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Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité
Vážení občania, v uplynulých týždňoch prebehli tlačou správy, že EÚ schválila dotáciu na dostavbu ,,Kysuckej
diaľnice“ v úseku Svrčinovec – Skalité. Obec teda po veľkej investičnej akcii – Odkanalizovanie Horných Kysúce
bude dejiskom ďalšej významnej stavby – Dostavba diaľnice D3. S investorom stavby NDS, a.s. Bratislava a jej
dodávateľmi budeme musieť na pracovných a koordinačných poradách od začiatku túto stavbu sledovať a byť pri
spracovaní harmonogramu prác pre jednotlivé úseky v katastri našej obce. Pri tejto stavbe diaľnice máme dohodu s NDS, a.s Bratislava prepojiť našu obec jednou cestou cez Čadečku s Jaworzynkou a druhou cez Gorilov
potok s Hrčavou. Po tomto prepojení by sa mala výraznejšie naštartovať cezhraničná spolupráca v oblasti turistiky. Cestovný ruch prispeje k rozvoju všetkých služieb v našej obci.
Vážení občania, o priebehu rokovaní a začatí prác vás budeme pravidelne informovať.

Územný plán obce
K pôvodnému UPO, ktorý bol schválený v roku 1986, obec vypracovala i dva doplnky, na základe ktorých prebieha v obci výstavba rodinných a bytových domov. Tento rok v januári obecné zastupiteľstvo schválilo práce na
Doplnku č.3 k územnému plánu obce. Stalo sa tak na základe žiadosti občanov, ktorí chcú stavať rodinné domy
v zónach, ktoré v súčasnosti nie sú zahrnuté v platnom ÚPO na požadovanú výstavbu. K tomuto zámeru v obci
prebiehajú stretnutia s občanmi, ktorí sú podieloví vlastníci v jednotlivých novonavrhovaných lokalitách. Niektoré územia, kde chcú občania stavať rodinné domy, sa nachádzajú v tzv. záplavovej zóne – to zn., že sú to
územia, ktoré môžu byť v budúcnosti ohrozované vodou v čase prívalových dažďov. Jedná sa o územia nachádzajúce sa v blízkosti rieky Čierňanky a do nej ústiacich potokov.
Udalosti z posledných rokov, ale i tohtoročné nasvedčujú, že ,,veľké vody“ sú v tejto časti Európy čoraz častejšie. Štatistika za posledné desaťročia na vodných tokoch vykazuje, že tzv. storočné vody sa tu objavujú už periodicky skoro každých 15 - 20 rokov.
Je teda opodstatnené, aby sme na územia, ktoré sú v tejto v záplavovej oblasti, mali vypracovaný hydrotechnický posudok. Na základe tohto posudku požiadame odborníkov o spracovanie návrhu opatrení na ochranu
záujmového územia určeného na výstavbu rodinných domov v danej lokalite.
Jedno z týchto území, kde občania chcú stavať rodinné domy, je Kadelov Leng. Je to územie, ktoré sa nachádza
na sútoku vodných tokov Čierňanka a Čierny potok. Obec preto požiadala Slovenský hydrometeorologický ústav
– regionálne stredisko Žilina o vypracovanie hydrotechnického posúdenia tohto územia s vyhotovením kombinácie prietokov Q100 a Q20 (storočná a dvadsaťročná voda) na oboch vodných tokoch.
Čakáreň zdravotného strediska
V uplynulých týždňoch bola zrekonštruovaná vstupná chodba a čakáreň v zdravotnom stredisku. Túto čakáreň
chceme zároveň doplniť o nové sedačky a príslušný interiér. Zdravotné stredisko má taktiež urobené úplne nové
sociálne zariadenia zvlášť pre pacientov a osobitne pre každú ambulanciu. Keďže toto stredisko využívajú nielen
naši občania, ale i ľudia z iných častí okresu, chceme, aby popri odbornej práci našich lekárov
i samotné prostredie príjemne pôsobilo na všetkých, ktorí ho navštívia.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome
Viacúčelová budova, v ktorej sa nachádza aj sála kultúrneho domu, je počas roka veľmi často využívaná na
rôzne spoločenské aktivity. Pre chod tejto kultúrnej inštitúcie je preto veľmi potrebné mať pekné, čisté
a funkčné sociálne zariadenie. Vykonala sa tu celková rekonštrukcia pôvodných sociálnych zariadení. Popri týchto prácach bola zrekonštruovaná i šatňa hercov.

Odkanalizovanie obce
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina vyzývajú občanov, ktorí sú zahrnutí do projektu, aby sa napojili na vybudovanú splaškovú kanalizáciu. Bez tohto napojenia nie je možné dostatočne odskúšať všetky technologické zariadenia na danej trase obec - čistička odpadových vôd Čadca.
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Chodník od Obecného úradu po rieku Čierňanku
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na ceste III./01156 v tomto spomínanom úseku obec vybuduje chodník. Do
existujúcej priekopy sa osadí rúra, vytvoria sa vpuste na povrchovú vodu, osadia sa obrubníky a položí sa zámková dlažba. Súbežne s týmito prácami sa do výkopu osadí kábel VN napätia pre posilnenie siete v osade Čerchľa a Doliny. Taktiež i tento úsek cesty sa doplní novým živičným kobercom. Tieto práce by sme chceli vykonať
do našich hodov.
Výmena podlahových krytín v Základnej škole - Vyšný koniec
Obec získala ďalšiu nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 36 000 € z Ministerstva školstva SR, ktorá je určená
na výmenu podlahových krytín v tejto základnej škole. Bude zhotovená pružná športová podlaha v telocvični
a položí sa časť dlažieb na chodbách v tomto objekte. Chceme, aby táto škola pôsobila komplexne esteticky
a reprezentovala nás aj pri častých medzinárodných stretnutiach. Myslím si, že zároveň aj pekné a príjemné
prostredie, ktoré sa vytvorí po týchto stavebných prácach, bude poďakovaním za prácu pedagógom a žiakom
počas celého školského roka.
Poďakovanie
Ďakujem členom DHZ Vyšný a Nižný koniec za brigády, ktoré uskutočnili v jarnom období, keď pomohli pri výrube prestarlých drevín v okolí hlavnej cesty, verejných priestranstiev a rieky Čierňanky. Taktiež ďakujem našim
členom Jednoty dôchodcov Slovenska za viaceré brigády pri úprave centra dediny.
Ďalej ďakujem tým občanom, ktorí sa starajú o kvety v autobusových zastávkach. Kvetiny pôsobia veľmi príjemne a dodávajú dedine potrebnú jemnosť.
Futbal
Dobré meno nám robia futbalisti. Mužstvo dospelých vyhralo s veľkým bodovým náskokom súťaž I. triedy
a postúpilo do V. ligy. K tomuto úspechu im gratulujem a ďakujem vedeniu ŠK Čierne, hrajúcemu trénerovi Jozefovi Privarčákovi a všetkým hráčom, ktorí sa na tomto úspechu podieľali. Je to skvelá vizitka našej obce. Osobitne gratulujem hráčovi Romanovi Balážovi, ktorý presvedčivo vyhral s obrovským náskokom súťaž strelcov I.
triedy. Prajem mu, aby nám všetkým i naďalej robil radosť a dával ďalšie krásne góly. Postup do V. ligy nebol
jednoduchý. Je to viacročná tvrdá práca i trénerov dorastu a žiackych mužstiev. Veľké poďakovanie patrí predsedovi ŠK Čierne Jozefovi Čarneckému, výboru ŠK Čierne a celej rodine Pavla Fonša.
K postupu do V. ligy prišiel zablahoželať prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik a bývalý skvelý
športový reportér Karol Polák s manželkou.
Veľkým obohatením a zvýraznením tohto úspechu bol predzápas fanklubu Slovenskej reprezentácie – domáci
internacionáli ŠK Čierne. Za to patrí srdečná vďaka p. Viktorovi Krížovi, bývalému hráčovi ŠK Čierne, ktorý sa
postaral o túto parádu.

Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 26.marca 2013 sa konalo Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čiernom. Po prejednaní bodov poslanci schválili tieto
uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Čierne za rok 2012.
Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
Správu o udržiavaní miestnych cintorínov.
Správu o činnosti obecnej knižnice.
Úpravu platu starostu obce na základe priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2012.
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Zrušenie žiadosti p. Mariána Baroňáka a manželky Silvie, bytom Čierne č. 779 o odkúpenie pozemku p. č. KNC 4860/8 o
výmere 135 m2 v k. ú. obce Čierne.

II.. s c h v a ľ u j e:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ďurica, Peter Najdek, Milan Jurga.
Záverečný účet obce Čierne za rok 2012 bez výhrad.
Úpravu č. 1 rozpočtu obce na rok 2013. (Úprava č. 1 rozpočtu obce na rok 2013 tvorí prílohu č. 1 uznesenia.)
Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne za rok 2012.
Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2012 a návrhy na vyradenie majetku obce ako aj návrhy na vyradenie majetku jej rozpočtových a príspevkových organizácií.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. č. KNC 4724/3 zastavaná plocha o výmere 1m2 za cenu 10,- € /1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ je v tom, že sa jedná o malú výmeru
pozemku a vznik neprimerane vysokých nákladov pri inom spôsobe prevodu) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Rastislava Najdeka a manželky Silvie, obaja bytom Čierne č. 691.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 507/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. č. KNC 4860/8 zastavaná plocha o výmere 135 m2 za cenu 10.-€/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ je v tom, že sa jedná o malú výmeru
pozemku a vznik neprimerane vysokých nákladov pri inom spôsobe prevodu) Márii Lašovej, bytom Čierne č. 509. Do zmluvy o odpredaji daného pozemku sa uvedie vecné bremeno podľa príslušných právnych predpisov.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. č. KNC 2254/2 zastavaná plocha o výmere 97 m2 za cenu 10.- €/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ je v tom, že sa jedná o malú výmeru
pozemku a vznik neprimerane vysokých nákladov pri inom spôsobe prevodu) Rudolfovi Jurgovi, bytom Čierne č. 1055.
Zámer odpredať pozemky č. KNC:
List vlastníctva KNC
parc. č.:

6696 6400/ 42
6696 6400/ 43
6696 6400/ 44
6696 6400/ 46
6483 6547/164
6483 6547/165
6483 6547/166
6483 6547/167
6483 6547/168
6483 6547/169

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Celková výmera parcely (m2)

Druh pozemku

1909
80
899
4
614
255
1954
219
597
767

Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Ostatné plochy

Spoluvlastnícky
podiel

7 / 192
7 / 192
7 / 192
7 / 192
1 / 128
1 / 128
1 / 128
1 / 128
1 / 128
1 / 128

Výmera pripadajúca
na prevádzaný spoluvlastnícky podiel
(m2)
69,5990
2,9167
32,7760
0,1458
4,7969
1,9922
15,2656
1,7109
4,6641
5,9922

kat. územia Čierne priamym predajom podľa schválených Zásad hospodárenia s majetkom Obce Čierne. Cena a kupujúci
budú schválení na ďalšom zasadaní obecného zastupiteľstva.
Zámer odpredať budovu č. p. 641 nachádzajúcu sa v katastrálnom území obce Čierne podľa schválených Zásad hospodárenia
s majetkom Obce Čierne za účelom výstavby nájomných bytov. Cena a kupujúci budú schválení na ďalšom zasadaní obecného zastupiteľstva.
Zámer odpredať časť pozemku č. KNC 3795/1 kat. územie Čierne priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa schválených Zásad hospodárenia s majetkom Obce Čierne. Výmera pozemku, cena a kupujúci budú schválení na ďalšom zasadaní obecného zastupiteľstva podľa zhotoveného geometrického plánu, ktorý musí byť pred zápisom odsúhlasený
obcou.
Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. 640 s p. Luciou Strýčkovou, bytom Čierne č. 1151 k 31.3.2013.
Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. p. 141 s Pavlom Kubalákom ZNAK - mont, Čierne č. 529 k 31.3.2013.
Prenájom nebytových priestorov v budove č. 141 p. Patrikovi Strenkovi, Čierne č. 474 a p. Marekovi Cyprichovi, Čierne
č.100 od 1.4.2013 na kancelárske a obchodné účely.
Ukončenie nájmu bytu č. 19 v budove č. p. 169 k 30. 4. 2013 s p. Petrou Legerskou, Čierne č. 169/19.
Prenájom časti nebytových priestorov v budove č. p. 641 p. Ľubomíre Klušákovej, Čierne č. 588 za účelom zriadenia skladu
ovocia a zeleniny, WC, ako aj prenájom priestoru pred budovou č. p. 641 za účelom predaja ovocia a zeleniny s termínom od
1. 4. 2013.
Zmenu uznesenia OZ Čierne č. 3/I/7 zo dňa 28. 6. 2011 a to tak, že sa z uznesenia vypúšťa vybudovanie multifunkčného ihriska s osvetlením a čiastka 95 000,- € sa nahrádza čiastkou 53 189,- €.
Realizáciu projektu Multifunkčné ihriská a detské ihrisko Čierne VK ako revitalizáciu areálu športového štadióna s vybudovaním multifunkčného ihriska s osvetlením a detského ihriska s oplotením a revitalizáciu areálu ZŠ s MŠ Čierne VK vráta-
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ne vybudovania multifunkčného ihriska s osvetlením v súlade so Zákonom č. 524/2002 Z. z. a Vyhláškou č. 17/2004 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov v objeme 131 811,- €.
19. Zmenu uznesenia OZ Čierne č. 3/I /9 zo dňa 28. 6. 2011 tak, že čiastka 45 000,- € sa nahrádza čiastkou 25 000,- €.
III. n e s c h v a ľ u j e:
1.
2.
3.

Žiadosť Ing. Radoslava Šimčiska, bytom Svrčinovec č. 877 o odkúpenie pozemku p. č. KNC 4763/3 o výmere 231 m2.
Odkúpenie budovy č. 961 na parcele KNC 4858/1 (sklad umelých hnojív) od Poľnohospodárskeho družstva Čierne, resp. od
nového vlastníka.
Žiadosť p. Anežky Fonšovej, bytom Čierne č. 85 o jednorazový finančný príspevok.

IV. r u š í:
1.

Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Čierne č. 3 / I / 6 zo dňa 28. 6. 2011.

V. u k l a d á:
1.

Komisii výstavby, územného plánu a dopravy posúdiť podmienky pre odpredaj pozemku č. KNC 4763/3 o výmere 231 m2
na základe žiadosti Ing. Radoslava Šimčiska, bytom Svrčinovec č. 877.

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
Dodatok č. 2 k VZN Obce Čierne č. 3/2011, ktorým sa upravuje spôsob prenájmu obecných nájomných bytov Obce Čierne.

Dňa 26. mája 2013 sa konalo Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čiernom. Po prejednávaní bodov poslanci schválili tieto
uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1.

Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.

II. s c h v a ľ u j e:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ďurica, Dana Benková, Jozef Čarnecký.
V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1. júna 2013 plat starostovi obce Čierne.
Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 640 (priestor bývalého kvetinárstva) p. Vladimíre Krenželákovej, bytom
Čierne č. 762 s termínom od 26. 5. 2013.
Zmenu názvu nájomcu nebytových priestorov v budove č. p. 169 - MUDr. Janka Maťašková, Zubná ambulancia, Čierne č.
169 na VIADENTAL, s. r. o., zastúpený konateľkou spoločnosti.
Zmenu názvu nájomcu nebytových priestorov v budove č. p. 189 - Združenie súkromných vlastníkov lesov a lesných pozemkov, Čierne č. 189 na Pozemkové združenie Čierne, s.r.o., 023 13 Čierne 189.

OZNAMY
Žiadame občanov, ktorí nemajú zaplatené poplatky za tuhý komunálny odpad, aby tak učinili v čo najkratšom termíne. Žiadosti o úľavu z poplatku sa po zaslaní rozhodnutia poštou už nemôžu akceptovať.
Zaslané rozhodnutie je potrebné zaplatiť do 15 dní od prevzatia bankovým prevodom , alebo v pokladni OÚ.
Pri oneskorenej platbe je možné vymáhať sankčný úrok z omeškania.
V prípade záujmu o prenájom sály kultúrneho domu sa obráťte na Ivetu Bobulovú, pracovníčku Príspevkovej organizácie TES
Čierne. Kontakt: 041/ 43 73 183, 0908 838 346. Prenájom sály na ľudovú zábavu alebo diskotéku (od súkromných podnikateľov, organizácií) musí schváliť obecné zastupiteľstvo.
Poplatok za prenájom sály kultúrneho domu:
- v letnom období 13,30 €/hod., v zimnom období 13,30 €/hod. plus skutočná spotreba plynu.
Vybavuje: Iveta Bobulová
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Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel
Obce troch štátov, pod spoločným názvom Združenie obci Mikroregión Kysucký triangel, začali novú éru trilaterálnej spolupráce v
rámci troch štátov - Slovenska, Poľska a Českej republiky. Aj keď územie Kysúc je jedinečné, predsa je historicky, jazykovo aj geograficky späté so svojimi zahraničnými susedmi. Rozvoj tohto trojštátneho územia je myšlienkovo prepojený. Aby neostalo len pri
myšlienkach, Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel, do ktorého patria obce Skalité, Čierne a Svrčinovec, uskutočnilo v utorok
23.4.2013 významnú udalosť.
PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka Skalitého, Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne a Juraj Strýček, starosta Svrčinovca podpísali zmluvu o cezhraničnej regionálnej spolupráci prihraničných regionálnych združení. Českú časť regiónu v tejto zmluve zastupuje
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska – český partner Zmluvy o Euroregióne Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a poľskú stranu Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ – poľský partner Zmluvy o Euroregionu Těšínské
Slezsko – Śląsk Cieszyński. Územie Těšínského Slezska zahŕňa východnú (sliezsku) časť mesta Ostrava, okres Karviná (Karviná,
Havířov, Orlová, Bohumín a Český Těšín) a tiež časť okresu Frýdek-Místek (Frýdek, Třinec, Jablunkov, Hnojník). Na poľskej strane
je to súčasný poľský okres Cieszyn až po mesto Bielsko-Biała, ktorého polovica sa nachádza v Sliezsku ( Bielsko) a polovica v Malopolsku (Biala). Táto jedinečná zmluva dá nový rozmer spolupráci a bude nástrojom pre možnosti získavania finančných dotácií z eurofondov a iných dotačných schém podporujúcich cezhraničnú spoluprácu na vyššej úrovni. Združenie obcí Mikroregión Kysucký triangel tak naďalej preukazuje, že nie je len papierovým združením, ale po niekoľkých slovensko – českých projektoch sa púšťa aj do
vyššieho levelu, a to do medzinárodnej spolupráce troch štátov.
Mgr. Marta Sláviková, tajomník Mikroregiónu Kysucký triangel

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Vážení spoluobčania,
spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
vyzýva
všetkých vlastníkov nehnuteľností, ktorí ešte nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu, aby tak neodkladne urobili.
Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby “Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ za
účelom ekologického odvádzania splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností. Nepripojením nehnuteľnosti
na verejnú kanalizáciu sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky
331.- €.
Naša spoločnosť vykonáva kontroly kanalizácie pomocou kamery. Z kamerového záznamu a z evidencie napojených
nehnuteľností je možné zistiť každé neoprávnené napojenie. Pri zistení neoprávneného napojenia bude spoločnosť Sevak,
a.s. Žilina od vlastníka nehnuteľnosti vymáhať poplatok za stočné za obdobie od možnosti napojenia, t.j. 30.8.2010 po
deň zistenia neoprávneného napojenia.
Bližšie informácie nájdete na stránke spoločnosti www.sevak.sk alebo Vám ich poskytnú zamestnanci Zákazníckeho
centra spoločnosti SEVAK a.s. v Čadci.

Roľnícke družstvo Čierne – Svrčinovec oznamuje občanom, že od 3.6.2013 v
priestoroch Roľníckeho družstva Čierne vypláca nájom za pôdu. Nájom vypláca
v stránkové dni: pondelok, streda, piatok od : 9:00 - 14:00 hod.
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duchovné slovo

Keď bol Ježiš pokrstený v rieke Jordán, «hneď nato ho Duch hnal na púšť» (Mk 1,12), kde bol
celkom sám, len diabol ho pokúšal… Pred voľbou Dvanástich «vyšiel na vrch modliť sa a celú noc
zotrval v modlitbách k Bohu» (Lk 6,12). Po zázračnom nasýtení zástupu ľudí ho chceli urobiť kráľom podľa svojich predstáv, «ale Ježiš odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám» (Jn 6,15). Keď
sa učeníci vrátili z ohlasovania evanjelia po mestách a dedinách, mali obrovskú radosť
a nakoniec im Ježiš navrhol: «Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte»
(Mk 6,31) Pred odsúdením a umučením vystúpil na Olivovú horu spolu s tromi najbližšími apoštolmi a celú noc sa modlil k Otcovi (Mk 14,26).
Starší ľudia, ktorí toho už dosť prežili, hovoria, že zažili aj veľkú biedu, aj málo roboty, ale takú
ťažkú dobu, kedy sa najmä na mladých vyvíja obrovský tlak skoro vo všetkom, ešte nezažili…
Prv ľudia nepotrebovali v tak veľkej miere pomoc psychológa, pretože to dokázali riešiť «v behu»
a za pomoci najbližších z okolia. Dnes je tomu inak: vidíme narastať počet obetí ekonomického,
sociálneho a existenčného tlaku. Utekajúci do samoty dostávajú depresie a ľudia v anonymnom
prostredí, aj keď uprostred tisícov, sa cítia frustrovaní a nenaplnení. Mnohí to riešia po svojom –
zapijú to, alebo tí náročnejší idú do prírody, kde hľadajú «energiu slnka a bytia».
Myslím, že počas týchto letných, prázdninových a dovolenkových dní, potrebujeme aj podľa evanjelia načerpať síl. Je to dokonca NUTNOSŤ! Keď sa vyberiete v týchto dňoch hodiť všetko za
hlavu a oddychovať, zoberte so sebou seba celého (celú), svoju rodinu, ktorá je vaším pokladom
a nemáte nič vzácnejšie okrem nej - teda vzťahy, ktoré potrebujú pohladiť a vyliečiť a keď nezabudnete a budete mať možnosť, zájdite do chladnej tône kostola a dýchajte atmosféru Otca,
«ktorý nám dáva pookriať» (Ezd 9,9). Ježiš to robil pravidelne. A Jeho Duch nás k Nemu ťahá
neustále: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite
na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok
pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké». (Mt 11,28).
vdp. Radovan Petrek, správca farnosti
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školstvo

ŽIVOT NAŠEJ ŠKOLY

Naša škola, ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec, je známa nielen tým, že veľkú pozornosť venuje handicapovaným
deťom, ale aj tým, že rozvíja schopnosti nadaných detí. A tých máme v škole dosť.
Aj preto sme sa opäť tento rok zapojili do mnohých súťaží a olympiád, v ktorých naši žiaci dosahovali veľmi
dobré až vynikajúce výsledky. Boli sme riešiteľmi matematickej olympiády, pytagoriády, matematického klokana, fyzikálnej olympiády, geografickej, biologickej, dejepisnej, olympiády zo slovenského jazyka, anglického
jazyka. Zúčastnili sme sa súťaží v prednese – Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko, športových súťaží vo
Spoločná prírodovedná ex
futbale, vybíjanej, v stolnom tenise, v karate a v plávaní, viacerých výtvarných súťaží.
Medzi najobľúbenejšie aktivity našich žiakov však určite patria exkurzie. I tento rok sme im dali možnosť „byť
tam“, teda na miestach, kde prebieha konkrétny skutočný život a je zabezpečená jedna zo základných podmienok
Planetárium
zmysluplného učenia - priama skúsenosť.
Takže kde všade boli? Tu sú miesta, ktoré navštívili:
Kysucká hvezdáreň, Spoločná prírodovedná expozícia v Krásne nad Kysucou, Planetárium Žiar nad Hronom, Banské múzeum Banská
Štiavnica, Mineralogická expozícia Banská Štiavnica, Múzeum P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín, Oravský hrad, Čistička odpadových
vôd Čadca, Kysucké múzeum Čadca, KERIC Čadca, Súdne pojednávanie na Okresnom súde v Čadci, Slovenské technické múzeum
Košice.
Veľkú popularitu si u žiakov získali tzv. farebné dni. V tento deň prídu do školy oblečení vo vopred určenej farbe. Na sviatok
sv.Mikuláša to bola červená, sviatok sv. Valentína sa niesol v ružovej, Svetovému dňu vody kraľovala modrá a Svetovým solárnym
dňom zasa žltá a oranžová. V tieto dni sa konalo na našej škole aj množstvo sprievodných akcií.
Kolektív ZŠ

Výsledky súťaží v školskom roku 2012/2013 ZŠ s MŠ Čierne -Vyšný koniec
Mgr. Ladislav Knap, PaedDr. Ingrid Knapová, Mgr. Beáta Miková:
Názov
Matematický
Klokan

Úroveň/ kategória
Medzinárodná súťaž/ Školák 5

Umiestnenie
účasť

Medzinárodná súťaž/ Školák 6

účasť
účasť
účasť

Medzinárodná súťaž/ Benjamín 7

účasť

Pytagoriáda

Medzinárodná súťaž/ Benjamín 8

účasť

Medzinárodná súťaž/ Kadet 9

úspešný riešiteľ
účasť
6. miesto

Obvodné kolo/5.ročník
Obvodné kolo/6.ročník

Obvodné kolo/7.ročník
Obvodné kolo/8.ročník

Matematická
olympiáda

účasť
3. miesto
7. miesto
účasť
účasť
4. miesto
účasť

Obvodné kolo/5.ročník

účasť

Obvodné kolo/6.ročník

účasť

Obvodné kolo/7.ročník

účasť

Mená súťažiacich
Kristián Jurica, Jakub Mitrenga, Michal Klušák, Dominika Serafínová, Marek
Laš
Ján Jurga, Jakub Michnica
Zdenko Jurga
Tomáš Jurga, Daniela Vorková, Adam Vyšlan
Lukáš Kopecký, Samuel
Goralka, Lukáš Padyšák,
Martin Gavlák Dominik
Klušák
Frederik Urbánek, Šimon
Mitrenga, Kamil Budoš,
Juraj Štetiar
Milan Krenželák

Pripravoval
Mgr. Beáta Miková

Maroš Fonš
Jakub Mitrenga

Mgr. Beáta Miková
Mgr. Beáta Miková

Anna Grochalová
Lucia Čamborová
Monika Paštrnáková
Jakub Michnica
Lukáš Padyšák
Juraj Štetiar
Kamil Budoš, Alžbeta Čamborová
Jakub Mitrenga, Anna Grochálová
Lucia Čamborová, Alžbeta
Štetiarová, Matej Michalík,
Jaroslav Vyšlan
Martin Gavlák, Lukáš Padyšák

Mgr. Beáta Miková
PaedDr. Ingrid Knapová
Mgr. Beáta Miková
Mgr. Beáta Miková
Mgr. Beáta Miková
PaedDr. Ingrid Knapová
PaedDr. Ingrid Knapová

Mgr. Beáta Miková
PaedDr. Ingrid Knapová
PaedDr. Ingrid Knapová
Mgr. Beáta Miková

PaedDr. Ingrid Knapová

Mgr. Beáta Miková

Mgr. Beáta Miková
PaedDr. Ingrid Knapová

Mgr. Beáta Miková
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Stolný tenis

Futbal

Obvodné kolo/8.ročník

5. miesto
9. miesto
účasť

Obvodné kolo/9.ročník
Krajské kolo/9. ročník
Okresné kolo ZŠ dievčatá- Čadca

2. miesto
účasť
2. miesto

Okresné kolo ZŠ chlapci - Čadca

3. miesto

Veľkonočný stolnotenisový turnaj
ZŠ chlapci - Skalité

1. miesto
2. miesto

Veľkonočný stolnotenisový turnaj
ZŠ dievčatá - Skalité
VII. liga muži Sever - Žilinský kraj

3. miesto
1.miesto
2.miesto
6. miesto

Okresné kolo MC Donald cup

2. miesto

školstvo
Juraj Štetiar
Magdaléna Krenželová
Kamil Budoš, Alžbeta Čamborová, Šimon Mitrenga,
Lucia Kubicová
Milan Krenželák
Milan Krenželák
Dominika Stenchláková,
Dominika Gavláková,
Mária Krutáková,
Jana Urbánková
Adam Benko, Adam Vyšlan
Kristián Kulla, Juraj Štetiar
Juraj Štetiar
Adam Vyšlan
Michal Klušák
Dominika Stenchláková
Erika Špiláková
Juraj Štetiar
Martin Jurga
Damián Benko, Samuel
Kopásek, Martin Mihalda,
Ľubomír Serafín, Matúš
Kultan, Patrik Majchrák,
Lukáš Romanec, Marián
Jendrišák

PaedDr. Ingrid Knapová
PaedDr. Ingrid Knapová
PaedDr. Ingrid Knapová

Mgr. Beáta Miková
Mgr. Beáta Miková
PaedDr. Ingrid Knapová

Mgr. Ladislav Knap
Mgr. Ladislav Knap

PaedDr. Ingrid Knapová
Mgr. Ladislav Knap
PaedDr. Ingrid Knapová
Mgr. Ladislav Knap

Mgr. Marta Krutáková
Názov súťaže

Úroveň

Umiestnenie

Mená súťažiacich

Čo vieš o hviezdach?

Okresné kolo

1. miesto

Mária Krutáková

2. miesto

Lucia Čamborová

8. miesto

Ján Ondrušek

11. miesto

Daniela Vorková

Krajské kolo
Celoslov. finále

1.miesto
6 miesto

Mária Krutáková
Mária Krutáková

Astronomický
korešpon. seminár

Celoslovenské
kolo

2. miesto

Mária Krutáková

Astrostop

Region. Kolo

3.miesto

Fyzikálna olympiáda

Okresné kolo

Mária Krutáková
Mária Krutáková, Milan
Krenželák

Pripravoval
Mgr. M. Krutáková

PaedDr. Lenka Bestvinová
Názov súťaže

Úroveň

Umiestnenie

Meno žiaka

Biologická olympiáda kat.
E – odbornosť zoológia
Biologická olympiáda kat.
E – odbornosť geológia

Obvodové kolo

3. miesto

J. Štetiar

Obvodové kolo

M. Lašová

Obvodové kolo

Úspešný
riešiteľ
Úspešný
riešiteľ
1. miesto

Okresné kolo

1. miesto

Obvodové kolo
Biologická olympiáda kat.
F – Rastliny a zvieratá
našich lesov
Súťaž Hliadok mladých
zdravotníkov II. stupňa

B. Šubíková
A. Grochalová,
D. Serafínová, J. Kubica,
A. Tatarková, S. Krenželová
M. Lašová
N. Šamajová, K. Gelačáková
J. Michnica, P. Kulla

Pripravovala

PaedDr. Lenka Bestvinová
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Mgr. Eva Strýčková, Mgr. Stanislava Krčmaríková
Názov súťaže
Geografická olympiáda

Úroveň
Okresné kolo

Umiestnenie
1. miesto
3. miesto
úspešný riešiteľ

Obvodové kolo
(spádová oblasť)
Obvodové kolo
Školské kolo
Obvodové kolo
Školské kolo
Obvodové kolo

úspešný riešiteľ
riešiteľ
1.miesto (poézia)
3.miesto (poézia)
1.miesto (poézia)

Meno žiaka
Mária Krutáková
Juraj Štetiar
Jana Urbánková, Magdaléna
Krenželová
Kristína Cyprichová, Kristína Kyrisová
Jaroslav Vyšlan
Alžbeta Štetiarová
Mária Krutáková, Juraj
Štetiar
Jaroslav Vyšlan
Alžbeta Štetiarová
Miriam Miková
Viktória Ganderáková
Miriam Miková

účasť
1.miesto
8.miesto
1.miesto
účasť

Miriam Miková
Juraj Štetiar
Juraj Štetiar
Zuzana Chadimová
Zuzana Chadimová

Názov súťaže

Úroveň

Umiestnenie

Meno žiaka

Pripravovala

Pytagoriáda

Okresné kolo

účasť

M. Kulla, A. Kyrisová,
B. Odrobiňáková

Mgr. Zuzana Fonšová

Lesy deťom

Okresné kolo

9. miesto

Š. Mitrenga, K. Budoš,
F. Urbánek, J. Vyšlan,
M. Michalík,
T. Šmatlavová

Mgr. Zuzana Fonšová

Meno žiaka
M. Krenželová
Z. Chadimová
M. Krenželová
M. Krenželová

Pripravovala
Mgr. Renáta Mikulová

riešiteľ

Krajské kolo

Prednes poézie a
prózy

Olympiáda
v anglickom jazyku

Školské kolo

4. miesto
úspešný riešiteľ
riešiteľ

Pripravovala
Strýčková

Krčmáriková

Mgr. Zuzana Fonšová

9. miesto
Mgr. Renáta Mikulová
Názov súťaže
Hviezdoslavov Kubín

Úroveň
Spádové kolo

Olympiáda v SJL

Obvodové kolo
Obvodové kolo

Umiestnenie
1. miesto
3. miesto
3. miesto
účasť

Mgr. Katarína Mitrengová
Názov súťaže

Úroveň

Umiestnenie

Mená súťažiacich

Pripravoval

Prednes poézie a prózy
Klokanko

Školské kolo

Ako prváci sme sa zapojili nesúťažne
Úspešní riešitelia:

1.Iza Čáková
2.Tomáš Krčmárik
1.Tomáš Krčmárik
2.Pavol Benčík
1.Nikola Moravcová
2.Branislav Kubica
3.Sigrid Grausová
4.Matúš Kotyra
5.Miroslav Trlík
6.Klára Kubicová
7.Marián Ballon

Mgr. Mitrengová Katarína

Medzinárodná
súťaž

Ostatní zúčastnení:

Mgr. Mitrengová Katarína
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Mgr. Jana Špiláková
Názov súťaže

Úroveň

Prednes poézie a
prózy
Klokanko

Školské kolo

Umiestnenie

Medzinárodná súťaž

Pytagoriáda

Zúčastnení:
2.B
4.tr.
Úspešný riešiteľ:
1. miesto
Zúčastnení:

Mená súťažiacich

Pripravoval

B.Tatarková, J.Šmatlavová
E.Matysová

Mgr. Jana Špiláková
Mgr. Jana Špiláková

O.Vorek, A.Capek, J.Kultán
Ľ.Serafín, A.Balamucký
P.Majchrák
P.Majchrák
M.Konôpka
L.Romanec

Mgr. Jana Grochalová
Názov
Výtvarná súťaž

Úroveň
Celoslovenské kolo

Umiestnenie
1. miesto

Meno
N. Čanecká, M. Krutáková
(kol. práca) 9. tr

Pripravovala
Grochalová

Úroveň
Okresné kolo

Umiestnenie
1. miesto

Mená súťažiacich
Pripravoval
Elena Bestvinová, Nela Najde- Veronika Urbanková
ková, Alica Najdeková,
Nikola Benčíková, Lenka Kyrisová

Názov súťaže

Úroveň

Umiestnenie

Mená súťažiacich

Pripravoval

Prednes poézie a
prózy

Školské kolo

2. miesto

Mgr. Ďurkáčová
Emília

Klokanko

Medzinárodná súťaž

3. miesto
Úspešní riešitelia:
Ostatní zúčastnení:

1.Elena Bestvinová
2.Lenka Kyrisová
3.Alica Najdeková
1.Miriam Miková
1.Viktória Ganderáková
2.Adam Kubica
3.Viktória Koperová

Názov súťaže

Úroveň

Umiestnenie

Mená súťažiacich

Pripravoval

Dejepisná olympiáda

Okresné kolo

1.miesto

Mária Krutáková

Veronika Urbanková
Názov súťaže
Hliadka mladých
zdravotníkov 1.stupeň
Mgr. Emília Ďurkáčová

Mgr. Ďurkáčová
Emília

Mgr. Božena Budošová

Juraj Štetiar

Krajské kolo

3.miesto

Anton Witos

5.miesto

Jozef Mravec

3.miesto

Mária Krutáková

5.miesto

Juraj Štetiar

čestné uznanie

Výtvarná súťaž

Mgr. Božena Budošová

Alžbeta Štetiarová

Mgr. Dana Oravcová
Názov súťaže

Úroveň

Umiestnenie

Mená súťažiacich

Pripravoval

Bezpečne na bicykli

Školské kolo

miesto

Dominika Serafínová 5. A
Anna Grochalová 5. A
Adrián Putyra 5. A
Ľubomír Serafín 4. A

Mgr. Dana Oravcová
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Bezpečne na bicykli

Okresné kolo

3. miesto

Dominika Serafínová 5. A
Anna Grochalová 5. A
Adrián Putyra 5. A
Ľubomír Serafín 4. A

Mgr. Dana Oravcová

Cyklistická súťaž

Medzinárodné kolo

miesto

Mgr. Dana Oravcová

Výtvarná súťaž
„Požiar v lese“

Okresné kolo

1. miesto
3. miesto
cena poroty

Dominika Serafínová 5. A
Juraj Kubica 5. A
Adrián Putyra 5. A
Ľubomír Serafín 4. A
Sára Krenželová 5. A
Dávid Putyra 5. A
Patrik Cyprich 4. A
Michal Zakucia 4. A
Michaela Oravcová 6. A
Katarína Kyrisová 6. B
Ján Časnocha 5. B

Výtvarná súťaž
„Požiar v lese“

Celoslovenské kolo

účasť- súťaž prebieha

Michaela Oravcová 6. A

miesto

Mgr. Dana Oravcová
Mgr. Dana Oravcová

Všetkým súťažiacim úprimne gratulujem . Pedagógom ďakujem za vynaloženú prácu pri príprave žiakov nad rámec pracovných povinností a dosiahnutie výborných výsledkov. Počas leta vám všetkým prajem veľa oddychu, slnečných dní, načerpanie novej sily
a energie .
Mgr. Dana Oravcová ZRŠ

Európske solárne dni
Prvé dva májové týždne patrili solárnej energii. V rámci celoeurópskej informačnej kampane pod názvom Európske solárne dni
(www.solarnedni.sk) sa na celom Slovensku uskutočnilo množstvo podujatí objasňujúcich využitie solárnej energie a jej hlavné výhody.
Patronát nad akciou mala už po tretíkrát Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak RE Agency). Počas dvoch týždňov
trvania kampane sa na Slovensku uskutočnilo viac ako 80 dobrovoľníckych projektov venovaných využitiu solárnej energie.
Cieľom kampane je nielen informovať o potrebe a využiteľnosti solárnej energie, ale aj aktívne zapojiť širokú verejnosť a partnerské
subjekty do rôznorodých aktivít. Na základe výzvy národného koordinátora kampane predkladali záujemcovia návrh eventov, ktoré by
v rámci kampane radi zorganizovali..
V termíne od 1.5. do 15.5. sa tak na celom Slovensku v spolupráci so Slovak RE Agency a desiatkami organizátorov zrealizovalo množstvo rôznych podujatí, prednášok, súťaží, seminárov či dní otvorených dverí pre širokú i odbornú verejnosť.
Aj ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec podporila kampaň Európske solárne dni. Akcia sa na našej škole konala 7.5.2013. Zapojilo sa 200
žiakov 1.- 9. ročníka. Žiaci a pedagógovia pripravili prednáškové miestnosti, vyzdobili ich slniečkami, projektmi, balónikmi. Tento projekt sme realizovali v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline, ktorá pripravila pre nás nasledovné aktivity:
• prednášky: Slnko naša hviezda, Slnko ako zdroj energie, Využitie slnečnej energie,
• výstavu: súbor 5 bannerov venovaných Slnku,
• slnečné laboratórium v praxi - súbor prenosných didaktických pomôcok na prezentáciu činnosti Slnka a na využívanie slnečnej
energie, pozorovanie Slnka, zisťovanie hodnôt ultrafialového žiarenia. Formou experimentov, praktickej animačnej činnosti
s prístrojmi a ďalekohľadmi, sa účastníci priamo oboznámili s aktivitou Slnka a využitím jeho energie.
Bol to deň bohato vyplnený novými vedomosťami, ktoré sa mohli žiaci dozvedieť, ale mali možnosť tiež i všeličo vyskúšať. Okrem toho
boli žiaci vyobliekaní ako slniečka, teda do žltej farby. Zároveň jednotlivci „naj žltej“ farby, ako i triedy, boli odmenení malou vecnou
odmenou (žltým balónikom, perami, náramkami,...). Takto sme si pripomenuli potrebu nášho slniečka, bez ktorého nie je možný život.
M. Krutáková, K. Mitrengová

Deň narcisov 2013
Žiaci a pracovníci ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec sa zapojili do verejnej celoslovenskej zbierky ,,Deň narcisov 2013“ usporiadanej OZ
Liga proti rakovine SR. Naša škola prispela sumou 162,21 €. Za tento humánny čin všetkým prispievateľom vyjadrila poďakovanie predsedníčka OZ Klinček Mária Balážová ďakovným listom poverenej osobe Mgr. Dane Oravcovej.

Vlakom do múzeí a galérií
Dňa 30. 4. 2013 žiaci 6.-9. ročníka pod vedením Mgr. Krutákovej a Mgr. Budošovej využili ponuku Železničnej spoločnosti Slovensko,
a.s. a jej partnerov na zvýhodnenú prepravu vlakom spojenú s návštevou múzeí a galérií.
V skorých ranných hodinách plní očakávania nasadli do vlaku a po 4-hodinovej ceste vystúpili v Košiciach. Najprv si s obdivom pozreli
hudobnú fontánu na námestí, potom sa kochali gotikou chrámu Dómu sv. Alžbety. Z námestia sa presunuli do Slovenského technického
múzea. Vypočuli si prednášku o srbskom fyzikovi Nikolovi Teslovi, nezabudnuteľné zážitky mali z prehliadky „Siene elektrických výbo-
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jov“ , kde okrem klasických demonštrácií účinkov statickej elektriny, boli predvádzané až 80 cm iskrové výboje - umelé blesky . Pozornosť pútali aj demonštrácie elektrického oblúka (Jacobov rebrík) alebo efektné plazivé výboje na sklenenej bariére (Lichtenbergove obrazce). Po krátkej prestávke sa do múzea vrátili a navštívili Planetárium - astronomické zariadenie, ktoré umožňuje znázorniť nočnú oblohu tak, ako ju vidíme za ideálnych podmienok zo Zeme. Cestou späť vo vlaku od únavy i množstva zážitkov si školáci zdriemli, a tak
cesta ubehla rýchlo. Žiaci sa stretli s mnohými novými poznatkami, ktoré budú môcť uplatniť najmä na fyzike a dejepise. Vďaka tejto
aktivite ŽSS, a.s. sme mohli navštíviť metropolu východného Slovenska - Košice za prijateľnú cenu - 6,25 € na žiaka.

Divadielko
Deti zo Základnej školy Čierne - Vyšný koniec pod vedením pani učiteľky Mgr. Danky Oravcovej a pri príležitosti ,,Dňa detí" si dňa
29.5.2013 pripravili divadielko pod názvom ,,Snehulienka a sedem trpaslíkov" pre deti materských a základných škôl. Vystúpenie si pripravilo 25 žiakov 1.-6. ročníkov, deti s DMO, Downovým syndrómom a autizmom. Podujatie bolo sprevádzané vystúpením mažoretiek
Tina pod vedením pani Marty Brnčovej. Záver bol obohatený o tanečné vystúpenia detí, ktoré zapojili do tanca aj divákov. Deti odchádzali s dobrou náladou.

Stavanie mája
Posledný aprílový deň patrí už tradične stavaniu májov na našom území. Je to veľmi starý zvyk, pri ktorom kedysi slobodní mládenci
stavali máje pod obloky dievčat. Toto stavanie májov bolo sprevádzané muzikou, tancom a spevom. Máj bol zdobený mašľami a stužkami. Aby táto milá tradícia neupadla do zabudnutia, o dodržiavanie zvyku sa v našej MŠ snažíme každoročne.
Deťom sme priblížili tento zvyk rozhovorom o tom, ako sa kedysi stavali máje. Naše deti spolu s pani učiteľkami a pani školníčkou v
dopoludňajších hodinách ozdobili máj papierovými ružičkami a stuhami. Pani učiteľky a niektoré deti sa prezliekli do krojov. Dobrá
nálada sa tým ešte väčšmi rozbehla, a tak sme spevom a tancom oslávili stavanie mája v areáli našej MŠ.
Za kolektív MŠ napísala Veronika Rokyčáková
Pod názvom LETNÉ HRY A ZÁBAVY sa v MŠ so ZŠ Čierne - Vyšný koniec realizovali celý týždeň podujatia so športovými súťažami, aktivitami a hrami. Nielen v triedach, na školskom dvore a ihrisku, ale využili sme aj blízkosť lesa a jeho turistického chodníka.
Ten nás predškolákov zaviedol do lesa k cieľu, kde sme našli list s úlohami. Nazbierať šišky, vyliezť na pníky, podliezť, preliezť poľahnuté konáre, stromy. Vytvoriť kruhy z kamienkov, hádzať šišky na cieľ. Skryť sa za stromy pri hre na ,,Medveďa.“ Cestou sme sa
stretli so ,,strážcom lesa,“ ktorý si overil splnenie zadaných úloh a správanie sa detí v lese. Za odmenu nás zaviedol k studničke, kde
deti relaxovali. ,,Strážcovi lesa“ sľúbili, že sa o studničku budú starať. Nakoniec boli odmenené pečiatkou lesných zvieratiek a sladkou
odmenou. Zdraví a plní zážitkov sme sa vrátili späť do MŠ.
Za kolektív MŠ napísala Mária Hájková

Základná škola Čierne – Ústredie
Obvodného kola matematickej olympiády, ktoré sa konalo v apríli, sa zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Čierne – Ústredie. Šiestačka Daniela
Romanová a siedmak Ján Haladej boli na tejto súťaži prvýkrát a boli úspešní. Danielka obsadila pekné druhé a Janko tretie miesto,
každý vo svojej kategórii. Za svoje úsilie boli odmenení nielen dobrým pocitom, že dobre reprezentovali našu školu, ale i peknými
knihami.
Ing. Marta Oškrobaná
Pri príležitosti osláv Dňa detí sa na našej škole ZŠ Čierne – Ústredie konala dňa 29.5.2013 ukážka výcviku psov. Ďakujeme pracovníkom Kynologického oddelenia Policajného zboru v Čadci, že prijali naše pozvanie a prišli nám predviesť niečo zo svojej zaujímavej
práce. Žiakom i učiteľom sa táto akcia veľmi páčila.
PaedDr. Dana Kubjatková
Dňa 11.6.2013 bola u nás spisovateľka Ľubica Podoláková. My, štvrtáci, a naši mladší spolužiaci sme sa zúčastnili besedy so spisovateľkou. Prišla medzi nás v stredovekom oblečení a s mečom. Predstavila nám rozprávkovú knihu Keď sadá tma, ktorú napísala. Táto
rozprávková kniha je o vílach. Spoločne sme si prečítali rozprávku o Dážďovej víle. Spisovateľka Ľubica Podoláková napísala aj
knihu o svojom rodnom meste Krásne nad Kysucou. Má rada históriu a porozprávala nám o živote v stredoveku. Ukázala nám meč
a predviedla ako sa pasuje za rytiera. Bola to naša prvá beseda so spisovateľom. Veľmi sa nám páčila a želáme si, aby pani spisovateľka opäť prišla medzi nás. Pani spisovateľke prajeme veľa úspechov a nápadov pre napísanie ďalších pekných kníh. Ďakujeme aj
pani Bobulovej za to, že pre nás pripravila túto besedu.
Žiaci 4.A triedy ZŠ Čierne - Ústredie

BIKEFEST KÁLNICA 2013
U nás v Čiernom sa nenachádzajú len výborní futbalisti, florbalisti či stolno-tenisoví hráči . V našej dedine máme aj ľudí, ktorých láka
jazda na bicykli. Takýmto príkladom sú aj traja chlapci z 9. triedy ZŠ Čierne - Ústredie, ktorí sa 2. 6. 2013 zúčastnili na cyklistickom
maratóne v Kálnici (okres Nové Mesto nad Váhom). Celkový počet štartujúcich bol 100. Naši Čierňania si sily zmerali s desiatimi
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cyklistami v kategórii chlapcov vo veku 15-16 rokov. Úsek dlhý 41 km s výškovým prevýšením 1350 m im nijako nezľahčovalo blato,
ktoré sa na trati usadilo. No veru, a tiež aj preto si chlapci zaslúžili stáť na stupni víťazov vo svojej kategórii.
Umiestnenie kategória chlapci 15-16 roční: 1.miesto: Adrián Maják, 2.miesto: Jozef Šulgan, 3.miesto: Erik Jaššo. Blahoželáme a veríme, že nás onedlho opäť potešia ďalším úspechom.
J.Š. a kolektív

Aktivity v MŠ Ústredie
DEŇ ZEME
V pondelok, 22.4.2013, si deti z II. a III. triedy MŠ Čierne- Ústredie spolu s učiteľkami i zamestnancami školy nasadili rukavice a s
chuťou sa pustili do čistenia školskej záhrady a okolia MŠ. Tieto šikovné deti môžu byť príkladom i niektorým dospelým, ktorí znečisťujú prírodu i napriek tomu, že odpadkové koše sú na dosah ruky.
A. Dolinajcová

Projekt ,,Adoptuj kravičku“
Predškoláci z MŠ Čierne - Ústredie sa zapojili do projektu "Adoptuj kravičku". Zbierajú kódy zo slovenských mliečnych výrobkov,
aby mohli nakŕmiť a obriadiť svoju adoptovanú kravičku Milku. S veľkým elánom sa zapojili aj do súťaže a vytvorili nástenku pre
svoju kravičku.

Exkurzia v Hasičskom a záchrannom zboru v Čadci
V piatok, 3.5.2013, sa deti z MŠ Čierne - Ústredie zúčastnili na dni otvorených dverí, ktorý organizoval Hasičský a záchranný zbor v
Čadci. Aj napriek tomu, že nám počasie neprialo, sa deti na túto akciu veľmi tešili. Ujovia hasiči ukázali deťom autá, striekačky, špeciálne obleky, prilby. Pozreli si i zbierku hasičských áut a zúčastnili sa akcie pri vystrihovaní z nabúraného auta. Deti boli odmenené
sladkosťou a najaktívnejší Samko Sobola i medailou a vecnou cenou. Zážitkom pre deti nebola len návšteva u hasičov, ale aj samotná
cesta vláčikom z Čadce.

Občianske združenie ,,Náruč“ v materskej škole
Dňa 25.4.2013 našu MŠ – triedy predškolákov - navštívili pracovníčky Občianskeho združenia ,,Náruč“. Pracovníčky združenia hravými aktivitami oboznámili deti, ako u nich predchádzať sexuálnemu obťažovaniu určením a uvedomením si bezpečnej hranice intímneho kontaktu s okolím.

Zážitkové učenie v MŠ Čierne – Ústredie
V edukačnom procese našej MŠ hľadáme rôzne formy a metódy, ktoré by mohli deti zaujať a dať im šancu zažiť niečo zaujímavé, či
vytvoriť im dostatočný priestor k inováciám, kreativite a netradičnému mysleniu. Takým bol aj týždenný projekt Deti sveta, ktorý
vyvrcholil návštevou p. Volkera z Afriky.
Ten deťom porozprával o živote dospelých i detí v jeho
rodnej vlasti a naučil ich africkú pieseň ,, Jumbo“, porozprával o afrických zvieratkách, dopravných prostriedkoch a o
iných zaujímavých témach. Týmto sa mu chceme veľmi
pekne poďakovať za príjemne strávené dopoludnie a veríme,
že jeho návšteva u nás nebola poslednou.

Bývanie očami detí v MŠ Čierne- Ústredie
V stredu, 5.6.2013, sme mali v materskej škole vzácnu
,,zvieraciu“ návštevu. Zavítal k nám ,,Lišiak“ z Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý sa prišiel pozrieť na výkresy, ktoré
namaľovali naše šikovné detičky na tému ,,Dom snov“. Práce
sa vyhodnocovali v školskom kole a najlepšie z nich boli
odmenené vecnou cenou. Avšak Lišiakovi sa páčili všetky
práce a odmenil i ostatné deti krásnym diplomom a tým , čo
má najradšej- zdravým ovocím, aby aj oni boli zdravé, ako je
on.
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Za obdobie marec 2013 – jún 2013

Manželstvo uzatvorili...
v obci Čierne:

Róbert Kromka – Nikoleta Oravcová, Jozef Gomola
– Katarína Gavláková, Peter Strýček – Mária
Fupšová, Tomáš Završan – Silvia Vorková, Jozef
Koričár – Dana Moravcová, Peter Poláček, Ing. –
Sláva Varmusová, Mgr.
mimo obce Čierne:

Monika Putyrová – Peter Burgschmidt, Ľubomír
Mičkech – Darina Kuricová, Martin Jašurek, Ing. –
Veronika Dejová, MUDr., Matej Vyšlan – Katarína
Grochalová, Ľuboslav Cyprich – Marianna
Komorová, Norbert Chovanec – Katarína
Rohlíčková

Prišli na svet...
Karolína Koričarová, Denis Večerek,
Radovan Koričar, Sofia Boháčiková,
Katarína Franeková, Andrej Bukovan,
Viktória Garajová, Dominik Kysa,
Lukáš Skukálek, Alexandra Čepcová,
Aneta Stráňavová, Jakub Kubica, Sára
Farkasová, Maxim Jašurek, Tobiáš
Jašurek

Navždy nás opustili...
Anna Chromiaková, Rozália Václavková, Pavol Jašurek,
Verona Straňavová, Alojz Kyris, Anna Klužáková, Jozef Gomola,
Roman Vašíček, Anna Benková, Mária Kultlaniková, Anna Špilová,
Pavol Konôpka, František Richtárech
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Uskutočnené kultúrne, spoločenské a športové podujatia marec – jún 2013
17. marec - Jozefovský beh
XXVI. ročník Jozefovského behu, VI. ročník Memoriálu Jána Konôpku. Podujatie organizovali: ŠK Čierne, Obec Čierne
Pretekárov spolu: 60
Výsledková listina:
Mladšie žiačky (6 – 8 rokov) 600m
1. Markéta Sikorová
Jablunkov
2. Bianka Maslíková
Čierne

2:25
3:20

Mladšie žiačky (9 - 11 rokov) 1 200 m
1. Kateřina Supiková I.bežecký Jablunkov
2. Paulína Urbaníková Čierne

5:02
6:39

Ženy (nad 35 rokov)
1. Alena Pochybová
2. Lucie Szotkowska
3. Anna Balošáková

MŠK KNM
I. bežecký Jablunkov
Stará Bystrica

24:06
25:25
26:19

Ženy (hlavná kategória) 5 900 m
1. Zuzana Hrabcová
Čierne

32:26

Mladší žiaci (9 – 11 rokov) 1 200 m
1. Juraj Teplán
Čierne
2. František Szkatula
I. bežecký Jablunkov
3. Marek Teplán
Čierne

5:01
5:10
5:35

Muži (nad 50 rokov) 5 900 m
1. Roman Slowioczek MK SEITL
2. Anton Kuba
MŠK KNM
3. Ján Krela
KKM ČADCA

23:08
23:21
25:55

Staršie žiačky (12 – 14 rokov) 1 800 m
1. Iva Štefková
I. bežecký Jablunkov

8:34

Muži (nad 60 rokov) 5 900 m
1. Stanislav Sviták
AK Žilina
2. Anton Greguš
KKM Čadca

25:22
35:06

Muži (nad 40 rokov) 11 800 m
1. Miroslav Klus
Jablunkov
2. Ladislav Sventek
ŠKA ČADCA
3. Jozef Bielecsz
Jablunkov

34:05
45:49
47:32

Muži (hlavná kategória) 11 800 m
1. Tomáš Wrubeľ
Poľsko
2. Anton Kupka
KKM Čadca
3. Ján Drahňák
Krásno nad Kysucou

42:19
44:02
48:22

Starší žiaci (12 – 14 rokov) 1 800 m
1. Marek Czeczotka
I. bežecký Jablunkov
2. Ondrěj Szotkowsky I. bežecký Jablunkov
3. Dávid Halvonik
Stará Bystrica

6:51
7:05
7:12

Juniorky (15 – 18 rokov) 5 900 m
1. Ivana Lubojacka
I. bežecký Jablunkov

25:04

Juniori (15 -18 rokov) 5 900 m
1. Mário Brehovský
AŠK SLÁVIA TRNAVA 22:29
2. Patrik Jopčík
ČADCA - MILOŠOVA 26:52

31. marec - Veľkonočný výstup na Grúň
Pre rodičov s deťmi bol pripravený už ôsmy ročník KINDER AHA - Veľkonočný výstup na Grúň v nedeľu 31. marca 2013. Nechýbali tradičné súťaže o najkrajší korbáč, kraslicu, hod veľkonočným vajíčkom a mnohé ďalšie. Pre víťazov boli pripravené odmeny.
Podujatie organizovali TK AHA Čierne a Obec Čierne.
Spolu účastníkov podujatia: 34
1. máj 2013 - XI. ročník Stavania mája na Trojmedzí, oslavy vstupu do EÚ
Občania a predstavitelia samospráv obce Čierne, obce Hrčava a gminy Istebna sa pravidelne na 1. mája stretávajú na Trojmedzí, aby
už tradične, po jedenásty raz, spoločne postavili máj. Výborná atmosféra, vyše 250 účastníkov – ktorí prichádzali zo všetkých troch
strán, k tomu ľudová hudba z Jaworzynky (PL) a FSk Ozvena z Čierneho, roztancovali a rozospievali prítomných. Medzinárodné
stretnutie občanov troch štátov na tento sviatok sa pre mnohých stalo už tradíciou. Opäť sa tešíme o rok.
7. máj
Obec Čierne pripravila dňa 7. mája 2013 pietnu spomienku pri príležitosti 68. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom pri Pamätníku
padlých. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Ing. Pavol Gomola. V kultúrnom programe vystúpili deti z FK pri ZŠ Čierne Ústredie pod vedením pani učiteľka Anny Pagáčovej.
máj - jún
Príspevková organizácia TES Čierne pripravila pre všetky deti MŠ a ZŠ výtvarnú súťaž „O najkrajšiu rozprávkovú príšerku“. Šesdesiatšesť prác si môžete prísť pozrieť do konca júla 2013.
Ocenení MŠ Čierne – Vyšný koniec: Alexander Krenželák, Elka Klanduchová, Patrik Miko, Čierne – Ústredie: Filipko Švancár, Natália Capková, Lucia Vršková, ocenení zo základných škôl: Elena Bestvinová, Paulína Urbaníková, Bianka Padychová, Vilma - Agnesa Čanecká, Lucia Čamborová, Klára Čanecká, Radka Bestvinová a kolektív detí zo Školského klubu pri ZŠ Čierne – Ústredie.
Deťom ďakujem za ich tvorivosť a srdečne blahoželám!
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12. máj Deň matiek
Každoročne Obec Čierne a Príspevková organizácia TES Čierne na druhú májovú nedeľu pripravuje pre svoje mamičky k ich sviatku
kultúrne vystúpenie. Nebolo tomu inak ani tento rok. Trošku netradične bolo tentoraz vystúpenie spojené s ľudovou zábavou. V sále
zaplnenej do posledného miestečka sa v slávnostnom úvode prítomným mamičkám prihovoril zástupca starostu obce Ján Ďurica.
Hudobná skupina Progres bez problémov roztancovala takmer celú sálu na štyri hodiny. Ideálne im kontrovala počas prestávok aj
naša domáca FSk OZVENA.
18. máj
IX. ročník Medzinárodného šachového turnaja .
1. jún MDD
Vyše sto detských oslávencov v sobotu i napriek nepriazni počasia prišlo svoj sviatok MDD osláviť do Domu kultúry v Čiernom.
V trojhodinovom programe okrem diskotéky a kultúrneho programu (v ktorom vystúpila break - danceová skupina detí zo ZŠ Čierne –
Vyšný koniec pod vedením Jakuba Staša, v sólo tanci Ema Padyšáková) , bola pre deti pripravená súťaž o najpásikavejší model
a najpásikavejší doplnok.
Prihlásilo sa osem odvážnych súťažiacich a porota vybrala tie najlepšie, ktoré dostali vecnú odmenu. Určite treba spomenúť, že absolútnou víťazkou o najpásikavejší model sa stala Ema Padyšáková. Netradične bola i vedomostná súťaž - koľko rokov sa už sviatok
MDD oslavuje. Veru, je to už 63 rokov. Nezabudlo sa ani na Žanetky a narodeninových oslávencov.
Podujatie pripravila: Príspevková organizácia TES Čierne a Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.

Pripravujeme júl - september 2013
5. júl - Kinder AHA výstup na Biely kríž
Organizátor: TK AHA Čierne
6. – 7. júl - II. Lokálny veľtrh cestovného ruchu
obcí Kysucký triangel v rámci projektu: Podpora využitia potenciálu cestovného ruchu v Mikroregióne Kysucký triangel. Organizátor:
Obec Svrčinovec. Miesto konania: Ihrisko ŠK Svrčinovec
10. júl – 17. júl - IX. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí
15 žiakov z Čierneho sa opäť zúčastní medzinárodného stretnutia detí troch krajín – Česka, Poľska a Slovenska. Tábor tento rok organizuje Česká republika a uskutoční sa v Návsí pri Jablunkove. Organizačné zabezpečenie tábora: Iveta Bobulová
3. august - Laserová show v Kultúrnom dome v Čiernom.
Začiatok o 18:00 hod.
4. august - Celoobecné oslavy pri príležitosti konania miestnych hodov.
Hodové atrakcie, ľudová veselica, diskotéka, kultúrne vystúpenie.
Program v areáli ZŠ Čierne – Ústredie:
15:00 – vystúpenie FS, tanečný súbor MAGIC FLASH z Čadce
16:00 – koncert Marcely Laiferovej
18:00 – ľudová zábava pri penzióne Magistrál
24. august - Prázdninová diskotéka s kul. programom pre deti a mládež.
Organizátor: Príspevková organizácia TES Čierne, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.
29. august - Oslavy 68. Výročia SNP
Pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých.
14. – 15. september
Medzinárodný Goralský maratón
Kurucké Čierne
21. september - XIV. ročník – Cez tri štáty Európy - turistický pochod Kinder AHA
Podujatie organizované turistickým klubom AHA Čierne.
28. september - XII. ročník - Jánošíkov chodník
Podujatie organizované turistickým klubom AHA Čierne.
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 Príspevková org. TES Čierne, kontakt: 041 / 43 73 183
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Obecná knižnica v Čiernom
Obec Čierne srdečne pozýva všetkých nových i stálych čitateľov do príjemného prostredia Obecnej knižnice v Čiernom. Knižný fond
sa priebežne dopĺňa o nové tituly. V roku 2012 sa zakúpilo 234 nových kníh v celkovej hodnote 1691,05 €, do časopisov sa investovalo 195,45 €.
Sídlo knižnice:
je od septembra 2010 v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, 023 13 Čierne 969.
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
Služby:
Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh a časopisov / Nový čas bývanie, Fifík, Kamarát , Bravo, Plus 7 dní,
Život, týždenník Kysuce/, ktoré sú bezplatné. Ďalej, podľa záujmu: medziknižničnú výpožičnú službu, 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 €
Poplatky za použitie internetu: za každých započatých 15 minút........... 0,33 €
Poplatky za vyhotovenie fotokópií formát A 4 jednostranne................. 0,10 €
formát A 4 obojstranne........................................................................... 0,17 €
Poplatky za stratu alebo poškodenie knihy sú stanovené v knižničnom poriadku, a to:
- zakúpením tej istej knihy , alebo z podobného žánru,
- finančnou úhradou za poškodený alebo nevrátený dokument,
- poplatkom za obal.
Ak v stanovenom čase čitateľ nevráti zapožičané knihy, je upozornený upomienkou. Poplatok za prvú upomienku: 1,50 €, druhú
upomienku: 2,50 €, tretiu upomienku: 3,50 €
Knihovník: Iveta Bobulová, kontakt: 041/ 43 73 183

Vzdelávacie a kultúrno – spoločenské podujatia pre verejnosť uskutočnené od marca do
júna 2013
Každý pondelok je pre žiakov pripravená vedomostná súťaž pod názvom KOLOTOČ, kde si prevetrávajú svoje vedomosti. Čaká ich
10 otázok zo všeobecného prehľadu. Ten, kto má najviac správnych odpovedí, získa vecnú odmenu. Posledné kolo prebehne 24.6.
2013.
11. marec KOLOTOČ
V dvanástom kole zvíťazil: Patrik Majchrák zo 4. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Adam Sloviak z 8. roč. ZŠ Čierne – Ústredie.
Spolu súťažilo 31 žiakov.
11. marec - Exkurzia detí z MŠ Čierne – Vyšný koniec
Deti sa oboznámili s detským oddelením, dozvedeli sa ako sa ukladajú knihy v knižnici, ako treba s knihami zaobchádzať. Bolo im
názorne ukázané ako sa ku knihám nemôžu správať. Po prečítaní takmer celej rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov sami dopĺňali ďalší dej rozprávky. Deti si pripravili aj program a v recitácii sa predstavili: Elenka Klanduchová a Aneta Kopásková. Nakoniec
si pozreli rozprávku O Maťkovi a Kubkovi. Všetci boli odmenení sladkou odmenou. Vyučujúci: Božena Florová, Mária Hájková.
Počet detí: 20
12. marec 2013 - Exkurzia detí zo 7. B triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
Žiakom bol podaný výklad o uložení literatúry v knižnici pre deti a dospelých. Pripomenuli si ako sa starať a zaobchádzať s knihami.
Zapojili sa do vedomostnej súťaže z dobrodružného žánru, oprášili si mená a priezviská spisovateľov a zapojili sa do súťaže pri príležitosti Marec mesiac knihy. Exkurzia bola spojená s výstavou kníh dobrodružného žánru pre ich vekovú kategóriu. Víťazné družstvá
boli odmenené sladkou odmenou. Vyučujúci: Mgr. Marta Krutáková. Počet detí: 16
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14. marec 2013 - Exkurzia detí zo 7. A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
Žiakom bol podaný výklad o uložení literatúry v knižnici pre deti a dospelých. Pripomenuli si ako sa starať a zaobchádzať s knihami.
Zapojili sa do vedomostnej súťaže z dobrodružného žánru, oprášili si mená a priezviská spisovateľov a zapojili sa do súťaže pri príležitosti Marec mesiac knihy. Exkurzia bola spojená s výstavou kníh dobrodružného žánru pre ich vekovú kategóriu. Víťazné družstvá
boli odmenené sladkou odmenou. Vyučujúci: Mgr. Božena Budošová. Počet detí spolu: 15
18. marec 2013 - Exkurzia detí z MŠ Čierne - Ústredie
Štyridsaťdva detí z MŠ Čierne - Ústredie prišlo pri príležitosti Marec mesiac knihy na exkurziu do Obecnej knižnice v Čiernom. Už
len cesta na Vyšný koniec bola pre nich zážitkom, ktorý sa potom stupňoval v Obecnej knižnici. Knihovníčka čítala rozprávku a deti
smelo dopĺňali jej ďalší dej. Dozvedeli sa ako sa nemôžu správať ku knihám, kde sa dajú požičiavať knihy a kde zakúpiť. Pozreli si aj
rozprávku O Maťkovi a Kubkovi. Každý odišiel so sladkou odmenou. Vyučujúci: Veronika Jurgová, Anna Krellová, Marta Vyšlanová, Eva Vyšlanová. Počet detí: 42
18. marec - Výstava detskej knihy
Počet účastníkov: 52
18. marec KOLOTOČ
Opäť v pondelok súťažili priaznivci Kolotoča. Bolo ich spolu 34. V trinástom kole mali najväčší počet bodov z prvého stupňa Viktória Babušková z 3. A ZŠ Čierne – Ústredie a z druhého stupňa Gabriela Liščáková z 9. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
20. marec - Výstava dobrodružnej literatúry
Počet účastníkov: 44
20. marec 2013 - Exkurzia detí z MŠ Čierne – Vyšný koniec (stredná trieda)
Deti sa oboznámili s celým priestorom knižnice - detským oddelením a oddelením pre dospelých. Dozvedeli sa ako sa ukladajú knihy
v knižnici, ako treba s knihami zaobchádzať. Zahrali si zábavnú hru pexeso a nakoniec pozreli rozprávku O Maťkovi a Kubkovi.
Všetci boli odmenení sladkou odmenou. Vyučujúci: Mgr. Renáta Čanecká, Renáta Cyprichová. Počet detí: 19
21. marec - Doplňovačka s tajničkou pri príležitosti TSK
Počet detí: 35
21. marec - Výstava kníh - slovenské rozprávky
Počet účastníkov: 52
22. marec 2013 - Exkurzia žiakov zo 6. triedy ZŠ Čierne – Ústredie
Žiakom bol podaný výklad o uložení literatúry v knižnici. Pripomenuli si ako sa starať a zaobchádzať s knihami. Zapojili sa do vedomostnej súťaže a dopĺňali názvy rozprávok od Pavla Dobšinského, mená slovenských spisovateľov pre deti a mládež, pri príležitosti
Marec mesiac knihy – zas doplňovačku s tajničkou a zahrali sa zábavné pexeso. Víťazné družstvá boli odmenené sladkou odmenou.
Vyučujúci: Mgr. Eva Gábrišová. Počet detí spolu: 18
26. marec 2013
Slávnostné pasovanie druhákov zo ZŠ Čierne – Ústredie do „Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom“ kráľom Gregorom. Bolo pasovaných 19 druhákov. Vyučujúci: Mgr. Anna Sulková Spolu účastníkov podujatia: 60
25. marec KOLOTOČ
Štrnáste kolo sa vydarilo Alici Najdekovej zo 4. ročníka a Márii Krutákovej z 9. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, ktoré mali
najväčší počet správnych odpovedí. Tentoraz si svoje vedomosti prevetralo 31 detí.
4. apríl 2013
Slávnostné pasovanie tretiakov zo ZŠ Čierne – Ústredie do „Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom“ kráľom Gregorom. Žiaci si pre Jeho kráľovskú výsosť pripravili kultúrny program, jednotlivo boli pasovaní a prijímaní do Cechu vzorného čitateľa.
Na záver boli všetci prítomní pozvaní do komnát múdrosti a komnaty hojnosti na malé občerstvenie. Vyučujúci: Mgr. Anna Časnochová. Spolu účastníkov podujatia: 65
8. apríla - XV. kolo KOLOTOČA
Do tohto kola sa zapojilo 42 detí. Plný počet správnych odpovedí a vecnú odmenu získali z prvého stupňa: Lucia Hlúšková, 2.A ZŠ –
Čierne – Ústredie, Patrik Majchrák a Dávid Gelačák zo 4. roč. ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Z druhého stupňa Michaela Balamucká zo 7. A ZŠ Čierne – Ústredie.
15. apríla - XVI. kolo KOLOTOČ
Šestnáste kolo kolotoča bolo úspešným pre Nikolu Čaneckú z 9.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, ktorá dosiahla plný počet bodov.
Z prvého stupňa najviac bodov získali: Marián Ballon z 1. A a Elenka Bestvinová zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
V tomto kole súťažilo 37 detí.
22. apríla - XVII. kolo KOLOTOČ
V pondelok 22. apríla 2013 sa konalo už sedemnáste kolo KOLOTOČA, ktorý neustále a pravidelne prevetrával vaše vedomosti.
Z hromady správnych odpovedí sa vylosovali z prvého stupňa: Nikolka Benčíková zo 4. roč. ZŠ – VK. Z druhého stupňa z rozstrelu
vyšli víťazky: Alžbeta Štetiarová a Katarína Kyrisová zo 6.B – ZŠ – VK. V sedemnástom kole súťažilo 39 detí.
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29. apríl - XVIII. kolo KOLOTOČ
Tridsaťdva detí sa zapojilo do osemnásteho kola KOLOTOČA a víťazmi sa stali z prvého stupňa: Parik Majchrák zo 4. roč. ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec, z druhého stupňa: Sára Krenželová 5. A ZŠ s MŠ – Vyšný koniec.
30. apríl - BESEDA S PETROM KUBICOM
Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre žiakov 7. a 8. ročníkov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec v utorok 30.4. 2013 besedu
s Petrom Kubicom (riaditeľ Odboru kultúry a cestovného ruchu Úradu ŽSK) - o jeho literárnej tvorbe a veľmi zaujímavé rozprávanie
o Templárskom ráde. Podujatie bolo spojené s premietnutím DVD filmu Templárske legendy. Hostia: Mgr. Peter Kubica, za KK
Čadca Darina Bajáková . Vyučujúci: Mgr. Dana Oravcová, Mgr. Dušan Vavrek. Počet žiakov: 40
6. máj
Sedemnásť detí z prvého stupňa a dvadsaťjeden z druhého stupňa súťažili v pondelok 6. mája už v 19. kole KOLOTOČA. Plný počet
bodov z druhého stupňa mala Anetka Cyprichová zo 7. A ZŠ Čierne – Ústredie a z prvého stupňa nakoniec zvíťazil Patrik Majchrák
zo 4. roč. ZŠ Čierne – Vyšný koniec. Spolu: 38 žiakov
13. máj - XX. kolo KOLOTOČ
V okrúhlom už dvadsiatom kole súťažilo 37 detí. Tentoraz najviac bodov získala Katarína Kyrisová zo 6. B a Lukáš Romanec zo
4. ročníka ZŠ Čierne – Vyšný koniec.
20. máj - XXI. kolo KOLOTOČ
Dvadsiate prvé kolo bolo šťastné a najviac vedomostí preukázali: Lenka Kyrisová zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
a Anetka Gábrišová , Gymnázium J.M. Hurbana Čadca - 7. A. V tomto kole súťažilo 29 detí.
27. máj
I keď sa už pomaly blížia letné prázdniny, finišujete na čo najlepších známkach na vysvedčení - ešte stále prebieha vedomostná súťaž
KOLOTOČ. V XXII. kole súťažilo 17 detí. Najviac vedomostí preukázali z druhého stupňa: Natália Čanecká z 8. A a z prvého stupňa: Alica Najdeková a Patrik Majchrák zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
3. jún - XXIII. kolo KOLOTOČ
V pondelok 3. 6. 2013 nabralo odvahu 34 súťažiacich a odpovedali na 10 otázok zo všeobecného prehľadu už v dvadsiatom treťom
kole KOLOTOČA. Víťazmi sa stali z prvého stupňa Dávid Gelačák zo 4. ročníka a z druhého stupňa Natália Kováčová zo 6. A ZŠ,
obaja žiaci MŠ Čierne – Vyšný koniec.
10. jún - XXIV. kolo KOLOTOČ
Výnimočne v dvadsiatom štvrtom kole deväť detí z prvého stupňa získalo plných desať bodov. Z nich sa vylosoval jeden šťastný
výherca, a to Nikolka Benčíková zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Z druhého stupňa plný počet bodov získala Anetka
Gábrišová, Gymnázium J.M. Hurbana Čadca - 7. A. V tomto kole súťažilo 36 detí.
11. jún
Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ Čierne - Ústredie zaujímavé rozprávanie o vílach a ďalších čarovných bytostiach - plné tajomnosti s pani Ľubicou Podolákovou z Krásna nad Kysucou. Je autorkou knihy Keď sadá tma, Krásno
nad Kysucou. Stretnutie bolo spestrené debatou o stredovekej dobe. Ako ľudia žili, čo si obliekali, čím sa živili, kto sa mohol stať
rytierom, aké musel mať vlastnosti,... K lepšej predstavivosti pomohol aj dobový kostým, v ktorom prišla pani Ľubica oblečená
a taktiež aj jednotlivé rekvizity - kožušinový šál z líšky, meč, drevený ruženec, opasok, pošva na meč, kapsa. Najväčšiu radosť mali
určite chlapci, ktorí si s mečom vyskúšali aj pasovanie za rytiera.
Knihovník: Iveta Bobulová

