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ČAS

bude vás zaujímať...

Aby bolo všetko nežné...ako snežné kvapky
Aby Vám nič neskazilo tieto Božie sviatky...
Aby ako jezuliatko v nás - dobro sa zrodilo,
nie na chvíľu, nie na krátko..., by čas v sebe povilo...
Nech sneží do reči a nech znie Tichá pieseň,
nech sme zas všetci aspoň chvíľu človečí
a nepoznáme tieseň...
Nech vaše srdcia naplnia sa medom
a každé slovo zachutí Vám chlebom.
Prajeme Vám vo sviatky Božie - zdravie,
šťastie a bez veľkých starostí
len dôvody k radosti...

Úprimne želajú poslanci Obecného zastupiteľstva, starosta obce, kolektív
pracovníkov Obecného úradu a Príspevkovej organizácie TES Čierne.
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bude vás zaujímať...

Daň z nehnuteľností – nepremeškajte!
Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní. Bližšie o
nej hovorí zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností: daň zo
stavieb , daň z pozemkov a daň z bytov (kam patria pre
účely dane i nebytové priestory v bytovom dome).
Kto podáva daňové priznanie?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať za
pozemky, stavby , byty, rodinné domy či nebytové priestory, ktoré zmenili v roku 2012 vlastníka. Rozhodujúci je pri
tom stav vlastníctva k 1. januáru 2013 potvrdený katastrom. Daňové priznanie treba podať aj vtedy , ak nastala
dôležitá zmena oproti predchádzajúcemu roku.
Daňové priznanie sa podáva na obecnom úrade (nie na
daňovom úrade). Každoročne tak treba urobiť osobne alebo poštou do 31. januára . Vlastníci nehnuteľností, ktorí
už v predchádzajúcich rokoch podávali daňové priznanie,
nemusia tak robiť opakovane každý rok, ak nenastali vo
vlastníctve a užívaní nehnuteľností žiadne zmeny. Daňovú
povinnosť si daňovníci splnia zaplatením dane po zaslaní
rozhodnutia.
Daňové priznanie podávajú:
1. Noví vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť:
- darovaním,
- dedením,
- kúpou,
- dražbou,
- rozhodnutím súdu (napr. vysporiadanie BSM).
2. Doterajší vlastníci, ak nastali zmeny:
- bolo vydané stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby,
- bolo vydané kolaudačné rozhodnutie,
- došlo k zmene užívania nehnuteľností (z bývania na
podnikateľské účely).
V takýchto prípadoch ide o zmeny, ktoré majú vplyv na
výšku dane. Tieto treba nahlásiť oddeleniu miestnych daní
na obecnom úrade najneskôr do 30 dní odo dňa ich vzniku.
Viacerí vlastníci:
Ak má nehnuteľnosť viac vlastníkov, daňové priznanie
podáva:
-

každý sám za seba,
alebo jeden vlastník spoločne za
všetkých
spoluvlastníkov,
- výnimka: za manželov podáva iba jeden z nich ak
ide o BSM.
Kto je povinný platiť daň?
Každý, kto sa stal v roku 2012 (alebo k 1. 1. 2013) vlastníkom stavby, bytu alebo pozemku . Nezáleží na spôsobe
nadobudnutia, teda či bola nehnuteľnosť kúpená, darovaná, zdedená. Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností sa

vzťahuje na každého vlastníka nehnuteľnosti, a to odo dňa
právoplatného povolenia návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností príslušným katastrálnym
úradom. Daňová povinnosť sa týka rovnako fyzických ako
aj právnických osôb. Do 31. januára majú povinnosť podať
daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Fyzická alebo
právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho
obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti
rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k
dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do
30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti
alebo ich zmeny nastali. V praxi to znamená, že ak ste
kúpili pozemok napríklad 10. mája 2012, do tridsiatich dní
od nasledujúceho dňa (čiže do 30 dní od 11. mája 2012 ste
mali povinnosť oznámiť túto zmenu / teda na Obecný úrad
v Čiernom/. Za rok 2012 platí daň predchádzajúci majiteľ,
od 1. 1. 2013 platíte za pozemok daň vy.
Zľavy na dani
V právomoci každej obce je ustanoviť nielen nehnuteľností, ktoré môžu byť oslobodené od dane ako i zníženie
dane z nehnuteľností. Jednotlivé oslobodenia a zníženie od
dane musí byť v zmysle zákona 582/2004.
Daňové priznanie
Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť) je povinný podať daňové priznanie príslušnému správcovi dane
(t. j. obci). Môže ho podať osobne alebo poštou. Rozhodujúci je odtlačok pečiatky na pošte. Ak daňovník podáva
daňové priznanie za nehnuteľnosť prvýkrát, mal by priložiť fotokópie nadobúdacích dokladov k nehnuteľnosti –
napr. kúpnu zmluvu s vyznačením vkladu do katastra, prípadne darovaciu listinu, uznesenie o dedičstve a podobne.
V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu tak
urobí len vtedy, ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.
Platenie dane
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo v splátkach
ak sú uvedené v rozhodnutí. Znamená to, že podaním daňového priznania vám správca dane vyrubí daň. Podľa
zákona je takto vyrubená daň splatná do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia, ktorý sa doručuje do vlastných rúk.
Podrobnosti o spôsobe zaplatenia dane a splatnosti dane sú
stanovené v rozhodnutí.
Platenie dane za psa
Novelizáciou zákona č. 582/2004 sa upravuje platenie
dane za psa. Doposiaľ bola povinnosť zaplatiť daň za psa
do 31. januára avšak tento rok nastala zmena . Daň za psa
bude vyrubená v rozhodnutím spoločne s daňou nehnuteľností a splatnosť ako i splátky budú uvedené v rozhodnutí.
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Žiadame občanov, aby v januári 2013 na Obecný úrad
v Čiernom (oddelenie daní) prichádzali len tí , ktorí
budú podávať daňové priznania a to k dani
z nehnuteľností, k dani za psa , k dani za nevýherné

bude vás zaujímať...
hracie prístroje a k dani za predajné automaty. Daň sa
bude v hotovosti vyberať od marca 2013.
Marta Jašurková

Cintorínske poplatky
Príspevková organizácia TES Čierne, príspevková organizácia 023 13 Čierne 189

Ak budete listovou zásielkou upozornený, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto (obnova alebo rezerva) na
našich obecných pohrebiskách, je potrebné na základe dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č.
4/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov. Dodatok č. 1
bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Čiernom dňa 25. 9. 2012 a je účinný od 11. 10. 2012.
V Čierňanskom občasníku číslo 3/2012 ste boli informovaní o nových poplatkoch za obnovu a rezervu hrobového
miesta:
- obnova / predĺženie / užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov pre jednohrob: 45,- €,
- rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov: 54,- €,
- poplatok za detský hrob alebo urnu po dobu 15 rokov : 18,- €.
V prepočte na jeden rok činí poplatok za hrobové miesto a rezervu:
- poplatok za hrobové miesto: 3,- € na 1 rok (na 15 rokov – 45 €),
- poplatok za rezervu hrobového miesta: 3,60 € na 1 rok (na 15 rokov – 54 €),
- poplatok za detský hrob: 1,20 € na 1 rok (na 15 rokov – 18 €),
- poplatok za prepožičanie užívacieho práva pre postavenie hrobky ak jeho majiteľ žije:5,- € na 1 rok (na 15 rokov 75,-€).
Cintorínske poplatky sa inkasujú v Obecnej knižnici v Čiernom, ktorá je presťahovaná v priestoroch ZŠ s MŠ Vyšný koniec (bývalá bohoslužobná miestnosť) vždy: pondelok, streda, piatok v čase od 8:00 – 11:00 hod.
V prípade, že za toto miesto už nechcete ďalej platiť, je potrebné spísať čestné prehlásenie, že hrobové miesto je voľné
pre ďalšieho zomrelého.
Mnohí spoluobčania i po opakovanej výzve neuhradili za svojich zomrelých príbuzných obnovu a ani neprišli podpísať
čestné prehlásenie, prípadne uviesť iného príbuzného, na ktorého by sme sa mohli o úhradu obrátiť. V takom prípade
Príspevková organizácia TES Čierne považuje hrobové miesta za voľné a v prípade nutnosti ich môže použiť pre ďalších zomrelých.
Pri akýchkoľvek nejasnostiach sa informujte u p. Bobulovej, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne, kontakt: 041/43
73 183, alebo u p. Čarneckého – kontakt 43 73 119, mobil: 0905 182 928.

Dôležité upozornenie!
Žiadame občanov, aby sa pri úmrtí príbuzného obrátili najskôr na prevádzkovateľa pohrebiska: Príspevkovú
organizáciu TES Čierne č. l89 (budova Obecného úradu 2. poschodie) u pána Jozefa Čarneckého, č. t.: 43 73
183, mobil: 0905 182 928 a až následne zabezpečovali smútočné obrady.
Taktiež žiadame spoluobčanov, aby na cintorínoch udržiavali poriadok a použité kytice a sviečky hádzali do kontajnera.

Vypracovala: Iveta Bobulová, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne
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SEPAROVANIE ODPADU
V rámci separovaného zberu bola uskutočnená zmena odvozového harmonogramu . Ten bude v rozmedzí 3 mesiacov,
dátumy odvozov budú zverejnené na webovej stránke obce, v obecnom občasníku, vo výveskách obce a v obchodoch. K registrácii vriec postačí rukou napísané číslo domu umiestnené na vreci.
Žiadame občanov, aby do vriec separovaného zberu dávali len čisté komodity, a tým nezvyšovali množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa musí z vriec vytriediť.
Kontrolou firmy ENVI-PAK sa zistilo, že vrecia stále obsahujú znečistený obsah. Jedná sa
hlavne o neočistené konzervy z jedál, nevypláchnuté krabice z mlieka, znečistené tégliky
z jogurtov a margarínov, mikroténové vrecká. Taktiež do separovaného zberu nepatria
drobné plastové predmety (predmety z gumy, tégliky od smotany do kávy, plasty z liekov,
vatové tyčinky a inak kombinované obaly).
KOMUNÁLNY ODPAD
Charakter odvozu komunálneho odpadu zostáva nezmenený. Žiadame občanov, aby v čase
zvozu komunálneho odpadu nebránili prejazdu zberového vozu. Zaparkované vozidlá, neorezané stromy, drevo ,či stavebný materiál bránia vozidlu v odvoze odpadu. Tieto problémy
sa vyskytujú v časti obce- u Kyrisov, Gelačákov v oblasti za bytovkou č.1151, pri Športklube, píla u Strýčkov, oblasť za kostolom na Nižnom konci, kde sú komunikácie úzke. Tieto skutočnosti predražujú zber,
tým že odpad sa musí následne pozbierať traktorom, alebo zberový voz sa musí vracať.
Ďalej upozorňujeme občanov, aby nepreťažovali popolnice, a tým zabránili ich poškodeniu.
V nastávajúcom zimnom období je problémom horúci popol, v žiadnom prípade takúto popolnicu zberový voz
nezoberie. Taktiež nie je možné vysypať zmrznutý obsah popolníc (napr. zaliaty horúci popol).

UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov, ktorí nezaplatili poplatok za tuhý komunálny odpad, aby tak urobili v čo najkratšom
termíne, a tak sa vyhli ďalším sankčným poplatkom. Poplatok za TKO sa musí uhradiť do 15 dní od doručenia
Rozhodnutia, alebo v splátkach uvedených v rozhodnutí. Za každý deň omeškania sa musí vyrubiť sankčný úrok.
Preto žiadame občanov, aby zlepšili platobnú disciplínu a týmto sankčným poplatkom sa vyhli.
Poplatok za tuhý komunálny odpad sa bude vyberať od marca 2013.

Vážení občania,
upozorňujeme vás, že aj v našej obci vás môžu navštíviť podomoví predajcovia energií. Niektorí z nich používajú nekalé obchodné praktiky. Môžu vás nútiť okamžite podpísať novú zmluvu, alebo zavádzať, že podpisom
sa nezmení dodávateľ energií. Vy pritom vôbec nemusíte ušetriť a môžete prísť aj o zákaznícku starostlivosť.
Dobre zvážte výhodnosť každej ponuky.
Odporúčame vám, aby ste nepodpisovali žiadne dokumenty skôr, ako si ich dôkladne prečítate.
V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok môžete kontaktovať Zákaznícku linku Stredoslovenskej energetiky na telefónnom čísle 0850 111 468, kde vám radi poradia.
Občanov, ktorí už novú zmluvu podpísali a nie sú s ňou spokojní informujeme, že zmluvu uzatvorenú pri podomovom predaji môžu bez udania dôvodu vypovedať do 14 pracovných dní od jej uzatvorenia.
Viac informácií získate na telefónnom čísle 0850 111 468.

ČAS
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Vianočný príhovor
Keď sa začítam do Biblie, kde sa opisuje udalosť narodenia Pána, zarážajú ma niektoré detaily:
Jozef s Máriou a Dieťaťom v jej lone chceli prenocovať v Betleheme, kde sa zišlo veľa ľudí na povinné sčítanie
obyvateľstva. Toto sčítanie bolo nariadené okupačnou mocou Rímskeho impéria, aj keď sčítanie ako také bolo proti božej vláde v Izraeli. Stačí sa začítať do 2. knihy Samuelovej, kde Dávid vydal nariadenie spočítať ľud, aby vedel, aký je
bojaschopný a bohatý ako kráľ, a Boh ho cez proroka Gada naučil, že jeho postavenie, bojaschopnosť a bohatstvo nikdy
nezávisia v plnej miere od množstva ľudí, ale spočívajú na Božej prítomnosti uprostred nich.
Jozef s Máriou a Dieťaťom v jej lone napriek tomu poslúchajú nepriaznivé okolnosti v ich živote, a aj keď prekračujú božie varovanie, napĺňajú starý prísľub, že sa Mesiáš narodí v Betleheme. Ježiš takto už pri narodení berie na
seba všetky následky akéhokoľvek nepočúvania a nerešpektovania Boha a mení ich v sebe na požehnanie: «…zriekol sa
seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.» (Flp 2, 7n)
Ježiš sa narodil v jaskyni za Betlehemom, kde sa v noci ukrývali zvieratá a pastieri. Nie že by nebolo pre nich
miesta v hostinci, pretože bol plne obsadený, ale keďže Mária mala rodiť a potrebovala pri tom pomoc a miesto, nik sa
nechcel rituálne, nábožensky znečistiť ženskou krvou pri pôrode, aby mohli spokojne sláviť sviatky Chanuky, čiže sviatok svetiel – kedy sa oslavovalo znovuposvätenie druhého Jeruzalemského chrámu. Čiže Ježiš sa narodil mimo hostinca
kvôli náboženským predpisom!
Aké je to paradoxné, keď si uvedomíme, že On o niekoľko rokov práve na tento sviatok o sebe povedal: «Ja som
svetlo sveta. Kto ma bude nasledovať, nikdy nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života.» (Jn 8, 12) A o tomto
chráme vyhlásil: «Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím!» (Jn 2, 19) A koľkokrát sa dostal do stretu s nábožnými
farizejmi a zákonníkmi, ktorí si mysleli, že ovládajú zmysel a podstatu božích predpisov len preto, že sa stretával
s «nečistými» hriešnikmi a kvôli dobru človeka navonok nedodržiaval prikázania o zachovaní rituálnej čistoty…
Ako prví sa prišli pozrieť na zázrak nového netypického Kráľa pastieri, ktorí boli považovaní za čudákov, lebo sa
nikde neusádzali, aby hľadali pastviny pre svoje stáda v plnej slobode. A hľa – našli Toho, kto človeka úplne oslobodzuje: «Až keď vás Syn oslobodí, budete naozaj slobodní.» (Jn 8, 34) A týmto Synom bol Pastier a biskup našich duší: «Boli
ste totiž ako blúdiace ovce, no teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší. » (1Pt 2, 25)
Traja mágovia sú tiež zaujímavý objav. Je v nich ukrytá múdrosť pohanov, ktorí síce veria a uctievajú rôznych
bohov, ale v hlbinách srdca túžia a objavujú prítomnosť Niekoho, ktorého sa oplatí objavovať a milovať z celého srdca,
mysle a sily. A dostávajú sa k Nemu aj cez vraha malých detí Herodesa. Našli ho, ale hneď museli odísť, pretože tento
Boh je Bohom, ktorý je neustále prenasledovaný. A tak neustále kráča. Kráča s nami. Dejinami, našou osobnou históriou.
Prajem vám, aby ste sa dokázali zastaviť vo svojich rodinách, ktoré sú malými Betlehemami, kde sa rodí Boh
a chrániť si ich ako ohnisko v krutej zime. A možno nás prekvapí, kto z toho kra, ktorý horí a nezhára, na nás prehovorí…(por. Ex 3)

Poriadok omší cez Vianoce 2012
24. december
25. december
26. december
27. december
28. december
29. december
30. december
31. december
1. január
2. január
3. január
4. január
5. január
6. január

15,00 Zágrunie
22,00 Vyšný
7,20 Farský
8,45 Farský
7,20 Farský
8,45 Farský
17,30 Farský
17,30 Vyšný
15,00 Zágrunie
7,20 Farský
8,45 Farský
15,00 Zágrunie
16,30 Farský
7,20 Farský
8,45 Farský
nie je
7,30 Vyšný
16,30 Farský
18,30 Vyšný
7,30 Vyšný + večeradlo
7,20 Farský
8,45 Farský

24,00 Farský
10,15 Vyšný
10,15 Vyšný

10,15 Vyšný
10,15 Vyšný

16,00 Zágrunie
10,15 Vyšný
vdp. Radovan Petrek, správca farnosti
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Domáca liturgia pred štedrou večerou*
Modlitbu by mal podľa možnosti viesť otec, ako hlava rodiny. Mala by sa uviesť piesňou (napr. Aké to svetlo, JKS 42),
alebo modlitbou „Anjel Pána“.
O: + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. V: Amen.
O: Dnes oslavujeme veľké Božie dielo Vtelenia Božieho Syna, ktoré potešilo všetkých ľudí. Nech aj nás potešia
tieto sviatky Božej lásky. V: Amen.
Dieťa (alebo niekto z prítomných) sa spýta: A čo to vlastne dnes Pán Boh urobil?
O: Dnes sa v meste Betleheme narodilo dieťa Ježiš z čistej Panny. Počujme, čo o tom napísal evanjelista sv. Lukáš
(stať z evanjelia môže predniesť niekto z prítomných):
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď
Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského
mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas
pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo
miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich
Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá
bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo
nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Teraz môžu rodičia pripomenúť deťom pravý pôvod radostí Vianoc, radosť z Pánovho narodenia.
Pieseň: Narodil sa Kristus Pán (JKS 44 ), alebo iná vianočná.
Prosby:
O: Potešili sme sa Božím slovom, teraz sa klaňajme Kristovi, ktorý sa zriekol seba samého, prijal prirodzenosť
sluhu a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. S vrúcnou vierou ho prosme a volajme: Pre svoje narodenie
pomáhaj vykúpeným.
V: Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.
Ty si svojím príchodom na svet začal nový vek, ktorý predpovedali proroci;
— daj, nech sa tvoja Cirkev stále omladzuje a pripravuje na nové časy. Pre svoje
Ty si vzal na seba ľudskú krehkosť;
— buď svetlom slepým, posilou slabým a útechou biednym. Pre svoje
Ty si sa narodil chudobný a ponížený;
— zhliadni na chudobných celého sveta a láskavo ich poteš. Pre svoje
Ty svojím pozemským narodením vlievaš všetkým ľuďom radostnú nádej na večný život;
— poteš srdcia umierajúcich nádejou, že smrťou sa narodia pre nebo. Pre svoje
Ty si zostúpil na zem, aby si nás všetkých priviedol do neba;
— daj zosnulým účasť na svojej sláve. Pre svoje
O: Teraz pridajme prosby za našu rodinu a poďakujme Pánu Bohu za jeho dary: (nasledujú vlastné prosby a vďaky
jednotlivých členov rodiny).
O: Teraz pokračujme v modlitbe tak, ako nás naučil náš Pán, Ježiš Kristus. Otče náš...
O: Najláskavejší Otče, z tvojej dobroty každý rok radostne očakávame sviatky našej spásy; daj nám s čistým srdcom privítať tvojho Syna, keď nás prichádza vykúpiť, aby sme bez obáv hľadeli na neho, keď nás raz príde súdiť.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. V: Amen.
Modlitba pred jedlom
O: Teraz, nebeský Otče, požehnaj toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu. Prosíme ťa, Pane, buď s nami v
našom domove a daj, aby sme boli vždy hodní darov, ktoré nám chceš dať. Amen.
Teraz sa môže predniesť vianočné želanie a prítomní si môžu preukázať znak lásky a pokoja.
Na záver, alebo po večeri sa môže pridať pieseň Tichá noc (JKS 88).
(*prevzaté z internetovej stránky farnosti Košické Olšany)
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Školská aktovka
Čoskoro budú Vianoce. Aký darček vybrať pre budúceho
prváka je často rozhodnuté. Prvú školskú aktovku. Je tento
darček skutočne potrebné riešiť deväť mesiacov pred nástupom dieťaťa do školy? Alebo by bolo vzácnejšie, keby si
rodičia začali viac všímať svoje dieťa , či je do školy zrelé
a pripravené?
Aké kritériá by teda mali spĺňať prváci, aby úspešne
zvládali požiadavky školy, si teraz priblížime.
Doba nástupu do školy nie je stanovená náhodne. Vo veku 6
– 7 rokov dochádza u dieťaťa k významným vývinovým
zmenám, ktoré sú podmienené zrením aj učením. K zvládnutiu školských požiadaviek sú potrebné dvojaké kompetencie:
• súvisiace so zrením – hovoríme o školskej zrelosti,
• kompetencie, na rozvoji ktorých sa vo väčšej miere podieľa učenie – ich úroveň vyjadruje školská pripravenosť.
Školská zrelosť
Zahŕňa fyzickú a duševnú dispozíciu potrebnú pre vstup do
školy. Je výsledkom dovtedy prebiehajúcich procesov vo
vývoji dieťaťa, umožňuje úspešne zvládať požiadavky školy.
Je to zrelosť:
1. fyzická,
2. percepčná a kognitívna,
3. sociálna, emocionálna a motivačná.
1. Fyzická zrelosť je veľmi individuálna. Dnes sú vo všeobecnosti deti väčšie a vyspelejšie, ako tomu bolo v minulosti.
Za orientačné sa považujú priemerné hodnoty:
dievčatá – výška: 105 až 115 cm; hmotnosť: 19 až 23 kg,
chlapci – výška: 110 až 118 cm; hmotnosť: 18 a 24 kg.
2. Percepčná a kognitívna zrelosť
Úroveň detského organizmu musí pri začatí školskej dochádzky dosahovať určitú úroveň vnímania a poznávania:
- zrakové vnímanie – dieťa by malo rozlišovať a pomenovať
rôzne tvary (štvorec, kruh...), poznať niektoré písmená
a číslice,
- zraková diferenciácia – rozlišovať predmety, vyhľadávať
rovnaké (jablká medzi hruškami), odlišovať rôzne,
- zraková analýza a syntéza – skladať a rozkladať obrázky, fotky, stavebnice...
- sluchové rozlišovanie – rozpoznať prvé písmeno v slove,
cvičiť sa v rozložení slov na hlásky a v ich spájaní do slov,
- sluchová diferenciácia – rozlišovať zvuky, poznať niektoré
hudobné nástroje, napodobňovať rytmus vytlieskavaním,
- sluchová orientácia – hádať, ktorý predmet/zviera vydáva
aký zvuk,
- sluchová analýza – rozpoznávať, ktorou hláskou začína a
končí slovo, vymýšľať slová, vety, príbehy, začínajúce na
určitú hlásku,
- priestorová orientácia – rozlišovanie polohy vecí/osôb
v miestnosti, na obrázku; správne používanie pojmov dole/hore, vpravo/vľavo atď. Dieťa by napr. malo dokázať popísať cestu z domu do obchodu ap.,
- rozumové schopnosti.
Prvák by mal byť schopný chápať realisticky. V praxi to
znamená:

školstvo
•

rozlišovať jednoduché pojmy súvisiace s časom (včera –
dnes),
• logicky rozmýšľať o pojmoch (na čo slúžia dvere, stôl...),
• triediť veci podľa veľkosti, množstva, druhu, materiálu...,
• poznať farby,
• ovládať jednoduché počtové operácie – sčítať = pridávať;
odčítať = uberať – napr. spočítať si prsty na rukách...,
• pamäť.
Rodičom sa odporúča trénovať pamäť detí pred nástupom do
školy. Vhodnou pomôckou sú rôzne riekanky, básničky, krátke rozprávky ap. Pomôcť môžu aj cvičenia, na základe ktorých si dieťa má zapamätať určité množstvo, poradie, či dané
predmety. Napr. dones z kúpeľne uterák, mydlo a hrebeň.
Spočítaj v kuchyni varešky...
Reč
Nesprávne vyslovovanie hlások, slabík, slov je potrebné podchytiť ešte pred nástupom do školy. V 1. ročníku sa od dieťaťa vyžaduje už správna výslovnosť a bohatá slovná zásoba.
Za primerané sa považuje očakávať od prváka slovnú zásobu
v rozsahu cca 10 000 slov a viac. Dieťa by malo správne
skloňovať, časovať a používať správny slovosled.
Často však zabúdame na reč a jazykové schopnosti,
ktoré sú nevyhnutné pre osvojenie si čítania a pravopisu.
Primeraný vývin reči je nevyhnutný pre školskú úspešnosť.
Čo teda potrebuje dieťa v predškolskom veku pre úspešné
zvládnutie čítania z rečových a jazykových schopností?
• fonematické uvedomovanie
Fonematické uvedomovanie je schopnosť deliť slová na slabiky, napr. slovo rukavice vytlieska na ru-ka-vi-ce, identifikovať hlásky v slove, napr. les má na začiatku L a na konci S,
chápať štruktúru slova – jeho zloženie z hlások.
• dobrú výslovnosť všetkých hlások
Ak dieťa nesprávne vyslovuje hlásky, môže to komplikovať
čítanie i písanie.
• dobré porozumenie reči
Ak je porozumenie reči narušené, následkom môže byť neporozumenie učivu alebo zadaniu úloh pani učiteľkou.
• rozprávačské - naratívne schopnosti
To je schopnosť prerozprávať rozprávku, povedať príbeh
podľa obrázkov – je to dôležité pre schopnosť reprodukovať
prečítaný text.
• jazykový cit
Je to schopnosť hovoriť gramaticky správne. Používanie tzv.
dysgramatizmov, napr. „máme dve autom“, je pre predškoláka neprípustné).
• pracovnú pamäť
Pracovná pamäť je schopnosť zapamätať si aj dlhšiu vetu a
vedieť ju zopakovať.
Grafomotorika
Je nevyhnutná k získaniu schopnosti písať. Pri nástupe do 1.
ročníka by dieťa malo dokázať napodobniť geometrické tvary, jeho kresba by mala byť bohatá na detaily. Obrázky majú
mať primerané proporcie i detaily (napr. na ruke 5 prstov).
Lateralita
Dôležitým ukazovateľom vyzretosti je aj tzv. lateralita. U
väčšiny detí býva jedna ruka (ale aj noha, oko...) šikovnejšia.
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Ak sa potvrdí súhlasná dominancia ruky a oka (napr. obe
pravé), ide o vyhranenú dominanciu. Ak je dominantná ľavá
ruka a pravé oko, ide o skríženú lateralitu. Známa je aj nevyhranená, kedy dieťa používa obe ruky v rovnakej miere. Pre
úspešné zvládnutie požiadaviek školy je najideálnejší prvý
prípad. Avšak skúsené učiteľky v 1. ročníku dokážu bez problémov naučiť písať a čítať všetky deti.
3. Sociálna, emocionálna a motivačná zrelosť
- sociálna
V predškolskom veku sa okruh ľudí okolo dieťa rozšíril
z rodičov na kamarátov, personál v škôlke. Toto „zoznamovanie sa“ je dobrým predpokladom pre spoluprácu medzi
spolužiakmi v 1. ročníku, bez ktorej je adaptácia v školskom
prostredí ťažká.
Prvák musí byť schopný pracovať v skupine, tlmiť svoje požiadavky v snahe dosiahnuť spoločné dobro. Sociálna zrelosť
sa prejavuje aj v zvládaní samoobslužných činností – sám sa
obliecť, ísť na WC, naobedovať sa so správnym používaním
príboru v jedálni. Množstvo takýchto situácií navodzuje spočiatku aj u zrelého a na školu pripraveného dieťaťa stres, no
je otázkou času ich zvládať k spokojnosti učiteľov, rodičov a
najmä samotného školáka.
- emocionálna
Časté kolísanie a striedanie nálad – čo bolo snáď u škôlkara
bežné, sa v škole toleruje málokedy. Samozrejme, ani začiatok školskej dochádzky nemôže potlačiť osobnosť dieťaťa, no
je potrebné rozlišovať, čo je výsledkom nesprávnej, či
nedostatočnej výchovy a čo skutočný prejav detského „ja“.

školstvo
Emocionálna zrelosť sa vyznačuje primeranou emočnou stabilitou. Afektované správanie ustupuje do úzadia, prejavy hnevu sú skôr iba slovného rázu, bez fyzických atakov.
- motivačná
Záujem o hru pretrváva aj v škole, no dieťa čoraz viac inklinuje k školskej práci. K správnej motivácii je vedené učiteľom, ako aj rodičmi doma. Stupeň motivácie učiť sa je na
začiatku školského roku podstatne nižší ako na konci. Dieťa
spočiatku ťažšie opúšťa hru, ktorá bola doposiaľ jeho celodennou úlohou (hoci sa ňou nevedomky učilo). Uvedomovanie si „plnenia si povinností“ je veľmi individuálne
a postupné. Práca na úlohe v danom momente (bez ohľadu na
náladu), dodržiavanie rovnakého pracovného tempa
s ostatnými spolužiakmi, sústredenie sa... to všetko sa dieťa
postupne učí.
VYHĽADAŤ POMOC

Požiadaviek, ktoré sa na deti už v 1. ročníku základnej školy
kladú, teda nie je málo a ich zvládanie skutočne nepatrí medzi
najľahšie úlohy. Podľa skúseností učiteliek prvých ročníkov
nie všetky 6-ročné deti sú schopné zvládnuť nároky 1. triedy
bez vážnejších problémov. Čo teda robiť, ak dieťa do školy
predsa len nastúpilo, no ani po aklimatizačnom období sa
„neujalo“? Psychologička Dr. Smiková rodičom odporúča:
„Fyzickú zrelosť dieťaťa možno dať posúdiť pediatrovi, psychickú posudzujú bezplatne na žiadosť rodičov psychológovia
v pedagogicko-psychologických poradniach, ktorí pri pravidelných konzultáciách môžu napomôcť dieťaťu ľahšie sa
adaptovať v škole, prípadne rozhodnú o odložení jeho nástupu do školy.“
Spracovala Mgr. Dana Oravcová ,ZRŠ Čierne - Vyšný koniec

Vzdelávacie poukazy žiaci odovzdali novovytvorenému Centru voľného času v Skalitom
Od októbra 2012 je poskytovateľom záujmového vzdelávania Centrum voľného času v Skalitom, s ktorým vedúci záujmového útvaru podpísali dohodu o pracovnej činnosti. Záujmová činnosť pre žiakov ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec je
poskytovaná v kmeňovej škole v priebehu celého týždňa. V prehľade uvádzame záujmové útvary pre školský rok
2012/2013.
Názov krúžku

Ročníky

Vedúci

Čitateľský
Počítačový
Prírodovedný
Matematický
Matematický
Zdravotnícky
Dejepisný
Školský parlament
Stolný tenis
Astronomický
Športový
Výtvarný

1. -9.
1.
3. -4
2. -5
9.
6. – 9.
6. -9.
2. -9.
6. -9.
5. -9.
8.
5. -9.

Špiláková
Mitrengová
Ďurkáčová
Ďurkáčová
Miková
Bestvinová
Budošová
Strýčková
Knapová
Krutáková
Mikulová
Grochalová

Dramatický
Cykloturistický
Hasičský
Futbalový
Futbalový
Mažoretky
Hip-Hop
Spevácky
Anglické noviny
Anglické noviny
Futbalový

2. -7.
3. -6.
3. -9.
4. -6.
6. -7.
1. -9.
5. -9.
4. -9.
3. -6.
7. -9.
1.- 3.

Oravcová
Oravcová
Malik
Knap
Síkora
Brnčová
Jakub Staš
Urbanovič
Fonšová
Krčmáriková
Kultan

Mgr. Dana Oravcová
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Medzinárodná spolupráca úspešne pokračuje
O spolupráci našej školy so školami v Poľsku a v Čechách sme vás na stránkach ČASu už viackrát informovali. Tento školský rok máme za sebou už tri vydarené akcie. V septembri sa uskutočnilo športové
stretnutie vo Vendryně. Dievčatá a chlapci z II.stupňa ZŠ Čierne - Ústredie si pomerali sily
v prehadzovanej a vo futbale. V októbri tridsaťpäť žiakov 5. a 6.ročníka navštívilo poľskú družobnú školu.
Učitelia tejto školy pre nás pripravili výlet do Wisly a Istebnej. Zastavili sme sa pri vodnej nádrži Wisla
Czarne, pokochali sa krásou neďalekého
osemmetrového vodopádu. Lanovkou sme
sa vyviezli na skokanský mostík Wisla –
Malinka, odkiaľ sme z vyhliadkovej veže
sledovali mladých skokanov. Wisla je rodiskom známeho poľského skokana na lyžiach Adama Malysza, ktorého 2,5 metrovú
sochu
z bielej
čokolády
sme
videli
v kultúrnom centre. Najpríjemnejším zážitkom pre žiakov však bola dvojhodinová
návšteva aquaparku v Istebnej.
V októbri učitelia z Koniakowa zavítali
k nám. Spoločne sme navštívili Múzeum
kysuckej
dediny
vo
Vychylovke
i najzaujímavejšiu atrakciu Kysúc- orloj
v Starej Bystrici. Stretnutie skončilo príjemným posedením, pri ktorom sme naplánovali ďalšie spoločné stretnutia žiakov
i učiteľov.
Mgr.Iveta Dejová, ZŠ Ústredie
Naši žiaci pri vodnej nádrži Wisla - Czarne

Výchovný poradca informuje
Dňa 8.10.2012 uskutočnilo CPPPaP v Čadci v našej ZŠ Dni voľby povolania. Žiaci sa otestovali a po rozhovore
s pracovníčkou CPPPaP sa dozvedeli, aká SŠ a aké povolanie by im najviac vyhovovalo. Nasledujúci týždeň, 16.10.2012,
sa žiaci zúčastnili na Burze SŠ. Oboznámili sa s ponukami jednotlivých škôl nielen nášho regiónu, ale aj z Českej republiky a Poľska.
Dôležité dátumy pre rodičov a žiakov ZŠ:
- Do 20.2. 2013 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu.
- 13.3.2013 – Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ.
- 25.3. – 15.4.2013 – Talentové skúšky.
- Do 10.4.2013 – Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory
(okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).
- 13.5. a 16.5.2013 - I.kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií).
Mgr.Daniel Drastich , výchovný poradca ZŠ Čierne - Ústredie

P ríjem né prežitie vianočných sviatkov,
v novom roku veľa šťastia, zdravia,
osobných i pracovných úspechov
želajú zam estnanci
Z Š Čierne- Ú stredie
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Materská škola Čierne - Ústredie

Mesiac úcty k starším v Zariadení pre seniorov a DSS Čierne
"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v
oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď
ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú
radi." Dňa 29.10.2012 si deti z MŠ Čierne - Ústredie
pripravili pre obyvateľov Zariadenia pre seniorov a
domova sociálnych služieb - Čierne malý darček vo
forme krátkeho programu. Venovali im ho v rámci
mesiaca október, ktorý je venovaný úcte k starším.

Týždeň zdravej výživy v Materskej škole Čierne - Ústredie
Od 22.10-26.10.2012 sa v MŠ Čierne-Ústredie uskutočnil ,,Týždeň zdravej výživy''. Každá trieda mala
pripravený svoj vlastný triedny projekt, prostredníctvom ktorého sa deti hravou formou dozvedeli o zásadách zdravého životného štýlu, no i veľa ďalších informácii.. Projekty boli zavŕšené v piatok - 26.10.2012
spoločne s rodičmi detí, pre ktorých si ich ratolesti
pripravili chutné, no hlavne zdravé prekvapenie.

Divadelné predstavenie
Dňa 26.10.2012 sa deti z MŠ Čierne- Ústredie a MŠ
Čierne - Vyšný koniec zúčastnili divadelného predstavenia ,, O pampúšikovi '' . Netradičné prevedenie
známeho príbehu deti zaujalo natoľko, že hercov
odmenili potleskom, pri ktorom sa postavili zo stoličiek.. Do predstavenia sa deti zapájali spevom i
tlieskaním a čarovný úsmev na ich tvárach nám odpovedal na otázku, či sa im ,,divadielko'' páčilo.

školstvo
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Za obdobie október 2012 – november 2012

Manželstvo uzatvorili...
Jaroslav Kuric – Veronika Jurgová,
Marián Stráňava – Katarína Gomolová

Prišli na svet...
Karin Kalužová, Filip Gelačák, Gabriela
Grochalová, Alex Černek, Tomáš Fonš,
Sofia Lašová, Liliana Jahôdková, Matúš
Legerský, Peter Strýček, Marek Tatarka,
Larissa Školová, Michal Turiak, Alexandra
Králiková, Patrik Kubička, Jakub Mariňák,
Alexandra Ptačinová

Navždy nás opustili...
Verona Ulicajová, Marián Liščák, Jozef Kužma, Milada Gelačáková,
Agnesa Krenželáková, Agnesa Sýkorová, Ignác Jurga, Anna Gomolová,
Žofia Strýčková, Martin Kopečný, Pavel Král, Agnesa Stašová

Novootvorená pohrebná služba Čierne – Ústredie (bývalá lekáreň), poskytuje
všetky pohrebné služby nonstop na telefónnych číslach: 0907 137 497, 0918
082 727, 0908 923 476
Poskytuje: predaj truhiel, vencov, smútočných potrieb,
Zabezpečuje: vybavenie matričných dokladov, prepravu zosnulého, náhrobné pomníky
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Uskutočnené kultúrne, spoločenské a športové podujatia október – november 2012
a pozvania na podujatia v decembri 2012.
september – november
Dvojmesačný (13.9. - 6.11. 2012) COUNTRY KURZ tancov
s lektorom v sále kul. domu v Čiernom. Už po druhýkrát pripravila
Príspevková organizácia TES Čierne pre záujemcov country kurz.
Vedúcim kurzu bol Ján Masný z Čadce. Na deviatich stretnutiach sa
účastníčky kurzu naučili tancovať päť choreografií.
5. október
Detská DISKO PARTY pre žiakov základných škôl dňa 5.10.2012.
Podujatie sa konalo v spolupráci s Komisiou kultúry, vzdelávania,
mládeže, športu a sociálnych vecí. V kultúrnom programe vystúpili
študenti z hip - hopovej tanečnej skupiny MP z Čadce.
október - november
Obec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne a Obecná knižnica
Čierne pripravila ďalšiu výtvarnú súťaž pre deti MŠ a ZŠ ,,O
NAJVESELEJŠIEHO MIKULÁŠA". Nakresli, či namaľuj veľkých a veselých Mikulášov a prines do Obecnej knižnice v
Čiernom do 3. 12. 2012. Vyzdobíme si sálu a budeme čakať na naozajstného Mikuláša. Najkrajších Mikulášov čaká super
odmena.
7. november - Mesiac úcty k starším – stretnutie dôchodcov
Streda patrila našim seniorom. Obec Čierne pripravila pre nich malé posedenie s kultúrnym programom v sále kultúrneho
domu. Pozdraviť našich starších spoluobčanov, zaželať im pevné zdravie a tiež peknú a pokojnú jeseň života prišli aj vzácni
hostia: starosta našej obce Ing. Pavol Gomola, MUDr. Karol Pavlusík, správca farnosti Čierne Radovan Petrek, bývalý starosta
obce Rudolf Benčík, vedúca Zariadenia pre seniorov a DSS Čierne Mgr. Martina Malíková. Krátku prednášku o tom, ako sa
majú seniori chrániť pred podvodníkmi, predniesla Mjr., Mgr. preventista Janka Zlochová.
Prítomným spestrilo podvečer spevácke vystúpenie detí zo ZŠ Čierne – Vyšný koniec, ďalej rozprávka ,,O troch grošoch“ a
tanečná choreografia mažoretiek Tina. Deti sa na vystúpenie pripravovali pod vedením Mgr. Dany Oravcovej, Marty Brnčovej
a Mgr. Eduarda Urbanoviča. Samozrejme, že nechýbala ani domáca folklórna skupina OZVENA, ktorá dotvárala veľmi
príjemnú atmosféru celého stretnutia. Verbálne podujatím sprevádzal Ján Ďurica.
10. november
Posedenie v neformálnom duchu, ochutnanie mäsových špecialít, Svätomartinského piva, počúvanie dobrého folklóru - taká
bola sobota 10.11. 2012 na Hrčave - pod názvom ,,Den obce a Hrčavské stejkobraní“. Podujatie sa začalo príhovorom starostu
obce Petra Staňu pri starej krčme o 12:00 hod. a sprievodom cez obec. V kultúrnom dome program pokračoval výstavou
fotografií , ocenením významných osobností obce, vystúpením FS Górole, FS Jackové a Gajdošské muziky. Podujatie
organizovala obec Hrčava.
6. december
Mikulášska párty pre všetky dobré deti a ich rodičov, kam zavíta aj Mikuláš s pomocníkmi. Určite nebude chýbať
rozsvietenie stromčeka pred Obecným úradom, pre každé dobré dieťa balíček od Mikuláša, diskotéka, kultúrny program
a jedno veľké a nečakané prekvapenie. Občerstvenie zabezpečené. Podujatie pripravuje Príspevková organizácia TES Čierne.
Vstupné iba pre dospelých: 1,- €
27. december - Jasličková slávnosť
31. december - Uvítanie Nového roka na Trojmedzí
Spoločné stretnutie a spoločné privítanie Nového roka občanov troch krajín na Trojmedzí.

Všetkých spoluobčanov srdečne pozývame na

Silvester na Trojmedzí
Spoločný odchod bude v pondelok 31. 12. 2012 z Vyšného konca od Kostola
sv. Petra a Pavla o 22.30 hod.
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Z m e n a p o d u j a t í v y h r a d e n á ! Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce www.obeccierne.sk , z obecných vitrín, alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43
73 183.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke: www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka – predseda
klubu, kontakt: 0915 183 410).
Iveta Bobulová, kul. pracovník TES Čierne, knihovník, kontakt: 041/ 43 73 183

Obecná knižnica v Čiernom
Obecná knižnica v Čiernom je verejná univerzálna knižnica, ktorá zabezpečuje podľa čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky slobodný prístup k informáciám všetkým záujemcom bez rozdielu politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu
rasy, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia. Knižnicu tvoria dve oddelenia – jedno pre deti a mládež, druhé
pre dospelých. Knižný fond sa neustále dopĺňa o nové knižné tituly.
Otváracie hodiny Obecnej knižnice v Čiernom:
pondelok:
8:00 – 11:00
12:00 – 16:00
streda
12:00 – 17:00
piatok
12:00 – 16:00
Sídlo knižnice:
Od septembra 2010 je sídlo knižnice v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, 023 13 Čierne 969 .
Služby:
Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh : beletriu – romány, detektívky, sci - fi, náučnú a odbornú
literatúru pre dospelých, krásnu a náučnú literatúru pre deti a mládež. Ďalej časopisov: Nový čas bývanie, Fifík, Kamarát , In,
Plus 7 dní, Život, týždenník Kysuce, ktoré sú bezplatné. Podľa záujmu: služby internetu, rezerváciu kníh a časopisov, kopírovanie a kopírovanie z materiálov knižnice.
Zápisné sa platí na jeden kalendárny rok:
deti: 0,50 €, študenti a dôchodcovia: 1 €, dospelí: 1,50 €
Kontakt:
knihovník - Iveta Bobulová, 041 / 43 73 183
Upozorňujem všetkých čitateľov, ktorí si zapožičali knihy pred viac ako troma mesiacmi a neprišli ich vrátiť do 30. 10.
2012 - automaticky sa Vám ráta prvá upomienka. Poprosím všetkých čitateľov, aby si svoje pozdĺžnosti dali do poriadku do 19. decembra 2012.

Pripravujeme
21. 11. 2012 o 14:00 hod.
Beseda so streetworkerom v rámci týždňa boja proti drogám O závislostiach v Obecnej knižnici v Čiernom pre 7. a 9. ročník
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Organizátorom podujatia je MP Čadca a Obecná knižnica v Čiernom. Prednášajúci Martin
Páleník (31 rokov) z OZ Prim Bratislava sa pracuje na ulici a na miestach, kde sa pohybujú ľudia, ktorí potrebujú pomoc.
Venuje sa najmä tým, ktorí berú drogy, nemajú kde bývať, prostituujú, aby si zarobili na drogu.
Podujatie je spojené s výtvarnou a literárnou súťažou pre žiakov druhého stupňa ZŠ „Ako sa nestať závislým.“ Všetky práce
budú vystavené v Obecnej knižnici v Čiernom – prosím, noste ich do 20.11.2012 Ivete Bobulovej. Porotou vybrané diela
získajú vecnú odmenu.
november – december
Výstava výtvarných a literárnych prác na tému „ Ako sa nestať závislým.“
Ďalej pripravujeme:
- besedy, exkurzie, zábavné a vedomostné súťaže, výstavy, pasovanie do Vzorného cechu čitateľov Obecnej knižnice
kráľom Gregorom, ...
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KOLOTOČ
Všetci žiaci základných škôl, pozor!
Každý pondelok - pre žiakov ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec o 13:00 hod. a pre žiakov
ZŠ Čierne – Ústredie o 14:30 hod. počas - celého školského roka 2012/13 neváhajte
a zastavte sa prevetrať svoje vedomosti, pohotovosť, múdrosť - ale hlavne sa príďte
zabaviť a niečo nové dozvedieť.
Ten, kto získa najviac bodov (za každú správnu odpoveď získavaš jeden bod), získa aj
vecnú odmenu.
Každý pondelok pravidelne Vás bude čakať desať zábavných otázok z každého rožka
troška.
Iveta Bobulová, (knihovník)

Futbal
Skončila jesenná časť jednotlivých súťaží ročníka 2012 – 2013. Ako ukazujú tabuľky uplynulá futbalová jeseň
priniesla uspokojivé výsledky žiakov i dorastencov, no najväčšiu radosť nám pripravili muži, ktorí absolvovali
túto časť sezóny bez jedinej prehry a usadili sa na čele I. triedy s nádejným 10 – bodovým náskokom. Ďakujeme
chlapcom za nádherné zážitky z ich hry a veríme, že aj na jar budú prinášať našim, stále početnejším, divákom
radostné okamihy, a tým zavŕšia sezónu postupom do V. ligy.

Tabuľka súťaže - muži
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mužstvo
ŠK Čierne
Slovan Podvysoká
OŠK Rudina
TJ Nesluša
Beskyd Svrčinovec
MŠK Kysucké Nové Mesto B Povina
Slovan Rudinská
Spartak Vysoká nad Kysucou
Kysučan Korňa
Tatran Krásno nad Kysucou B
Snaha Zborov nad Bystricou
TJ Olešná
FK Čadca B Horelica
Tatran Turzovka

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
11
8
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3

R
2
1
2
1
3
5
2
2
1
3
1
1
1
1

P
0
4
4
5
4
3
6
6
7
6
8
8
8
9

S
45:10
25:21
32:23
14:16
30:29
24:18
22:21
19:34
23:25
17:22
17:20
23:29
15:24
14:28

B
35
25
23
22
21
20
17
17
16
15
13
13
13
10

+/14
4
5
4
0
-1
-1
-4
-2
-3
-8
-5
-5
-11

III. liga, starší žiaci – skupina A

V. liga dorast – skupina A

1. Slovan Podvysoká
8. ŠK Čierne pri Čadci
...
13. FK Terchová
14. Slávia Staškov

1. ŠK tiavnik
2. ŠK Belá
3. OFK Teplička nad Váhom
4. ŠK Čierne
5. FK Terchová
...
13. FK Strečno
14. ŠK Dolný Hričov

13
12

12
4

0 1 54:9 36
4 4 17:20 16

12
12

2
1

0 10 9:79
0 11 6:76

6
3

13
13
13
13
12

10
9
9
8
6

2
3
2
1
2

1
1
2
4
4

61:15
46:16
62:26
34:17
20:19

32
30
29
25
20

13
13

2
2

3 8 12:31
3 8 18:43

9
9
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Poradie chovateľov v ZO CHPH Čierne – r. 2012
Meno chovateľa
Špila F + F
Klužák Pavol
Kadela Jaroslav
Najdek Jozef
Kotyra Ignác
Kadela Miroslav
Mrmus František
Kromka Jozef
Priečko Ján
Jurga Jozef
Jurčák Marián

Poradie v ZO Čierne
staré holuby
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
–––
–––

Poradie v OZ Čadca
staré holuby
4.
26.
36.
40.
52.
58.
59.
64.
83.
–––
––-

Poradie v ZO Čierne
mladé holuby
1.
3.
2.
4.
5.
7.
6.
9.
8.
10.
––-

11.
15.
12.
20.
27.
47.
34.
50.
48.
52.
––-

Pretek Cheb – Katowický memoriál
o Pohár starostu obce Čierne
1. Klužák Pavol
2. Špila F + F
3. Mrmus František

4. Najdek Jozef
5. Kadela Jaroslav
6. Kadela Miroslav

Národný pretek Gotha 2012 – Veľká cena Slovenska
o Putovný pohár Jána Staňa – in memoriam
Kadela Jaroslav, 07-S-01602 100 H – umiestnený ako prvý holub na Slovensku z NP - celkový víťaz
VCS
Základná organizácia Chovateľov poštových holubov Čierne

