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bude vás zaujímať...

Príhovor starostu ...
Vážení občania,
dovoľte mi poďakovať sa vám za prejavenú podporu
v komunálnych voľbách. Vaša dôvera je pre mňa veľkým
povzbudením do nasledujúceho obdobia, v ktorom chcem
pokračovať v ďalších aktivitách zameraných na rozvoj našej
obce v prospech všetkých občanov.
Gratulujem novozvoleným poslancom a pevne verím, že
vytvoríme dobrý kolektív, rýchlo a pružne reagujúci na všetky
podnety a výzvy, ktoré máme v pláne realizovať. Taktiež
ďakujem bývalým poslancom obecného zastupiteľstva za prácu,
ktorú urobili v prospech obce. Bola to náročná práca, pretože sa
okrem našich investičných zámerov realizovala aj veľká stavba „Odkanalizovanie Horných Kysúc a privádzač vody“. Skoro 2/3
obce boli zasiahnuté touto stavbou. Od začiatku tohto roka
prebieha výstavba: „Diaľnice D3“. Obec je teda v krátkej dobe
zasiahnutá dvomi veľkými stavbami. Až po odstupe času bude
možné zhodnotiť klady a zápory oboch veľkých investícií.

Výstavba diaľnice by mala skončiť na prelome rokov 2017/2018,
ak bude dodržaný harmonogram prác. Postupne sa dokončí
vývoz zeminy, nastúpi dovoz betónov a oceľových konštrukcií.
Taktiež sa dokončia i zatiaľ nevybudované prístupové cesty, cez
ktoré sa bude presúvať tok materiálu. Tento rok v našej obci bola
často diskutovanou témou aj výstavba betonárne. V súčasnej
dobe prebieha schvaľovací proces na túto stavbu. Betonáreň
bude umiestnená na území obce Skalité - v Čadečke.
Vážení občania,
prajem vám spolu s novozvolenými poslancami obecného
zastupiteľstva požehnané vianočné sviatky a naplnenie
všetkých vašich želaní v roku 2015.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4 zo dňa 30.
septembra 2014
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia
OZ.
2. Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch škôl
a školských zariadení v školskom roku 2013/2014.
3. Informáciu starostu obce o výstavbe obce, o plnení
rozvojového programu.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č.
4/2014.
5. Správu o činnosti komisie finančnej a správy obecného
majetku.
6. Správu o bezpečnostnej situácii v obci.
7. Písomné odvolanie manželov Márie a Karola
Budošových, Čierne 108 voči uzneseniu OZ č.
2/2014/V/1 zo dňa 30. 6. 2014.
II. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Oravcová, Ing.
Peter Moják, Pavol Fonš.

2. Výsledky hospodárenia obce za 1. polrok 2014,
monitorovaciu správu za 1. polrok 2014 a výročnú
konsolidovanú správu za rok 2013.
3. Úpravu rozpočtu obce Čierne č. 4/2014 podľa
predloženej prílohy č. 1.
4. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES
Čierne za I. polrok 2014.
5. Udelenie ocenení nasledovne:
- Cenu obce p. Anne Gazdaricovej, bytom
Čierne č. 1029.
- Cenu starostu obce: Františke Ganderákovej,
bytom Čierne 694.
- Ocenenia za významný podiel na spoluúčasti
na rozvoji obce p. Danute Rabin, Janovi
Gazurovi a Mgr. Józefovi Polokovi (ďakovné
listy + vecné ceny).
6. Funkčné obdobie všetkých členov komisií obecného
zastupiteľstva je zhodné s funkčným obdobím
poslancov obecného zastupiteľstva.
7. Žiadosť p. Oľgy Getinovej - Pohrebná služba Harmónia,
Čierne 726 o prenájom nebytových priestorov
v bývalom KD Čierne Vyšný koniec na skladové účely
o výmere 25 m2 so začiatkom prenájmu od 1. 10. 2014
v zmysle VZN obce č. 1/2014 o nájme nebytových
priestorov.
8. Zámer odpredať časť pozemku č. KNC 4795/2
zastavaná plocha o výmere 10 m2 kat. územie Čierne

ČAS

str. 3

z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
schválených Zásad hospodárenia s majetkom obce
Čierne. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že daný
pozemok bude súčasťou zámennej zmluvy a pozemok
KNC 526/2 trvalý trávny porast o výmere 99 m2, ktorá
bude slúžiť ako súčasť miestnej komunikácie. Výmera
pozemku, cena a kupujúci budú schválení na ďalšom
zasadaní obecného zastupiteľstva podľa zhotoveného
geometrického plánu.
9. Na základe čl. 4 písm. A odst. 1 bodu b) Zásad
hospodárenia s majetkom obce Čierne odkúpenie
pozemku č. KNC 526/2 trvalý trávny porast o výmere
99 m2 od vlastníkov: Jána Kubalíka, bytom Oščadnica
581 a manž. Mgr. Michaely Kubalíkovej, bytom Čierne
1036 za cenu 13,- €/1m2.
10. Na základe čl. 4 písm. A odst. 1 bodu b) Zásad
hospodárenia s majetkom obce Čierne odkúpenie
pozemku č. KNC 4576/30 trvalý trávny porast o
výmere 21 m2 od vlastníkov: Ľubomíra Slanináka,
bytom Okružná 104/C Čadca a manž. Marcely
Slaninákovej, bytom Kukučínova 32/10 Čadca za cenu
15,- €/1m2.
11. Na základe čl. 4 písm. A odst. 1 bodu b) Zásad
hospodárenia s majetkom obce Čierne odkúpenie
pozemku č. KNC 1343/3 orná pôda o výmere 289 m2
a KNC 1343/2 orná pôda o výmere 38 m2 od Márie
Mackovej, bytom Čierne 13 za cenu 10,- €/1m2.
12. Ukončenie nájomnej zmluvy bytu č. 12 v nadstavbe MŠ
Čierne č. 169 s Jurajom Liščákom a manželkou Žofiou,
Čierne 169/12 k dátumu 30. 9. 2014.
13. Ukončenie nájomnej zmluvy bytu č. 19 v nadstavbe MŠ
Čierne č. 169 s Jaroslavom Kadelom, bytom Čierne
169/19 k dátumu 30. 9. 2014.
14. Prenájom bytu č. 12 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 p.
Martinovi Štrbovi, bytom Čierne 134 od 1. 10. 2014.
15. Prenájom bytu č. 19 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 p.
Pavlovi Stráňavovi a manž. Kataríne, bytom Čierne 41
od 1. 10. 2014.
16. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove
Domu služieb č. 141 s p. Danielom Lašom, Skalité 1299
s výpovednou lehotou podľa zmluvy o nájme.
III. p o v e r u j e:
1. Prednostu ObÚ Ing. Jozefa Kubicu písomne odpovedať
na odvolanie manželov Karola a Márie Budošových,
bytom Čierne č. 108 zo dňa 16. 7. 2014 na uznesenie
č. 2/2014/V/1 zo dňa 30. 6. 2014.
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
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-

Všeobecne záväzné nariadenie č.
hospodárenia s majetkom obce Čierne.

3/2014

Zásady

-

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o výške príspevku a spôsobe
poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od
5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce Čierne.

Dňa 13. novembra 2014 sa konalo obecné zastupiteľstvo
v Čiernom. Po prejednaní bodov programu poslanci schválili
tieto uznesenia, v ktorých obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia
OZ.
2. Informáciu starostu obce o výstavbe obce, o plnení
rozvojového programu.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č.
5/2014 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce na roky 2015 - 2017.
4. Správu o činnosti komisie obchodu, služieb, cestovného
ruchu a bytovej.
5. Rozpočet obce a programový rozpočet obce Čierne na
roky 2016 - 2017.
II. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Milan Jurga, Mgr. Dana
Oravcová, Mgr. Ján Valent.
2. Úpravu rozpočtu obce Čierne č. 5/2014 podľa
predloženej prílohy č. 1.
3. Rozpočet obce a programový rozpočet obce Čierne na
rok 2015.
4. Rozpočet Príspevkovej organizácie TES Čierne na rok
2015.
5. Prevod majetku obce Čierne z dôvodu hodného
osobitného zreteľa na základe § 9a, odst. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. v znení noviel a Zásad
hospodárenia s majetkom obce Čierne za účelom
odpredaja tohto majetku žiadateľom Ján Kubalík, bytom
Oščadnica 581 a manž. Mgr. Michaely Kubalíkovej,
bytom Čierne 1036: pozemok parc. č. KNC 4795/2 zastavaná plocha o výmere 10 m2 v k.ú. Čierne za cenu
13,- €/1m2 do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov. Prevod majetku - parcela KNC 4975/2 zastavaná plocha o výmere 10 m2 bude vykonaný
zámennou zmluvou s pozemkom KNC 526/2 - trvalý
trávnatý porast o výmere 99 m2, ktorý bude súčasťou
miestnej komunikácie. Oddelenie jednotlivých parciel
rieši geometrický plán č. 19/2014 zo dňa 6. 11. 2014.
6. Predbežný súhlas s umiestnením telekomunikačného
kontajnera Ministerstva vnútra SR v katastri obce
Čierne - parcela KNE 7057/1 ostatné plochy v blízkosti

str. 4

ČAS

telekomunikačného stožiara spoločnosti O2 predpokladaný záber pozemku 5m x 3m = 15m2
(veľkosť kontajnera 2,5 m x 2,5 m) na základe žiadosti
spoločnosti RCTT, s. r. o. Teslova 19 Bratislava.
7. Žiadosť Základnej školy s MŠ Čierne - Vyšný koniec
o vrátenie 50 %, t. j. 3,50 € z nájmu za telocvičňu
vyberaného podľa schváleného VZN č. 1/2014 na
čiastočné pokrytie nákladov na elektrickú energiu
a vodu.
8. Začlenenie hokejbalového družstva HBK Čierne
Medvede do štruktúry Športového klubu Čierne ako
hokejbalového oddielu.

bude vás zaujímať...

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

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne o miestnych
daniach na kalendárny rok 2015.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Vážení občania,
od budúceho roka obec Čierne plánuje zaviesť zber papiera výmenným spôsobom. To znamená, že za určité množstvo
papiera občan dostane podľa výberu – toaletný papier, vreckovky alebo utierky. Papier do výmenného zberu tvoria:
noviny, časopisy, letáky a knihy bez kartónov a textilných častí.
V deň výmeny musí byť papier pevne zviazaný v balíčkoch, ktoré budú na mieste odvážené a vymenené nasledovne:
- za 3 kg papiera – 1 kotúčik toaletného papiera,
- za 1 kg papiera – 1 balíček vreckoviek,
- za 10 kg papiera - 1 balík utierok.
Dátum výmeny papiera je plánovaný na február 2015. Presný dátum bude oznámený na internetových stránkach obce
a v obecných výveskách.

Správa miestnej volebnej komisie v Čiernom o platnosti volieb na starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali dňa 15. 11. 2014.
Miestna volebná komisia predkladá výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Okrsok 01 Okrsok 02
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
1189
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
575
Počet odovzdaných obálok
575
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby ob. zastup.
555
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 572

Okrsok 03

Spolu

1169
542
542
539
536

1117
493
492
485
484

3475
1610
1609
1579
1592

365
171

354
130

1084
508

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
1. Pavol Gomola, Ing. (SMER-SD, KDH, SNS)
2. František Kužma, Ing. (SDKÚ-DS)

365
207

Za starostu obce Čierne bol zvolený Pavol Gomola, Ing., s počtom 1084 platných hlasov.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:

ČAS

str. 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Milan Jurga (KDH)
Ján Ďurica (nezávislý kandidát)
Peter Najdek, Mgr. (KDH)
František Kužma, Ing. (SDKÚ-DS)
Jozef Bazger (SMER-SD)
Dana Benková (KDH)
Peter Moják, Ing. (KDH)
Peter Putyra (SMER-SD)
Dana Oravcová, Mgr. (SMER-SD)
Pavol Kulla, Mgr. (KDH)
Marcela Voreková, Mgr.(SMER-SD)

bude vás zaujímať...
190
262
128
181
182
128
131
120
63
157
106

189
171
168
147
135
215
129
145
126
110
106

175
83
126
93
95
61
141
114
177
76
125

554
516
422
421
412
404
401
379
366
343
337

128
62
154
78
161
165
80
145
39
163
51
76
99
30
135
39
31
84
36
22
23
38
28
13
14

322
307
301
296
295
268
250
235
233
232
230
229
200
194
193
187
187
165
147
138
121
109
91
89
66

Mená náhradníkov – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Pavol Fonš (KDH)
Miroslav Kužma, JUDr. (SIEŤ)
Róbert Tatarka (KDH)
Jozef Kráľ (KDH)
Renáta Šubíková, Mgr. (PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ)
Ľubomír Kultan, Mgr. (SMER-SD)
Jana Tatarková, Mgr.(nezáv. kandidátka)
Michal Ganderák (SMER-SD)
Miroslav Hlúšek, Ing. (SDS)
Alojz Laš, (SMER-SD)
Martin Jurga, Ing. (SMER-SD)
Tomáš Najdek (KDH)
Peter Časnocha, Ing., PhD. (KDH)
Viera Čarnecká (nezávislá kandidátka)
Milan Moravec (SMER-SD)
František Kadela (SMER-SD)
Milan Benko (PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ)
Marta Priečková (PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ)
Pavol Laš (KDH)
Ivan Cyprich, Ing. (SDS)
Pavol Oravec (SMER-SD)
Andrea Šmatlavová (KSS)
Anna Urbanková (SDKÚ-DS)
Anežka Fonšová (SDKÚ-DS)
Miroslav Poláček (SaS)

70
132
49
134
55
39
68
41
114
26
117
40
46
103
19
53
62
48
30
74
71
28
23
55
39

124
113
98
84
79
64
102
49
80
43
62
113
55
61
39
95
94
33
81
42
27
43
40
21
13

Miestna volebná komisia konštatuje, že vo voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2014, bol zvolený starosta obce Čierne a 11
poslancov obecného zastupiteľstva.
Jozef Kubalík, predseda MVK Čierne

POZVANIE
Obec Čierne v spolupráci s Farským úradom Čierne si vás dovoľujú srdečne pozvať na vystúpenie
vokálneho súboru Gregoriana z Košíc, ktorý vystúpi dňa 27. decembra 2014 o 15.30 hod. v Kostole sv.
Petra a Pavla v Čiernom..
Srdečne vás všetkých pozývame.
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duchovné slovo

Nenásilie v Reči na vrchu - Mt 5, 39b: «Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.»
O kresťanoch dnes, zvlášť katolíkoch, sa myslí, že podľa ich viery a Kristovho príkladu utrpenia by mali byť takisto pripravení znášať utrpenie a každé ponižovanie. Ale je to naozaj tak aj podľa evanjelia?
Počas súdneho procesu s Ježišom nejednali v rukavičkách, ale Ježiš sa napriek tomu slovne bránil: «Jeden zo sluhov,
čo tam stál, udrel Ježiša po tvári a povedal: „Tak odpovedáš veľkňazovi?“ Ježiš mu odvetil: „Ak som zle povedal, dokáž, čo bolo
zlé, ale ak dobre, prečo ma biješ?!“» (Jn 18,22n). A tu už vidíme, ako Ježiš reaguje na násilie páchané priamo na ňom. Celý
nasledujúci komentár obsahuje jedno z najdôležitejších posolstiev evanjelia - a to - povolanie riešiť násilie v akejkoľvek forme nie
pasívne, mysliac pri tom na klamlivé sebaposväcovanie, akési zvyšovanie nábožnosti v očiach Boha, ktorému sa to má akože
páčiť (táto forma utrpenia nie je totiž v zhode s evanjeliom), ale naopak - prostredníctvom aktívneho, činného nenásilia ochraňovať ľudské práva a dôstojnosť tak seba ako aj, a hlavne, tých najzraniteľnejších.
K tomuto nám poslúži úryvok z Matúšovho evanjelia včleneného do veľkého systému tzv. Reči na vrchu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Kristovho morálneho posolstva. Píše sa v ňom: «Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.»
(Mt 5, 39b)
Treba si sprítomniť kultúrno - sociálny kontext, v ktorom bola daná veta vyslovená. V Mišne - židovskej zbierke výrokov
rabínov z 3. storočia po Kristovi, ktorá ale obsahuje aj časovo staršie vyjadrenia, čítame: «Ak muž dostane úder päsťou, treba to
vykompenzovať jednou selou. (...) Za jednu facku do tváre, treba dať 200 sus. Ak je zaucho dané hánkou ruky, treba dať 400
sus.» Pričom v tej dobe platilo: 1 sela sú 4 sus; 1 sus je cena jednodňovej práce.
Táto stať patrí k tzv. pravidlám o náhrade úmyselného a neúmyselného poškodenia človeka. Pri úmyselnom fyzickom
poškodení bolo treba platiť za bolesť, liečebné náklady, stratu času v zamestnaní a z morálneho hľadiska za verejnú potupu - za
ublíženie na cti. V oblasti Stredozemia bola česť centrom systému sociálnych hodnôt, pričom hodnota človeka bola určovaná
v závislosti od spoločnosti, v ktorej žila - to ju robilo veľkou v očiach seba a druhých, alebo ničím. Naopak v dnešnej individualistickej postmodernej dobe osoba pripisuje sebe samej vlastnú hodnotu.
V Mišne je zaujímavé, ako sa hodnotí zaucho: Agresor musí zaplatiť 200 sus, čiže plat asi za jeden rok oproti úderu
päsťou, za ktorý bolo treba zaplatiť len 4 sus - čiže asi týždňovú plácu. Fyzický rozdiel je jasný - ale prečo teda taký rozdiel
v peňažnom zadosťučinení? Zohráva tu úlohu jedno kľúčové slovo: Urážka. Kto dáva zaucho, musí nahradiť poškodenie cti.
Úder päsťou - čiže klasická bitka bola zákonodarcom tolerovaná na vyriešenie problémov medzi chlapmi. Ale úder rukou
do tváre je pokutovaný 50-násobne viac! Potupa medzi osobami v rovnakom sociálnom postavení nebola tolerovaná. Dokonca
ak bolo zaucho dané hánkou pravej ruky na pravé líce protivníka, je pokuta ešte zdvojnásobená - až na sumu 400 sus, čiže
sumu dvojročného platu! A toto je situácia v Matúšovom evanjeliu.
Avšak táto normatíva mohla byť aplikovaná, len ak agresor a ponižovaný boli slobodnými ľuďmi rovnakého spoločenského postavenia. Pri otrokoch platila zásada: Otroci by nemali byť odškodnení za urážku na cti. Teda v logike cti nadriadený
mohol beztrestne ponížiť podriadeného. Pán otroka, manžel manželku, otec deti... Dokonca takéto gestá poníženia boli vyžadované ako ukážka poriadku dôstojnosti. Nebol za to žiadny postih, lebo tu nebol žiaden priestupok v hierarchii cti. Tí, ktorí dostali
zaucho, museli skloniť hlavu a s odovzdanosťou akceptovať poníženie. Takéto urážky na verejnosti boli veľmi časté, lebo nad-
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riadený si aj takto kompenzoval na slabších a jemu podriadených svoju zlosť a hnev voči seberovným, ktorých nemohol verejne
ponížiť, lebo by prišiel o veľkú časť svojho majetku.
A Ježiš do takejto situácie navrhuje nadstaviť aj druhé líce. Predstavte si túto situáciu: Váš nadriadený vás na verejnosti
ako menejcenného poníži fackou hánky pravej ruky. A vy mu nadstavíte aj ľavé líce!!! Aké reakcie to vyvolá v agresorovi a okolostojacich? Na prvom mieste - prekvapenie. Ponuka druhého líca nebola vôbec predpokladaná. Napadnutá osoba vystupuje
z kultúrneho rámca svojej doby a preberá iniciatívu, aby znegovala svojho agresora svojou morálnou prevahou!
Ten, kto nadstaví aj druhé líce, rúca spoločensko - sociálne predpoklady, ktoré priznávajú agresorovi moc ponižovať.
Jeho gesto je výzvou. Iniciatíva je teraz v rukách toho, kto bol považovaný za menejcenného. On ukazuje, že jeho hodnota nepadá zauchom. Ako kresťan si je totiž vedomý svojej hodnoty v očiach Boha - ako Božieho syna a dcéry. A ten vie, že «všetko je
vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží» (1Kor 13,22n).
Aj ďalšie podobné evanjeliové príklady - ísť druhú míľu, dať aj plášť, neodporovať Zlému - nie sú morálnymi normami,
aby sme robili presne to, čo nám kážu, ale sú náčrtom pre ponižovaného a bezradného človeka v napohľad neriešiteľných situáciách, v ktorých sa ukazuje, ako Božia moc môže pôsobiť. A tá podľa evanjelií vždy pôsobí v aktívnom nenásilí. Takéto gestá, ak
sa opakujú, strácajú totiž svoj provokatívny rozmer. Nesmú sa stať zvykom, čnosťou a už vôbec nie normou ako konať v takej
situácii, pretože by stratili svoju silu MOMENTU PREKVAPENIA a VYNALIEZAVOSTI. A o tieto dve veci v evanjeliu ide.

Bohoslužby počas vianočných sviatkov 2014:
St 24/12

22,00 Vyšný

24,00 Farský

Št 25/12

7,20

Farský

8,45

Farský

10,15 Vyšný

Pi 26/12

7,20

Farský

8,45

Farský

10,15 Vyšný

So 27/12

15,00 Zágrunie

Ne 28/12

7,20

8,45

Farský

10,15 Vyšný

Ut 30/12

17,30 Vyšný

St 31/12

15,00 Farský - poďakovanie za rok 2014

Št 1/1

7,20

Farský

8,45

Pi 2/1

7,30

Vyšný

17,30 Farský

So 3/1

15,00 Zágrunie

Ne 4/1

7,20

Farský

Farský

8,45

Farský

Farský

10,15 Vyšný

10,15 Vyšný

vdp. Radovan Petrek, správca farnosti
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Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Exkurzia do ČOV v Čadci
Žiaci ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec aj v tomto školskom roku
pokračujú v tradícii „výjazdov za poznaním“. Dňa 10. októbra 2014
ôsmaci navštívili čističku odpadových vôd v Čadci. Pracovníci ČOV
ich postupne oboznamovali so všetkými fázami, ktorými prechádza
znečistená voda. Prezreli si miesto prítoku, mechanické, biologické
aj chemické čistenie vody. Zoznámili sa s produktmi, ktoré pri čistení vody vznikajú - kal a plyn - i s ich ďalším spracovaním a získali
množstvo nových, zaujímavých poznatkov. Najsilnejším zážitkom
bolo porovnanie kvality vody prichádzajúcej do čističky, ktorej
farbu, zápach a zloženie ťažko opísať a vody vypúšťanej do rieky
Kysuca.

Jablkové dni v ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec
Čas tečie ako voda. Nastalo jesenné obdobie, keď sa zberá úroda. Aj v našej škole sme sa tešili z toho, čo sa urodilo. V rámci
vyučovania OBN si deviataci overovali svoje teoretické poznatky
v praxi. Neporušili tradíciu a nachystali Jablkové dni pre mladších
žiakov. Pripravili plno dobrých jablkových koláčov, ktoré zasýtili
nejedno bruško. Koláče sa ochutnávali počas veľkých prestávok na
jednotlivých poschodiach. V dňoch od 14.-16. 10. predávali žiaci
9.A triedy a od 20.-22. 10. si tieto pozície úspešne vymenili
s 9.B.triedou. Každý maškrtný jazýček si prišiel na svoje! Znova sa
potvrdilo, že jabĺčko je dobrota sladká, šťavnatá a hlavne zdravá.
Žiaci si takto pripomenuli hodnotu „obyčajného“ jablka. Nezabudnime si ho každý deň pribaliť do školskej tašky! Veď zimné dni sú
už tu a naše telo potrebuje veľa vitamínov.
Spracovali: Laura Petráková z 9.A a Kristína Kyrisová z 9.B.

Potulky po Kysuciach
Dňa 29. októbra sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili exkurzie
„Potulky po Kysuciach“.Exkurzia bola zameraná na spoznávanie
prírodných a kultúrnych zaujímavostí nášho regiónu. Príjemnou
spoločnosťou bol aj člen CHKO Kysuce Mgr. Peter Drengubiak.
Žiaci navštívili Kamenné gule v Milošovej, Vodnú nádrž Nová Bystrica, Vychylovku a orloj v Starej Bystrici, ktorý mali možnosť vidieť v plnej paráde. K vydarenému priebehu celej akcie prispelo
nielen pekné jesenné počasie, ale aj žiaci svojím zodpovedným
prístupom a správaním.
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
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Exkurzia Bratislava
Vo štvrtok šiesteho novembra sa žiaci ôsmeho ročníka a niekoľko
žiakov deviateho ročníka boli spolu s učiteľmi pozrieť v Národnej rade
Slovenskej republiky. Žiaci vyskúšali ministerské stoličky, porozprávali sa s pánom poslancom Matovičom a pánom Sulíkom, stretli sa
s novinármi, ktorí sa hneď informovali, odkiaľ sme a na naše prekvapenie poznali Kysuce aj Čadcu. Po prehliadke NR SR sme spoločne
navštívili našu národnú pamiatku sídliacu vedľa NRSR, boli sme na
Bratislavskom hrade, kde sme obdivovali pozlátenú výzdobu, majestátne zrkadlá, obrazy, výhľad z veže na Bratislavu a mnoho iného.
Neskôr naše kroky viedli do Modry, kde sa nachádza Múzeum Ľudovíta Štúra, veľkého národovca a človeka s veľkým srdcom, kodifikátora spisovnej slovenčiny, poslanca....
Obohatení o nové poznatky a plní splnených očakávaní sa žiaci podvečer vrátili domov a niektorí vyhlásili, že sa tam čoskoro vrátia, pretože si vyhliadli ministerské stoličky.
Vypracovala: Mgr. Beáta Miková, fotografie Mgr. Ľubomír Belko

Jump to the world
Dňa 21.11. 2014 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili akcie„ Jump to
the world“ v KERICu Čadca. Podujatie bolo zamerané na precvičenie
jazykových zručností žiakov. Deti odhaľovali tajomstvá kontinentov
pod vedením lektorov. Ocitli sa v prostredí, kde bola dôležitá nielen
dobrá úroveň anglického jazyka, ale aj všeobecný prehľad
o jednotlivých kontinentoch sveta. Po vyriešení všetkých úloh
a získaní máp jednotlivých kontinentov všetky skupiny úspešne poskladali mapu sveta. Žiaci boli plní úžasných zážitkov a nových skúseností. Sme radi, že sme mali možnosť sa tohto podujatia zúčastniť.
Mgr. Stanislava Krčmáriková

Sme proti drogám
V stredu 24. 11. 2014 sa žiaci 8.A a 8.B triedy zúčastnili besedy o protidrogovej prevencii. Naše kroky smerovali do Domu kultúry
v Čadci, kde prebiehala beseda s dvoma liečenými narkomanmi. Hovorili o drogách, liečení sa z drogovej závislosti a o tom, ako im
táto návyková látka zmenila život. Beseda sa niesla formou diskusie, kde sa žiaci pýtali rôzne otázky na tému: droga, závislosť, liečenie. Veríme, že žiaci si z tejto besedy odniesli ponaučenie a získané informácie ako nepodľahnúť drogám zužitkujú v ich reálnom
živote.
Mgr. Budošová, Mgr. Belko, Bc. D. Oravcová

Svetový deň prvej pomoci
Tak ako každý rok sme pri príležitosti svetového dňa prvej pomoci
deťom v našej materskej škole Čierne - Vyšný koniec zorganizovali
praktickú ukážku zameranú na prvú pomoc, ochranu zdravia a
pomoc pri bežných poraneniach. V rámci spolupráce so základnou
školou nám ukážku prvej pomoci predviedli žiaci zo zdravotníckeho
krúžku, ktorý vedie pani učiteľka L. Bestvinová. Žiaci deťom jednoduchým spôsobom a názornými ukážkami predviedli ako postupovať pri drobných poraneniach, odreninách, zlomeninách. Obozná-
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mili deti s obsahom lekárničky, vysvetlili a názorne predviedli, čo je to stabilizovaná poloha a masáž srdca. Deti mali možnosť vyskúšať si obväzovanie nohy, ruky, ako zastaviť krvácanie z nosa, umelé dýchanie a masáž srdca na figuríne a taktiež sa dozvedeli ako
privolať prvú pomoc k zranenému. Deti pozorne počúvali a aktívne sa zapájali do činností. Malí zdravotníci tak získali informácie
o tom, čo je zdravie, ako si ho majú chrániť, ako predchádzať úrazom a ako ošetriť jednoduché poranenia.
Za kolektív materskej školy napísala Bc. Veronika Rokyčáková

Stretnutie s dôchodcami v našej materskej škole Čierne - Vyšný koniec pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším
Dňa 10.11.2014 sme do našej materskej školy pozvali bývalé pani zamestnankyne - dôchodkyne, pani Františku Ganderákovú a pani
Alojziu Jurgovú.
Pani Ganderáková v našej materskej škole kedysi pracovala ako kurička a pani Jurgová pracovala ako učiteľka. Obidve dôchodkyne
pozvanie s radosťou prijali a prišli medzi deti. Pani Ganderáková
dokonca prišla oblečená v dobovom oblečení- v kroji, aby deťom
ešte viac priblížila dávnu dobu.
Stretnutie sa konalo na veľkej chodbe v MŠ a zúčastnili sa ho všetky deti z jednotlivých tried. Dôchodkyne privítala p. uč. Mária Hájková, ktorá zároveň vysvetlila deťom, prečo k nám tieto tety - babičky prišli.
Potom nám dôchodkyne porozprávali o minulosti -o tom, ako sa žilo
kedysi, ako museli pomáhať pri gazdovstve - pásť kravy, husi, ovce
a robiť na poli. Porozprávali deťom, z ktorých častí sa skladá kroj
a zaspievali deťom piesne v čierňanskom nárečí.
Na záver príjemného posedenia sme si na pamiatku urobili spoločnú fotografiu, poďakovali sme im za to, že k nám prišli a uctili sme
si ich malou kytičkou a popriali im zdravie.
Za kolektív MŠ napísala Mgr.Renáta Čanecká

Základná škola Čierne - Ústredie
Vedou a technikou k spoločnému rozvoju
12. septembra 2014 navštívili Základnú školu Čierne – Ústredie
pracovníci hvezdárne vo Valašskom Meziříčí. V rámci cezhraničnej spolupráce s hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste predstavili žiakom dva vzdelávacie programy: Robotika
a Spektroskopia. Robotike sa venovali žiaci deviateho ročníka.
Na troch vyučovacích hodinách programovali LEGO robotov,
ktoré ich snahu odmenili presným splnením zadania. Nie vždy sa
všetko podarilo a o to bola radosť väčšia, ak to bolo na prvýkrát.
Napokon si ešte vyskúšali ovládanie robotickej ruky pomocou
počítača. Trojhodinovku žiaci zavŕšili súťažou o najvyššiu vežu
postavenú robotickou rukou za určitý čas. Deviatakov vystriedali
ôsmaci, ktorí práve tento školský rok začali fyziku témou Optika.
V tomto programe sa dozvedeli o využití spektroskopie v praxi
a po krátkej prednáške si všetko aj sami vyskúšali. Každý žiak
dostal malý spektroskop, ktorým si mohol pozrieť spektrum žiarenia rôznych plynov. Podľa obrázka spektier určovali, aký plyn

v trubici žiari. Okrem toho, že sa dozvedeli nové a zaujímavé
informácie, vyskúšali si aj svoje bádateľské zručnosti.
Mgr. Eva Gábrišová

Divadelné predstavenie
Prijali sme ponuku Divadelného centra Martin a dňa 18.9.2014
sa žiaci zo Základnej školy Čierne – Ústredie zúčastnili anglickoslovenského divadelného predstavenia TheEgg on the Trip (Ako
išlo vajce na vandrovku). Klasický ľudový príbeh o priateľstve
a odvahe sa prihovára deťom ľahkým a zrozumiteľným jazykom.
Použitá slovná zásoba, základné slovesné časy a nenáročné
anglické frázy umožnili využiť vedomosti nadobudnuté počas
vyučovania angličtiny a priblížili žiakom angličtinu veľmi atraktívnym spôsobom. Predstavenie bolo vtipné, dynamické
a interaktívne, plné piesní. A my sa už tešíme na záhradkársku
drámu o dedkovi a jeho repke, ktorú plánujeme na jarné obdobie.
Ing. Beáta Jakubcová
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Tvoja správna voľba
V dňoch 7.10. a 9.10.2014 sa žiaci 4.A a 3.A triedy ZŠ Čierne –
Ústredie zúčastnili zaujímavej prednášky „Tvoja správna voľba“
na polícii v Čadci. Príslušníčky Policajného zboru pod vedením
p. Zlochovej zábavnou formou prezentovali problematiku drog
a iných závislostí. Žiaci sa dozvedeli o nebezpečenstve drog
a ich vplyve na zdravie človeka. Zaujímavosťou boli pokrivené
zrkadlá. Deti si vyskúšali aj okuliare, v ktorých sa cítili ako človek
po požití alkoholu. Aj touto formou sa snažíme, aby žiaci
1.stupňa ZŠ poznali nebezpečenstvá drog a iných škodlivých
látok na ľudský organizmus.
Mgr. Anna Sulková, koordinátorka protidrogovej prevencie

Divočina zachráni svet
Dňa 17.10.2014 žiaci 4.A triedy ZŠ Čierne - Ústredie navštívili
putovnú výstavu „Divočina zachráni svet“ v tunajšej knižnici.
Úvod výstavy návštevníkov oboznámil s rozdielmi medzi umelým
a prirodzeným lesom. Séria fotografií poukázala na rozmanitosť
prirodzeného lesa a jeho živých i neživých častí, bez ktorých by
les nebol lesom. Výstava bola spojená s premietaním filmu Vlčie
hory, ktorý sa natáčal tri roky na hraniciach Ukrajiny, Slovenska
a Poľska. Pani Bobulová pripravila žiakom pestrý program aj so
súťažami , za čo jej patrí veľká vďaka.
Mgr. Anna Sulková, triedna učiteľka 4.A

Vianočné tvorivé dielne - ďalší úspešný „anjelský“ ročník
Dňa 28. 11. 2014 sa v Základnej škole Čierne -Ústredie konal
ďalší ročník Vianočných tvorivých dielní. Pani učiteľky si opäť
pripravili množstvo originálnych nápadov. Deti aj ich rodičia
maľovali, lepili, strihali, vyšívali, skladali... Popri tvorení si mohli
pochutnať na dobrých koláčikoch a voňavom čajíku, urobiť si
radosť nákupom originálnych výrobkov v malom obchodíku .
Tento rok bolo toto výnimočné podujatie spestrené nádhernou
súťažou s názvom „ Najkrajší anjel“. Zapojilo sa do nej takmer
100 detí, ktoré svoje predstavy o najkrajšom anjelovi priniesli do
školy v podobe krásnych výtvarných dielok. Tie boli vystavené
a všetci návštevníci dielní ich mohli nielen obdivovať, ale aj oceniť svojím hlasom. Najúspešnejší tvorcovia budú odmenení.
Pracovno-vianočnú atmosféru okrem krásnych anjelikov dotváral
úsmev, dobrá nálada a nezištnosť... Bezhraničná fantázia, zážitky, radosť... Aj tak môžeme definovať tradičné tvorivé dielne,
ktoré organizuje naša škola každý rok. Veľká vďaka všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto „anjelskom
podujatí“.
Ing. Jana Kužmová
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Na exkurzii v zahraničí ☺
Opäť v spolupráci s hvezdárňou v Kysuckom Novom Meste
a hvezdárňou vo Valašskom Meziříčí mohli žiaci absolvovať
exkurziu aj do zahraničia. Vďaka vzájomnej spolupráci na spoločnom projekte „Brána do vesmíru“ sme mali možnosť navštíviť
hvezdáreň vo Valašskom Meziříčí. Pri návšteve geoparku
v areáli hvezdárne sa deti dozvedeli o vzniku a vrásnení Karpát.
Nasledovala prehliadka obnovených priestorov hvezdárne
s výstavou objektov Slnečnej sústavy a veľmi zaujímavými vesmírnymi váhami. Kto sa odvážil a postavil sa na váhy, zistil nielen svoju hmotnosť na našej Zemi, ale aj na Slnku, Mesiaci,
kométe, asteroide, Jupiteri ap. Deti zaujala aj výstava amonitov,
lastúrnikov a ulitníkov, ktoré geológovia získali zo slovenských
a moravských kameňolomov. Napokon sme si pozreli aj veľmi
zaujímavé slnečné hodiny a makety planét Slnečnej sústavy
v areáli hvezdárne. Síce premrznutí, ale plní nových informácií,
sme sa šťastlivo vrátili domov.
Mgr. Eva Gábrišová

Ani deväť rokov nás neodradilo
Projekty ekologickej výchovy realizujeme na našej základnej
škole už od roku 2005. Vzdelávanie našich žiakov v ekologickom
duchu prinieslo veľa dobrého. Viac rokov sme úspešne spolupracovali s firmami ASA a Kuruc Company, pre ktoré sme zbierali cenné druhotné suroviny. V roku 2010 sme sa zapojili do školského recyklačného programu Recyklohry. Program zvyšuje
vedomosti našich žiakov o triedení nebezpečného odpadu, akým
batérie a elektrozariadenia sú, a zároveň bezplatne zaisťuje ich
odvoz a recykláciu. Zapojili sme sa aj do plnenia kreatívnych
úloh z oblasti triedenia a recyklácie odpadov. A tak sme vyrábali
karnevalové masky z odpadových materiálov, intenzívnym zberom batérií a elektrozariadení sme oslávili Deň zeme, podporili
sme vzdelávanie chudobných detí v Afrike charitatívnou odpadovou šarkaniádou.
Za nazbierané elektrozariadenia, batérie a splnené úlohy sme
získali body, za ktoré sme pre našich žiakov obstarali učebné
pomôcky a vybavenie pre voľný čas.
Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma
vyradené elektrospotrebiče a batérie, venujte ich svojim deťom.
Ochránite životné prostredie a svojim deťom pomôžete získať
body na nákup učebných pomôcok a hier.
Naše úspechy v školskom roku 2013/2014:
Papier: 1500 kg /vymenili sme za 260 ks toaletného papiera/
Batérie: 90 kg
Elektrozariadenia: 340 kg
Pomarančová kôra: 37 kg
Vrchnáky z PET fliaš: 40 kg
Mgr. Božena Časnochová, koordinátor ENV
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Poznávame históriu Slovenska
Mesiace september a október už tradične patria v našej škole
dejepisným exkurziám. Ani tento rok nebol výnimkou. Spolu
s ôsmakmi a deviatakmi sme sa vybrali dolu Váhom, nie na plti
ako naši predkovia , ale autobusom. Zakotvili sme na hrade
Beckov.Trochu nás postrašili duchovia hradných pánov. Keď
sme sa oslobodili z ich zajatia,našli sme prístav v Matúšovom
kráľovstve v dedinke Podolie.Nachádza sa tu ako na dlani asi 50
najznámejších hradov, zámkov a kláštorov v zmenšenej podobe.
Cestou domov sme navštívili aj obľúbený žilinský nákupný dom
.O rok chceme spoznať inú časť nášho Slovenska.
Mgr. Daniel Drastich

Exkurzia – Múzeum SNP a Matejov dom
v Banskej Bystrici
Exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu
a právom patria k jeho najhodnotnejším a obsahovo najzaujímavejším prvkom. Žiaci sa môžu histórie „dotknúť“ a stať sa na
chvíľu jej súčasťou, nie len prijímať teoretické poznatky. Práve
preto ich zaraďujeme aj do vyučovania na našej škole.

V tomto školskom roku sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka exkurzie
do Múzea SNP a Matejovho domu v Banskej Bystrici.
Múzeum Slovenského národného povstania sídli v monumentálnej budove Pamätníka SNP a zachytáva vývoj slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 - 1945 s dôrazom na protifašistický odboj

školstvo

a SNP. V priľahlom parku je umiestnený skanzen ťažkej bojovej
techniky používanej v SNP.
Matejov dom patrí k najstarším svetským pamiatkam Banskej
Bystrice. Vznikol v roku 1495 a svoje pomenovanie získal vďaka
erbu kráľa Mateja Korvína, ktorý ho zdobí. Jeho expozície približujú návštevníkom históriu mesta. Žiakov upútala predovšetkým
historická zbrojnica a remeslá.
Mgr. Ivana Nekorancová

Malá biologická olympiáda – Naše huby
Naše huby - okresné kolo malej biologickej olympiády organizovanej CVČ Čadca malo v radoch žiakov ZŠ Čierne - Ústredie
veľký úspech. Dôsledne sa pripravovali a získavali nové poznatky o hubách rastúcich v našich lesoch.
Školského kola súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov, najúspešnejší
z nich reprezentovali školu v dvoch družstvách /žiaci 4. a 5. roč.
ZŠ/ v kole okresnom. Ziskom 1. a 3. miesta spomedzi škôl
z celého okresu nám urobili veľkú radosť.
Výsledky súťaže:
Školské kolo 10. 11. 2014
Katarína Cyprichová
IV. A
Monika Časnochová
V. A
Viktória Babušková
V. A
Adriana Rudinská
V. A
Eva Majchráková V. A
Okresné kolo – CVČ Čadca
Žiaci 4. ročníka
ZŠ Čierne - Ústredie (Katarína Cyprichová, AnetaGelačáková,
Viktória Švancárová, Lucia Hlúšková)
Žiaci 5. ročníka
ZŠ Čierne - Ústredie (Monika Časnochová, Viktória Babušková,
Adriana Rudinská, Eva Majchráková)
Mgr. Ivana Nekorancová

SVETIELKOVÁ SLÁVNOSŤ ČIERŇANSKÝCH ŠKÔLKAROV
Už II. ročník Svetielkovej slávnosti na Čiernom je dôkazom aktívnej spolupráce rodičov detí s pedagogickým zborom Materskej školy
Čierne-Ústredie. Pre všetky detičky, ich kamarátov a rodičov bola dňa 12. 11. 2014 so začiatkom o 17.00 hod. pripravená jesenná
prechádzka obcou Čierne so svetielkami, lampiónmi či lampášikmi, ktoré vyčarovali úsmev a radosť v tvárach malých i veľkých účastníkov slávnosti. A aká by to bola slávnosť bez prekvapení a skutočných zážitkov. Najkrajším z nich bol fakt, že sme sa stretli v naozaj
veľkom počte, spolu sme sa poprechádzali, porozprávali a trochu viac sa spoznali. Všetkých malých i veľkých účastníkov potešil tiež
bohatý ohňostroj a hoci sa nebolo treba príliš zohrievať, lebo jeseň nám praje teplým počasím, všetkým dobre padlo malé pohostenie
s teplým čajíkom a chutným pečivom.
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Veríme, že tradícia Svetielkovej slávnosti sa v našej obci Čierne pomaly udomácňuje a aj v budúcnosti si nájde svoje miesto
v srdciach nielen detičiek z materskej školy, ich rodičov a starých
rodičov, ale aj v srdciach obyvateľov obce i návštevníkov, ktorí sa
radi potešia spoločným stretnutím. Čarovnú a magickú atmosféru
svetielok by nebolo možné zrealizovať bez finančného či organizačného prispenia skvelých ľudí, ktorým vyslovujeme veľké poďakovanie
za ich ústretovosť, ochotu a záujem. Ďakujeme p. starostovi obce
Čierne Ing. Pavlovi Gomolovi za finančný dar a sladké odmeny deťom, za finančný dar taktiež p. poslancovi Jánovi Ďuricovi, ktorý
účastníkov slávnosti zároveň privítal a potešil milým slovom, za finančnú a materiálnu podporu p. Petrovi Kubičkovi, p. Ľuboslavovi
Ďuricovi, p. Jozefovi Klieštikovi, p. Jozefovi Kullovi a p. Márii Šimorovej. Veľké poďakovanie patrí tiež p. riaditeľke Veronike Jurgovej,
všetkým učiteľkám a pani kuchárkam z MŠ Čierne-Ústredie, ktoré boli
organizačnému tímu po celý čas k dispozícii a prevzali úlohu hostiteľov. Ďakujeme tiež celému organizačnému tímu a všetkým dobrovoľníkom, s pomocou ktorých mala celá slávnosť hladký priebeh, a to p.
Martinovi Mrmusovi, p. Miroslavovi Vyšlanovi, p. Marcelke Vorekovej,
p. Miške Mariňákovej, p. Marte Ďuricovej, p. Božene Jarábkovej a p.
Marianovi Hruškovi. Hviezdou večera bol jednoznačne ohňostroj,
ktorý zabezpečil p. Jiří Janusz z firmy Pyrozábava, Svrčinovec (bývalá colnica), vynikajúce občerstvenie zabezpečila a venovala firma
Vilija, Kysucké pekárne, a. s. – touto cestou vyslovujeme poďakovanie p. Mgr. Jozefovi Klieštikovi, sladké prekvapenia venoval p. Ján Benko, firma Libex, Čadca.
Taktiež patrí veľká vďaka všetkým ľuďom, ktorí na Svetielkovú slávnosť so svojimi ratolesťami prišli a svojou účasťou tak podporili jej
význam a myšlienku vzájomného stretávania sa.
Za organizačný tím: Adela Kullová
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Vzdelávacie, kultúrno - spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch október – december 2014
1. október – 15. december - Putovná výstava fotografií DIVOČINA ZACHRÁNI SVET
V Obecnej knižnici v Čiernom mala široká verejnosť možnosť
vidieť zaujímavú výstavu fotografií, doplnenú o projekciu filmu
Vlčie hory.
23. október
Uvítanie novorodeniatok v našej obci prebehlo v slávnostnej
atmosfére v sále kultúrneho domu vo štvrtok 23. októbra 2014.
Po úvodnej básni a kultúrnom programe sa rodičom prihovoril
starosta obce Ing. Pavol Gomola. Slávnostný akt podpisu do
Pamätnej knihy a malý darček spolu so zvečnením tejto chvíle
bol pre rodičov najmladších občanov milým potešením.
V programe vystúpili: Miroslava Bielaková, Natália Voreková,
Tomáš Krčmárik, recitácia básne – Ján Ďurica, slovom sprevádzala Mgr. Dana Oravcová.
Podujatie pripravili: Obecný úrad Čierne, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí, Príspevková organizácia TES Čierne.

– Vyšný koniec, deti z MŠ v Čiernom – Ústredí /pod vedením
pani učiteľky Danky Kopečnej/, Čerňanská štvorka a domáca FS
Ozvena. Obohatením bolo čítanie obecnej kronikárky Mgr. Boženy Časnochovej z histórie našej obce. Príjemné posedenie,
spoločné rozhovory, krása ľudových piesní, atmosféra nabitá
srdečnosťou, to všetko patrilo v utorok 28. októbra 2014
k tomuto vydarenému stretnutiu.
7. november
Divadelné predstavenie Divadelného súboru Jána Palárika Čadca s hrou Ako išlo kysucké vajce na vandrovku. Predstavenie sa
uskutočnilo v sále kultúrneho domu v Čiernom.
november
Od mesiaca november sa začal trojmesačný Kurz spoločenských
tancov a správania pre žiakov 8. ročníkov zo ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec a pre žiakov 9. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie. Vedúca kurzu: Iveta Bobulová.
10. – 28. november

28. október - Stretnutie seniorov v Čiernom
Každoročne na jeseň prejavujeme všetci úctu občanom skôr
narodeným, ktorých vlasy sú na jeseň života postriebrené šedi-

Putovná výstava spisovateľky, grafičky, ilustrátorky, známej
objaviteľky rozprávkovej zeme plnej strašidielok, víl a škriatkov
pani Vítězslavy Klimtové pod názvom Rozprávková krajina víl
a škriatkov. Rodinku Trávničkovcov, Jaskynku zimozeleňovú,
Babku kysľavku, Kamilkového dedka, Hnusníka drobného pižmového, Žmolka nenápadného, Vodníčka kanálnička, Permoníka knižného, Révovníka ružového, Zašívača, Čerta českého
domáceho, Orieškáčov - si návštevníci mohli pozrieť
v priestoroch Obecnej knižnice v Čiernom.
13. november - Slávnostné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom sa za účasti predstaviteľov
samosprávy a poslancov OZ konalo v slávnostnej atmosfére vo

nami a konanie obohatené veľkými životnými skúsenosťami,
ktoré odovzdávajú nám, neskôr narodeným. Obec Čierne si
uctila svojich seniorov spoločným posedením, ktoré bolo spestrené kultúrnym programom. Slávnostný prípitok a príhovor sa
nezaobišiel bez starostu našej obce Ing. Pavla Gomolu.
V pestrom programe vystúpili deti zo ZUŠ M.R. Štefánika v Čadci
/Matej Pokrivka, Viktória Koperová, Miriam Miková, Radka Kotyrová, Gabriela Hadidová, Denisa Klieštiková/, Divadelný súbor
Drotárik /pod vedením Mgr. Dany Oravcovej/ zo ZŠ s MŠ Čierne

štvrtok 13. novembra 2014 v penzióne Magistrál. Prizvaní boli
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ocenení spoluobčania, dlhoroční partneri z Gminy Istebna –
starostka pani Danuta Rabin a poslanci.
Ocenení:
Obec Čierne udeľuje Cenu obce pani Anne Gazdaricovej za
kvalitnú odbornú pedagogickú činnosť pri výchove mladej generácie a dlhodobé aktívne zapájanie sa do úspešného priebehu
kultúrno-spoločenských podujatí v obci.
Obec Čierne udeľuje Cenu starostu obce pani Františke Ganderákovej za uchovávanie a šírenie miestnych ľudových tradícií
a obetavú službu v duchovnej oblasti.
Obec Čierne udeľuje Ďakovný list pani Danute Rabin, pánovi
Janovi Gazurovi a pánovi Józefovi Polokovi za dlhoročný nezištný podiel na udržiavaní a prehlbovaní vzájomných vzťahov,
účinnú podporu cezhraničných aktivít a rozvíjanie spolupráce
dvoch spriatelených obcí Čierne a Istebna.
V programe vystúpila domáca FS Ozvena a Kapela Ogniskowa
z Istebnej.

kultúra a šport

anjelmi a trošku nezbednými čertíkmi. Keď sa sála zaplnila do
posledného miestečka, čarovnou piesňou Tíško stíchne svet
v podaní Sofie Gilániovej sa všetko začalo...
Po nej nasledovala rozprávka O Zlatovláske v podaní divadelnoimprovizačného zoskupenia Kapor na scéne. Keď si princ Peter
nakoniec aj s pomocou detských divákov získal ruku Zlatovlásky, všetci spoločne privolali svätého Mikuláša. Jeho príchod
ešte viac rozžiaril očká tých najmenších, ktorí už netrpezlivo
čakali na sladké prekvapenie. Museli však chvíľočku vydržať,
pretože svätý Mikuláš mal pred sebou ešte jednu veľmi dôležitú
úlohu – rozsvietenie stromčeka pred Obecným úradom. A to
mohol skutočne iba on so svojou čarovnou pastierskou palicou.
Z rúk svätého Mikuláša a za pomoci anjelov a čertov potom
každé dieťa dostalo balíček. Ešte pred odchodom svätého Mikuláša mu deti zo ZŠ Čierne – Ústredie zatancovali country tanec.
No a potom začala mikulášska zábava.

PRIPRAVUJEME:
6. december - Mikulášska párty
Deti sa dočkali! V sobotu popoludní 6.12. 2014 konečne prišiel
Mikuláš aj do sály kultúrneho domu v Čiernom spolu so svojimi

31. december - VI. ročník – Uvítanie Nového roka na Trojmedzí
Spoločné stretnutie občanov troch krajín na Trojmedzí a uvítanie
Nového roka. Podujatie je jednou z aktivít spoločného projektu
našej obce s obcou Vendryně: „Poznávame krásy spriatelených
obcí Čierne – Vendryně“ (kód projektu: Z 2241052004201).
Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník
Príspevková organizácia TES Čierne

pomocníkmi a s ním plno mikulášskych balíčkov so sladkosťami. Predtým však všetky deti a hostí čakalo uvítanie dobrými

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).

Obecná knižnica v Čiernom
Otváracia doba Obecnej knižnice v Čiernom:
pondelok

8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

streda

8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

piatok

8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh
i časopisov (Fifík, Bravo, Zornička, Kamarát, Život, 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 a zhotovovanie čiernobielych fotokópií.

Obecná knižnica vyradzovala knihy z dôvodu fyzického opotrebovania, ktoré si občania mohli odkúpiť za symbolickú cenu
(0,20 € za kus) od mája do septembra 2014. Od augusta do
novembra 2014 prebiehalo vyradenie kníh. Spolu sa vyradilo
1446 ks kníh, z toho 77 ks brožúr. V zozname vyradených kníh
sú vyradené knihy zapísané od čísla 6 743 – 8 111, čo je spolu
1 369 ks vyradených kníh. V zozname vyradených brožúr sú
brožúry zapísané od čísla 528 – 604, čo je spolu 77 ks vyradených brožúr. Z celkového počtu vyradených 1 369 ks kníh je
z beletrie B vyradených: 521 ks, náučnej pre deti Mn: 51 ks,
krásnej pre deti M: 709 ks, inej náučnej I: 23 ks, technickej T: 18
ks, pôdohospodárskej H: 8 ks, prírodovedeckej V: 11 ks, spoločensko-politická S: 28 ks. Z celkového počtu 77 ks brožúr je
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z beletrie B vyradených: 5 ks, náučnej pre deti Mn: 3 ks, krásnej
pre deti M: 61 ks, inej náučnej I: 4 ks, spoločensko-politická S: 4
ks.
Vyradené knihy boli v sume: 1327,12 € a 36,17 €, čo je spolu:
1 363, 29 €. Brožúry boli vyradené v sume: 38,19 €. Suma vyra-

kultúra a šport

dených kníh a brožúr spolu: 1 401, 48 €. Neziskovej organizácii
Strom poznania bolo venovaných: 1 032 ks kníh. Verejnosť si
zakúpila spolu 414 ks kníh (1 ks po 0,20 €) v celkovej hodnote:
82,80 € .

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Každý pondelok aj v tomto školskom roku 2014/2015 je pre žiakov oboch základných škôl pripravená zábavno-vedomostná
súťaž KOLOTOČ. Stačí sa len pravidelne v pondelok poobede
zastaviť v Obecnej knižnici, vyplniť čo najviac správnych odpovedí na desať otázok. Okrem získania vecnej odmeny si určite
rozšírite svoje vedomosti. A o to ide!

obaja zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Všetkých vás súťažilo
tridsaťosem.

Posledné kolo Kolotoča v mesiaci september (tretie kolo) sa
konalo 29. 9. a skutočne vaša účasť je vzostupná. Súťažilo vás
34 a plný počet bodov z prvého stupňa dosiahla Viktória Ganderáková zo 4.A, z druhého stupňa bola s najväčším počtom bodov
vylosovaná Lenka Kyrisová zo 6.B, obe zo ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec.
V štvrtom kole 6. októbra vás súťažilo dvadsaťštyri a šťastie sa
pri losovaní z viacerých správnych odpovedí usmialo na Jarku
Jašurkovú zo 6.B a Tomáša Krčmárika z 3.A obaja zo ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec.

Deviate kolo Kolotoča s otázkami o prírode, dejepise, zemepise,
všeobecnom prehľade pre prvý a druhý stupeň základných škôl
šťastne dopadlo a plný počet bodov z druhého stupňa získala
Monika Krenželová z 8.A triedy ZŠ Čierne – Ústredie a z prvého
stupňa bola vylosovaná Viktória Koperová zo 4.A triedy ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec.
Súťažilo vás štyridsaťtri.

Veľký počet súťažiacich (tridsaťšesť) v piatom kole, desať otázok zo všeobecného prehľadu a máme tu opäť víťazov: Elena
Bestvinová zo 6.A a Oliver Vorek zo 4. B , obaja zo ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec.
Šieste kolo tentoraz bolo šťastné pre Daniela Kubalíka z 8.A
a Lindu Kubaškovú zo 4. A, obaja zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec. Doteraz rekordný počet súťažiacich štyridsaťdva! Perfektné!
Posledný pondelok v mesiaci október a siedme kolo Kolotoča
bolo úspešné a plný počet bodov dosiahli z prvého stupňa Tomáš Krčmárik z 3. A, z druhého stupňa Patrik Majchrák zo 6.A,

Rovných päťdesiat vás súťažilo v ôsmom kole kolotoča. Vylosovanými víťazmi sú: Nikola Ballonová z 8. B a Marcel Serafín zo
4. B, obaja zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

Prvá desiatka kôl Kolotoča je úspešne za vami, ale ešte minimálne dvadsať kôl vás čaká. V tomto okrúhlom kole najviac
správnych odpovedí z druhého stupňa dosiahla Kristína Cyprichová zo 6.B a z prvého stupňa bola vylosovaná Jessica Šmatlavová zo 4.B, obe zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Súťažilo
vás tridsaťdva.
Štyridsaťdva súťažiacich v 11. kole Kolotoča a opäť vylosovaní
víťazi, pretože vás neskutočne veľa získalo plný počet bodov.
Šťastie sa usmialo z prvého stupňa na Viktóriu Koperovú zo 4.A
a z druhého stupňa na Elenu Bestvinovú zo 6. A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Obecná knižnica v Čiernom pripravuje:
- exkurzie, besedy, vedomostné a výtvarné súťaže pre svojich
čitateľov.

Literárne okienko
Vybrané tituly nových kníh v našej knižnici
Beletria pre dospelých
Žila som v zlatej klietke, Lucia Božiková
Mia mala život, o akom mnohé z nás môžu len snívať. Luxusné
kúsky v šatníku, dokonalú figúru umocnenú modernou plastickou

chirurgiou či hriešne drahého tátoša v garáži... Využívala všetko,
čo jej priateľ poskytoval, ale nedokázala vzdorovať jeho násiliu,
ponižovaniu a absurdným sexuálnym chúťkam, hoci ho v skutočnosti nenávidela. Keď bola presvedčená, že ju chce požiadať
o ruku, prežila najväčšie sklamanie svojho života. Jej najcitlivejšou slabinou je nízke sebavedomie, ktoré neunesie závislosť od
chlapa, a tak ju pád na dno mimoriadne bolí... Dokonalý ligotavý
život sa jej zrútil ako domček z kariet. Mia prichádza na to, že
navonok možno mala všetko, ale nemá to, po čom túžila najviac
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- opätovanú lásku... Tajne miluje iného muža, zistí však, že nikdy
nebude jeho.

kultúra a šport

Detskí čitatelia spoznajú čarovného vtáka Ohniváka, troch nezvyčajných kamarátov Dlhého, Širokého a Bystrozrakého či
Ďurka s kozou vo vtipnej rovnomennej rozprávke.

Neviditeľný múr, Henning Mankell
Pred bankomatom leží mŕtvy muž s bielym lístočkom v ruke.
V Ystade dve mladé dievčatá zavraždia taxikára. Počas jedného
neskorého večera zrazu zhasne svetlo. Výpadok prúdu odpojí od
elektriny veľkú časť južného Švédska. Vysvetlenie sa nachádza
vo vzdialenej budove rozvodne, kde leží mŕtvola, ktorá pripomína
múmiu. Komisár Wallander začína tušiť, že všetky tieto udalosti
spolu súvisia. Objavia sa ľudia s veľkými plánmi a cieľmi, ktorí si
uvedomili krehkosť modernej spoločnosti a plánujú ju zneužiť.
Recept na šťastie, Deborah McKinlayová
Okúzľujúci romantický príbeh, ktorý vás chytí za srdce! Eve Petworthová je rozvedená štyridsaťšesťročná žena, ktorá žije
v Británii. Raz sa z rozmaru rozhodne napísať list svojmu obľúbenému autorovi Jacksonovi Cooperovi. Jack je Američan, blíži
sa k päťdesiatke a list dostane, keď sa spamätáva z toho, že ho
opustila manželka. Vďaka listom sa medzi nimi začne rozvíjať
zvláštny romantický vzťah na diaľku – ich láska k vareniu a jedlu
a jemné zásahy do života toho druhého položia základ skutočného priateľstva. Obaja sa postavia zoči-voči svojim ťažkostiam
a naplánujú si stretnutie v Paríži, aby to oslávili. Eve sa však
obáva, že toto stretnutie sa nebude môcť nikdy uskutočniť.
Matky a macochy, Renata Bhujun
Ošúchaná sídlisková lavička je miestom, kde sa takmer denne
stretávajú štyri priateľky. Ako bútľavá vŕba dôverne načúva ich
problémom aj veselým zážitkom. Helena, Denisa, Nina a Etela –
každá je iná, každá svojím príbehom dokresľuje pestrú paletu
ženského sveta. A každá v sebe ukrýva vlastné tajomstvá...
Popritom vôbec netušia, ako sa ich osudy skrížia.
Zdolajú hrdinky náročné prekážky, ktoré im život stavia do cesty?
Dokážu prijať jeho nečakané dary? Ktorá z nich sa ujme malej
siroty? A ako karty zamieša atraktívny Tomáš?
V dojímavom príbehu, plnom pohnutých osudov a búrlivých citov,
autorka diskrétne poodkrýva vnútorné dilemy aj tajné zákutia
ženskej duše.
Pre detských čitateľov
Anjelské rozprávky na dobrú noc
Anjeli nás vedú a ochraňujú v našom každodennom živote. Vďaka tejto zbierke rozprávok sa aj vaše deti oboznámia s ich láskyplnou a milujúcou energiou. Tajuplné a pôsobivé príbehy spolu
s postavami a prostredím, v ktorom sa odohrávajú, určite podporia predstavivosť každého dieťaťa. Meditačné a vizualizačné
techniky, ktoré kniha ponúka, pomôžu spolu s príbehmi posilniť
detskú tvorivosť a sebadôveru.
Panna z jabĺčka, Karel Jaromír Erben
Reprezentačný výber šiestich klasických rozprávok zo zbierok
známeho českého zberateľa rozprávok K. J. Erbena sprevádzajú
ilustrácie talentovaného slovenského výtvarníka D. Ursinyho.

Odborná literatúra pre deti
Ako uloviť mamuta, Katarína Škorupová
Dejepis nemusí byť len nekonečná nuda. Svedčí o tom extrémne
obľúbená séria knižiek Naše hrôzyplné dejiny. Jej ďalšie pokračovanie vás tentoraz zavedie do toho najpradávnejšieho dávnapradávna, do staršej doby kamennej, keď na území Slovenska
žili lovci mamutov. Detektív Brzda sa s nimi stretne a vo svojom
príšernom denníku nám poskytne dôkazy o existencii našich
prapredkov, o tom, ako žili, lovili, bývali a tvorili. Prečítajte si, ako
si Brzda užije wellness pobyt v hoteli Neandertális v Aqua SPA
Bojnice i ako sa postaví tvárou v tvár obrovskému mamutovi.
Navštívte exkluzívnu šou Miss Venuša Paleo a podeľte sa
s víťazkou o hlavnú cenu nevyčísliteľnej hodnoty. A nielen to.
Dozviete sa, ako si uloviť mamuta, či v dobe kamennej všetci
chodili potetovaní a ženy nosili dredy a mnoho iných hrôzyplných
vecí.
Dievčenská literatúra
Denník malej blondínky - Jiří Urban, Ann Urbanová
Dnes začínam písať tento denník. Niežeby to bol môj nápad,
nepadla som predsa na hlavu. V dnešnej dobe blogov si píše
papierový denník len TB (totálny blázon) a HB (Homo blbec) .
Ale chce to moja mama, tak jej urobím radosť. "Denníček si
písala už moja mamička, mamička mojej mamičky i mamička
mamičky mojej mamičky," hovorí mi, keď vidí, že čumím ako
pero z gauča po babičke. Reportážny fotograf so svojou dvanásťročnou dcérou Ann predkladajú úsmevný dokument o živote
českých pubertiačok a pubertiakov, do ktorého sa so záujmom
ponorí aj každý dospelý. Humorné situácie v obrázkoch výstižne
zachytila známa ilustrátorka Tana Tanko.
Ako sa stať obľúbenou, M.V. Wagenen
Pre všetkých, ktorí sedeli osamotene na kraji ihriska. Nadčasové
rady pre neobľúbených. Denník Maye Van Wagenen by som si
veľmi rada prečítala ako dieťa, lebo by dodal istotu môjmu bifľošskému ja. Jej ročný experiment s popularitou je nadčasový. Inteligentný a hlboko ľudský spôsob, akým preniká k hlavnému problému, je výnimočne svojský. Vyjadrenie svetoznámej autorky
bestelleru Serafina: Skrytá tvár Rachel Hartmanovej

Odborná literatúra pre dospelých
Domáca ošetrovateľská starostlivosť, Mária Kožuchová
a kolektív
Potreba domácej ošetrovateľskej starostlivosti má vzrastajúci
trend a je neustále vyhľadávanou formou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v systéme mimonemocničnej starostlivosti.
Predložená monografia je koncipovaná podľa požiadaviek sú-
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časného ošetrovateľstva v domácej starostlivosti. Zameriava sa
na pojmový aparát, determinanty, financovanie a organizačnú
štruktúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Sprístupňuje
históriu, ciele, formy, výhody, podmienky, faktory a trendy vývoja
domácej ošetrovateľskej starostlivosti vo svete, Európskej únii a
u nás. Popisuje ADOS, rodinu ako súčasť poskytovania starostlivosti v domácom prostredí. Mapuje kvalitu života a spokojnosť
pacientov v domácom prostredí, a tiež pracovnú spokojnosť,
záťaž sestier a syndróm vyhorenia v ADOS. Dôraz kladie na

kultúra a šport

etické princípy a vybrané etické otázky domácej ošetrovateľskej
starostlivosti. Zaoberá sa problematikou komunikácie, faktormi
zlepšenia komunikácie medzi sestrou a pacientom v domácom
prostredí.
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v Čiernom
kontakt: 4373 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

Oznam - zatvorená knižnica
Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecná knižnica v Čiernom zatvorená
od 15. 12. 2014 do 6. 1. 2015.

O slovo sa hlásia hokejbalisti
Futbal je na Čiernom klasika. Rozšírená, úspešná, dezert po nedeľnom obede. V obci sa darí aj turistom, niektorí zas majú najmä
v hlavách a víťazia za čiernobielymi šachovnicami. Keď však prekročíme hranice našej dediny, začneme narážať na iný šport, tak
veľmi preferovaný v susedných obciach. Šport, v ktorom sú Slováci viacnásobní majstri sveta vo všetkých kategóriách. Hokejbal.
Vo februári 2014 sa na ihrisku pri ZŠ
Čierne – Ústredie začala schádzať
skupinka
mladých
chalanov
s hokejkami. Najskôr hrali len pre zábavu, časom však ich hra naberala na
kvalite, investovali do rukavíc či chráničov. Koncom leta prišiel prvý turnaj na
hokejbalovom ihrisku v Čadci, kde nabrali skúsenosti a zistili, že sa môžu
merať s juniormi z celého regiónu. Aktuálne majú za sebou jesennú časť
juniorskej Kysuckej hokejbalovej ligy
a pripravujú sa na štart druhej polovice
súťaže. Hokejbalový rok 2015 sa pre
nich začne 3. januára, kedy sa premiérovo predstavia na Novoročnom turnaji.
Kristián Špilák, Jakub Tatarka, Martin
Koričár, Jozef Tabačár, Lukáš Širanec,
Dávid Kulla, Peter Turňa, Adam Švábik.
Kostra tímu, ktorého názov možno raz
bude v kysuckom hokejbale pojmom. K skvalitneniu hry im pomáhajú aj mantinely, ktorých rekonštrukciu financovala obec. Vďaka jej
takisto patrí i za finančnú podporu čierňanského hokejbalu. Verím, že jej to chalani oplatia ukážkovou reprezentáciou a výbornými
výkonmi v drese s čierňanským znakom na hrudi.
Dominika Mariňáková, vedúca tímu
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spoločenská rubrika

Za obdobie september – november 2014
Manželstvo uzatvorili...
v obci Čierne:
Michal Šuška – Mgr. Jana Wantuloková,
Štefan Kovačik – Petra Legerská,
Miroslav Gavlák – Kristína Krišicová,
Mgr. Jaroslav Paľuch – Iveta Padychová

Prišli na svet...
Samuel Kulla,
Michal Ganderák,
Jakub Štetiar,
Michal Pastorek

mimo obce Čierne:
Ľubomír Greguš – Veronika Petreková

Navždy nás opustili...

Verona Mikulová, Jaroslav Gomola

Návrat k futbalovému letu
V tomto chladnom počasí sa v spomienkach vraciam k jednej milej udalosti, ktorá je spätá so zelenou trávou a teplými slnečnými
lúčmi. Jeden z najstarších „členov“ našej obce v lete oslávil osemdesiatku. Športový klub ŠK Čierne. Gratulovali mu mnohí, hostia
zblízka i zďaleka, mládež i starejší. A o jeden z najkrajších darčekov sa postaral rodák z našej obce, futbalový nadšenec Viktor Kríž.
V predvečer oficiálnych nedeľných osláv sa v miestnom kultúrnom dome zišli za jedným stolom aktívni futbalisti ŠK Čierne i tí, ktorí
obliekali čierňanský dres niekoľko rokov či desaťročí dozadu. Okrem vzájomnej debaty sa ako poslucháči zúčastnili ešte jednej diskusie. Športovcov, rovnakých ako sú oni sami, akurát hrajúcich na trošku väčších štadiónoch, pred väčším publikom a niekedy aj
s národným znakom na hrudi.
Viktorovi Krížovi sa po minuloročnom zápase čierňanského klubu proti fanklubu slovenskej reprezentácie podaril opäť veľký kúsok.
Na Čierne nasmeroval športové kvarteto v zložení Marcel Merčiak, Jozef Golonka, Jozef Adamec a Karol Polák. Nezameniteľný prejav každého jedného z nich zaujal celú sálu a po debate sa v nej vytvorili štyri hlúčiky ľudí. Každý sa chcel odfotiť, potriasť rukou,
získať podpis. Ako prezradil Viktor Kríž, v podobných darčekoch pre rodnú obec plánuje pokračovať aj naďalej: „Niekedy v júni by som
chcel usporiadať priateľský zápas domáceho Čierneho proti zatiaľ nešpecifikovanému prvoligovému klubu. Aby to ligisti nemali také
jednoduché , tak za Čierne nastúpia dvaja - traja súčasní reprezentanti. Ešte sa poradím s trénerom Čierneho Jožom Privarčákom,
kde ho najviac tlačí topánka a kde chce v zápase posilniť, ale aj také mená ako Marek Hamšík, Martin Škrteľ či Stano Šesták si môžu
zahrať v čierňanskom drese.“
Viac o Viktorovi Krížovi, o tom, kam smerovali jeho kroky z rodnej obce Čierne, prečo tak miluje futbal a s ktorým slovenským hráčom
je najväčší kamarát sa dočítate v najbližšom čísle ČAS-u.

Dominika Mariňáková
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Spomienka na ukončenie 1. svetovej vojny
Prvá svetová vojna bola ukončená podpísaním prímeria
v Compiége vo Francúzsku dňa 11. 11. 1918 o 11. hodine a 11.
minúte, kedy zaznela posledná salva. Do tej doby išlo o najväčší
vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Hrôzy a útrapy tejto vojny
zostali tak hlboko vryté do vedomia jej účastníkov, že
bezprostredne na to, ako vojna skončila, bol 11. november
vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Symbolom tohto dňa
sa stali červené maky.
Tento deň sa vryl i do našich myslí a životov. Svedčí o tom
pamätník nachádzajúci sa v centre našej obce, na ktorom sú
vyryté mená 59 mužov – našich rodákov, ktorí bojovali za svoju
vlasť prevažne na francúzskom a ruskom fronte. Nikdy sa už
nevrátili do svojej rodnej dediny a zeme. Položili svoje životy za
slobodu. Z našej obce v tom čase na vojnové fronty narukovalo
232 mužov.

zúčastnila Mgr. Anna Pagáčová, žiaci 9. triedy zo Základnej
školy Čierne – Ústredie, báseň zarecitovala Simona Najdeková
a pieseň zaspievala Sofia Gilániová.
Všetkým zúčastnením patrí veľká vďaka! Naša vďaka patrí tiež
pánovi Ivanovi Veverkovi – zástupcovi spoločnosti Kia Motors
Slovakia, ktorý bol v tento deň medzi nami a zúčastnil sa
pietneho aktu. Spoločnosť Kia Motors Slovakia a Nadácia
Pontis poskytla finančný grant, vďaka ktorému mohla obec
pamätník zreštaurovať a obnoviť. Za jeho súčasný vzhľad
vďačíme i reštaurátorovi pánovi Martinovi Bockovi z Vendryně,
ktorému ďakujeme za odborné prevedenie reštaurátorských
prác.
V tichosti vzdajme česť a úctu pamiatke všetkých vojakov, ktorí
bojovali na frontoch!

Aj my sme si dňa 11. 11. 2014 o 11. hodine a 11. minúte
pripomenuli rozozvučaním zvonov farského kostola a tichou
spomienkou hrdinstvo ľudí, ktorí padli na bojiskách svetových
vojen za slobodu a mier. Celá táto spomienka sa konala pri
Pamätníku 1. svetovej vojny, ktorý sa nachádza v centre obce,
za účasti starostu obce – Ing. Pavla Gomolu, predsedu
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska – pána
Rudolfa Benčíka a jej jednotlivých členov, poslancov
a pracovníkov obecného úradu. Ďalej sa tohto pietneho aktu

Ing. Mária Stráňavová

Projekt: „Poznávame krásy spriatelených obcí Čierne – Vendryně“
Obec Čierne v spolupráci s českou obcou Vendryně počas
celého roka realizovali spoločný projekt pod názvom Poznávame
krásy spriatelených obcí Čierne – Vendryně (kód projektu:
Z 2241052004201). Projekt je spolufinancovaný z finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
Realizácia celého projektu pozostávala z dvoch častí, a to:
investičnej a neinvestičnej časti na stranách oboch partnerov.
V rámci investičnej časti bol v obci Čierne postavený turistický
prístrešok v oblasti Čierne – Polesie v osade U Moravcov a 6
informačných tabúľ, ktoré sú rozmiestnené po obci. Boli vytvorené stolové kalendáre a turistické nálepky.
Obec Vendryně v rámci investičnej časti projektu vybudovala
turistické odpočívadlá, zostrojili sa informačné tabule, turistické
smerovníky, obnovili sa nápisy na krížoch v obci a boli prevedené terénne úpravy chodníkov. Okrem toho sa vytvorili aj turistické mapy.

Neinvestičná časť projektu bola zameraná na realizáciu celoročných aktivít, ktoré sa konali v oboch obciach. Cieľom a účelom
nielen týchto aktivít, ale zároveň aj celého projektu je upevňovanie a prehlbovanie cezhraničných priateľských vzťahov
a súdržnosti, sociokultúrny a hospodársky rozvoj susediacich
prihraničných regiónov a ich spolupráca, využitie turistického
potenciálu regiónov a zvýšenie ich atraktívnosti za účelom zvýšenia návštevnosti obcí a regiónov.
Zmysel a účel tohto projektu chceme zachovať i do budúcnosti,
chceme i naďalej prehlbovať a upevňovať dobré priateľské
vzťahy s obcou Vendryně i s ostatnými obcami v okolí.
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