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Slovo má starosta ...
Výstavba diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité
Pri budovaní diaľnic na Slovensku dochádza k určitým dočasným
obmedzeniam a príkoriam v tých územiach, kde sa stavba realizuje. Skoro všade totiž žijú ľudia a títo sú uvedenou stavbou
zasiahnutí. Každá stavba diaľnice potrebuje dovoz sypkých materiálov, železa a betónu. Investor stavby vždy hľadá ekonomické, ale i zároveň optimálne riešenie na dovoz týchto materiálov.
Dočasné obmedzenia sa však nedajú vylúčiť. Keď sa začali prvé
práce v roku 1997 na diaľnici v Skalitom, nikto nepredpokladal,
že sa stavebné práce časovo neúmerne predĺžia. Je tu súčasná
vláda, ktorá má záujem túto stavbu dokončiť. Diaľnicu D3 treba
jednoznačne dostavať a podporiť každú vládu, ktorá má túto
snahu a víziu. Súčasná Európa sa integruje – spolupracuje – to
je dobré. Budovanie diaľnic je preto logickou nevyhnutnosťou.
Totiž vozidlá idúce za vzdialenými cieľmi na jestvujúcej cestnej
sieti cez intravilány sídelných útvarov hlukom a exhalátmi znehodnocujú životné prostredie a ohrozujú obyvateľstvo. To znamená, že cestná doprava nevyhnutne potrebuje samostatné
trasy. Ako ich budovať? Odpoveď je síce jednoduchá – rýchlo
a kvalitne – ale dá sa to vôbec? Na budovanie telesa diaľnice je
potrebné okrem iných materiálov i vyrobiť a doviezť samotný
betón. Výrobu betónu je nutné kapacitne rozložiť na dve-tri miesta, tým sa docieli oveľa menšie jednostranné zaťaženie danej
oblasti negatívnymi javmi.
Obec Čierne trvá na dobudovaní stavebného objektu SO 818-11
– jedná sa o prístupovú komunikáciu do údolia Čadečka. Táto
stavba SO 818-11 je akýmsi obchvatom obce a umožňuje prístup na depóniu SO 059-00, ako aj k areálu poľnohospodárskeho družstva, ktorého plochy by mohli slúžiť aj na výstavbu betonárky. Tento obchvat by zabezpečil prísun materiálu po ceste
1/12 Čadca – Skalité a následne by sa presunul na novovybudovanú prístupovú cestu SO 818-11. Umiestnenie druhej betonárky
s menšou kapacitou - pre tú investor stavby v súčasnej dobe
hľadá inú vhodnú lokalitu. Obecné zastupiteľstvo a vedenie obce
sa snaží s investorom stavby ochrániť husto zastavené územie
obce pred negatívnymi vplyvmi, ktoré súvisia s touto stavbou.
Jednoducho diaľnice sa nedajú stavať bez týchto technologických zariadení ako sú betonárne. Každopádne však investor
stavby a vedenie obce bude konzultovať umiestnenie betonárky
aj s návrhom opatrení na zníženie negatív s občanmi z priľahlých
osád. V súvislosti s výstavbou diaľnice D3 chceme, aby jednotlivé firmy (Váhostav SK, Strabag, Doprastav) zamestnali našich
ľudí. V tejto súvislosti obec prenajala časť plochy bývalého starého futbalového ihriska na výstavbu Zariadenia staveniska –
výstavbu kancelárií, kde budú pracovať projektanti a vedúci
jednotlivých úsekov stavby diaľnice. Taktiež chceme, aby nám
pri tejto stavbe investor pomohol mechanizmami a materiálom pri
budovaní našej infraštruktúry obce. Preto chceme so Združením
D3 Svrčinovec – Skalité (Váhostav SK, Doprastav, Strabag,
Metrostav) podpísať Memorandum o spolupráci.
Diaľničný úsek D3, ktorý NDS, a. s., Bratislava rozbehla, je ďalším krokom k prepojeniu krajského mesta Žiliny a priemyselných
poľských Katowíc, resp. prepojenia Baltu a Stredomoria.

I v minulosti cez naše územie prechádzala veľmi významná
cesta, ktorá spájala vtedajšie Uhorsko s Poľským kráľovstvom.
Súčasnosť ako keby sa po mnohých storočiach opakovala. Konské povozy však nahradili autá a kamióny. Jednoduchá horská
cesta sa zmení na modernú európsku.
Prístupové cesty na budovanie telesa diaľnice
V súčasnej dobe sa projektujú aj prístupové cesty na dovoz
materiálu na samotnú stavbu diaľnice. Snažíme sa jednu z týchto
prístupových ciest, ktorá bola veľmi necitlivo navrhnutá v lokalite
u Budoši, posunúť do väčšej vzdialenosti od rodinných domov.
Obec Čierne preto požiadala investora stavby NDS, a. s., Bratislava o posunutie tejto prístupovej cesty. Investor stavby súhlasí
s týmto posunutím za podmienky, že Obec Čierne majetkoprávne vysporiada pozemky pod novú prístupovú komunikáciu.
Táto prístupová cesta sa nachádza na rozhraní katastrov obcí
Čierne – Svrčinovec. Toto územie sa volá Delnice.
Vážení občania!
Najbližšie obdobie rokov 2014-2016 bude naša obec veľmi často
navštevovaná v súvislosti s výstavbou diaľnice D3 ľuďmi
a rôznymi firmami z Českej a Slovenskej republiky. Na trase
diaľnice a budovaní iných objektov má pracovať cca 1 500 1 800 pracovníkov. Naša obec bude veľmi často i prezentovaná
verejno-právnymi médiami – tlač, rozhlas, televízia. Chcem Vás
poprosiť, dokážme a ukážme našu obec ako čistú, kultúrnu, kde
žijú pracovití, inteligentní ľudia. Mnohí naši občania pracujú
v zahraničí, kde poriadok a čistota je úplnou samozrejmosťou.
Preto vyzývam dospievajúcu mládež, aby prestala
s vandalizmom – sprejerstvom a poškodzovaním najmä autobusových zastávok v obci. Často nechápeme, že táto mládež pochádza z rodín, kde ich dedovia alebo rodičia veľmi často pomáhajú obci pri rôznych príležitostiach, navyše sú viacerí členovia
záujmových združení. Taktiež prosím občanov, ktorí bývajú
v okolí dôležitých ciest, napr. cesta stredom dediny, aby v jej
okolí nebudovali rôzne dočasné prístrešky, skládky dreva, koterce. Nie je to pekná vizitka obce. Nepôsobí to esteticky. Takéto
stavbičky sa dajú umiestniť do zátišia záhrad svojich rodinných
domov. Dokážme odstrániť tento nešvár. Veď tu, v našej obci,
žijú pracovití ľudia, veľmi vzdelaní i dobrí remeselníci, čo vidno
na peknej úprave záhrad a fasád rodinných domov.
Výstavba na Sihle
Z celkového počtu 15 stavebných pozemkov je predaných 13
pozemkov. V súčasnej dobe sa v tejto osade realizuje osadenie
obrubníkov prístupovej cesty, buduje sa samotné teleso cesty
a verejné osvetlenie. Chceme, aby si jednotliví stavebníci v tejto
osade po vzájomnej dohode zladili technické a farebné riešenie
svojich plotov. S firmou Telekom, a. s., rokujeme ešte
o umiestnení kábla do zeme pre internet a telefón – pevná linka.
Územný plán obce
V súčasnej dobe je celá časť, grafická aj textová Doplnku č. 3
Územného plánu obce (ÚPO) hotová. Prebieha vyhodnocovanie
pripomienok orgánov a inštitúcií. Chceme, aby na najbližšom
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zasadnutí obecného zastupiteľstva – pravdepodobne v máji, bol
tento Doplnok č. 3 schválený. Na základe tohto schváleného
doplnku môžu občania stavať a realizovať svoje zámery. Územný plán obce Doplnok č. 3 rieši 22 lokalít v rámci intravilánu
a extravilánu obce. Lokality, ktoré sú riešené v rámci Doplnku č.
3: Investičná bytová výstavba (IBV) U Širanca, Brehy I, Brehy II,
Podvŕšky, Leng, Kadelov potok, U Capkov, U Priečkov,
U Pavľoška, U Geľačákov, U Matysov, U Moravcov, U Fonšov,
pod Vorkovcami, Ondrášovci, Sihelky, U Gorilov, U Putyrov, IBV
a rekreácia U Chovancov, Občianska vybavenosť U Gorilov,
Rekreačná chata, Sklady Kamenec (stav). Tento Doplnok č. 3
sleduje najmä tieto ciele:
- rieši nové plochy na výstavbu rodinných domov, občianskej vybavenosti, rekreačných a výrobných plôch,
- koordinuje záujmy na výstavbu so záujmami ochrany
prírodných hodnôt,
- reguluje a koordinuje investičné činnosti a záujmy.

na Vyšnom konci. Je nutné previesť náter fasády tribúny, opraviť
poškodené lavičky, zasiať trávu pri umelej ploche tréningového
ihriska, previesť náter oplotenia areálu a strechy Športklubu,
upraviť okolie detského ihriska, dobudovať priľahlé parkovisko
pred vstupom do areálu. Chceme, aby celý areál pôsobil prirodzene a esteticky. Veľmi pekne do daného prostredia zapadlo
i detské ihrisko a v tejto súvislosti chcem opätovne poďakovať
občanom za predaj pozemkov, na ktorých sa tento objekt
a parkovisko vybudovalo. Do budúcna je nutné pri ŠK Čierne
postaviť obslužnú budovu, v ktorej budú toalety pre verejnosť,
posilňovňa, sprchy, konferenčná miestnosť pre športovcov
a miestnosť pre športové náčinie a náradie. Po dobudovaní diaľnice sa odstráni i betonáreň a na tejto ploche budú ďalšie športoviská, napríklad tenisové kurty a prírodný bazén pre verejnosť.
Taktiež v okolí ŠK Čierne prosíme občanov o ústretovosť (pozemky medzi tribúnou a cestou), aby tam neskladovali rôzne
druhy materiálu a iné komodity.

Detské ihrisko pri farskom kostole

Preteky na horských bicykloch

Do letných prázdnin chceme v zadnej časti námestia pri farskom
kostole postaviť detské ihrisko s oplotením, ako je na Vyšnom
konci. Postupne tak chceme tento areál doplniť i o ďalšie atraktivity.

Chceme informovať občanov, že 14. 6. 2014 sa budú konať
preteky na horských bicykloch okolo Trojmedzia (cez tri štáty)
pod záštitou Rádia Banská Bystrica, Rádia Katowice a Rádia
Ostrava. Chcem požiadať všetky záujmové združenia v obci, aby
si na tento deň pripravili program (Ozvena, Jednota dôchodcov,
Červený kríž, ŠK Čierne, DHZ, Združenie poľovníckych spoločností Čierne - Svrčinovec, Turistický klub AHA a naši významní
podnikatelia). V tento deň bude celodenné vysielanie z našej
obce – pravdepodobne sústredné do areálu ŠK Čierne. Tu budeme môcť vstupovať do priameho rozhlasového vysielania,
a takto cez tieto záujmové združenia lepšie predstaviť našu obec. Prosím hlavne vedúcich jednotlivých záujmových združení,
aby na tento deň pripravili prezentáciu svojej organizácie.

Turistický prístrešok U Moravcov
V rámci schváleného projektu cezhraničnej spolupráce SR – ČR
sa začne v období máj – júl budovať na ihrisku U Moravcov (v
zadnej časti) turistický prístrešok pre cca 50 – 60 osôb. Tento
objekt bude slúžiť na posedenie ľudí z rôznych našich záujmových združení, ako i pre samotné hasičské súťaže. Chceme
plochu tohto ihriska zatrávniť a celý areál v ďalšej etape doplniť
o sociálne zariadenie. Veríme, že po dobudovaní i tento areál
prispeje do mozaiky pekných stavieb slúžiacich na stretávanie sa
ľudí a spríjemní rôzne kultúrno-spoločenské udalosti.
Vážení občania!
Tento rok si okrem iných udalostí pripomíname i 80-te výročie
založenia organizovaného športu v obci. Vedenie ŠK Čierne
a jeho priaznivci pripravujú na deň 20. júla veľký futbalový turnaj
s pozvaním viacerých osobností z oblasti športového života.
Zároveň si chceme i pripomenúť všetkých našich občanov, ktorí
tu tento šport počas minulých desaťročí organizovali a rozvíjali.
K tomuto dátumu chceme upraviť celé okolie športového klubu

Poďakovanie
Chcem poďakovať predsedovi DHZ Čierne – Ústredie Jozefovi
Kubicovi a členom hasičského zboru zo Zágrunia za pomoc pri
výrube krovín a drevín v toku rieky Čierňanky pod farskou budovou a starou základnou školou. Taktiež ďakujem i pedagógom
a žiakom oboch základných škôl, ktorí v rámci Dňa Zeme vyčistili
viaceré lokality v našej obci.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 12. decembra 2013 sa konalo obecné zastupiteľstvo 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. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia
OZ.
2. Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.

3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce Čierne na roky 2014 až 2016.
II. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ďurica, Milan Jurga,
Pavol Fonš.
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2. Úpravu rozpočtu obce Čierne č. 5/2013, (viď. príloha
uznesenia č. 1).
3. Rozpočet obce Čierne na rok 2014 a programový rozpočet obce Čierne na rok 2014.
4. Rozpočet Príspevkovej organizácie TES Čierne na rok
2014.
5. Plány práce orgánov obce na I. polrok 2014.
6. Zásady pre udeľovanie cien obce, cien starostu obce
a čestného občianstva:
- čestné občianstvo: plaketa + pamätný list v hodnote
200,- €,
- cena obce: finančný dar 150,- € + pamätný list,
- cena starostu obce: finančný dar 100,- € + pamätný list.
7. Prevod majetku - futbalová tréningová plocha 60x27m
v hodnote 103.314,43 € do správy Športového klubu
Čierne.
8. Prevod majetku - multifunkčné ihrisko 32x34m
v hodnote 62.530,76 € do správy Základnej školy s MŠ
Čierne - Vyšný koniec.
9. Úhradu členského príspevku za rok 2014 Združeniu
miest a obcí Slovenska vo výške 718,83 €.
III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Poskytnutie bezúročnej pôžičky vo výške 5.000,- € na
základe žiadosti p. Marty Jurčákovej, bytom Čierne č.
425.
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
s c h v a ľ u j e:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 2/2013
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Čierne.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
s c h v a ľ u j e:
Dodatok č. 1 k VZN obce Čierne č. 2/2012 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

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
s c h v a ľ u j e:
Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čierne č.
8/2009, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách, v školských kluboch
detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierne.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
s c h v a ľ u j e:
Dodatok č. 3 k VZN obce Čierne č. 9/2009 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťaťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čierne.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
s c h v a ľ u j e:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 3/2013 o určení
miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Čierne.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
s c h v a ľ u j e:
Internú smernicu č. 1/2013 Registratúrny poriadok
a Registratúrny plán Obecného úradu Čierne a Príspevkovej
organizácie TES Čierne.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Výzva
Vážení občania!
V roku 2015 bude 370-te výročie založenia našej obce a pri tejto
príležitosti by sme chceli vydať novú publikáciu o našej obci.
Posledná kniha o našej obci bola vydaná v roku 1998. Od tej
doby už ubehlo niekoľko rokov a mnohé sa v našej obci zmenilo
a vybudovalo. Preto by sme chceli tieto zmeny zdokumentovať,
zistené skutočnosti rozšíriť o nové poznatky a toto dielo doplniť
aj novými fotografiami.
Chceli by sme vás poprosiť, či by ste nám neposkytli staré fotografie i s popisom, aby sme ich mohli zaradiť a použiť pri tvorbe
tohto diela. Fotografie vložíme do obálok a euroobalov, na ktoré
si poznačíme vaše mená a adresy a po dotvorení vám ich vráti-

me. Poprípade vás chceme touto
cestou poprosiť, aby ste nám
možno priblížili niektoré skutočnosti z histórie svojimi príbehmi,
rozprávaním z detstva, z Vášho
života, poprípade napísali nejaké
články, z ktorých by sme mohli
vychádzať pri tvorbe. Tiež vás chceme poprosiť, aby ste sa vyjadrili, aké oblasti by mali byť zastúpené v našej novej knihe,
o ktorých si myslíte, že sú zaujímavé a nemali by v tomto diele
chýbať.
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Vaše poznatky, články, postrehy, fotografie, pripomienky, sťažnosti, názory a pod. môžete prinášať na sekretariát obecného
úradu alebo Ing. Márii Stráňavovej do kancelárie (vedľa matriky).
Môžete nás tiež kontaktovať na telefónnom čísle: 0905 691 978,
041/4373 222/kl. 117.
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Vopred vám ďakujeme za vašu ochotu, záujem a akékoľvek
poskytnuté materiály pre tvorbu novej publikácie o obci Čierne.
Prispieť k realizácii novej knihy o našej obci môže ktokoľvek z
vás. Veríme, že spoločnými silami vytvoríme krásne dielo.

OZNAM – POZOR ZMENA !
Cintorínske poplatky, poplatky za obnovu a rezervu hrobového
miesta sa inkasujú v Príspevkovej organizácii TES Čierne /
budova obecného úradu II. poschodie / u pani Beáty Stašovej.

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.

Dôležité upozornenie!

Taktiež žiadame spoluobčanov, aby z hrobov použité kahance,
staré kytice a vence hádzali hneď do kontajnerov a udržiavali
poriadok na pohrebiskách.

Žiadame občanov, aby sa pri úmrtí príbuzného obrátili najskôr
na prevádzkovateľa pohrebiska: Príspevkovú organizáciu TES

DEŇ ZEME
Deň zeme je venovaný PLANÉTE ZEM a v konečnom dôsledku nám všetkým. Všetkým občanom sa páči ak je ich v okolí čisto
a nemusia sa pozerať na hory odpadu, čierne skládky na brehu vodných tokov a v lese.
Ale zamyslime sa, kto ich vytvára – imaginárny NIEKTO. Preto vyzývame všetkých občanov, ktorým nie je ľahostajný stav životného
prostredia v ich okolí, aby si v rámci akcií ku DŇU ZEME poupratovali v svojom okolí a tým prispeli k skrášleniu prostredia, v ktorom
bývajú.

Voľba prezidenta SR v obci Čierne
Výsledky voľby prezidenta SR v 1. kole - 15. 3. 2014
Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:1

2

3 Spolu

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov:
1176 1149 1115 3440
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:
443 389 444 1276
Počet odovzdaných obálok:
443 389 444 1276
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:
434 385 439 1258
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. BÁRDOS Gyula
1
2. BEHÝL Jozef, Mgr.
2
3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.
3
4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
193
5. FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc.,
4
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.
20
7. JURIŠTA Ján, PhDr.
28
8. KISKA Andrej, Ing.
55
9. KŇAŽKO Milan
18
10.MARTINČKO Stanislav
0
11.MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc.
1

2
5
3
144
0
26
15
84
17
1
5

1
4
2
203
1
19
17
46
28
1
1

4
11
8
540
5
65
60
185
63
2
7

12. MEZENSKÁ Helena, Mgr.
6
13. PROCHÁZKA Radoslav, doc. JUDr., 103
14.ŠIMKO Jozef, JUDr.
0

5 9
78 107
0 0

20
288
0

V 1. kole volieb prezidenta SR sa zúčastnilo 37 % oprávnených
voličov.
2. kolo voľby prezidenta SR – 29. 3. 2014
Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky: 1

2

3 Spolu

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov:
1178 1147 1103 3428
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:
548 509 528 1585
Počet odovzdaných obálok:
548 509 528 1585
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:
542 506 525 1573
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
2. KISKA Andrej, Ing.

394
148

311 365 1070
195 160 503

V 2. kole volieb prezidenta SR sa zúčastnilo 46,2 % oprávnených voličov.
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V prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k hrobu a priniesli
voňavé oleje, čo si pripravili. Kameň našli od hrobu odvalený,
vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito
uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve.
Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: "Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal
z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei:
“Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale
on tretieho dňa vstane z mŕtvych.”" Tu sa rozpamätali na jeho
slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i
všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s nimi aj iné to rozprávali apoštolom. Ale im sa zdali
tieto slová ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal
k hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.
Je ešte tma a ženy už bežia k hrobu, kde leží Ježiš,
v rukách majú nádoby s voňavými olejmi. Idú, aby sa postarali
o jeho telo, jednoducho tak a s tým, ako to vedia len ony. Sú to
tie isté ženy, ktoré ho nasledovali až z Galilei a starali sa jednoducho ľudsky o neho aj jeho apoštolov. Pri ňom a s ním si vychutnávali bohatstvo toho, „čo je najpotrebnejšie“, prežívali dni
plné šťastnej radosti, malé výhonky nového sveta. Sú to tie ženy,
ktoré boli pod jeho krížom. Videli ho zomierať. Nikto iný mu nepomohol. A teraz idú k hrobu: to, čo ich tam ženie, nie je viera
v jeho božstvo, ani hlboká nádej, ale čistý skutok lásky. Jednoducho ho stále majú rady, ale práve toto hýbe aj s ich životmi:
„nie je možné milovať Ježiša ako Boha bez toho, aby sme ho prv
nemilovali ako človeka“ (Heidewick z Anverzie).
Lukášovo podanie správy o Zmŕtvychvstaní je veľmi
striedme: „vstúpili dnu a nenašli tam Pánovo telo“. Zrazu je všetko zablokované; neprítomnosť Ježišovho tela v nich spôsobuje
obrovskú bolesť a zmätok, prázdno plné otázok. A k tomuto
zúfalstvu sa pripája strach: dvaja muži oblečení v žiarivobielych

duchovné slovo

odevoch. Ako veľmi protirečivá je viera Veľkej noci! Ako keby boli
pri bolestnom pôrode. Sú zranené, plné bolesti zo straty, ale
pritom…
Prečo hľadáte Živého medzi mŕtvymi? Hľadáte svoj stratený poklad, máte hlad po tom, kto vám nasýtil zmysel vášho
života.
Prečo hľadáte toho, kto je Živý? Ježiš dostal nové nádherné meno: On je Živý. A nielen teraz, pre túto chvíľu, je Živý,
ale je to niekto, kto viac nezomrie, kto bude žiť stále, ten, kto
vlastní život, má ho vo svojich rukách, je jeho tvorcom: jeho
poslaním, jeho činnosťou je rodiť život, prinášať rozkvet životu.
Nie je tu, je vzkriesený, vstal z mŕtvych. Evanjeliá
v pôvodnom znení opisujú zmŕtvychvstanie Ježiša dvoma slovami, ktoré sú typické pre naše ľudské ráno: zobudiť sa a vstať.
Ako keby boli naše rána jedným malým ustavičným zmŕtvychvstaním a Veľká noc dňom bez západu slnka. Ale prázdna hrobka nestačí, prítomnosť anjelov nestačí, aby viera vyšla z hrobky
na denné svetlo: Spomeňte si, ako vám hovoril: je treba, aby
som bol ukrižovaný a potom vstal z mŕtvych… a ženy sa na tie
jeho slová rozpamätali.
Teraz to všetko vypukne. Ženy si spomínajú, veria, lebo
sa rozpamätali, veria nie kvôli slovám anjelov, ale kvôli Ježišovým slovám. Uverili prv, ako by ho uvideli. Nie je to zjavenie, ani
nádherné oblečenie anjelov, čo im umožňuje uveriť, ale je to
JEHO SLOVO, Radostná zvesť, Evanjelium uchovávané v ich
srdciach aj v dňoch straty a opustenosti. Ženy si ich uchovali
v sebe, lebo ho milovali, lebo do človeka sa hlboko vtlačí
a uchová iba to, čo sa skutočne týka jeho vlastného srdca.
A preto je pravidlom každého stretnutia so Živým milujúce uchovávanie jeho Slova. A to platí aj pre nás, ak ho chceme stretnúť
vo svojom živote.

Bohoslužby počas Veľkej noci 2014:
Zelený štvrtok
Veľký piatok
ho piatku

16,30 Vyšný; 18,00 Farský
15,00 Farský – krížová cesta + Obrady Veľké-

Biela sobota
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočný pondelok

20,00 Farský – Veľkonočná vigília
7,20 Farský; 8,45 Farský; 10,15 Vyšný
7,20 Farský; 8,45 Farský; 10,15 Vyšný
vdp. Radovan Petrek, správca farnosti

Ty, tam hore, počúvaš?
Slová z úst malého dievčatka, ktoré večer v postieľke hovorilo
k svojmu Ockovi na nebesiach. Slová z úst bratov a sestier
v kostole, keď desiatky úst spoločne odriekavali miliónkrát vyslovené slová. Slová z úst mladých, držiacich sa za ruky, radostných vo viere a silných v jednote. Slová z úst priateliek, ktorých
cesty spojil On. Slová na perách, kolená na zemi, hlava sklonená, slzy na tvári. Slová? Otče náš, ktorý si na nebesiach...
Notoricky známe slová, ktorých pôvod sa datuje do obdobia
Ježišovho života. Práve on prvýkrát vyriekol vety, ktoré v každej
sekunde na celom svete nahlas i pošepky vyslovujú veriaci.
A často aj neveriaci. Mal si už pocit, že si na svete sám? Že už
nevládzeš. Že to nezvládneš. Že už tu nie je nik, kto by ti dokázal
pomôcť. Že si na dne. A na tom dne, keď prechádzaš bahnom
a vôkol teba je len čierna tma, ti málokedy zídu na um slová,

ktorými by si sa mohol s Bohom porozprávať. Natíska sa skôr
otázka: Prečo by som sa mal s Bohom rozprávať, keď to všetko
dopustil?
Áno, Boh dopustí. Ale neopustí. On vie, kedy už viac nevládzeš.
Vie, kedy nedokážeš nájsť slová, kedy sa nedokážeš pomodliť,
kedy nedokážeš vysloviť, že aj napriek všetkému si vďačný za
to, čo máš. Práve preto odovzdal skrz Syna slová, ktoré dnes
pozná celá Zem a celé nebo. A v tom spočíva sila modlitby
k Otcovi. Je to jedna z rituálnych modlitieb, keď ju človek odrieka, celý svet i celé nebesia sa ju modlia s ním. Je to modlitba,
ktorá spája. Boh totiž nikoho nenechá osamelého. Vie o každom
jednom z nás všetko naspamäť. Nie nadarmo sa hovorí, budeš
to vedieť naspamäť... ako Otčenáš.
Dominika Mariňáková
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Základná škola Čierne - Ústredie
ŽIACI A ZÁKON
Dňa 28.januára 2014 zavítala do našej školy preventistka
Policajného zboru v Čadci mjr. Mgr. Janka Zlochová. Pútavou
formou oboznámila žiakov 8. a 9. ročníka so závažnými témami, ako sú krádeže vlámaním, šikanovanie vo všetkých
formách a záškoláctvo. Pani Janka informovala žiakov o tejto
háklivej problematike zaujímavým spôsobom.
Mgr. A.Sulková, koordinátorka protidrogovej prevencie a
iných patologických javov

ILUSTRUJEM SVOJU OBĽÚBENÚ KNIŽKU
Žiaci 2.- 4. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie sa zapojili do výtvarnej súťaže „Ilustrujem svoju obľúbenú knižku“. Túto súťaž
vyhlásila pri príležitosti narodenia akademického maliara Miroslava Cipára Kysucká knižnica v Čadci. Do súťaže sa zapojili
žiaci z trinástich škôl v okrese. Porota mala ťažkú úlohu –
vybrať zo stoštyridsiatich dielok tridsať najlepších.
Medzi odmenenými výtvarnými prácami boli aj kresby žiačok
našej školy. K úspechu gratulujeme tretiačkam Danielke Cyprichovej, Katke Kužmovej a štvrtáčke Aďke Rudinskej.
Všetky výtvarné práce šikovných detí môžete obdivovať
v priestoroch Kysuckej knižnice.

Zápis detí do 1. ročníka

Mgr. Anna Sulková

Dňa 5.2.2014 sa uskutočnil v ZŠ Čierne - Ústredie zápis žiakov do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnilo 21 detí, z ktorých 3
žiaci majú odklad povinnej školskej dochádzky na základe
predchádzajúceho vyšetrenia v MŠ Čierne - Ústredie.
Každé dieťa preukázalo svoje vedomosti vypracovaním vedomostného testu. Žiaci pracovali pod odborným vedením
pedagogických pracovníkov 1. stupňa ZŠ Čierne - Ústredie,
pri čom bola prítomná psychologička CPPP a P v Čadci Mgr.
Janka Babuljáková a špeciálna pedagogička Mgr. Lucia Lašová pre prípadné konzultácie pre rodičov či učiteľov.
Vďaka, dobrej spolupráci ZŠ a MŠ sa zápisu zúčastnili pani
riaditeľka MŠ Veronika Jurgová a pani zástupkyňa Anna Dolinajcová a vďaka ich prítomnosti vytvorili predškolákom príjemnú atmosféru pri prezentácii ich schopností a vedomostí. Každé dieťa si zo zápisu odnášalo sladkú odmenu ako
symbol nadviazania pozitívneho vzťahu ku škole.
Mgr. Anna Časnochová

Pozorovanie nočnej oblohy
25. február bol konečne tým vysnívaným dňom, kedy nám obloha dovolila pozrieť si jej krásu. Aj keď sa počas tejto zimy našlo

pár slnečných dní, večerné pozorovanie sme museli vždy odložiť. Či už kvôli hmlám, ktoré nám večer oblohu zakryli, alebo
Mesiac osvetľoval oblohu tak, že hviezdy a planéty nemali šancu
sa nám ukázať. Keďže v utorok večer to vyzeralo, že obloha
konečne ostane jasná, vybrali sa žiaci, ktorí navštevujú astronomický krúžok pri ZŠ Čierne – Ústredie, na večerné pozorovanie
súhvezdí a iných objektov oblohy. Pridalo sa aj pár nadšencov
z radov piatakov, ktorí síce krúžok nenavštevujú, ale pri preberaní učiva o vesmíre na geografii ich táto problematika zaujala.
Kvôli lepšej viditeľnosti a menšiemu svetelnému znečisteniu sa
všetci presunuli na kopec nad železničnou stanicou. Pani učiteľka postupne učila žiakov poznávať najznámejšie súhvezdia zimnej oblohy, planétu Jupiter a identifikovať pohybujúce sa objekty,
ako sú lietadlá a družice. Najkrajší pohybujúci objekt na oblohe –
meteor, sa nám, žiaľ, nepodarilo vidieť.
Natešení, že sa nám nakoniec podarilo vyraziť si do terénu na
pozorovanie, sa žiaci vrátili domov. Veď ktovie, či sa im ešte
podarí absolvovať školské pozorovanie, keďže dni sa stále predlžujú a noci ubúda.

Danka sa opäť presadila
Po minuloročnom 2.mieste na dejepisnej olympiáde v Čadci sa
naša žiačka Danka Romanová opäť umiestnila na pomyslenom
stupni víťazov. Obsadila veľmi pekné 3.miesto vo viac ako 20 –
člennom „ pelotóne „ súťažiacich. Chuť dokázať niečo viac ako
ostatní sa naplno prejavila. Ďakujeme jej za vzornú reprezentáciu školy i obce.

Turnaj v stolnom tenise dievčat
Zdá sa, že stolný tenis si opäť našiel miesto v registri športov
v ZŠ Čierne - Ústredie. Športová úroveň našich žiakov síce nie je
taká, ako keď tu pôsobil p.učiteľ Gabarík, ale deti majú snahu sa
zdokonaľovať v rámci krúžku alebo priamo na turnajoch.
25.februára sa chodba našej ZŠ stala dejiskom boja
o šampiónku školy v tomto dynamickom športe. Po tuhých bojoch 18 dievčat sa zrodilo poradie:
1.Aneta Cyprichová, 8.A
2.Oľga Krupová , 8.A
3.Natália Jurgová , 6.A
Ďakujeme rodičom – sponzorom : p. Andrei Majákovej, Vladimírovi Mikulovi, JuDr. Miroslavovi Kužmovi , Pavlovi Kubušovi ,
Jánovi Krenželákovi, Ing.Ivanovi Cyprichovi, Jarovi Gelačákovi
a RZ pri našej ZŠ. Na súboje sa už tešia aj chlapci , ktorých sa
prihlásilo také množstvo, že sa museli kvalifikovať do hlavného
turnaja.
Mgr. Daniel Drastich
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MŠ Čierne- Ústredie
Občianske združenie Náruč v MŠ Čierne Ústredie
Dňa 17.12.2013 navštívila triedu predškolákov pracovníčka
Občianskeho združenia ,,Náruč“. S pomocou svojho kamaráta z ríše rozprávok hravými aktivitami oboznámila a vysvetlila deťom, ako u nich predchádzať sexuálnemu obťažovaniu, a to určením a uvedomením si bezpečnej hranice
intímneho kontaktu s okolím.

Ekoprogram v MŠ
V pondelok 24.2. 2014 bol pre deti z našej MŠ výnimočný,
pretože ich navštívil ,,ujo Milan“, ako všetci volajú lesníka

Vystúpenie žiakov zo Základnej školy
s materskou školou Čierne – Vyšný koniec
v materskej škole v Ústredí
Dňa 14.2.2014 potešili naše deti návštevou a divadelným
predstavením žiaci zo Základnej školy Čierne - Vyšný koniec. Vystúpením ,,O školskej taške“ priblížili našim predškolákom a deťom zo strednej triedy to, aké ,,trápenia“
môžu nastať pri výbere tejto nevyhnutnej školskej pomôcky.

Ing. Milana Laša. Hravou formou a zážitkovým učením ich
učil vnímať a ochraňovať prírodu, starať sa o zvieratá, rastliny i živočíchy. Spoločne hľadali súvislosti medzi rastlinnou
a živočíšnou ríšou, utvárali si konkrétne predstavy o procese zmien v prírode vzhľadom na ročné obdobie.
O tom, že bolo naozaj veselo, svedčia fotografie šťastných
detí, ktoré dúfajú, že k nim ,,ujo Milan“ čoskoro príde opäť.

Karneval v MŠ Ústredí

Humorným prevedením príbehu tak i nám, dospelým, pripomenuli, aké krásne bývali školské časy, v ktorých sa nám
malé starosti zdali veľmi veľké. Nakoniec si školskí herci
vymenili úlohy s našimi deťmi z folklórneho krúžku, ktoré im
predviedli maličký kúsok svojej tvrdej práce, a zaspievali im
krásne čierňanské piesne spojené s ľudovým tancom.
Jaroslava Kráľová

Dňa 28.2.2014 sa konala v našej materskej škole karnevalová slávnosť, v ktorej Pepek - námorník a Snehulienka
privítali všetky rozprávkové stvorenia, ktoré sa sem prišli
zabaviť v tento neobyčajný deň. Hrdinovia ako supermani,
batmani, piráti, rytieri, šašovia a indiáni sa stretli
s neobyčajnými bytosťami ríše rozprávok, ako sú kráľovné,
princezné, víly, ale aj čarodejnice. Nechýbalo ani zastúpenie zvieracej ríše: levy, tigre, mačky, motýliky, ktoré si veľmi
dobre rozumeli s vodníkom, Rumczajzom, muchotrávkou
i Maťkom, ktorý prišiel bez svojho verného kamaráta Kubka. Po zvládnutí zábavných súťažných disciplín, do ktorých
sa zapojili i rodičia a starí rodičia, nasledovala pravá diskotéka a oslava, po ktorej mali všetky rozprávkové postavy
dostatočne sýte brušká, a tak sa pripravili na blížiace sa
obdobie pôstu, po ktorom nasleduje Veľká noc a s ňou
i oslavy krásneho ročného obdobia- jari.
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Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Pasovanie prváčikov
December je nielen časom vianočným, ale pre našich 24 prváčikov aj časom pasovania do cechu školského. Po slávnostnom
príchode kráľa s princeznami deti predniesli prvácky sľub .
Každý z nich si odniesol diplom so srdiečkom. Potom nasledovalo vystúpenie detí, na ktoré bol zvedavý aj sám kráľ. V krátkom

a pohovoru so špeciálnymi pedagógmi Mgr. D. Oravcovou a Mgr.
S. Jurčíkovou. Na základe splnenia týchto nárokov bolo do 1.
ročníka zapísaných 21 žiakov. Veríme, že naša škola naplní ich
očakávania, ktoré sme videli v ich zvedavých očkách. Budúcim
prváčikom prajeme veľa školských úspechov.
Kolektív učiteliek ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec

Valentínska pošta
Deň svätého Valentína je dňom všetkých zaľúbených. V tento
deň si ľudia, ktorí sa majú radi, vymieňajú valentínske darčeky
alebo valentínsku poštu ako prejav svojej náklonnosti. Po minuloročnom úspechu naša škola, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec,
opäť zorganizovala túto milú akciu. Žiaci mohli vhodiť peknú
valentínku do valentínskej schránky a naši deviataci sa už postarali o zvyšok. Pri triedení pošty sa veru poriadne zapotili. Bolo jej
neúrekom. V prestrojení za poštárov potom doručili valentínky do
tých správnych rúk. Odmenou za vynaloženú námahu im boli
rozžiarené tváre spolužiakov. Akciu sprevádzala aj súťaž tried
o najväčší počet kusov oblečenia rovnakej farby. Tentoraz to

programe sa predstavili mažoretky pod vedením p.Marty Brnčovej, prváčence recitovali básničky a zaspievali si prvácku hymnu
spolu s pani triednou učiteľkou. No a čerešničkou na torte bolo
divadelné vystúpenie zo školského prostredia pod vedením p.
zástupkyne Danky Oravcovej. No a aká by to bola oslava bez
pohostenia? To nasledovalo na záver celého pasovania. Po
zábavnom popoludní sme sa rozlúčili s kráľom a princeznami
a rozišli sa domov plní dojmov a zážitkov.
Mgr. Jana Špiláková, triedna učiteľka

Zápis prvákov v ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
Dňa 5. februára 2014 sa naša škola zaplnila drobizgom. Budúci
prváčikovia sa v sprievode svojich rodičov prišli zapísať do 1.
ročníka ZŠ. Pani učiteľky preverili ich psychické, fyzické
a sociálne schopnosti formou testu, výtvarného vyjadrenia

bola ružová. Víťazmi sa stali trieda 3.B a organizátori akcie –
deviataci.

Rodičia boli učiteľmi v škole
V dňoch 4.- 6 . marca 2014 sme pre žiakov s Downovým syndrómom, detskou mozgovou obrnou ,autizmom a mentálnou
retardáciou zorganizovali vyučovanie, ktoré odučili rodičia.
Žiaci sa na dvojhodinovku počas troch dní veľmi tešili a aktívne
sa zapájali do činnosti. V prvom dni si vyskúšali svoje zručnosti
v maľovaní na drevo, vystrihovaní a lepení. Aktivita sa niesla pod
názvom: Servítková technika podľa Aďky Časnochovej. Mamička
Aďka zabezpečila bukové doštičky, lepidlá, latexovú farbu, servítky s rôznymi motívmi a postupne vysvetľovala postup práce.
Výsledkom boli krásne obrázky, ktoré si žiaci odnesú do svojich
izbičiek. Druhý deň sa niesol v znamení krajčírskeho umenia.
Toto zručné remeslo predstavila Mirka Širancová. Pre deti pri-
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pravila látky, strihy, ihly, meter a ukážku výrobku – zásterky.
Žiaci najskôr nakreslili krajčírskou kriedou vzor, ktorý vystrihli.
Postupne prinášali vystrihnuté vzory na zažehlenie látky mamičke Mirke .Po prišpendlení ozdobnej krajky navliekli do ihiel niť
a pustili sa do práce. Najväčší problém im robilo správne uchopenie látky tak, aby sa nepichli. Ale po dostatočne opakovanej
ukážke šitie hravo zvládli. A ako inak, pomáhali si jazýčkom,
špúlením pier a vzájomným povzbudzovaním. Na záver upratali
dočasnú krajčírsku dielňu , spoločne si zopakovali postup práce
a v nových krásnych zásterkách si spoločne zatancovali. Tešili
sa, že takmer samostatne dokázali vytvoriť užitočné dielko,
s ktorým sa predvedú v posledný tretí deň pri prezentácii kuchárskeho umenia. Tretí deň sa niesol v znamení najlepšom,
pretože sa pripravovali maškrty . Cieľom tohto dňa bolo začleniť
čo najviac detí do samostatnej práce pod vedením mamičky
Danky Oravcovej. V úvode boli žiaci rozdelení do troch skupín
podľa ročníkov, zručnosti a samostatnosti. Prvý tím tvorili: Ing.
Slávka Jurčíková, Peter Kulla, Barborka Časnochová. Ich úlohou
bolo pripraviť maškrty ,mňamky, hamky z lístkového cesta
s klobáskou. Po dôkladnom rozvaľkaní cesta zručne urobila
kečupový náter Barborka. Nakrájali, zabalili a na záver ponatierali vajíčkom. Zo zvyšného cesta povykrajovali tyčinky. Druhý
tím tvorili : Mgr. Dana Oravcová , Miška Oravcová, Janko Časnocha a Branko Cech. Keďže ide o zručné deti, mali aj zložitejšiu
úlohu. Miška mala za úlohu nakrájať šikmým rezom celozrnné
rožky, stonkový šalát a pripraviť mini capresse – mini paradajky
so syrom mozzarela , olivovým olejom a bazalkou. Janko mal
tiež veľmi dôležitú úlohu, pretože musel nastrúhať tvrdý syr,
umyť zeleninu, očistiť uhorku a ponatierať rožky horčicovým
maslom. Svoju dobrú zručnosť predviedol aj Branko Cech
,pretože vo všetkom pomáhal Jankovi, nakrájal zeleninu na šalát
a postaral sa o dôkladný poriadok na pracovnom úseku. Tretí tím
tvorili : Darinka Čanecká, Branko Mikula a Natálka Širancová,
ich úlohou bolo pripraviť dezert pod názvom ,,Banán s piškótami
v čokoláde“. Najskôr nakrájali banán na rovnaké kolieska, potom
prepichovali piškóty a napichovali banán s druhou piškótou na
špajdle. Na záver takto pripravený dezertík obaľovali v čokoláde.
Toto všetko museli stihnúť počas dvoch vyučovacích hodín, bez
degustácie a oblizovania prstov. A že sa im to podarilo famózne,
na záver ocenila i odborná porota, zložená z vedúcej školskej
jedálne pani Jarky Kubaškovej, Marienky Hájkovej a rodičov
zúčastnených detí , pred ktorou deti prezentovali svoje výrobky .

Za kvalitne odvedenú prácu boli odmenení jednotkou do žiackej
knižky a vareškou
od pani zástupkyne. Degustáciou
a potešením bruška sa ukončilo trojdňové vyučovanie rodičmi,
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ktorí predviedli nielen svoje zručnosti, ale boli i sponzormi všetkých materiálov a ingrediencií, ktoré potrebovali k vzdelávacej
činnosti. Za všetky deti ďakujeme!
Učiteľky a asistentky špeciálnej triedy
pri ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec

Ako integrovať dieťa do materskej školy
Každý rok ma oslovujú rodičia z blízkeho okolia, ako
i vzdialenejších miest s prosbou o radu, ako majú postupovať pri
začlenení svojho dieťatka s postihnutím do kolektívu zdravých
detí. Je úžasné, že rodičia majú záujem socializovať svoje dieťa
od útleho veku ,čím mu pripravujú ľahší nástup na povinnú
dochádzku. Okrem každodenného riešenia zdravotných problémov svojho dieťatka narážajú na bariéry i pri zápisoch do materských škôl a často z neznalosti zákonov s pokorou prijímajú
odmietavé rozhodnutia riaditeľov.
Predkladám preto manuál postupných krokov pre integráciu
podľa platnej legislatívy. Školský zákon, zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon), charakterizuje integráciu ako ,, výchovu a vzdelávanie detí alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach škôl (materských, základných a stredných) a školských zariadeniach určených pre deti, alebo žiakov bez špeciálnych výchovno- vzdelávacích potrieb.“
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej,
rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie
vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Na plynulý prechod z rodinného prostredia do predškolskej inštitúcie je vhodné
dieťa pripraviť.
Priblížme si preto postupnosť krokov, ak chceme dieťa
s hendikepom začleniť do inštitucionálneho kolektívu.
Postup zákonných zástupcov (rodičov) pri integrácii:
V rodine:
- učia dieťa hygienickým návykom (pýtať sa na toaletu, hygiena – umývanie sa),
- učia dieťa stolovať – piť, uchopiť pohár, použiť lyžicu, prípadne príbor,
- učia dieťa odlúčiť sa od rodičov – ostať s cudzími – vychovávateľ, učiteľ,
- učia dieťa vykonávať pokyn (napr. zatvor dvere, drž ma za
ruku...),
- učia dieťa hrať sa s rovesníkmi( na sídlisku, so susedmi, na
detskom ihrisku),
- učia dieťa vydržať pri jednej činnosti.
Povinnosti zákonného zástupcu pri integrácii dieťaťa do
MŠ:
1. Zákonný zástupca príde na zápis do materskej školy a
oboznámi riaditeľku so zámerom umiestnenia dieťaťa v materskej škole (MŠ).
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2. Oboznámi riaditeľku s diagnózou dieťaťa a s prednosťami
dieťaťa (čo už dieťa pri vstupe do MŠ dokáže) – vhodné je,
ak zákonný zástupca príde aj s dieťaťom.
3. Navštívi centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
(CŠPP) a písomne požiada o vyšetrenie dieťaťa psychológom a špeciálnym pedagógom.
4. Výsledky vyšetrenia predloží riaditeľke MŠ, ktorá podľa odporúčaní (CŠPP) rozhodne o prijatí dieťaťa do MŠ.
5. Na základe odporúčaní z CŠPP a všeobecného lekára pre
deti a dorast písomne požiada riaditeľku MŠ o prijatie dieťaťa do MŠ – formou individuálnej integrácie (do triedy medzi
zdravé /intaktné/ deti) .
Povinnosti riaditeľky MŠ pri integrácii:
1. Riaditeľka MŠ na základe :
- písomnej žiadosti zákonných zástupcov,
- písomného vyjadrenia CŠPP, pediatra, informovanom
súhlase zákonného zástupcu,
- po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou a prognózou
dieťaťa,
- po prerokovaní s pedagógmi, ktorí budú dieťa vzdelávať,
- po zabezpečení nevyhnutných materiálno–technických
a odborno- personálnych podmienok rozhodne o prijatí
dieťaťa do MŠ.
2. Riaditeľka MŠ poverí triednu učiteľku vyplnením NÁVRH- u
na prijatie žiaka so ŠVVP do špeciálnej školy, do špeciálnej
materskej školy, do materskej školy, do základnej školy
a do strednej školy schváleného MŠ SR pod číslom CD2008-17271/37405-1:914 dňa 24.októbra 2008 s platnosťou
1. januára 2009, ktorý je základným dokumentom a postupuje s dieťaťom počas celej dochádzky do MŠ, ZŠ, SŠ.
3. Riaditeľka MŠ na základe odporúčania CŠPP môže požiadať zriaďovateľa (obec) o navýšenie finančných prostriedkov na zriadenie funkcie „asistenta učiteľa“ pre integrované
dieťa. Asistent sa riadi pokynmi učiteľa.
4. Riaditeľka určuje po prerokovaní so zákonným zástupcom
zaradenie dieťaťa do triedy a dĺžku adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorý je zameraný na postupnú
socializáciu a diagnostikovanie. Po diagnostickom pobyte
poverí zodpovednú učiteľku v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracovaním individuálneho výchovno –
vzdelávacieho programu (IVVP), ktorý sa v priebehu roka
dopĺňa, mení podľa potrieb dieťaťa.
5. Riaditeľka dohodne vzájomné konzultácie medzi zákonným
zástupcom, učiteľmi a špeciálnym pedagógom. Podľa upraveného manuálu (Oravcová, Slnečnica č.1, 2008).
Počet detí v triede MŠ môže byť znížený najviac o dve za každé
dieťa so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami ( ŠVVP).
Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve.
,,Výkonom práv začleneného dieťaťa so ŠVVP nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy
a vzdelávania“ (Školský zákon §28,ods.13).
,,Predprimárne vzdelávanie v MŠ sa môže uskutočňovať so
súhlasom riaditeľa aj s priamou účasťou zákonných zástupcov
na výchove a vzdelávaní“ (Školský zákon, § 28 ods.16).
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Deti v materskej škole plnia štátny vzdelávací program ISCED
0.Pri integrovaných deťoch je vhodné vytvoriť a následne plniť aj
individuálny výchovno-vzdelávací program.
V prípade, že na základe odporúčania materskej školy, všeobecného lekára pre deti a dorast(pediatra) a centra špeciálnopedagogického zariadenia bola dieťaťu odložená povinná dochádzka, zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či toto
dieťa bude navštevovať materskú školu, alebo nultý /prípravný
ročník.
Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky
alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však
1.septembra,ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy
rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom
zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy,
(§ 19 , ods. 7, školského zákona).
Mgr. Dana Oravcová, špeciálny pedagóg

VIANOČNÁ BESIEDKA
05.12.2013 sa v našej MŠ Čierne – Vyšný koniec konala vianočná besiedka, ktorú otvorila vianočnými slovami pani zástupkyňa
Mária Jurgová. Zišli sa na nej rodičia i ďalší hostia, aby prišli
podporiť svoje deti, ktoré si s pani učiteľkami pripravili krásny
program a oslávili tak sviatočné obdobie. To všetko sa odohralo
pri vianočnom stromčeku. Program, ktorý si pripravili naše deti
s pomocou pani učiteliek, nenechal nikoho chladným a párkrát
sa v našich očiach zaleskli aj slzičky. Mažoretky nám zatancovali
krásny tanček, no a po ňom prišli na radu naše deti. Spievali,
recitovali, tancovali, cvičili, skrátka, bolo sa na čo pozerať, veď
nakoniec ani rodičia neskrývali svoje nadšenie. Prišiel aj deťmi
očakávaný Mikuláš, ktorý deťom porozdával sladké balíčky a
poprial všetko dobré.
Veríme, že sa nám podarilo pekným programom priniesť len

samú lásku, šťastie a hrejivý pocit, ktorý si každý z nás vo svojom srdci odniesol k sviatočnému stolu domov.
Renáta Cyprichová
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ZIMNÉ TVORIVÉ DIELNE – PEČENIE PERNÍKOV
„K Vianociam patrí ozdobený stromček, tak ako k stolčeku stolček: Čím si stromček ozdobíme? Medovníčky vyrobíme“. Krátkou
básničkou pani zástupkyňa otvorila prekrásne predvianočné
popoludnie zamerané na pečenie medovníkových ozdôb.
Dňa 12.12.2013 sa v našej materskej škole zišli rodičia so svojimi deťmi, aby si mohli vyskúšať svoje znalosti, zručnosti
a výtvarnú tvorivosť pri zdobení perníčkov. V rámci spolupráce
školy s rodinou sa do edukačného projektu ochotne zapojili mamičky našich detí. Pani Z. Reháková priniesla napečené medovníčky, Ľ. Kubalíková hotové medovníkové cesto a pani J. Najdeková pripravila cukrovú polevu. S ich asistenciou sa deti učili
cesto vaľkať, vykrajovať, piecť a nakoniec zdobiť. Dobrú náladu,
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o jeho rozprávanie vzbudil aj ukážkou srnčích a jeleních parohov, ktoré si deti takisto mohli chytiť a poobzerať, čo bol pre ne
tiež nezabudnuteľný zážitok. Prostredníctvom prezentácie na
interaktívnej tabuli sa s deťmi rozprával o stromoch a lesných
zvieratách a deti si vypočuli aj zvuky zvierat.
Po aktivitách v triede sme sa s ujom lesníkom presunuli do školskej záhrady, kde sme sa zahrali hru na vtáky a vyskúšali sme si
stavanie hniezda a kŕmenie mláďat. Za to, že deti boli aktívne,
ich ujo obdaroval sladkým cukríkom.
Na záver sa deti aj pani učiteľky poďakovali za príjemné dopoludnie strávené s ujom a odovzdali mu pripravený darček, ktorý
pre neho vytvorili- obrázok so zvieratkami, ktorému sa veľmi
potešil. Na tento deň budú deti ešte dlho spomínať a vďaka ujovi
sú bohatší o ďalšie zážitky a poznatky o prírode.
Mgr. Renáta Čanecká

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

smiech a vôňu pečiva bolo počuť a cítiť široko - ďaleko.
Z upečených a vyzdobených perníčkov mali najväčšiu radosť
deti, ale aj ich rodičia. Hotové výrobky si zabalili a odniesli domov. Ostatné deti, ktoré sa tejto akcie nezúčastnili, si perníčky
vyzdobili na druhý deň a spoločne si na nich pochutnali.
Vďaka obetavým mamičkám sa nám podarilo zapáliť iskričku
šťastia v očkách našich detí. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s rodičmi pri podobných akciách v našej materskej škole.
Božena Frollová

Hlavnou myšlienkou karnevalu a celých Fašiangov je radosť
z končiacej sa zimy a oslava pomaly prichádzajúcej jari. Posledný fašiangový týždeň sa preto všetky deti aj zamestnanci MŠ
Čierne - Vyšný koniec premenili na šašov, čarodejnice, víly,
kovbojov, policajtov, vodníkov a všelijaké iné postavy
a rozprávkové bytosti. Na úvod nás všetkých privítala pani zástupkyňa a popriala príjemnú zábavu. Na návštevu však prišla aj
čarodejnica Hermiona, ktorá zakázala deťom smiať sa
a zakázala zábavu. Toto jej čudesné vyhlásenie však prekazil
veselý šašo Jašo, ktorý spolu s deťmi spievaním piesní
a veselou náladou naučili čarodejnicu tancovať a veseliť sa. Celý
karnevalový sprievod sa bol ukázať cez prestávku aj svojim
kamarátom v škole, taktiež aj učiteľskému zboru a pokračoval až
do školskej jedálne k našim tetám kuchárkam. Pestrofarebná
výzdoba, detský smiech, veselá hudba a tanec sa ozývali počas
celého dopoludnia. Nasledovalo predstavovanie masiek a každú
masku čakalo milé prekvapenie s darčekom, aby žiadne dieťa

Beseda s ujom lesníkom v materskej škole
Čierne- Vyšný koniec
V našej MŠ sa často venujeme témam o zvieratkách, rastlinách,
stromoch, lesných plodoch, hmyze a pod. Rozprávame sa o lese
a jeho význame a rozvíjame u detí kladný vzťah k prírode
a životnému prostrediu. Preto sme pre deti z veľkej triedy zorganizovali besedu s ujom lesníkom Ing. Milanom Lašom, ktorá sa
uskutočnila v utorok 25.2.2014.
Uja lesníka privítala pani zástupkyňa M. Jurgová a pozvala ho
medzi deti, ktoré sa na neho už veľmi tešili a nevedeli sa dočkať
jeho príchodu. Ujo lesník si deti hneď získal svojou bezprostrednosťou a milým prístupom. Zaujímavou zážitkovou formou priblížil deťom poznatky o lese a zvieratkách, ktoré v ňom žijú. Mal
pre deti pripravené rôzne hry a aktivity, pomocou ktorých deti
lepšie pochopili, ako rastú stromy a zimujú zvieratá. Priniesol
deťom ukázať sušené bukvice, listy, šišky, žalude a konáriky,
ktoré si deti mohli popozerať a manipulovať s nimi. Záujem detí

neodišlo s prázdnymi rúčkami. Nakoniec si deti pochutnali na
rôznych dobrôtkach, ku ktorým im teta školníčka pripravila výborný sladký čajík.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani Rehákovej za
upečenie báboviek a pani Čepcovej a pánovi Najdekovi, ktorí
zakúpili sladkosti na občerstvenie pre deti.
Bc. Veronika Rokyčáková
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Vzdelávacie, kultúrno - spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch január – marec 2014
január - Kysucký triangel – Šepot lesa
Drobné každodenné krásy, ktoré si niekedy pre uponáhľanosť
a stres v dnešnej dobe ani nevšimneme, zachytil svojim fotoaparátom a citlivo zvečnil amatérsky fotograf Patrik Beck z Čierneho.
Putovná výstava pod názvom „Šepot lesa“ od tohto mladého
fotografa mala premiéru 18. novembra 2013 a do konca januára
2014 si ju mohli občania pozrieť v Obecnej knižnici v Čiernom.
V rámci Kysuckého triangla putovala z Čierneho vo februári do
obce Svrčinovec, kde si ju občania mohli prezrieť na Obecnom
úrade a v mesiaci marec do obce Skalité, kde budú fotografie
vystavené v Obecnej knižnici. Všetkých milovníkov fotografie,
prírody, zvečnených krásnych pominuteľných okamihov
srdečne na túto putovnú výstavu pozývame.
31. január - Tanečný večierok ôsmich ročníkov zo ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec
Slávnostný tanečný večierok pre žiakov ôsmich ročníkov pripravila Príspevková organizácia TES Čierne v piatok 31. januára
2013. Sála kultúrneho domu bola zaplnená vzácnymi hosťami,
ôsmakmi, ich kamarátmi a spolužiakmi, ktorí netrpezlivo čakali
na slávnostné zahájenie. Po prehliadke tancov nasledovala tanečná súťaž, ktorú hodnotila porota v zložení: Anna Pagáčová,
Helena Tatarková, Lenka Najdeková, Jozef Potočár, Peter Moják a Jakub Staš. Na prvom mieste sa umiestnili: Adela Bestvinová a Adam Vyšlan, na druhom mieste Kristína Kyrisová
a Dominik Klušák a tretiu priečku si vytancovali Laura Petráková
a Lukáš Kopecký. Nechýbala zábavná tombola, rodičovský tanec, kultúrny program. Večerom sprevádzala: Iveta Bobulová
1. február - Lyžiarsky RETRO BEH Wisla 2014
Trinásťčlenná skupina z Čierneho sa v troch autách doviezla
v sobotu 1. februára na námestie do mesta Wisla, aby tam odvážne a statočne reprezentovala svoju obec. Išlo o bežecké
preteky na starých drevených lyžiach v nádhernom retro oblečení. Organizátori si poradili i s nedostatkom snehu a na námestí
pripravili pre štyri šesťčlenné družstvá beh na núdzových lyžiach.
Našu skupinu štafetových behoch na lyžiach na suchu /na námestí /i na snehu – na originálnych historických drevených lyžiach /na starom Jonidle pri jazere/ reprezentovali: Oľga Kopečná, Martina Kyrisová, Jarka Putyrová, Martin Kopečný, Alojz
Kyris a Peter Putyra. V netradičnom preteku na starých krpcoch
pre dve osoby sa ako neprekonateľný tandem predviedol pár
Izabela Bobulová a Martin Kopečný.
Skončili sme na prvom mieste. Všetkých víťazov čakali krásne
poháre, ten náš vyhralo družstvo z Wisly - a predával ho prednosta našej obce Ing. Jozef Kubica. Organizátori mali pripravené
pre všetkých účastníkov tohto podujatia občerstvenie, živú hudbu, zábavnú tombolu, bol vyhlásený najmladší a najstarší účastník preteku, cenu si odniesla i krásna dáma v najkrajšej retro
róbe. Každý účastník behu na lyžiach získal Licenciu retro pretekára. Krásny deň, krásne podujatie, veľa príjemných ľudí, nezabudnuteľné zážitky – taká bola pre nás všetkých táto
nevšedná sobota. Ďakujem, že sa tohto podujatia zúčastnili aj

Rudolf Benčík, Anna Pagáčová, Božena Časnochová a Jozef
Kopečný.
február – marec - Výtvarná súťaž – Svetská krása
Moja najobľúbenejšia rozprávková bytosť z rozprávok nášho
najväčšieho zberateľa ľudových rozprávok, Pavla Dobšinského.
Svoje výtvarné práce nakreslené, namaľované – noste do Obecnej knižnice v Čiernom do 31. marca 2014. Výstavka všetkých
prác bude od apríla do mája 2014 v budove ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec. Najlepšie dielka získajú vecnú odmenu.
25. marec
V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –
Česká republika pod názvom „Podívejme se k sousedům“ sa
zamestnanci mestských, obecných úradov, zamestnanci kultúrno
- informačných centier zúčastnili na spoločnom turistickom výlete
na Hrčavu, chatu Gírová a chatu Studeničné dňa 25. februára
2014. Projekt zrealizovala Příspěvková organizace Mosty
u Jablunkova s Kultúrnym a informačným centrom mesta Čadca.
Podujatia sa zúčastnilo spolu 60 zamestnancov z Mostov
u Jablunkova, Čadce, Svrčinovca a Čierneho.
2. marec - Karneval pre malých i veľkých
Stodvadsaťdeväť masiek súťažilo o priazeň poroty na Karnevale
v Čiernom v nedeľu 2. marca 2014. Zahájenie Karnevalu začalo
svadobnou módnou prehliadkou EKO masiek. Deti z 5. ročníka
ZŠ Čierne – Ústredie predviedli na sebe oblečenie
z netradičných materiálov /plastové fľaše, polámané CD, igelitové vrecia, vrchnáčiky z fliaš, obaly na čajové sviečky, obaly na
vajíčka, kartóny - všetko z odpadového materiálu/. Žiaci si svoj
program a masky vyrobili pod vedením pani učiteľky Boženy
Časnochovej, ktorá vedie EKO krúžok. Pestrá plejáda vodníkov,
čertov, lienok, pavúkov, ovečiek, pastierov, včielok, ježibáb,
indiánov Avatarov, Šmouliniek, víl či Rumcajsa, rodinka Simpsonových, Klobučník, Srdcová kráľovná, vojaci a iné postavičky zo
známej rozprávky Alica v krajine zázrakov a mnohé ďalšie úžasné masky očarili všetkých, ktorí prišli krásne nedeľné popoludnie
stráviť do sály kultúrneho domu. Porota v zložení: Anna Pagáčová, Lenka Majchráková, Dana Mojáková, Peter Najdek a Roman
Baláž v každej kategórii hodnotila 15 naj masiek. Najväčšie zastúpenie bolo v kategórii prvý stupeň základnej školy. V kategórii
dospelých súťažilo sedem masiek a víťazkou sa stala Anastazia
Kuzminová /alias Eva Gábrišová/ – naša olympijská víťazka zo
Soči. Nikto neodišiel bez odmeny! O krásnu výzdobu sa postarali
žiaci zo školských klubov základných škôl v Ústredí i Vyšného
konca, žiaci z 9. ročníka a výtvarného krúžku pri ZŠ s MŠ Čierne
- Vyšný koniec. Poďakovanie patrí ich pedagógom, pani učiteľkám: Čimborovej, Grochalovej, Stráňavovej, Urbánkovej
a Budošovej.Veľká vďaka patrí aj sponzorom tohto podujatia:
Zdeněk Martaus, Jaroslav Majchrák, Josef Wawrzacz, Magdaléna Belešová, Lenka Stráňavová, Rudolf Stenchlák, Jozef Maják,
Marcela Voreková. Za hudobnú produkciu ďakujem Radoslavovi
Nekorancovi. O rok sa organizátori opäť tešia na čarokrásne
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masky a karnevalovú atmosféru. Vypracovala a podujatím sprevádzala: Kleokatka
6. marec

kultúra a šport

Vystúpenie cirkusu Ferdinand v sále kul. domu v Čiernom. Ukážky žonglovania, kovbojskej šou, kúziel, artistických kúskov.
Nechýbal ani klaun Ferdinand a sladká cukrová vata.

PRIPRAVUJEME Z KULTÚRY APRÍL – JÚN 2014
apríl – máj
- Putovná výstava Šepot lesa v Obecnej knižnici Makov.
- Putovná výstava fotografií pod názvom Divočina zachráni
svet. Sú to fotografie o lese a jeho obyvateľoch, o lese ako
živom organizme. Ukazujú rozdiel medzi umelým
a prirodzeným lesom, aktivity, ktoré vedú k ničeniu lesov
a zdôrazňujú zmeny, ktoré sú nevyhnutné, ak ich chceme
zanechať aj ďalším generáciám.
- Výstava výtvarných prác na tému ľudových rozprávok od
Pavla Dobšinského v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
15. apríl - Stretnutie spolkov obce Čierne a obce Vendryně
v sále kul. domu v Čiernom
Veľkonočné aranžovanie s profesionálnou aranžérkou spojené
s výstavou do 17. 4. v sále kul. domu v Čiernom /volebná miestnosť/ .
20. apríl - VII. ročník Veľkonočný Kinder výstup na Grúň, TK
AHA Čierne.
apríl - Stretnutie seniorov , odborná prednáška o vzniku a histórii
našej obce, ukážka obecných kroník, vystúpenie FSk Ozvena
v sále kul. domu v Čiernom.
3. máj - Pokračovanie podujatia RETRO behu na lyžiach, tentoraz na RETRO bicykloch v meste Wisla (Poľská republika).
máj – júl - Príprava X. ročníka Medzinárodného tábora na Trojmedzí, ktorý sa uskutoční v obci Čierne od 7.7. – 13. 7. 2014.
Pre 45 detí z ČR, PR a SR bude pripravený bohatý program,
súťaže, výlety,...
1. máj - Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí, oslavy vstupu
do Európskej únie. V programe vystúpi domáca FSk Ozvena
a FSk Makovanka z Makova.
4. máj - Hody DHZ Čierne na sv. Floriána v Zagrúni spojené
s ukážkou hasičskej techniky.
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom. Pietny akt kladenia vencov
pri Pamätníku padlých.
10. máj - VII. ročník Kysuce – Orava – Kysuce, TK AHA Čierne.

11. máj - Celoobecná oslava Dňa matiek. Vystúpenie Štefana
Hruštinca, Juraja Chlebana a FSk Ozvena v sále kul. domu
v Čiernom. Program začína od 16.30 hod, nebude chýbať dobrá
zábava, hovorené slovo, tanec, predaj občerstvenia. Matky vstup
voľný, muži 5,-€.
máj - X. ročník Medzinárodného šachového turnaja Kysucký
triangel v sále kul. domu v Čiernom.
10. máj - Vendryňský jarný turistický pochod v obci Vendryně.
24. máj - VII. ročník Kysuckej päťdesiatky, TK AHA Čierne.
1. jún MDD - Putovanie Rozprávkovom. Cesta rozprávkovou
krajinou s rozprávkovými postavičkami pre deti s rodičmi i bez
nich k sviatku MDD na konci s pokladom.
jún - MDD – športový deň detí Kysuckého triangla. Športové
zápolenie detí základných škôl zo Skalitého, Svrčinovca
a Čierneho na ihrisku ŠK Čierne.
14. jún - VII. ročník cyklotúra Lysá hora, TK AHA Čierne.
jún - Medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov v rámci
trojhraničnej spolupráce ČR,SR,PL.
jún - Stretnutie spolkov v obci Vendryně.
20. – 21. jún -VI. ročník Západné Tatry, TK AHA Čierne.
22. jún - III. lokálny veľtrh cestovného ruchu obcí Kysuckého
triangla v rámci projektu: Podpora využitia potenciálu cestovného
ruchu v mikroregióne Kysucký triangel. Miesto: amfiteáter obce
Skalité, organizátor: obec Skalité.
29. jún - Už po šiesty raz sa pri príležitosti sviatku patrónov bude
konať v Kostole sv. Petra a Pavla slávnostná omša a kultúrne
vystúpenie. V programe vystúpia: FSk Ozvena, mažoretky TINA.
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
Srdečne pozývame deti i dospelých do príjemného prostredia
Obecnej knižnice v Čiernom. Sídlo knižnice je v budove ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec (bývalá spoločenská miestnosť)
a verejnosti je sprístupnená vždy v pondelok od 8:00 - 11:00,
12:00 - 16:00, v stredu od 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00 a v pia-

tok od 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 €.
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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 - 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 je 1,50 €, č. 2 je 2,50 € a č. 3 je 3,50
€. Obecná knižnica v Čiernom pripravuje vyradzovanie kníh
z dôvodu fyzického opotrebovania a zastarania, ktoré si občania
môžu odkúpiť za symbolickú cenu v mesiaci máj 2014.

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice
v Čiernom uskutočnené od januára do marca
2014
Každý pondelok i v tomto školskom roku 2013/2014 je pre žiakov
oboch základných škôl pripravená zábavno-vedomostná 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 si určite rozšírite
svoje vedomosti. A o to ide! Ako ste vlastne súťažili od januára
2014?
13. január - 14. kolo Kolotoča
V novom kalendárnom roku si prišlo mozgové závity prevetrať 33
súťažiacich. Na 10 otázok v štrnástom kole sa podarilo až trom
deťom z prvého stupňa odpovedať na plný počet bodov
a vylosovaný šťastlivec bol Matúš Karpita z 2.A, ZŠ Čierne –
Ústredie, z druhého stupňa bola vylosovaná Natália Čanecká,
9. A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
20. január - 15. kolo Kolotoča
Opäť desať otázok pre prvý stupeň a desať pre druhý stupeň
čakalo na súťažiacich v pondelok 20. januára 2014. Tentoraz sa
vás do 15. kola zapojilo až štyridsať a z druhého stupňa plný
počet bodov získal Lukáš Cyprich z 9.A, ZŠ Čierne – Ústredie.
Z prvého stupňa vás s rovnakým počtom bodov bolo viac
a vylosovaný šťastný výherca je Oliver Vorek z 3.B zo ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec.
27. január - 16. kolo Kolotoča
Tridsaťsedem žiakov súťažilo v šestnástom kole vedomostnej
súťaže KOLOTOČ, ktorú pravidelne každý pondelok pripravuje
Obecná knižnica v Čiernom. Tentoraz sa šťastie usmialo
a vylosovanými výhercami sú: Michaela Špiláková zo 4.A ,ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Paula Urbaníková z 5.A, ZŠ Čierne – Ústredie. Blahoželáme, získavajú vecné odmeny!
31. január - Jednotkári – ukáž čo vieš
Zábavno – vedomostná súťaž pre samých jednotkárov so sladkou odmenou za vysvedčenie. Spolu: 7 detí.
10. február, 17. kolo Kolotoča
Pomerne rekordná účasť na sedemnástom kole Kolotoča /52
detí/ svedčí o jeho obľúbenosti a taktiež o záujme získavať nové
informácie. Vylosovaní výhercovia z pomerne veľkého počtu
správnych odpovedí boli: Linda Najdeková zo 4.A a Elena Bestvinová z 5.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

kultúra a šport

14. február - Valentínsky sviatok-piatok pre čitateľov
v Obecnej knižnici v Čiernom
Svätý Valentín pre všetkých čitateľov a zaľúbencov nechal
v Obecnej knižnici sladký pozdrav so zábavným veštením pre
tento deň. Čitatelia si tak okrem vypožičaných kníh ešte odniesli
sladké potešenie, veštbu na dnešný deň a lepšiu náladu ... Spolu
vás bolo 49.
24. február, 18. kolo Kolotoča
Štyridsaťdva súťažiacich po jarných prázdninách súťažilo už
v osemnástom kole Kolotoča. V tomto kole sa víťazmi stali:
Anetka Kyrisová zo 4.A a Lenka Kyrisová z 5.A, ZŠ s MŠ Čierne
– Vyšný koniec.
3. marec - Exkurzia detí zo školského klubu pri ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec.
Pri príležitosti Marec mesiac knihy si deti vypočuli, aké podujatia
ich čakajú počas celého mesiaca marec. Deti sa zapojili do čitateľskej súťaže o naj knihu pre deti a mládež, boli im vysvetlené
pravidlá súťaže „Deň ľudovej rozprávky“. Zasúťažili si
v doplňovaní názvov rozprávok od Pavla Dobšinského. Spolu
detí: 20. Vyučujúci: Veronika Urbanková.
3. marec - Exkurzia detí zo školského klubu.
Súťaž v doplňovaní názvov rozprávok od Pavla Dobšinského,
riešenie doplňovačky s tajničkou. Deti boli odmenené sladkou
odmenou. Spolu detí: 16 Vyučujúci: Lenka Stráňavová.
3. marec, 19. kolo Kolotoča
Už v 19. kole Kolotoča súťažilo 43 žiakov. Šťastie sa tentoraz
usmialo na vylosovaného Martina Jurgu z 3.B, ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec a Natáliu Zvercovú z 9.A, ZŠ Čierne – Ústredie.
10. marec, 20. kolo Kolotoča
Okrúhle dvadsiate kolo kolotoča prinieslo šťastie v otázkach i vo
výhre Simonke Házyovej zo 4.A, ZŠ - VK a vylosovanej Simonke Strýčkovej zo 6.A zo ZŠ Čierne – Ústredie. Tentoraz súťažilo
35 detí.
11. marec
Deti z MŠ Čierne – Vyšný koniec sa dňa 11. 3. 2014 zúčastnili
exkurzie pri príležitosti Marec – mesiac knihy. Oboznámili sa
s uložením literatúry pre deti a mládež, s priestorom knižnice.
V zážitkovom čítaní o drevenom chlapčekovi Pinocchiovi si vyskúšali, ako sa chystajú do školy, čo im do školy treba zobrať, že
rodičov treba poslúchať, ako sa nosia somárske uši a chvost,
ako pri klamstve dokáže narásť nos. Deti sa pri rozprávke aktívne zapájali do vopred pripravených aktivít. Za dobré správanie
boli odmenené sladkou odmenou. Počet detí: 14. Vyučujúci:
Veronika Rokyčáková.
12. marec
Exkurzie detí z MŠ Čierne – Vyšný koniec. Deti z malej a veľkej
triedy sa oboznámili s priestorom knižnice a s oddelením pre
deti. Zapájali sa do zážitkového čítania rozprávky Popoluška.
Vyskúšali si čarovnú paličku, krásne šaty a šperky na bál pre
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Popolušku, našli stratenú črievičku, vďaka ktorej si princ našiel
svoju ženu. Všetci sa zúčastnili svadby princa a Popolušky, na
ktorej sa pobavili i zatancovali. Nechýbala ani sladká hostina

kultúra a šport

a rozprávka o Maťkovi a Kubkovi. Počet detí 12 a 18. Vyučujúci:
Hájková, Cyprichová, Čanecká, Frollová.
Iveta Bobulová, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne

Literárne okienko
Vybrané tituly nových kníh v našej knižnici

Michal Čakrt: Typologie osobnosti

Eowyn Iveyová: Dcéra snehu

Autor rozvádza, prečo sú nám niektorí ľudia od prvej chvíle sympatickí a iní nie. Vtipne a s nadhľadom rozoberá priateľské a
partnerské vzťahy.Veľa sa dozviete nielen o sebe...

Je to nesmierne silný, jedinečný a brilantne napísaný príbeh
o nevšednom osude dvoch ľudí túžiacich po dieťati tak veľmi, že
si jeho existenciu dokázali privolať.
Pre milovníkov detektívneho žánru
„Prečo si ľudia vychutnávajú čítanie krimi románov? Pretože
krimi začínajú neporiadkom a súčasne prinášajú poriadok do
vecí. A toto jestvuje aj v našich životoch. Všetci hľadáme poriadok a tieto knihy nám to ešte zdôrazňujú.“ Michael Connley
Michael Connley: Kvapka
Veľmi dobré a napínavé čítanie, ako všetky od tohto autora.
„Odstup od reality si nebudujem, ja ju žijem a nemám vo zvyku
odstupovať od života. Kúsok sebairónie a autobiografie vkladám
do každej z mojich postáv, nielen do Krauza, ale doňho asi najviac...“ Dominik Dán
Dominik Dán: Kráska a netvor
Ďalší titul z pera nášho autora detektívok, ktorý určite opäť nesklame každého fanúšika dobrej slovenskej kriminálky! Spolu
s Chosém a Krauzom sa môžete pustiť do vyšetrovania...

Michele Primi: Kliatba rokenrolu
Publikácia ponúka 63 príbehov o umení, živote a smrti vo svete
rokenrolu.
Cyril Klement: Biologické a chemické zbrane
Kniha je vynikajúcim zdrojom komplexných informácií súvisiacich
s problémom biologických a chemických zbraní a bioterorizmu.
Podrobne sa venuje histórii, technológiám výroby a šírenia, klinickým aspektom aj legislatíve.
Charlotte Haigh: 100 receptov na posilnenie imunity
Silný imunitný systém človeka je základom zdravia. Táto jedinečná kniha vás oboznámi s najdôležitejšími potravinami, ktoré
imunitný systém podporujú, a tým chránia zdravie. Každú z potravín kniha stručne charakterizuje, vyzdvihuje jej prínos a odhaľuje neoceniteľné výživové hodnoty, ako aj niektoré neznáme,
ale fascinujúce skutočnosti. Ako bonus k charakteristike každej
z týchto potravín kniha ponúka jednoduchý, chutný recept.
Pre detských čitateľov

Pre dievčatá - dievčenské romány
Gabriella Poole: Akadémia temna 1. a 2. časť
Darkova akadémia nie je obyčajná škola. Cassie Bellová je sirota, no práve jej sa podarilo získať štipendium na tejto elitnej
škole. Aké zlovestné tajomstvá ukrývajú bohatí a krásni Vyvolení, spolok študentov, ktorí fakticky riadia školu? Kto je tajomný
cudzinec, ktorý sa v noci potuluje po chodbách? A čo sa skutočne stalo pred rokom, keď tu za záhadných okolností zomrela
študentka? Vedieť málo je nebezpečné, no vedieť príliš môže
zabiť. Kniha je zaujímavá hneď od začiatku. Autorka píše strhujúco, myslíte si, že viete, čo bude ďalej nasledovať, no zdanie
klame. Prečítaj, a uvidíš, že sa nebudeš vedieť dočkať ďalšej
časti.
Doporučená odborná literatúra

Peter Stoličný: Ako sa snežienky takmer zbláznili
Ako nakupujú ježibaby? Chutí žabej princeznej malinovka? Ako
sa ocitol klokan v Tatrách? Kto postavil most cez rieku medzi
rozprávkovým svetom a svetom ľudí? Všetko sa dozvieš po
prečítaní tejto milej knižky. Spolu so zvieratkami, s rastlinkami,
trpaslíkmi a ďalšími hrdinami rozprávok zažiješ veľa dobrodružstiev, vďaka ktorým si ich isto obľúbiš.
Roman Brat: Ako naštvať Rimana
Piatak Maxo vášnivo rád číta knihy, no rovnako nadšene hráva aj
počítačové hry. Zanietene sa ponára do fantastických príbehov a
stotožňuje sa s ich hrdinami, i keď reálny život mu často prináša
oveľa väčšie prekvapenia než vymyslené dobrodružstvá.
Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice v Čiernom

Pripravení skončiť čo najvyššie
V súčasnosti majú naši futbalisti prvé jarné kolá už za sebou,
predchádzala im však poctivá zimná príprava. Muži sa po jesennej časti a následnom oddychu stretli opäť vo februári, kedy
začali s prípravou na nasledujúce zápasy. K skvalitneniu prípra-

vy výrazne prispelo ihrisko s umelou trávou, vďaka ktorému sa
mohlo trénovať aj vonku. Mužstvo je aktuálne na tretej priečke
tabuľky V. ligy skupiny A a čaká ho trinásť zápasov. „Za odohranú jeseň patrí chalanom jednoznačne pochvala. Hoci sú v piatej
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lige nováčikovia, podávajú veľmi dobré výkony. Bodaj by to tak
bolo aj na jar. Čím vyššie skončíme, tým lepšie. Po tejto sezóne
totiž dôjde k reorganizácii súťaže a istotu zotrvania má len prvých šesť tímov súťaže,“ zhodnotil uplynulé mesiace predseda
športového klubu Jozef Čarnecký. Na súpiske nastalo pár zmien.
Mužstvo opustil najlepší strelec Dárius Vnuk, ktorému koncom
roka 2013 skončilo hosťovanie. Podarilo sa však udržať ďalšieho
hosťujúceho hráča, obrana bude môcť aj naďalej stavať na výkonoch Petra Strapáča. Dobrou správou je aj zotrvanie hrajúceho trénera Jozefa Privarčáka, ktorý bude čierňanský dres obliekať minimálne do konca tohto ročníka. K tímu sa navyše po
zraneniach pripojil Peter Jurčík, absolvoval s ním aj zimnú prípravu.

kultúra a šport

Výsledky mužov v súčasnosti tešia, treba však hľadieť aj do
budúcna. Dorast hrá vo svojej súťaži kvalitné zápasy a bojuje
o prvú priečku, s mladšími ročníkmi je to však už horšie. Aj preto
sa vedenie klubu rozhodlo pre výmenu trénera. Eduarda Haladu
na lavičke starších žiakov vymenil Petr Síkora, tým sa však celý
problém nevyrieši. Uvedomuje si to aj Jozef Čarnecký: „Výchova
mladých futbalistov je nesmierne dôležitá. V mene výboru by
som chcel poprosiť aj riaditeľov škôl, aby nám v tomto pomáhali,
pokiaľ to bude v ich silách. Rovnakú prosbu smerujem aj
k rodičom. Zároveň ďakujem trénerom Privarčákovi i Síkorovi za
odvedenú prácu, rovnako sponzorom, starostovi i poslancom
obecného zastupiteľstva, že nám futbalový rok 2013 pomohli
zvládnuť.“
Dominika Mariňáková

Petr Sikora: Cieľom je baviť sa futbalom
Generačnej výmeny sa netreba báť. Tréner Petr Sikora už dva
roky pôsobí v ŠK Čierne ako tréner mládeže a za ten čas si
u mladých futbalistov vybudoval rešpekt. Čo v kabíne povie, to
platí. Zmenil sa prístup hráčov, svedomito chodia na tréningy
a „makajú“. Aj vďaka tomu už minulý rok pomýšľali na postup,
ktorý im však tesne unikol. Šancu majú opäť, v tabuľke sú momentálne na druhej priečke. Vedenie klubu si prácu trénera nevie
vynachváliť a verí, že po mužoch okúsia sladký pocit prvenstva
aj dorastenci. Petr Sikora verí tiež.
Odkedy pôsobíte v ŠK Čierne?
V klube pôsobím od februára 2012, kedy som nastúpil k družstvu
starších žiakov (U15). V minulej sezóne som viedol tak družstvo
starších žiakov, ako aj dorast. Sezónu 2013/2014 som začal
s družstvom dorastu a na žiadosť vedenia klubu som počas
zimnej prestávky prebral aj starších žiakov.
Dorastu sa po vašom príchode začalo oveľa viac dariť. Aké
zmeny ste zaviedli?
Ťažko povedať, aké zmeny som zaviedol, pretože neviem, aký
model tréningov tu fungoval pred mojím príchodom. Neviem ani,
ako si mužstvo viedlo v lige. To potenciálne zlepšenie môže byť
spôsobené pravidelnými tréningmi trikrát do týždňa. Aj počas
zimnej prestávky. Hráči k tréningom pristupujú v rámci svojich
možností veľmi zodpovedne. V neposlednom rade sa však, podľa môjho názoru, utvorila celkom dobrá partia, ktorá ťahá za
jeden povraz. Chalani skrátka hrajú futbal pre radosť.
Po jeseni ste v tabuľke na 2. mieste, strácate tri body na
Belú, no na chrbát vám dýcha Štiavnik. S čím vstupujete do
jarnej časti?
Mužstvo, ktoré je po polovici sezóny na druhom mieste so stratou len troch bodov na prvého, musí mať za cieľ pobiť sa o prvú
priečku. Povedať čokoľvek iné by bol alibizmus, najmä ak všetkých súperov z hornej časti tabuľky hostíme na domácej pôde.
V súboji o prvú priečku ste v 11. kole prehrali s Belou. S čím
pôjdete do odvety?
V Belej sme odohrali tak trochu nešťastný zápas, v ktorom sme
rozhodne neboli horším mužstvom. Na odvetu nastúpime

s rovnakým cieľom ako pred všetkými zápasmi – baviť sa futbalom, súpera prehrať a zvíťaziť.
Ako prebiehala zimná príprava?
Prvýkrát sa uskutočnila na novej umelej tráve, ktorá je na ihrisku
ŠK Čierne. Podmienky na prípravu boli aj vďaka miernej zime
vynikajúce. Žiaľ, počas zimnej prestávky mužstvo sužovali problémy so zraneniami a ďalšie drobnosti, som však presvedčený,
že príprava prebehla dobre a že sa to prejaví v jarnej časti sezóny.
Ktorí hráči sú oporami tímu?
Futbal je kolektívna hra, a preto nikdy verejne nevyzdvihujem
a nemenujem jednotlivcov. Rovnakú zásadu mám aj
v prípadoch, že sa jednotlivec prejaví negatívne, či už po stránke
športovej alebo inej. Špinavá bielizeň sa má prať doma a tá nová
alebo čistá sa nemá zbytočne vychvaľovať a vystavovať.
Po jesennej časti máte na konte len 14 inkasovaných gólov,
najmenej zo všetkých tímov súťaže. Čím to je, že smerom
dozadu to tak výborne klape? Zamerali ste sa na defenzívu?
Rozhodne sme sa nijakým špeciálnym spôsobom nezameriavali

na obrannú činnosť mužstva, naopak, naším cieľom je hrať ofenzívny futbal s maximálnym množstvom strelených gólov, atraktívny aj pre diváka. Obecne sa však dá povedať, že sa nám za
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posledný rok podarilo odviesť obrovský kus práce v efektivite
a v organizácii našej hry. Na druhej strane, nielen tam máme
stále na čom pracovať.
Už v minulej sezóne mužstvu dorastencov postup unikol len
tesne. Dokonca sa o tom nerozhodlo tak úplne na ihrisku,
ako skôr mimo neho. Možno teraz otvorene hovoriť
o postupových ambíciách?
Ako som už uviedol vyššie, pokiaľ ste druhí a máte minimálnu
stratu na prvého, je vašou povinnosťou pobiť sa o najvyššie
priečky. Počas zimnej prestávky som chlapcom naznačil, že sme
sa za rok posunuli na nejakú futbalovú úroveň a záleží len na
nás, či chceme ísť ďalej alebo sa uspokojíme s tým, čo máme.
Niektorým sa možno zdá, že som na hráčov príliš náročný. Ja
však zastávam názor, že tréner, ktorý je so svojím mužstvom
maximálne spokojný, by mal odísť, pretože mu už nemá čo ponúknuť. Je však potrebné uvedomiť si veľkú slabinu mužstva,
ktorou je veľmi úzky káder. Áno, pokiaľ sa nám budú vyhýbať

kultúra a šport

zranenia, choroby a vyvarujeme sa disciplinárnych trestov, potom budeme určite patriť medzi veľkých favoritov jarnej časti
súťaže.
Prebrali ste aj družstvo starších žiakov, ktoré je momentálne
v tabuľke 3. ligy na poslednej priečke. Čo bude potrebné
urobiť, aby sa to zlepšilo? Aký je váš plán s týmto družstvom?
Starší žiaci absolvovali veľmi dobrú zimnú prípravu a jej výsledky
sa začínajú prejavovať v prípravných zápasoch a turnajoch. Ak
budú pokračovať v poctivej práci a zostanú nohami na zemi,
nemám o priebeh jarnej časti obavy. Obecne vstupujeme do
jarnej časti s cieľom, že sa chceme futbalom baviť. Rozhodne
nebudeme hráčov stresovať tým, že je nutné vyhrávať, aby sme
sa zachránili. Futbal je hra a koho hra baví, ten je víťazom bez
ohľadu na výsledok.
Dominika Mariňáková

Ticho nad čiernobielymi políčkami
Keby fungovali mozgové závity na rovnakom princípe ako svaly,
už by bol z neho dávno kulturista. Jeho meno nie je známe len
v obci či na Kysuciach, ale vďaka jeho ťahom už celé šachové
Slovensko vie, že tí z Čierneho to vedia nielen s čiernymi, ale aj

s bielymi. Figúrkami v hre kráľov. V devätnástich rokoch už má
na konte viacero mládežníckych titulov majstra republiky a titul
medzinárodného majstra, čo je tretia najvyššia hodnosť, akú
možno v šachu dosiahnuť. V súčasnosti pôsobí v slovenskej
extralige, v ktorej háji farby klubu CAISSA Čadca. S kráľom či
strelcami to pomerne úspešne už nejaký čas skúša aj na medzinárodnej šachovnici. Jozef Straka.
Ako dlho už hráš šach?
Šach hrám už dvanásť rokov.
Kto ťa k nemu priviedol, ako to celé začalo?
Ťahať figúrkami a pravidlá ma naučila mama. V prvej triede na
základnej škole som začal navštevovať šachový krúžok. V rámci
neho som si zahral na jednom školskom turnaji, na ktorom si ma
všimli Jurčíkovci a pozvali ma do čadčianskeho šachového klubu

na piatkové tréningy. Následne som vyhral majstrovstvá Slovenska do osem rokov a to bol koniec začiatku.
Pri iných športoch, napríklad pri futbale či hokeji, je dôležité
mať kondičku a svaly. Čo musí mať šachista, ak chce byť
najlepší?
Myslím si, že asi ako všade, aj pri šachu je to z veľkej časti o
drine a talente. Kondička je tiež veľmi dôležitý faktor, nie je jednoduché sústrediť sa na partiu celé hodiny a nespraviť chybu.
Rozmýšľanie síce nie je fyzická aktivita, ale verte mi, že dokáže
unaviť.
Ako sa pripravuješ na zápasy?
Na partie sa pripravujem s pomocou počítača. V dnešnej dobe
sú ľahko dostupné databázy partií, môžem si teda pozrieť štýl
hry súpera. Využívam aj šachové programy, ktoré dokážu hrať
prakticky bez akejkoľvek chyby.
Aké sú tvoje pocity v tých najvypätejších momentoch hry?
Nad čím premýšľaš?
V časovkách som niekedy trochu nervózny, predovšetkým sa
však vždy snažím nájsť to najlepšie pokračovanie.
Keď sa povie šachový turnaj, vybaví sa mi predstava miestnosti s množstvom stolov, na každom je šachovnica, figúrky
a sedia za ním dvaja ľudia. Cítiť tam veľké napätie a musí
tam byť ticho. Je to skutočne tak? Aká je atmosféra na turnajoch?
Áno, je to tak, ticho je samozrejmosťou. Keď však vstúpim do
hracej miestnosti, tak sa cítim veľmi dobre, zvyčajne som totiž
v spoločnosti mnohých kamarátov. Panuje tam priateľská atmosféra.
Existujú medzi šachistami priateľstvá, alebo ste veľkí rivali
na šachovnici i mimo nej?
Za šachovnicou každý bojuje, ako sa dá, samozrejme
v medziach fair -play. Ako všade, aj tu sa nájdu výnimky, ale
medzi hráčmi vládnu viac- menej dobré vzťahy.
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Šach sa dá hrať, keď vonku sneží, prší, aj keď svieti slnko.
Je vôbec rok šachistu nejako rozdelený? Máš aj ty jednotlivé
časti sezóny, prípravu na ňu a oddych po nej?
Môj šachový rok ovplyvňuje škola. Vtedy hrám len cez víkendy
ligy a občas turnaje. Cez prázdniny môžem hrať stále, pokiaľ si
to dobre naplánujem, pričom aj na oddych je času
dosť. Pripravovať by som sa mal neustále, to by bolo najideálnejšie.
Tvoje najväčšie úspechy?
Niekoľkokrát som vyhral majstrovstvá Slovenska v rôznych vekových kategóriách, zúčastnil som sa majstrovstiev sveta
a Európy a uhral som si dve normy medzinárodného majstra.
Máš nejaký sen, cieľ, ktorý by si chcel v šachu dosiahnuť?
Mojím cieľom je uhrať titul veľmajstra.
Športovci sa zo svojich víťazstiev zvyknú tešiť, často je to
sprevádzané rôznymi gestami. Ako ty prežívaš svoje výhry?
Zvyčajne som šťastný a usmiaty bez ohľadu na výsledok, pokiaľ
som zahral solídnu partiu. Výhra je potom už len bonusom.
V súčasnosti si študentom gymnázia v Čadci, si vo štvrtom
ročníku. Čo plánuješ po maturite?

kultúra a šport

Po maturite by som chcel študovať právo v Trnave alebo
v Banskej Bystrici. Čo sa týka šachu, čas jemu venovaný som
obmedzil aj kvôli učeniu, ale po maturite sa mu chcem opäť
intenzívnejšie venovať.
Čomu sa okrem šachu vo svojom voľnom čase ešte venuješ?
Medzi moje koníčky patrí posilňovanie, plávanie, volejbal či inline
korčule...
Mnohí ľudia tvrdia, že šach nie je šport. Aký je tvoj názor
na toto tvrdenie?
Šach je šport, no nie každý človek mu rozumie, ako je to napríklad pri futbale alebo hokeji, kde sú odborníci na danú oblasť
v každej krčme. Niečo také zvyčajne hovoria tí, ktorí pravdepodobne šach nikdy nehrali. Ja by som si nedovolil takto posudzovať niečo, čo je pre mňa prakticky neznáme.
Čím je pre teba šach?
Šach je pre mňa láskou na celý život.
Dominika Mariňáková
Zdroj foto: www.chess.sk

VII. ročník Memoriál Jána Konôpku - výsledková listina
XXVII. ročník Jozefovského behu
Kategória

Mladší žiaci (6 – 8 rokov) 600 m

Štartovné číslo
46
4/červená
63

Meno a priezvisko
Daniel Jurčík
Patrik Kaňa
Marián Ballón

Kategória

Mladšie žiačky (6 – 8 rokov) 600 m

Štartovné číslo
3/červená
7/červená
65

Meno a priezvisko
Natália Ernstová
Lucia Voreková
Adriána Kučerová

Kategória

Mladší žiaci (9 – 11 rokov) 1 200 m

Štartovné číslo
71
1
84

Meno a priezvisko
Marek Krišica
Juraj Teplan
František Szkatula

Kategória

Mladšie žiačky (9 – 11 rokov) 1 200 m

Štartovné číslo
2/červená
18
10/červená

Meno a priezvisko
Markéta Síkorová
Lucia Ondrušková
Izabela Potočárová

Kategória

Starší žiaci (12 – 14 rokov) 1 800 m

Štartovné číslo
67

Meno a priezvisko
Jozef Nevedel

Klub
Čierne
Skalité
Čierne

Klub
Jablunkov
Čierne
Zborov nad Bystricou

Klub
SKI Mosty
Čierne
bežecký Jablunkov

Klub
Jablunkov
MSŠK Kysucké Nové Mesto
Skalité

Klub
Zborov nad Bystricou

ČAS
2,05
2,06
2,07

Poradie
1.
2.
3.

ČAS
2,06
2,09
2,12

Poradie
1.
2.
3.

ČAS
6,35
6,46
6,48

Poradie
1.
2.
3.

ČAS
6,55
7,12
7,53

Poradie
1.
2.
3.

ČAS
6,34

Poradie
1.

ČAS
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Patrik Baroňák
Filip Ďuriš

Skalité
MSŠK Kysucké Nové Mesto

Kategória

Staršie žiačky (12 – 14 rokov) 1 800 m

Štartovné číslo
12
36
35

Meno a priezvisko
Katarína Rudinská
Natália Štefaníková
Natália Jurgová

Kategória

Juniori (15 – 18 rokov) 5 900 m

Štartovné číslo
60
3

Meno a priezvisko
David Halvonik
Patrik Jopčík

Kategória

Juniorky (15 – 18 rokov) 5 900 m

Štartovné číslo
89

Meno a priezvisko
Michaela Jarošová

Kategória

Ženy (nad 35 rokov) 5 900 m

Štartovné číslo
62
61
91
83

Meno a priezvisko
Anna Balošáková
Lenka Poneková
Aneška Ježíková
Mária Marcibálová

Kategória

Muži (nad 40 rokov) 11 800 m

Štartovné číslo
28
41
29
45
24
80
14
4
15
54
31

Meno a priezvisko
Tomáš Wróbel
Peter Tichý
Jozef Bielecz
Ján Jurčík
Libor Kubienka
Ľuboslav Kučák
Vladislava Vrana
Jaroslav Mikula
Ivan Čanecký
Ján Skorčík
Slavomír Bacula

Kategória

Muži (nad 50 rokov) 5 900 m

Štartovné číslo
16
20
37
90
56
79
87
68
76
42
73
48

Meno a priezvisko
Vladislav Martynek
Roman Slovioczek
Peter Gajdoš
Anton Kuba
Ján Krella
Ján Jaroš
Oldřich Pauler
Milan Tabák
Ján Bucha
Vladimír Kučerík
Vladimír Balošák
Milan Pollák

kultúra a šport
7,20
7,25

2.
3.

ČAS
8,15
8,22
8,58

Poradie
1.
2.
3.

ČAS
22,21
24,49

Poradie
1.
2.

ČAS
25,31

Poradie
1.

ČAS
25,04
29,16
29,58
37,54

Poradie
1.
2.
3.

Klub
MKS Centrum Dzingelov
Kysucké Nové Mesto
bežecký Jablunkov
KKM Čadca
bežecký Jablunkov
Čadca
Slovan Skalité
Beskyd Svrčinovec
Slovan Skalité
Turzovka Dinamo
Čadca

ČAS
42,49
44,19
45,04
45,11
47,52
48,09
50,48
51,35
51,39
51,45
65,56

Poradie
1.
2.
3.

Klub
SKI Mosty
MK SEITL Ostrava
MŠK Kysucké Nové Mesto
MŠK Kysucké Nové Mesto
KKM Čadca
KKM Čadca
Čadca
AC Uniza Žilina
KKM Čadca
MŠK Kysucké Nové Mesto
ŠKP Čadca
KKM Čadca

ČAS
22,08
22,21
22,59
23,31
24,55
25,35
26,19
26,25
27,00
27,04
28,21
29,21

Poradie
1.
2.
3.

Klub
TJ Skalité
Čierne
Čierne

Klub
Stará Bystrica
KKM Čadca

Klub
MSŠK Kysucké Nové Mesto

Klub
KKM Čadca
Čadca
Čadca
Čadca

ČAS
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Kategória

Muži (nad 60 rokov) 5 900 m

Štartovné číslo
2
52
49

Meno a priezvisko
Jozef Majerík
Stanislav Sviták
Anton Greguš

Kategória

Muži (hlavná kategória) 11 800 m

Štartovné číslo
86
30
88
25
44
58
38
89
21
92
26
70
27
81
74
93

Meno a priezvisko
Branislav Šarkan
Zenon Zabost
Ladislav Sventek
Daniel Delina
Anton Kupka
Róbert Kulla
Vladimír Pawlus
Pavol Mizera
Martin Capek
Ján Straka
Radim Štefek
Branislav Mazur
Peter Tvrznik
František Kučák
Jozef Hlušek
Martin Jašurek

Kategória

Ženy (hlavná kategória) 5 900 m

Štartovné číslo
23
47
72
53
39
55
40

Meno a priezvisko
Alena Pochybová
Radka Coufalová
Markéta Fiedorová
Miroslava Jašurková
Ivana Jarábková
Dana Jurgová
Zuzana Kašiarová

Klub
KKM Čadca
AK Žilina
KKM Čadca

Klub
MŠSK AK Kysucké Nové Mesto
Ślask Cieszyński
Skalité
bežecký Jablunkov
KKM Čadca
KKM Čadca
Hory Kysúc
KKM Čadca
Čadca
Finančná správa Bratislava
bežecký Jablunkov
Zákopčie
bežecký Jablunkov
Kysucký maratón
Skalité
Čierne

Klub
MŠSK Kysucké Nové Mesto
KKM Čadca
bežecký Jablunkov
Čierne
Čadca
Čierne
Kysucké Nové Mesto

kultúra a šport

ČAS
23,48
24,22
29,23

Poradie
1.
2.
3.

ČAS
39,43
42,51
44,10
44,32
45,09
47,45
50,18
51,47
51,56
52,15
53,24
53,29
55,42
59,58
64,24
64,45

Poradie
1.
2.
3.

ČAS
23,32
24,28
27,47
28,27
32,19
32,20
33,13

Poradie
1.
2.
3.

ČAS
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spoločenská rubrika

Za obdobie december 2013 – február 2014
Manželstvo uzatvorili...
v obci Čierne:
mimo obce Čierne:

Pavol Gomola - Andrea Ridzoňová

Prišli na svet...
Matyáš Harčarik, Marek Urbánek,
Adrián Lieskovan, Tomáš Strýček, Lívia
Bestinová, Nina Pučíková, Soňa
Varsavíková, Timon Gajdošík, Barbora
Dršmanová, Melisa Čanecká,
Sofia Jurgová,
Filip Kuric

Navždy nás opustili...
Pavol Vorek, Alojz Gomola, Agnesa Grochalová, Milan Kutlík,
Ing. Ján Stráňava, Ján Rebroš, Josef Haratyk, Katarína Padyšáková,
Anna Mariňáková, Milan Švancár, Peter Kotyra, Rudolf Fonš,
Rudolf Vorek, Emília Voreková, Mária Cieslárová, Alojz Padyšák,
Rudolf Benčík, Anna Kužmová

Prehľad o počte a stave obyvateľov
k 31.12.2013
V roku 2013 sa do obce prihlásilo 31 občanov – 17 mužov
a 14 žien, odhlásilo sa 40 občanov – 15 mužov a 25 žien.
Z toho sa 1 občan odhlásil do ČR, 1 do Nemecka a 1 do
USA.
Narodilo sa 42 detí, z toho 24 chlapcov a 18 dievčat. Zomrelo 47 občanov – 28 mužov a 19 žien.
K 31.12.2013 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4370
obyvateľov – 2204 mužov a 2166 žien.
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Každý štát, krajina, oblasť, mesto či obec sú hrdí, ak sa
môžu pýšiť významnou osobnosťou, ktorá sa narodila
v ich krajine, meste či obci a dokázala dať počas svojho
života mnoho dobrého a krásneho. Táto osobnosť nám
vždy zostane v našich mysliach a tvorí i naše spoločné
dejiny a históriu.
Aj v našej obci sa nájdu ľudia, ktorí veľa dokázali svojím
životom, častokrát neľahkým, ale zachovali nám dobré
meno nielen v našej obci, a častokrát nielen v našom štáte, ale aj v cudzine, v zahraničí, kde si ľudia na túto osobu
spomínajú s láskou a najvyššou úctou. Radi by sme vám
priblížili životopisy našich významných rodákov.
Prvým významným rodákom, ktorého život by sme vám
chceli priblížiť, a ktorý sa narodil v našej obci Čierne, je
pán Alojz (Alexej) Strýček. Narodil sa 21. júna 1916. Bol
významným profesorom, prekladateľom a misionárom.
Základnú školu vychodil vo svojom rodisku a v Žiline.
Gymnázium navštevoval v Trnave, Nitre a v Trenčíne, kde
aj zmaturoval. Jeho najlepšími priateľmi boli budúci slávni
spisovatelia Dominik Tatarka a Alfonz Bednár. Z jeho slov,
v ktorých nám priblížil situáciu v školách desať rokov po
vzniku Československej republiky, vyplýva, že
v slovenských školách boli ťažké podmienky: „Aj slovenskú gramatiku sme sa učili z českých učebníc, iné jednoducho neboli.“ Po absolvovaní tohto štúdia, keď mal 19
rokov, zachytil Božie volanie cez výzvu pápeža Pia XI.
o potrebe misionárov pre Rusko. Ako kandidát na misionársku činnosť v Rusku odišiel na ďalšie štúdiá do Ríma,
kde býval v Collegium Russicum. Študoval filozofiu na
Pápežskej gregoriánskej univerzite. 8. 9. 1936 po dvojročnom štúdiu v Ríme vstúpil do jezuitskej rehole. Noviciát
začal v Záhrebe. Dokončil ho v Gallore, čo je neďaleko
Ríma. V belgickom Namure sa zdokonaľoval v ruskom
jazyku a zároveň tu vychovával ruskú mládež v kolégiách
Saint Georges a Notre-Dame, kde vyučoval aj nemčinu.
Tri roky teológie absolvoval v Louvaine. 22. 7. 1944 prijal
kňazskú vysviacku.
Do Ruska sa však nemohol dostať, preto pôsobil medzi
ruskými zajatcami v Belgicku, v tom čase okupovanom
nacistami. Nemci sem privážali tisícky ruských zajatcov,
aby otročili v tunajších baniach. V belgických baniach ich
v tom čase pracovalo až 40-tisíc. Belgické hnutie odporu
organizovalo ich úteky, ukrývalo ich po dedinách a neskôr
z nich utváralo partizánske skupiny. „V Limburgu potrebovali spoľahlivého prekladateľa, kde ho hľadať? Medzi jezuitmi,“ vysvetľuje svoj prechod do podzemia páter Strýček.
Postupne sa stal jedným z organizátorov partizánskej
brigády Za vlasť. Po oslobodení Belgicka strážila ruská
brigáda americký tábor pre nemeckých zajatcov. Na žiadosť Američanov sa Strýček stal zástupcom veliteľa tohto
tábora. Ako kapitán Americkej armády (U. S. Army - túto
hodnosť rehoľníkovi prepožičali) sa neskôr staral
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o zajatých Nemcov, no nikdy nevzal do ruky zbraň. Za
zásluhy pri oslobodzovaní Belgicka dostal neskôr belgické
kráľovské vyznamenanie.
Po ukončení vojny mal v úmysle sprevádzať prepustených
zajatcov pri návrate do Sovietského zväzu. Na príkaz
predstavených („Vatikán mi to neodporučil, a tak som sa
sťahoval do Francúzska, aby som pokračoval
v práci vychovávateľa ruských detí.“) odišiel do Francúzska, kde si doplnil štúdiá a v roku 1948 zložil posledné
rehoľné sľuby. Ďalšie štúdiá absolvoval v Paríži. Znova
pôsobil v kolégiu Saint Georges, ktoré sa tam presťahovalo v dôsledku vojnovej situácie. Tam ukončil štúdium teológie a súčasne študoval v Pravoslávnom inštitúte. Tretiu
probáciu si vykonal v Pary-Le-Monail. Keď sa kolégium
Saint Georges presťahovalo do Meudona (predmestie
Paríža), prešiel s ním a pôsobil v ňom 48 rokov v rusky
hovoriacom prostredí. V roku 1957 dostal francúzske občianstvo a v roku 1973 dosiahol štátny doktorát na Sorbonne v Paríži. V doktorandskej práci spracoval dielo ruského satirika z 18. storočia Dmitrija Ivanoviča Fonvizina.
Bol vynikajúcim filológom-rusistom a publikoval významnú
prácu o prízvuku v ruskom jazyku. Prednášal na Sorbonne, v Centre ruských štúdií, a keď sa kolégium Saint
Georges stalo Centrom ruskej kultúry, prednášal v ňom
ruštinu (čo robil aj vo svojom voľnom čase) francúzskym
kozmonautom, univerzitným študentom, profesorom a
diplomatom. Vo Francúzsku bolo kňazom zakázané vyučovať v štátnych ústavoch, ale páter Strýček už ako známy filológ striedavo učil (v civile) na univerzite v Paríži VI,
X, XII, pracoval v École Normale Supérieure de Cachin
a viac rokov vo svetoznámej École Polytechnique, kde
prednášal ruský jazyk a apoštoloval v prostredí umelcov
a intelektuálov, udržiavajúc priateľské kontakty s mnohými
významnými osobnosťami.
Jeho sen o Rusku sa pomaly začínal napĺňať až v roku
1993, vo veku 77 rokov. V Rusku, ktoré nesmierne miloval, sa však stal nežiadúcou osobou. Ale i napriek tomu
v roku 1994 vyšiel ruský preklad jeho dizertačnej práce,
ktorá bola písaná po francúzsky. V samotnom Sovietskom
zväze si toto dielo získalo veľké uznanie. Potom vyše 15
rokov pôsobil v Novosibirsku ako člen komunity jezuitov
Ruského regiónu.
V Novosibirsku bol profesorom a kazateľom v seminári,
pomocníkom pri prekladaní rôznych cirkevných dokumentov z kánonického práva, Druhého vatikánskeho koncilu,
liturgických textov a nového katechizmu. Je autorom viacerých knižných diel: La Russie de Lumieres (Rusko epochy osvietenstva, Paríž 1976), Rukovodstvo po russkom
udareniu (Učebnica ruského prízvuku, Paríž 1966), Pratique de russe parlé (Praktická učebnica hovorovej ruštiny,
s kazetami, Paríž). Písal príspevky do Encyklopédie Philosophique Universelle a pod. Články, recenzie, úvahy
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a spomienky publikoval v časopisoch Reveu des études
Slaves, Russkaja mysľ, Nezavisimaja Gazeta, Plamja, Le
club Francais de la Médaille, Echo 42, kontinent 82, Gramota, Sibirskaja Polónia, v ruskej katolíckej tlači a inde.
Otec Alexej Strýček spomína na svoje pôsobenie
v Novosibirsku takto:
„V Novosibirsku sme kedysi slúžili sväté omše v drevenom
domci, kde vošlo nanajvýš štyridsať ľudí. Teraz sa týči
v centre tohto poldruhamiliónového mesta nádherný
chrám, ktorý najmä počas sviatočnej liturgie býva plný.“
V Novosibirsku pri novom kostole vyrástlo aj charitatívne
stredisko. Jedného dňa doň vtrhla ruská daňová polícia.
Všetkých rehoľníkov nahnala do jednej miestnosti a dala
ju strážiť ozbrojeným svalovcom. Otec Alexej nemlčal
a povedal: „Čo je to za raziu – policajná prehliadka alebo
zatýkanie?“ A keď sa nedočkal odpovede, zrazil votrelcov
hroznou výčitkou: „Mladý človek, gestapo konalo otvorenejšie, lebo hneď oznámilo účel podobnej akcie.“
O niekoľko dní vyšiel v Novej gazete článok na obranu
starého kňaza: „Otec Alexej vie o metódach gestapa,
nie z počutia či z románov, ale z osobnej skúsenosti –
bol totiž účastníkom hnutia odporu v Belgicku,“ napísala o ňom Eľvíra Gorjuchinová, známa novosibírska spisovateľka a aktivistka za ľudské práva. Zároveň tak dala
do pozornosti Strýčkove zásluhy o ruský jazyk. Autorka
však predstavila odbojného kňaza ako Slovinca, pričom
v skutočnosti bol Slovák ako repa, ktorý hovorieval: „Všetko, čím žijem, som získal od rodičov, príbuzných a od
rodákov z dedinky Čierne pri Čadci.“ So Slovenskom udržiaval sporadické kontakty. Postupne stratil kontakt so
Slovenskom a jeho kultúrou, osvojil si ruskú i s jej jazy-
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kom. Myslel si: „Hovoriť a písať správne vo dvoch slovanských jazykoch nie je prakticky možné.“ Časom už nemal
ani možnosť konverzovať po slovensky. Priznáva: „Listy
matke a sestre som už neskôr nedokázal napísať bez
pomoci slovníka.“
Keď mal 91 rokov, nastúpil ako vikár Chrámu svätej Anny
do farnosti v Jekaterinburgu. Aj v tomto vysokom veku bol
stále pri sile. Odpratával sneh pred kostolom
v Novosibirsku, slúžil sväté omše vo svojom kostole
a osvojil si aj reč počítačov. Rusisti poznali Strýčka ako
Francúza, jedného z najlepších znalcov ruštiny v západnej
Európe. Nesmierne sa tešil tomu, ako rastú rady farníkov
v Novosibirsku aj Jekaterinburgu. Po tom, čo ruský štát
opäť povolil na svojom území vznik katolíckych farností,
prichádzali do znovuotvorených alebo novopostavených
kostolov najprv „babušky,“ potomkovia bývalých poľských,
lotyšských či litovských vysídlencov. „Dnes sa už čoraz
častejšie objavuje aj ruská mládež,“ prízvukoval otec Alexej.
Na otázku, či by sa nechcel vrátiť na Slovensko, odpovedal takto: „Už nemám roky na cestovanie, musel by ma
niekto sprevádzať.“ Sibír mu zavše pripomínal Kysuce:
„Fujavice, záveje a zasnežené cesty, to je vôňa domova
môjho detstva.“ Spisovateľke Gorjuchinovej sa raz zdôveril, že by chcel zomrieť v Rusku, lebo „človek by mal zomrieť v tej krajine, za ktorú sa najviac modlí.“ Ruské úrady
mu však odmietli dať trvalý pobyt, stále mal len prechodný. Dôvod? „Vyčítajú mi, že Slováci nie sú pravoslávni
Slovania.“ I naďalej zostal „inostrancom,“ cudzincom, a to
ho očividne mrzelo.
Zomrel 8. augusta 2013 vo Francheville pri Lyone, kde bol
posledné dva roky na odpočinku ako člen francúzskej provincie jezuitov. Jeho telo pochovali
13. augusta na tamojšom cintoríne.
Ing. Mária Stráňavová
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Správa o činnosti DHZ Čierne –Vyšný koniec za rok 2013
Výročná členská schôdza je vyvrcholením celoročnej dobrovoľnej práce výboru i členov DHZ .Výbor za uplynulé obdobie zasadal 10 - krát . Na zasadnutiach prejednával úlohy vyplývajúce
z plánu práce a prijímal nové uznesenia na splnenie úloh.
Z pätnásťčlenného výboru systematicky pracovali: František
Malík, Miroslav Malík, Milan Moravec, Alojz Čepec, Mgr.Dana
Oravcová, Alojz Laš, Ing. Michal Jendrišák, Ľuboš Hruštinec ,
Ignác Moravec . Na zasadnutiach výboru sa členovia zúčastňovali
zväčša pravidelne podľa pracovných, zdravotných
a rodinných možností. Okrem schváleného plánu práce sa výbor
zaoberal splnením prísľubu starostovi obce pre zorganizovanie
brigády na vyčistenie obce od krovinových porastov. Táto úloha
bola splnená v jarných mesiacoch s účasťou 16. členov, František Malík, Miroslav Malík, Ľuboš Hruštinec, Michal Jendrišák,
Martin Jendrišák, Milan Moravec, Alojz Laš,Michal Škorvaga,
Michal Haratyk, Rastislav Grochál, Vladimír Stenchlák, Jakub
Čanecký, Ján Krkoška, Milan Gomola, Róbert Franek, Daniel
Moravec . Dobrovoľnú prácu ocenil i starosta obce verejným
poďakovaním v miestnom časopise ČAS .
Ďalším riešením bolo opakované prejednávanie zakúpenia požiarnej motorovej striekačky, na ktorú obecné zastupiteľstvo
vyčlenilo finančné prostriedky v decembri r.2011 vo výške 6000
€. Interpeláciou poslankyne Mgr. Dany Oravcovej na obecnom
zastupiteľstve o potrebe zakúpenia motorovej striekačky
a splnení uznesenia OZ v Čiernom , ako i osobným rokovaním
predsedu Františka Malíka a veliteľa Milana Moravca s pánom
starostom Ing.Pavlom Gomolom, došlo k podpísaniu objednávky
na zakúpenie motorovej striekačky PS-20 vo výške 6300 €, za čo
zastupiteľstvu a osobnej zaangažovanosti pána starostu Ing. P.
Gomolu veľmi pekne ďakujeme.
V oblasti kultúrno-osvetovej sa naši členovia každoročne zúčastňujú na oslavách sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, na Zagrúni, spojenej so slávnostnou sv. omšou a hodovými slávnosťami. Na túto slávnosť sú každoročne prizývaní hostia z okrsku
(Skalité, Svrčinovec, Oščadnica, ale i družobného Hrádku z ČR
a Jaworzinky z PL). Za organizáciu treba poďakovať pánovi
Jozefovi Kubicovi s rodinou a členom hasičského zboru zo Zagrúnia, ako i ženám za občerstvenie. Poďakovanie patrí i p.
farárovi vdp. Radovanovi Petrekovi za celebrovanie sv. omše.
Príjemným spestrením boli krásne melódie súboru Ozvena
a prostredie, ktoré dopĺňali členovia, žiaci a žiačky zboru svojou
účasťou.
Ďalšou milou povinnosťou hasičov je stráženie hrobu na Veľkú
Noc, čím sa umocňuje nádherná atmosféra tohto sviatku.
Aktívnou prácou sme sa zapojili do spolupráce pri organizovaní
Jozefovského behu v Čiernom, slávení sv. omše na Trojmedzí,
stavaní mája U Moravca.
Výcviková oblasť:
V minulom roku boli do výcviku zapojené tri družstvá. Družstvo
žiačok, žiakov a mužov. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo
i v uplynulom roku pokračovať v spolupráci s vedením miestnej

základnej školy, ktorá nám pre žiakov bezplatne prenajíma telocvičňu,
čím zbor ušetrí min.150 € za prenájom. V roku 2013 sa zmenil
spôsob financovania hasičského krúžku .Školy po dohode starostov a poslancov OZ v skalickej doline prešli pod CVČ
v Skalitom, čím sa umožnilo financovanie žiakov, ale aj mužov.
Pozitívom takejto spolupráce je zakúpenie pohárov na žiacku
súťaž ,ako aj odmena pre vedúceho krúžku p. Miroslava Malíka.
Výcviková oblasť je veľmi náročná na čas, ako i samotný výcvik.
Ale vďaka systematickej práci sa nám podarilo získať cenné
trofeje pod vedením referenta mládeže p. M. Malíka.
Súťaže: PLAMEŇ 2013 – vedúci Miroslav Malík
Zákopčie Oščadnica Radôstka Makov Staškov Čierne -

3. miesto, 2. + 3. miesto dvojice
2. miesto - dievčatá, 4.miesto - chlapci
4. miesto - zmiešané družstvo (okresné)
2. miesto - dievčatá, 4. miesto - chlapci
2. miesto - chlapci, 6.miesto - dievčatá
1. miesto – chlapci, 1. miesto - dievčatá (obhájenie
putovného pohára – O pohár riaditeľa školy)

Za dosiahnuté úspechy ešte raz srdečne ďakujeme vedúcemu
družstva mládeže, ako i samotným žiakom a žiačkam za vzorné
reprezentovanie zboru, školy, obce.
Súťaž mužov : vedúci Ing. Michal Jendrišák
Zloženie družstva: Ing. Michal Jendrišák, Miroslav Jendrišák,
Michal Haratyk, Maroš Krenželák, Jakub Čanecký, František
Malík, Ján Malík, Rastislav Grochal, Vladimír Stenchlák, Milan
Gomola, Michal Škorvaga.
Súťaže: Skalité – účasť, Čierne - 4. miesto, Oščadnica – účasť,
Čadca - disk., Klokočov - 5. miesto, Podvysoká - disk., Podvysoká - účasť na nočnej súťaži, Horný Kelčov- disk., Rudinská –
účasť, Hrádek – účasť.
Z výsledkov vidieť, že účasť na súťažiach bola bohatá, je však
potrebné podľa pracovných možností zefektívniť prípravu na
súťaž mužov a prečíslovať úspechy na popredné miesta.
Zorganizovali sme dve súťaže:
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- Súťaž o pohár starostu obce - účasť 16 družstiev
- Súťaž o pohár riaditeľa školy – účasť 15 družstiev
Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže ,,Požiar v lese,“ kde sme
z 98 prác v kategórii od 9.-12. rokov obsadili:
1. miesto v okresnej súťaži: Michaela Oravcová, 6.A, ZŠ s MŠ
3. miesto v okresnej súťaži: Katarína Kyrysová, 6.B, ZŠ s MŠ
Mimoriadna cena komisie: Ján Časnocha, 6. trieda ŠZŠ.
Cenu osobne odovzdali Maj. Mgr. Roman Jakubík, Ľudovít Kováčik, Ladislav Dedič,Marta Balošáková a Mgr. Ladislav Knap.
Pripravovala: Mgr. Dana Oravcová.
Prevencia: V oblasti prevencie máme dobrú spoluprácu so školou a obecným úradom, kde prostredníctvom vedenia 2-krát
ročne formou obežníka informujeme žiakov a výveskou na informačných tabuliach obyvateľov o protipožiarnych opatreniach
,ako
i besedami
a exkurziami
v hasičských
zboroch
o predchádzaní požiarom počas roka – v prírode
a domácnostiach. Nedostatkom je nedokončená preventívna
prehliadka rodinných domov v časti Vyšný koniec z dôvodu vojenskej misie preventivára.
Nedá mi nepoukázať i na pretrvávajúce nedostatky, ktoré musíme v budúcnosti odstrániť:
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•
•
•

•

dôsledne plniť uložené úlohy,
dôsledne zaznamenávať termín, umiestnenie a čas súťaží- zodpovední: vedúci družstiev,
dôsledne si rozdeliť úlohy a niesť zodpovednosť za ich
realizáciu-/plán súťaží, vyhodnocovanie súťaží vedúcimi družstva a predkladanie na najbližšom výbore , starostlivosť o priestory/,
dôsledná starostlivosť o techniku- zodpovedný strojník.

Verím, že aktívnym prístupom prehĺbime kvalitnú činnosť zboru,
organizácia bude naďalej dôveryhodná, s prílevom nových členov. V závere mi dovoľte poďakovať sponzorom, bez pomoci
ktorých by naša činnosť nebola možná, a to: Obecnému zastupiteľstvu a starostovi za schválenie rozpočtu, vedeniu základnej
školy Čierne –Vyšný koniec za nábor žiakov, prenajímanie telocvične, spoluorganizovanie žiackej súťaže, zapájanie sa do súťaže Hasiči očami detí, ako i všetkým aktívnym členom, ktorí
činorodou prácou prispievajú k skvalitneniu činnosti zboru.
Mgr. Dana Oravcová , tajomníčka DHZ

Medzinárodný detský letný tábor
Tento rok sa v našej obci bude konať jubilejný 10. ročník medzinárodného detského letného tábora. Letný tábor začala organizovať naša samospráva a prvý sa uskutočnil v roku 2005. Pri
tejto príležitosti by sme vás chceli informovať o tejto aktivite
našej obce. Už zo slova medzinárodný je možné vyvodiť, že
organizátori, ale aj zúčastnení v tábore sú z viacerých krajín,
konkrétne zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľskej
republiky. Tábor sa koná každoročne a každý rok ho organizuje
jedna z troch zúčastnených krajín, ktorá zabezpečuje celý chod
tábora od ubytovania, stravovania, dopravy, až po výlety v danej
krajine.
Do tábora je vybraných po 15 detí z jednotlivých pohraničných
regiónov. Pobyt v tábore majú tieto deti za odmenu – za dosiahnuté dobré študijné výsledky v škole. V tábore sa hrajú rôzne
hry, zúčastňujú sa súťaží, učia sa tancovať, spoznávať prírodu,
zvyky a kultúru jednotlivých národov. Zároveň spoznávajú kultúrne pamiatky, nadobúdajú zručnosti, jazykové znalosti, učia sa
novým tradíciám a zvykom iných štátov, snažia sa vzájomne
spolunažívať a dobre spolu vychádzať.
Cieľom týchto letných táborov je podporiť cestovný ruch
a navzájom spoznať kultúru jednotlivých národov. Všetky tieto

aktivity majú vyústiť do spolupráce a vzájomného stretávania sa
mladých ľudí. Táborom sa rozvíja a posilňuje cezhraničná spolupráca, prehlbujú sa priateľstvá medzi pohraničnými regiónmi
a zároveň plní úlohu významnej propagácie našej obce
v medzinárodnom meradle.
Z iných rokov, počas ktorých sa realizoval detský tábor, je možné
vidieť nadšenie detí, animátorov, organizátorov, predstaviteľov
samospráv a mnohých iných, ktorí majú možnosť vidieť budovanie krásnych, predovšetkým medziľudských, ale aj medzinárodných vzťahov detí a ľudí vzájomne. Táto myšlienka našla svoju
pevnú pôdu pod nohami a naďalej sa rozvíja s úspechom a
s pomocou našej samosprávy, Združenia obcí Jablunkovska
a Gminy Istebna.
Takto sa nám darí vychovávať mladých ľudí k hodnotám, ako je
priateľstvo, ľudskosť, tolerancia, vzájomná úcta voči sebe navzájom a voči našim susedom za hranicami. Tieto hodnoty boli zároveň aj deklarované pri osadzovaní hraničných kameňov na
Trojmedzí.
V tomto roku sa Medzinárodný detský letný tábor bude konať
v našej obci v dňoch 7. – 13. 7. 2014.
Ing. Mária Stráňavová

Medzi nami Čierňanmi
Behom, na bicykli i s hokejkou
Lyže, sánky či bežky sú po tejto zime bohatšie o ďalšiu vrstvu
prachu. Na nej nápis: Sezóna 2013/2014. Čo však počasie ubralo
milovníkom zimných športov, to dalo tým, ktorým chýbajúci sneh
pri športovaní veľmi neprekáža. A že ich je na Čiernom dosť!
Večery vo februári síce ešte bývali chladné, keď som sa však
predsa len rozhodla vystrčiť nos z domu, zaskočil ma nevídaný

pohľad. Na večernej prechádzke obcou som stretala ľudí so
zrýchleným dychom a ako ma obiehali, rytmický zvuk botasiek
došľapujúcich na asfalt zanikal v tme. Nielen mladšie, ale aj staršie ročníky rozbehali Čierne.
Zimná olympiáda zas podnietila v mladých chlapcoch chuť víťaziť. Len čo sa skončil hokejový zápas Slovenska, brali hokejky,
rukavice a poďho zvádzať vlastné derby na školské ihrisko.
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V obci po rokoch opäť vidieť mladšieho brata ľadového hokeja,
hokejbal tu hrajú chalani rôzneho veku. Súťažia, bavia sa, vytvárajú kolektív. Nesedia doma pred počítačmi. Športujú. Niekedy sa
však musia dohodnúť s ďalšou partičkou, kto a kedy obsadí ihrisko. Teplejšie dni vytiahli na svetlo sveta basketbalové lopty a tak
nám vyrastajú ďalší nasledovníci Michaela Jordana či Kobeho
Bryanta. Verzia Čierne street.
Ešteže na cestách je priestoru dosť. Saganománia postihla aj
našu obec, nájdu sa mladí, ktorí si šliapanie do pedálov obľúbili
natoľko, že na sedadle bicykla trávia čoraz viac času. Skúšajú to
dokonca už i súťažne a špičky kysuckej cyklistiky nad nimi
uznanlivo pokyvkávajú hlavou.
Na základnej škole sa zas rozmohol svetový i slovenský fenomén, ktorý „kradne“ futbalu čoraz viac mládeže. Florbal nie je
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náročný časovo ani materiálne, stačí dobrá partia a priestory
telocvične či športovej haly. Je skvelé, že ľudia, najmä mladí
ľudia, majú záujem a chuť tráviť voľný čas zmysluplne a zdravo.
Športom. V dobe, keď sa hovorí o ,,počítačovej generácii“ je to
pozitívne znamenie. Treba ich v tom však aj podporiť, nielen
materiálne, ale aj vlastným záujmom. V ankete na obecnej stránke by štyridsať percent hlasujúcich najradšej vylepšilo
a znásobilo možnosti využitia voľného času pre mládež. Zišli by
sa najmä ľudia, ktorí sú ochotní pracovať s mládežou, usmerňovať ju a viesť v spomínaných športoch. Tak, kto chce vychovať
nového Sagana?
Dominika Mariňáková

Živý svet najmenšej generácie
Otvorila som dvere a vstúpila do detstva. Do čias, keď som patrila k mravčekom, celý deň som sa mohla hrať, mojou najlepšou kamarátkou bolo dievčatko s dvoma vrkôčikmi a každý piatok celú budovu naplnila vôňa dukátových buchtičiek. Samozrejme, s vanilkovým
pudingom.
Na prvý pohľad sa tu veľa nezmenilo. Celý interiér škôlky aj dnes
žiari farbami, stoly a stoličky sú menšie ako inde a na skrinkách
sú namiesto čísel obrázky. Druhý pohľad už však zmeny odhalil.
Starnú totiž nielen ľudia, ale i budovy. „Naposledy sa vo vnútorných priestoroch niečo menilo pred vyše dvadsiatimi piatimi
rokmi a to je už naozaj dávno. Potrebovali by sme nové podlahy
či sociálne zariadenia, takisto priestory školskej jedálne treba
dobudovať. Sme však vďační obci, že mnoho zmien a vylepšení
nám už pomohla zrealizovať. Vďaka nadstavbe tejto budovy sa
urobila aj rekonštrukcia materskej školy z vonkajšej strany, vymenili sa okná, vyriešili sa problémy s kúrením. V zmenách by
sme radi pokračovali aj naďalej, len na tie treba financie,“ povzdychne si riaditeľka Materskej školy v Čiernom – Ústredí Veronika Jurgová.
Peniaze. Večný problém veľkých i malých. Aj škôlkarom chýbajú.
A zháňať ich je v dnešnej dobe náročné. Peniaze od štátu získavajú materské školy cez obce, nie sú to však veľmi vysoké čiastky. „Bolo obdobie približne troch rokov, keď sme si mysleli, že
konečne už nastala priaznivá éra pre rozvoj materských škôl,
rýchlo sme však boli vyvedení z omylu. Uplynulé štyri roky cítime
nedostatok finančných prostriedkov, nemôžeme zlepšovať vybavenosť ani prostredie materskej školy. Z týchto zdrojov určite nie.
Tie stačia akurát na prevádzku a mzdy zamestnancov.“
Vedenie sa snaží získať financie aj z iných zdrojov, je to však
neľahká úloha. Zapájajú sa do rôznych projektov, lenže materské
školy sú na tom zle. Veľa projektov pre ne nie je, a keď sú, tak sú
pre obce, čiže by ich mala spracovávať obec. Úspešní boli akurát
v projekte škola a šport, vďaka ktorému sa podarilo nainštalovať
do školskej záhrady novú preliezačku. Ďalšou formou sú 2%
z dane, fenomén uplynulého obdobia si však z roka na rok všíma
čoraz viac ľudí a počty žiadateľov stúpajú. Vďaka smeruje opäť
obci, ktorá pomohla realizovať niektoré opravy.

Deti vodia vnukov
Napriek spomínaným nedostatkom je materská škola plná detí.
Doslova. Naplnená je maximálna dovolená kapacita. ,,Mali by
sme mať šesťdesiattri detí, máme ich však až šesťdesiatdeväť.
Ani o jedno viac už byť nesmie. Takmer vo všetkých triedach
sme navýšili počet detí. Okrem tých najmenších, lebo s nimi je
veľa práce. Potrebujú individuálny prístup, či už je to pri výchove
alebo pri starostlivosti o jednotlivcov, tam to majú učiteľky náročné.“ Náročné to však majú učiteľky pri všetkých deťoch. Oveľa
viac ako kedysi. V dvadsiatom prvom storočí už ťažko zaujmete
dieťa kockami či pexesom. Ťahákom sú technické a elektronické
hračky. Aj medzi drobcami, ktorí ešte ani nevedia čítať. „Dnešné
deti sú menej sústredené ako generácie pred nimi. Možno je to
tým, že doma majú toho viac ako, ponúkame my v škôlke, ktovie.
Ťažko ich niečím zaujať. Pred tridsiatimi rokmi mali deti chuť
pracovať, boli sústredené a tvorivé. Teraz vidím u detí hyperaktivitu, všetko a nič, ako sa hovorí. Nevedia, čo by robili. Ani vzťahy
medzi nimi nie sú také dobré. Kedysi bola celá trieda jedna veľká
partia, dnes často vidím skupinkovanie, odsúvanie toho či onoho,“ hovorí riaditeľka, ktorá je vo svojej funkcii už tridsiaty prvý
rok. Učí ešte o štyri roky dlhšie. Rukami jej teda prešli už stovky
detí. „ V súčasnosti je to už tretia generácia. Tie deti, ktoré sme
my vychovávali, nám tu už vodia vnukov. Všetky učiteľky sme tu
už tak dlho, už by sme chceli aj ten dôchodok, lenže legislatíva je
taká, že až nad šesťdesiatdva, azda to teda v zdraví dotiahneme
až do toho dôchodku,“ povie a usmeje sa. Vycvičené svaly na
tvári prezrádzajú, že to vo svojej práci robí často. Dodáva, že
nech je ako chce, deti vždy vedia potešiť a urobiť radosť.
Aj pani učiteľka Anna je v škôlke starou známou. Pracuje tu už
tridsaťpäť rokov. Každý rok má pod dohľadom dvadsaťpäť malých budúcností národa. Keď porovná predošlé generácie a tú
terajšiu, jedno majú podľa nej spoločné. Deti sú stále živé. Záleží
však na pohľade. Aj ten sa vekom mení. „Keď je človek mladý,
vníma to trošku inak. Teraz je to už profesionálnejšie. Dnešné
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deti sú vyspelejšie, viac technické. Najradšej sa hrávajú
s počítačom, inklinujú však aj k športu. Treba to ale podchytiť
v tomto veku, neskôr to už ide ťažšie, radšej si vyberú počítač
ako loptu. Je dôležité vytvárať im podmienky a rozvíjať v nich
túto stránku. Ideálne by bolo vytvorenie športových tried už na
úrovni materských škôl. To je však pri viac ako dvadsiatich deťoch v triede nemožné.“
Vedie Barbie a stolný futbal
Deti slová pedagogičiek o aktivite a neposednosti potvrdzujú.
Namiesto poobedňajšieho spánku beží v televízore v rohu
miestnosti rozprávka a deti ležia v postieľkach. Kto chce, spí, kto
chce, oddychuje. A každý chce povedať, že rád chodí do škôlky.
Šesťročný Matúško sa najradšej hráva s legom, u kamarátok
Paulínky a Lucky zas bodujú bábiky Barbie. U chlapcov jednoznačne vedie stolný futbal. O ten je najväčší boj.
Nechávam deti ďalej oddychovať. Dnes majú za sebou náročný
deň, doobeda bol v škôlke karneval. Vo februári bol u nich ujo
lesník, predtým tety zdravotníčky, či žiaci zo ZŠ s divadelným
programom. V októbri zas boli deti pozrieť starších ľudí
v zariadení pre seniorov, zažili čaro rozžiarených lampiónov, ale
aj decembrovú návštevu Mikuláša so sladkosťami. Turistické
vychádzky sa striedajú s týždňami zdravej výživy či ochrany
životného prostredia. O program sa starajú kreatívne pani učiteľky, pomocnú ruku by však privítali aj v tomto smere. Napríklad zo
strany rodičov. „Verím, že mladí ľudia sa chcú zabezpečiť najmä
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finančne, takže majú toho veľa, sú rozlietaní, zaneprázdnení
a nemajú veľa času na rôzne aktivity v škôlke. Nájdu sa rodičia,
ktorí sú naozaj ústretoví, aktívni, ktorí nám pomôžu, ale je to
menšina. Pritom niekedy stačí len prísť s nápadom.“
Angličtina a folklór
Po odpočinku čaká deti olovrant a hračky. Alebo vychádzka.
Alebo tá nová preliezačka na školskom dvore. Niektoré sa zúčastnia aj záujmových krúžkov. Čierňanská materská škola kráča
s dobou, angličtina je v ponuke už viac ako dvadsať rokov. Deti
hravou formou vyučuje skúsená lektorka. Okrem angličtiny sú
v kurze ľudové tance, na folklórny krúžok chodí veľa detí. Krúžok
tvorivosti, moderných tancov či environmentalistiky však pre
malý záujem neotvorili. Z bohatej ponuky krúžkovej činnosti tak
ostali napokon len dva.
Inštitúcia materskej školy funguje na Čiernom už viac ako šesťdesiat rokov. Vychováva budúcnosť národa, celé generácie učí
pekne sa najesť, umyť či pozdraviť. Škôlka nie je len o hraní. Jej
zamestnanci odvádzajú kusisko práce aj v oblastiach zdravého
životného štýlu, vzdelávania či stravovania. Alebo v oblasti
športu a pohybových aktivít, na ktoré by mal byť zameraný najbližší vzdelávací program. Kolektív supluje deťom rodinu, väčšina z nich strávi veľkú časť detstva práve medzi kamarátmi
a učiteľkami. Je to jedna z mála škôl, do ktorej deti chodia rady.

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v júni 2014.

Dominika Mariňáková

