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bude vás zaujímaĢ...

Príhovor starostu ...
Miestne komunikácie
Naša obec je veĐmi þlenitá. Má 60 osád a ulíc a 48 km miestnych komunikácií. V uplynulých rokoch sa na území našej
obce realizovali dve veĐké, ale pritom veĐmi potrebné investície
– plynofikácia a odkanalizovanie obce. Taktiež naša obec bola
výrazne zasiahnutá výstavbou diaĐnice D3. Týmito stavbami
boli zasiahnuté 2/3 miestnych komunikácií, pretože potrubie
na inžinierske siete – plyn, pitná voda, splašková kanalizácia –
sa umiestĖovali najmä do ciest. Všetky cesty bolo nutné spätne opraviĢ. V súþasnej dobe je potrebné opraviĢ ešte 4,8 km –
t. j. 10 % z celkovej dĎžky. Nie je to veĐký rozsah prác, dá sa to
stihnúĢ za dva-tri roky. Rekonštrukcia a oprava miestnych
komunikácií predstavuje nikdy nekonþiaci sa proces, pretože
životnosĢ ciest je þasovo obmedzená.
Kećže chceme obec rozvíjaĢ komplexne, to znamená finanþne
zabezpeþiĢ chod všetkých školských zariadení, zabezpeþiĢ
prevádzku – rekonštrukciu verejného osvetlenia, podporiĢ
záujmové združenia, šport, modernizovaĢ verejné priestranstvá (námestia), pripraviĢ nové územia na výstavbu rodinných
domov, zrekonštruovaĢ vnútorné priestory verejných budov,
v jednom roku sa nedá dokonþiĢ oprava všetkých poškodených miestnych komunikácií.
Ak by obec riešila iba túto problematiku – opravu
a rekonštrukciu miestnych komunikácií, tak by sa pozastavil
rozvojový program v iných veĐmi dôležitých oblastiach, ktoré
som v predošlých vetách spomenul. Všetci vieme, že každá
oblasĢ je veĐmi dôležitá.
Preto vás chcem poprosiĢ o trpezlivosĢ, oprava úsekov poškodených ciest v dĎžke 4,8 km sa zrealizuje do 3 rokov. Ide
o miestne komunikácie v osadách: U Romancov, U Capkov,
U Janka, Brehy, osady pri starom futbalovom ihrisku, U Slivkov, U Mojov, U Šimankov, U Šverkov, U Chovancov, U Vorkov, Sihelky, Jalovce, radová výstavba U Juricov, U Gorilov,
výjazd od bytoviek poĐnohospodárskeho družstva, odstavná
plocha popri ceste do osady Grochalov, úsek Doliny – Stašov
cintorín, za ýerchĐou. Zoznam ciest urþených na opravu je
urobený bez poradia. Každá z týchto ciest je pre obec aj pre
obþanov rovnako dôležitá. Niektoré z týchto ciest disponujú
iba povrchom – tráva, hlina, iné sú štrkové, ćalšie s poškodeným asfaltom alebo poškodeným betónom. Miestne komunikácie boli najviac zasiahnuté dvomi stavbami – odkanalizovaním obce a plynofikáciou.
Je veĐkou chybou, že náš štát pri eurofondoch nezahrnul do
svojich priorít miestne komunikácie a chodníky. Preto je každá
obec nútená financovaĢ ich iba zo svojho vlastného rozpoþtu.
Výhodu majú tie obce, kde dĎžka miestnych komunikácií nie je
príliš veĐká – sú to väþšinou dediny na južnom a východnom
Slovensku. Celá dedina je „pokope“ postavená v piatich - šiestich uliciach. Naša obec je þlenitá, domþeky sú na kopcoch aj
v údoliach Beskýd. Je veĐmi pekná, ale finanþne nároþná,
v zime na údržbu a v letnom období na opravy poškodených
þastí ciest.

Preto nové osady, ktoré budujeme a chceme budovaĢ, majú
všetky potrebné inžinierske siete zabudované v telese cesty
ešte pred výstavbou samotných rodinných domov. Je to predovšetkým z dôvodu, aby následne do týchto ciest nebolo
nutné niþ ćalšie dokladaĢ a poškodzovaĢ ich. Tieto cesty majú
dlhšiu životnosĢ oproti cestám, do ktorých sa viackrát zasahovalo.

Tuhý komunálny odpad
Životné prostredie, ktoré sme od svojich pradedov zdedili þisté, je v súþasnej dobe necitlivo zaĢažené našimi odpadmi. Zo
zmesového odpadu z našich domácností by sa bez problémov
dalo do triedeného zberu zaradiĢ približne 30 % – sklo, papier, plasty, kov. Potenciálne recyklovateĐných materiálov by
bolo podstatne viac. U nás v obci je to 8 % vyseparovaných
zložiek, ostatné skonþia ako zmesový odpad.
Obec zo svojho rozpoþtu roþne dopláca vyše 33 tis. € – rozdiel
medzi príjmami a výdavkami za TKO. Za tieto financie by sa
dalo každý rok opraviĢ viac ako 600 m miestnej komunikácie.
Náklady na TKO v našej obci i v tomto roku opäĢ vzrástli.
Z týchto dôvodov musela obec pristúpiĢ k úprave poplatkov za
TKO na rok 2018, opätovne sa navýšil objem zmesového
odpadu a percento vytriedených zložiek ostalo na úrovni roku
2016. Aj napriek tomu bude obec v budúcom roku dotovaĢ
TKO sumou 33 tis. € – rozdiel medzi nákladmi a príjmami
obce za TKO.
V štátoch západnej Európy obyvatelia platia za odpad plnú
sumu. Zaplatí ho ten, kto ho vytvorí, to znamená obþan alebo
firma.
Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje nový zákon –
poplatky za zmesový odpad sa zvýšia, budú rozdielne. To
znamená, kde sa bude triediĢ, bude poplatok za skladovanie
nižší ako tam, kde sa triedi málo alebo sa netriedi vôbec. Aj
preto všetci hĐadajme riešenie, ako predchádzaĢ vzniku odpadu, ako ho triediĢ a recyklovaĢ. Musíme konštatovaĢ, že
v triedení odpadov máme ešte veĐké rezervy. Slovensko je na
chvoste EÚ, þo sa týka miery recyklácie.
Štát, aby „donútil“ obþanov k väþšej zodpovednosti a tým aj
k zvýšeniu percenta separácie, zvýšil a ćalej bude navyšovaĢ
poplatky za netriedený, to znamená zmesový odpad.

Stavba cezhraniÿného komunikaÿného spojenia Jaworzynka – þierne – Skalité, 2. etapa
Naša obec sa spolu s poĐskou Gminou Istebna v minulom
roku zapojila do výzvy v rámci Programu cezhraniþnej spolupráce Interreg V A PoĐsko – Slovenská republika 2014 – 2020.
Náš spoloþne vytvorený projekt bol úspešný a schválený. DĖa
1. 2. 2017 bola v Krakowe podpísaná zmluva a zaþalo sa
s realizáciou projektu. U oboch partnerov prebiehali verejné
obstarávania, na základe ktorých sa následne vybral zhotoviteĐ stavby. Uvedená stavba bola uverejnená vo Vestníku ve-
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rejného obstarávania 2. 3. 2017. SúĢažné podklady si prevzalo
24 firiem, z toho 12 firiem predložilo cenové ponuky. Pre námietky niektorých firiem, ktoré predložili cenové ponuky na
túto stavbu, sme museli 2-krát Úrad pre verejné obstarávanie
požiadaĢ o ich riešenie. Systém verejného obstarávania je
veĐmi zložitý a þasovo nároþný proces. Zákon o verejnom
obstarávaní bol od roku 1990 takmer 20-krát novelizovaný.
VzhĐadom na skutoþnosti, ktoré nastali v priebehu súĢaže,
proces verejného obstarávania sa nám podarilo ukonþiĢ až
teraz. Obec uzatvorila zmluvu na vyššie uvedenú stavbu
v decembri 2017. Následne sme spoloþne s dodávateĐom
stavebných prác vyhotovili harmonogram prác. V zimnom
období bude dovezený materiál, objednajú sa všetky komponenty potrebné na realizáciu stavby – oceĐové konštrukcie,
zvodidlá a ćalšie.
Je dobré, že hrubá stavba tejto cesty je už zrealizovaná. Po jej
dokonþení sa tomuto regiónu otvoria ćalšie nové možnosti
nielen na spoluprácu, ale aj na všetky služby spojené
s turistickým ruchom. Navyše, touto cestou sa ešte viac spoja
dva slovanské národy. RôznorodosĢ kultúr nás všetkých obohatí.

Oprava spevnenia a stabilizácia dna rieky v osade
U Grochalov

bude vás zaujímaĢ...

a navyše boli naklonené do prietoþného profilu. Práce budú aj
naćalej pokraþovaĢ podĐa poveternostných podmienok aj
v ćalšom roku. Výsledkom bude stabilizácia dna a spevnenie
brehu rieky v tejto osade.

Poradenské a právne služby pre obÿanov
Chceme urobiĢ prieskum medzi obþanmi, zistiĢ, þi by ste
o takéto služby mali záujem. Naša obec využíva pri svojom
výkone poradenské a právne služby JUDr. Petra Strapáþa.
Chceli by sme ich rozšíriĢ aj o služby pre obþanov. Ak by
o takéto služby bol záujem, je možné dohodnúĢ termíny stretnutí. Poradenské služby by boli poskytované v priestoroch
obecného úradu, buć v sále kultúrneho domu, alebo v zasadacej miestnosti.
Vážení obþania,
nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti Vám zahoja a tá
láska so zdravím sa snúbia, na Vianoce majú byĢ šĢastní
všetci Đudia. A šĢastie, zdravie a Božie požehnanie nech
sprevádzajú Vaše kroky aj v novom roku 2018.
To Vám úprimne želám spoloþne s poslancami obecného
zastupiteĐstva, pracovníkmi obecného úradu a TES.

Pred samotnou opravou sa odstránilo 16 ks jelší a 18 ks vĚb,
ktoré rástli v prietoþnom profile toku rieky ýierĖanky. Dreviny
bolo nutné odstrániĢ, pretože znemožĖovali vykonanie opravy

Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteđstvo
19. októbra 2017 sa konalo obecné zastupiteĐstvo v ýiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu poslanci
schválili toto uznesenie:

9. ŽiadosĢ Antona Birtusa, ýierne 1008 a Michaely Kubalíkovej,
Svrþinovec 195 o odkúpenie pozemku v osade U Boškov –
PavĐoškov podĐa zastavovacieho plánu – RD 6.

Obecné zastupiteđstvo v þiernom

10. ŽiadosĢ Róberta Strýþka a manž. Marianny, Svrþinovec 1122
o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – PavĐoškov podĐa
zastavovacieho plánu – RD 8.

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. Správy o výchovno-vyuþovacích výsledkoch škôl a školských
zariadení v školskom roku 2016/2017.
3. Správu starostu obce o výstavbe v obci a zhodnotení nedostatkov spojených s diaĐnicou D3 Svrþinovec – Skalité.
4. Správu starostu obce o medzinárodných projektoch.
5. Správu nezávislého audítora za individuálnu úþtovú závierku
a konsolidovanú úþtovnú závierku za rok 2016.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave rozpoþtu obce
þ. 3/2017.
7. Správu o platení poplatkov za odvoz TKO v roku 2017.
8. Správu o platení dane z nehnuteĐnosti v roku 2017.

11. ŽiadosĢ Dariny Menovej, ýierne 475 o odkúpenie pozemku
v osade U Boškov – PavĐoškov podĐa zastavovacieho plánu –
RD 1.
12. ŽiadosĢ Martiny Jašurkovej, ýierne 1064 o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – PavĐoškov podĐa zastavovacieho
plánu – RD 15.
13. ŽiadosĢ Petra Majáka a manž. Dominiky, ýierne 509 o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – PavĐoškov podĐa zastavovacieho plánu – RD 9.
14. ŽiadosĢ Evy Korþekovej, ýierne 1151 o odkúpenie pozemku
v osade U Boškov – PavĐoškov podĐa zastavovacieho plánu –
RD 10.
15. ŽiadosĢ Pavla Mojáka, ýierne 772 o odkúpenie pozemku
v osade U Boškov – PavĐoškov podĐa zastavovacieho plánu –
RD 4.
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16. ŽiadosĢ Mgr. Martiny Vyskoþovej, Skalité 1466 o prenájom
nebytových priestorov na zriadenie prevádzky kaderníctva
(v súþasnosti obec nemá voĐné žiadne nebytové priestory).
17. ŽiadosĢ Základnej školy s MŠ ýierne-Vyšný koniec o navýšenie rozpoþtu na zhotovenie prístrešku pri materskej škole.
II. s c h v a đ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ćurica, Jozef Bazger, Milan
Jurga.
2. Výsledky hospodárenia obce ýierne k 30. 9. 2017.
3. Konsolidovanú výroþnú správu obce ýierne za rok 2016.
4. Monitorovaciu správu programového rozpoþtu za I. polrok
2017.
5. Úpravu rozpoþtu obce þ. 3/2017 (príloha þ. 1 tohto uznesenia).
6. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie TES ýierne
k 30. 9. 2017.
7. Nájomnú zmluvu þ. 30201/NZ-058/2017/ýierne/1019/Zdr medzi Obcou ýierne ako prenajímateĐom a NDS, a. s., Bratislava
ako nájomcom v súvislosti so stavbou diaĐnice D3 Svrþinovec –
Skalité:
- diel 215, LV þ. 2830, parcela þ. KNE – 7174/10, celková
výmera parcely 223 m2, objekt 811-13, výmera dielu 85
m2, druh pozemku „ostatná plocha“, spoluvlastnícky podiel
1/1, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 85,0000
m2, cena prenajímanej þasti pozemku podĐa ZP 57,63
€/rok,
- diel 218, LV þ. 2830, parcela þ. KNE – 7059/1, celková výmera parcely 373 m2, objekt 811-11, výmera dielu 373 m2,
druh pozemku „ostatná plocha“, spoluvlastnícky podiel 1/1,
výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 373,0000
m2, cena prenajímanej þasti pozemku podĐa ZP 252,89
€/rok,
- diel 837, LV þ. 2830, parcela þ. KNE -7059/3, celková výmera parcely 499 m2, objekt 811-11, výmera dielu 1 m2,
druh pozemku „ostatná plocha“, spoluvlastnícky podiel 1/1,
výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 1,0000 m2,
cena prenajímanej þasti pozemku podĐa ZP 0,68 €/rok,
- diel 219, LV þ. 2830, parcela þ KNE -7059/3, celková výmera parcely 499 m2, objekt 811-11, výmera dielu 84 m2, druh
pozemku „ostatná plocha“, spoluvlastnícky podiel 1/1, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 84,0000 m2,
cena prenajímanej þasti pozemku podĐa ZP 56,95 €/rok,
- diel 876, LV þ. 2830, parcela þ KNE – 7057/6, celková výmera parcely 772 m2, objekt 811-11, výmera dielu 2 m2,
druh pozemku „ostatná plocha“, spoluvlastnícky podiel 1/1,
výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 2,0000 m2,
cena prenajímanej þasti pozemku podĐa ZP 1,36 €/rok,
Spolu výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 545,0000
m2, spolu cena prenajímanej þasti pozemku podĐa ZP
369,51 €/rok.

bude vás zaujímaĢ...

Doba nájmu od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017.
8. Zámer odpredaĢ pozemky parc. KNC 3795/5 ostatná plocha s
výmerou 9 m2 a KNC 3795/6 ostatná plocha s výmerou 118 m2,
ktorých vlastníkom je obec ýierne v kat. území ýierne z dôvodu
osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateĐovi Jánovi
ýaneckému a manž. Martine, obidvaja bytom ýierne þ. 1246.
Odôvodnenie osobitného zreteĐa. Osobitný zreteĐ spoþíva v tom,
že pozemky sú v priamej spojitosti s nehnuteĐnosĢou žiadateĐa.
VzhĐadom na ich polohu a výmeru sú pre obec nevyužiteĐné.
9 . Zámer odpredaĢ þasĢ pozemku KNC 472 trvalý trávny porast s výmerou bližšie urþenou geometrickým plánom z dôvodu
osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateĐke Ing.
Dane KrišĢákovej, ýierne 1163. Pozemok je vo vlastníctve obce
v kat. území ýierne. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný
zreteĐ spoþíva v tom, že výmera odpredávaného pozemku je
malá a pre obec je pozemok z hĐadiska jeho situovania nevyužiteĐný. Iným spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane
vysoké náklady.
10. Odpredaj vlastníckeho podielu 1/720 v parc. CKN 2906/3
ostatná plocha s výmerou 539 m2 v kat. území ýierne vedený na
LV þ. 7796 z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8,
písm. e) zákona þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel
Anne Tvardošovej, bytom ýierne þ. 981. Výmera odpredávaného
podielu je 0,75 m2 za cenu 10,- €/1m2. 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, je pre obec nevyužiteĐný.
11.a) Predloženie žiadosti o nenávratný finanþný príspevok
s cieĐom realizácie projektu "Trojmedzie bez bariér" realizovaného v rámci výzvy vyhlásenej v rámci Programu cezhraniþnej
spolupráce Interreg V-A PoĐsko - Slovensko 2014 – 2020 v rámci
prvej prioritnej osi Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dediþstva cezhraniþného územia.
b) Zabezpeþenie finanþných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Trojmedzie bez bariér" vo výške 5 %.
12. Cenu obce pre:
-

p. Pavol Fonš, ýierne 779
p. Mgr. Rudolf Mitrenga, ýierne 230
p. Mgr. Ladislav Knap, Skalité 734

13. Ukonþenie nájmu nebytových priestorov v budove MŠ ýierne-Ústredie s firmou Milan Jurga – stavebná firma, ýierne
þ. 1136 k 31. 10. 2017 na základe jeho žiadosti.
14. Návrh Materskej školy ýierne-Ústredie zo dĖa 17. 10. 2017
na vyradenie majetku z dôvodu opotrebovania.
15. Názov námestia pri Kostole sv. Petra a Pavla: Námestie sv.
Jána Pavla II.

ýAS

str. 5
III. n e s c h v a đ u j e:

1.ŽiadosĢ p. Emílie MariĖákovej, ýierne þ. 993 o odkúpenie þasti
parcely þ. KNC 118 v k. ú. ýierne.
2.ŽiadosĢ p. Jaroslava Kullu, ýierne þ. 277 o odkúpenie parcely
þ. KNC 4576/3 v k. ú. ýierne.
3.ŽiadosĢ p. Jozefa Gomolu, ýierne þ. 282 o odkúpenie pozemku
KNC 4576/3 v k. ú. ýierne.
IV. ruší:

bude vás zaujímaĢ...

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
Dodatok þ. 4 k VZN þ. 1/2013 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od
5 rokov do dovĚšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území
obce ýierne.
V ýiernom 19. októbra 2017

1.Bod uznesenia OZ þ. 5/2016/II/13 zo dĖa 15. 12. 2016.

Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Upozornenia
Poškodzovanie novej cesty smerom na Valy pri
ģažbe drevnej hmoty
Pri výstavbe diaĐnice D3 Svrþinovec – Skalité sa okrem iných
ciest vybudovala aj komunikácia od železniþnej zastávky ýierneVyšný koniec poza Valy, resp. poza teleso diaĐnice až do lokality
Latonka. Táto komunikácia prešla do majetku obce ýierne a po
jej dobudovaní bude slúžiĢ ako komunikácia predovšetkým pre
turistov a cykloturistov s napojením na trojmedzie a þasĢ obce
ýadeþka. Z uvedených dôvodov je potrebné novovybudovanú
komunikáciu využívaĢ tak, aby nebola znehodnocovaná.
Najväþšie poškodenie hrozí pri Ģažbe a odvoze drevnej hmoty
z uvedenej lokality.
Preto musí byĢ Ģažba drevnej hmoty v tejto oblasti špecifická, to
znamená každý výrub musí byĢ osobitne posúdený. Obec ýierne
uzatvorila dohodu s Pozemkovým združením, s. r. o., ýierne, že
Ģažba v tejto lokalite sa bude vykonávaĢ tak, aby nedošlo k poškodzovaniu komunikácie. Po tejto dohode by sa mala Ģažba a
približovanie drevnej hmoty vykonávaĢ v þo najväþšej miere
koĖmi. Po každej Ģažbe je nutné komunikáciu aj odvozné miesta
vyþistiĢ. Toto je nutné dodržiavaĢ v celom katastri obce!
UpozorĖujeme a žiadame Pozemkové združenie, s. r. o., ýierne,
ako aj všetkých zárubkárov, aby dodržiavali túto dohodu.
Ak sa nám podarí zosúladiĢ túto Ģažbu so zákazom vstupu motorkárov a automobilov na Valy, súbežne môže rásĢ les i existovaĢ turistický ruch. Nová cesta poza Valy sa nesmie poškodiĢ a
zniþiĢ!
V mesiacoch október a november 2017 pracovníci technických
služieb našej obce vykonajú orezanie haluzí, stromov, ktoré

zasahujú (preþnievajú) do miestnych komunikácií. Tieto preþnievajúce haluze veĐmi sĢažujú a v urþitých osadách úplne znemožĖujú prechod motorových vozidiel, ktoré vyvážajú komunálny
odpad. Žiadame obþanov, aby výsadbu mladých stromov realizovali ćalej od svojich plotov. Predídu tak v budúcnosti následným komplikáciám.
Pracovníci technických služieb taktiež odstránia kamene, ktoré
obþania osadili pred svoje ploty. V zimnom období 2016/17 poþas zimnej údržby došlo k poškodeniu hydrauliky na traktoroch
vykonávajúcich zimnú údržbu. Nielenže vznikla obci znaþná
finanþná škoda, ale nastal i þasový výpadok týchto mechanizmov. Obec musela objednaĢ iný stroj, ktorý nahradil poškodený.
Nechápeme poþínanie tých obþanov, ktorí pred svoje ploty osadzujú kamene, vysádzajú tuje a robia si akési predzáhradky.
Pritom dobre vedia, že zimy na Kysuciach bývajú bohaté na
sneh a práve takéto prekážky sú príþinou poškodenia drahých
mechanizmov. Pritom od obce požadujú, aby všetky služby boli
zabezpeþené rýchlo a kvalitne. Ak sa táto kultúra (správanie
obþanov) nezlepší, obec v takýchto osadách nebude zabezpeþovaĢ zimnú údržbu.
Obec þierne upozorėuje dlžníkov, že v zmysle daėového
poriadku je povinná vymáhaģ všetky daėové a poplatkové
pohđadávky.
Pohđadávky obÿanov /fyzické osoby/ k 31.12.2017 budú
zverejėované v miestnych novinách, vo výveskách a na
stránkach obce.

Upozornenie pre seniorov
UpozorĖujeme seniorov, aby si dávali pozor na telefonáty,
v ktorých sa môže napr. ohlásiĢ lekár, že jej – jeho syn alebo
vnuk mal dopravnú nehodu a nemôže hovoriĢ, priþom zavinil
dopravnú nehodu iného þloveka, ktorý je v Ģažkom stave a je
potrebná finanþná hotovosĢ nevyhnutnú na lieþbu. Peniaze si

príde vyzdvihnúĢ príbuzný poškodeného, prípadne žiadajú zaslaĢ
poštovou poukážkou. Ak by sa takýto telefonát vyskytol, je potrebné si túto skutoþnosĢ overiĢ u príbuzného, ktorý mal údajne
dopravnú nehodu. ZároveĖ je potrebné túto informáciu bezodkladne oznámiĢ na bezplatnú linku 158.
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„Nebojte sa! Zvestujem vám veđkú radosģ...“
Spravodajské agentúry chrlia denne množstvo správ
cez masmédiá do celého sveta, aby nás informovali o tom, þo sa
kde práve deje. Sú to správy o Đućoch, o ekonomike a politike, o
vojnách a obþianskych nepokojoch, o teroristických þinoch, o
prírodných alebo iných katastrofách... Jedna správa strieda druhú, jedna je pravdivá, druhá vymyslená, iná polopravdivá þi zavádzajúca. Už sme si na to akosi zvykli. Jedna prekrýva druhú,
niekedy sa v tom úplne strácame a kećže tých negatívnych
správ je nepomerne viac ako tých pozitívnych, sme z toho nakoniec aj unavení a smutní a v beznádeji na lepší svet.
Lenže aj Boh má svoju „spravodajskú agentúru“, ktorá
nám pred vyše dvetisíc rokmi priniesla tú najpravdivejšiu a najradostnejšiu správu o príchode SpasiteĐa na svet: „Keć prišla plnosĢ þasu, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, þo boli pod zákonom a aby
dostali adoptívne synovstvo“ (Gal 4, 4). Táto správa je plná nádeje, že Božie svetlo prišlo do Đudskej tmy, Božie teplo do Đudského chladu, Božia láska do Đudskej nenávisti, Božie milosrdenstvo do Đudského hriechu.
Anjel povedal pastierom, ktorí v þase narodenia Ježiša
Krista bdeli a strážili svoje stádo: „Nebojte sa! Zvestujem vám
veĐkú radosĢ, ktorá bude patriĢ všetkým Đućom – dnes sa vám
v Dávidovom meste narodil SpasiteĐ Kristus Pán“ (Lk 2, 10). Boh
nám cez svojho anjela oznamuje, že nám posiela svojho vlastného Syna. Ten sa ako malé dieĢa narodil v biednej maštaĐke,
ktorá symbolicky predstavuje „maštaĐ sveta“, aby tento svet posvätil a aby obnovil Boží obraz v þloveku, znetvorený hriechom.
Emeritný pápež Benedikt XVI. v tomto kontexte spája Vianoce
s VeĐkou nocou a hovorí o „Vianociach vykúpenia“, kedy slávime
„vstup Boha do dejín, okamih, keć sa stal þlovekom, aby þloveka

priviedol späĢ k Bohu“. Lepšiu správu ako správu radostnej zvesti
– evanjelia, ktorú dostávame v týchto vianoþných dĖoch, nám už
nikto nemôže daĢ. Táto správa nám však staþí, aby sa náš život
radikálne zmenil a my sme smerovali do cieĐa, pre ktorý sme
stvorení – do neba k Bohu. Pretože Boh nie je naším konkurentom, ale práve naopak, zárukou veĐkosti Đudskej osoby. ýím viac
sme spojení skutoþne s Bohom, þím viac je Boh prítomný
v našom srdci, tým viac sa mu podobáme a sme viac skutoþne
Đućmi.
Položme si však otázku, þo znamenajú v skutoþnosti
pre nás tieto sviatky dnes? Azda nostalgický pohĐad do minulosti? Azda spomienky na idylické Vianoce nášho detstva? Alebo
azda vybiþovanie konzumného štýlu nášho života? Vianoce sú
výzvou pre dnešok! Aj maštaĐ dnešného sveta potrebuje Krista,
aby ho posvätil, premenil, oþistil, vykúpil, aby sa svet v Ėom
spasil, lebo v nikom inom niet spásy. Vianoce sú výzvou pre
každého z nás, aby sme Krista viac spoznali z Písma, aby sme
sa s ním viac zjednocovali v Eucharistii a aby sme spolu s ním
vytvárali spoloþenstvo milujúcich sa bratov a sestier. A nakoniec,
Vianoce sú radostným pohĐadom do budúcnosti. Sú zdrojom
pravej radosti a vnútorného pokoja pre každého, kto si Krista
uloží do jasliþiek vlastného srdca.
Prajem vám všetkým požehnané vianoþné sviatky,
veĐa pokoja, radosti, nádeje a lásky, ktorá pochádza od Krista, ktorého si chceme nosiĢ vo svojich srdciach a prinášaĢ
ho Đućom, ktorých budeme v tieto dni stretaĢ.
V modlitbe Peter Švec, farár

Bohoslužby poþas vianoþných sviatkov 2017:
So 23/12

16.00 Zágrunie

Ne 24/12

7.20 Farský
22.00 Vyšný

Po 25/12
7.20 Farský
(Narodenie Pána, 1.sviatok vianoÿný)

8.45 Vyšný
10.15 Farský
24.00 Farský (polnoþná)
8.45 Vyšný

Ut 26/12
7.20 Farský
8.45 Vyšný
(Sv. Štefana, prvého muÿeníka, 2.sviatok vianoÿný)
So 30/12

10.15 Farský
16,00 Zágrunie
14,00 Farský – jasliþková pobožnosĢ
10.15 Farský

16,00 Zágrunie

Ne 31/12
7.20 Farský
(Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa)

8.45 Vyšný
10.15 Farský
16.30 Farský – poćakovacia pobožnosĢ za r. 2017 (potom spoloþné agapé)

Po 1/1
7.20 Farský
8.45 Vyšný
(Slávnosģ Panny Márie Bohorodiÿky, Nový rok)

10.15 Farský

Pia 5/1

17,30 Farský

16.00 Zágrunie (zo slávnosti)

So 6/1
7.20 Farský
(Zjavenie Pána)

8.45 Vyšný

10.15 Farský

Ne 7/1
7.20 Farský
(Krst Krista Pána)

8.45 Vyšný

10.15 Farský
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Základná škola þierne - Ústredie
Európsky deė jazykov
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od roku 2001 každoroþne oslavuje 26.septembra Európsky deĖ jazykov. Je to deĖ
plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe.
Oslavou tohto dĖa upriamujeme pozornosĢ verejnosti na význam výuky a uþenia sa jazykov, podporujeme bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosĢ Európy, školské a mimoškolské
celoživotné jazykové vzdelávanie.
Naša škola však žila v duchu jazykov 27.septembra, aby mohli
byĢ súþasĢou tohto dĖa lektorky, ktoré vyuþujú v jazykovom
centre KERIC. Poþas dĖa mali žiaci možnosĢ nahliadnuĢ
s Theresou Telser do Rakúska a Laetitiou Lecomte do
Francúzska. Žiaci ocenili, že sa netradiþnou a pútavou formou
dozvedeli veĐa nových a zaujímavých informácií o týchto
dvoch európskych krajinách.

Žiaþky V.A s Theresou Telser
Mgr.Iveta Kordeková, ZŠ Ústredie

21.október je Svetovým dĖom jablka. Aby sa na toto výborné
a zdravé ovocie nezabúdalo, pripomenuli sme si ho rôznymi
aktivitami aj v našej škole . Povinnou výbavou v tento deĖ bol
aspoĖ jeden kus þerveného obleþenia a desiatou šĢavnaté
jabĎþka. Žiaci z novinárskeho krúžku si pre nás prichystali
kreatívnu prezentáciu, v ktorej sa spievali piesne o jabĎþkach,
zasmiali sme sa na vtipoch, zistili sme, ako také jablko vzniká,
preþo je zdravé, na þo sa používa, nechýbali ani rôzne zaujímavosti a recepty. Školou sa šírila nádherná vôĖa, keć sme si
niektoré z nich vlastnoruþne pripravili.
S. Najdeková VI.A

Šachový bronz pre žiakov þierneho
9.11.2017 sa v Dome kultúry v ýadci konali Školské majstrovstvá okresu ýadca základných škôl v zrýchlenom šachu. Tohto roþníka sa zúþastnilo 59 žiakov a žiaþok z 13 základných
škôl. ZmeraĢ svoje „ šachové sily“ si išli aj žiaci šachového
krúžku zo Základnej školy ýierne – Ústredie: Erika Cyprichová ( 9.A ), Daniela Cyprichová ( 7.A ), Lucia Hlúšková ( 7.A),
Andrej Nekoranec ( 6.A). Všetci hrali v jednom turnaji, priþom
vyhodnotené boli 3 kategórie - dievþatá, chlapci a družstvá.
Našim žiakom sa darilo a ich snahu speþatila aj medaila.
V kategórii družstiev, v ktorej sa vyhodnocoval súþet uhratých
bodov najlepšieho dievþaĢa a najlepšieho chlapca z danej
školy, sa naše družstvo v zložení Daniela Cyprichová a Andrej
Nekoranec umiestnilo na peknom 3. mieste za ZŠ ýadca –
Podzávoz a ZŠ Turzovka. V kategórii dievþat Danielke Cyprichovej len tesne ušiel bronz, priþom získala rovnaký poþet
bodov ako tretia Dominika Plaþková zo Zákopþia a len pomocné hodnotenie ju zaradilo na 4. miesto. Za zmienku stojí
dodaĢ, že vzájomná partia Danielky s Dominikou skonþila
výhrou Danielky. RadosĢ mi urobilo množstvo nápaditých
Ģahov, ktoré sa zrodili v hlávkach našich šachistov.

Deė jablka

Bronzové družstvo v zložení Daniela Cyprichová ( 1. sprava )
a Andrej Nekoranec ( 2. sprava )
Ing. Slávka Jurÿíková, vedúca šachového krúžku
þierne – Ústredie
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Pipi Dlhá Panÿucha alebo Ĉalšia cesta do rozprávky
Podveþer 17. novembra 2017 opäĢ naša škola ožila rozprávkou. Tohtoroþný rozprávkový veþer bol venovaný Pipi Dlhej
Panþuche a jej autorke Astrid Lindgrenovej. Školské dvere
sme vymenili za dvere Vily Vilôþky, pri ktorých nás vítali šikovné deviataþky. Po rozdelení do farebných družstiev sa naša
cesta do rozprávky mohla zaþaĢ. Ten, kto pozná Pipi, urþite
vie, že o zábavu veru núdza nebola. SúĢažili sme v skladaní
puzzle, triedení ponožiek, rapovali, hrali príbehy z jej života a

nechýbala ani módna prehliadka „Pipioutfitov“ od výmyslu
sveta. Pobavilo nás divadielko a pouþila prezentácia. Najväþším prekvapením pre väþšinu z nás sa stala tajomne osvetlená noþná školská chodba a, samozrejme, diskotéka.
Domov sme si odniesli super zážitky a už dnes vieme, že na
tento veþer nikdy nezabudneme!
Ćakujeme preto všetkým pedagógom, ktorí sa podieĐali na
jeho príprave, pánovi J. Ćuricovi za úvodné þítanie, pánovi
R. Nekorancovi za ozvuþenie a diskotéku a pánovi starostovi
P. Gomolovi za to ,že si i napriek mnohým povinnostiam našiel
na nás þas.
Simonka Najdeková, VI.A

A bold RABBIT
Každoroþne sa žiaci našej školy zúþastĖujú divadelných predstavení. Ani tento rok nebol výnimkou. V októbri sa žiaci štvrtého a šiesteho roþníka zúþastnili þinoherného anglickoslovenského predstavenia pod názvom A bold RABBIT. Smelý
zajko od Jozefa Cígera Hronského je azda prvou naozajstnou
knihou, ktorú držali v rukách celé generácie slovenských detí.
Putovanie malého zajka svetom sprevádza túžba spoznaĢ
nové veci, túžba presláviĢ sa a nieþo naozaj veĐké dokázaĢ.
Na svojej ceste za šĢastím oklame vranu i psov, vystraší Đudí
v meste, okradne zbojníkov, prvé, þo si za ukradnuté peniaze
kúpi je krásny oblek a nové auto. I napriek týmto skutoþnostiam je zajko hrdinom pozitívnym a predovšetkým si okamžite
získa detského diváka. Netradiþné slovensko-anglické prevedenie hercov z Divadelného centra v Martine bolo ozvláštnené
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výraznou hudobnou zložkou a veselými pesniþkami. Základné
dejové a obsahové informácie, názvy postáv i þasti pesniþiek
boli interpretované v jednoduchej angliþtine zrozumiteĐnej i
zaþiatoþníkom.
V našej škole veríme, že zážitkové vyuþovanie hravou a zábavnou formou vedie žiakov k budovaniu pozitívneho vzĢahu
k ćalšiemu štúdiu anglického jazyka.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Ústredie

Náš Ĉalší úspech
Viac ako desaĢ rokov na našej škole prakticky realizujeme
environmentálne aktivity v duchu hesla: Sme súþasĢ prírody, a
preto ju chráĖme! Zbierame papier, lieþivé byliny, pomaranþovú kôru a na charitatívne úþely vrchnáky z PET fliaš. K týmto
surovinám sme v roku 2010 pridali zber použitých drobných
elektrozariadení a batérií. Za toto obdobie sme nazbierali
okolo 300 kg batérií, ktoré by možno skonþili na skládke alebo
v lese a vážne by poškodili životné prostredie. Preto sme sa
zapojili do školského recyklaþného programu Recyklohry, aby
sme prehĎbili znalosti našich žiakov v oblasti triedenia a recyklácie použitých batérií. Mladší žiaci si vo svojom voĐnom þase
zopakovali informácie o batériách a o tejto téme vyrobili plagát. Starší žiaci si vyskúšali rovesnícke vyuþovanie a svoje
vedomosti o batériách odovzdávali spolužiakom v iných triedach.
Verím, že „batériové aktivity“ mladších i starších žiakov našej
školy podporia zber použitých batérií. ýím viac batérií dokážeme vyzbieraĢ, tým viac prispejeme k zdravému životnému
prostrediu.
Mgr. B. þasnochová, ZŠ Ústredie

Zábava po anglicky alebo hodina s EnglishOne
Úlohou angliþtinárov našej školy je vyhýbaĢ sa stereotypu a
prinášaĢ na hodiny anglického jazyka stále nieþo nové. Preto
sme v tomto školskom roku zaþali pracovaĢ s edukaþným
programom EnglishOne. Po vypracovaní daného poþtu úloh
naša škola získala benefit v podobe hodín s native speakerom.
Žiaci si mohli hravou a zábavnou formou vyskúšaĢ angliþtinu
v praxi, overiĢ si svoje komunikaþné zruþnosti a hlavne odbúraĢ strach z rozprávania. AkákoĐvek forma edukácie, ktorá
baví žiakov a tešia sa z nej, je pre nás zaujímavá. A takto
zhodnotili hodiny s Paulom z Walesu naši žiaci:
“......lepšie, ako sa uþiĢ, ale vlastne sme sa uþili......ten ujo bol
zábavný......dostáva sa nám angliþtina do uší....nebáli sme sa
rozprávaĢ.......bolo to úplne super a zábavné.....poþuli sme
prvýkrát naživo pravého Angliþana......koneþne som mal konverzáciu s pravým Angliþanom – It was very exciting - poþul
som "þistú" angliþtinu......dozvedeli sme sa nové informácie....môžeme poþuĢ britskú angliþtinu......dokážeme sa na
takejto hodine nauþiĢ aj iné veci, ako len gramatiku.......bolo to
veĐmi super a hlavne zábavné, na vlastnej koži sme si mohli
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vyskúšaĢ rozprávaĢ po anglicky s þlovekom z VeĐkej Británie,
bol to veĐký zážitok........je to veĐmi dobré pre našu odvahu
prihovoriĢ sa alebo hovoriĢ s cudzincami.....!
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Ústredie

Športové okienko ZŠ þierne – Ústredie
Malý futbal
Futbal patrí vo svete urþite k najobĐúbenejším a najmasovejším kolektívnym športom. Nie je tomu inak ani v našej škole.
Hrajú ho chlapci, dievþatá, mladšie i staršie roþníky. V prebiehajúcom školskom roku sme sa rozhodli realizovaĢ zaujímavý
projekt v malom futbale, do ktorého sa zapojili obidve ZŠ
v obci – Ústredie a Vyšný koniec. Od septembra do novembra
každý týždeĖ bojovali proti sebe mladší aj starší žiaci. V staršej kategórii sa presadili futbalisti z Ústredia, ktorí vyhrali všetkých šesĢ duelov. Mladšia je v réžii Vyšného konca, vedú na
zápasy 4 : 2. V súperení budeme pokraþovaĢ na jar 2018.
Dúfame, že to nebude prvý a zároveĖ aj posledný roþník tohto
vydareného podujatia.
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Rope skipping , ABC futbalistu
Aj v tomto školskom roku sme zaþali výbornými výsledkami.
Juraj Teplan, Marek Teplan – telom i dušou vynikajúci chlapci
a športovci opäĢ preukázali svoje schopnosti. V okresnom kole
vyhrali obe kategórie . Marek – rope skipping / skákanie na
švihadle /. Juraj – ABC futbalistu / žonglovanie s loptou/. Veríme, že ich výkony budú staþiĢ na postup na majstrovstvá
Slovenska.
Futsal
Ani v tomto odvetví futbalu sa naši mladíci nedali zahanbiĢ.
Suverénnym spôsobom ovládli obvodové aj okresné kolo a
kvalifikovali sa do regionálneho kola . Poþas dvoch turnajov
nenašli premožiteĐa. Súperom nastrieĐali 36 gólov a inkasovali
len 3. O úspech sa postarali – M.Teplan, J.Teplan, D.Kužma,
R.Kubica, A. Baculák, P.Koriþár, A.Kužma, L.Balamucký,
M.Kubalík, M.Capek, M.Jurga, D.Baculák. Ćakujeme všetkým
za vzornú reprezentáciu školy i našej obce .
Mgr.Daniel Drastich , ZŠ þierne – Ústredie

Základná škola s materskou školou þierne - Vyšný koniec
V rámci plnenia preventívneho programu „Boj proti obezite“ sa
naša škola zúþastĖuje rôznych športových súĢaží a podujatí:

Cezpođný beh
CezpoĐný beh sa uskutoþnil 26.9.2017 na štadióne FK ýadca
a jeho okolí. Vybraní žiaci súĢažili v tímoch a hodnotil sa þas
prvých dvoch dobehnutých pretekárov do cieĐa. Najlepšie sa
darilo mladším žiakom a žiaþkam, ktorí sa umiestnili na stupĖoch víĢazov. Na 2. mieste skonþili: Daniel Jurþík (7. A), Branislav Pokrivka (7. A), Branislav Kubica (6. A). 3. miesto obsadili: Patrícia StaĖová (6.A), Kristína Házyová (6.A), Sofia Serafínová (6.A).

popredných miest. V kategórii
detí sa na 1. mieste umiestnil
Marián Jendrišák, žiak 9. roþníka. Na 2. mieste skonþil
Patrik Miko, žiak 5. roþníka.
Deti získali cenné skúsenosti,
pekné odmeny, medaily, ktoré
im budú tento pre nich významný deĖ pripomínaĢ.

Turnaj neregistrovaných hráÿov v stolnom tenise
DĖa 21.10.2017 si v priestoroch telocviþne ZŠ na sídlisku
Žarec v ýadci zmerali svoje sily všetci prihlásení neregistrovaní hráþi. Z našej školy sa prihlásili traja chlapci a štyri dievþatá.
Príjemne strávené sobotĖajšie dopoludnie zavĚšili obsadením

Detská atletika
DĖa 25.10.2017 sa v sychravom poþasí uskutoþnila detská
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atletika na štadióne FK ýadca. Žiaci boli rozdelení do dvoch
kategórií – chlapci a dievþatá. SúĢažili v atletickom trojboji.
Disciplíny - skok do diaĐky, hod kriketovou loptiþkou, beh na
300m. Najlepšie sa darilo Adamovi Kubicovi (7.A), ktorý skonþil na 2. mieste.

Školské dni športu
Školské dni športu sa uskutoþnili v ZŠ Komenského v ýadci
26.10.2017. Žiaci súĢažili v dvoch disciplínach – rope skipping
(preskoky cez švihalo) a ABC futbalistu (žonglovanie s loptou).
Naši žiaci súperili proti školám z okresu ýadca.

školstvo

Išlo o okresné kolo. Turnaj sa uskutoþnil v estrádnej miestnosti
v Dome kultúry v ýadci 9.11.2017. Poþet zúþastnených žiakov
bol 59 zo 14 základných škôl v okrese ýadca. Celkové hodnotenie našej školy bolo 4. miesto.
Raz vidieĢ je viac ako dvakrát poþuĢ. Tým sa riadime, keć
organizujeme pre našich žiakov aktivity a podujatia zážitkového vyuþovania.

Misia MODRÁ PLANÉTA
Asi každý z nás túži žiĢ na planéte, ktorá by bola zdravá a
poskytovala dostatok zdrojov pre nás aj pre budúce generácie.
Ako to však urobiĢ? Základom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu sú vedomosti a zruþnosti, ktoré si žiak osvojuje v škole v rámci environmentálnej výchovy. Environmentálna výchova sa dá uþiĢ aj tak, aby deti bavila a rozumeli jej.
DokázaĢ to má projekt Misia modrá planéta s Kozmixom. Pri-

Školské majstrovstvá žiakov a žiaÿok ZŠ v zrýchlenom
šachu
Naši žiaci sa zúþastnili a úspešne reprezentovali školu v škol-

ských majstrovstvách žiakov a žiaþok ZŠ v zrýchlenom šachu.

pravila ho nezisková organizácia EDULAB pre žiakov prvého
stupĖa základnej školy. Tento školský rok sa do projektu zapojili i žiaci našej školy. Od októbra realizujú bádateĐské aktivity v škole a v teréne, interaktívne cviþenia na portáli Kozmix.sk, ktoré sú urþené nielen na preverenie nových vedomostí, ale aj na precviþenie þítania a poþúvania s porozume-
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ním. Tento projekt je ukážkou inovatívneho vyuþovania, ktoré
je pre žiakov motivujúce a zábavné. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít si žiaci osvoja vedomosti, porozumejú vzĢahom
v životnom prostredí a vybudujú si zodpovedný postoj k
ochrane životného prostredia.

Za tajomstvami vesmíru
DĖa 20. októbra 2017 sa naši štvrtáci v sprievode svojej pani
uþiteĐky autobusom priviezli pred areál Kysuckej hvezdárne
v Kysuckom Novom Meste. Najskôr si pozreli prezentáciu o
našej slneþnej sústave. Prostredníctvom nej si rozšírili základné
poznatky o telesách slneþnej sústavy. Zoznámili sa so základnými pohybmi Zeme, získali predstavu o otáþaní Zeme, pochopili
príþiny striedania dĖa a noci aj roþných období. Dozvedeli sa
množstvo zaujímavostí o Slnku, Mesiaci, putovali po jednotlivých
planétach a telesách slneþnej sústavy. V závere exkurzie si žiaci
mohli v areáli hvezdárne pozrieĢ modely telies slneþnej sústavy,
ktoré sú pre lepšiu predstavivosĢ vytvorené v pomernej veĐkosti
vzhĐadom k Slnku.

Jablkové dni

Poþas dvoch októbrových týždĖov si žiaci 9. roþníkov pripravili
pre svojich mladších spolužiakov chutnú a hlavne zdravú desiatu
– jablkové koláþe. Tie potom ponúkali poþas veĐkej prestávky na
predaj. ZároveĖ si tak vyskúšali pozíciu výrobcov a predávajúcich k téme Výrobný proces z obþianskej náuky. VeĐkým prínosom bolo aj zapojenie sa žiakov špeciálnej triedy, ktorí si tiež
pripravili jablkové koláþe na predaj v rámci vecného uþenia tematického celku Nakupovanie. ÚspešnosĢ danej akcie potvrdzuje
vysoká úþasĢ všetkých zapojených žiakov školy, ktorým sa daná
akcia veĐmi páþila.

Janet z Talianska
Sme veĐmi radi, že aj tento školský rok môžeme na našej škole
uvítaĢ v rámci spolupráce s KERICom v ýadci lektora na anglický
jazyk. Po Richardovi z Kostariky, Manon z Francúzska, Anite
z Kene a Oscarovi z Hondurasu je Janet ćalšou dobrovoĐníþkou,
ktorá spestrí žiakom hodiny anglického jazyka v 3. až 9. roþníku.

školstvo

Tešíme sa na spoluprácu a prajeme jej veĐa inšpirácií a nápadov
a pevné nervy pri práci s deĢmi.

Divadelné predstavenia v angliÿtine
DĖa 2.11.2017 sa žiaci našej školy zúþastnili dvoch divadelných
predstavení v anglickom jazyku, ktoré sa konali v Dome kultúry
v ýadci. Pre žiakov 3.až 6. roþníka to bolo predstavenie s názvom Smelý zajko, v ktorom bola angliþtina popretkávaná slovenþinou, aby bol obsah lepšie pochopiteĐný. Pre žiakov 7. až 9.
roþníka predstavenie s názvom Hrdinovia, ktoré bolo inšpirované
detským þinom roka. Obidve predstavenia boli plné zábavných
situácií a veselých piesní. Sme radi, že sme mohli spojiĢ príjemné s užitoþným.
Kolektív ZŠ s MŠ þierne – Vyšný koniec

Materská škola þierne - Vyšný koniec
Agresívne prejavy správania u detí predškolského veku
Predškolský vek je najvhodnejším obdobím na všestranný rozvoj
osobnosti dieĢaĢa, ktorý spoþíva v utváraní vlastnej identity, osobnostných vlastností a sociálnych vzĢahov. Dnešné deti sú
veĐmi vyspelé, vnímavé a aktívne pri získavaní nových skúseností, ale ich správanie sa z roka na rok zhoršuje. Narastá poþet
detí s problémovými (agresívnymi) prejavmi správania už v materskej škole, a preto je potrebné zaoberaĢ sa touto problematikou.
Deti sú þoraz þastejšie výbušné, zlostné, neposedné, hyperaktívne, agresívne, a preto si ich výchova a vzdelávanie vyžadujú
od uþiteĐa o to väþšie úsilie pri práci s nimi. UþiteĐ je nútený neustále riešiĢ konflikty, ktoré mu narušujú efektívne výchovnovzdelávacie pôsobenie na dieĢa. Preto musí byĢ dôsledný pri
dodržiavaní urþených pravidiel, voliĢ moderné inovatívne metódy
a uplatĖovaĢ ich poþas celého dĖa v materskej škole pri hrách,
aktivitách a þinnostiach. Aby sa znížili agresívne prejavy správania u detí, je taktiež dôležité, aby výchova v rodine a v materskej
škole bola jednotná a viac zameraná na prosociálne správanie a
empatiu. Je potrebná spolupráca a komunikácia s rodiþmi a
uplatĖovanie individuálneho prístupu k takýmto deĢom, pretože
príþiny takéhoto nevhodného správania môžu byĢ rôzne. Citlivým
prístupom sa dá toto správanie znížiĢ alebo úplne eliminovaĢ.
Najdôležitejšie je však takýmto nežiaducim prejavom správania
predchádzaĢ.
V súþasnej materiálne a technicky zameranej dobe rodiþia nemajú dostatok þasu na svoje deti a výchovu tak suplujú poþítaþe,
mobily, notebooky a tablety. Je preto nevyhnutné, aby si rodiþia
vytvorili priestor na rozhovor s deĢmi a prejavili im tak svoju lásku
a záujem. Rodiþia aj uþitelia by mali byĢ pre deti vzorom slušného správania, pretože deti sa v tomto veku uþia predovšetkým
napodobĖovaním. VychovávaĢ a prijímaĢ deti s láskou a trpezlivosĢou, podporovaĢ u nich kladné vlastnosti a viesĢ ich k Đudskosti, dobrosrdeþnosti láskavosti, ochote pomôcĢ a rozdeliĢ sa.
Za kolektív MŠ þierne - Vyšný koniec napísala Mgr. Renáta
þanecká
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spoloþenská rubrika

Za obdobie september 2017– november 2017
Manželstvo uzatvorili...
0DULiQ%HOHã±-DQDâYDQFiURYi,JRU3RORYND±*DEULHOD
-DãXUNRYi/XNiã/HJHUVNê±5HQiWD7DWDUNRYi0DULiQ
.XåPD±0iULDâWHWLDURYi3HWHU'HM±6LPRQD-DãXUNRYi
-DURVODY+HUPDQ±0JU3DYOtQDýDVQRFKRYi6WDQLVODY
3DG\ãiN±0LFKDHOD0LFKQiþRYi

Mimo obce:
âWHIDQ%LHOHN±/HQNDâWDQHFORYi0DUHN.XELFD±0LURVODYD
&\SULFKRYi3DWULN-XUJD±.ULVWtQD.XELãWRYi
5XGROI3DG\ãiN±,QJ0iULD7RPLFRYi

Navždy nás opustili...

$QQD6WUiĖDYRYi,JQiF*RPROD)UDQWLãHN*XOþtN
$QQD0RUDYFRYi(PtOLD%HQNRYi

Prišli na svet...
Natália Šušlová
Anna Šimorová
Liliana Letková
Ela Tomeková
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Kultúrne, spoloÿenské a športové podujatia obce þierne uskutoÿnené
v mesiacoch september – december 2017
9. september. Nezabudnuteđný Skoczów - Festival slovenskopođskej vzájomnosti
V sobotu 9. septembra 2017 sme strávili krásny deĖ v našom
partnerskom meste Skoczów. Výpravu z našej obce, ktorú tvorili
starosta, zástupca starostu, pracovníþky obecného úradu a þlenovia
Jednoty dôchodcov Slovenska z ýierneho, privítala direktorka
Miejskieho Centra Kultury Integrator Julia Raszka so svojimi
pracovníþkami. Ony nás aj sprevádzali poþas celého pobytu.
Ukázali nám krásy mesta Skoczów, jeho historické, kultúrne a
prírodné pamiatky. Sprievodcovia nám priblížili históriu pamiatok,
udalostí, informovali nás tiež o prírodných pomeroch v meste a jeho
okolí. Všetko úspešne a kvalitne tlmoþila do poĐského jazyka pani
Katarzyna Bielik.
V odpoludĖajších hodinách už zaþal hlavný program Festivalu
slovensko-poĐskej vzájomnosti, na ktorom okrem iných vystúpili aj
naše miestne folklórne zoskupenia. V troch vstupoch sa úspešne a
s veĐkou odozvou vćaþných divákov predstavila folklórna skupina
Ozvena a rínok v Skoczówe rozospievali aj Goralskí heligonkári
z ýierneho. Festival otvoril a srdeþne nás privítal primátor mesta
pán Miroslaw Sitko. Našich hostiteĐov pozdravil starosta obce ýierne
Pavol Gomola. Všetky vyššie uvedené aktivity boli realizované
v rámci mikroprojektu Festival slovensko-poĐskej vzájomnosti, þíslo
mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/B/0014, ktorý je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a v rámci Programu cezhraniþnej spolupráce Interreg V-A
2014 – 2020. Touto cestou ćakujeme za schválenie a finanþnú
podporu nášho mikroprojektu.
Úprimné poćakovanie patrí primátorovi mesta Skoczów Miroslavowi
Sitkovi, jeho zástupcovi, pracovníkom mesta, direktorke Miejskieho
Centra Kultury Integrator, pracovníkom tohto centra za krásne a
vrelé privítanie, nezištnú pohostinnosĢ, za zaujímavý a pútavý
celodenný program, ktorý vyvrcholil bohatým a kvalitným kultúrnym
programom. ZároveĖ ćakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoĐvek
spôsobom podieĐali na príprave a realizácii tohto podujatia.
Ing. Mária Stráėavová
24. september - Spartakiáda spolkĥ 2017 Hrádek
Daždivá sobota nezabránila všetkým súĢažiacim družstvám
a organizátorom podaĢ v sobotu na tomto podujatí þo najlepšie
výkony. V Hrádku súĢažilo spolu dvanásĢ družstiev. Nechýbali ani
reprezentanti z našej obce a medzi toĐkými domácimi – oveĐa
mladšími a výkonnejšími súpermi, skonþili na jedenástom mieste.
VeĐké poćakovanie za reprezentáciu našej obce patrí: Pavlovi
Gomolovi, Marte Jašurkovej, Marekovi Jašurkovi, Beáte Stašovej,
Alexandre Šoporovej, Sofii Gilániovej, Soni Gilániovej, Martine
Švancárovej, Petrovi Najdekovi, Tomášovi Najdekovi a Andrejovi
Najdekovi.
29. september - Spoloÿné stretnutie OZ Kysuckého triangla
29. septembra 2017 sa konalo spoloþné stretnutie OZ
a predstaviteĐov obcí Kysuckého triangla na ihrisku ŠK Svrþinovec.
Vo futbalovom turnaji obec ýierne obsadila 1. miesto. Na druhom

mieste skonþila obec Skalité. Obec Svrþinovec na futbalový turnaj
nenastúpila z dôvodu malého poþtu hráþov.
V skoku vo vreci na þas našu obec reprezentovala Martina
Švancárová, ktorá obsadila prvé miesto. Druhé patrilo Marcele
Fonšovej zo Svrþinovca a tretie Ivane Chromiakovej zo Skalitého.
30. september - I. roÿník tenisového turnaja o putovný pohár
Kysuckého triangla
V sobotu 30. 9. 2017 sa uskutoþnil prvý roþník tenisového turnaja
štvorhier o putovný pohár Kysuckého triangla. V troch vekových
kategóriách bojovalo 9 družstiev zo Skalitého, ýierneho a
Svrþinovca o postup do finálových zápasov. Do finále o 1. až 3.
miesto postúpili družstvá:
- z ýierneho v zložení: Jozef Privarþák (40 rokov) a Patrik Jurga (25
rokov),
- zo Svrþinovca v zložení: Rudolf Cyprich (53 rokov) a Štefan
Cyprich (53 rokov),
- zo Skalitého v zložení: ďubo Mikula (59 rokov) a Jozef Cerchlan
(65 rokov).
Výsledky finálových zápasov:
Skalité – ýierne 2:0 (6:3, 6:3)
Svrþinovec – ýierne 2:1 (2:6, 6:3, 10:8)
Skalité – Svrþinovec 2:0 (6:3, 6:4)
Poradie na prvých troch miestach: 1. Skalité, 2. Svrþinovec, 3.
ýierne.
VíĢazom prvého roþníka o putovný pohár Kysuckého triangla sa
stalo družstvo Skalitého. Blahoželáme!
Družstvá boli na záver turnaja odmenené peknými pohármi
venovanými starostami obcí Kysuckého triangla, diplomami a
vecnými cenami venovanými miestnymi sponzormi. Poćakovanie za
úspešný prvý roþník patrí všetkým zúþastneným hráþom, starostom
obcí a miestnym sponzorom.
13. október - Priateđská partnerská návšteva obce Vendrynč
v þiernom
Výborná spolupráca s našou partnerskou obcou VendrynČ sa
podpísala už pod viacero spoloþných projektov. Zamestnanci obce,
poslanci, þlenovia spolkov a združení na þele so starostom obce
VendrynČ Bohuslavom Raszkom navštívili našu obec v piatok
13. októbra 2017.
Pre vzácnych hostí bol pripravený dopoludĖajší program.
V zasadaþke OÚ sa v krátkej prezentácii zoznámili s históriou
i súþasnosĢou našej obce a stavbou diaĐnice D3. Pripomenuli
úspešne uskutoþnené spoloþné projekty a pravidelnú olympiádu
v obci VendrynČ.
V obecnej knižnici si prezreli priestory aj pamätnú izbu. Milým
prekvapením bolo urþite vystúpenie žiaþok ZŠ s MŠ ýierne-Vyšný
koniec: spev – Karolínka Krþmáriková a Sofia Koperová, prednes
básne – Anetka Kopásková a klavírna skladba v podaní Miriam
Mikovej.
RiaditeĐka ZŠ s MŠ ýierne-Vyšný koniec Ingrid Koperová hostí
previedla po priestoroch a uþebniach školy.
Pri spoloþnom obede starosta obce ýierne Pavol Gomola vyslovil
poćakovanie
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za doterajšiu spoluprácu a veĐmi dobré vzĢahy medzi oboma
partnerskými obcami, ktoré budú pokraþovaĢ a v budúcnosti sa ešte
viac prehlbovaĢ pri ćalších spoloþných projektoch.

Poćakovanie za spoluprácu patrí Základnej umeleckej škole M. R.
Štefánika ýadca – elokované pracovisko ZŠ s MŠ ýierne-Vyšný
koniec.
Podujatie verbálne sprevádzal Ján Ćurica.

Z histórie:

26. október - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - Stretnutie dôchodcov

Olympiáda partnerských obcí vo Vendryni

Vo štvrtok 26. 10. 2017 sa konalo v obci ýierne príjemné kultúrnozábavné posedenie s obþerstvením pre našich seniorov
a dôchodcov.
O program sa postarali: domáca FSk Ozvena, deti z MŠ ýierneÚstredie s pásmom piesní a tancov pod názvom „Pri pasení kráv“
pod vedením pani uþiteĐky Dany Kopeþnej, na heligónke deti
doprevádzal Pavol StráĖava, mažoretky TINA – vedúca krúžku
Marta Brnþová, žiaci Základnej umeleckej školy, Ul. M. R. Štefánika
ýadca – elokované pracovisko ZŠ ýierne-Vyšný koniec z klavírnej
triedy Mgr. Moniky Fuþkovej, DiS.art.: Tamara Strýþková, Kristián
Lieskovan, Thomas Jeong, Veronika Kadlubcová a Tomáš Krþmárik.
Sme radi, že sme týmto programom vzdali úctu našim starším
spoluobþanom pookriatím kultúrneho ducha v kruhu svojich
rovesníkov i priateĐov a popri tom aspoĖ na chvíĐu zabudli na bežné
starosti.
Prajeme im veĐa zdravia a elánu do ćalších rokov.

Priateđské ÿesko-pođsko-slovenské meranie síl pod piatimi
kruhmi
Obec VendrynČ zorganizovala už sedem skvelých roþníkov
olympiády.
Po prvýkrát to bolo v roku 2011, kedy aj naša obec mala tú þesĢ sa
na tomto podujatí zúþastniĢ. Odvtedy sme šampiónmi pravidelne.
Organizátori majú vždy do poslednej bodky pripravené všetky
netradiþné športové disciplíny, prekvapenie pre starostov, atrakcie
pre deti, regionálnu kuchyĖu, veþernú taneþnú zábavu a posledné
roþníky aj nové tematické zameranie...
Poþas siedmich roþníkov sa súĢažilo v najrôznejších športových
disciplínách:
- jazda a beh zruþnosti pre deti,- beh s traktorovou pneumatikou,
- hod gumenou þižmou do diaĐky, - skok do diaĐky s kufrom v ruke,
- pitie piva cez slamku,- streĐba zo vzduchovky,- hod medicinbalom,
- slalom so sudom piva na fúriku,- hádzanie šípok,- skladanie
obrázkov,
- so zviazanými oþami navliecĢ vrchnáky z PET fĐašiek na drôtik,
- na lyžiach v lete vo dvojici,- hod kriketovou loptiþkou na presnosĢ,
- skok vo vreci,- vendryĖský kotár,- prešĐapovanie na prepravkách,
- smogová rely,- hod kuchynským náradím,- slalom rozbúrenou
VendryĖkou,
- hĐadanie strateného pokladu,- hod delovou guĐou,- vykúpenie
morskej panny,
- prieskum ostrova pokladov,- posledná plavba þiernej perly,
- preĢahovanie lanom – každoroþne najĢažšia disciplína (na ktorú
družstvá poctivo trénujú a vyberajú aj tých najlepších
a najmocnejších pretekárov).
Na olympiáde vo Vendryni je jedno, þi hovoríte po slovensky,
poĐsky, alebo þesky. Je jedno, na ktorom mieste skonþíte. Snahou
organizátorov tohto podujatia je vždy vytvoriĢ pozitívnu priateĐskú
atmosféru, þestného športového ducha a pomyselne u všetkých
športovcov a hostí „prekroþiĢ hranice a spoloþne ísĢ zase o kúsok
ćalej“.
25. október 2015 - Uvítanie detí do života v þiernom
Niet väþšieho šĢastia v živote rodiþov ako zovrieĢ do svojho náruþia
malé, zdravé dieĢatko.
Svojou láskou mu obaja dali život, aby odovzdali posolstvo
existencie Đudského rodu ćalšej generácii. V stredu 25. októbra
2017 malou slávnosĢou privítala obec ýierne všetky novonarodené
deti a ich rodiþov v sále kultúrneho domu, aby sme spoloþne precítili
vzácnu chvíĐu narodenia nového malého obþana.
Starosta obce Pavol Gomola zaželal všetkým rodiþom veĐa radosti
a šĢastia z nového potomstva a všetkým deĢom veĐa zdravia a lásky
v kruhu svojej rodiny a blízkych.
V úvode slávnosti zaspievala uspávanku Sofia Gilániová za
klavírneho sprievodu uþiteĐa Jozefa Harvana. Hrou na gitare celú
slávnosĢ doprevádzala Karolína Krþmáriková.

9. november – VIETOR - Výstava olejomalieb maliarky Đudmily
Hudecovej zo Skalitého
Obec ýierne, Príspevková organizácia TES ýierne vás srdeþne
pozýva na predajnú výstavu olejomalieb maliarky ďudmily
Hudecovej zo Skalitého pod názvom VIETOR 9. november 2017 –
31. január 2018 v Obecnej knižnici v ýiernom (budova ZŠ s MŠ
ýierne-Vyšný koniec). Vstup voĐný.
O autorke:
ďudmila Hudecová, rodená Lašová, nar. v roku 1956. Absolventka
SPŠD v Spišskej Novej Vsi v odbore priemyselné výtvarníctvo pod
vedením akademického maliara ZdeĖka JeĜábka. ýlenka klubu
neprofesionálnych výtvarníkov pri Kysuckom kultúrnom stredisku
v ýadci pod odborným vedením akademického maliara Pavla
Mušku. Je niekoĐkonásobnou víĢazkou Výtvarného spektra v okrese
ýadca i Žilinskom kraji. Svoje diela vystavovala v nasledujúcich
obciach a mestách: Skalité, ýierne, Ružomberok, ýadca, Žilina,
Trenþín, Turzovka. V zahraniþí v poĐských mestách ħywiec
a Rajcza. Prvú autorskú výstavu mala v ýiernom. Inšpiruje ju
príroda, roþné obdobia, þlovek vo veþnosti a þase. Žije a tvorí v
Skalitom.
11. november - Pietny akt pri pamätníku padlých v I. sv. vojne
Pietnou spomienkou si obþania ýierneho pri pamätníku padlých v
I. sv. vojne 11. 11. 2017 o 11. hodine a 11. minúte uctili obete
všetkých vojnových konfliktov položením makového venca
a zapálením svieþok. Úvodné slová starostu obce Pavla Gomolu
vyzývali nás všetkých na riešenie akýchkoĐvek konfliktov mierovou
cestou a hlavne na vzájomné porozumenie. V kultúrnom programe
vystúpili deti zo ZŠ ýierne-Ústredie: Simonka Najdeková, Radka
ýasnochová a Lucka Haladejová pod vedením uþiteĐky Anny
Pagáþovej. VeĐké poćakovanie patrí aj þlenom Jednoty dôchodcov
Slovenska v ýiernom za každoroþnú podporu a prítomnosĢ na
spomienke a taktiež žiakom 8. A triedy ZŠ ýierne-Ústredie za
výrobu venca.
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V programe ako hosĢ vystúpi FSk Svrþinka zo Svrþinovca. Zaþiatok
o 15.00 hod. Vstup voĐný.

Pripravujeme
9. 12. 2017 mikulášsku párty

31. 12. 2017 spoloÿné uvítanie nového roka
pri Kostole sv. Ignáca. SúþasĢou bude svätá omša so zaþiatkom
o 17.30 hod., po nej program pokraþuje v areáli oddychovej zóny
kultúrnym programom, prípitkom a ohĖostrojom.

s divadelným predstavením pre deti Ako psíþek a maþiþka þakali na
Mikuláša.
Úþinkuje: divadlo Kapor na scéne zo Žiliny (hrajú: Jarka Sýkorová,
Miška Pastorková). Program bude pokraþovaĢ diskotékou,
vystúpením miestnych mažoretiek TINA, divadlom Pipi dlhá
panþucha v podaní žiakov zo ZŠ ýierne-Ústredie, rozdávaním
balíþkov od svätého Mikuláša, rozsvietením vianoþného stromþeka
a diskotékou.

ćalšie podujatia:
-

13. 12. 2017 VIANOþNÚ KOLEDU III.
– koncert žiakov ZUŠ M. R. Štefánika ýadca v sále kultúrneho
domu v ýiernom o 16.00 hod. SúþasĢou koncertu bude aj
prezentácia prác žiakov výtvarného odboru.

Silvester na Trojmedzí v spolupráci s TK AHA ýierne,
výtvarne súĢaže a výstavy,
pexeso navrhnuté našimi deĢmi z materských škôl, žiakmi
základných škôl a žiakmi ZUŠ.

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

15. 12. 2017
- uvedenie do života novej knihy þIERNE - DEDINKA NAŠA v sále
kultúrneho domu v ýiernom o 18.30 hod.
V programe vystúpia: FSk Ozvena, Kysuckí heligonkári, Pavol
Kužma.
27. 12. 2017 - vianoþné vystúpenie FSk Ozvena v Kostole sv. Petra
a Pavla ýierne-Vyšný koniec pod názvom VIANOýNÉ OZVENY.


Obecná knižnica v þiernom
„Mysli skôr, než zaþneš hovoriĢ. ýítaj skôr, než zaþneš myslieĢ.“
Fran Lebowitz, americký autor a verejný reþník
VÝPOŽIýNÁ DOBA V OBECNEJ KNIŽNICI V ýIERNOM
UTOROK:
ŠTVRTOK:

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30

12:00 – 15:00
12:00 – 15:00

Od januára 2018 sa vyberá za zápisné:
-

deti: 0,50 €
študenti a dôchodcovia: 1 €
dospelí: 1,50 €

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v þiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v þiernom, exkurzie,
besedy, súģaže, vyhodnotenie zábavno – vedomostnej
súģaže Kolotoÿ pre žiakov základných škôl október –
december 2016

- zábavno-vedomostný test,
- vyhodnotenie.
Poþet detí: 16, vyuþujúci: Jana Špiláková

13. október 2017

14. november - Výstava detských kníh v Obecnej knižnici
v þiernom

PriateĐská partnerská návšteva obce VendrynČ v Obecnej
knižnici v ýiernom
9. november - Exkurzia v Obecnej knižnici v þiernom –
ÿitateđský krúžok zo ZŠ s MŠ þierne-Vyšný koniec

V tento deĖ si všetci þitatelia mohli prezrieĢ a zároveĖ vypožiþaĢ
nové knihy v našej knižnici urþené pre detských þitateĐov.
Výstava zaujala aj dospelých. Z náuþnej literatúry to boli :
Encyklopédia vesmíru, Najlepšie futbalové finty, Naša Zem...

Exkurzia detí 1. - 3. roþníka ZŠ s MŠ ýierne-Vyšný koniec. Žiaci
sa oboznámili a osvojili si:
- þo je kniha,
-pravidlá správania sa v knižnici, knižniþný a výpožiþný poriadok,
- þítanie ukážky,
- rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom,

Z krásnej literatúry: VeĐká kniha európskych rozprávok, Lišiak
Pax, Pupo a FazuĐka, Básniþky z peraþníka, Superchalan,
Abecedárik, Lebo musím, Dopravné rozprávky, Krídluška
v krajine sietí, Repujúci grep, Buvibásniþky, Lucifer Junior...
Veríme, že našim detským þitateĐom nové knihy urobili radosĢ.

