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Nepredajné

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ
PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení občania,
spoločne sme prežili druhý rok, ovplyvnení pandémiou
COVID-19. Postupne si zvykáme na mechanizmus, ako sa dá
s touto chorobou žiť. Každý „volí“ svoju cestu. V novodobých
dejinách sa spomínajú dve veľké epidémie, ktoré postihli
ľudstvo – morová epidémia v 14. storočí a španielska chrípka
v 20. storočí. Španielska chrípka sa objavila po skončení
1. svetovej vojny. Boli muži, ktorí prežili 4 roky delostreleckej
paľby, ostreľovania a bombardovania, len aby sa dostali
domov do bezpečia... a tam zomreli na chrípku!
Choroba COVID-19 zrejme nie je poslednou epidémiou,
ktorá ľudstvo na jeho ceste postihne. Všetci vieme, že
študovať, chodiť do práce a vôbec žiť bez príkorí bude asi
čoraz zložitejšie – zrejme sa budú striedať „ľahšie a ťažšie“
obdobia. V septembri tohto roka nás prišiel na Slovensko
povzbudiť Svätý Otec František. Zoberme si každý z jeho slov
životnú múdrosť, ale i filozofiu: „Navzájom sa rešpektovať, mať úctu jeden k druhému, pomáhať si, vedieť sa porozprávať.“ Dajme do popredia slušnosť a skromnosť pred
aroganciou, chamtivosťou a populizmom.
Vážení občania,
aj naša samospráva sa snažila v rámci schválených protipandemických opatrení pomáhať občanom v ich každodennom živote. Viacerým sme zabezpečovali donášku
obedov domov, pomáhali s nákupom potravín a liekov,
dopravou do nemocníc, zdravotníckych zariadení, ako aj
rôznych inštitúcií. Osamelým občanom sme sa snažili pomôcť
v ich domácnosti a pri osobnej hygiene. Každému, kto nás
oslovil alebo požiadal o pomoc, sme sa snažili v rámci našich
možností pomôcť.
Vieme, že ťažké to majú lekári a zdravotné sestričky i celý
personál, ktorý zabezpečuje chod zdravotníckych zariadení.
Veľmi sťažené podmienky majú učitelia, obchodníci, zamestnávatelia, ale i rodičia detí, hlavne rodičia viacerých detí.
Všetkým chcem poďakovať za ich veľkú obetavosť.
Život neostane stáť a musí pokračovať. Aj v tomto roku
sme pracovali na viacerých investičných projektoch, ktoré
prispeli k tomu, aby sa nám tu lepšie žilo. Chcem vám aspoň
tie najdôležitejšie predstaviť a trochu opísať.
Vybudovanie chodníka k Materskej škole na Vyšnom
konci
Počas letných prázdnin sa vybudoval nový chodník pri
objekte Základnej školy na Vyšnom konci v časti, kde je
umiestnená materská škola. Pôvodná betónová plocha
a chodník pri tomto objekte boli už značne opotrebované
a poškodené pri stavebných činnostiach, ktoré sa tam
v posledných rokoch realizovali. Nová zámková dlažba pekne
esteticky vyplnila priestor pred týmto objektom. Tieto práce
vykonali pracovníci technických služieb našej obce.
Rekonštrukcia priestorov Materskej školy na Nižnom
konci
Aj v tomto objekte sme počas letných prázdnin pracovali
na ďalšej modernizácii priestorov materskej školy. Realizovala sa rozsiahla rekonštrukcia miestnosti na prípravu jedál
– došlo k zníženiu stropu, zavedeniu nových NN rozvodov
a k osadeniu nového osvetlenia. Ďalej bola položená nová
podlaha a obložené steny celej miestnosti.
V triede pre predškolákov a v spálni sa vymenila celá
podlaha, došlo k výmene všetkých dverí, oprave stien a k vymaľovaniu miestnosti. Práce uskutočnili taktiež pracovníci
technických služieb obce.
Rekonštrukcia odvodňovacieho systému z osady
U Mrmusov
Sme podhorskou obcou, kde je osídlenie nielen po
údoliach, ale aj kopcoch slovenských Beskýd. Viaceré naše
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osady sa nachádzajú v svahovitom území. Nad každou sa
nachádza ďalšie územie lesa alebo neobrábanej pôdy.
Prívalové dažde sú vždy veľkou skúškou pre odvodňovací
systém z takýchto území. Extrémy počasia budú zrejme už
súčasťou nášho života. Sú odrazom ľudského konania.
Klimatické zmeny sú celosvetovým problémom. Aj osada
U Mrmusov bola jednou z tých, kde v čase veľkej búrky došlo
k podmytiu žľabov, následne k upchatiu rigolu a poškodeniu
telesa kanála. Na spomalenie toku vody obec vyrobila dielce,
ktoré osadila do pôvodného upraveného rigolu kanála. Majú
za cieľ spomaliť tok vody z daného územia, ochrániť majetok
ľudí a prístupovú cestu do osady.
Autobusová zastávka v osade U Pavľoškov
Pôvodná autobusová zastávka v tejto osade bola odstránená z dôvodu skončenia svojej životnosti. Pracovníci
technických služieb obce vybudovali spevnenú plochu a následne osadili novú autobusovú zastávku, ktorá bude naďalej
plniť svoju úlohu ako tá predošlá. V tejto súvislosti chcem
poďakovať rodine Gomolovej za ústretovosť pri riešení
umiestnenia novej autobusovej zastávky.
Vybudovanie zavlažovacieho systému na futbalovom
ihrisku ŠK Čierne
Predošlé generácie vybudovali pekný futbalový štadión.
Tento areál sme v roku 2014 doplnili o hraciu plochu s umelým
povrchom s rozmermi 57m × 27 m s osvetlením. Obec má
futbalové mužstvá mladších a starších žiakov, dorastu
a mužstvo dospelých. Extrémy počasia – sucho počas letných
mesiacov – spôsobujú vyschýnanie trávnika futbalového
ihriska. Počas leta sa tento trávnik musí každý deň zavlažovať.
Na hracej ploche je osadených 24 zavlažovacích ostrekovačov, ku ktorým sú vedené rozvody NN napätia. Pre daný
systém bolo zabudované nové čerpadlo s ovládacou jednotkou. Proces zavlažovania s jednotlivými variantmi sa dá
dopredu naprogramovať. Vybudovanie zavlažovacieho systému nám výrazne zjednoduší jeho každodennú letnú
údržbu.
Na uvedenú stavbu zavlažovacieho systému nám firma
Monstersfilms, s. r. o., poskytla finančnú dotáciu vo výške
10 000 eur. Táto firma, ako určite viete, u nás v auguste tohto
roka natáčala tretiu časť seriálu Jack Ryan.
Cesta Gorilovým potokom
Dlhodobým cieľom našej samosprávy je urobiť okolo
Trojmedzia cykloturistický okruh. Sme radi, že sa to postupne
darí. Na mape Európy pribudne ďalšie pekné miesto na
turistiku, oddych a na stretávanie sa ľudí. Obec Čierne bude
v budúcnosti viac spomínaná v médiách i v televízii a navštevovaná väčším počtom turistov.
Pripomínam ešte históriu – pred dvadsiatimi rokmi len
niekoľko ľudí vedelo, kde Trojmedzie vôbec je. Časy sa však
menia. Politické zmeny, ktoré nastali v Európe po roku 1989,
v prvej etape hranice nezrušili. Na cestu do Poľska sme stále
potrebovali cestovné pasy. Rozdelením Československa
(1. januára 1993) vznikli dva samostatné štáty a vtedy i to
naše Trojmedzie. Bolo veľmi dobré, keď sa samosprávy
ležiace okolo Trojmedzia – obec Čierne, obec Hrčava a Združenie obcí Jablunkovska a Gminy Istebnej – začali stretávať
a hovoriť o svojej budúcnosti.
Tri slovanské národy žijúce v pohraničí, ktoré majú
podobnú reč a navyše mali v dávnej minulosti dobré vzťahy,
začali medzi sebou opäť spolupracovať. Vytvorili sa mnohé
družobné prepojenia – týmito zväzkami sa navzájom prepojili
základné školy, hasičské zbory, športovci, folkloristi, turisti,
mládež.
Veľkým impulzom v rozvoji cezhraničnej spolupráce bol
1. máj 2004, keď tieto tri štáty vstúpili do Európskej únie.
Hranice zanikli a zostali skôr už iba symbolickými. Pri stavaní
prvého pamätného mája, sme viacerí vyslovili myšlienku
prepojiť tieto tri regióny cestami. Vtedy to bola skôr utópia
a iba náš sen. Veď vybudovať okolo Trojmedzia cykloturistický okruh si vyžaduje investovať veľké finančné prostriedky – a odkiaľ ich získať?
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Na začiatku každého pekného projektu je myšlienka.
V nasledujúcom období v rokoch 2005 až 2006 sa dohodlo, že
na Trojmedzí spoločne postavíme lávku – most. Veľkú
iniciatívu vtedy do tohto procesu dával pán starosta Pavel
Tomčala (starosta obce Hrádek ve Slezsku), ktorý bol predsedom Združenia obcí Jablunkovska. Prvú lávku naprojektoval český projektant a stavala ju slovenská firma. Financie sme na túto stavbu získali s Gminou Istebnou z grantov
EÚ. Následne bol 14. 7. 2007 most slávnostne daný do užívania. Týmto momentom Trojmedzie začalo získavať na dôležitosti.
Popri týchto udalostiach sa v roku 1997 začala na Slovensku stavať diaľnica D3. Najskôr sa postavil úsek na Skalitom pri
hranici s Poľskou republikou a na ďalšie pokračovanie stavby
už nezvýšili financie. V nasledujúcich rokoch sa robil výkup
pozemkov a upravovala sa projektová dokumentácia. Pri
projektovaní diaľnice D3 v katastri našej obce v rokoch 2006 –
2009 sa nám podarilo vyrokovať a následne zahrnúť do stavby
diaľnice aj cestu zo železničnej zastávky na Vyšnom konci
smerom na Valy, ďalej cestu poza železničnú trať od Kozov po
Gorilov potok a úsek cesty Gorilovým potokom. Investor
stavby NDS, a. s., Bratislava, ich následne používal ako
stavebné cesty na dovoz materiálu a po ukončení stavby
diaľnice D3 ich odovzdal obci Čierne. Bol to veľký krok
dopredu, pretože na cestnom prepojení Gorilovým potokom
zostávalo už len dopojiť 400 metrov úseku na Hrčavu. Ten sa
realizuje teraz v rámci schváleného projektu Cyklocestou
k pohraničnému pevnostnému systému Šance – Valy.
Stavba sa realizuje z programu INTERREG V-A SR – ČR, kde
sme spo-ločne s obcou Hrčavou získali nenávratný finančný
príspevok v objeme približne 850-tisíc eur. Pripomínam iba
skutočnosť, že v roku 2018 sme s cezhraničným partnerom
Gminou Istebnou realizovali údolím Čadečky cestné prepojenie do Jaworzynky. Bola to veľká stavba, veľká udalosť,
pretože našu obec posunula k splneniu dlhodobého zámeru –
prepojiť tri štáty kvalitnými cestami.
Okolo Trojmedzia teda zanedlho vznikne pekný cykloturistický okruh. Turisti, ktorí tento kraj navštívia, môžu v jeden
deň spoznať tri kultúry, históriu, ale i ochutnať špeciality slovenskej, českej alebo poľskej kuchyne. Naším zámerom je, aby
sa návštevníci tohto regiónu dozvedeli aj o jeho histórii, keď
sa tento kraj osídľoval, o budovaní a funkcii zemných valov
v čase tridsaťročnej vojny v rokoch 1618 až 1648. Jednoducho, aby každá návšteva turistov, návštevníkov, ktorí tu
prvýkrát prídu, bola obohatená o poznatky, že toto územie je
veľmi zaujímavé a v minulosti plnilo významnú úlohu.
Vážení občania,
boli to práve samosprávy, ktoré vytvorili nové podmienky,
možno základné, ale zásadné v tom, že viaceré podnikateľské
subjekty okolo Trojmedzia môžu celoročne poskytovať služby
v cestovnom ruchu – predaj suvenírov, predaj poľnohospodárskych špecialít tohto regiónu, teplých jedál, poskytovanie
ubytovania. A to je Trojmedzie iba na začiatku svojho rozvoja.
V tejto súvislosti chcem poďakovať spolupracovníkom na
obecnom úrade. Pod teleso týchto ciest sa museli urobiť majetkovoprávne vysporiadania pozemkov, kúpne zmluvy, projektové dokumentácie na realizáciu, musela sa niekoľkokrát
vyhlasovať verejná súťaž na zhotoviteľov jednotlivých aktivít,
ale hlavne byť úspešný pri schválení týchto projektov a získať
nemalé finančné prostriedky. Taktiež chcem poďakovať
poslancom OZ viacerých volebných období, ktorí dané zámery a projekty jednoznačne podporili a schválili.
V rokoch 2018 – 2021 sme na vybudovanie ciest okolo
Trojmedzia vrátane rekonštrukcie miestnych komunikácií
v dĺžke 3 800 m na Hrčave spoločne získali finančný grant vo
výške približne 3,7 mil. eur. Podieľali sa na tom Gmina Istebna,
obec Hrčava a naša obec. Teší nás, že sme tieto financie získali
z grantov EÚ, kde je spolufinancovanie obce vo výške 5 %.
Všetko možno trvá dlho, ale konečný výsledok bude pekný.
Prečo to trvá tak dlho? O tom je nasledujúci príspevok.
Verejné obstarávanie
Všeobecne veľkým problémom pre všetky samosprávy na
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Slovensku je verejné obstarávanie. Súčasná platná legislatíva
zákona o obstarávaní spôsobuje obrovskú administratívnu
záťaž a časovú náročnosť pre tých, ktorí musia verejné obstarávanie robiť pri realizácii stavieb.
V praxi to znamená, že aj keď má daný subjekt (napr. obec,
mesto) na stavbu investície, tak samotný proces verejného
obstarávania často trvá dlhšie než nasledujúca realizácia
stavby. Stáva sa aj to, že poskytnutá finančná dotácia na
projekt je časovo ohraničená – t. z., ak sa v danom časovom
limite nezrealizuje, musí sa celá finančná dotácia spätne
vrátiť. To je vrchol absurdnosti!
Od roku 1990 doteraz, teda za 30 rokov, bol zákon o verejnom obstarávaní novelizovaný 23-krát. Pritom ambíciou
každej novely tohto zákona bolo zásadnejším spôsobom
zrýchliť a zjednodušiť túto procedúru. Výsledok je presne
opačný. Samosprávy musia byť pri procese VO veľmi trpezlivé
a každý krok/úkon si dať odsúhlasiť príslušným ministerstvom. Pritom sa musia dodržať presne stanovené časové
lehoty a popritom súbežne zasielať správy viacerým štátnym
inštitúciám a informovať ich o jednotlivých krokoch. Vyžaduje
to veľkú dôslednosť a trpezlivosť. Ani súčasná platná
novelizácia zákona o verejnom obstarávaní nie je dostatočne
pružná, aby investori (to sú aj obce a mestá) mohli na základe
verejnej súťaže rýchlejšie vybrať budúceho zhotoviteľa. Prvý
zákon o verejnom obstarávaní plne aproximovaný právu
Európskej únie v roku 2000 obsahoval 94 paragrafov a 28
strán. V súčasnej dobe má tento zákon 189 paragrafov a 159
strán.
Cykloturistická lávka na Trojmedzí
Naša obec Čierne a Gmina Istebna na túto veľmi potrebnú
stavbu získali právoplatné stavebné povolenia. Mohlo sa teda
začať so samotnou realizáciou. Stavba sa realizuje nasledovne: 65 % na území Gminy Istebnej a 35 % na území našej obce,
v tom istom pomere sa aj stavba financuje. Celkové náklady
stavby sú približne 80-tisíc eur. Na túto investíciu nadväzuje
výstavba náučného chodníka v dĺžke 300 m smerom na Valy.
Súbežne prebiehajú práce aj na dopojení cyklocesty Gorilovým potokom a výstavba odstavnej plochy pri hraniciach
s Českou republikou. Taktiež rozsiahlou rekonštrukciou –
položením živičného krytu – boli opravené miestne komunikácie v dĺžke 3 800 m v obci Hrčave. Všetky práce budú ukončené do marca 2022.
Prečo sme stavbu nerealizovali z grantov EÚ? Programovacie obdobie INTERREG V-A SR –PR bolo vyhlásené na
obdobie 2014 – 2020. To sme dokonale s Gminou Istebnou
využili v projekte na vybudovanie cestného prepojenia do
Jaworzynky cez Čadečku. Na túto stavbu sme spoločne s poľským partnerom získali približne 2,8 mil. eur. Nové programovacie obdobie na tento program cezhraničnej spolupráce
je vyhlásené na obdobie rokov 2021 – 2027. Doposiaľ však
neboli centrálou v Bruseli odsúhlasené podmienky a ciele.
Pravdepodobne sa tento program otvorí až v priebehu roka
2022. To znamená, že až v budúcom roku by sa obce (obec
Čierne a Gmina Istebna) mohli uchádzať o tento finančný
grant. Vyhodnotenie súťaže by malo byť v roku 2023. Ak by
bol daný projekt schválený, tak samotné verejné obstarávanie a realizácia by boli v rokoch 2024 – 2025. Z dôvodu tejto
časovej náročnosti sa rozhodli zastupiteľstvá našej obce
a Gminy Istebnej postupovať tak, aby lávka plnila svoju úlohu
skôr. V uplynulých rokoch 2017 až 2020 sa uvažovalo aj
o „trojmoste“, ktorý by prepojil Slovenskú, Českú a Poľskú
republiku. Po viacerých konzultáciách s centrálou v Bruseli sa
takýto trojstranný projekt nedal financovať z grantov EÚ.
Taktiež boli aj ťažkosti s majetkovoprávnym vyrovnaním
pozemkov u našich partnerov a so samotným vydaním
stavebných povolení. Budeme spoločne sledovať a vyhodnocovať súčasnú realizáciu stavby lávky, ak bude daná do
užívania.
Naša obec chcela podávať aj trojstranné projekty, preto
sme boli iniciátormi založenia medzinárodného združenia
právnických osôb s názvom Trojmedzí – Trojstyk – Trojmedzie.
Slávnostné podpísanie zmluvy bolo 12. 12. 2007 na Hrčave.
Združuje obce Čierne, Skalité, Svrčinovec (SR), obce Hrčavu,
Mosty u Jablunkova a Bukovec (ČR) a Gminu Istebnu (PR).
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Doposiaľ sa však nepodarilo v rámci EÚ vyrokovať možnosť
podávania trojstranných projektov. Údajne je to z dôvodu
komplikovanej finančnej kontroly.
Telocvičňa pri Základnej škole Čierne - Ústredie
Základná škola bola postavená v roku 1961. Bola to veľká
udalosť. Zabezpečila vzdelanie niekoľkým generáciám.
Postupne prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Je pekná a plní
svoju úlohu. V jej šesťdesiatročnej histórii sa postupne čoraz
častejšie spomínalo slovo telocvičňa. Táto ZŠ doteraz nemá
telocvičňu. Hodiny telesnej a športovej výchovy sa zabezpečujú na chodbe školy alebo v lete vonku na ihriskách. Po jej
dostavbe môže túto telocvičňu mimo školských hodín využívať aj široká verejnosť. Sme veľmi radi, že sme boli úspešní
a naša obec získala príspevok vo výške 625-tisíc eur – je to
50 % nákladov stavby. Teší nás aj to, že zo schválených 27 žiadostí v rámci SR sme dostali v poradí druhú najvyššiu dotáciu.
V tejto súvislosti chcem poďakovať tým poslancom OZ, ktorí
projekt výstavby telocvične podporili a schválili. Následne
obec Čierne na základe tohto uznesenia mohla požiadať
inštitút Fond na podporu športu o nenávratný finančný
príspevok.
Objekt bude mať dva dilatačné celky. Jeden dilatačný
celok tvorí veľká telocvičňa, technická miestnosť a hygienické
zariadenia. V druhom dilatačnom celku je malá telocvičňa,
náraďovňa a šatne so sprchami. Veľká telocvičňa má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 32,5 m × 19,65 m. Priestor v jednej
časti tohto objektu je členený na dve výškové úrovne. Na
spodnej úrovni sú hygienické zariadenia pre návštevníkov
a technická miestnosť. V hornej úrovni je riešené menšie
hľadisko so stupňovitým sedením. K hľadisku budú viesť dve
schodiská – jedno vnútorné a druhé vonkajšie. Celý objekt
bude napojený na inžinierske siete – vodu, NN napätie, plyn,
splaškovú kanalizáciu. Súbežne teda v tomto objekte môžu
prebiehať dve športové podujatia. Doba výstavby je 18 mesiacov, ale ak bude priaznivé počasie a budú sa plniť objednávky
na dané materiály, tak ju chceme skrátiť. Covid-19 spôsobil
krízu takmer vo všetkých odvetviach priemyslu, a to i vo výrobe stavebných materiálov. Pred samotnou výstavbou telocvične pracovníci technických služieb obce v spolupráci s odbornými firmami preložili viaceré inžinierske siete, ktoré sa
nachádzali v priestore budúcej telocvične – rozvody plynu,
NN napätia, splaškovej kanalizácie, rozvody súkromnej aj
štátnej pitnej vody, rozvody napojenia na internet a telefón.
V súčasnej dobe je zrealizovaná základová doska s chráničmi
a prestupmi na inžinierske siete.
Stavbou telocvične sa vytvoria kvalitné podmienky na
napredovanie športu v regióne, a to najmä v oblasti pohybových hier, basketbalu, volejbalu, hádzanej, florbalu a gymnastiky.
Zálohovanie nápojových obalov
Plechovky a PET fľaše nie sú zbytočným odpadom, ale surovinami, ktorých recyklácia má zmysel. Tým, že ich budeme
zálohovať a následne recyklovať, vrátime ich do obehu.
Dobre je vedieť, že z recyklovaného plastu sa vyrábajú ekologické výrobky. Recyklovaný materiál z PET fliaš sa využíva aj
v automobilovom priemysle, napr. pri výrobe poťahov
sedadiel, prístrojových dosiek, nárazníkov, ale taktiež aj pri
výrobe pneumatík. Na vyrobenie sady pneumatík na jedno
auto sa použije 65 plastových fliaš. Zálohovať sa budú všetky
plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 – 3,0 litra s výnimkou
mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého
alkoholu. Zálohované obaly bude možné vrátiť v obchodných
prevádzkach, ktoré predávajú potraviny. Nápoje sa budú
vracať do odberného automatu alebo v prípade malých
predajní napr. pri pokladni. Výška zálohy je jednotná pre
plastové fľaše a plechovky, a to 0,15 eur. V praxi to znamená,
že od januára 2022 sa pri nákupe za každý kus nápoja zaplatí
záloha 0,15 eur. Obal sa vráti po použití, vyprázdnení a umytí
naspäť na odberné miesto, nestlačený s čitateľným čiarovým
kódom. Od budúceho roka sa teda musíme naučiť, ako
narábať s vypitými plechovkami alebo plastovými fľašami. Ak
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ich nestlačíme a nevyhodíme do žltého kontajnera ako
doteraz, ale donesieme ich do obchodu, za ich odovzdanie
dostaneme späť zaplatenú zálohu.
Veríme, že po spustení tohto systému bude v potokoch
a riekach menší počet týchto nápojových obalov. Taktiež sa
zmenší počet voľne pohodených obalov v prírode. V súčasnej
dobe prebieha príprava personálu a prevádzok a inštalácia
odberných automatov, aby bolo všetko pripravené pre
spotrebiteľa, ktorý bude tieto obaly vracať.
Ľudí pribúda a odpadu tiež, skládka odpadu na Podzávoze,
ktorú spravuje firma JOKO Čadca, sa postupne napĺňa a o niekoľko rokov sa bude musieť zatvoriť. Samosprávy z celého
regiónu budú musieť hľadať nové priestory na uskladnenie
TKO. Podarí sa to? Skládku odpadu na Podzávoze budú ďalšie
generácie nútené rozobrať a recyklovať.
Za minulý rok na Slovensku každý občan vyprodukoval
priemerne 446 kg odpadu a u nás v obci to bolo 408 kg odpadu
na občana.
Slávenie eucharistie na Trojmedzí – 12. ročník
Dnešný svet potrebuje pokoj a ľudstvo zdravie! S týmto
posolstvom tento rok putovali pútnici 21. augusta z troch
štátov na Trojmedzie. Tešili sa, že sa stretnú, uvidia, ale hlavne
budú môcť spoločne prosiť Boha o dary, ktoré všetci tak
potrebujeme.
Veľa sa hovorilo aj o ekológii, o tom, že naša planéta zem je
vyčerpaná a potrebuje si oddýchnuť, že ľudstvo ju musí
šetrnejšie využívať. Bolo však cítiť aj veľa optimizmu a sily, aj
konštatovania, že s Božou pomocou všetko zvládneme. O to
boli aj silnejšie a úprimnejšie želania a prosby, ktoré si pre
seba každý pútnik vyslovil.
Slovenských pútnikov na Trojmedzie priviedol otec biskup
Tomáš Galis spolu s duchovnými otcami Žilinskej diecézy.
Spolu s ním putovali predsedníčka Žilinského samosprávneho
kraja Erika Jurinová, zástupkyňa primátora mesta Žiliny
Barbora Birnerová, starostka Svrčinovca Renáta Majchráková, starosta Skalitého Jozef Cech a starosta Čierneho Pavol
Gomola. Poľskú delegáciu na Trojmedzie priviedla wójt Gminy
Istebnej Lucja Michalek a českú delegáciu starosta Hrčavy
Marek Sikora.
Ďakujeme pracovníkom Technických služieb obce Čierne,
členom DHZ Čierne, folklórnej skupine OZVENA, Poľovníckoochranárskej spoločnosti Čierne za pomoc pri organizácii
a zabezpečení tohto podujatia. Osobitne ďakujeme dievčatám a ženám, ktoré ozdobili a niesli sošku Panny Márie,
a p. Františke Ganderákovej za chutné buchtičky, ktoré nám
napečie na každé podujatie.
Všetci veríme, že budúci ročník slávenia eucharistie bude
už radostnejší. Na Trojmedzie budeme môcť spoločne s otcom biskupom Tomášom Galisom prísť po novovybudovaných cyklocestách a po novom moste. Dúfame, že aj pandémia COVID-19 bude už na ústupe. Sme optimisti!
Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Až zvony ohlásia príchod
čarokrásnych Vianoc,
zabudnite na všetky starosti a prežite
ich v zdraví, šťastí a radosti.
Nech Vám zvon viery, nádeje a lásky
zvoní nielen v čase vianočnom, ale aj
po celý ďalší, Bohom požehnaný, rok.
Úprimne želajú:
starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
a kolektív pracovníkov obecného úradu a TES Čierne.
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ROKOVALO OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
25. februára 2021 sa konalo obecné
zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. berie na vedomie:
1. Informáciu o testovaní v súvislosti s ot-

vorením škôl a materských škôl v obci.
2. Správu o práci obecnej rady.
3. Rozvojový program obce:

-projekt Cyklocestou k historickému
pohraničnému pevnostnému systému
Šance – Valy,
-lávka na Trojmedzí,
-IS IBV Boškov – Pavľoškov,
-IBV Brehy.
4. Správu o kultúrno-spoločenských podujatiach a o činnosti knižnice.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k úprave rozpočtu č. 1/2021.
6. Informácie starostu obce o územnoplánovacej dokumentácii.

II. schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter
Moják, Peter Putyra, Jozef Privarčák.
3. Úpravu rozpočtu obce Čierne
č. 1/2021.
4. Žiadosť spoločnosti ENZA, s. r. o.,
Májova 1098 Čadca, o predĺženie
prenájmu pozemku parc. č. CKN
3619/1 do 31. 12. 2021 s ročným
nájmom 18 000 €.
5. Bezodplatný prenájom areálu ihriska,
parkoviska a altánku U Moravcov Dobrovoľnému hasičskému zboru Čierne
od 1. 4. 2021 na dobu neurčitú s pripomienkami do zmluvy o prenájme.
6. a) Prijatie preklenovacieho úveru na
financovanie projektu Telocvičňa pri
Základnej škole Čierne-Ústredie vo
výške 625 000 € so splatnosťou max. do
36 mesiacov a zabezpečenie tohto úveru dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke a blankozmenkou
obce.
b) Prijatie termínovaného úveru na financovanie projektu Telocvičňa pri Základnej škole Čierne-Ústredie vo výške
625 000 € so splatnosťou max. do 12
rokov a zabezpečenie tohto úveru
dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke a blankozmenkou obce.
c) Zapojenie sa do projektu a podanie
žiadosti o finančný príspevok z Fondu
na podporu športu zmysle výzvy
č. 2020/001, ktorý obec použije na
realizáciu stavby telocvične pri Základnej škole Čierne-Ústredie.
7. Odpredaj pozemku, a to podiel 1/32
v parcele č. KNC 2557, záhrada s výmerou 978 m2, vedená na LV č. 8132, v katastrálnom území Čierneho z dôvodu
osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8,
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písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi
Rastislavovi Grochalovi, bytom Čierne
č. 792, 023 13 Čierne, za cenu
10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že z výmery pozemku 978 m2 vlastní žiadateľ
947,44 m2, čím je vlastníkom väčšinovým a zároveň celý pozemok susedí
s pozemkom žiadateľa.
8. Odpredaj pozemku č. KNC 4763/5,
ostatná plocha s výmerou 37 m2, a pozemku č. KNC 4070/3, orná pôda s výmerou 114 m2, vedená na LV 2830,
v katastrálnom území Čierneho z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst.
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi
Ing. Radoslavovi Šimčiskovi, bytom
Čierne č. 407, 023 13 Čierne, za cenu
10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemky sú v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa, výmera pozemkov
je malá a pre obec z hľadiska ich situovania nevyužiteľná.
9. Odkúpenie pozemkov KNC č. 3811/2,
záhrada s výmerou 6 m2, od Jozefa
Benka, Čierne č. 484, KNC č. 3812/2,
orná pôda s výmerou 1 m2, od Jany
Lašovej, Čierne č. 568, KNC č. 3819/2,
záhrada s výmerou 40 m2, od Tomáša
Najdeka, Čierne č. 1244. Ide o pozemky
v katastri obce Čierne, ktoré sú súčasťou miestnej komunikácie v lokalite
U Michalca, v cene 10 €/1m2.
10. Zámer odpredať pozemok EKN č. 7094,
ostatná plocha s výmerou 68 m2,
vedená na LV 2830, v obci Čierne z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a
odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Jozefovi Cyprichovi, bytom Čierne
č. 1148, 023 13 Čierne.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa a z hľadiska jeho situovania je pre obec Čierne nepoužiteľný.
11. Zámer odpredať pozemky č. KNC
4759/5, zast. plocha s výmerou 13 m2,
KNC 4759/6, zast. Plocha s výmerou
6 m2, a KNC 4759/7, zast. plocha s výmerou 43 m2, podľa geometrického
plánu č. 14/2020 vo vlastníctve obce
Čierne z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
noviel žiadateľovi Tomášovi Najdekovi,
Čierne č. 1244, 023 13 Čierne.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Odpredaj pozemkov je súčasťou
vyrovnania skutkového stavu miestnej
komunikácie v lokalite U Michalca.
12. Ukončenie nájomnej zmluvy na byt
č. 169/7 s p. Ing. Máriou Kubicovou,
Čierne č. 21, ku dňu 28. 2. 2021 na základe jej žiadosti.
13. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt
č. 169/7 s p. Jozefom Šulganom, bytom
Čierne č. 4, od 1. 3. 2021.

III. žiada:
1. Starostu obce rokovať so zástupcami
Železníc SR o prenájme časti pozemkov
v ich vlastníctve v lokalitách: železničná zastávka Čierne-Vyšný koniec
(odstavná plocha) a železničná stanica
Čierne (odstavná a odpočinková plocha – priestor pod bývalým skladom
umelých hnojív).
Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na
základe § 11 odst. 4, písm. g zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov

schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Čierne č. 1/2021 upravujúce spôsob
prenájmu obecných nájomných bytov
obce Čierne.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na
základe § 11 odst. 4, písm. g zákona
SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov

schvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Čierne č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Čierne.
V Čiernom 25. februára 2021
Ing. Pavol Gomola
starosta obce

27. mája 2021 sa konalo obecné
zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. berie na vedomie:
1. Správu o práci obecnej rady.
2. Informácie starostu obce o vyučovaní
v materských a základných školách
v súvislosti s otvorením všetkých ročníkov.
3. Informácie starostu obce o testovaní
občanov na COVID-19.
4. Informácie o zakúpených knižných tituloch zo získanej dotácie do obecnej
knižnice.
5. Informácie o podmienkach konania bohoslužby na Trojmedzí.
6. Vyhodnotenie TKO za rok 2020.
7. Informáciu o ukončení nájmu bytu v budove č. p. 169 a o novom nájomcovi tohto bytu.
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Čierne za rok
2020.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k úprave rozpočtu č. 2/2021.
10. Informácie o priebehu a výsledkoch
verejného obstarávania na projekt
Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému systému Šance –
Valy.
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11. Informáciu o ďalšom postupe pred rea-

za rok 2020.

lizáciou stavby Výstavba lávky na Trojmedzí.
12. Informáciu o výsledkoch verejného obstarávania vzhľadom na výstavbu telocvične pri Základnej škole ČierneÚstredie.
13. Informáciu o osadení protihlukových
stien pozdĺž telesa diaľnice D3 v katastroch obcí Čierne, Skalité, Svrčinovec.
14. Informáciu o prístupovej komunikácii
do osady Brehy, ktorá bola vybudovaná v súvislosti s výstavbou diaľnice
D3 – jej ďalšie využitie alebo odstránenie.
15. Informáciu o ďalšom priebehu schvaľovania dotláčacia stanice Sihelky.
16. Informáciu o prístupovej komunikácii
k čerpacej stanici odpadových vôd
v osade U Budoši – majetkovoprávne
vyrovnanie.
17. Informáciu o ďalšom procese schvaľovania územného plánu obce.
18. Informáciu o schvaľovacom procese
a realizácii inžinierskych sietí na výstavbu rodinných domov v lokalite Boškov
– Pavľoškov.
19. Informácie o využití objektu budovy –
železničná zastávka na Vyšnom konci.
20. Žiadosť p. Zuzany Podolákovej (rod.
Priečkovej) a Jána Podoláka, bytom
Jána Kollára 2456/10 Čadca, o odkúpenie pozemku v obci Čierne v osade
Boškov – Pavľoškov (pôvodnú žiadosť
p. Z. Priečkovej vzalo OZ na vedomie
uznesením č. 3/2018/I/7 dňa
17.7.2018).
21. Žiadosť p. Kataríny Polokovej, bytom
Čierne č. 1074, o odkúpenie pozemku
v obci Čierne v osade Boškov –
Pavľoškov.
22. Žiadosť Kristíny Lašovej a Dominika
Laša, bytom Čierne č. 1134, o odkúpenie pozemku v obci Čierne v osade
Boškov – Pavľoškov.
23. Odvolanie p. Alexandra Šimeka, bytom
Čierne č. 83, proti uzneseniu OZ
č. 4/2020/II/10 zo dňa 19. 11. 2020
(nesúhlas s výškou ceny za odpredávaný pozemok).
24. Zápis zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií zo dňa 27. 5. 2021.
25. Predloženie štúdie – ideového návrhu –
na výstavbu rodinných domov v časti
obce Čierne-Sihly.
Predkladateľ: Ing. Ivan Cyprich.
Odporúčanie OZ: Variant alt. II. s úpravou verejného priestoru po obidvoch
stranách cesty.

7. Odstránenie

II. schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ďurica,
Ing. Zbigniew Witos, Mgr. Peter
Najdek.
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Čierne za rok 2020 bez
výhrad.
4. Monitorovaciu správu programového
rozpočtu obce za rok 2020.
5. Ú p r a v u r o z p o č t u o b c e Č i e r n e
č. 2/2021.
6. Výsledky hospodárenia PO TES Čierne
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prístupovej komunikácie
do osady Brehy, ktorá bola vybudovaná v súvislosti s výstavbou diaľnice
D3.
8. Návrh osôb na prísediacich na Okresnom súde v Čadci na roky 2022 až 2025,
a to p. Ivetu Bobulovú, p. Ing. Bohuslava Budoša a p. Jozefa Čarneckého.
9. Plán práce obecnej rady a obecného
zastupiteľstva na II. polrok 2021.
10. Plán práce hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2021.
11. O d k ú p e n i e p oze m k u p a r c . K N E
č. 7115/2, ostatná plocha s výmerou 99
m2, v k. ú. obce Čierne od Slovenského
pozemkového fondu, Búdkova ul. č. 36,
817 15 Bratislava, za cenu 17,17 €/1m2.
12. Žiadosť p. Michala Čaneckého, Čierne
č. 169/4, o ukončenie nájomnej zmluvy
na byt č. 4 v budove č. p. 169 k 31. 8.
2021.
13. Nového nájomcu bytu č. 4 v budove
č. p. 169, a to p. Lenku Dóciovú, bytom
Čierne č. 386, so začiatkom prenájmu
od 1. 9. 2021.
14. Odpredaj pozemku č. EKN 7094/2,
ostatná plocha s výmerou 68 m2,
vedená na LV 2830, v katastrálnom
území Čierneho z dôvodu osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení noviel žiadateľovi Jozefovi
Cyprichovi, bytom Čierne č. 1148,
023 13 Čierne, za cenu 5 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa, výmera pozemku je
malá a pre obec z hľadiska jeho situovania je nevyužiteľný.
15. Zámer odpredať pozemky č. KNC
4820/2, zastavaná plocha a nádvoria
s výmerou 81 m2, č. KNC 4820/10,
ostatná plocha s výmerou 53 m2,
a č. KNC 4820/11, ostatná plocha s výmerou 200 m2, vedená na LV 2830,
v katastrálnom území obce Čierne z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a
odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení noviel.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemky sú v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa.
16. Zámer odpredať pozemky č. KNC
4856/57, ostatná plocha s výmerou
264 m2, a č. KNC 4856/60, ostatná plocha s výmerou 47 m2, vedená na LV
2830, v katastrálnom území obce
Čierne z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
noviel.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemky sú v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa. Pozemky sú z hľadiska ich situovania pre obec nevyužiteľné.
17. Zámer odpredať pozemok č. KNC 2403,
trvalý trávny porast s výmerou 247 m2,
vedený na LV 2830, v katastrálnom
území obce Čierne z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení noviel.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa a pre obec z hľadiska
jeho situovania je nevyužiteľný.
18. Žiadosti o odpustenie nájmov za nebytové priestory nájomcom, ktorí počas
pandémie COVID-19 nemohli mať
otvorené prevádzky od 1. 1. 2021 do
30. 4. 2021.
Žiadosti o odpustenie nájmu si podali:
Magdaléna Belešová, Čierne č. 169,
Bc. Anna Krišicová, Čierne č. 1151,
Mgr. Lenka Gajdičiarová, Čierne č. 141,
Anton Kubáň, Čierne 526, Emília
Kubicová, Čierne č. 1036, Renáta
Papíková, Čierne č. 510.
19. Odpredaj pozemku č. KNC 4804/15,
zastavaná plocha s výmerou 85 m2,
vedená na LV 2830, v katastrálnom území Čierneho z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
noviel žiadateľovi Alexandrovi Šimekovi, bytom Čierne č. 83, 023 13 Čierne, za
cenu 2 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa a výmera pozemku je
malá a pre obec z hľadiska jeho situovania nevyužiteľná.
20. Členov Rady školy pri Základnej škole
Čierne-Ústredie, a to p. Bc. Máriu
Benčíkovú, p. Jozefa Bazgera a p. Jána
Ďuricu.

III. schvaľuje:
1. Žiadosť Ing. Radoslava Šimčiska, bytom
Čierne č. 407, o odkúpenie pozemkov
v katastri obce Čierne, a to pozemku
EKN 7065/2 – odkúpenie časti pozemku s výmerou 43 m2, pozemku EKN
7174/11 – odkúpenie časti pozemku
s výmerou 33 m2, pozemku EKN 7025
s výmerou 148 m2.
IV. ruší:
1. Uznesenie obecného zastupiteľstva
č. 4/2020/II/10 zo dňa 19. novembra
2020.
V. prehlasuje, že:
1. Stavba miestna komunikácia na parcele KNC č. 4098/4, trvalý trávny porast
s výmerou 127 m2, ktorá bola GP
č. 39/2020 vytvorená z parcely 4098/2,
trvalý trávny porast s výmerou 299 m2,
vedená na LV 2765, je vo vlastníctve
obce a bola vybudovaná pred rokom
1991.
Ing. Pavol Gomola
starosta obce

29. júla 2021 sa konalo obecné
zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ
I. berie na vedomie:
1. Rozvojový program.
2. Informáciu o priebehu posudzovania
a schvaľovania územného plánu obce.
3. Informáciu o výstavbe telocvične a riešení inžinierskych sietí.
4. Informácie k lávke na Trojmedzí.
5. Informácie k projektu Cyklocestou
k pohraničnému pevnostnému systému Šance – Valy.
6. Informácie k plánovanej rekonštrukcii
miestnych komunikácií.
7. Informácie o riešení poistnej udalosti
na budove Materskej školy ČierneÚstredie.
8. Informácie o prevádzke v materských
a základných školách počas letných
prázdnin.
9. Informácie o podmienkach konania
hodov v obci.
10. Informácie k sláveniu eucharistie na
Trojmedzí.
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k úprave rozpočtu č. 3/2021.
12. Žiadosť Ing. Ivany Jurgovej, bytom
Čierne č. 223, a JUDr. Michala Lišku,
bytom Vojtaššáka 3146/11, Žilina,
o odkúpenie pozemku v obci Čierne
v osade Boškov – Pavľoškov.
13. Žiadosť Anny Chromiakovej, bytom
Čierne č. 45, o odkúpenie pozemku
v obci Čierne v osade Boškov –
Pavľoškov.
14. Žiadosť občanov obce, časť Zagrúnie –
Rediška o zabezpečenie dopravného
spojenia.
II. schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Renáta Šubíková, Jozef Bazger, Peter
Putyra.
3. Úpravu rozpočtu obce Čierne č. 3/2021
na opravu strechy na bytovom dome
č. 169. Odporúča práce na oprave strechy realizovať v čo najkratšom termíne.
4. Žiadosť p. Dagmar Krkoškovej –
Obchodík u Ľudky, Čierne č. 152,
o odpustenie nájmu za nebytové priestory od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 z dôvodu uzatvorenej prevádzky počas pandémie COVID-19 v rámci protipandemických opatrení vlády.
5. Voľbu hlavného kontrolóra obce Čierne nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo obce Čierne
prerokovalo návrh vyhlásenia voľby
hlavného kontrolóra obce Čierne a určenie pracovného úväzku a vyhlasuje
v zmysle § 18 a/ ods. 2 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
5.10.2021 za deň konania voľby
hlavného kontrolóra obce Čierne.
Pracovný úväzok kontrolóra bude
0,3 týždennej pracovnej doby.
OZ obce Čierne určuje podmienky,
ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu
hlavného kontrolóra:
a)kvalifikačné predpoklady:
- ukončené minimálne stredoškolské
vzdelanie;
b)písomná prihláška, ktorá musí obsahovať:
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

- meno a priezvisko, titul, dátum
narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné
údaje (telefón – mobil, e-mail),
- štruktúrovaný profesijný životopis
vrátane doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace,
- overenú kópiu dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov
o absolvovaní vzdelávacích programov
a kurzov,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení s cieľom kandidatúry na
funkciu hlavného kontrolóra doplnený
vlastnoručným podpisom.
c) ďalšie predpoklady:
- používateľské ovládanie počítača,
- znalosť legislatívy v oblasti samosprávy, a to najmä:
• zákona č. 460/1992 Zb. (Ústava SR)
v znení noviel,
• zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení noviel,
• zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení noviel,
• zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení noviel,
• zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
noviel,
• zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení noviel,
• zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v znení
noviel,
• zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení noviel,
• zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
v znení noviel.
- Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené
požiadavky na výkon funkcie a včas
podá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na
voľbu hlavného kontrolóra v súlade
s § 18a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Kandidát na hlavného kontrolóra,
ktorý nesplnil stanovené podmienky,
bude o tejto skutočnosti vyrozumený
písomným oznámením, a to do 7 dní
odo dňa otvorenia obálok.
- Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce Čierne odovzdá prihlášku
osobne alebo poštou najneskôr do
20. 9. 2021, t. j. 14 dní pred dňom
konania voľby hlavného kontrolóra obce na adresu: Obecný úrad Čierne,
023 13 Čierne č. 189 v zalepenej obálke
s označením: „Voľba hlavného kontrolóra obce Čierne – NEOTVÁRAŤ“.
- Otváranie obálok a kontrolu splnenia
podmienok vykonajú poslanci obecného zastupiteľstva v Čiernom, ktorí
tvoria komisiu na preverenie splnenia
podmienok kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra obce Čierne, na

pracovnom stretnutí dňa 21. 9. 2021
v zasadačke Obecného úradu v Čiernom. O výsledku splnenia podmienok
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra poslanci Obecného zastupiteľstva v Čiernom spíšu a podpíšu zápisnicu, ktorá bude predložená na
rokovanie obecného zastupiteľstva
dňa 5. 10. 2021 ako príloha k materiálu
o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica
musí obsahovať najmä údaj o tom,
koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených, a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky.
- Obecné zastupiteľstvo obce Čierne
schvaľuje spôsob vykonania voľby
hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 18a) ods.
3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
- Na zvolenie hlavného kontrolóra obce
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden
z kandidátov takúto väčšinu nezíska,
obecné zastupiteľstvo na tom istom
zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí
mali v prvom kole najväčší počet
platných hlasov. V druhom kole volieb
je zvolený ten kandidát, ktorý získa
najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa
rozhoduje žrebom.
- Obecné zastupiteľstvo obce Čierne
schvaľuje umožniť kandidátom na funkciu hlavného kontrolóra v deň konania
voľby hlavného kontrolóra vystúpiť
pred obecným zastupiteľstvom pred
uskutočnením voľby a prezentovať
svoje predstavy o budúcom pôsobení
vo funkcii hlavného kontrolóra – časový rozsah najviac 15 min.
Obecné zastupiteľstvo obce Čierne
menuje komisiu na preverenie splnenia
podmienok kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra obce v tomto zložení:
Predseda komisie: Ing. Peter Moják
Člen komisie:
Mgr. Peter Najdek
Člen komisie:
Ján Ďurica
- Starosta obce s právoplatne zvoleným kontrolórom uzavrie pracovnú
zmluvu v deň nástupu do práce,
t. j. prvý deň nasledujúceho mesiaca po
zvolení.
Ing. Pavol Gomola
starosta obce

5. októbra 2021 sa konalo obecné
zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. berie na vedomie:
1.Rozvojový program.
2.Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch škôl a školských zariadení
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v školskom roku 2020/2021.
o položení dlažby na chodník a priľahlý priestor k MŠ ČierneVyšný koniec.
4. Informácie o rekonštrukcii v objekte
MŠ Ústredie – podlahy.
5. Informácie o výstavbe telocvične a preložení inžinierskych sietí (2-krát vodovodné potrubie, plyn, splašková kanalizácia, telekomunikačný kábel).
6. Informácie k lávke na Trojmedzí.
7. Informácie k projektu Cyklocestou
k pohraničnému pevnostnému systému Šance – Valy.
8. Informácie k rekonštrukcii miestnych
komunikácií.
9. Informácie k výmene krytiny na streche MŠ Ústredie.
10. Informácie k vodojemu na Zágruní –
k riešeniu deformácie nádrže na pitnú
vodu.
11. Informácie k prenájmu/odovzdaniu vodovodných potrubí do správy SeVaKu,
a. s., Žilina.
12. Informácie k územnému plánu obce –
informácie o priebehu posudzovania
a schvaľovania návrhu ÚPO.
13. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k úprave rozpočtu č. 4/2021.
14. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k výsledkom hospodárenia obce za
I. polrok 2021.
15. Žiadosť Mgr. Ivany Nekorancovej
a Mgr. Radoslava Nekoranca, bytom
Čierne č. 181, o odkúpenie pozemku v obci Čierne v osade Boškov –
Pavľoškov.
3. Informácie

II. schvaľuje:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter
Moják, Jozef Privarčák, Mgr. Pavol
Kulla.
3. Do volebnej komisie ako doplňujúceho
člena na voľbu hlavného kontrolóra obce poslanca Petra Putyru.
4. Zmluvu o zriadení vecného bremena so
Stredoslovenskou distribučnou, a. s.,
Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, v rámci
stavby 10405 – Čierne – Pri radovke –
Rekonštrukcia VNP pre
233/ts/cierne_pri cintoríne. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a. s., ako oprávnenému z vecného bremena, spočívajúce v práve
umiestnenia a uloženia inžinierskych
sietí a k nim prislúchajúcim ochranným
pásmam v zmysle platných právnych
predpisov s cieľom prevádzky, údržby
a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemok parc. KNC č. 4446/38, zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 2037 m2,
v rozsahu dielu 8 s výmerou 52 m2,
vyznačený geometrickým plánom
č. 461935437 – 409/2020 vypracovaným Ing. Jurajom Karolčíkom dňa
9. 11. 2020.
5. a/ Spôsob prevodu vlastníctva nasledovnej nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou:
- parcela registra KNC 77/3, orná pôda
s výmerou 97 m2, ktorá je zapísaná v obci Čierne, LV č. 2830, pre
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kat. ú. Čierne.
b/ Podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne :
1. Odkúpenie vyššie špecifikovanej
parcely je možné len v celosti.
2. Súťažiaci predloží návrh kúpnej
zmluvy s kúpnou cenou, ktorá je najmenej 15 €/m2, t. j. spolu 1 455 €. Minimálna cena bola určená na základe porovnania trhovej hodnoty pozemkov,
za ktorú obec pozemky odkupovala
alebo odpredávala v období posledných piatich rokov.
3. Súťažiaci prijíma podmienku a uvedie ju tiež v návrhu kúpnej zmluvy, že
zaplatí kúpnu cenu najneskôr do 5 dní
od podpísania kúpnej zmluvy, ale ešte
pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
vedeného Okresným úradom v Čadci,
katastrálnym odborom, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.
4. Súťažiaci berie na vedomie, že účinky
odstúpenia od zmluvy podľa bodu
2. nastávajú doručením písomného
oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká
(§ 344 až 349 Obch. zák.).
Informácie o nehnuteľnosti poskytnú:
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
Čierne, Obecný úrad Čierne 189, č. tel.:
0907 063 372 alebo 041/4373 236,
Ing. Jozef Kubica, prednosta Obecného úradu Čierne, č. tel.:
0915 277 596.
5. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu: Obec Čierne,
Obecný úrad Čierne č.189, 023 13
Čierne v zalepenej obálke a s výrazným
označením ,,Verejná obchodná súťaž
– neotvárať“.
6. Lehota na predkladanie návrhov
zmlúv končí dňa 5. 11. 2021
o 12.00 hod.
7. Otvorenie obálok a vyhodnotenie
ponúk sa uskutoční dňa 5. 11. 2021
o 13.00 hod.
8. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude
oznámený účastníkom písomnou správou alebo elektronickou poštou, ktorá
bude odoslaná najneskôr 13. 11. 2021.
9. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
10. Predložené návrhy možno meniť
a dopĺňať len v prípade, ak je nový
návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy
alebo zrušiť súťaž.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v prípade formálnych nedostatkov,
ktoré menia obsah súťažného návrhu,
vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu.
14. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
meniť všetky uvedené podmienky
verejnej obchodnej súťaže.
15. Víťazom verejnej obchodnej súťaže
bude účastník, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

6. Ukončenie

nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 1. 11. 2008 medzi Žilinským
samosprávnym krajom, M. Rázusa 104,
Žilina, a obcou Čierne, kde predmetom
nájmu bol nájom cestného objektu –
cesty III/01156 v dĺžke 2841,5 m, ktorý
je tvorený cestným telesom, odvodňovacími priekopami, priepustmi a mostmi, v k. ú. Čierne, umiestnenom na parcelách KNC 4780, zastavaná plocha
s výmerou 2415 m2, KNC 4822, zastavaná plocha s výmerou 7 873 m2, KNC
4764, zastavaná plocha s výmerou
4 058 m2, KNC 4748, zastavaná plocha
s výmerou 13 794 m2, a parcela KNC
4731, zastavaná plocha s výmerou 915
m2. Nájomná zmluva bude ukončená
k dátumu 5. 10. 2021.
7. Výsledky hospodárenia obce Čierne za
I. polrok 2021.
8. Monitorovaciu správu programového
rozpočtu obce za I. polrok 2021.
9. Úpravu rozpočtu obce Čierne
č. 4/2021.
10. Výsledky hospodárenia PO TES Čierne
za I. polrok 2021.
11. Uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve o odkúpenie pozemku na parcele č. KN-C 5971/23, trvalý trávny
porast s výmerou 144 m2, s predávajúcim Mariánom Kubištom, bytom Jána
Kollára 2456/10, 022 01 Čadca, za cenu
1 € za celú výmeru pozemku.
12. Odkúpenie pozemku na parcele
č. KN-C 5971/23, trvalý trávny porast
s výmerou 144 m2, od Mariána Kubištu,
bytom Jána Kollára 2456/10, 022 01
Čadca, za cenu 1 € za celú výmeru
pozemku.
13. Odpredaj pozemku č. KN-C 2403, trvalý
trávny porast s výmerou 247 m2, vedený na LV 2830 obce Čierne, v katastrálnom území Čierne z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení noviel žiadateľom Pavlovi
Jašurkovi a manž. Adriáne, bytom
Čierne č. 1067, 023 13 Čierne, za cenu
15 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľov, výmera pozemku je
malá a pre obec z hľadiska jeho situovania je nevyužiteľný.
14. Odpredaj pozemku č. KN-C 4856/57,
ostatná plocha s výmerou 264 m2,
a pozemku KN-C 4856/60, ostatná plocha s výmerou 47 m2, vedených na LV
2830 obce Čierne, v katastrálnom území Čierne z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
noviel žiadateľovi – firme KABRO,
s. r. o., so sídlom na ul. Slobody 43,
022 01 Čadca, za cenu 5 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa a z hľadiska ich
situovania sú nevyužiteľné na účely
obce.
15. Zámer odpredať podiel 1/16 z pozemku na parc. číslo KN-C 2533/1, orná
pôda s výmerou 355 m2, vedeného na
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ
LV č. 8319, v katastrálnom území
Čierneho z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
noviel. Podiel 1/16 z danej výmery je
20,94 m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Žiadateľ je vlastníkom 15/16 z celkovej
výmery, 1/16 – teda 20,94 m2 – je pre
obec nevyužiteľná.
16. Žiadosť p. Pavla Jurgu, bytom Čierne
č. 1049, o prenájom pozemku KN-C
č. 2408/1 s výmerou 644 m2 s ročným
nájmom 150 €/celý pozemok. Pozemok
bude využívaný na chov hrabavej hydi-

ny a oviec pre vlastnú spotrebu za
dodržania ustanovení VZN obce Čierne
č. 3/1994 o chove zvierat.
17. Na základe protokolu č. 01700/2021OV-0250182/21-00 nadobudnutie
vlastníctva nehnuteľného majetku,
a to parc. KN-C č. 4098/4, trvalý trávny
porast s výmerou 127 m2, v sume
5,85 € od Slovenského pozemkového
fondu, Búdkova 36, Bratislava. Parcela
je súčasťou miestnej komunikácie č. 36.

31. 10. 2027 Ing. Jozefa Pohančeníka,
bytom Čierne č. 381, 023 13.
Hlavný kontrolór obce bol zvolený tajným hlasovaním poslancov obecného
zastupiteľstva.

IV. zriaďuje:
1. Komisiu na vyhodnotenie obchodnej
verejnej súťaže pre prevod majetku
podľa bodu 5.a) tohto uznesenia
v zložení: Mgr. Peter Najdek,
Jozef Privarčák, Peter Putyra.

III. volí:
1. Za hlavného kontrolóra obce Čierne na

volebné obdobie od 1. 11. 2021 do

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

ŠKOLSTVO
Rozlúčka s deviatakmi

Základná škola Čierne - Ústredie
Čiastočné zatmenie Slnka
V júni sme nedočkavo sledovali predpoveď počasia na 10. júna 2021.
Nakoniec všetko vyšlo ideálne a naši žiaci mohli pozorovať čiastočné
zatmenie Slnka.
Pani učiteľka Gábrišová pripravila na pozorovanie niekoľko slnečných filtrov
a starých diskiet, aby žiaci mohli pozorovať bez poškodenia zraku. Približne
o 12.30 dosiahlo zatmenie maximálnu fázu. Bohužiaľ, Mesiac prechádzal
popred Slnko len svojou malou časťou, takže ho zakryl len na malom kúsku.
Vidieť takýto úkaz nie je veľmi časté, takže aj toto bolo pre pozorovateľov
zaujímavé. Mnohí videli niečo také po prvýkrát. Mladší žiaci mali už po
vyučovaní, preto sa pozorovania nezúčastnili. Ale nevadí, vzhľadom na ich vek
môžeme dúfať, že niečo podobné budú môcť ešte na našej škole pozorovať, ak
podmienky dovolia. Zatmenie Slnka sme naposledy mohli pozorovať na
Slovensku pred šiestimi rokmi a najbližšie bude situácia ešte priaznivejšia.
Najbližšie zatmenie Slnka bude už 25. októbra 2022 a Slnko bude zakryté až na
50 %. Takže tešíme sa nabudúce...

Z malých a nesmelých prváčikov, ktorí
pred deviatimi rokmi plní očakávania
zasadli do školských lavíc, vyrástli
mladí ľudia plní snov, ideálov, očakávaní a chuti do života.
Vykročili do novej etapy svojho bytia
a po letných prázdninách sa z nich stali
študenti stredných škôl.
Držíme im palce a prajeme veľa úspechov!

Mgr. Eva Gábrišová,
ZŠ Ústredie

Poďakovanie
V minulom školskom roku ukončil po mnohých
rokoch svoje učiteľské pôsobenie „náš pán
učiteľ“ Daniel Drastich.
Ďakujeme mu za prácu, za všetky milé slová,
krásne dni s ním prežité, úsmev a dobrú náladu,
smiech, povzbudenie a všetky rady a skúsenosti,
ktoré nám vždy s láskou odovzdával. Ďakujeme!
Žiaci a zamestnanci ZŠ Ústredie

Svetový deň včiel
Svetový deň včiel bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie
spojených národov po prvýkrát 20. mája 2018.
Dátum 20. máj sa viaže k dátumu narodenia slovinského včelára Antona Janšu,
zakladateľa moderného včelárstva, ktorý bol v roku 1770 menovaný Máriou
Teréziou, kráľovnou rakúsko-uhorskej monarchie, za prvého riaditeľa
včelárskej školy vo Viedni. Týmto dňom chce OSN zvyšovať povedomie
o dôležitosti včiel a iných opeľovačov, ich ohrozeniach i o ich prínose. I my sme si
ho pripomenuli a nazreli do tajomstiev včelieho úľa.

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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ŠKOLSTVO
Deň zeme

Letná škola

Každoročne sa zapájame do mnohých
akcií pri príležitosti Dňa zeme.

Súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dosahov dištančného
vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov bol aj projekt Letná škola.

Zbierame odpadky, papier, batérie, triedime odpad, organizujeme besedy
a rôzne aktivity, tvoríme plagáty, projekty. Tento rok sme sa zapojili i do výzvy obce Čierne – jarného upratovania.
Deti vyrazili do prírody a vyzbierali odpad, ktorý v nej zanechali neporiadni
ľudia. Na našu planétu myslíme celý rok.
Chceme pomáhať našej prírode!

Do projektu sme sa zapojili i my a v termíne od 23. do 28. 8. 2021 sme
zorganizovali pre žiakov letnú školu. Zúčastnilo sa jej 27 detí – 15 žiakov 1. stupňa
a 12 žiakov 2. stupňa. Prebiehala v dvoch cykloch – dlhom od 7.30 do 15.00
a krátkom od 8.00 do 13.00. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, vyučovalo sa
v blokoch. Deň začínal ranným kruhom. Zámerom projektu Letná škola bolo
poskytnúť žiakom možnosť na osvojenie, prípadne upevnenie vedomostí,
zručností a spôsobilostí, priestor na zmysluplné využitie času počas letných
prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré boli prispôsobené veku
a potrebám detí, a možnosť adaptácie žiakov na začatie nového školského roka.
O tom, že sme spolu prežili zmysluplný a podnetný týždeň, svedčia pozitívne
ohlasy zo strany detí i rodičov.

Biela pastelka
22. – 24. septembra 2021 prebehla v našej škole celoslovenská zbierka Biela
pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
s cieľom získania finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým
postihnutím.
Túto dobročinnú akciu mohli podporiť ľubovoľnou čiastkou rodičia, deti i pedagogickí zamestnanci. Spolu sme vyzbierali 141,33 €. Ďakujeme za každý
príspevok!
Mgr. Ivana Nekorancová,
ZŠ Ústredie

Deň EURA
24. september je v našej škole tradične spojený s aktivitami ku Dňu eura.
Žiaci riešili rôzne úlohy, krížovky, doplňovačky, pozerali zaujímavé videá.
Oboznámili sa s ochrannými prvkami bankoviek. Svoje vedomosti si
v skupinách precvičili v súťažnom
kvíze o eure. Téma napĺňala celý
deň najmä na hodinách matematiky a informatiky. Všetky spomínané činnosti pomáhajú rozvíjať
matematické zručnosti, finančnú
gramotnosť, medziľudské vzťahy,
spoluprácu a vzájomnú komunikáciu.
Ing. Marta Oškrobaná,
ZŠ Ústredie
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ŠKOLSTVO
Návrat do školy
V polovici marca v roku 2020 nás zasiahla nečakaná správa, že budeme mať
„prázdniny“ pre neznámy vírus. Tešili sme sa, že budeme mať dvojtýždňový
oddych.
Ale situácia sa zhoršovala a naše prázdniny sa čím ďalej tým viac predlžovali.
Rýchlo sme sa museli prispôsobiť novému spôsobu vzdelávania. Začiatky boli
náročné nielen pre nás, ale aj pre učiteľov. Naše pani učiteľky museli oprášiť svoje
počítačové zručnosti a vedomosti. Vídavali sme sa len pomocou obrazoviek
a zrazu sme si uvedomili, aký dôležitý je osobný kontakt. Avšak toto bolo iba
dočasné riešenie. Po čase sme mohli znova zasadnúť do školských lavíc. Museli
sme si zvykať na rúška a obmedzený pohyb po škole. Napriek tejto ťažkej dobe
sme radi, že sme opäť našli cestu do školy, pretože živý kontakt a stretávanie sa
tvárou v tvár nám nedokáže nahradiť žiadna technika.
Lívia Cyprichová, 8. A,
ZŠ Ústredie

Výstava šperkov
Žiaci 7. A a 8. A našej školy sa v mesiaci septembri zúčastnili výstavy šperkov
od Dorotky Sloviakovej.
V pútavom rozprávaní pani Ivetky Bobulovej sme sa dozvedeli o šperkoch, ktoré
sú obrazom autorkinej duše, obohatené o pocity z jej detstva a spomienky z jej
doterajšieho života. Tieto nádherné výtvory boli použité vo filmoch i divadelných hrách. Na výrobkoch bolo vidno veľa namáhavej a dlhej práce. Nad niektorými z nich som sa musela dlhšie zamyslieť, aby som pochopila podstatu
a emócie, ktoré do nich autorka vložila, s akým úmyslom daný výrobok vytvorila.
Sme veľmi radi, že napriek tejto ťažkej dobe sme mohli vidieť naživo túto
umeleckú tvorbu a pocity vložené do emočných diel našej rodáčky.
Sofia Gilániová, 8. A,
ZŠ Ústredie

Drogy a drogové závislosti
V rámci preventívnych aktivít sa na našej škole 29. 9. 2021 uskutočnila
beseda pre žiakov 9. A s policajtkou Mjr. Mgr. J. Zlochovou z OR PZ v Čadci.
So žiakmi prebrala účinky, hrozby a trestnoprávnu zodpovednosť súvisiacu s drogami. Žiaci si vyskúšali i okuliare, ktoré simulujú stav opitosti. Touto cestou
ďakujeme p. Zlochovej za pútavú a zážitkovú odbornú aktivitu.
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Chemicko-biologická
odborná učebňa
V tomto školskom roku žiaci našej
školy už aktívne využívajú novú
chemicko-biologickú odbornú učebňu.
Vo vybavenej odbornej učebni sa prakticky oboznamujú s laboratórnymi pomôckami, učia sa s nimi pracovať, zostavovať chemické aparatúry a vykonávať pokusy. Využívajú tiež mnohé názorné pomôcky na chémiu i biológiu.
Aj počas letnej školy si v rámci prírodovedných aktivít žiaci vyrobili „sloniu
zubnú pastu“ či dokázali nafúknuť
gumenú rukavicu z jedlej sódy a octu.
Naša nová odborná učebňa je pre školu
veľkým prínosom a žiaci v nej strávia
ešte určite veľa zaujímavých, pútavých
a užitočných bádaní.
Ing. Slávka Jurčíková,
ZŠ Ústredie

Farebné dni
Jeseň babieho leta sme v našej škole
privítali farebnými dňami. V týždni od
11. 10. do 15. 10. 2021 žiaci spolu
s učiteľkami tvorili, pracovali, maľovali, ochutnávali, spoznávali, ale
hlavne zvyšovali povedomie o nevyhnutnosti zdravého stravovania.
Jedným z prvých krokov zdravého a kvalitného života je stravovanie, preto sme
sa tento rok zladili do farieb a pripravili
spolu s našimi žiakmi aktivity zamerané
na zvýšenú spotrebu mlieka, mliečnych
výrobkov, ovocia a zeleniny. Počas dní
mlieka, ovocia, zeleniny, vody a slnečného dňa sme pracovali na rôznych projektoch, hrali didaktické hry, pripravovali
a ochutnávali rôzne zdravé dobroty,
vytvárali ovocné zvieratká, riešili rôzne
kvízy a hádanky, ale hlavne sme sa
prostredníctvom vlastných zážitkov stali hybnou silou podporujúcou zdravie,
ktoré je naším najväčším darom. Máme
obrovskú radosť z pozitívnych ohlasov
od našich žiakov a tešíme sa, že inšpirujeme...
Ing. Jana Kužmová,
ZŠ Ústredie
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ŠKOLSTVO
Pošta pre babičku a deduška

Prevencia a eliminácia násilia

Venované z lásky našim starým rodičom.

Naším dlhodobým cieľom je deti nielen vzdelávať, ale i vychovávať z našich
žiakov dobrých ľudí, viesť ich k vzájomnej tolerancii a úcte.

Naši starí rodičia,
najviac lásky dožičia.
Vždy keď s nimi trávim čas,
moje srdce žiari zas.

V tom nám výrazne pomáhajú preventívne aktivity. Jedna z nich sa uskutočnila
v našej škole 13. 10. 2021 s názvom Prevencia a eliminácia násilia na školách.
Preventistky z občianskeho združenia Náruč v Čadci vysvetlili žiakom 9. A, čo je
násilie, aké formy násilia existujú a kde všade sa môžeme s násilím stretnúť.
Venovali sa aj násiliu na školách v podobe šikany. Rozoberali ho z pohľadu obete
i z pohľadu agresora. Žiaci boli aktívni, zapájali sa do diskusie i rôznych aktivít.
Takto strávili spoločne veľmi príjemný čas, ktorý ich navzájom obohatil.
Ďakujeme aktivistkám Mgr. Emílii Grečmalovej a Mgr. Jaroslave Veselej
z občianskeho združenia Náruč.
Reakcie žiakov:
„Beseda nám veľa dala, uvedomili sme si, ako sa máme správať.“
„Pochopili sme, ako sa cítia obeť aj agresor, že nie je v poriadku, keď nám robia zle.
Vieme, čo urobiť, keď sa niekomu niečo deje, ako vyhľadať pomoc.“
„Bavilo nás počúvať príbehy, páčili sa nám videá, veľa sme sa dozvedeli.“

Vždy keď problém nájde sa,
babka s dedkom radu má.
Zato vás my radi máme,
silno vás vyobjímame.
Žiariš ako hviezdička,
ty, moja babička.
Keď k tebe prídem,
s niečím v ruke odídem.

Koordinátorka prevencií Anna Sulková,
ZŠ Ústredie

S dedom je vždy zábava,
stále iba rozpráva.
Aj keď je už v dôchode,
rezko behá po dvore.
Vy, moji zlatí,
veľa ste mi dali,
skúsenosti, koláče, hračky...
Za to som vám veľmi vďačný.
Naša babka, veru hej,
varí, pečie celý deň.
Všelijaké dobroty
vyčaruje raz – dva – tri.
Oči jej žiaria ako hviezdy,
jej úsmev je vždy pestrý.
Vyzerá skvelo v každej chvíli,
preto sme si ju obľúbili.
Žiaci 7. A,
ZŠ Čierne-Ústredie

Navštívili sme hroby našich rodákov
Dejiny píšu ľudia. Niektorí svojou prácou a príkladným životom vynikajú nad
ostatnými, a predsa sa oni sami vo svojej skromnosti za mimoriadne
úspešných nepokladajú.
Aj v našej obci žili a žijú takí občania. U nás v škole máme tradíciu pri príležitosti
Pamiatky zosnulých uctiť si životy našich významných rodákov. Pred jesennými
prázdninami sme spolu s prváčkami Saškou a Karolínkou zašli na tiché miesta –
k pamätníku padlým v 1. a 2. svetovej vojne, na Stašov a Miškov cintorín. Zapálili
sme sviečky, venovali tichú modlitbu a uctili si pamiatku významných rodákov,
ktorí tu odpočívajú.
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ŠKOLSTVO
Environmentálna výchova
Ochrana prírody nie je len vecou veľkých tovární, globálnych výrobcov či
svetových vlád. Za znečisťovanie je však zodpovedný tak trochu každý
človek.
Už 20 rokov sa spolu s mojimi žiakmi venujem environmentálnej výchove na našej
základnej škole. Oslovila nás myšlienka Indiánov kmeňa Cree: „Až keď vyrúbeme
posledný strom, otrávime poslednú rieku, ulovíme poslednú rybu, až vtedy
pochopíme, že peniaze sa nedajú jesť.“ Zamysleli sme sa nad tým, čo robíme na
ochranu prírody a životného prostredia, a začali sme konať. Zaviedli sme
separovaný zber v škole a pomáhali sme zaviesť separovaný zber aj v obci. Naše
žiacke ekohliadky pravidelne obchádzali reštauračné a obchodné prevádzky
a firmy a odoberali PET fľaše a papier na recykláciu. Tetrapakové obaly sme
zbierali pre firmu Kuruc Company, ktorá z nich vyrábala stavebný materiál.
Viacfarebné PET fľaše od nás vykupovala firma ASA Žilina a zberový papier sme
odvážali do Zberných surovín v Čadci. Podarilo sa nám znížiť množstvo
komunálneho odpadu v škole aj v obci a vyzbierali sme cennú druhotnú
surovinu, za ktorú sme získali finančné prostriedky.
V súčasnom období sa ešte viac zapájame do separácie odpadu. Vštepujeme
našim žiakom potrebu ochrany prírody, aby si pre svoju budúcnosť zachovali
prírodu aspoň v takom stave, v akom je. Neodradila nás ani hospodárska kríza,
ani nezáujem o druhotnú surovinu zo strany spracovateľov. Hľadali a našli sme
nový spôsob, ako chrániť životné prostredie.
Od roku 2010 je naša škola zapojená do projektu Recyklohry, ktorý je realizovaný
ako celoslovenský environmentálny projekt zameraný na triedenie a zber
elektroodpadu a použitých batérií. Je to školský recyklačný program, v ktorom
naši žiaci získali osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných
elektrozariadení a malých batérií. Za toto obdobie sme nazbierali 2 200 kg

Materská škola - Ústredie
Zatiaľ čo jeseň farbila listy dozlatista, my sme v materskej škole
spoznávali nových kamarátov a snažili sme sa vydržať chvíľu bez maminky. Začiatky neboli vôbec jednoduché ani pre nás, ani pre pani
učiteľky, ale zvládli sme to a dnes sú
už z nás naozajstní škôlkari. Učíme
sa, ako sa máme správať medzi kamarátmi, na vychádzke, vieme sa už
podeliť, počúvať a snažíme sa všetko zvládnuť sami. Spoznávame našu dedinku, navštívili sme aj pána
starostu a prezreli si obecný úrad.

Jeseň je bohatá nielen na dary, ale aj na zážitkové učenie. A tak sme spoznávali
ovocie a zeleninku netradičným spôsobom. Vykopávali sme zemiaky, vytrhávali
hrach, cibuľu a mrkvu, aby bolo dosť pre všetkých na celú zimu. Nové poznatky
sme využili pri kreslení, modelovaní, stri-haní či lepení. Pani učiteľky nám čítajú
krásne knihy a rozprávajú príbehy o tom, ako sa žilo na dedine kedysi dávno,
vyskúšali sme si už párať perie či nakladať kapustu.

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

nefunkčných elektrospotrebičov,
400 kg batérií, za ktoré sme získali body
a tie sme vymenili za učebné pomôcky
a školské potreby. Obohatili sme výchovno-vzdelávací proces o nové pomôcky a zaujímavé školské potreby.
V rámci projektu Recyklohry sa zapájame aj do plnenia kreatívnych úloh.
V úlohe s názvom Čo s klimatickou krízou štvrtáci zasadili v školskom areáli
15 kusov bukov a 5 kusov smrekov. Za
splnenú úlohu sme získali mimoriadnu
odmenu – školské potreby v hodnote
50 eur. Ďalšou vzácnou druhotnou surovinou je pre nás papier. Nevzdali sme
sa ani myšlienky pokračovať v zbere
papiera a našli sme odberateľa zberového papiera. Ten vymieňame za hygienický papier a tak šetríme časť finančných prostriedkov našej školy.
A začali sme robiť to svoje „málo“ na záchranu planéty. Ako hovorí africké príslovie: „Keď veľa malých ľudí na veľa
malých miestach robí veľa malých vecí,
svet sa zmení.“
Takto to robíme my! Ak sa vám naša
činnosť páči, pridajte sa k nám!
Mgr. Božena Časnochová,
ZŠ Ústredie

Aby sme boli dlho zdraví, svoje zručnosti
sme rozvíjali aj pri príprave ovocných
a zeleninových šalátov, na ktorých sme
si všetci pochutnali.
Tiež už vieme, čo sa páči našim zúbkom
a brušku a čo im robí trampoty. Vždy sa
tešíme na chutné jedlá, ktoré nám pripravujú tety kuchárky, a snažíme sa
všetko popapať.

Vždy v októbri navštevujeme starkých
v domove dôchodcov. Keďže teraz nemôžeme, potešili sme ich aspoň malým
darčekom – svietničkom, ktorý ich určite zohrial pri srdiečku a rozžiari im dlhé
zimné dni. Veľmi sa tešíme, že sa môžeme spolu hrať, spoznávať všetko nové
a svojimi pokrokmi robiť najväčšiu radosť našim rodičom.
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ŠKOLSTVO
Rekonštrukcia priestorov
v MŠ Čierne-Ústredie
Medzi priority každého svedomitého
zamestnávateľa nepochybne patrí vytváranie takého pracovného prostredia,
v ktorom sa zamestnanci cítia príjemne.
Jeho tvorba je síce náročný, ale o to dôležitejší proces. Z tohto dôvodu sme veľmi radi, že sa nám malými krokmi darí
meniť ho k lepšiemu.
Obmedzenie režimu prevádzky v súvislosti s vývojom pandemickej situácie
sme využili na rekonštrukciu chodby na
prízemí (zníženie stropu, zhotovenie omietok, výmena dverí a vstavanie skríň),
čím sa vytvorili adekvátne priestorové
podmienky pre pedagogických zamestnancov školy slúžiace na odkladanie
osobných vecí počas vykonávania ich
pracovnej činnosti. Súbežne s uvedenými prácami prebehlo aj predelenie spální 1. a 2. triedy vybudovaním sadrokartónovej steny, čím sa dosiahla vyššia
účelovosť oboch miestností a nedochádza k vzájomnému narušovaniu odpočinkovej činnosti.
Nezaháľali sme ani počas letných prázdnin, keď bola realizovaná obnova 3. triedy – čistenie a maľovanie stien, kompletná výmena podlahy a ochranných krytov
na radiátory. Predškolákov tak po návrate do materskej školy čakali okrem
ich kamarátov vynovené a útulné prie-

story, kde sa s radosťou pripravujú na
primárne vzdelávanie v základnej škole.
Rekonštrukciou prešla i miestnosť na
výdaj jedál na poschodí – výmena obkladu, podlahovej dlažby, zníženie stropu
a osadenie kuchynskej linky slúžiacej zamestnancom školy.
Touto cestou chceme srdečne poďakovať príspevkovej organizácii TES Čierne
za praktické vykonanie týchto prác –
p. Petrovi Putyrovi za organizačné
zabezpečenie činností a zamestnancom
za svedomitú a dôsledne odvedenú prácu.
Aj napriek tomu, že vybudovať prostredie, v ktorom sa nielen zamestnanci, ale
aj rodičia a ich detičky cítia spokojne, si
vyžaduje veľa energie, sme rozhodnutí
naďalej pokračovať vo vylepšovaní podmienok na vzdelávanie tých najmenších.
Radosť, ktorú máme pri pohľade späť, je
neopísateľná a vytvára akúsi hnaciu silu
na plnenie našich ďalších vízií.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČIERNE - Vyšný koniec
Hoci by sa zdalo, že celý minulý „covidový“ školský rok presedeli žiaci nečinne za počítačmi, nebolo to tak.
Zapájali sa do súťaží, akcií a projektov, ktoré im škola ponúkla.
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v školskom roku 2020/2021
NÁZOV SÚŤAŽE
Predmetové olympiády, vedomostné súťaže
Olympiáda v anglickom jazyku kat. 1A
Olympiáda v anglickom jazyku kat. 1B
Technická olympiáda kat. A
Technická olympiáda kat. B
Matematická olympiáda M8
Pytagoriáda – P3
Pytagoriáda – P4
Pytagoriáda – P5
Pytagoriáda – P6
Pytagoriáda – P7
Pytagoriáda – P8
Biologická olympiáda – kategória F
Rastliny a zvieratá našich lesov – mladší žiaci
Biologická olympiáda – kategória F
Rastliny a zvieratá našich lesov – starší žiaci
Matematický klokan
Výtvarné a literárne súťaže
Záchrana osôb z vodnej hladiny
Celoslovenská súťaž vo výtvarnom prejave História hasičstva
Športové súťaže
Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike
Iné
Všetkovedko
Čitateľský oriešok
Osmijankova literárna záhrada
14

POČET ŽIAKOV

POZNÁMKY

1
1
1
2
3
3
2
2
1
1
1

krajské kolo – 4. miesto (úspešný riešiteľ)
okresné kolo – riešiteľ
okresné kolo – 4. miesto
okresné kolo – 9., 12. miesto
okresné kolo – 3. miesto (úspešný riešiteľ), 2 riešitelia
okresné kolo – riešitelia
okresné kolo – 1. – 2. miesto (úspešný riešiteľ)
okresné kolo – úspešní riešitelia
okresné kolo – riešiteľ
okresné kolo – 7. miesto (úspešný riešiteľ)
okresné kolo – riešiteľ

6

okresné kolo – 1. miesto (úspešný riešiteľ)

6

okresné kolo – 1. miesto (úspešný riešiteľ)

35

celoslovenské kolo – 8 úspešných riešiteľov

2
9

územné kolo – čestné uznanie
územné – 1. miesto, osobitne ocenené práce

2

celoslovenské – 2-krát 3. miesto, 2. miesto, 1. miesto

33
2
41

úspešní riešitelia
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

ŠKOLSTVO
Prehľad školských a mimoškolských akcií v školskom roku 2020/2021
Besedy, prednášky
Čas premien (MP Education, s. r. o., online, 19. 2. 2021)
Virtuálna prehliadka Múzea holokaustu v Seredi (SNM)
Prednáška o šikanovaní (CPPPaP Čadca, 22. 6. 2021)
Školské akcie pri príležitosti významných dní, sviatkov
Mikuláš
Červené stužky v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť
v školách 2019 (december)
Deň zeme (03. 5. 2021)
Deň počatého dieťaťa (marec)
Aktivity zamerané na voľbu povolania
Dni voľby povolania (CPPPaP Čadca, 5. 10. 2020)
Expo kariéra Čadca 2021 (CPPPaP Čadca, online, 9. 2. 2021)
Zbery
Jarný zber papiera
Celoročný zber „malých“ bateriek v rámci projektu Recyklohry
Iné
Európsky deň jazykov (2. 10. 2020)
Týždeň zdravej výživy (12. – 16. 10. 2020)
Detský čin pomoci (kampaň, október)
Záložka do knihy spája školy (projekt, október)
Escaperooms s KERIC-om (videokonferencia, 10. 2. 2021)
Knižná šifra (apríl)
Európska noc výskumníkov – Vedecký kuriér (festival vedy, máj – jún)
Účelové cvičenia (17. – 18. 10. 2020, 24. – 25. 6. 2021)
Didaktické hry (24. – 25. 6. 2021)

7. A
9. A
4. A, 5. A
1. stupeň
7. – 9. ročník
5. – 9. ročník
celá škola
9. A
9. A
celá škola
celá škola
4. – 8. ročník
1. – 4. ročník
celá škola
celá škola
9. A/dievčatá
1. stupeň
6. A, 7. A, 8. A
5. – 9. ročník
1. – 4. ročník + 8. B

V nasledujúcich príspevkoch vám priblížime niektoré z nich a zároveň predstavíme aktuálne dianie
v našej škole.

Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád
v plávaní 2021, Trenčín
23. septembra 2021 sa konali Majstrovstvá Slovenska Špeciálnych olympiád
v plávaní. Po ročnej pauze od plávania, ktorú spôsobila pandémia, sa plavci
vrhli do bazéna s nadšením a preteky boli opäť plné emócií a skvelých
športových výkonov.
Žiačky Júlia Gomolová a Sabína Trembošová reprezentovali našu školu v 1. doobedňajšom súťažnom bloku, kde si zmerali sily s pretekármi z 1. úrovne. Získali
skvelé umiestnenie v nasledujúcich disciplínach:JúliaGomolová –1. miesto (25m
voľný spôsob), 2. miesto (25m prsia); Sabína Trembošová – 1. miesto (50m voľný
spôsob), 1. miesto (25m prsia). Obom dievčatám srdečne gratulujeme, ďakujeme
a prajeme mnoho ďalších športových úspechov.
V rovnakom týždni, ako sa konal Európsky týždeň športu (23. 09. – 30. 09. 2021),
uskutočnil sa aj Európsky futbalový týždeň Špeciálnych olympiád. Cieľom
projektu bolo zapojiť do športovania a do futbalu čo najviac detí a mládeže
s intelektuálnym znevýhodnením. Naša škola do tohto projektu zapojila nielen
znevýhodnených žiakov zo špeciálnej triedy, ale poňala túto akciu inkluzívne
spolu s intaktnými žiačkami z piateho ročníka v spolupráci s Mgr. Ivanou
Cyprichovou.
Mgr. Dominika Oravcová

Deň eura
V poslednom septembrovom týždni
si naši žiaci pripomenuli prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít
jeden z významných dní – Deň eura.
Aktivity boli zamerané na lepšie spoznávanie našej spoločnej meny, eurozónu,
ochranné prvky bankoviek, históriu prijatia eura na Slovensku atď.
Piataci sa na hodine výtvarnej výchovy
pokúsili vytvoriť vlastný návrh eurobankovky. S tvorbou europexesa sa zas
popasovali na hodine občianskej náuky
siedmaci. Žiaci 8. ročníka si na hodine
slovenského jazyka pripomenuli správne skloňovanie slova euro a riešili eurokrížovku. Deviataci si svoje doteraz získané vedomosti overili na dejepise v kvíze o zavedení eura na Slovensku. Na
hodinách matematiky sa na celom
2. stupni v súvislosti s eurom počítali
príklady a slovné úlohy zamerané na
rozvoj finančnej gramotnosti.
Mgr. Ivana Cyprichová

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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ŠKOLSTVO
Olympijská škola roka

Deň ústneho zdravia

V piatok 24. septembra 2021 sa
v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo
slávnostné vyhodnotenie súťaže
Olympijská škola roka 2019, ktorú má
pod patronátom Olympijský klub
Kysuce.

14. október je Svetovým dňom
pre budúcnosť bez zubného
kazu. Pri tejto príležitosti Slovenská komora zubných lekárov spolu so študentmi zubného lekárstva pripravila edukatívnu akciu pre žiakov I. stupňa
ZŠ s názvom Nebojím sa zubného lekára, ktorá sa konala
v pondelok a v utorok – 11. a 12.
októbra 2021.

V kategórii základných škôl do 300 žiakov sa našej škole podarilo obsadiť
veľmi pekné 2. miesto. Cenu prevzal
starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola.
Gratulujeme a športu zdar!
Mgr. Ľubomír Belko

Tohto pilotného projektu sa zúčastnili žiaci 2. A, 2. B, 3. A a 4. A. Počas online
prezentácie sa dozvedeli o vzniku a prevencii ochorení ústnej dutiny, naučili sa,
ako si majú správne čistiť zuby, a nacvičili si správnu metódu čistenia zubov.
Nasledovala i ukážka preventívnej prehliadky u zubného lekára, aby u detí
odbúrala strach z návštevy zubnej ambulancie. Problematika ústneho zdravia nie
je dostatočne zahrnutá do učebných osnov detí školského veku, preto veríme, že
sa nám spoločnými silami podarí dosiahnuť, aby ďalšia generácia mala krásny
a zdravý úsmev.
Kolektív 1. stupňa ZŠ

Týždeň zdravej výživy

Milión detí sa modlí ruženec
Október je osobitným spôsobom mesiacom ruženca. V tomto čase sa deti
z celého sveta spájajú v tejto modlitbe, aby prosili o pokoj a mier vo svete.
Aj my sme sa so žiakmi pridali k nim
a strávili sme spoločný čas pri modlitbe
ruženca, ktorý sme so žiakmi 1. stupňa aj
vyrábali. Naučili sme sa hľadať silu v jednoduchosti tejto modlitby a myslieť aj
na potreby ľudí okolo nás i na celom
svete.
Ako povedal sv. páter Pio: „Keď sa milión
detí modlí ruženec, svet sa zmení.“

Jednou z najdôležitejších vecí dobrého
a dlhého života je aj zdravé stravovanie. Na
našej škole sa preto opäť uskutočnil Týždeň zdravej výživy – farebný týždeň.
Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli 16.
október – Svetový deň zdravej výživy, ktorý
nám hovorí, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný,
a preto by si ho mal každý z nás dostatočne
vážiť. V dňoch od 18. 10. do 22. 10. 2021 žiaci
prichádzali krásne farebne oblečení podľa pridelenej farby na daný deň a na
desiatu si pribalili zdravú pochúťku podľa zoznamu. Tieto farebné dni doladili aj
naše milé pani kuchárky, ktoré pre nás pripravili „farebný obed“, za čo im patrí
veľká vďaka. Týždeň venovaný nášmu zdraviu máme úspešne za sebou, preto by
sme sa chceli poďakovať nielen žiakom, ale aj rodičom, ktorí nám pomohli
podporiť u detí výchovu k zdraviu a zdravý životný štýl.
Kolektív 1. stupňa ZŠ

Mgr. Katarína Konečná

Preventívne aktivity
V piatok 22. októbra sa žiaci
štvrtého a siedmeho ročníka
zúčastnili online preventívnych
aktivít.
V triede 4. A bola prednáška
s názvom Stop šikane, zameraná na prevenciu šikanovania.
Prostredníctvom zaujímavého
príbehu pani psychologička
z CPPPaP v Čadci žiakom vysvetlila, čo je šikanovanie, ako naň
reagovať, a hlavne sa venovala
dôležitosti udržiavania dobrých
medziľudských vzťahov.
Žiaci 7. A sa pripojili na prednášku Viem povedať droge nie
z domáceho prostredia. Obsah protidrogovej preventívnej prednášky bol
zameraný najmä na nežiaduce účinky užívania rôznych druhov drog s konkrétnymi príkladmi z praxe. Tiež sa venovali drogovej trestnej činnosti.
Mgr. Ivana Cyprichová
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ŠKOLSTVO
Halloween

Cesta mobilu

Dôležitou súčasťou výučby cudzieho jazyka nie je len ovládať
slovíčka či gramatiku, ale aj
spoznávať zvyky a tradície cieľovej krajiny.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, kde,
z čoho a ako sa mobil vyrába? Vedeli
ste, že sa musí vyťažiť veľké množstvo
minerálov a nerastov, ktoré mobil
obsahuje?

Posledný októbrový týždeň sme
na hodinách anglického jazyka
venovali pozornosť pôvodne keltskému sviatku Halloweenu. Žiaci
si osvojili informácie o histórii
a podstate tohto sviatku, ako aj súčasnej podobe jeho slávenia. Zoznamovanie sa
s anglickými tradíciami malo u nás aj kreatívny charakter. Mladší žiaci vyrábali
svietniky v podobe tekvíc, múmií a mačiek, strihali a lepili netopiere, duchov,
kostlivcov a ježibaby. Starší žiaci dostali za úlohu vypracovať projekt a doplniť ho
o písané slovo v anglickom jazyku. Všetci naši zverenci zvládli pridelené úlohy
výborne a vďaka nim sme si mohli vyzdobiť chodbu školy v duchu anglických
tradícií a prispieť k strašidelnej atmosfére.
Dôležitou súčasťou výučby bolo aj porovnanie Halloweenu s našimi zvykmi
a uvedomenie si kontrastu k slovenským Dušičkám, ktoré slávime pokojnejšie
a pozornosť venujeme hlavne spomienke na blízkych zosnulých.

Jednému z takýchto nerastov – koltanu
– sa hovorí aj krvavý nerast. Odpovede
na tieto a ďalšie otázky hľadali žiaci
8. a 9. ročníka počas plnenia kreatívnej
a geografickej úlohy CESTA MOBILU
z projektu Recyklohry. Vyhľadávali
informácie, pripravili prezentáciu a vytvorili plagát, aby informovali o svojich
zisteniach kamarátov formou rovesníckeho vyučovania. Ďalšia úloha bola
určená pre žiakov v I. stupni. Žiaci 4. A
triedy si vyrobili domáci telefón z téglikov od jogurtov a vyskúšali si jeho
fungovanie. Žijeme, žiaľ, v dobe, keď nie
je riešením mobilný telefón prestať
používať. Čo však môžeme urobiť, je to,
že odovzdáme mobil do zberného boxu.
Vtedy budú v procese recyklácie všetky
súčasti starého mobilu opäť využité.
Taktiež sa môžeme rozhodnúť pre dobrovoľnú skromnosť a nevymieňať ešte
funkčný mobil za nový model len kvôli
niekoľkým dizajnovým vylepšeniam.
Ušetríme tak značnú časť energie na
dopravu a výrobu, nehovoriac o ušetrenej ľudskej, často detskej práci.

Mgr. Stanislava Krčmáriková

Mesiac úcty k starším
Najkrajším vzťahom človeka k človeku je vzájomná úcta.
S deťmi sa na hodinách počas celého roka učíme, ako prejavovať túto úctu
každému človeku. V mesiaci októbri sa osobitne venuje pozornosť úcte k starším.
Mladší žiaci pripravili pre svoju babku a dedka milý darček. Takto vyjadrili, ako ich
majú radi a vážia si ich.

Mgr. Zuzana Fonšová

Mgr. Kararína Konečná

103. výročie ukončenia prvej svetovej vojny
So staršími žiakmi sme si zapálením sviečky a minútou ticha uctili pamiatku
padlých v 1. svetovej vojne. Práve 11. novembra uplynulo 103 rokov od
ukončenia konfliktu, ktorý svojou krutosťou v histórii ľudstva nemal
obdobu.
Správa o mobilizácii zastihla Čierňanov v predvečer nášho „kermaša“ 30. júla
1914. Z našej dediny narukovalo 232 mužov. Narukovali prevažne do 71. pešieho
pluku v Trenčíne a bojovali na talianskom, ruskom, rumunskom, srbskom a východnom fronte, na Jadranskom pobreží a v Albánsku. Domov sa nevrátilo
60 mužov. Padlým občanom z našej obce je venovaný pamätník padlým
v 1. svetovej vojne pri kostole na Nižnom konci. V menoslove obetí z pamätníka
sú mená, ako Benčík, Benko, Cyprich, Gomola, Grochal, Jurga a ďalšie.
„Pomník tento ako prosiaca dlaň bude sa dvíhať k Všemohúcemu a volať vrúcnu
modlitbu: Odvráť mor, hlad a vojnu, daj myseľ spokojnú.“
Česť pamiatke všetkým padlým v 1. svetovej vojne.
Mgr. Stanislava Krčmáriková
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ŠKOLSTVO
Detský čin pomoci

Európska noc výskumníkov – Vedecký kuriér

Starší žiaci našej školy sa zapojili do
kampane Detský čin pomoci, ktorý sa
tento rok niesol v duchu v otázky Kto
je môj blížny?

Európska noc výskumníkov je festival vedy
zameraný na podporu výskumu, vývoja a inovácií.
Vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je
paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy.

Doplnený bol výzvou pápeža Františka:
„Žiť ako pravé Božie deti znamená
milovať blížneho a priblížiť sa k tomu, kto
je sám a v ťažkostiach.”
V našej obci sa nachádza domov dôchodcov a domov sociálnych služieb,
kde sme sa rozhodli urobiť konkrétny
dobrý skutok. Žiačky 8. ročníka v krúžku
napiekli chutné linecké koláčiky a žiačky
5. a 6. ročníka vyrobili štipcové vážky.
V momentálnej pandemickej situácii nie
je možné navštíviť toto zariadenie, ale
sme radi, že sme mohli aspoň takto
priniesť kúsok radosti do srdca klientov,
ktorí sa tam nachádzajú.

Jednou z aktivít realizovanou v rámci Európskej noci
výskumníkov je aj Vedecký kuriér, ktorej cieľom je
ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre
vedu a výskum. Už v minulom školskom roku sa naši
žiaci zapojili do 14. ročníka Európskej noci výskumníkov, ktorého mottom bolo Veda bez hraníc. Škole
boli doručené 3 súpravy pomôcok, vďaka ktorým sa
hodiny biológie a fyziky spestrili objavovaním,
bádaním a zážitkovým vzdelávaním. Žiaci lúštili
tajomstvá magnetizmu a tepelnej vodivosti rôznych
látok, extrahovali si vlastnú DNA či kultivovali
baktérie. Pomocou hry Výskumníci rozvíjali svoje
strategické a taktické myslenie. Na základe výbornej
minuloročnej skúsenosti sme sa zapojili aj do
aktuálneho 15. ročníka, ktorý sa niesol v znamení
motta Vyskúšaj to! Je to veda.
Veríme, že žiakom sa táto forma výučby páčila a aktivity ich presvedčili o tom, že aj vedecké pokusy môžu
mať svoje čaro.

Mgr. Katarína Konečná

Kolektív 1. stupňa ZŠ

AKTIVITY ZAMERANÉ NA ROZVOJ ČITATEĽSKEJ
GRAMOTNOSTI
Knižná šifra
Virtuálna prehliadka Múzea
holokaustu v Seredii
Téma holokaustu spadá časovo do
plánov vyučovania dejepisu v 9. ročníku.
Po iné roky sa počas menej turbulentného obdobia zvykla výučba prepájať
s návštevou Múzea holokaustu v Osvienčime. Veď predsa platí, že je lepšie
raz vidieť ako stokrát počuť. Žiaľ, súčasné obmedzenia nám neumožňujú jej
realizáciu, a tak sme sa opäť, už po toľký
raz, ponorili do virtuálneho sveta a nakukli do Múzea holokaustu v Seredi.
Lektor podujatia Mgr. Peter Vanko nás
v úvode previedol expozíciou múzea,
doplnenou o hodnoverné rozprávanie
preživšieho chlapca Naftaliho Fürsta
z Petržalky, ktorý počas 2. svetovej
vojny prežil Sereď, Osvienčim či Buchenwald.
Dych berúce svedectvo Naftaliho bolo
počas virtuálnej prehliadky doplnené
o rôzne praktické aktivity, ktoré spestrili celé podujatie a prinútili žiakov sústrediť sa a pozorne počúvať. V závere
dvojhodinového podujatia absolvovali
žiaci kvíz overujúci ich pamäť. Výsledky
pán lektor zhodnotil ako výborné.
Mgr. Stanislava Krčmáriková
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Aj tento rok sa marec niesol v znamení kníh, a tak už tradične prebiehala na našej škole súťaž Knižná
šifra.
Bola určená pre žiakov na 1. stupni,
keďže starší žiaci sa vzdelávali dištančne. Úlohou žiakov bolo rozlúštiť
10 zašifrovaných kníh. Súťaže sa
zúčastnilo 52 „lúštiteľov“, no vyhrať
mohli len niektorí. Pani riaditeľka
vyžrebovala „detektívov“, ktorí si odniesli knižnú cenu.

Záložka do knihy spája školy
Október je Medzinárodným mesiacom školských knižníc. Pri tejto príležitosti sme opäť prijali pozvanie a zapojili sa do česko-slovenského projektu
na podporu čitateľskej gramotnosti – Záložka do knihy spája školy.
Téma 12. ročníka na tento školský rok bola Očarujúci svet knižných príbehov,
rozprávok a básní. Usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická
knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou
Jiřího Mahena v Brne. Zapojili sa žiaci I. aj II.
stupňa. Využili fantáziu, rôzne výtvarné
techniky, zážitky z čítania doma i v škole
a výsledkom bolo 176 krásnych výtvorov. Tie
sme na výmenu odoslali žiakom zo Základnej školy s materskou školou v Drahovciach. Do balíčka sme pribalili okrem záložiek i nádherné listy, ktoré písali žiaci
tretieho a štvrtého ročníka, aby nadviazali
spoluprácu a kontakty na spoznávanie
histórie, kultúry a regionálnych zvykov
pridelenej obce Drahoviec.

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

ŠKOLSTVO
Čitateľský oriešok
Aj žiaci našej školy sa s chuťou a nadšením zapojili do tejto celoslovenskej
čitateľsko-výtvarnej súťaže. Do ďalšieho kola postúpili dve výtvarné práce
našich žiačok.

Osmijankova literárna záhrada
Prvýkrát sme prijali pozvanie a zúčastnili sme sa celoslovenskej súťaže
Čítame s Osmijankom.
Osmijanko hľadal čítajúce školy a čítajúce rodiny, a preto sme neváhali a pustili sa
do súťažných kapsičiek. Zaobstarali sme si súťažné knižky a s chuťou sme sa
pustili do práce. Zistili sme, o čom sníva cigánsky chlapec Kalo Dant alebo aký
záchranársky plán mal štvornohý Marcipán. Ťahali sme za jeden povraz a zhotovili
krásny domček pre ježka. Písali sme o svojich bratoch, sestrách a najlepších
kamarátoch a dozvedeli sme sa, ktoré zaujímavé miesta precestoval Denis.
Peknou inšpiráciou boli i aktivity osmi-eko-týždňa. Vzhľadom na situáciu spojenú
s epidémiou koronavírusu sa jednotlivé aktivity realizovali v škole i doma, preto
by sme sa chceli poďakovať aj rodičom, ktorí aj takýmto spôsobom mohli podporiť svoje deti v čitateľskom raste. Zároveň ďakujeme Osmijankovi za doplnenie
krásnych knižných titulov do našej školskej knižnice, za upevňovanie vzťahov
v triednom kolektíve i za inšpirácie a nové zážitky.
Kolektív 1. stupňa ZŠ

Je za nami prvý štvrťrok nového
školského roka. Neľahké obdobie
pandémie pokračuje, ale s otvorenými bránami prezenčného vyučovania sa nám darí napredovať.
Blíži sa koniec roka 2021. Záver
patrí bilancii a zhodnoteniu kladov
a nedostatkov, ktoré nastali.
Súčasná situácia vyžaduje aktívne
riešenie problémov, rýchlu adaptáciu na zmenu a s tým súvisiace
možné riešenia nielen výchovnovyučovacieho procesu, ale aj
celého chodu školy. Dovoľte mi
preto poďakovať za spoluprácu,
ústretovosť a pomoc zriaďov a te ľov i š ko l y p . s t a r o s tov i
Ing. Pavlovi Gomolovi.
Veľké ďakujem ďalej patrí celému
pedagogickému kolektívu, kolektívu školskej jedálne, kolektívu
nepedagogických zamestnancov
školy a aj vám, rodičom, ďakujem
za ústretový prístup a trpezlivosť.
Je dôležité, aby vzájomná úcta,
dôvera a rešpekt boli v súlade
a viedli k otvorenej komunikácii.
Na záver vám v mene celého
kolektívu želám príjemné prežitie
vianočných sviatkov a šťastný
nový rok.
PaedDr. Ingrid Koperová, riaditeľka
Základnej školy s materskou školou
Čierne-Vyšný koniec

MATERSKÁ ŠKOLA - Vyšný koniec
Európsky týždeň športu 2021
Naša materská škola sa zapojila do 7. ročníka Európskeho týždňa športu,
ktorý sa konal od 23. 9 do 29. 9. 2021.
Pre deti boli pripravené rôzne športové indoorové či outdoorové hry, aktivity
a súťaže. Hlavným cieľom aktivít bolo u detí vzbudiť kladný a radostný citový
vzťah k pohybu, športu a zmyslu pre fair play. Samozrejme, činnosti smerovali aj
k objasňovaniu otázky, prečo je pohyb dôležitý pre kvalitu nášho zdravia a života.

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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ŠKOLSTVO
Každoročná „šarkaniáda“

Jesenné ozdoby

Každý rok sa deti tešia na „šarkaniádu“ a ani tohto roku to nebolo iné.

Táto jeseň nám nadelila bohatú úrodu ovocia a zeleniny.

Počasie nám prialo, tak sme 1. októbra
2021 v odpoludňajších hodinách odštartovali súťaž, ktorý šarkan vyletí
najvyššie. Detská radosť sa ešte zdvojnásobila, keď sa im podarilo nájsť
truhlicu so sladkým pokladom a medailami pre malých krotiteľov šarkanov.

Z plodov a prírodných materiálov, ktoré podonášali šikovní rodičia, sme mali
možnosť vyrobiť rôzne ozdoby, postavičky či dekorácie, ktoré spríjemnili
a skrášlili vonkajšie aj vnútorné priestory našej materskej školy. Týmto by sme sa
chceli veľmi pekne poďakovať rodičom a priateľom našej materskej školy za
skvelú spoluprácu a za všetky sponzorské dary, ktoré si veľmi vážime.
ĎAKUJEME.

Október – mesiac úcty k straším
Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme si dovolili pre
nich s deťmi pripraviť malú pozornosť.
Pre starčekov a starenky v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Čiernom
deti pripravili pozdravy s čajíkom na zohriatie
v týchto jesenných dňoch. Nezabudli sme ani
na naše milé pani učiteľky, ktoré už doma
oddychujú na zaslúžilom dôchodku. Keďže
nám hygienické opatrenia nedovolili zorganizovať stretnutie a program k tejto príležitosti, dúfame, že ich potešil srdečný
pozdrav s čajíkmi. Veríme však, že už čoskoro
stretnutie spolu s programom budeme môcť
v našej materskej škole realizovať.
Darina Durkáčová, MŠ Čierne-Vyšný koniec

KULTÚRA A ŠPORT
Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené v marci
až novembri 2021

marec – máj
Z lásky k mamičke

„Ďakujem mojej mame, že má na mňa čas, pohladí ma, keď mi je ťažko. Ide s nami
vždy, kam chceme. Zahŕňa nás láskou, obetuje sa pre nás.“
Monika Svatoňová, 2. A, ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec

Keďže sme si naše mamičky nemohli
uctiť spoločným programom v sále Kultúrneho domu v Čiernom, tentoraz vyjadrili deti aj dospelí svoje poďakovanie
netradičným spôsobom. Išlo o potešenie
prostredníctvom miniliterárnej súťaže,
v ktorej zaznelo veľa krásnych vyznaní
(spolu 149).

„Mama, ďakujem ti za tvoju starostlivosť a že si s nami ešte nestratila
trpezlivosť.“
Miriam Fonšová, 5. A, ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec

Niekoľkými vetami ste písali, čo pre vás
znamená vaša mamička, za čo jej chcete
poďakovať. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov.

Vyberáme aspoň niektoré:

20

„Ďakujem ti, keď na mňa čakáš pri škole a za to, že mi pomáhaš na každom
kroku.“
Laura Putoríková, 3. A, ZŠ Čierne-Ústredie
„Ďakujem svojej mame za to, že mi pomáha a chápe ma.“
Alex Slivka, 6. A, ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec
Všetky vyznania boli vystavené v oddychovej zóne v Čiernom-Ústredí (vedľa
Kostola sv. Ignáca). Výtvory plánujeme vytlačiť do knižnej podoby a obohatiť
ilustráciami od našich najmenších detí z materských škôl.
Poďakovanie patrí aj pedagógom z oboch škôl v našej obci, a to za usmernenie
a inšpiráciu žiakov, ktorí sa zapojili.

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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27. máj 2021
Poďakovanie našim šikovným členom zo
ZO JDS v Čiernom
Po dlhej dobe sa vo štvrtok 27. 5. 2021 v zdraví stretlo trinásť
členov zo ZO JDS v Čiernom na brigáde. Počasie im prialo
a v príjemnej atmosfére očistili a skrášlili celý park v centre
obce aj okolie pomníka. Za tento nezištný čin im patrí úprimné
a veľké poďakovanie.

5. jún 2021
Bicyklománia inak
Svoju obec netradičným spôsobom skrášľovali v sobotu
5. 6. 2021 domáci nadšenci aj
hostia v areáli ŠK Čierne. Staré, nepotrebné a nepoužiteľné
bicykle recyklovali a zároveň vyrábali nové stojany na kvety.
Farbilo sa, natieralo. Vzduch voňal riedidlom, farbami,
sprejmi. Zo sivých nenápadných kostier a kolies postupne
vznikal pestrofarebný svet štrnástich stojanov pripravených
na rozmiestnenie po obci. V ten deň sa súťažilo aj vyhodnocovalo. Najmenší výhercovia v prekážkovom behu a tri
najlepšie namaľované bicykle získali vecnú odmenu. Ak sa
budete prechádzať po obci, váš zrak určite upútajú voľne
rozmiestnené zaujímavé stojany na kvety. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa podujatia s nadšením zúčastnili, aj darcom starých
bicyklov. Ďakujeme tým, ktorí sa o živé kvety na nových
stojanoch starajú. Podujatie pripravila obec Čierne – PO TES
Čierne.

1. august
Čierňanský kermaš
Hody v Čiernom po ročnej prestávke potešili domácich aj
hostí. Ulica síce nebola zaplavená stánkami s hodovými
atrakciami, občerstvením, voňavými dobrotami či remeselníkmi ako po iné roky, ale i napriek dnešnej zložitej situácii sa
usporiadateľom podarilo zorganizovať príjemný „čierňanský
kermaš“.
Hodové slávnosti začali slávnostnou svätou omšou v Kostole
sv. Ignáca z Loyoly a od 15.00 hodiny pokračovali kultúrnym
programom v športovom areáli Základnej školy ČierneÚstredie. Divákov, ktorí sa prišli pozrieť na svojich obľúbených
domácich i pozvaných umelcov, neodradila ani nepriazeň
počasia. Bez veľkého dažďa a búrky sa podarilo účinkovať
speváčkam Sofii Gilániovej, Lucii Haladejovej, Dominike
Moravcovej & Band, folklórnej skupine OZVENA, heligonkárovi Slavomírovi Strýčkovi, Goralským heligonkárom
z Čierneho a Veselým džadkom. Zlatým klincom programu
pre divákov bolo vystúpenie folklórno-rockovej hudobnej
skupiny ARZÉN, ktorá dokázala aj počas dažďa roztancovať
svojich priaznivcov.
Naše hody navštívili i vzácni hostia – starosta obce Hrčavy
Marek Sikora, starosta obce Skalitého Jozef Cech a zahraničný
partner z Poľskej republiky Jan Gazur – sołtys obce Koniakówa.
Pre dlhodobý výpadok elektrickej energie pre silnú búrku už
pripravená hudobná skupina SENZUS nemohla účinkovať.
Náhradné vystúpenie HS Senzus sme si však bez technických
problémov vychutnali v sále kultúrneho domu v nedeľu
12. 9. 2021.
Sprievodným podujatím hodov bola aj výstava umeleckého
šperku s názvom DOROTA SLOVIAKOVÁ RETROSPECTIVE
v sále KD Čierne, ktorú bola nainštalovaná do konca septembra 2021.
Programom verbálne sprevádzal Ján Ďurica. Podujatie
pripravili: obec Čierne, príspevková organizácia TES Čierne.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii, dbali o dodržiavanie epidemických nariadení a dozerali
na hladký priebeh našich hodov. Sme šťastní, že sa rodiny
a priatelia mohli po dlhšom čase opäť stretnúť a zaspomínať
na to, aké boli „čierňanské kermaše“ kedysi. Kultúra a tradície
ľudí spájajú a v tejto ťažkej dobe nám všetkým veľmi chýbajú.

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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KULTÚRA A ŠPORT
21. august 2021
Slávenie eucharistie na Trojmedzí
– XII. ročník

12. september 2021
Vstúpenie HS Senzus v sále Kultúrneho
domu v Čiernom.

Dnešný svet potrebuje pokoj a ľudstvo zdravie! S týmto
posolstvom tento rok putovali pútnici z troch štátov na
Trojmedzie. Tešili sa, že sa stretnú, uvidia, ale hlavne budú
môcť spoločne prosiť Boha o dary, ktoré všetci tak potrebujeme.
Veľa sa hovorilo aj o ekológii, o tom, že naša planéta zem je vyčerpaná a potrebuje si oddýchnuť, že ľudstvo ju musí šetrnejšie využívať.
Bolo však cítiť aj veľa optimizmu a sily, aj konštatovania, že
s Božou pomocou všetko zvládneme. O to silnejšie a úprimnejšie boli aj želania a prosby, ktoré si pre seba každý pútnik
vyslovil.
Slovenských pútnikov na Trojmedzie priviedol otec biskup
Tomáš Gális spolu s duchovnými otcami Žilinskej diecézy.
Spolu s ním putovali predsedníčka Žilinského samosprávneho
kraja Erika Jurinová, zástupkyňa primátora mesta Žiliny
Barbora Birnerová, starostka Svrčinovca Renáta Majchráková,
starosta Skalitého Jozef Cech a starosta Čierneho Pavol
Gomola. Poľskú delegáciu na Trojmedzie priviedla wójt Gminy
Istebnej Lucja Michalek a českú delegáciu starosta Hrčavy
Marek Sikora.

30. a 31. august 2021
Uvítanie detí do života

Ďakujeme pracovníkom Technických služieb obce Čierne, členom DHZ Čierne, folklórnej skupine OZVENA a Poľovníckoochranárskej spoločnosti Čierne za pomoc pri organizácii a zabezpečení tohto podujatia.
Osobitne ďakujem dievčatám a ženám, ktoré zdobili a niesli
sochu Panny Márie.
Pavol Gomola, starosta obce Čierne

Dieťa je darom nielen pre rodičov, ale aj pre každú obec. Obec
Čierne každoročne pozýva všetkých najmladších občanov aj
so svojimi rodičmi na slávnostné uvítanie novorodeniatok do
života.
Posledná takáto slávnosť sa v našej obci uskutočnila v roku
2019. Kvôli nepriaznivej celosvetovej epidemiologickej
situácii sa táto občianska slávnosť konala s prestávkou až po
dvoch rokoch 30. a 31. augusta 2021. Najmenším občanom
a ich rodičom sa hrejivými slovami prihovoril zástupca
starostu obce Peter Najdek. Rodičom zaželal veľa radosti, sily
a trpezlivosti pri výchove ich ratolestí. Slávnostné okamihy
boli korunované zápisom do pamätnej knihy. Prebratie
malého darčeka pre každé dieťa a kvetiny pre mamičku
prebiehalo za prítomnosti poslanca obecného zastupiteľstva
Jána Ďuricu a Dany Oravcovej. Krásnym spevom obohatili
slávnostnú atmosféru Kristína Harvaníková a Lucia Jašurková,
žiačky ZUŠ M. R. Štefánika v Čadci.
Ak ste sa slávnostného aktu nemohli zúčastniť, darček si
môžete vyzdvihnúť v budove Obecného úradu v Čiernom
u pani Michaely Mariňákovej vždy v pracovných dňoch (pondelok, streda, piatok) v čase od 08.00 – 13.00 hod.
Fotografie zo slávnosti si môžete vyzdvihnúť u pani Bobulovej
v Obecnej knižnici v Čiernom, kontakty: 0908 838 346, 041/43
73 183.
Podujatie pripravili: obec Čierne, príspevková organizácia TES
Čierne a komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.
Pozvané boli:
- deti narodené v roku 2019:
Tamara Baštová, Filip Kubalík, Aneta Koričarová, Marcus
Klužák, Dávid Kaluža, Adriana Jačaninová, Ján Majchrák,
Margaréta Urbánková, Michaela Serafinová, Barbora Jurgová,
Teo Tremboš, Sára Mičkechová, Tobias Urbánek, Karolína
Kubicová, Klaudia Kucharčíková, Rebeka Klieštiková, Ondrej
Brisuda, Rebeka Cyprichová, Samuel Šušla;
- deti narodené v roku 2020:
Damián Jašurek, Marián Kováč, Samuel Tatarka, Teo Tremboš,
Marco Attanasio, Zoe Attanasio, Viktória Ďurmeková, Marek
Švancár, Natália Mikulová, Karolína Rebrošová, Andrei Maxim
Panicerschi, Klára Michalíková, Maxim Privarčák, Peter
Pšenica, Dominika Mojáková, Mathias Slicho, Adela
Kromková, Zuzana Jurgová, Viktor Krenželák, Richard Milo,
Jakub Jamečný, Marek Krkoška, Lucia Škutová, Agáta
Maslíková, Emma Fikoczková, Olívia Budošová, Sofia
Kubalíková, Stela Stráňavová, Mia Viktória Miklušáková,
Dominika Polačková, Olívia Poloková, Dario Rea, Isabell Vivien
Unzeitigová, Filip Grochal, Amália Vyšlanová, Sebastián Noga,
Šimon Grochal, Pavol Jašurek, Šimon Baroňák, Dominik
Kubička, Linda Večerková, Filip Baroniak, Timea Časnochová,
Maxim Šuška, Jakub Sulka, Eliána Čanecká, Nina Lašová,
Tamara Koričárová;
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- deti narodené v roku 2021:
Jakub Laš, Laura Vavrečková, Linda Baroňáková, Šimon
Štefko, Kristína Legerská, Michal Kadela, Tobias Matejčí, Filip
Čambora, Tobiáš Cerchlan, Marko Byrtus, Marek Kužma,
Karolína Majchráková, Simona Kráľová, Teo Časnocha, Alex
Heglas, Milan Grochal, Tobias Privarčák, Matúš Kubica, Tadeáš
Šimora, Tomáš Marfiak, Diana Benková, Gabriela Serafinová,
Sebastián Palko, Sebastián Kužma, Miriam Garajová, Olívia
Lašová, Adela Kocúrová.

11. november 2021
Pietnou spomienkou pri pamätníku padlých v prvej svetovej
vojne sme si vo štvrtok 11. 11. 2021 o 11. hodine a 11. minúte
v našej obci uctili obete všetkých vojnových konfliktov, ktoré
položili svoje životy za našu slobodu. Slávnostným príhovorom starostu našej obce Pavla Gomolu, položením kvetov,
zapálením sviečok, pripomenutím mien našich padlých
Čierňanov a minútou ticha sme poďakovali všetkým padlým
obetiam za našu lepšiu budúcnosť. Za účasť ďakujeme ZO JDS
v Čiernom.

Pripravujeme:
VIANOČNÁ VÝSTAVA
Hody v Čiernom po ročnej prestávke potešili domácich aj
hostí. Ulica síce nebola zaplavená stánkami s hodovými atrakciami, občerstvením, voňavými dobrotami či remeselníkmi
ako po iné roky, ale i napriek dnešnej zložitej situácii sa
usporiadateľom podarilo zorganizovať príjemný „čierňanský
kermaš“.
Obec Čierne, PO TES Čierne pripravuje vianočnú výstavu
ozdôb, dekorácií a obrazov od 30. novembra do 21. decembra
2021 spojenú s predajom.
Výstava sa uskutoční v priestoroch Obecnej knižnice v Čiernom.
Vystavujúci: Bernadetta Najdeková, Iveta Bestwinová, Alena
Fonšová, Jarka Kullová, Sylvia Šoporová, Ľubica Kullová, Petra
Pallo.
Srdečne vás pozývame!
Otvorené:
Utorok: 09.00 – 17.30 h
Štvrtok: 08.00 – 15.00 h
V prípade záujmu v inom termíne volajte Ivetu Bobulovú,
kontakty: 0908 838 346, 041 43 73 183.
Zmena podujatí vyhradená!
Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej
obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce
www.obeccierne.sk, z obecných vitrín alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183, 041/43 73 119.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne
nájdete na stránke: www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka –
predseda klubu, kontakt: 0915 183 410).
Všetky pripravované a plánované podujatia, ktoré obec pripravovala na celý kalendárny rok 2021, sa nemohli uskutočniť
alebo len v obmedzenom režime z dôvodu celosvetovej
nepriaznivej epidemiologickej situácie – ochorenia COVID 19.
Veríme, že rok 2022 bude pre nás všetkých radostnejší, bez
obmedzení, s hlbším zmyslom, uvedomením si podstatných
hodnôt a jasnejším cieľom.
Vážení spoluobčania, v tento vianočný čas nech vo vašich
domovoch zavládnu láska, pokoj a radosť zo vzájomnej prítomnosti. Krásne sviatky a šťastný nový rok!
Vypracovala: Iveta Bobulová,
kultúrna pracovníčka príspevkovej organizácie TES Čierne
Kontakt: 041/43 73 183, mobil: 0908 838 346,
email: bobulova.iveta@azet.sk

OBECNÁ KNIŽNICA
Správa o činnosti obecnej knižnice za marec – november 2021
V predchádzajúcom čísle (1/2021) sme vás podrobne informovali o činnosti knižnice, ako aj otváracích hodinách počas
celosvetovej nepriaznivej epidemiologickej situácie –
ochorenia COVID 19, ktorá pretrváva dodnes.

Knižný fond sa v priebehu celého kalendárneho roka dopĺňa
novými knižnými titulmi a pravidelnými periodikami (Fifík,
Fľak, Včielka, Kamarát, Kysuce, Marianne, Nový čas bývanie,
Praktická žena Kreativ) pre deti aj dospelých.

Od 14. 9. 2021 sa zmenila otváracia doba Obecnej knižnice
v Čiernom tak, aby sme uspokojili aj čitateľov s dlhšou
pracovnou dobou a študentov študujúcich na stredných
školách v okresnom meste.

Poplatok za zápisné na jeden kalendárny
rok je určený pre:

OTVÁRACIE HODINY V OBECNEJ KNIŽNICI V ČIERNOM
UTOROK: 9:00 – 11:30 12:00 – 17:30
ŠTVRTOK: 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

- deti: 0,50 €
- študentov a dôchodcov: 1 €
- dospelých: 1,50 €
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Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť v Obecnej knižnici
v Čiernom (marec – november 2021)
marec – máj 2021
Môj najobľúbenejší knižný hrdina

2. august – 19. august 2021
Augustové verejné čítanie pre deti

S týmto názvom pripravila Obecná knižnica v Čiernom pre
všetky deti materských a základných škôl výtvarnú súťaž. Deti
mohli svojich hrdinov maľovať, modelovať, ušiť alebo akokoľvek inak stvárniť. Zostalo pri klasike (maľovaných a kreslených hrdinoch) a 49 výtvarných prác hodnotila porota. Vyberala z pestrej palety najobľúbenejších postáv, ktoré deti
vytvorili: Popoluška, Červená čiapočka, Guľko Bombuľko,
princezná Ariela, trojhlavý drak, Máša a jej veľký kamarát
medveď Miško, Zlatovláska, myška, škaredé káčatko, traja
medvedíci, Mimi a Líza, Danka a Janka, pampúšik, tri prasiatka, slečna Milerová, múdra sova, Pa a Pi, veselá veverička, Elza,
malá morská víla, Čim z rozprávky Čin – Čin, Danka a Janka,
popletený drak Horiburt...

V Obecnej knižnici v Čiernom sa konali augustové verejné
čítania pre deti s názvom V čítaní je skrytá múdrosť aj
pobavenie. Prišli všetky deti, ktoré majú rady knihy, príbehy,
zábavu, tvorenie, rady spoznávajú nových kamarátov a ktorým sa nelenilo. Čítanie sa konalo šesťkrát (2., 5., 10., 12., 17.
a 19. 8. 2021). Prebiehalo podľa počasia buď pod šírym
nebom, alebo sme sa schovali do sály kultúrneho domu,
prípadne do obecnej knižnice. Program stretnutí bol vždy
rozdelený na dve časti.
Prvú časť našich stretnutí vonku v prírode o 10.00 h otváral
„náladomer“. Potom sme pokračovali prečítaním rozprávky
alebo príbehu a následne sme text rozoberali. Deti sa dozvedeli mnoho zaujímavostí, naučili sa rozpoznávať dobré od
zlého, správne od nesprávneho, múdre od hlúpeho, spravodlivé od nespravodlivého. Hľadali ponaučenie z príbehov,
naučili sa novú pesničku a zatancovali si.
V druhej časti o 13.00 h v Obecnej knižnici v Čiernom deti vytvárali výrobky a predmety súvisiace s prečítaným textom,
ktoré si na pamiatku odniesli domov.

Knižní hrdinovia boli vystavení v priestoroch Obecnej knižnice
v Čiernom do konca júna 2021. Najlepšie práce od zapojených
detí sme odmenili vecnou odmenou.
Ocenené deti z MŠ Čierne-Ústredie:
Kristína Koričárová, Roman Krišťák, Viliam Tlelka,
Elizabeth Bulavová.
Ocenené deti z MŠ Čierne-Vyšný koniec: Vanesa Cyprichová,
Bianka Balážová, Eliška Sulková.
Ocenení žiaci zo základných škôl v obci: Sára Kubicová,
Marika Labajová, Sofia Lašová, Alexandra Králiková,
Gabriela Grochalová, Mathias Beleš a žiačky zo ZŠ Rázusova
Čadca: Alexandra Šoporová, Sylvia Šoporová.
Všetkým deťom zapojeným do tejto súťaže ďakujeme za ich
krásne dielka.

apríl – jún 2021
Realizácia projektu Kniha, mocná čarodejka
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

PROJEKT: KNIHA, MOCNÁ ČARODEJKA
20-514-04467
Obec Čierne sa v druhej polovici roku 2020 zapojila do
vyhlásenej výzvy Fondu na podporu umenia (FPU), ktorá
bola zameraná na akvizíciu knižného fondu. Podaná žiadosť
bola obci schválená vo výške 2 000 €. Hlavným cieľom projektu
bolo poskytnúť čitateľom všetkých vekových kategórií
hodnotné dokumenty slovenských a svetových autorov tak,
aby boli uspokojené ich kultúrne, informačné, vzdelávacie
a ďalšie subjektívne potreby.
Realizácia projektu prebiehala od apríla 2021 do konca júna
2021.
Vďaka projektu Kniha, mocná čarodejka a finančnej podpore
zo strany Fondu na podporu umenia pribudli do našej knižnice
nové a hodnotné knihy z beletrie, krásnej literatúry, náučnej
a odbornej literatúry pre detských čitateľov, mládež aj dospelých.
Minimálne 20 % z dotácie bolo vyčlenených na nákup kníh
vydaných s podporou FPU alebo vydaných inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.
Veríme, že nové zakúpené knižné tituly sa vám budú páčiť, ich
prečítaním si spríjemnite svoje voľné chvíle a obohatíte
duchovnú stránku.
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Spoločne sme sa preniesli do rozprávok a príbehov známych
autorov: Alexander Sergejevič Puškin: Rozprávka o rybárovi
a rybke, Rozprávka o zlatom kohútikovi; Václav Čtvrtek:
Makulienka (Ako sa stretla s motýľom Emanuelom, Ako zažala
lúčne svetielko, Ako sa páčila motýľovi Ibrahimovi...); Pavol
Dobšinský: O Veternom kráľovi. Pozri sa do fotogalérie na
webovej stránke www.obeccierne.sk, ak nám neveríš!

28. septembra 2021
Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Exkurzia detí 1. ročníka ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec.
Program exkurzie:
- oboznámenie sa s knižnicou a pamätnou izbou, informácie,
ako sa stať čitateľom,
- zarecitovanie básničky v podaní žiakov 1. triedy,
- čítanie rozprávky Tri mačiatka z knihy Rozprávky o zvieratkách,
- rozprávanie o príbehu, ktorý zažili tri mačiatka,
- súťaž s hádankami o zvieratách, hudobných nástrojoch
a predmetoch,
- vyhodnotenie, oceňovanie.
Počet detí: 15
Vyučujúci: Veronika Urbánková

5. október 2021
Opäť sme začali s verejným čítaním a tvorivými dielňami
v našej obecnej knižnici.
Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre svojich čitateľov
a ich rodičov podujatia, ktoré sa budú konať do konca tohto
roka vždy prvý utorok v mesiaci. Stretli sme sa 5. 10. 2021
v priestoroch obecnej knižnice.
Pani knihovníčka pripravila rozprávku, rekvizity a pomôcky
potrebné na verejné čítanie spojené s výrobou peknej
dekorácie. Toto popoludnie patrilo Snehulienke a jej príbehu.
Deti sa oboznámili s kladnými a zápornými postavami, zlou
macochou, čarami, dobrými trpaslíkmi a princom záchrancom.
Poučili sa, že nie je dobré závidieť a úmyselne niekomu škodiť.
V rozprávke býva vždy zlo potrestané a dobro víťazí.
Drahé kamene, jabĺčka, kvety, lesné zvieratká a trpaslíkov
potom deti kreslili na kamene a odniesli si ich domov.

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

KULTÚRA A ŠPORT
9. november 2021
Verejné čítanie spojené s tvorivými dielňami
Obecná knižnica v Čiernom pripravila v utorok 9. 11. 2021 pre
deti opäť ďalšie kolo verejného čítania. Tentoraz bola téma
šikany. Čo toto slovo znamená?
Rozhovormi a debatou sa deti presne dozvedeli, čo je šikana,
aké majú skúsenosti so šikanou, ako sa zachovať, keď sme
svedkami šikany, aký trest čaká toho, kto šikanuje...
Ten, kto úmyselne slovne či fyzicky ubližuje, vysmieva sa, ničí
cudzí majetok, obťažuje cez mobil alebo internetové siete –
ten šikanuje. Deti si uvedomili, že i vysmievanie je druh šikany.
Z knihy Neposlušné rozprávky pani knihovníčka prečítala
príbeh s názvom Posmievačik.
Súčasťou verejného čítania je vždy „náladomer“ a tvorivé
dielne, na ktorých deti vyrábali magnetky s čarovnými
slovíčkami a tancovali záverečný tanec.
Posledné verejné čítanie v tomto kalendárom roku bude
v utorok 7. 12. 2021 o 16.00 hod. v našej knižnici.
Teším sa na vás pri čarovnom vianočnom stretnutí!

Realizácia a vyhodnotenie projektu
KNIHA, MOCNÁ ČARODEJKA
Projekt realizovaný v rámci podporného projektu
a finančnej podpory zo strany Fondu na podporu umenia
20-514-04467
Poskytovateľ: Fond na podporu umenia
Prijímateľ finančných prostriedkov: obec Čierne bez spolufinancovania projektu.
Základným účelom projektu bolo poskytnutie finančných
prostriedkov na akvizíciu knižného fondu.
Poskytovateľ poskytol zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo forme dotácie v celkovej výške 2 000 eur.
Záväzné výstupy projektu:
Názov akvizície: Akvizícia knižného fondu
Typ akvizície: Beletristická a odborná literatúra pre dospelých, náučná a krásna literatúra pre deti a mládež
Minimálne 20 % z dotácie bolo vyčlenených na nákup kníh
vydaných s podporou FPU alebo vydaných inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.
Zakúpilo sa 183 knižných jednotiek, ktoré sú v prírastkovom
zozname kníh zapísané od čísla 22 698 až po 22 880.
Z toho:
- 108 titulov beletristickej literatúry pre dospelých,
- 57 titulov krásnej literatúry pre deti a mládež,
- 9 titulov náučnej literatúry pre dospelých,
- 9 titulov náučnej literatúry pre deti a mládež.
Umiestnenie: Všetky knižné jednotky nadobudnuté akvizíciou boli umiestnené do voľného výberu Obecnej knižnice
v Čiernom a sú priamo k dispozícii záujemcom – čitateľom
knižnice.
Ďalšie aktivity: Uskutočnili sa výstavky nadobudnutých kníh.
Propagácia: Informácie o finančnej podpore a nových knihách
v knižnici boli zverejnené na webovej stránke obce Čierne –
podstránke knižnice. O realizácii projektu sme spoluobčanov
informovali aj v obecných vitrínach a nezávislom týždenníku
KYSUCE (číslo 18 zo dňa 12. 5. 2021, strana 14).

Pripravujeme:
-nové knižné tituly spojené s výstavkou,
-exkurzie pre žiakov materských a základných škôl,
-verejné čítanie spojené s tvorivými dielňami 7. 12. 2021
o 16. 00 hod.,
-vianočnú výstavu aranžmánov, obrazov, a vianočných
dekorácií z rôznych materiálov v priestoroch Obecnej knižnice
v Čiernom.
Ani rok 2021 veľmi neprial pripravovaným a plánovaným
podujatiam, aby sa mohli uskutočniť. Snažili sme sa v rámci
povolených opatrení zorganizovať aspoň niektoré.
Za vašu účasť vám ďakujeme.

V každej knižnej jednotke nadobudnutej akvizíciou sú nalepené samolepky s logom FPU a textom: „Z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia“.
Vďaka poskytnutiu financií od Fondu na podporu umenia pre
náš projekt s názvom
Kniha, mocná čarodejka bol obohatený knižný fond v našej
Obecnej knižnici v Čiernom.
Detským i dospelým čitateľom boli poskytnuté nové
hodnotné knižné tituly z beletristickej i náučnej literatúry pre
dospelých, deti a mládež.
Veríme, že vďaka nášmu projektu môžeme duchovne obohatiť
našich čitateľov, naučiť ich láske ku knihám a umeniu
všeobecne.

Prajem všetkým čitateľom krásne prežitie vianočných
sviatkov, veľa lásky a radosti zo vzájomne strávených chvíľ
s najbližšími. Do nového roka želám veľa zdravia, šťastia a optimizmu.

Naším cieľom bolo zvýšiť čitateľskú úroveň, predstavivosť,
slovnú zásobu a hlavne užitočne, zmysluplne a príjemne
vyplniť voľný čas svojim i potenciálnym čitateľom knižnice.

Vaša knihovníčka

Začiatok realizácie projektu: 1. 7. 2020
Koniec realizácie projektu: 30. 6. 2021

Vypracovala: Iveta Bobulová,
knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom
Kontakt: 041/ 43 73 183, 0908 838 346, email: bobulova.iveta@azet.sk
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Vypracovala: Iveta Bobulová,
knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom
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Futbalisti zimujú na piatej priečke
Pohľad na tabuľku piatej ligy napovedá, že vydarenú jeseň
mali najmä mužstvá Belej, Višňového či Vysokej nad Kysucou.
Ligový pelotón je však v tejto sezóne nesmierne vyrovnaný
a hoci sa ŠK Čierne nachádza na piatej priečke, má zápas
k dobru a na druhé miesto stráca len tri body.
„Po hernej stránke som s jeseňou spokojný,“ začína rekapituláciu čierňanský tréner Jozef Privarčák. „Mužstvo Čierneho
pod mojím vedením vždy zdobila pekná a atraktívna hra
s držaním lopty, vysokým napádaním a útočnou hrou. Dodám,
že len máloktoré celky v piatej lige si dovolia hrať na troch
obrancov ako my. Sklamanie trochu pochádza z domácich nevydarených zápasov, napríklad s Bitarovou, keď sme boli
jednoznačne lepší. Išlo však o festival nepremenených šancí.
Čo sa týka duelov vonku, mali sme bodovať naplno vo Varíne či
v Rajci. V tom stretnutí sme boli lepší po celý zápas, ale
doplatili sme na nepremieňanie šancí.“

Preferujem najmä dobrý kolektív a výsledky sa dostavia.“
Mužstvo, ktoré dlhodobo patrí medzi najlepšie v piatej lige,
potrápili počas jesene najmä zranenia. „Nebyť toho, určite by
sme sa v tabuľke nachádzali inde,“ tvrdí Privarčák. „Prednosťou je, že všetci držíme za jeden povraz a aj hráči, ktorí
hrávajú menej, dostali šancu a chytili sa jej.“
Prvé jarné kolo je naplánované na 27. marca 2022, pričom na
vedúcu Belú strácajú futbalisti Čierneho deväť bodov. Čím
vyplnia futbalisti nasledujúce mesiace a s akými ambíciami
nastúpia do odvetnej časti sezóny? „Doprajeme si oddych.
A na jar pôjdeme opäť svojou cestou, od zápasu k zápasu.
Nesústredíme sa na Belú, ale musím ich pochváliť. Hrajú veľmi
atraktívny futbal. Dúfam, že to nedopadne tak ako pred
rokom, že po polovici sezóny niekto nezmyselne postúpi,“
uzavrel Jozef Privarčák.

Najvýraznejšou posilou Čierňanov je brankár Marek Hlava.
„Po dohovore s prezidentom FK Čadca priviedol Mareka do
nášho tímu Pavol Fonš. Sme za to vďační, Marek je veľmi
skúsený brankár. Dobre organizuje celú obranu a má kvalitnú
hru nohou, čo v zápasoch aj náležite využívame. Je nielen
kvalitným brankárom, ale aj človekom, s ktorým sa dá porozprávať o hocičom. Jeho futbalové kvality určite prevyšujú
úroveň piatej ligy,“ hovorí tréner Čierneho o 30-ročnom
gólmanovi.
Okrem Hlavu do tímu pribudli traja hráči z dorastu, ktorí sa
snažia zapadnúť do kádra: „Musia naďalej takto pokračovať
a v budúcnosti môžu byť súčasťou základnej jedenástky.
Všetko si ale vyžaduje trpezlivosť. Káder je v tejto sezóne
poskladaný zo skúsených hráčov, ale dávam šancu aj mladým.

Dominika Mariňáková
Foto: Rudolf Kuljovský

Mládežnícky reprezentant i účastník Ligy majstrov. Snom Samuela Kopáska je zahrať si
v Premier League
Súhlasí s tým, že veľký podiel na jeho budúcom smerovaní
malo otcovo futbalové pôsobenie. Tunajší fanúšikovia poznajú Miroslava Kopáska najmä ako hráča ŠK Čierne. „Hrával
futbal a ja som s ním všade chodieval. Pozrel som si každý
zápas, ktorý som mohol, často sme spolu pozerali futbal aj
doma. Takže podiel na tom určite má.“
Prvé futbalové kroky urobil Samuel Kopásek v Čadci. Ako sám
hovorí, rád spomína na všetkých trénerov, ale „chcel by som
spomenúť najmä trénera Kultana, ktorý ma trénoval v úplných
začiatkoch. Takisto trénera Brisudu, ktorý ma v Čadci zobral
pod seba a hrával som s chalanmi staršími o dva roky.
Nemôžem zabudnúť ani na trénerov, ktorí ma trénovali v Žiline. Každému som vďačný.“
V roku 2013 sa presunul do žilinskej akadémie žltozelených.
Ako k tomu došlo? „Hrával som práve v Čadci, keď prišla
možnosť ísť na skúšku do Žiliny. Bol som tam na hosťovaní,
lenže to v závere sezóny skončilo. Naďalej som chodil na
tréningy a po mesiaci mi povedali, že tam zostávam,“ priblížil.
Zvykne sa hovoriť, že jablko nepadá ďaleko od stromu. V tomto prípade však pomyselné jabĺčko dokonca trošku poskočilo.
Čierňana Samuela Kopáska, rovnako ako jeho otca Miroslava,
zlákal futbal – už v mladom veku však nastupuje v druhej
najvyššej súťaži a skúsenosti zbiera aj na reprezentačnej scéne.
„Pravdupovediac, na svoj prvý kontakt s futbalom si nespomínam. Bolo to pekne dávno. Svoje dni som netrávil inak než
s loptou v rukách či pri nohách. Takže je ťažké si na to spomenúť,“ hovorí s úsmevom 18-ročný obranca.
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V súčasnosti nastupuje nielen v najvyššej dorasteneckej
súťaži, ale aj v mužskej druhej lige. Prvý zápas na tejto úrovni
odohral v minulom súťažnom ročníku: „Išlo o duel proti terajšiemu fortunaligistovi Liptovskému Mikulášu. Druhá liga je
oproti dorasteneckej úplne rozdielna. Hráme proti skúseným
chalanom a najmä, je to už mužský futbal. A ten je rýchlejší,
technickejší a fyzicky náročnejší,“ opisuje.
So žilinským výberom U19 ako aktuálnym slovenským majstrom zas okrem domácej scény brázdi aj zahraničné trávniky.
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

KULTÚRA A ŠPORT
Mladí Šošoni sa v mládežníckej Lige majstrov prebojovali do druhého kola a v stredu 24. novembra ich
čaká odvetný zápas na pôde kazašského celku FC
Kairat Almaty.
„Oproti ligovým stretnutiam sú tieto medzinárodné
zápasy veru rozdielne. Hráme proti majstrom
daných krajín, takže zápasy majú svoju kvalitu. Je to
veľmi dobrá skúsenosť, keďže Ligu majstrov nehráme každý rok. Zápasy sú náročnejšie po taktickej
stránke, keďže sa hrá dvojzápas.“
Skúsenosti v medzinárodných stretnutiach však
Samuel Kopásek nenaberá len v drese MŠK Žilina,
ale aj v tom reprezentačnom. V prvej polovici
novembra sa zúčastnil zrazu národného výberu
futbalistov do 19 rokov. Slováci si svoj tréningový
kemp rozložili v Španielsku, kde odohrali dva
prípravné zápasy s ro-vesníkmi z Českej republiky
(1 : 2) a z Nórska (1 : 1).
,
„Každý ,repre zraz hodnotím pozitívne, každý ma
posúva dopredu,“ reaguje mladý Kysučan. „Mojím
cieľom je posúvať sa stále vyššie a raz hrávať na najvyššej úrovni. Mojím snom je hrávať na vypredaných
štadiónoch Premier League.“

Ako sme spomínali v úvode, Samuelovým otcom je Miroslav
Kopásek, takisto niekdajší futbalista. Prezradil nám, že syna sa
v detstve snažil viesť k futbalu. „Ale nikdy som ho do ničoho
nenútil. Samozrejme, bol som rád, že sa venuje futbalu. Ale
rozhodnutie som nechával na ňom,“ hovorí.
Obaja Kopáskovci priznali, že o najpopulárnejšej kolektívnej hre na
svete často debatujú. Otec sa snaží vidieť všetky synove zápasy, či
už naživo, alebo vďaka live streamom: „Keď bol mladší, možno sa
mu to niekedy ťažšie počúvalo. Ale vysvetľoval som mu, že mu
nechcem zle. Naopak, chcem mu poradiť. Sám som hrával futbal,
robil som chyby, vnímam, ako sa hralo aj to, ako sa hrá teraz. Dnes
to už však chápe. Už je starší, vníma to inak. Zároveň povie aj svoj
názor a potom to rozoberáme.“
Na svojom potomkovi vyzdvihuje zo športového hľadiska najmä
výrazný mentálny posun, pracovitosť a cieľavedomosť. A kam by to
podľa neho mohol Samuel dotiahnuť? „Prajem mu čo najväčší
úspech. Ale je veľmi ťažké dopredu povedať, kam sa môže dostať.
Aby sa športovcovi podarilo dostať sa na vrchol, musí sa stretnúť
veľa pozitívnych okolností. Ja mu stále hovorím, že musí byť
trpezlivý a veľa na sebe pracovať. Čas ukáže,“ uzavrel.
Dominika Mariňáková
Foto: Daniel Stehlík/MŠK Žilina

Michaela Oravcová a jej úspechy v športových súťažiach
Michaela Oravcová, študentka 3. A triedy SŠI KNM, sa už
v tomto školskom roku zúčastnila troch významných
športo-vých podujatí, kde dosiahla skvelé výsledky.
23. 9. 2021 sa zúčastnila Majstrovstiev Špeciálnych
olympiád Slovenska v plávaní v Trenčíne, kde obsadila:
2. miesto (25 m voľný spôsob)
3. miesto (25 m prsia)
1. 10. 2021 sa uskutočnil 2. Pohár Špeciálnych
olympiád Slovenska na FTVŠ UK v Bratislave, kde sa
Miška umiestnila na:
1. mieste (voľný spôsob 25 m)
1. mieste (prsia 50 m)
1. mieste (štafeta)
13. 10. 2021 sa konali Majstrovstvá Špeciálnych
olympiád Slovenska v cyklistike v Orechovej Potôni,
kde Miška získala:
1. miesto (10 km)
2. miesto (2 km)
2. miesto (5 km)
GRATULUJEME!!!
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Prvá certifikovaná asistentka trénera na
Slovensku pre športovcov s intelektuálnym
znevýhodnením je z Čierneho
Už tretíkrát na Slovensku organizácia Špeciálne olympiády
Slovensko zorganizovala MATP kemp – tréningový program
motorických zručností. MATP systém cvičení je unikátny
program, ktorý umožňuje deťom a mládeži s viacnásobným
zdravotným znevýhodnením zažiť pocit prekonania samého
seba a dosiahnutia osobného úspechu.
Tréningový program motorických zručností (MATP) je jedi-ným
športovým programom na svete, ktorý nevylučuje žiadnu
osobu stať sa športovcom, o čom sme sa 20. 8. 2021presvedčili
v rámci MATP Challenge Day.
Komplexná tréningová metodika MATP vedie trénera, rodiča,
odborníka i celú komunitu k pravidelnej športovej činnosti.
Podporuje inkluzívny šport, prostredníctvom ktorého zapája
rovesníkov, ktorí sa tak stávajú unifikovanými partnermi. MATP
je manuálom na cvičenie v klubovom, školskom i domácom
prostredí. Komplexný cvičiaci program rozvíja mobilitu a obratnosť, úchopy a hody, odrazy a odpaly, kopy, zručnosti ovládania
vozíka a aktivity vo vode.
Novinkou tohtoročného programu je pilotovanie potenciálneho vzdelávacieho programu Asistent trénera pre športovcov
s intelektuálnym znevýhodnením. Prvými certifikovanými
asistentmi trénera sa stali Michaela Oravcová a Marek Varga,
obaja úspešní športovci Špeciálnych olympiád Slovensko.
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MANŽELSTVO UZATVORILI:
V obci:
Milan Túček– Anna Capková, Fabio Rea – Veronika Gettinová, Milan Fonš – Natália Jopčíková, Pavol
Dominko – Liudmyla Storozhuk Stepanivna, Martin Kocúr – Renáta Cyprichová, Jozef Časnocha – Barbora
Časnochová, Vladimír Chudoba – Kristína Kucbelová, Ing. Tomáš Tatarka – Ing. Gabriela Hajtmanová,
Matej Ošlejšek – Dominika Slováková, Andrej Krenželák – Lucia Novotná
Mimo obce:
Ondrej Šavel – Stanislava Strýčková, Erik Jaššo – Soňa Masariková, Ondrej Horeličan – Jana Poradská,
Marek Mlích – Lucia Cyprichová, Patrik Škorvánek – Karin Sontagová, Vratislav Flégl – Mária Jurgová, Juraj
Jurčaga – Adela Krkošová, Dávid Matys – Tamara Šmatlavová, Tomáš Tóth – Bibiána Šmatlavová, Ing.
Lukáš Kubica – Ing. Lucia Čanecká, Ing. Ján Benko – Simona Kullová, Roman Kráľ – Romana Hudáková

PRIŠLI NA SVET:
Filip Čambora, Tobiáš Cerchlan, Marko Byrtus, Marek Kužma, Karolína Majchráková, Teo Časnocha,
Simona Kráľová, Alex Heglas, Tobias Privarčák, Matúš Kubica, Milan Grochal, Tadeáš Šimora, Gabriela
Serafinová, Diana Benková, Sebastián Palko, Tomáš Marfiak, Sebastián Kužma, Miriam Garajová, Olívia
Lašová, Adela Kocúrová, Barbora Gavlasová, Emma Majáková, Peter Perďoch, Patrícia Smrekovská, Ján
Rehák, Amália Pišteková, Tomáš Dej, Aurel Jozef Ficik, Melánia Lašová, Tadeáš Túček, Tobias Blažek,
Kristína Kromková, Juraj Kromka

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Anna Trembošová, Rudolf Bulava, Anna Gonščáková, Rudolf Gelačák, MarianMrmus, Marián Jurčák, Alojz
Švancár, Anna Guničová, Anna Matysová, Rudolf Kordek, Miroslav Sloviak, Jozef Ballon, Anton Gomola,
Mária Jurgová, Anna Padyšáková, Jozef Širanec, Milan Benčík, František Gomola, Ing. Anton Mrmus,
Pavel Ramšák, Ľubomír Krella, Ignác Moravec, Ing. Ján Grochal, Milan Mariňák, Augustin Jašurek, Agnesa
Stráňavová, Františka Gettinová, Ján Rábek, Karol Dirgas, Pavol Horeličan, Rudolf Vorek, Zdenek Sobola,
František Straňava, Miroslav Gelačak, Rozália Benková, Ondrej Horeličan, Rozália Kubicová, František
Grochal, Anna Časnochová, Božena Bielková, Jozef Klužák, Anna Fašánková

