta popod Kubínov cintorín
Spodná þasĢ Kubínovho cintorína je veĐmi Ģažko dostupná. Ak
by sa urobili dva nové vstupy z tejto novovybudovanej cesty
do spodnej strany cintorína, tak by sa tento problém odstránil.
V súþasnej dobe prejsĢ s pohrebným sprievodom z Domu
rozlúþky cez starú þasĢ cintorína až na druhú stranu je veĐmi
nároþné. Je to spôsobené tým, že hroby, ktoré v minulosti boli
jednoduchšie - bez rámov, sú v súþasnej dobe honosnejšie,
a to je na úkor priestoru. Chodníky medzi hrobmi sa postupne
zmenšovali. Novovybudovaná prístupová cesta popod cintorín
je ideálnym riešením na odstránenie tohto problému. Investor
stavby by za urþitých podmienok túto cestu trvalo ponechal
obci. Problém je v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov
pod telesom tejto cesty. Pôvodná cesta, ktorá tam existovala,
bola užšia, táto nová je oveĐa širšia. Obec, kećže chce realizovaĢ viacero projektov, nemá financie na výkup týchto pozemkov. Navrhovali by sme také riešenie, že obec by odkúpila
iba pozemky od obþanov, ktorým boli zabrané záhrady, a
ostatných by sme poprosili, aby pozemky darovali obci, kećže
ide o spoloþnú dobrú vec. V obci je totiž veĐké množstvo
miestnych komunikácií, ktoré vznikli tak, že obþania pozemky
pod telesá týchto ciest darovali.
Osada Brehy
V rámci výstavby DiaĐnice D3 bola aj do tejto þasti vybudovaná cesta na dovoz stavebných materiálov a vývoz zeminy.

bude vás zaujímaĢ...

Vedie nezastavaným územím cez pozemky súkromných
vlastníkov. Táto cesta bola vybudovaná len ako doþasná.
Naša samospráva by ju však vedela vyrokovaĢ na trvalé ponechanie. V územnom pláne obce je táto lokalita urþená na
výstavbu rodinných domov. Táto vybudovaná cesta by bola
ideálnym riešením na umiestnenie inžinierskych sietí (voda,
NN rozvody napätia, splašková kanalizácia, verejné osvetlenie, rozhlas), ktoré sú potrebné na výstavbu nových rodinných
domov. Aby vznikla pekná nová osada, tak z tejto cesty by sa
urobili ešte ćalšie boþné odboþenia. S vlastníkmi týchto pozemkov chceme dohodnúĢ ćalší možný postup. Najlepšie
riešenie by bolo také, aby sa za pomoci obce dané pozemky
scelili do jedného, doplnili o nové boþné cesty a spätne rozparcelovali na stavebné pozemky. K tomuto zámeru obec
pripraví zastavovací plán tohto územia. Prednostné právo na
stavebné parcely by mali tí obþania, ktorí v danej lokalite
vlastnia pozemky.
Výstavba troch trafostaníc
Sme radi, že SSE, a. s. Žilina schválila túto finanþne nároþnú
stavbu a zároveĖ ju zaradila do svojich investiþných zámerov
pre rok 2016. Dlhodobé podpätie NN napätia v urþitých þastiach našej obce bude teda minulosĢou. Nové trafostanice
posilnia lokality U Mojov, Slivkov, U vodárne, Zágrunie, ýerchĐa a Doliny. O túto investíciu sa obec snažila od roku 2008.
V tejto súvislosti chcem poćakovaĢ za pomoc p. Ing. Jánovi
Michalíkovi, ktorý nám sústavne pomáhal pri mnohých rokovaniach medzi našou samosprávou a podnikom SSE, a. s.
Žilina.
Obec získala novú hasiÿskú techniku
Súþasná vláda deklarovala, že podporí spoluprácu
s dobrovoĐnými hasiþskými zbormi, aby bol využitý potenciál
tisícov ich þlenov, ktorí sú okamžite pripravení pomáhaĢ pri
ochrane života, zdravia a majetku. V praxi to znamená, využiĢ
potenciál dobrovoĐníctva pri likvidácií následkov požiarov
a iných mimoriadnych udalostí, alebo živelných pohrôm, þím
sa má dosiahnuĢ spojenie Đudskej a profesionálnej pomoci
v prospech všetkých obþanov SR.
Na základe tejto deklarácie naša obec pre úsek ochrany pred
požiarmi a vykonávania záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach získala v decembri
2015 protipovodĖový vozík KOVOFLEX s technickým vybavením v hodnote 14.359,- €. ProtipovodĖový vozík bol vyrobený
v roku 2015. Následne 29. 2. 2016 nám podpredseda vlády
SR a minister vnútra p. KaliĖák odovzdal hasiþský automobil
CAS15 IVECO v hodnote 114.813,- €. Automobil bol vyrobený
v roku 2016. Naša hasiþská technika sa týmto doplnila o veĐmi
potrebnú ćalšiu výbavu a techniku, ktorá nám pomôže
v prípade možného zásahu pri požiaroch alebo živelných pohromách. Získaná hasiþská technika dáva nový impulz do
práce þlenom DobrovoĐného hasiþského zboru v našej obci.
Obec bude aj naćalej snažiĢ sa získaĢ ćalšiu hasiþskú techniku, aby prípadné možné zásahy boli rýchle, a þo najviac pomohli ochrániĢ zdravie a majetok Đudí.
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Milí obþania, v závere môjho príspevku ešte prianie:

Milostiplné a požehnané veĐkonoþné sviatky, hojnosĢ
Božej lásky, zdravia, radostných chvíĐ a vzájomného
porozumenia.

Úprimne želajú Pavol Gomola, starosta obce, poslanci
Obecného zastupiteĐstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu a TES v ýiernom.

Rokovalo obecné zastupiteđstvo
DĖa 14.decembra 2015 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.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpoþtu þ. 6/2015
a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpoþtu obce na
roky 2016 - 2018.
II. s c h v a đ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ćurica, Ing. Peter Moják,
Mgr. Peter Najdek.
2. Úpravu rozpoþtu obce ýierne þ. 6/2015 podĐa predloženej
prílohy þ. 1.
3. Rozpoþet obce a programový rozpoþet obce ýierne na rok
2016.
4. Rozpoþet Príspevkovej organizácie TES ýierne na rok 2016.
5. Plány práce orgánov obce na I. polrok 2016 (OZ, OR, komisie).
6. Plán kontrolnej þinnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok
2016.
7. Zámer odpredaĢ podiel v pozemku KNE 6081 orná pôda
o výmere 493 m2 vedeného na liste vlastníctva obce ýierne
þ. 7283 pod B4, podiel 1/48 v katastrálnom území obce ýierne z dôvodu osobitného zreteĐa, podĐa § 9a odst. 8, písm e)
zákona þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel Štefánii
Švancárovej, bytom ýierne 1065, 023 13 ýierne. Podiel
z výmery uvedeného pozemku predstavuje výmeru 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 neprimerané vysoké náklady. Pozemok s touto
výmerou prislúchajúci veĐkosti podielu je pre obec nevyužiteĐný.
8. Odpredaj pozemku þ. parcely KNC 1343/3, orná pôda
o výmere 289 m2 vedeného na liste vlastníctva obce ýierne
þ. 1313 spôsobom podĐa § 9a odst. 8, písm. e) zákona þ.
138/1991 Zb. v znení noviel z dôvodu osobitného zreteĐa
Emílii Cyprichovej, bytom ýierne 345, 023 13 ýierne za cenu
0,033 €/m2 a zároveĖ doplatenie rozdielu vo výmere pozemku, þo þiní 87 m2 vo výške 10,-€/m2, celkom 870,- €.
Odôvodnenie osobitného zreteĐa:

Obec ýierne na základe kúpnej zmluvy þ. 4/2009 zo dĖa 11.
3. 2009 odkúpila od Emílie Cyprichovej, bytom ýierne 345
pozemok KNC 1587, orná pôda o výmere 376 m2 za cenu
0,033 €/m2 za úþelom zriadenia parkoviska pri Dome smútku. V kúpnej zmluve sa obec ýierne zaviazala, že v rovnakej
výmere a cene odpredá pozemok Emílii Cyprichovej v lokalite
Podvršky za úþelom výstavby rodinného domu. VzhĐadom
na to, že v lokalite Podvršky obec pozemky nevykúpila, ako
náhradu jej odpredáva pozemok KNC 1343/3, orná pôda
o výmere 289 m2 v cene 0,033 €/m2.
9. Odpredaj pozemku þ. parcely KNC 2907, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 152 m2 vedeného na liste vlastníctva
obce ýierne þ. 1313 spôsobom podĐa § 9a odst. 8, písm e)
zákona þ. 138/1991 Zb. v znení noviel z dôvodu osobitného
zreteĐa Alojzovi Kubicovi a manželke Anne, bytom ýierne
975, 023 13 ýierne za cenu 1,- €.
Odôvodnenie osobitného zreteĐa:
Pozemok bol pridelený rozhodnutím Okresného národného
výboru þ. 854/86/máj dĖa 24. 10.1986 Alojzovi Kubicovi
a manž. Anne, bytom ýierne 975 a následne Miestny národný výbor ýierne uzatvoril 11. 11. 1986 Dohodu o zriadení
práva do osobného užívania pozemku v prospech menovaných. DĖa 11. 11. 1986 MNV ýierne listom þ. 896/1986 žiadal
Štátne notárstvo v ýadci o registráciu uvedenej dohody. Registrácia však z neznámych príþin nebola vykonaná. Pozemok od roku 1986 užívajú Alojz Kubica a manželka Anna. Pre
obec ýierne je tento pozemok nevyužiteĐný.
10. Nájom pozemkov – cintorínov KNC 1582, 1404/3, 1404/4,
1404/5, 1404/6, 1404/7, 1404/8, 1404/9, 1404/10 a KNC
93/2, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105/1 – þasĢ parcely
pre Príspevkovú organizáciu TES ýierne 189.
Dôvodová správa: Ako prípad hodný osobitného zreteĐa
v zmysle § 9a odst. 9 písm. c) zákona NR SR þ. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (Zákon þ. 258/2009 Z. z. zo
16. júna 2009) v znení neskorších predpisov.
11. ýlenov rady školy – Základná škola s materskou školou ýierne Vyšný koniec, a to: p. Milana Jurgu, p. Ing. Petra Mojáka,
p. Mgr. Petra Najdeka a p. Ivetu Bobulovú.
12. Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb þ. p. 141
(bývalé kvetinárstvo) na prízemí p. Mariane Jurþagovej, ýierne þ. 949 od 1. 1. 2016.
13. Ukonþenie nájmu nebytových priestorov v budove þ. p. 640 s
p. Vladislavou Krenželákovou, ýierne þ. 762 k dátumu 31. 1.
2016.
14. a) Odkúpenie pozemku KNC 1863/2 zast. plocha o výmere
15 m2 od Stanislava Matysa, ýierne 473 v podiele ½ a 1/6
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a Márie Kuþerovej, bytom Krásno nad Kysucou 1378
v podiele 2/6 na Základe GP þ. 144/2015 zo dĖa 6. 7. 2015.
Parcela je odþlenená z parcely KNC 1863, ktorá je vedená
na LV 171.
b) Odkúpenie pozemku KNC 1864/3 – záhrada o výmere 15
m2 od Stanislava Matysa, ýierne 473 na základe GP þ.
144/2015 zo dĖa 6. 7. 2015. Parcela je odþlenená z parcely
KNC 1864/2, je vedená na LV 7333.
c) Odkúpenie pozemku KNC 1862/3 trvalý trávny porast
o výmere 7 m2 od Márie Kuþerovej, bytom Krásno nad Kysucou 1378 na základe GP þ. 144/2015 zo dĖa 6. 7. 2015. Parcela je odþlenená z parcely KNC 1862/2 a je vedená na LV
7345.
15. Vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce ýierne na roky 2015 – 2022.
16. Zahájenie procesu na vypracovanie novej územnoplánovacej
dokumentácie obce ýierne.
17. Úpravu uznesenia obecného zastupiteĐstva þ. 2/2015/II/16 zo
dĖa 26. mája 2015 v tomto znení:
a) dieĢa do 3 rokov 30,- €/mesiac,
b) dieĢa po dovĚšení 3 rokov od 1. dĖa nasledujúceho mesiaca 15,- €/mesiac.
III. n e s c h v a đ u j e:
1. ŽiadosĢ Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná
organizácia ÚNSS þ. 8 ýadca o finanþnú dotáciu na rok
2016.
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2. Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb þ. p. 141
(bývalé kvetinárstvo) p. Michalovi Šeligovi, Okružná 104/15A
ýadca za úþelom podnikania s rýchlym obþerstvením.
3. ŽiadosĢ p. Milana Koseca o finanþný príspevok na nakrúcanie
dokumentárneho filmu o Helene Zahradníkovej.
IV. r u š í:
1. Uznesenie Obecného zastupiteĐstva þ. 3/2015/II/16 zo dĖa
11. augusta 2015.
2. Uznesenie Obecného zastupiteĐstva þ. 3/2015/II/8 zo dĖa 11.
augusta 2015.
Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom na základe § 11 odst. 4, písm.
g) zákona SNR þ. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
schvađuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce ýierne þ. 4/2015
o miestnych daniach.
2. Dodatok þ. 5 k VZN obce ýierne þ. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce ýierne þ. 5/2015
o urþení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materských škôl
a školských zariadení v zriaćovateĐskej pôsobnosti obce
ýierne.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rozpoÿet obce þierne na rok 2016
Bežné príjmy
100
100
200
300
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy
300
Kapitálové príjmy spolu:

DaĔ z príjmov,daĖ z majetku
Dane za špecifické služby
NedaĖové príjmy
Transfery a granty

2016
1 234 257
74 650
184 650
822 534
2 316 091

Transfer na výstavbu 12 bj vyĞný koniec

2016
179 830
179 830

Príjmové finanÿné operácie
400
Ostatné finanþné príjmy-prevod z rezervného fondu
400
Ostatné finanþné príjmy-prevod z bytového fondu
400
Úver zo ŠFRB SR- výstavby 12 bj Vyšný koniec
Príjmové finanÿné operácie
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

2016
265 550
7 000
269 740
542 290
2 316 091
179 830
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Príjmové finanÿné operácie

542 290

Rozpoÿtové príjmy spolu

3 038 211

Bežné výdavky

2016
v€
473 150
3 600
25 750
4 100
17 300
50 500
121 000
9 000
1 300
36 000

01.1.1 Výdavky verejnej správy
01.1.2 Finanþná a rozpoþtová oblasĢ
01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splátky úrokov
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
06.2.0 Všeobecno-pracovná oblasĢ - aktivaþ.þin.
04.5.1 Cestná doprava - oprava MK
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
05.4.0 Údržba verejnej zelene
06.3.0 Zásobovanie vodou
06.4.0 Verejné osvetlenie
06.6.0 Bývanie a obþianska vybavenosĢ inde
neklasifikované
08.1.0 Rekreaþné a športové služby
08.2.0. Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov
08.3.0 Vysielacie a vydavateĐské služby
08.4.0 Náboženské a iné spoloþenské služby
08.2.0.
Kultúrne služby - knižnica
09.1.1. Predškolská výchova s bežnou starostlivosĢou - orig. kompetencie
09.1.2. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosĢou
10.0.0 Sociálne zabezpeþenie

11 500
21 300
10 150
31 200
28 600
15 000
454 762
807 290
11 353

Bežné výdavky spolu:

2 132 855

Kapitálové výdavky

2016
v€

Výdavky verejnej správy
716
716
711
71
717
717
717
717
717
717
717
717

Prípravná a projektová dokumentácia
Zmena územného plánu obce
Výkup pozemkov
Výstavba:
5% spolufinancovanie projektov
Príprava stavby 12 bj Vyšný koniec
Rekonštrukcia budovy þ.s.641- 12 bj - z
úveru
Rekonštrukcia budovy þ.s.641- 12 bj - z
dotácie
Akontácia na nákup traktora
Rekonštrukcia kúrenia MŠ Ústredie
Soc. budova a inžinierske siete u Najdka
Rekonštrukcia budovy þ.s.- vl. prostr.

52 000
5 000
7 000
40 000
750 220
10 100
25 000
269 740
179 830
25 000
25 000
30 000
100 000
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Technická vybavenosĢ budovy þ.s. 641
Konvektomat -školská jedáleĖ Vyšný
koniec
Konvektomat -školská jedáleĖ Ústredie
Výkup budovy - sklad PD pri žel. stanici
Ústredie
Kopírovací stroj
Osobný automobil
Chodník od OÚ po Stašov cintorín

Kapitálové výdavky spolu:
Výdavkové finanÿné operácie

20 000
8 000
8 000
5 050
3 000
24 500
17 000
802 220
2016 v €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splátky istín úverov
Istina leasing traktor

86 636
16 500

Výdavkové finanÿné operácie

Sumarizácia

103 136
2016 v €

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finanþné operácie
Rozpoÿtové výdavky spolu

2 132 855
802 220
103 136
3 038 211

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finanþné operácie
Rozpoÿtové príjmy spolu

2 316 091
179 830
542 290
3 038 211

Hospodárenie celkom

0

Zmena v triedení odpadu od jari 2016
Z dôvodu veđkého zneÿistenia triedených komodít zberová spoloÿnosģ nariadila používanie priesvitných vriec, preto je zmena vo farbe vriec.
Odpad je potrebné triediĢ, každú komoditu zvlášĢ.
Plasty: plastové fĐaše od nápojov, obaly z kozmetických a þistiacich produktov, fólie, þisté tégliky od jogurtov - priesvitné vrece
Kovové obaly: plechovky od piva a nápojov, þisté konzervy, þisté tégliky od paštét, hliníkové fólie - priesvitné vrece
Tetrapacky: viacvrstvové obaly od nápojov/mlieko, džúsy, víno/ - priesvitné vrece
Sklo: fĐaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre - ÿierne vrece
DomácnosĢ vloží vytriedené komodity do vreca príslušnej farby a v deĖ vývozu (ktorý bude zverejnený na internetovej stránke obce a
vo výveskách obecného úradu) vyloží vrece oznaþené þíslom domu pred rodinný dom na viditeĐné miesto. Plné vrecia budú pri zbere
triedeného odpadu vymieĖané za nové.
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Ako platiģ poplatky za komunálny odpad (TKO)
- poplatky za TKO sa platia podĐa trvalého alebo prechodného pobytu v obci

Na každú úĐavu treba doniesĢ vierohodný a aktuálny doklad
na rok 2016:

- platí sa za aktuálny rok ( nie dozadu)

a) študenti potvrdenie o štúdiu alebo doklad o pobyte na
internátoch,

- 50% úĐavu majú študenti na internátoch
- 50% úĐavu majú pracujúci na turnusoch

b) zamestnanci aktuálne potvrdenie firmy o práci na turnusy,

- 100% úĐavu majú:
o obþania v domovoch dôchodcov
o obþania, ktorí dlhodobo žijú v zahraniþí
o obþania, ktorí donesú doklad o zaplatení poplatku
v inom meste, obci

c) živnostníci aktuálnu zmluvu o dielo, doklad o ubytovaní,
d) doklad o zaplatení poplatku v inom meste – ak obþan
s trvalým pobytom v ýiernom žije v inom meste, obci.
Doklad na úĐavu z poplatku treba doniesĢ k platbe, bez dokladu zĐava nebude realizovaná.

Výsledky hlasovania vo vođbách do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dėa
5.3.2016 v obci þierne

Poþet osôb zapísaných v zozname voliþov
Poþet voliþov, ktorí sa zúþastnili na hlasovaní
Poþet voliþov, ktorí odovzdali obálku podĐa § 24
Poþet voliþov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Poþet platných odovzdaných hlasov

Okrsok 01

Okrsok 02

Okrsok 03

Spolu

1204
772
770
0
758

1159
691
690
1
675

1113
693
693
0
677

3476
2156
2153
1
2110

7
52
1
19
5
1
1
83
7
1
293
45
6
98
30
26

3
1
37
1
21
3
4
1
5
72
3
1
346
19
5
71
31
53

23
3
133
2
68
10
5
2
9
257
11
5
1013
104
12
262
82
1
108

Poþet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
1. Strana TIP
2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
3. OBYýAJNÍ ďUDIA a nezávislé osobnosti (OďANO – NOVA)
4. Demokrati Slovenska - ďudo Kaník
5. ŠANCA
6. SME RODINA – Boris Kollár
7. Strana zelených Slovenska
8. KOALÍCIA SPOL. ZA SLOVENSKO
9. Maćarská kresĢanskodemokrat. aliancia
10. VZDOR - strana práce
11. MOST-HÍD
12. Slovenská národná strana
13. Odvaha – VeĐká nár. a proruská koalícia
14. Komunistická strana Slovenska
15. SDKÚ – DS
16. SMER – sociálna demokracia
17. KresĢanskodemokratické hnutie
18. Slovenská obþianska koalícia
19. Kotleba – ďudová strana NS
20. SIEġ
21. Strana maćarskej komunity
22. PRIAMA DEMOKRACIA
23. Sloboda a solidarita
Percentuálna úþasĢ vo voĐbách – 62,025 %

13
2
44
28
2
1
3
102
1
3
374
40
1
93
21
1
29
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DYNAMIZMUS SLOVESA «VIDIEĢ» V EVANJELIU SVÄTÉHO JÁNA
Jánovo evanjelium je pre mnohých najkomplikovanejšie, alebo najvzletnejšie þi najvznešenejšie. Používa symbolické slová, výrazy, a mnohé z nich majú v samotnej gréþtine iný význam ako v slovenþine. Ide napríklad o slovo milovaĢ, ktoré má
odtiene v slovách eros, fílio a agapé - bližšie sa viac dozvedáme z encykliky Boh je láska od Benedikta XVI. Ćalej slová
prebývaĢ a vidieĢ. Kećže centrálnym veršom Jánovho evanjelia je veta z obrazu Poslednej Veþere: «Kto vidí mĖa, vidí
Otca.» (Jn 14,9), vybral som do vašej pozornosti slovo vidieĢ, aby sme ho práve vo veĐkonoþnom þase, keć sa s ním stretávame þastejšie, lepšie a zmysluplnejšie pochopili.
VidieĢ Ježiša Nazaretského len fyzickými oþami nestaþilo. Takto ho videli aj jeho nepriatelia a považovali ho za podvodníka, rebelanta a bohorúhaþa. Ale vidieĢ a poþuĢ fyzicky Ježiša - þloveka s tvárou, telom - bolo nevyhnutné, aby sa postupne
dospelo k videniu viery - þiže objaviĢ, kontemplovaĢ v Ježišovi Božieho Syna - þiže objaviĢ v Ėom Slovo, ktoré sa stalo telom. Je potrebné zistiĢ, že je to ten istý Ježiš, ktorý so všetkými svojimi gestami, slovami, zázrakmi, ktorý s celou svojou
prítomnosĢou vovádza od videnia þloveka z mäsa a kostí k tajomstvu spoznania Slova samotného Boha v tomto tele. VidieĢ fyzicky je v celom Jánovom evanjeliu cesta prístupu do Tajomstva. Táto pedagogika videnia sa tiahne celým Jánovým
evanjeliom ako þervená niĢ.
1. Prvým výrazom, ktorý sa používa na opísanie videnia v Jánovom evanjeliu, je slovo spozorovaĢ, zazrieĢ - blépein ȕȜȑʌİȚȞ. Nachádzame ho v úvodnej scéne Jánovho evanjelia - pri krste v Jordáne, kedy Ján KrstiteĐ spozoruje, zazrie Ježiša: «Keć na druhý deĖ videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „HĐa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech
sveta» (Jn 1,29).
2. Druhým výrazom, ktorý je najþastejším používaným slovesom v Jánovom evanjeliu, je slovo theórein - ĬİȦȡİȚȞ z ktorého pochádza nám známe slovo teória. Toto slovo opisuje bádavý, skúmavý pohĐad niekoho, kto starostlivo
pozoruje - jednoducho teoretizuje o nejakej skutoþnosti. Používa sa vtedy, keć ide o výnimoþné veci - ako sú napríklad znamenia, ktoré Ježiš robil: «Keć bol cez veĐkonoþné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo
videli znamenia, ktoré robil. (Jn 2,23); Toto sloveso sa veĐmi þasto spája so slovesom veriĢ v Ježiša: «Lebo vôĐa
môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal veþný život; a ja ho vzkriesim v posledný deĖ.» (Jn
6,40); alebo: «A kto vidí mĖa, vidí toho, ktorý ma poslal.» (Jn 12,45): Toto pozorne pozorovaĢ je už pohĐadom viery. Také isté slovo je použité aj pri Poslednej veþeri, keć uþeníci uprene, pozorne pozorovali, vnímali, sledovali Ježiša, ktorý hovoril, že ich opustí. «SpravodlivosĢ je, že idem k Otcovi a už ma neuvidíte; Ešte chvíĐku a už ma neuvidíte a zasa chvíĐku a uvidíte ma. Niektorí z jeho uþeníkov si medzi sebou hovorili: „ýo je to, že nám hovorí: »Ešte chvíĐku a neuvidíte ma a zasa chvíĐku a uvidíte ma,« a: »Idem k Otcovi«?“; Ježiš spoznal, že sa ho chcú opýtaĢ,
a povedal im: „Dohadujete sa medzi sebou o tom, že som povedal: »Ešte chvíĐku a neuvidíte ma a zasa chvíĐku a
uvidíte ma«? (Jn 16,10.16.17.19).
3. Tretie sloveso je theásasthai - șİȐıĮıșĮȚ. Týmto slovom sa robí krok vpred - prekladáme ho ako pozorovaĢ, hĎbaĢ,
nazeraĢ, kontemplovaĢ. A tak, ako hovorí von Balthasar - nejde tu o platónovský štýl nazerania, ale ide o to, že sto-
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jím zoþi-voþi faktickej skutoþnosti. Je to vlastne pohĐad þloveka, ktorý s úžasom rozpozná krásu pozorovaného objektu, a preto hĐadá, ako by mohol preniknúĢ do tohto tajomstva. Podobne ako v starovekom divadle - za udalosĢami a osobnosĢami, ktoré stvárĖujú nejakú hru, rozpoznávam realitu vlastného života alebo života iných. Keć to
aplikujeme na Ježiša, budeme vidieĢ Ježiša, ktorého uþeníci pozorovali svojimi Đudskými, telesnými oþami, ale
v ktorom s úžasom objavili slávu jednorodeného Syna prichádzajúceho od Otca: «My sme uvideli jeho slávu, slávu,
akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.» (Jn 1,14). Pozorný a užasnutý - þiže kontemplatívny pohĐad uþeníkov na Ježiša objavuje v Ježišovi jeho pôvod u Otca.
4. Posledným slovom, ktoré sa najviac prekladá ako naše slovo vidieĢ je slovo heóraka - ȑȫȡĮțĮ - ako po našom
heuréka, keć þlovek objaví nieþo fascinujúce, nové, hlboké. ýo sa týka Ježiša, toto sloveso opisuje to, þo v Ėom
objaví pozorný a užasnutý pohĐad a þo sa vćaka tejto vlastnej skúsenosti zo stretnutia s Kristovým Tajomstvom hlboko vpíše do Đudskej pamäti. Môžeme si všimnúĢ, že vždy, keć Ján používa toto sloveso vidieĢ, je Ježiš rozpoznaný ako sväté miesto, kde sa prejavuje a dáva spoznávaĢ sám Boh ako chrám Božej prítomnosti, dom alebo, lepšie povedané, miesto prebývania samotného Boha. Jedine v tomto kontexte sa nám vyjasní centrálny verš Jánovho evanjelia: «Ježiš mu vravel: "Filip, toĐký þas som s vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mĖa, vidí Otca"» (Jn 14,9).
VidieĢ Ježiša a uchovaĢ si tento vnútorný pohĐad viery hlboko vo svojej pamäti znamená spoznaĢ v Ježišovi miesto,
v ktorom sa nachádza samotný Otec, ktorý je prítomný vo svojom Synovi ako v príbytku.
Dynamizmus slovesa vidieĢ v Jánovom evanjeliu je teda nasledovný: Najskôr nieþo, niekoho zazriem, akoby prešiel popri mne ako jeden z mnohých Đudí þi udalostí. Je to neutrálny postoj všednosti. Ak ma však nieþo zaujme, tak sa do
toho opriem a zaþnem to pozornejšie sledovaĢ. Tu už ide v prípade kresĢanstva o zaþiatok viery v Ježiša. Tretím krokom je,
keć zaþnem vidieĢ poza udalosti, þítaĢ medzi riadkami a zaþnem žasnúĢ nad tým, þo objavujem. Ide tu akoby o horiace
srdcia Emauzských uþeníkov. Ešte nevidím jasne, ale postupne prenikám do Tajomstva. A vrcholom je, keć vykríknem
heuréka, lebo som v Ježišovi objavil Boha - priþom už nepotrebujem chrám, lebo v Ježišovi sa Bohu klaniam v Duchu a
v Pravde tam, kde je.
A teraz si položte otázky: Som þlovekom, o ktorom by Ján napísal aj dnes: «ýo bolo od poþiatku, þo sme poþuli, þo
sme na vlastné oþi videli, na þo sme hĐadeli a þoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života»? Vychovávam seba
aj iných k dynamike viery? Dosiahol(a) som vieru v Ježiša podĐa štvrtého stupĖa slovesa vidieĢ v Jánovom evanjeliu?

Bohoslužby poþas VeĐkej noci 2016:
Zelený štvrtok

17,00 Vyšný;

18,30 Farský

Veđký piatok

15,00 Farský – krížová cesta + Obrady VeĐkého piatka

Biela sobota

18,00 Farský – VeĐkonoþná vigília

Veđkonoÿná nedeđa

7,20 Farský;

8,45 Farský;

10,15 Vyšný

Veđkonoÿný pondelok

7,20 Farský;

8,45 Farský;

10,15 Vyšný
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Základná škola s materskou školou þierne - Vyšný koniec
Koledovali u priateđov v Istebnej
Predvianoþný þas využili žiaþky 3. roþníka ZŠ s MŠ ýierne Vyšný koniec v sprievode s þlenkou školskej rady pani Alicou Kopáskovou a ZRŠ Mgr. Danou Oravcovou na priateĐskú návštevu
v družobnej škole u susedov v poĐskej Istebnej. Nádherne upravené dievþatá s dobrou náladou prekonali vzdialenosĢ tridsiatich
kilometrov v komforte osobných áut svojich chránenkýĖ a plné
oþakávania, i keć v hmlistom poþasí, pozorovali rozmanitú prírodu a architektúru nového prostredia. Na parkovisku pred školou sa ešte upravili a s oþakávaním vstúpili do krásne zrekonštruovanej budovy , kde ich oviala vôĖa histórie. Po niekoĐkých
prekonaných schodoch sme sa ocitli vo vestibule, kde sa
v zlomku sekundy zhromaždila celá škola detí. Nenápadne sme
sa zaþlenili do kolektívu a s úžasom sme sledovali dianie. ďubozvuþné tóny huslí a basy boli predzvesĢou príchodu miestnych
koledníkov, ktorí prišli zavinšovaĢ pánovi riaditeĐovi, uþiteĐom a
žiakom. Rytmické vianoþné piesne rozospievali každého žiaka
školy. Bolo fantastické sledovaĢ bezprostrednosĢ detí, ich obrovský záujem o spev s krásnou melódiou a rytmom. Takto naladení
sme sa presunuli do telocviþne, ktorá zároveĖ slúži ako sála,
pretože v þelnej þasti je javisko. Po oficiálnom otvorení a privítaní
hostí (nás) sa predstavili žiaci s divadielkom ,,Narodenie Ježiška“, ktorého prišli pozdraviĢ Traja králi, ale aj rozprávkové bytosti,
ýervená þiapoþka, Rybár a zlatá rybka, Janko a Marienka ...
Krásnym vstupom doplnili vystúpenie i naše deti. Anetka Kopasková hrou na heligónke, Katka Witosová hrou na flaute a Lucinka Voreková, Eli Klanduchová, Aćka Luþanová, Kristínka Balážová spevom piesní ,,Nesiem vám noviny“ a „Tichá noc“, ktorú
interpretovali v poĐskom jazyku. Posilnení priateĐstvom a srdeþnosĢou, vrátili sme sa cez susedné ýesko domov. Dievþatá,
obohatené o nové priateĐstvá a skúsenosti, s nadšením vyrozprávali spolužiakom svoje zážitky a dojmy. Mne zostáva veriĢ, že
desaĢroþná história priateĐských stretnutí bude pokraþovaĢ i
v roku 2016.

Mgr. Jana Baculová

Vianoÿný stolno-tenisový turnaj
Každoroþne sa na našej škole uskutoþĖuje turnaj našich žiakov
v stolnom tenise a nebolo tomu inak ani tento školský rok. Deti
sa systematicky pripravovali a zmerali si sily 18. decembra 2015.
SúĢažili v troch kategóriách.

Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ

Pasovanie prvákov
DĖa 18. 12. 2016 sa v našej škole konalo slávnostné pasovanie
prvákov. Každoroþnou tradíciou sa stalo, že prvákov uvádzajú do
„cechu školského“ naši najstarší žiaci.
Po zaujímavom programe došlo k najdôležitejšej þasti, kde pri
pasovaní meþom prváci zložili sĐub. Okrem diplomu so sĐubom
si odniesli aj malý darþek. Pasovanie skonþilo pohostením, na
ktoré ich pozval sám kráĐ. Prváþikom sa táto slávnosĢ veĐmi
páþila a zanechala v ich oþiach veĐa radosti a dojmov, z þoho sa
veĐmi tešíme.
Za pomoc ćakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pri organizácii
tohto milého podujatia.

1. kategória mladší žiaci:
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Meno žiaka
Patrik Miko
Jozef ýopko
René Kubic

Trieda
3.A
5.A
5.B

2. kategória žiaþky:
Umiestnenie
1. miesto

Meno
Linda Najdeková

Trieda
6.A
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2. miesto
3. miesto

Miriam Miková
Alica Najdeková

5.A
7.A

školstvo

Damián Benko
Filip Kubica
Peter Bárány
Dávid Putyra
Dávid Gelaþák
Michal Bárány
Lukáš Romanec
Erik Hadida
Andrej Jašurek
Branislav Cech
Patrik Cyprich

43,61 s
46,90 s
47,85 s
49,11 s
49,56 s
50,67 s
54,22 s
59,06 s
59,42 s
60,79 s
82,63 s

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DIEVýATÁ
Meno a priezvisko
Elena Bestvinová
Nikola Benþíková

Dosiahnutý þas Umiestnenie
43,59 s
1.
46,96 s
2.

Mgr. Dana Oravcová, Mgr. Đubomír Belko, Bc. Dominika
Oravcová
3. kategória starší žiaci:
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Meno
Michal Klušák
Michal Klužák
Marián Jendrišák

Trieda
8.A
8.A
7.B

Základný lyžiarsky výcvik
V termíne od 8. do 12. februára 2016 sa žiaci 7. A, 7. B a niektorí
žiaci 8. B zúþastnili základného lyžiarskeho výcviku, ktorý sa
konal v lyžiarskom stredisku Športcentum Ošþadnica.
Základný lyžiarsky výcvik bol organizovaný formou dennej dochádzky. Žiaci boli rozdelení do 3 skupín- úplní zaþiatoþníci,
zaþiatoþníci a pokroþilejší. CieĐom kurzu bolo nauþiĢ každého
zaþiatoþníka základné pohyby na lyžiach a pokroþilejších zdokonaliĢ v tom, þo už vedeli. Celý výcvik hodnotíme pozitívne. Poćakovanie patrí najmä zamestnancom lyžiarskeho strediska Športcentrum Ošþadnica, ktorí nám vytvorili podmienky na zdarný
priebeh lyžiarskeho výcviku. Poćakovanie patrí taktiež aj vodiþovi autobusu.
ýo je však najdôležitejšie, všetci žiaci sa vrátili domov zdraví a
veríme, že budú pokraþovaĢ a zdokonaĐovaĢ sa v zjazdovom
lyžovaní.
Výsledky žiakov v slalome
Základný lyžiarsky výcvik – 12.02.2016
CHLAPCI
Meno a priezvisko
Dosiahnutý þas
Tobiáš Jurga
36,82 s
Michael Zakucia
37,29 s
Aleš Balamucký
37,99 s
Patrik Majchrák
39,91 s
ďubomír Serafín
43,58 s

Umiestnenie
1.
2.
3.
4.
5.

Karneval v Materskej škole þierne - Vyšný koniec
„Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.“
K jedným z najoþakávanejších podujatí v našej materskej škole
neodmysliteĐne patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak.
DeĢúrence aj pani uþiteĐky, vystrojené v maskách od výmyslu
sveta, to roztoþili hneć zrána. Skúmavými pohĐadmi navzájom
hádali, kto sa skrýva pod akou maskou. Vzájomnou prehliadkou

všetkých masiek zaþala tá pravá fašiangová zábava, poþas ktorej sa všetci zvĚtali v tanci. Pri rezkej muzike s pravým fašiangovým pohostením ubehlo dopoludnie ani nevedno ako. V závere
boli všetci odmenení sladkou maškrtou. Aj vćaka rodiþom, ktorí
sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí, sme všetci prežili jedno þarovné dopoludnie plné radosti, obohatené o krásne
zážitky.
Za kolektív: Bc. Jana Lašová
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Základná škola þierne - Ústredie
Chemická show
Bez zveliþovania možno povedaĢ, že „Chemická show“, ktorú
si naši žiaci mohli pozrieĢ 1. 12. 2015 v Kultúrnom dome
ýierne -Ústredie, bola mimoriadnym zážitkom. Chemici, ktorí
predvádzali zaujímavé pokusy, nám pripadali ako kúzelníci,
ktorí vedia vyþarovaĢ zvláštny oheĖ, plazivú hmlu, rôzne
farebné hmoty napr. tekutý piesok, sloniu pastu a i. Aj touto
cestou sa snažíme žiakov motivovaĢ, aby si našli pozitívny
vzĢah k prírodným vedám, ktoré sú našou budúcnosĢou.
Ing. Marta Oškrobaná

Mikulášske tvorivé dielne
V Základnej škole ýierne – Ústredie sa opäĢ konali tradiþné
tvorivé dielne. Návštevníci si mohli kúpiĢ pekné výrobky na
vianoþnú dekoráciu, pochutnaĢ si na þerstvo upeþených oblátkach, prípadne si vyrobiĢ vlastný výrobok. Spolu s deĢmi
vyrábali mamiþky aj oteckovia . Pri výrobe sa každý úþastník
posilnil teplým þajom i koláþikom.
Mgr. Eva Gábrišová

né, vybraĢ najlepšie nebolo jednoduché. Napokon padlo rozhodnutie. V prednese poézie a prózy sa žiaci umiestnili nasledovne:
1. kategória:
POÉZIA:
1. miesto : S. Najdeková
4. A
2. miesto:
S. Gilániová
2. A
J. Kulla
2. A
3. miesto:
S. Urbanová
4. A
L. Mrmusová
3. A
PRÓZA:
1. miesto:
L. Haladejová
2. A
2. miesto:
L. Krenželáková 3. A
3. kategória:
PRÓZA:
1. miesto:
Natália Voreková 9. A
2. miesto: SoĖa Bednárová 8. A
Na všetkých zúþastnených þakala sladká odmena a víĢazi
boli odmenení potleskom a krásnymi cenami. Prednesy boli
presvedþivé, pôsobivé a originálne, všetci sme pri nich prežili
krásne popoludnie.
Do obvodného kola postúpili žiaþky Simona Najdeková, Lucia
Haladejová a Natália Voreková. Z obvodného kola si žiaþka
9. A triedy Natália Voreková priniesla 3. miesto. Všetkým
srdeþne blahoželáme!
Mgr. Anna þasnochová

Spomíname na Vianoce
Už od pondelka 21. 12. 2015 žiaci a uþitelia zo Základnej
školy ýierne – Ústredie prežívali radosĢ predvianoþného
obdobia. Žiaci ôsmeho roþníka si boli vychutnaĢ predvianoþný þas v medzinárodnej atmosfére v priestoroch dobrovoĐníckej organizácie KERIC v ýadci. Piati dobrovoĐníci: Manon
z Francúzska, Huyen z Vietnamu, Marieke z Holandska,
Maria z Talianska a Michaela z Rakúska nás previedli vianoþnými zvykmi a tradíciami ich krajiny. Žiaci sa pri interaktívnych aktivitách v anglickom jazyku dozvedeli veĐa informácií a nauþili sa i slovíþka ćalších jazykoch.
V utorok 22. 12. sa v priestoroch školy konala Vianoþná besiedka. Všetky triedy i školský klub si pripravili pestrý vianoþný program, a tak sa celá škola naladila sviatoþne – prostredníctvom kolied, básní, vinšovaþiek, piesní, tanca a
zdramatizovaných hier.
Ing. Beáta Jakubcová

„Krása slova“
DĖa 4. 2. 2016 sa v ZŠ ýierne - Ústredie uskutoþnilo školské
kolo súĢaže v umeleckom prednese poézie a prózy " Hviezdoslavov Kubín ". SúĢaže sa zúþastnilo 18 súĢažiacich. Príbehy veselé i vážne so záujmom poþúvala porota, ktorú tvorili
Mgr. Anna Pagáþová, Mgr. Anna Sulková, Mgr. Božena ýasnochová, Mgr. Anna ýasnochová Mgr. ďubica Kullová a do
poroty bol prizvaný i pán Ján Ćurica . Výkony to boli vydare-

Veÿerné pozorovanie
V piatok 26. februára sa koneþne vyjasnila obloha. hvezdáreĖ. Krásna obloha nám ponúkla nielen objekty našej ýlenovia astronomického krúžku zo ZŠ ýierne - Ústredie spolu
s ćalšími záujemcami o astronómiu navštívili Kysuckú Galaxie, ale aj objekty mimo nej. Okrem pozorovania hvezdárskym ćalekohĐadom mohli žiaci vizuálne pozorovaĢ aj súhvezdia ešte stále zimnej oblohy.
Mgr. Eva Gábrišová

3D na bicykli
Jedným z tragických javov cestnej premávky sú nehody detí
na bicykli. Pretože našou prioritou sú životy a zdravie detí,
rozhodli sme sa zapojiĢ do vzdelávacieho projektu, ktorého
cieĐom je zvýšenie bezpeþnosti na cestách, zvýšenie znalosti dopravných predpisov, zlepšenie orientácie, zvýšenie ohĐaduplnosti k ostatným úþastníkom cestnej premávky.
Do súĢaže sa zapojili deti na hodinách informatickej výchovy.
CieĐom súĢažiacich detí bola bezchybná jazda o þas
v reálnom mestskom prostredí. Projekt pripravila TERRA
GRANTA spolu s Nadáciou Volkswagen Slovakia.
Ing. Jana Kužmová
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Vzdelávacie, kultúrno - spoloÿenské a športové podujatia obce þierne uskutoÿnené
v mesiacoch január – marec 2016
24. január - KARNEVAL PRE MALÝCH I VEĐKÝCH
NedeĐné popoludnie v obci ýierne patrilo všetkým deĢom i dospelým, ktorí sa chceli zabaviĢ a preniesĢ sa na chvíĐu do ríše
rozprávok a fantázie.
Necelá stovka nápaditých masiek v kategórii deti MŠ, roþníky 1.
– 4., roþníky 5. – 9. a v kategórii dospelých súĢažila na tradiþnom
Karnevale pre malých i veĐkých v sále Kultúrneho domu v ýiernom v nedeĐu 24. januára 2016.
Robotia rodinka, vodníci, mimoni, þerti, þervené þiapoþky, piráti,
ježibaby, mimozemšĢania, strašidlá, múmia, Srdcová kráĐovná,
Klobuþník a mnoho iných oþarili aj tých, ktorí sa prišli len pozeraĢ. Prestávky medzi jednotlivými kategóriami vyplnili svojím
vystúpením mažoretky ýaþanky z ýadce a brušné taneþnice
Malika.
I keć porota vyberala desaĢ naj masiek z každej kategórie, žiadna maska neodišla bez odmeny. Karneval pokraþoval diskotékou
pre deti a ich rodiþov.
Za ceny ćakujeme všetkým sponzorom a za spoluprácu Komisii
kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.
Ćakujeme sponzorom podujatia: Josef Wawrzacz, Jaroslav Majchrák, ZdenČk Martaus, Magdaléna Belešová, Rudolf Stenchlák,
Jozef Maják, Karol Budoš, Milan Jurga, Marcela Baroniaková,
Lenka StráĖavová, Mariana Jurþagová.
31. január – RETRO ZÁBAVA VO WISLE
I keć tohtoroþná zima veĐmi snehu nepraje, organizátori tradiþného zábavného preteku vo Wisle - na starých drevených lyžiach
a v retro obleþení - si vždy poradia.
NedeĐa 31. januára opäĢ patrila tomuto obĐúbenému preteku.
Mnoho priaznivcov v retro kostýmoch sa postavilo na štartovaciu
dráhu na starom Jonidle, aby v štafetovom behu na starých drevených lyžiach (i tom, þo sa na ne podobalo) bojovali o þo najlepšie miesto. Avšak tu nik neprehráva!
Obec ýierne sa pravidelne zúþastĖuje tohto podujatia, ktoré je
sprevádzané aj kultúrnym programom. Goralská kapela, vláþiky,
konský záprah s koþom, obþerstvenie, diváci , moderátorka Maria Bujok, úþastníci v retro kostýmoch vytvárajú nezabudnuteĐnú
a veĐmi príjemnú atmosféru. Príćte sa presvedþiĢ o rok do Wisly
aj Vy!
Obec ýierne tentoraz reprezentovali: Helena Pajerová, Izabela
Bobulová, Iveta Bobulová, Ján Dej a Martin Fonš.

Slávnostný taneþný veþer pre žiakov ôsmeho roþníka pripravila
Príspevková organizácia TES ýierne v piatok 19. februára 2016.
Sála kultúrneho domu bola zaplnená vzácnymi hosĢami, ôsmakmi, ich kamarátmi a spolužiakmi, ktorí netrpezlivo þakali na
slávnostné zahájenie.
Po slávnostnom nástupe a otvorení taneþného parketu krásnym
valþíkom v podaní žiakov deviateho roþníka nasledovala prehliadka tancov a pre prihlásených odvážlivcov aj taneþná súĢaž.
Porota v zložení: Anna Pagáþová, Dominika Oravcová, Peter
Moják, Vladimír Fonš a Peter Najdek verejným hodnotením
známkovala súĢažné taneþné páry.
Na prvom mieste sa umiestnili Sára Krenželová a Kristián Jurica,
na druhom mieste Erika Lašová, Adrián Putyra, Dominika
Serafinová a Marek Laš a tretie miesto si vytancovali Nikola
Slichová a Michal Klušák.
Veþer pokraþoval rodiþovským tancom, taneþnými súĢažami pre
rodiþov, zábavnou tombolou a diskotékou. V kultúrnom programe
potešil všetkých prítomných hrou na heligónke Viktor Staš. Veþerom sprevádzala Iveta Bobulová.
29. február - ODOVZDÁVANIE HASIþSKÉHO VOZIDLA
ministrom vnútra SR Robertom KaliĖákom pre DHZ ýierne –
Vyšný koniec.
V programe vystúpila FSS ýernice a muži z FSk Ozvena.
13. marec – JOŽKO PÚþIK A JEHO KARIÉRNY RAST
Divadelné predstavenie DSJP z ýadce v sále Kultúrneho domu
v ýiernom.
20. marec
29. roþník Jozefovského behu – 9. roþník memoriálu Jána Konôpku. Bežecký pretek od šesĢroþných žiakov a žiaþky až po
ženy a mužov nad 60 rokov.
PRIPRAVUJEME:
1. máj - Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí
Oslavy vstupu do Európskej únie spojené s kultúrnym vystúpením a zdobením mája.

19. február – TANEþNÝ VEþER

8. máj - Celoobecná oslava Dėa matiek

Taneþný veþer ôsmeho roþníka zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný
koniec.

Zábavné vystúpenie hudobnej skupiny Duo YAMAHA pre všetky
mamiþky k ich sviatku v sále Kultúrneho domu.
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5. jún - Divadelné predstavenie pre deti k sviatku MDD

Európsky cyklistický piknik

Rozprávka pre všetky deti k ich sviatku MDD v sále Kultúrneho
domu.

Medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov v rámci
trojhraniÿnej spolupráce þR, SR, PR.

jún

Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková
organizácia TES ýierne

MDD - športový deė detí Kysuckého triangla
Športové zápolenie detí základných škôl zo Skalitého, Svrþinovca a ýierneho v areáli ŠK Svrþinovec.

Kontakt: 43 73 183, Email: bobulovaiveta@azet.sk
Zmena

podujatí

vyhradená

!

Obecná knižnica v þiernom
ce, Život, Nový þas bývanie. Knižný fond je neustále dopĎĖaný
novými titulmi.

„Za všetko, þo je vo mne dobré, vćaþím knihe.“
M. Gorkij
Všetkých stálych i nových þitateĐov srdeþne pozývame do príjemného prostredia Obecnej knižnice v ýiernom (budova ZŠ
s MŠ ýierne - Vyšný koniec).
Otváracia doba Obecnej knižnice v ýiernom:
pondelok
streda
piatok

8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

Knižnica poskytuje prezenþné a absenþné výpožiþné služby
kníh a þasopisov. V roku 2015 sa zakúpilo 226 ks kníh, k dispozícii sú þasopisy: Fifík, Vþielka, Zorniþka, Bravo, Kamarát, Kysu-

V knižnici v roku 2015 zaplatilo poplatok 405 þitateĐov, Z toho
262 detí, dospelých a dôchodcov 94, študentov 49.
V roku 2015 bolo uskutoþnených 60 vzdelávacích, kultúrnych
a spoloþenských podujatí (besedy, exkurzie, kvízy, výstavy,
výtvarné súĢaže, tajniþky...) s úþasĢou 1878 úþastníkov.
Zápisné na kalendárny rok 2016:
deti 0,50 €, študenti 1 €, dôchodcovia 1 €, dospelí 1,50 €.
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 január – marec 2016.
Vyhodnotenie zábavno-vedomostnej súģaže KOLOTOþ pre
žiakov základných škôl, exkurzie, besedy, súģaže.
11. január - 15. kolo Kolotoÿa

Po takmer trojtýždĖovej pauze sme sa opäĢ stretli v pondelok 11.
januára 2016. VíĢazmi poprázdninového 15. kola Kolotoþa sa
stali: Iza ýáková, 4. A a Miriam Miková, 5. A, obe zo ZŠ s MŠ
ýierne – Vyšný koniec. SúĢažilo vás spolu 38.

25. január - 17. kolo Kolotoÿa

I keć sme sa 25. januára 2016 nestretli (pretože ste mali prázdniny), vyhodnotenie 17. kola Kolotoþa ste sa doþkali až 3. februára 2016. Z veĐkého množstva správnych odpovedí žiakov
z druhého stupĖa bola vylosovaná a vecnú odmenu získava
Lenka Kyrisová zo 7. B, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
Z prvého stupĖa najväþší poþet bodov dosiahla Katarína Witosová z 3. A, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec. SúĢažilo vás spolu 31.

18. január - 16. kolo Kolotoÿa

Nový kalendárny rok pokraþuje už 16. kolom Kolotoþa.
V pondelok 18. januára 2016 sa pri desiatich otázkach zo všeobecného prehĐadu darilo a víĢazmi sa stali títo vylosovaní šĢastlivci: Soniþka Najdeková z 2. A a Viktória Koperová z 5. A, obe
zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec. SúĢažilo vás spolu 32.

8. február - 18. kolo Kolotoÿa

V 18. kole vás súĢažilo rovných tridsaĢ. S plným poþtom bodov
boli vylosované: Sylvia ýasnochová, 3. A, ZŠ ýierne – Ústredie
a Viktória Koperová, 5. A, ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
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15. február - 19. kolo Kolotoÿa

TridsaĢšesĢ súĢažiacich v 19. kole Kolotoþa sa 15. februára pokúsilo zodpovedaĢ þo najsprávnejšie desaĢ otázok.
Z najväþšieho poþtu správnych odpovedí boli vylosované: Simona Luþanová zo 4. A a Daniel Jurþík z 5. A, obaja zo ZŠ s MŠ
ýierne – Vyšný koniec.
22. február - 20. kolo Kolotoÿa

Rovných štyridsaĢ súĢažiacich v okrúhlom dvadsiatom kole Kolotoþa súĢažilo v pondelok 22. februára 2016. Vecnú odmenu získali vylosovaní šĢastlivci: Ela Klanduchová z 3.A a Adam Kubica
z 5. A, obaja zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.

kultúra a šport

hlavách aj niekoĐko kilometrov - a i napriek tomu im nemizne
úsmev na tvárach, na nás zapôsobilo. Dozvedeli sme sa, že
v Ghane si nezávidia. Jeden druhému doprajú a tešia sa, ak je
niekto z ich blízkych obdarovaný. Uvedomili sme si, ako veĐmi sa
ich život líši od toho nášho.
Besedu spestrili výrobky obyvateĐov Ghany, ktoré pani Ema
priniesla so sebou ukázaĢ- náušnice, náhrdelníky, tašku, látky,
obleþenie. Bolo to dvojhodinové pútavé a veĐmi pouþné rozprávanie.
Alica Najdeková, žiaÿka 7. roÿ.,
ZŠ s MŠ þierne – Vyšný koniec

Obecná knižnica v þiernom pripravuje:

25. február - beseda o Ghane

Zaujímavú besedu o západoafrickom štáte Ghana pripravila pre
žiakov 7. roþníkov ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec vo štvrtok 25.
februára 2016 Obecná knižnica v ýiernom. Rozprávanie spolu s
fotografiami Emy Homolovej nás veĐmi zaujalo. Dozvedeli sme
sa o živote detí i dospelých v tejto africkej krajine. Práca malých
detí, nosenie Ģažkých obrovských nádob plných vody na ich

- besedy, exkurzie, výtvarné súĢaže, ćalšie kolá Kolotoþa, pasovanie druháþikov do „Cechu vzorného þitateĐa“ Jeho kráĐovskou
výsosĢou kráĐom Gregorom, Andersenovu noc, stále nové knihy...

MAREC - MESIAC KNIHY
„Knihy sú pre Đudí tým, þím sú pre vtákov krídla.“ John Ruskin
PREDAJNÁ VÝSTAVA KNÍH
Všetkých srdeþne pozývame na predajnú výstavu kníh vydavateĐstva FoniBook do Obecnej knižnice
v ýiernom, ktorá potrvá do 24. marca 2016.
Z pestrej ponuky si môžete vybraĢ detské knihy, náuþnú literatúru, knihy na voĐný þas, romány pre dospelých a mnoho iných. Vystavovaných je spolu šesĢdesiatdva titulov.

MAREC - MESIAC KNIHY – DOPLĖOVAþKA S TAJNIþKOU
Každoroþne máme pre vás pripravenú pri príležitosti sviatku Mesiaca knihy doplĖovaþku s tajniþkou – nebude tomu inak ani tento
marec. Jedna je pre žiakov I. stupĖa ZŠ a druhá pre žiakov II. stupĖa ZŠ. Verím, že sa nieþo nové pri doplĖovaní dozviete, nieþo si
zopakujete a aj sa pobavíte.
Vyplnenú doplėovaÿku, prosím, prineste do Obecnej knižnice v þiernom do 31. marca 2016. Zo správnych odpovedí budú
z každého stupėa vylosovaní traja šģastní výhercovia, ktorí získajú vecné odmeny.

Marec – MESIAC KNIHY tajniÿka pre 1. – 4. roÿník
Ukrýva priezvisko autora tohto múdreho výroku:
„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie.“
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kultúra a šport

tajniÿka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Starý stroj používaný ako zbraĖ, slúžil
na vystreĐovanie kameĖov (inak aj názov
þeskej skupiny)
2. Priezvisko autora kníh: JeleĖvízor,
Drevený tato

3. Uhádni hádanku: Vždy ide a niþ neje,
Đudí þistí, aj ich nosí. ýo je to?
4. Otcova sestra je tvoja?
5. ýo je podĐa teba karotka
6. Opakom smutného je...

7. Lepší vrabec v hrsti, ako holub na...
8. Kamarát Makulienky

Marec – MESIAC KNIHY tajniÿka pre 5. – 9. roÿníky
Ukrýva priezvisko autora tohto múdreho výroku:
„NemilovaĢ knihu, znamená nemilovaĢ múdrosĢ, a nemilovaĢ múdrosĢ, znamená stávaĢ sa hlupákom.“
tajniÿka
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
1. Pilotný priestor, sedadlo pre pilota
2. DoplĖ príslovie: OheĖ je na úžitok
i na...
3. Sprevádzanie reþi výrazom tváre

4. Predmet, ktorý nosíme pre šĢastie a
ochranu
5. Okolo ktorej z hviezd obieha Zem
6. Starogrécky boh podsvetia

7. Obor s jedným okom uprostred hlavy
8. Nie hladný

Nezabudni, vyplnenú tajniþku prines do Obecnej knižnice v ýiernom do 31. marca 2016. Traja šĢastlivci z každej kategórie získajú po
vecnej odmene.
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice v ýiernom. Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk
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spoloþenská rubrika

Za obdobie január 2016 – február 2015
Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...
Nela Masaryková, Klára Koriþárová,
Matteo Benko, Jakub Kadela, Ema
Cyprichová, Tomáš Prieþko, Matej
Vorek, Teresa Kubíková, Arthur Backa,
Michaela Lašová, Agáta Strýþková,
Karolína Petráková

Navždy nás opustili...

9HURQD3RKDQþHQtNRYi)UDQWLãHNâYDQFiU3HWHU.XULF2QGUHM0DUWLQLDN
$QQD-XULFRYi$JQHVD%DODPXFNi-8'U3DYRO6ORYiN3DYROâLPXUGD
)UDQWLãHN8UEiQHN3DYRO*URFKDO.DWDUtQD-DãHNRYi

Prehđad o poÿte a stave obyvateđov obce þierne k 31.12.2015
V roku 2015 sa do obce prihlásilo 44 obþanov – 26 mužov a 18 žien. Odhlásilo sa 33 obþanov – 14 mužov a 19 žien.
Z toho l obþan sa odhlásil do Írska. Narodilo sa 51 detí, z toho 23 chlapcov a 28 dievþat. Zomrelo 46 obþanov – 26 mužov
a 20 žien. K 31. decembru 2015 bolo v obci ýierne evidovaných celkom 4 397 obyvateĐov – 2 228 mužov a 2 169 žien.

Pohrebná služba “HARMÓNIA“

Ođga Gettinová (kostolníÿka)
0908 923 476
þierne, Vyšný koniec ÿ. 726

NON-STOP

Kompletné vybavenie pohrebu:
-

Úprava zosnulého ( umývanie, obliekanie )
Uloženie zosnulého do hrobu
Modlenie za zosnulého ( pesniþky )
Úprava vencov a kytíc v kostole, dome nádeje
Odvoz a dovoz zosnulého ( aj zo zahraniþia )
Predaj truhiel ,vencov, krížov, kytíc, sviec
Smútoþné náležitosti k pohrebu ( matrika, sociálne )
- Služba kĖazovi pri pohrebných obradoch

HARMÓNIA VÁM POMÔŽE ZMIERNIġ SMÚTOK A ŽIAď. KOMPLEXNÉ SLUŽBY NEPRETRŽITE - VOLAJTE 0908
923476.
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informaþný kaleidoskop

Hodnotiaca správa o ÿinnosti DHZ þierne - Vyšný koniec za rok 2015
þlenskú základėu ku dnešnému dĖu tvorí 45 þlenov, za ktorých
odvádzame þlenské príspevky na okresný výbor. Pri osobnom
výbere þlenských príspevkov sa rozprávame s þlenmi o ich vzĢahu k našej organizácii tak, aby naša hasiþská organizácia bola
kvalitná nielen v poþte þlenov, ale hlavne v práci pri plnení úloh.

Goralský pohár :
Celkové umiestnenie v lige je 13. miesto s poþtom bodov 81.
Získali sme titul najkrajšia mašina GP a v ćalšej kategórii sme
boli zvolení družstvami GP za ýierneho koĖa GP pre sezónu
2016.

Schôdzková ÿinnosģ. Výbor sa schádzal podĐa plánu práce
a potreby celkom 10- krát. Na stretnutiach boli riešené úlohy
vyplývajúce z plánu práce, prevencie, výcviku, súĢaží a brigád.

Ćalšie pohárové súĢaže:
ýadca
4. miesto
Skalité
2. miesto
OldĜichovice
1. miesto
Ošþadnica
N
Klokoþov
N
KorĖa
N
ýierne
4. miesto
Raková Švédska trojka- najrýchlejší zadok: 1. miesto
ÚþasĢ: Dolní Lišná, Dolní Lomná, Hrádek, ChotČbuz, Nýdek,
Píseþná, Milikov, Horní Domaslovice, Raková, Hrádek /noþná
súĢaž/, ýeský ġešín- Mosty
Starší páni nad 40 rokov: Stará Bystrica - 1.miesto

Preventívne protipožiarne prehliadky, ktoré je potrebné robiĢ
minimálne raz za 5 rokov, vykonávame postupne. V roku 2015
bolo kontrolovaných 10 domov, þo je minimum. Hlásenie
o preventívnej kontrolnej þinnosti bolo odoslané na OVDPO.
Zistený stav sa zapisuje do záznamníkov.
Kultúrno - spoloÿenská oblasģ. Pri príležitosti sviatku nášho
patróna sv. Floriána sme sa zúþastnili sv. omše individuálne.
Tajomníþka Mgr. Dana Oravcová v Ošþadnici, František Malík,
A. Laš, ď. Hruštinec, M. Malík vo Svrþinovci. Významným podujatím, na ktorom sa zúþastnilo 32 þlenov, bola oslava 1. mája na
Trojmedzí a slávnostné vysvätenie kameĖa s orientaþnou tabuĐou. Ćalším významným podujatím bolo augustové slávenie
eucharistie, kde sa zúþastnili všetci þlenovia. Zorganizovali sme
taneþnú zábavu na Polesí, ktorá sa stala tradíciou pre miestnych
obyvateĐov a široké okolie, a to pod vedením Ing. Michala Jendrišáka, družstva mužov a žien a druhý roþník tradiþnej zabíjaþky pod vedením veliteĐa Milana Moravca v hasiþskej zbrojnici,
ktorá si tiež vyslúžila vysoké uznanie. Uskutoþnili sme pochovanie basy pre þlenov a verejnosĢ.
Výcviková oblasģ: Na úrovni výcviku žiakov pokraþujeme
vo výbornej spolupráci s vedením ZŠ s MŠ, ktoré nám bezplatne
prenajíma telocviþĖu a finanþne zabezpeþuje prácu vedúceho
mládeže, ako i zakúpenie pohárov a upomienkových darþekov
prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Pod vedením vedúceho
mládeže pána Miroslava Malíka sme získali cenné trofeje:
Zákopþie
Ošþadnica
Ošþadnica o. kolo
Dolní Lomná
Mosty u Jablunkova
Milikov
Makov
Staškov
Klubina

3. miesto
2. miesto
3. a 1. miesto
2. miesto
7. miesto
4. miesto
3. miesto
4. miesto
1. miesto

Z dôvodu rekonštrukcie výcvikového ihriska sme v roku 2015
neorganizovali súĢaž „O pohár riaditeĐa školy“.
Výcvik mužov: Na súĢaže sa mužstvo pripravovalo už
v zimných mesiacoch v školskej telocviþni. V roku 2015 sa družstvo zapojilo do Goralského pohára v ýR. Výsledky súĢaží pod
vedením Ing. Michala Jendrišáka:

12. roÿník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súģaže
Pripravovala : Mgr. Dana Oravcová
Okresné kolo výber zo 103 prác:
Kategória - 1. miesto - Ema Matysová, 4.B
Kategória - 3. miesto - Anna Grochalová, 6.A / Belko/
Kategória - 1. miesto - Branko Cech, 7.B
2. miesto - Alexandra Gonþšáková, 7.B
3. miesto - Ján ýasnocha, 7.B
S výbornými výsledkami sme postúpili do celoslovenského kola,
kde sme sa neumiestnili na prvých troch miestach, ale bolo nám
vyjadrené poćakovanie za dôstojnú reprezentáciu.
Oblasģ starostlivosti o techniku:
1. Zaslali sme žiadosĢ o pridelenie hasiþského auta Iveko- zatiaĐ
neúspešne.
2. Oprava hasiþskej Avie – z pridelených prostriedkov obce vo
výške 800 €.
3. Prevzatie protipovodĖového vozíka – 13.11.2015 v Žiline od
ministra vnútra R. KaliĖáka. Vozík prevzal starosta obce
Ing. Pavol Gomola, tajomníþka DHZ Mgr. Dana Oravcová,
Ing. Michal Jendrišák a Peter Putyra.

