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bude vás zaujímať...

Milí občania,
október je mesiac, ktorý spoločne s mesiacom máj skrýva asi najväčšie čaro ročného obdobia. Lesy, parky hýria
pestrými farbami. Áno, všetci cítime, že príroda očakáva príchod zimy. Ale i jeseň je krásna, musíme ju však
vychutnať v tichosti a s hlbokým zamyslením. Podobne ako s ročnými obdobiami je to i s ľudským životom. Naše spomienky sú pestré ako listy v prírode. Viažu sa k najkrajším prežitým rokom, ktoré boli často popretkávané
i vážnymi až smutnými udalosťami. Všetci sme tu na tejto zemi akoby turistami, pútnikmi. Občas sa zastavíme,
odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho prežili a koľko nás toho ešte čaká. Utápame sa v spomienkach.
Život sa nám zdá ako sen, hľadáme roky, možno celé desaťročia, príliš rýchlo to všetko ubehlo. Vidíme množstvo ľudí, mnohým sme pomohli a mnohí pomohli zasa nám. Ešte raz by sme to skúsili, možno ináč. Áno, jeseň
života prichádza pomaly, možno si ju mnohí neuvedomia, nestihnú si ju vychutnať. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že nie
je čo vychutnávať. Proti ich tvrdeniu však stoja životy mnohých, ktorí jeseň života prežili v nádherných pokojných farbách. Milí seniori, v tomto krásnom jesennom mesiaci prijmite úprimné poďakovanie za vašu celoživotnú prácu, za obetavosť, s akou ste robili a robíte ušľachtilé veci. Nech je vaša jeseň krásna, pokojná a slnečná.
Územný plán obce
K pôvodnému ÚPO, ktorý bol schválený v roku 1986, obec vypracovala i dva doplnky, na základe ktorých prebieha v obci výstavba rodinných a bytových domov. V súčasnom období sa pracuje na Doplnku č. 3. Vedenie
obce a členovia obecnej rady mali stretnutia s vlastníkmi pozemkov v lokalitách Leng, U Matysov, U Fonšov a
U Moravcov. Taktiež bol ÚPO doplnený poznatkami a stanoviskami stavebného úradu. V súčasnej dobe na tomto
Doplnku pracujú odborne spôsobilé osoby – urbanisti – Ing. Pivarči a Ing. Burian, ktorí musia osloviť všetky
inštitúcie a orgány, ktoré sa k daným zmenám zahrnutým v Doplnku č. 3 vyjadria. Niektoré územia sa nachádzajú v blízkosti tokov, rieky a potokov, a preto bude veľmi dôležité i stanovisko Povodia Váhu. V súčasnej dobe
je možné realizovať výstavbu v obci na základe platného územného plánu Doplnok č. 2. Nový Doplnok č. 3 ÚPO
rozšíri teda možnosť výstavby o ďalšie lokality. Chceme, aby bol schválený v jarnom období, aby tak naši občania mohli začať s realizáciou svojich stavebných zámerov.
Cesta OÚ – farský kostol
Z dôvodu dlhých prieťahov vo výberovom konaní sa práce na dokončení tohto úseku cesty III./01156, ktorá
patrí pod správu VÚC ŽSK pozastavili. Dokončili sa až v tomto jesennom období. Nová cesta esteticky doladí
uvedený priestor. Postupne sa upraví vstup do areálu základnej školy a v ďalšej etape sa dobuduje i samotné
námestie. Námetov a projekčných zámerov je viacero, oboznámime vás s nimi v ďalších číslach Času.
Detské ihrisko pri športovom štadióne
Pre deti vo veku 3 -12 rokov obec vybudovala pri športovom štadióne detské ihrisko s oplotením. Jeho okolie
doplníme výsadbou stromov a v prednej časti dobudujeme parkoviská pre motorové vozidlá. V budúcom roku
obdobné ihrisko vybudujeme na Nižnom konci. Po veľkých investičných aktivitách (rekonštrukcia základných
škôl, nadstavba materskej školy, rekonštrukcia osvetlenia, budovanie chodníkov a ciest) sa chceme v ďalšom
období zamerať na dobudovanie detských a športových ihrísk. V každom novom objekte sa musí zásadne dodržiavať prevádzkový poriadok, pretože drahé zariadenia sa nesprávnym používaním rýchlo zničia. Chceme, aby
športové a detské ihriská dlhú dobu plnili svoju úlohu a boli obohatením pre všetkých, ktorí ich budú využívať.
Vybudovanie dvoch športových ihrísk s umelým povrchom pri ZŠ Vyšný koniec
Základná škola s materskou školou na Vyšnom konci v posledných rokoch prešla rozsiahlou rekonštrukciou vonkajších i vnútorných priestorov. I v tomto roku obec vykonala výmenu podláh v ôsmich triedach a kabinetoch,
ďalej výmenu podlahy v telocvični, položenie dlažby na chodbách a montáž novej vzduchotechniky v školskej
kuchyni. Novým doplnkom pre športové aktivity je vybudovanie dvoch ihrísk s umelým povrchom o rozmeroch
32 x 34 metrov, ktoré sa budú využívať na tenis, volejbal prípadne i futbal. V budúcom roku tento areál celkovo
upravíme a doplníme o dráhu pre skok do diaľky. I na týchto športových ihriskách je nutné zaviesť obdobný
prevádzkový poriadok, ako je zavedený na ihrisku pri Základnej škole - Ústredie. To znamená, že vedenie ZŠ
v spolupráci s obecným úradom musí určiť správcu tohto ihriska. Ihriská budú využívané počas vyučovacích
hodín telesnej výchovy žiakmi a v popoludňajších hodinách žiakmi, mládežou a dospelými občanmi obce.
Vybudovanie futbalovej plochy s umelým povrchom v areáli športového štadióna
Pre podporu zvýšenia kvality futbalu sa dobudovalo toto pekné futbalové ihrisko o rozmeroch 60 x 27 metrov.
Futbalová plocha sa bude využívať pre prípravu hráčov, prípadne hru amatérskych zápasov, čím sa predĺži životnosť a zachová sa lepšia kvalita trávnika na hlavnom ihrisku. Toto ihrisko má samostatné osvetlenie. Taktiež
bude mať prevádzkový poriadok. Pri športových aktivitách je nutné používať vhodnú obuv. V jarnom období
musíme celkovo upraviť oplotenie športového areálu. V ďalšom období chceme v tomto areáli postaviť obslužnú
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budovu, v ktorej budú toalety pre verejnosť, posilňovňa, sprchy, konferenčná miestnosť pre športovcov
a miestnosť pre športové náčinie a náradie.
Voľby do VÚC Žilinského samosprávneho kraja
Vážení spoluobčania, pred nami sú voľby do VÚC Žilinského samosprávneho kraja. Čoraz viac sa nám dostáva
do popredia tá skutočnosť, aby aj náš región Kysúc mal zastúpenie v budúcom parlamente ŽSK. Chceme, aby
sa Kysuce rozvíjali harmonicky. VÚC ŽSK každý rok spravuje veľké množstvo finančných prostriedkov a taktiež
schvaľuje aj mnohé projekty. Potrebujeme byť pri tvorbe a schvaľovaní zámerov VÚC ŽSK a dostať do programu aj naše plány. Tento región potrebuje ďalšie finančné prostriedky aj z toho dôvodu, že všetky tri obce Čierne, Svrčinovec a Skalité ležia na hraniciach štátov, a teda by mali reprezentovať Slovenskú republiku.
Vážení občania, v našej obci chceme aj v budúcnosti pokračovať s ďalšími investičnými zámermi. Sú to predovšetkým tieto – výstavba športovej haly pri Základnej škole - Ústredie, vytvorenie oddychovej zóny pri rybníku,
dobudovanie miestnych komunikácií do osád, regulácia Benčíkovho potoka a vytvorenie námestí na Vyšnom
a Nižnom konci dediny.
Ak chceme, aby sme aj v tomto regióne mali svojich poslancov zastúpených vo VÚC ŽSK, prosím Vás, príďte
k voľbám. Komu dáte svoj hlas, je na Vás, ale boli by sme radi, keby sme mali po voľbách zastúpenie vo VÚC
ŽSK aj z tejto skalitskej doliny. Za všetkých kandidátov na poslancov VÚC ŽSK zo skalitskej doliny Vám ďakujem.

Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 6. augusta 2013 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čiernom. Po prejednaní bodov programu 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.

Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch škôl a školských zariadení v školskom roku 2012/2013.
Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.
Audítorskú správu za rok 2012.
Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne za I. polrok 2013.

II. s c h v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vyšlan, Ing. Peter Moják, Mgr. Peter Najdek.
Výsledky hospodárenia obce za 1. polrok 2013.
Úpravu rozpočtu Obce Čierne č. 2/2013 podľa predloženej prílohy č. 1.
Predloženie projektu „Československé leto 2014“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013, Fond mikroprojektov. Schvaľuje výšku celkových výdavkov na projekt: 17.016,50 €.
Schvaľuje výšku spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktorá je 5 %, t.j.
850,83 €.
5. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 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. KN-C 18/10 zastavaná plocha o výmere 256 m2 za cenu 8,-Eur/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ je v tom, že
pozemok je priľahlý k pozemku, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich, a na pozemku je umiestnená žumpa, ktorá využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou č. p. 181, ktorej vlastníkmi sú kupujúci) do vlastníctva
- Veroniky Vojčiniakovej, rod. Sadlekovej, bytom 023 13 Čierne č. p. 181 v podiele 6875/31821,
- Radoslava Nekoranca, bytom 023 13 Čierne č. p. 181 v podiele 6210/31821,
- Jozefa Kullu a Adely Kullovej, rodenej Ďuricovej, bytom 023 13 Čierne č. p. 181 v podiele 6159/31821,
- Miroslava Vyšlana a manželky Viery Vyšlanovej, rod. Matysovej, bytom 023 13 Čierne č. p. 181 v podiele
6367/31821,
- Jána Ďuricu a manželky Marty Ďuricovej, rodenej Cyprichovej, bytom 023 13 Čierne č. p.181 v podiele
6210/31821.
6. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 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 KN-C 3795/4 ostatná plocha o výmere 39 m2, ktorá je totožná s časťou parcele KN-E 7113/2 trvalo trávny porast o výmere 267 m2 (osobitný
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zreteľ je v tom, že odpredávaný pozemok tvorí priľahlú plochu k stavbe, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa a obec
vzhľadom na umiestnenie a rozmery pozemku nevykoná žiadnu činnosť prospešnú obci) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Čanecký Ján a manželka Martina, obaja bytom Čierne č. 1246 za cenu 10,-Eur/1 m2.
7. Zámenu pozemkov KN-C 4763/3 ostatná plocha o výmere 118 m2 vo vlastníctve Obec Čierne za pozemok KN-C
4070/2 orná pôda o výmere 129 m2 vo vlastníctve Ing. Radoslava Šimčiska, bytom Svrčinovec 878. Zámena pozemkov bude vykonaná bez náhrady rozdielu vo výmere pozemkov.
8. Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona 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 pozemkov, ktoré sú prílohou tohto
uznesenia. Odpredaj pozemkov priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa kupujúcemu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava za cenu 9,48 Eur/1 m2. Dôvodom osobitného zreteľa je
odpredaj pozemkov vo verejnom záujme pre účely vybudovania diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zámer odpredať pozemok KN-C 4732/6 ostatná plocha o výmere 372 m2, ktorá je totožná s časťou parcele KN-E
4286/1 orná pôda o výmere 1950 m2, KN-C 4732/2 ostatná plocha o výmere 90 m2, ktorá je totožná s parcelou KN-E
9586 zastavaná plocha o výmere 90 m2, KN-E 4289 diel 1 o výmere 89 m2 orná pôda a diel 2 o výmere 3 m2 orná
pôda (podľa geometrického plánu 10/2013 zo dňa 15.02.2013) katastrálnom území Čierne priamym predajom podľa
schválených Zásad hospodárenia s majetkom Obce Čierne. Cena a kupujúci budú schválení na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Ukončenie nájmu nebytových priestorov o výmere 40,8 m2 v budove č. p. 141 na poschodí s p. Boženou Ramšákovou,
bytom Skalité č. p. 645 k dátumu 10. 8. 2013.
Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 141 na prízemí o výmere 44 m2 za účelom prevádzkovania
pohrebných služieb p. Božene Ramšákovej, Skalité 645 od 11.8.2013.
Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. p. 141 s nájomcom Anna Petráková PEaPE, 023 14 Skalité 1180
k 31.7.2013
Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 141 na poschodí firme TOBA - efekt, s.r.o., Ján Priečko, Čierne od
10. 8. 2013.
Príspevok základnej organizácií Chovateľov poštových holubov Čierne vo výške 100,- Eur.
Plány práce Obecnej rady a Obecného zastupiteľstva na 2. polrok 2013.

III. n e s c h v a ľ u j e
1. Žiadosť p. Oľgy Gettinovej, bytom Čierne č. 726 o prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 141 na prízemí.
IV. r u š í
1. Uznesenie Obecného zastupiteľstvo obce Čierne č. 7/2012/II/11 zo dňa 11. 12. 2012.
V. u k l a d á
1. Prednostovi ObÚ Čierne vstúpiť do jednania s majiteľmi pozemku pod budovou PD Čierne - Železnice SR, pri železničnej stanici Čierne.
VI. ž i a d a
1. Starostu obce zabezpečiť účasť na dražbe Poľnohospodárskeho družstva Čierne v likvidácii dňa 2. 9. 2013.
VII. p o v e r u j e
1. Obecnú radu rozhodnúť vo veci dražby budovy PD Čierne pri železničnej stanici Čierne po prehodnotení danej situácie.
VIII. o d s t u p u j e
1. Žiadosť p. Jozefa Kubičku, Čierne č. 144 o prenájom parcely č. 4786/1 v k. ú. Čierne o výmere 60 m2 na Stavebný
úrad obce Čierne.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Ako sa nám darilo v školskom roku 2012/2013 v ZŠ Čierne - Ústredie
Úlohou každej školy je predovšetkým vzdelávanie. Ani na našej škole tomu nie je inak. Aby sme si ale život v škole trošku spestrili,
zapájame sa spolu so žiakmi, rodičmi i nepedagogickými pracovníkmi do mnohých aktivít organizovaných samotnou školou, obcou,
družobnými školami a inými organizáciami. Tak ako sa nám darilo?
Údaje o počte žiakov
Celkový počet žiakov školy:

221

118 – chlapcov, 103 – dievčat

Triedy základnej školy aj so špec. triedou - 10
1. stupeň
94
47– chlapcov
2. stupeň
127
71 – chlapcov

47– dievčat
56 - dievčat

Špeciálna trieda: 1

10

3 dievčatá

ŠKD oddelenie: 1

počet žiakov

7 chlapcov

25

Prospech žiakov - v školskom roku 2012/2013 z celkového počtu 221 žiakov za:
1. polrok:
Prospelo Neprospelo –
Neklasifikovaní –
Prospelo s vyznamenaním:
Prospelo veľmi dobre:

218 žiakov
7 žiakov
0 žiakov
44 žiakov
42 žiakov

II. polrok:
Prospelo Neprospeli –
Neklasifikovaní –
Prospelo s vyznamenaním:
Prospelo veľmi dobre:

221 žiakov
0
0 žiakov
47 žiakov
49 žiakov

Dochádzka žiakov - v školskom roku 2012/2013 bolo vymeškaných:
I. polrok
Vymeškané hodiny spolu
Ospravedlnených
Neospravedlnených
Priemer na žiaka ospr.
Priemer na žiaka neospr.

10357
10357
0
46,86
0

II. polrok
Vymeškané hodiny spolu
Ospravedlnených
Neospravedlnených
Priemer na žiaka ospr.
Priemer na žiaka neospr.

11474
11474
0
51,91
0

Za celý školský rok:
Vymeškané hodiny spolu
Ospravedlnených
Neospravedlnených
Priemer na žiaka ospr.
Priemer na žiaka neospr.

21 831
21 831
0
98,78
0

Prehľad výsledkov súťaží, olympiád, aktivít žiakov a učiteľov
September 2012
Družobná návšteva Vendryně – futbalový turnaj, prehadzovaná (žiaci 4.A, 6.A, 7.A,8.A)
Historicko – biologická exkurzia – Bratislava (žiaci 7.A,
8.A, 9.A)
Historická exkurzia – Kremnica, Sv. Anton (žiaci 5.A, 6.A)
Október 2012
Návšteva družobnej školy Koniakow, Istebná, Wisla (žiaci
5.A, 6.A)
December 2012
Vianočné tvorivé dielne
OR PZ Čadca – Prednáška „Trestno - právna zodpovednosť“ (žiaci 9.A, 9.B)
OR PZ Čadca – Prednáška „Drogové závislosti“ (žiaci 8.A,
9.B)
OR PZ Čadca – „Oliho príbeh“ – zameraný na dopravnú
výchovu (žiaci 2.A, 3.A)
Január 2013
20. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti „Šaliansky
Maťko Jozefa Cígera Hronského“ CVČ Čadca - okresné ko-

lo (T.Gábriš – 5.A, S. Bednárová – 5.A, S. Krenželáková –
5.A, D. Romanová – 6.A)
Okresné kolo Matematickej olympiády kategórie 5. a 9. roč.
ZŠ - CVČ Čadca
(Úspešní riešitelia: Timotej Gábriš, 5.A - 1. miesto,
Ostatní riešitelia: Juraj Krišťák, 5.A)
Február 2013
Obvodné kolo Dejepisnej olympiády – CVČ Čadca (Romanová Daniela - 2. miesto)
Zápis detí do 1. ročníka
Marec 2013
Okresné kolo súťaže v prednese rozprávky „Rozprávkové
vretienko“ (Aneta Gelačáková – 2.A)
- CVČ Čadca
Obvodné kolo matematická Pytagoriáda - CVČ Čadca
(Úspešní riešitelia: Timotej Gábriš – 5.A, Matej Tarana 7.A, Ostatní riešitelia: Matúš Kubalík – 3.A, Peter Koričár
– 4.A, Adrián Kužma – 4.A, Radoslav Kubica – 4.A, Timotej Kulla – 5.A, Ivan Cyprich – 6.A, Ján Haladej – 7.A,
Adam Sloviak – 8.A, Dominika Moravcová – 8.A)
Veľkonočné tvorivé dielne
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Monitor T 9 -2013
Exkurzia žiakov 6.A triedy Obecná knižnica – vedomostná
súťaž - MAREC MESIAC KNIHY

Návšteva divadelného predstavenia „Snehulienka“ KD
Čierne (1. – 4. ročník)
Šachový turnaj – KD Čierne (Erika Cyprichová, 4.A trieda
– 3. miesto v kategórii Dievčatá do 15 rokov, Paulína Urbaníková, 4.A trieda – 3. miesto v kategórii Dievčatá do 10
rokov) - turnaja sa zúčastnilo 13 detí zo ZŠ Čierne - Ústredie

Apríl 2013
Matematická olympiáda 6.,7., 8. ročník – obvodné kolo
(Úspešní riešitelia: Daniela Romanová – 6.A, Ján Haladej
– 7.A) - CVČ Čadca
Deň Zeme 5. – 9. ročník
Exkurzia – Obecná knižnica Čierne (žiaci 3.A) „ Pasovanie do Cechu čitateľského“
Exkurzia – Obecná knižnica Čierne (žiaci 2.A) „ Pasovanie do Cechu čitateľského“
Účasť vo výtvarnej súťaži „Časopis Včielka“- žiaci 3.A

Jún 2013
Šachový turnaj Žilina – semifinále turnajov (Erika Cyprichová – 4.A trieda - 6. miesto, Daniela Cyprichová - 2.A
trieda 4. miesto)
Beseda so spisovateľkou Ľubicou Podolákovou – 3.A , 4.A
trieda
MDD Skalité – olympiáda športu a radosti: futbal, vybíjaná
(8.A, 9.A)
Plavecký kurz pre žiakov 4.A triedy (Plaváreň Čadca)
Osobné pohovory s kurátorkou - žiaci II.stupňa
Prednáška „Voľba povolania“ – 8.A trieda
Čierňanská latka – skok vysoký - telocvičňa VK (žiaci
7.,8. a 9. ročníka – chlapci)

Máj 2013
Oslava oslobodenia obce - žiaci 4.A a 8.A triedy
Vystúpenie na Deň matiek – CVČ Skalité (žiaci tanečného
a speváckeho krúžku pod vedením Mgr. Anny Pagáčovej)
tanec a spev
Ukážky výcviku služobných psov – OR PZ Čadca (1. – 4.
ročník)

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ Čierne – Ústredie k 28. 6. 2013
Zákl. škola

5. roč.

Počet žiakov
Špec. trieda
Počet žiakov

1

8.roč.

9.roč.

Spolu

3
8.roč.
0

18
9.roč.
7

22
Spolu
7

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
V školskom roku 2012/2013 podali zákonní zástupcovia žiakov 37 prihlášok na stredné školy a učilištia za 9. ročník, 8. a 5. ročník.
Deväť rokov školskej dochádzky splnilo 18 žiakov deviateho ročníka. Všetkých 18 žiakov bolo umiestnených na prihlásené stredné
školy v prvom kole prijímacieho konania. Okrem nich sa ešte prihlásili 3 žiaci na bilingválne gymnázium a jeden žiak na osemročné
gymnázium. Našu školu ukončili aj 7 žiaci zo špeciálnej triedy.
Gymnáz. OA, HA SPŠ
prihlásení 7
3
4
prijatí
7
3
4

SZŠ PASA SOŠ ZSŠ
0 0
8
0
0 0
8
0

SPOLU
22
22

Špeciálna internátna stredná škola pre integrované deti – 7 žiakov prijatých.
Krúžky na ZŠ Čierne – Ústredie v školskom roku 2012/13
NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI

NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI

1. Počítačový II.
2. Šikovné ruky
3. Ekologický
4. Country tance
5. Počítačový I.
6. Florbal+ Futbal

sl. Stráňavová
p. Pagáčová
p. B. Časnochová
p. Pagáčová
sl. Dejová
p. Kruták

7. Futbalový
8. Domáci kutil
11. Zábavná matematika
12. Šachový
13. Hasičský

p. Drastich
p. Vyšlan
p. Oškrobaná
p. Jurčíková
p. Kubica

Výsledky externých meraní
Názov
Monitor SJL

Počet žiakov
17

Úspešnosť v %
66, 82%

Monitor MATEMATIKA

17

67, 65 %
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Celoslovenský priemer
Celoslovenský priemer

SJL
MAT

školstvo
67, 51 %
60, 07%

Spolupráca školy a verejnosti
Názov organizácie
OR PZ Čadca

Druh spolupráce
prednášky o kriminalite mládeže, cyklus prednášok Správaj sa normálne –
/pracovníčka PZ/
kultúrne vystúpenia pre dôchodcov

p. Zlochová

Domov dôchodcov – Čierne
Materská škola Čierne – Ústrekultúrne programy pre predškolákov, otvorené hodiny pre deti a učiteľky MŠ
die
Obvodný detský lekár
prednášky a besedy pre žiakov o životnom štýle a životospráve
Deň Zeme
úprava areálu a okolia školy, čistenie vodných tokov
Naša škola sa prezentuje aj na verejnosti, a to vydávaním školského časopisu, kultúrnymi programami, športovými súťažami, vystúpeniami na verejnosti, či prácou na projektoch. Mnohé z týchto aktivít si vyžadujú čas a námahu. Často zápasíme s mnohými problémami a prekonávame náročné prekážky. Ale ani tak sa nevzdávame a za to patrí všetkým jedno veľké úprimné ĎAKUJEM.
Vedenie ZŠ Čierne – Ústredie

0prava.
Vzhľadom k chybe, ktorá sa stala v predchádzajúcom čísle 2/2013 nášho občasníka na str. 11-12, uverejňujeme správny text. Zároveň
sa ospravedlňujeme autorke príspevku Mgr. Dane Oravcovej a našim čitateľom. (- r -)

Výsledky súťaží v školskom roku 2012/2013 ZŠ s MŠ Čierne -Vyšný koniec
Mgr. Dana Oravcová
Názov súťaže

Úroveň

Umiestnenie

Bezpečne na bicykli

Školské kolo

1. miesto

Bezpečne na bicykli

Okresné kolo

3. miesto

Cyklistická súťaž

Medzinárodné kolo

1. miesto

2. miesto

Mená súťažiacich

Pripravoval

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

Mgr. Dana Oravcová

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

Mgr. Dana Oravcová

Mgr. Dana Oravcová

Výtvarná súťaž
„Požiar v lese“

Okresné kolo

1. miesto
3. miesto
cena poroty

Michaela Oravcová 6. A
Katarína Kyrisová 6. B
Ján Časnocha 5. B

Mgr. Dana Oravcová

Výtvarná súťaž
„Požiar v lese“

Celoslovenské kolo

účasť- súťaž
prebieha

Michaela Oravcová 6. A

Mgr. Dana Oravcová
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Vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a športové podujatia uskutočnené
júl - september 2013
10. júl – 17. júl - IX. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí
15 žiakov z Čierneho sa zúčastnilo medzinárodného stretnutia detí troch krajín v Návsí pri Jablunkove. Vedúce tábora: Iveta
Bobulová, Izabela Bobulová
IX. ročník MDT na Trojmedzí , Česká republika – Návsí
Tento rok sa konal deviaty ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí v základnej škole v dedine v obci Návsí.
V tomto tábore sa stretli deti z troch štátov - Česka, Poľska, Slovenska a popri mnohých výletoch sme mali možnosť spoznať
navzájom svoju kultúru a jazyk.
Za krátky čas sme stihli spoznať a zažiť veľa nových vecí. Založili sme táborovú kroniku, do ktorej sme zaznamenávali každý
prežitý deň v tábore. Išli sme na exkurziu do Netis a. s. a tam sme sa stretli s novonarodenými teliatkami i dospelými kravami
a oboznámili sme sa s ich chovom. Hneď prvú noc sme museli zvládnuť nočný pochod, na konci ktorého nás čakal krst
táborníka. Stretli sme sa so zbojníkmi Jánošíkom, Ondrášom a Klimczokom a hľadali poklad na Trojmedzí. Zahrali sme si
turnaj vo vybíjanej, v ktorom vyhrala Slovenská republika. Navštívili sme nádherný zámok vo Frýdku - Místku, ktorý sme
neskôr maľovali. Najkrajšie práce boli zaslúžene ocenené a vyvesené v jedálni, kde ich mohli všetci obdivovať . Vybláznili sme
sa v zábavnom parku v Mostoch u Jablunkova, na trampolínach a bobovej dráhe. Potom sme sa vybrali na turistický výlet na
chatu Studeničné, ktorá sa tak volala pravdepodobne podľa studenej vody v bazéne, v ktorej mali problém vydržať aj tí
najotužilejší ☺.
Zaplávať sme si mohli aj na iných miestach, napríklad v rieke Olze, alebo na plavárni v Bystřici. Spoznávali sme život predkov
prostredníctvom návštev v mnohých múzeách, kde nás vždy milo prijali. Mali sme možnosť stretnúť sa s atmosférou pravého
jablunkovského jarmoku, kde okrem zaujímavého kultúrneho programu bolo aj množstvo stánkov, od ktorých nikto neodišiel
bez toho, aby si tam niečo nekúpil. Navštívili sme starobylé mesto Poľský Těšín, kde sme obdivovali nádherné prastaré budovy
a kde nás privítal obrovský kŕdeľ holubov.
Po večeroch sme sa učili pliesť košíky, tancovať brušné tance, breakdance a spievať svoje národné hymny. Vo voľných chvíľach sme stihli množstvo ďalších hier, aktivít a súťaží. Koniec tábora sa nezaobišiel bez sĺz. Cestou späť sme spomínali na
super dni, ktoré sme prežili, na priateľov, ktorých sme stretli a na animátorov, ktorí tam na nás dozerali. Už dopredu sme sa
všetci tešili na ďalší tábor, ktorý sa bude konať na budúci rok v Čiernom v škole na Vyšnom konci
Text: Danielka Romanová
21. júl - Turnaj v Čiernom českou záležitosťou
V nedeľu 21. júla sa na štadióne ŠK Čierne uskutočnil futbalový turnaj organizovaný miestnym športovým klubom pri príležitosti 79. výročia jeho založenia. Okrem domácich futbalistov sa na ňom zúčastnili aj tímy zo susedného Skalitého či z českých
Albrechtíc a Vendryně. Vyraďovacie stretnutia rozhodli o tom, že slovenský turnaj mal české finále. V ňom boli úspešnejší
hráči FK Baník Albrechtice, ktorí si putovný pohár za celkové víťazstvo odviezli až po viacerých sériách penált. V súboji
o tretie miesto domáci ťahali za kratší koniec a v derby o bronz prehrali tesne o jeden gól.
ŠK Čierne – FK Baník Albrechtice 2:3 pk (1:1), góly: Birtus, Strapáč – Dorozlo, Bereš, TJ Slovan Skalité – TJ Vendryně 0:4
(0:2), góly: Kajfosz 2, Chlebek, Kohut
O 3. miesto
ŠK Čierne – TJ Slovan Skalité 1:2 (1:1), góly: Baláž – Krčmárik, Serafín
Finále
TJ Vendryně – FK Baník Albrechtice 0:0 (0:0), víťaz TJ Vendryně na penalty 7:6
Individuálne ocenenia:
najlepší brankár: Ján Jaček (FK Baník Albrechtice), najlepší hráč: Roman Baláž (ŠK Čierne), najlepší strelec: Lukáš Kajfosz
(TJ Vendryně)
Text: Dominika Mariňáková
4. 8. 2013 – Čierňanské hody
V kultúrnom programe (v športovom areáli ZŠ Čierne – Ústredie) účinkovali: tanečný súbor MAGIC FLASH z Čadce, folklórni nadšenci ,,OPRÁŠENÉ KRPCE“, Marcela Laiferová, žilinská skupina noXcuse. Moderátor podujatia: Ján Ďurica
24. august
Veriaci troch susediacich krajín zo Slovenska, Česka a Poľska sa stretli v sobotu 24. augusta 2013 na Trojmedzí, aby tam
spoločne slávili svätú omšu. Spolu s pútnikmi prišli aj ich biskupi. Ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz
putoval spolu s veriacimi od Kostola sv. Cyrila a Metoda v Hrčave. S pútnikmi Bielsko-źywieckej diecézy putoval pomocný
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biskup Piotr Greger z farnosti Trzycatek a slovenských veriacich sprevádzal žilinský biskup Tomáš Galis od Kostola sv. Petra a
Pavla z Čierneho. Homíliu v rámci svätej omše mal biskup František Václav Lobkowicz, v ktorej vyzdvihol spoločné korene a
duchovné zbližovanie susediacich národov. Apeloval na
prítomných verejných činiteľov, aby pri tvorbe legislatívy
nezabúdali na hodnoty evanjelia a na dôstojnosť človeka od
počatia po prirodzenú smrť. Po skončení sv. omše bol
pripravený zaujímavý kultúrny program, počas ktorého
vystúpili folklórne súbory. Odhadom sa podujatia zúčastnilo
približne 1500 pútnikov.
Sprievodnými podujatiami pred Púťou troch národov boli
dve akcie pre mladých. Prvou bolo stretnutie animátorov v
Rycerke Górnej, kde zástupcovia mladých z troch krajín
uvažovali o projekte Archy mladých. Okrem duchovnej
obnovy sa dohodli na vzniku spoločného tímu a na
pokračovaní spoločných stretnutí. Najbližšie bude
19.9.2013. Druhým sprievodným podujatím boli workshopy
v obci Jaworzynka časť Zapasieki. Boli to workshopy
týkajúce sa rozvoja tradičnej kultúry - konkrétne drotárstva,
výšivkárstva, rezbárstva a výroby šperkov. Tradícia pútí na Trojmedzí sa začala pred piatimi rokmi po vzniku Žilinskej diecézy.
Iniciátorom spoločnej púte Čechov, Poliakov a Slovákov bol žilinský biskup Tomáš Galis.
14. september - Česko-poľsko-slovenské meranie síl pod piatimi kruhmi
Upršané sobotňajšie dopoludnie a skupinka ľudí, ktorí sa vidia prvýkrát v živote. Počiatočná situácia ani prinajmenšom nenaznačovala, že by z toho mohol byť skvelý deň plný dobrej nálady a zábavy. Posádka v zložení Ivana Cyprichová, Nikola Čanecká, Andrea Franeková, Dominika Mariňáková, Michal Milučký, Peter Najdek, Adela Najdeková, Mário Palárik, Jakub Staš,
Dominika Stenchláková, Patrik Škorvánek a Jakub Tatarka mala namierené do českej obce Vendryně, kde mala na Olympiáde
partnerských obcí hájiť farby Čierneho. Po utužení kolektívu, slávnostnom zahájení olympiády a predstavení družstiev z Čiech,
Poľska a Slovenska sa začal boj o každý bodík. Organizátori si tento rok pripravili mix desiatich netradičných disciplín. Ženy
sa pokúšali dohodiť čižmou čo najďalej, so zaviazanými očami navliecť vrchnáky z PET fľašiek na drôtik za čo najkratší čas
a presvedčili sa, že na lyžiach to ide aj v lete, dokonca vo dvojici a celkom rýchlo. Muži dokazovali svoju silu a vytrvalosť
v slalome so sudom piva, v preťahovaní lanom, v skoku do diaľky s vrecom či v behu s traktorovou pneumatikou. Pre mládež
boli nachystané disciplíny skok vo vreci a hod kriketovou loptičkou na presnosť. Vendryňským parkom sa počas celého popoludnia aj napriek mrakom a občasnému dažďu nieslo neúnavné povzbudzovanie, ktoré napokon aj slnko prinútilo ukázať svoju
tvár. A keď už vyšlo slniečko, prišli na scénu aj starostovia zúčastnených obcí, aby prispeli k triumfu svojho erbu. V špeciálnej
disciplíne si vyskúšali prácu svojich sekretárok, tzv. papierovanie. Po tejto disciplíne už nasledovalo hromadné sčítavanie bodov a vyhlásenie výsledkov. Čierne obsadilo v silnej konkurencii siedmich tímov ako jediný zástupca Slovenskej republiky
štvrté miesto. Bronz putoval do rúk zástupcovi českej obce Nýdek a na prvom mieste sa pri vzácnej zhode bodov ocitol spolu
s organizátorskou obcou minuloročný víťaz, poľský Kisielów. O celkovom víťazovi teda rozhodol osud a vrhnuté kocky – titul
ostal doma, Olympiádu partnerských miest pre rok 2013 vyhrala česká obec Vendryně. Titul jej okrem športových disciplín
určite patrí aj za zorganizovanie skvelého podujatia, pri ktorom bolo jedno či hovoríte po slovensky, poľsky alebo česky.
V duchu hesla starovekých olympijských hier ,,Chlieb a hry“ sa všetkým zúčastneným v ten deň podarilo ,,prekročiť hranice
a spoločne ísť zase o kúsok ďalej“. Plní zážitkov, nasatí pozitívnou energiou a s novými priateľstvami na konte sme sa po výbornom športovom dni a následnej večernej zábave vrátili domov s odhodlaním, že budúci rok to už určite bude iná medaila
ako zemiaková.
Text: Dominika Mariňáková
15. september - I. ročník Majstrovstvá goralov v horskom maratóne
Na spoločnej hranici Slovenska, Česka a Poľska odštartoval v nedeľu 15. septembra 2013 historicky prvý ročník Medzinárodného goralského maratónu. Okrem troch veľmi náročných bežeckých tratí, ktoré viedli tromi susednými štátmi, bol na programe i bohatý kultúrny program. Ten odštartoval svoj maratón v nedeľu ráno o 8:00 hod. na Trojmedzí vystúpeniami folklórnych
súborov Ozvena z Čierneho a detského súboru Jatelinka z Jaworzynky. Nechýbalo ani atraktívne vystúpenie skupiny z Hornoliptovského Kuruckého regimentu a skupiny zbojníkov z Poľska , ktorý sa predviedol v dobovom oblečení a s dobovou výzbrojou z čias 30- ročnej vojny. O 9:30 hod. sa začalo slávnostné otvorenie so štátnymi hymnami a goralskou hymnou v podaní
súboru Jatelinka. Štart goralského maratónu, polmaratónu a minimaratónu bol presne o 10:00 hod. O 11:00 hod. boli na programe dožinkové sväté omše v Jaworzynke, Istebnej a na Koniakowe. O 13:00 hod. sa začal i slávnostný sprievod v priestoroch
amfiteátra v Istebnej, ktorý patrí medzi najkrajší a najväčší v celom Poľsku. Pre pretekárov boli pripravené zaujímavé a najmä
náročné trate: maratón – 42,2 km s prevýšením 1600 metrov – trasa viedla cez 3 krajiny, 4 okresy a 14 obcí. Na Slovensku
viedla územím Svrčinovca, Čadce, Čierneho , Oščadnice a Skalitého, polmaratón – 23,5 km s prevýšením 1135 metrov. Na
Slovensku viedla územím Čierneho a Skalitého – hrebeňom Poľany, minimaratón – 6,85 km s prevýšením 217 metrov. Cieľ
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maratónu a polmaratónu bol na hore Ochodzita v Koniakowe v Poľsku. Goralský maratón sa uskutočnil pod záštitou predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára a hajtmana Moravskosliezskeho kraja a Sliezskeho wojewodstva. Celý projekt
bol spolufinancovaný z prostriedkov medzinárodného Vyšehradského fondu a Žilinského samosprávneho kraja. Na zabezpečovaní sa podieľala Okresná rada podnikateľov v Čadci, obce Svrčinovec, Čierne, Skalité, Oščadnica a mesto Čadca.

Pripravujeme október – december 2013
Každý pondelok i v tomto školskom roku 2013/2014 je pre žiakov oboch základných škôl pripravená zábavnovedomostná súťaž KOLOTOČ. Stačí sa len pravidelne v pondelok poobede zastaviť v Obecnej knižnici a vyplniť čo
najviac správnych odpovedí na desať otázok. Okrem získania vecnej odmeny sa ti určite podarí rozšíriť si svoje vedomosti. A o to ide!
1. október
Obecná knižnica v Čiernom pripravuje pre žiakov 7. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie besedu s cestovateľom Vladimírom Pekárom a jeho dcérou Martinou Pekárovou o Indii a Nepále.
27. október - V. ročník Okolo Čierneho – turistický prechod
Podujatie organizované TK AHA Čierne
október
Pasovanie žiakov druhých ročníkov do cechu „Vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom“.
október – december - Whisper of forest – Šepot lesa
Výstava fotografií mladého začínajúceho fotografa Patrika Becka z Čierneho v priestoroch Obecnej knižnice v Čiernom.
november – stretnutie dôchodcov
Podujatie organizované pre našich seniorov v sále kultúrneho domu v Čiernom spojené s bohatým kultúrnym programom
a občerstvením.
november – Kurz spoločenských tancov a správania
pre žiakov 8. ročníkov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
Vedúca kurzu: Iveta Bobulová
6. december 2013 -Mikulášska párty pre deti a ich rodičov
Divadelné predstavenie pre deti v podaní divadelného súboru Kapor na scéne, príchod Mikuláša s pomocníkmi, rozdávanie
balíčkov pre poslušné a dobré deti, diskotéka, rozsvietenie stromčeka pred OÚ. Predaj občerstvenia pre dospelých i deti zabezpečený. Vstupné: 0,50 €. Podujatie organizované: Príspevková organizácia TES Čierne, Komisia kultúry, vzdelávania,
mládeže, športu a sociálnych vecí
25.december - Jasličková slávnosť
Kostol sv. Ignáca Čierne – Ústredie, Kostol sv. Petra a Pavla – Vyšný koniec. Pripravili: deti z farského spoločenstva Čierne
26. december 2013 - Živý betlehem
Kostol sv. Ignáca Čierne – Ústredie, Kostol sv. Petra a Pavla – Vyšný koniec. Pripravili: deti z farského spoločenstva Čierne
31. december - V. ročník - Uvítanie Nového roka na Trojmedzí
Stretnutie s občanmi troch krajín na Trojmedzí – uvítanie Nového roka. Spoločný odchod bude o 22:30 od Kostola sv. Petra
a Pavla na Vyšnom konci. Podujatie organizovane: Obec Čierne a TK AHA Čierne.

Obecná knižnica v Čiernom
Srdečne pozývame spoluobčanov do príjemného prostredia Obecnej knižnice v Čiernom. Staňte sa čitateľmi našej knižnice.
Sídlo knižnice je v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec / bývalá spoločenská miestnosť / a verejnosti je sprístupnená vždy:
pondelok
8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
streda
12:00 – 17:00
piatok
12:00 – 16:00
Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh i časopisov (Fifík, Bravo, Život, Plus 7 dní, Kysuce, Nový
čas, Bývanie). Knižný fond je neustále dopĺňaný novými titulmi pre deti i dospelých.
Zápisné pre deti je: 0,50 €, študenti: 1 €, dôchodcovia: 1 €, dospelí: 1,50 €. Okrem toho môžete v knižnici využiť i služby
internetu, kde je poplatok za každých započatých 15 minút : 0,33 €.
Za vyhotovenie čiernobielych fotokópií sa inkasuje:
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- formát A4 jednostranne 0,10 €
- formát A4 obojstranne 0,16 €
Ak v stanovenom čase čitateľ nevráti zapožičané knihy, je upozornený upomienkou.
Poplatok za upomienku: č. 1.... 1,50 €
č. 2.... 2,50 €
č. 3.... 3,50 €
Dávam do pozornosti všetkým zábudlivým čitateľom, ktorí nestihli v stanovenej lehote vrátiť vypožičané knižné tituly
a boli už upomienkou upozornení, aby ich vrátili! Ak prídete knihy vrátiť do konca októbra 2013 – bude vám odpustený poplatok za doterajšie upomienky!
Obecná knižnica v Čiernom pripravuje do konca roka 2013 vyradzovanie kníh z dôvodu fyzického opotrebovania a zastarania,
ktoré si občania môžu odkúpiť za symbolickú cenu v mesiaci december.
Knihovník: Iveta Bobulová, kontakt: 43 73 183, 0908 838 346

Vyhodnotenie vedomostnej súťaže KOLOTOČ
V prvom kole KOLOTOČA vás súťažilo v pondelok 16.9. 2013 spolu 31. Najviac správnych odpovedí a vecnú odmenu získali:
z prvého stupňa: Gabika Paštrnáková a Anetka Kyrisová, z druhého stupňa: Natália Kováčová a Damián Benko – žiaci zo ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Druhé kolo prebehlo 23.9. 2013. Z 35 súťažiacich získava po rozstrele vecnú odmenu: Viktória
Ganderáková 3. A a Zdeno Jurga 7. B zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Srdečne blahoželáme!
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).
Vypracovala: Iveta Bobulová , prac. TES Čierne, kontakt: 041 / 43 73 183

OZNAM – POZOR ZMENA !
Cintorínske poplatky, poplatky za obnovu a rezervu hrobového miesta sa od novembra 2013 budú inkasovať v
Príspevkovej organizácii TES Čierne (budova obecného úradu II. Poschodie) u pani Beáty Stašovej.

Dôležité upozornenie!
Žiadame občanov, aby sa pri úmrtí príbuzného obrátili najskôr na prevádzkovateľa pohrebiska: Príspevkovú
organizáciu TES Čierne č. l89 (budova Obecného úradu na 2. poschodí) u pána Jozefa Čarneckého,
č. t.:43 73 183, mobil: 0905 182 928 a až následne zabezpečovali smútočné obrady.
Taktiež žiadame spoluobčanov, aby z hrobov použité kahance, staré kytice a vence hádzali hneď do kontajnerov a udržiavali poriadok na pohrebiskách.
Vypracovala: Iveta Bobulová, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne

Čierne urobilo posledný krok k titulu: oslávilo ho vo veľkom štýle
,,Tak sme prví, no a čo!“ ozývalo sa po poslednom domácom zápase nedávno ukončenej sezóny 2012/2013 futbalovým
štadiónom ŠK Čierne. Domáci futbalisti po dlhých rokoch slávili postup do piatej ligy.
O veľkolepé oslavy sa postarali mnohí. Športový klub Čierne, čierňanský rodák a zanietený futbalový nadšenec Viktor
Kríž, folklórna skupina i mažoretky z Čierneho ako aj samotná obec bavili programom zaplnený areál. Na svoje slávne
časy na zelenom trávniku si zaspomínali internacionáli z Čierneho v zápase proti výberu oficiálneho fanklubu slovenskej
reprezentácie, v drese ktorého nastúpil aj súčasný najlepší slovenský boxer Tomi ,,Kid“ Kovács: ,,Futbal ma baví, hrávam ho odmalička a rád som prijal pozvanie prísť si sem dnes zahrať. Na Kysuciach som už po niekoľkýkrát a už teraz sa
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teším na ďalší zápas, pretože určite to bude tu.“ Po bohatom sprievodnom programe, ktorý hovoreným slovom dopĺňala
slovenská komentátorská legenda Karol Polák, vybehli na scénu hlavné postavy toho dňa. Tí, vďaka ktorým bol dôvod
oslavovať. Tí, ktorí sa dlho naháňali za loptou v okresnej súťaži. Tí, ktorí si pred začiatkom uplynulej sezóny povedali:
,,Dosť!“ a famóznu jeseň bez prehry pretavili počas zimnej prípravy do zdanlivo pohodlného jarného finišu. Futbalisti
ŠK Čierne sa pred domácim publikom rozlúčili s I. triedou, ako inak, víťazstvom.
S celkom Poviny si poradili
4:2. A potom... potom už konečne mohli vypuknúť tie
pravé majstrovské oslavy.
Pohár v rukách už mali, ešte
pred samotným zápasom ho
spolu s diplomom a sadou
dresov pre víťaza I. triedy
QUICK SPORT prevzal od
predsedu ObFZ Kysúc Stanislava Špilu kapitán Miroslav
Kopásek. A prijal aj sedem
futbalových lôpt darovaných
prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, ktorý obec navštívil
dopoludnia.
K oblohe pomaly stúpal dym
z víťazných cigár, všade naokolo strieľali zátky zo šampanského a po ihrisku putoval
živý
vláčik
poskladaný
z hráčov v zelených dresoch.
Na jeho čele bol tréner
a zároveň kmeňový hráč Čierneho Jozef Privarčák. ,,Vyhratý zápas, vybojovaný postup. Perfektný pocit. Tento tím zabojoval, najmä na jar, v tých zápasoch, kedy to bolo potrebné. Konečne sme pre Čierne vybojovali vytúžený postup. Vyzdvihnúť treba celý kolektív. Ako som už neraz povedal, jednotlivec nerobí mužstvo, ale mužstvo robí jednotlivca. Práve
preto treba ďakovať v prvom rade kolektívu, každému jednému hráčovi rad za radom. Vyšli aj oslavy, dobré počasie,
dobrá atmosféra, verím, že aj divákom sa páčil futbal. Nemôžem inak, ako byť spokojný,“ hovoril unavený, ale šťastný
a spokojný s naplnením cieľa.
Hlavné atribúty čierňanského úspechu? Štyridsaťgólový strelec Roman Baláž? Mladé pušky Marcel Birtus či Lukáš Benko? Opora
zadných radov Miroslav Kopásek? Výborne namiešaný tímový kolektív, v ktorom sa snúbila mladícka dravosť a drzosť
so skúsenosťou starších? Po minulé roky nevídaná podpora postupových ambícií z vyšších radov? Publikum, ktoré burcovalo hráčov v každom stretnutí? Áno, toto všetko. A okrem toho ešte obetavosť a tvrdá robota funkcionárov a všetkých
ľudí okolo čierňanského futbalu, na čele ktorých stál predseda športového klubu Jozef Čarnecký: ,,V prvom rade treba
poďakovať chlapcom za vynikajúci výkon. Už dávno sa nestalo, aby vyhral nejaký celok súťaž s takým náskokom, ako sa
to podarilo našim futbalistom. Oslavy patria im a našim fanúšikom. Vďaka patrí im, vedúcim družstva, trénerovi ako aj
celému výboru za to, že sa podaril taký skvelý výsledok.“
Dovidenia páni. Do videnia v piatej lige.
Dominika Mariňáková

ŠK Čierne po siedmich kolách na čele!
V júni tlieskal zaľudnený štadión ŠK Čierne svojim miláčikom v zeleno-čiernych dresoch a celá obec sa tešila z postupu
domácich futbalistov do šiestej najvyššej ligy. Po krátkej letnej prestávke a dôkladnej príprave hráči po niekoľkých rokoch opäť okúsili chuť ligového zápasu. Na domácom ihrisku privítali hráči ŠK Čierne futbalistov Rajca a poradili si
s nimi po góloch Benka a Baláža 2:1. A to bol len začiatok...
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Čierňanskí futbalisti sú aktuálne po siedmich kolách (k dátumu uzávierky tohto čísla) na prvom mieste VI. ligy skupiny
A Severoslovenského futbalového zväzu. Najlepším strelcom mužstva je
s ôsmimi gólmi na konte Dárius Vnuk, o druhú priečku sa so štyrmi gólmi delia Marcel Birtus a kanonier minulého ročníka Roman Baláž. ŠK
Čierne neprehralo ešte ani jeden zápas, domáce duely hrá pred zaplnenou
tribúnou, na derby zápase v Skalitom to chvíľami vyzeralo, že na štadióne je viac fanúšikov hostí ako domácich. Zdá sa, že po rokoch trápenia
prichádzajú úspešné roky plné radosti z futbalu. Hráčskej, klubovej
i diváckej. Nedeľné poobedia sú pre hlavy rodín opäť tou časťou týždňa,
na ktorú sa najviac tešia. Veríme, že naši chlapci budú pokračovať
v skvelých výsledkoch a naplnia svoj predsezónny cieľ: umiestniť sa
v prvej šestke súťaže.
Ozveny (z) tribúny
Jednou z vecí, prečo sa skutočne oplatí chodiť na futbal, sú výroky fanúšikov, na ktorých sa dá občas dobre pobaviť. Prinášame vám niekoľko
z nich.
- Daj mu to! Preco mu to nedo?
(pri príležitosti na čistú prihrávku spoluhráčovi)
- Opačne si mal pískať sudí! Sa pohybuj za loptou. Si kúp kolieskové
korčule!
- Daj mu rumu českého!
(pri sporných výrokoch rozhodcov)
- A to je vždycky na Slovensku tak teplo jak dnes?
- Odkedy sme sa osamostatnili, odvtedy.
(júlový turnaj, zápas Čierneho proti českému celku FK Baník Albrechtice)
- Vy nemáte kotel.
- Máme. Práve sa v ňom varí guláš.
(ŠK Čierne – FK Baník Albrechtice a reakcia na jednohlasné povzbudzovanie domácich fanúšikov)
- A to do koľko hrajú, do desať?
(TJ Slovan Skalité – ŠK Čierne, pri piatom góle v sieti Skalitého, stav zápasu 4:5)
Výsledky:
1. kolo ŠK Čierne 2:1 FK Rajec, góly:
L. Benko, R. Baláž
2. kolo TJ Pokrok Stará Bystrica 0:2 ŠK
Čierne, góly: M. Birtus, T. Časnocha
3. kolo ŠK Čierne 1:1 TJ Divinka, góly:
M. Birtus
4. kolo TJ Slovan Skalité 5:5 ŠK Čierne,
góly: P. Staňo, T. Časnocha, D. Vnuk,
M. Birtus, M. Kopásek
5. kolo ŠK Čierne 2:0 ŠK Belá, góly: D.
Vnuk, R. Baláž
6. kolo OFK Kotešová 0:4 ŠK Čierne,
góly: 4x D. Vnuk
7. kolo ŠK Čierne 6:0 FK Slávia Staškov, góly: 2x R. Baláž, M. Birtus, T.
Válek, 2x D. Vnuk
Zdroj: futbalnet.sk
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Za obdobie júl 2013 –september 2013

Manželstvo uzatvorili...
v obci Čierne:

Jozef Kráľ – Jaroslava Janská,
Ing. Marián Černek – Ing. Alena Mariňáková,
Miroslav Kubica – Veronika Kullová,
Oliver Šušla – Marika Jašurková,
Vladimír Urbánek – Kristína Priečková,
Michal Házy – Zuzana Gazdaricová

Prišli na svet...
Lilien Juricová, Karolína Chobotová,
Tamara Cyprichová, Vanesa Jurgová,
Miroslav Kolenčík, Adam Kromka,
Diana Kubíková, Tamara Michnicová,
Beáta Korčeková, Ondrej Jurga

mimo obce Čierne:

Dušan Frančiak – Ivana Bulavová,
Jozef Stročka – Veronika Kromková

Navždy nás opustili...
Pavol Čanecký, František Špila, Katarína Janošcová, Rudolf Jurčík,
Jozef Mrmus, Pavol Kulla, Agnesa Moravcová, Rozália Jurgová,
Štefan Mrmus

Roľnícke družstvo Čierne - Svrčinovec oznamuje občanom,
že v priestoroch družstva v Čiernom (pri rybníku) si môžu prevziať dĺžne nájomné za nájom pôdy do roku 2012, ktoré
vyplácame ako nástupnícky subjekt za Poľnohospodárske družstvo Čierne. Tiež si môžu prevziať riadny nájom za rok
2013. V prípade, že máte záujem uvedené nájmy vyplatiť poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet, kontaktujte nás
na t.č. 0948 028 921.
Ďalej oznamujeme občanom, že od začiatku roku 2014 budeme postupne nahradzovať pôvodné nájomné zmluvy, ktoré
sú stále platné, novými nájomnými zmluvami. Cieľom zmien v nových nájomných zmluvách je hlavne možnosť vyplácania nájmu aj formou naturálií. Teda ponúkame možnosť vyplatenia dohodnutého nájmu v produktoch, ktoré bude družstvo ponúkať na predaj. Jedná sa hlavne o výrobky z ovčieho mlieka, hovädzinu, hydinu živú alebo mrazenú, maštaľný
hnoj a iné. Zmeny sa týkajú tiež výšky ročného nájmu, ktorý je upravený na 10 € za 1ha. Zmenila sa aj výpovedná lehota
pre ukončenie nájmu, ktorá je novou zmluvou upravená na 3 mesiace. Celé znenie novej nájomnej zmluvy nájdete na
vývesnej tabuli obce, alebo priamo v kancelárii družstva, kde vám radi poskytneme širšie informácie.
Do konca roku 2013 pripravujeme a od jari budúceho roku chceme spustiť program vernostných zliav. Všetci vlastníci
pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu s družstvom, budú mať nárok na zľavu na všetky produkty a služby družstva vo výške 10 %. Pre bezproblémové a rýchle fungovanie celého programu je potrebné najskôr previesť celú jestvujúcu databázu nájomných zmlúv do elektronickej formy.
Všetky informácie o družstve, nájomných zmluvách a pripravovaných zmenách vám radi zodpovieme osobne v kancelárii
družstva, alebo si ich môžete spolu s ostatnými informáciami vyhľadať na našej internetovej stránke www.druzstvocs.sk.
Uvedená internetová stránka je funkčná od 01.10.2013.
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Na Vianoce namiesto snehu austrálsky piesok
Urobil to, o čom mnohí Slováci veľmi radi a často hovoria. Zmaturoval na slovenskom gymnáziu, na vysokú školu však nastúpil
v Austrálii. Našu štvortisícovú dedinku Čierne na severe Slovenska vymenil za štvormiliónový Melbourne. Zimné bundy zo
svojho šatníka vyhodil a vianočné darčeky dostáva pod palmami.
S Lukášom Pajánkom som sa porozprávala o tom, z čoho bol
najviac po príchode šokovaný, čo slovenské mu chýba, ale aj
o tom, či sa plánuje niekedy vrátiť späť do rodnej krajiny.
V devätnástich, prakticky hneď po ukončení strednej školy,
si sa pobalil a odišiel na opačný koniec zemegule. To sa príliš
často nevidí. Prečo takýto krok?
Chcel som začať nový život, zažiť niečo pestrejšie, otvoriť si
cestu k viacerým možnostiam. Keby som ostal na Slovensku,
určite by tých možností bolo menej, ako tu v Austrálii. Jedným
z dôvodov bola aj príležitosť zdokonaliť sa v angličtine, s ktorou
sa v dnešnej dobe dorozumiete už takmer všade. Áno, bol to
razantný krok. Ale k takým sa musíme v živote odhodlať, ak
chceme dosiahnuť niečo, po čom túžime.
Ako reagovali Tvoji príbuzní? Pre nich to zrejme nebolo
ľahké.
Ako sa to vezme. Z rodiny, ktorá je na Slovensku, ma časť podporovala, druhá časť tomu celému príliš neverila a snažila sa ma
primäť k tomu, aby som si to celé ešte poriadne premyslel, aby
som neurobil unáhlené rozhodnutie. Teraz už však, po určitom
čase, aj oni pripúšťajú, že moje rozhodnutie bolo správne. Nuž
a príbuzní, ktorých mám tu v Austrálii, boli z môjho rozhodnutia,
prirodzene, nadšení.
V začiatkoch si teda predsa len nebol odkázaný úplne sám na
seba.
Nie. Mám tu otca a dvoch strýkov, ktorí mi pomáhali.
Aj tak to však musel byť šok. O mnohé veci si sa zrazu musel
postarať sám, nie?
Momentálne žijem sám, takže všetky domáce práce, ktoré doma
na Slovensku vykonávala maminka, musím teraz robiť ja. Varenie, žehlenie, pranie, nakupovanie, popritom štúdium, prispôsobovanie sa prostrediu... celkom dosť sa toho nazbieralo.
S čím si mal najväčší problém po príchode do Austrálie?
V prvom rade s jazykom. Hoci som mal aké-také základy angličtiny, stále tu bol rozdielny prízvuk. Pre mňa ako začiatočníka v
angličtine bolo dorozumievanie sa a komunikácia v novom, neznámom prostredí tou najťažšou prekážkou, ktorú som musel
prekonať. Ľahké nebolo ani zvyknúť si na tunajší enviroment,
okolie či multikulturalizmus, s ktorým som sa predtým takmer
vôbec nestretal. No a ďalšia vec, neskutočne vysoké teploty,
najmä v lete. Keď teplomer ukázal 42°C, prekonalo to všetky
moje detské predstavy o pekle.
Medzi Austráliou a Slovenskom je časový posun osem hodín.
Nemal si problém vyrovnať sa s týmto rozdielom?
Len spočiatku. Prvý deň po príchode sa snažíš vydržať hore čo
najdlhšie a spať v noci. Po dvoch – troch dňoch som si však na to
zvykol. Horšie to ale bolo celkovo s mojím organizmom. Neviem, či to bolo spôsobené zmenou tlaku alebo niečím iným, zo
začiatku však telo nereagovalo na podnety tak, ako by malo. Cítil
som sa ako ,,mechom praštený“. Po čase sa však aj toto dalo do
poriadku.
Do Austrálie si odišiel krátko po maturite, tam si aj nastúpil
na vysokú školu. Čo študuješ?

Prišiel som sem v júli, prvé dva mesiace som sa len zoznamoval
s okolím, boli sme sa pozrieť vo Viktórii, v Queenslande, troška
som sa oboznamoval s Austráliou. V septembri som začal navštevovať jazykovú školu, ktorú som mal pôvodne navštevovať
polroka a potom nastúpiť na univerzitu. Ani po tom polroku som
sa však necítil dostatočne zdatný v angličtine, rozhodol som sa
preto ešte pre ďalší polrok anglického kurzu. Ten som skončil
pred niekoľkými týždňami a koncom júla som nastúpil na univerzitu, kde študujem ,,Bachelor of Arts“, čo sú u nás v podstate
humanitné vedy. Pôvodne som chcel ísť na medzinárodné vzťahy, lenže problém bol s mojím zahraničným vzdelaním. Ponúkli
mi teda humanitné vedy, ktoré sú všeobecnejšie, s tým, že ak mi
to pôjde, môžem si neskôr požiadať o preloženie na odbor medzinárodné vzťahy.
Ako na teba reagovalo najbližšie okolie, ľudia, s ktorými si
bezprostredne prichádzal do styku? V dnešnej dobe už asi
pre miestnych v Austrálii nie je žiadnym prekvapením príchod Európana.
Tunajšia rodina bola šťastná. Spolužiaci, tých to príliš netrápilo.
Keďže som chodil na kurz angličtiny, mal som spolužiakov zo
všetkých kútov sveta, no žiadneho z Austrálie. Rusi, Taliani,
Aziati, Ukrajinci, Bielorusi.. Nie je tu však až tak veľa Európanov, ako by sa mohlo zdať. Skôr sem prichádzajú ľudia z Ázie.
Nuž a čo sa týka susedov, to je poriadny rozdiel oproti Slovensku. V dome, kde teraz bývam, som už vyše šesť mesiacov
a vlastne ani nepoznám svojich susedov. Tuná to nie je ako na
Slovensku, kde poznáš minimálne polovicu dediny. Tu nepoznáš
poriadne ani vlastných susedov. Každý si žije svoj život a o iných
sa nestará.
Ako je to s ekologickým myslením Austrálčanov? Aj tam si
ľudia mýlia prírodu so skládkou odpadu?
Popravde, v tomto sa Austrália od Slovenska príliš nelíši. Nie je
to síce až tak zlé, ale čakal som, že tento problém tu už budú mať
vyriešený. Aj tu sa nájdu odpadky na zemi či popri ceste, rýchlo
sa však o ne postarajú. Je samozrejmosťou, že verejné priestranstvá sa čistia každý deň. Človek vie, že aj keď sa tu tie smeti
objavia, čoskoro zmiznú. Orgány sa vedia postarať o to, aby tu
bolo čisto, aj keď ľudí to príliš netrápi. Môže to byť aj tým, že už
spohodlneli, pretože vedia, že o ten odpad sa postará niekto iný.
Aké majú Austrálčania chute? Bryndzové halušky si varíš
sám?
Vlastne ani neviem, či existuje tradičná austrálska kuchyňa.
Možno by sa dala odvodiť od anglickej kuchyne s nejakými
drobnými dochuteniami, lenže okrem Aborigéncov je každý
odniekiaľ, len nie z Austrálie, takže každá rodina si udržiava
svoje tradičné jedlá.
Bryndzové halušky by tu boli hocijaké len nie bryndzové, keďže
bryndzu v pravom zmysle slova som tu ešte nevidel. Ale slovenská komunita sa, samozrejme, vynašla: miešaním rôznych syrov
a iných mliečnych výrobkov sa snažia dosiahnuť aspoň približnú
chuť bryndze. Ja som tu bryndzové halušky ešte nevaril, pripraviť ich len pre jedného by nemalo veľký zmysel.
V Melbourne sa každý rok koná prestížny tenisový turnaj
Australian Open. Bol si sa pozrieť na nejaké zápasy?
Nie, šport ma vôbec nezaujíma, teda okrem ľadového hokeja, ale
to som nanešťastie v nesprávnej krajine.
Viac ako rok si už preč zo Slovenska. Bol si za ten čas
v osobnom kontakte s niekým odtiaľto?
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Návštevu Slovenska mám naplánovanú až v decembri, počas
prázdnin. Tuná sa za mnou chystalo pár kamarátov, ale zatiaľ sa
to ešte nepodarilo zrealizovať, tak uvidíme čo a ako.
So slovenskou stranou ale udržiavaš kontakt aspoň cez internet?
Samozrejme, som v spojení s rodinou aj s kamarátmi.
V čom by si podľa teba mohlo vziať Slovensko z Austrálie
príklad?
Určite vo fungovaní sociálneho systému. Tunajšia vláda sa vie
postarať o svojich občanov, pomerne úspešne riešia aj problém
ilegálneho prisťahovalectva. Takisto majú dobre vymyslený
školský systém. Tu môže študovať každý občan. Nezáleží na
tom, či má peniaze alebo nie. Keď ho prijmú na univerzitu, môže
požiadať štát o finančnú pomoc a ten všetky náklady spojené so
štúdiom za človeka zaplatí. On im to bezúrokovo splatí po ukončení štúdia, keď si nájde prácu.
Teraz by si mohol trošku pochváliť aj Slovensko, nech to
nevyzerá tak, že len v Austrálii je všetko dobré. Čo tunajšie ti
chýba?

informačný kaleidoskop

Samozrejme rodina a priatelia mi neskutočne chýbajú. Čo sa týka
samotného Slovenska, tak je to pravá slovenská zima. Je síce
pravda, že keď som tam, tak na ňu nadávam, lebo dvadsať stupňov pod nulou tiež nie je práve príjemných, ale je to určite lepšie
ako tunajšia zima. Tie naše hory a sneh... o takom dačom tuná ani
nechyrovať. V Austrálii je taká zima, ako u nás jeseň. Šepká sa
síce, že v miestnych horách zahliadli sneh, ale nie je to nič extra.
Napadlo ti, že by si sa vrátil na dlhší čas opäť na Slovensko?
Momentálne na toto neviem odpovedať. Samozrejme, chystám sa
chodievať na Slovensko každý rok na Vianoce, pretože Vianoce
na pláži pri barbecue, to nie je práve podľa mojej chuti. Ale
vrátiť sa natrvalo, to ozaj neviem. Možno ak by sa zlepšila situácia na Slovensku, premýšľal by som o tom. Ale podľa toho, čo
počúvam, nemám chuť vrátiť sa tam nastálo.
Čo plánuješ po ukončení univerzity?
Ak by sa všetko podarilo, rád by som fungoval na osi Austrália –
Slovensko. Možno na ambasáde, prípadne vo firme, ktorá by
mala spojenie so Slovenskom, respektíve s Českom. V rámci
práce by som sa možno aj vrátil na Slovensko, ale stále v spojení
s Austráliou.

Zemiaky nad zlato, krížik v každom príbytku. Kysuce.
,,Och, tie naše Kysuce. Príroda je tu krásna, ale...“ Ale vie byť aj krutá. Ale je tu chudoba. Ale s ľuďmi sa nedá vychádzať. Ale
niet tu práce. Ale nič sa tu neurodí. Ale... Každý, kto tu aspoň pár rokov žil či žije, by vám vedel povedať mnoho „ale“. Ja takisto. Tento článok však nemá byť o žiadnych ale. Tento článok má byť o tom, že nielen príroda na Kysuciach má svoje čaro.
Vyjdete z domu a nech sa vydáte ktorýmkoľvek smerom, o pár minút ste v lese. Po ceste stretnete psíka s mačkou na prechádzke. Tu dokážu zaspať schúlení vedno do klbka, vyhrievajúci sa v posledných teplých
slnečných lúčoch. Tu sa riešia ponad plot odveké problémy našich starých mám, že tie
sliepky zas akosi nenesú. A reku, či to bude tým žitom, alebo sú už ozaj dobré akurát
do polievky. Tu vidíte pred zimou pri chalúpkach pekne uložené polienka dreva, ktoré
počas mnohých pracovných sobôt zviezli otcovia z lesa. Tu neexistujú žiadne ploty
a každý pľac a všetky dvory na ňom sú jedno obrovské ihrisko pre deti od nula do
pätnásť rokov. Tu sa na jeseň zbierajú gaštany a robia sa z nich milé zvieratká, tu sa
vyfarbujú listy nielen prírodou, ale aj detskými rúčkami. Tu sa kašle na anglický trávnik, záleží len na tom, aby bola na dvore trampolína, pieskovisko a farebný bazén. Tu
majú deti svoju vlastnú Tour de France a kto prvý dorazí na ihrisko, je väčší pán ako
prvý pretekár pod Víťazným oblúkom. Tu sa môžete stratiť v lese na dve, tri, štyri
hodiny a v skutočnosti sa nájdete. Tu je povolené spať na ihličí a machu bez toho, aby
vás niekto vyrušil. Tu je v každej dedine centrum tam, kde je pri sebe kostol, krčma
a škola. Tu sú najväčšími sviatkami v roku hody a futbalové derby zápasy proti susednej obci. Tu sa na čaj chodí do lesa, nie do obchodu. Ovocie rastie na stromoch
a zelenina v záhradkách. Tu máte ešte stále ráno namiesto budíka kikiríkanie kohúta.
Tu sa zlato vykopáva spod zeme a volá sa zemiaky. Tu o vás vedia veci, ktoré ani vy
sami o sebe neviete. Tu je to proste tak a inak nie, lebo veď ,,pánko v nedžeľu
v koščale gvarili“. Tu môžete ísť kúpiť ráno rožky a mlieko len v teplákoch
a neučesaní. Tu môžete chodiť bosí po tráve a smiať sa nahlas. Tu sa v zime nedostanete von z vlastného domu, tu je odpratávanie snehu olympijskou disciplínou. Tu sú tie najkrajšie východy slnka a najromantickejšie západy. Tu sa v sobotu pracuje,
upratuje, perie a v nedeľu odpočíva. Tu stále babičky posúvajú guľôčky na ošúchanom ruženčeku. Tu sa chodí po robote do
krčmy ,,na jedno“, hoci sa tým myslí tri. Tu každý každého pozná. A keď nie, určite pozná aspoň jeho brata, mamu, dedka, tetu,
bratranca z tretieho kolena... Tu si vás všetci pamätajú, keď ste boli ešte takíto maličkí ako ,,hen totoľa tvoja neter“. A tu si vás
tak budú pamätať, aj keď budete mať na konte štyri krížiky a dávno zmenený trvalý pobyt. Tu je to proste tak... alebo aj nie.
Každý môže mať na to iný pohľad. Ja sa však vždy budem na Kysuce pozerať ako na miesto, kde sú lesy majestátnymi
a pompéznymi prírodnými katedrálami, kde si ľudia aj napriek svojim vlastným problémom ešte vždy vedia pomôcť, kde televízia neznamená viac ako dobrý susedský rozhovor. Miesto, ktoré ma vždy prijme takú, aká som a hoci by som podľa mnohých ľudí mala byť iná, aj tí ma vždy prijmú. Aj napriek všetkému. Miesto, ktoré je skutočným domovom.
Dominika Mariňáková

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v decembri 2013.

