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bude vás zaujímať...

Príhovor starostu ...
Výstavba diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité
Výstavba diaľnice pokračuje podľa harmonogramu prác, má iba
malý časový sklz. Pre nás, ktorí tu žijeme, to znamená, že všetky
príkoria o rok skončia a začneme využívať aj profity z tejto stavby. V našich obciach tak ubudne značný počet zahraničných
motorových vozidiel, zostanú len tie „naše“, ale i tých je už neúmerne veľa. Samozrejme, investor stavby NDS, a. s. Bratislava
musí urobiť všetko preto, aby sa spustila stavba diaľnice v časti
Svrčinovec – Čadca. V opačnom prípade, tu nastanú opätovne
dopravné kolapsy, také, aké tu už pred časom boli. Vedenie
obce chce pri výstavbe diaľnice zmodernizovať a vylepšiť svoju
vnútornú infraštruktúru. Postupne sa to darí.
Prepojenie miestnou komunikáciou osád U Strýčkov – Markov – Centrum obce
Tak ako graduje výstavba Diaľnice D3, tak sa spätne postupne
začínajú opravovať miestne komunikácie, ktoré boli touto výstavbou zasiahnuté. Jedna z nich je i táto cesta. Postupne sa
vymenia betónové panely za asfalt. Niektoré práce sa zrealizujú
ešte teraz, ostatné v nasledujúcom roku. Cesta sa úplne opraví
v celom úseku až po Penzión Magistrál. Kvôli rekonštrukcii tejto
cesty musela byť viackrát presmerovaná doprava vývozu zeminy
z úseku diaľnice Markov – Podvŕšky okolo rodinných domov
p.Golisa, p. Jašurka, p. Koperu. Toto krátkodobé presmerovanie
nebolo robené zámerne, ale práve v súvislosti s prebiehajúcimi
prácami. Miestna komunikácia medzi osadami Markov –
U Strýčkov sa pri tejto aktivite doplnila o nové stĺpy verejného
osvetlenia. Vzdušné vedenie verejného osvetlenia bolo preložené do zeme a miestna komunikácia doplnená o odvodňovacie
žľaby a šachty na povrchovú vodu. Ak sa tieto práce v budúcom
roku dokončia, tak i táto cesta bude prínosom a vylepšením pre
občanov, ktorí bývajú v tejto časti obce. Taktiež sa aj zníži dopravné zaťaženie v tej časti obce, kde sú umiestnené Základná
škola, Materská škola, kostol, obchody a zdravotné stredisko.
Môžeme teda povedať, že v centre obce sa zvýši bezpečnosť
chodcov a účastníkov cestnej premávky.
Výmena strechy na budove obecného úradu
Budova obecného úradu je viacúčelová. Sú v nej umiestnené
okrem obecného úradu aj ďalšie inštitúcie a služby – Príspevková organizácia TES Čierne, Združenie vlastníkov lesa v Čiernom,
pošta, DHZ – Nižný koniec, kultúra. Z dôvodu, že na viacerých
miestach strechy tejto budovy zatekalo, obecné zastupiteľstvo
schválilo túto veľmi potrebnú investíciu. Boli to hlavne miesta
okolo komínov a zachytávacích hákov na sneh. Pri týchto prácach sa znížili komíny a na strechu sa zabudoval nový druh
zachytávačov snehu. Zo severnej strany budovy sa dokončilo
zateplenie obvodového múru a zároveň sa previedlo i farebné
riešenie fasády. V rekonštrukcii tejto viacúčelovej budovy chceme pokračovať aj v budúcom roku. V podkroví vytvoríme miestnosť na archív, kde sa budú skladovať všetky významné dokumenty z minulosti aj súčasnosti. Taktiež sa tu umiestnia všetky
projektové dokumentácie stavieb, ktoré obec realizovala

v minulosti a súčasnosti – vodovody, miestne komunikácie, plynofikácia, odkanalizovanie Horných Kysúc, rekonštrukcia základných a materských škôl, výstavba bytových domov, výstavba
viacúčelových ihrísk s umelým povrchom, detských ihrísk, výstavba na Trojmedzí, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, výstavba nových prístupových ciest v súvislosti s výstavbou
Diaľnice D3 a celá agenda výstavby D3. Taktiež tam budú
i dokumenty v rámci spolupráce Mikroregiónu Kysucký triangel,
cezhraničnej spolupráce, uznesenia obecného zastupiteľstva,
obecnej rady a komisií. Jednoducho takýto archív potrebuje
každá obec. V tejto budove postupne ďalej chceme zrekonštruovať zasadaciu miestnosť na II. poschodí, vytvoriť pri nej sociálne
zariadenie. Ďalej postupne zmodernizovať aj schody a chodby
na I. a II. poschodí, dokončiť úpravu viacerých kancelárií OÚ
a PO TES. Chceme, aby po modernizácii budov MŠ a ZŠ bola aj
budova OÚ pekná a reprezentovala našu obec.
Detské ihrisko pri farskom kostole – vandalizmus
Detské ihrisko je určené pre deti do 13 rokov a využívajú ho
materské škôlky i mamičky s deťmi. Návštevné hodiny v letnom
období máj – september sú od 8:00 – 21:00 hod. a v zimnom
období október – apríl sú od 8:00 – 17:00 hod. Detské ihrisko
nie je určené na stretávanie sa mládeže vo večerných
a nočných hodinách, ktorá tam praktikuje alkoholické párty.
V obci je viacero reštauračných zariadení určených na tento
účel. Ak chce mládež športovať, tak môže využívať dve tenisové
ihriská s umelým povrchom, ktoré sú pri Základnej škole Vyšný
koniec, multifunkčné ihrisko pri Základnej škole Nižný koniec,
hokejbalové ihrisko taktiež pri ZŠ Nižný koniec, futbalový športový areál na Vyšnom konci vrátane ihriska s umelým povrchom
(60x27m) a osvetlením. V obci sú vybudované aj viaceré ihriská
pivnej ligy. Mládež sa môže začleniť aj do organizácií DHZ, ktoré
sa zúčastňujú súťaží v rámci širokého regiónu. Po dostavbe
diaľnice D3 a v rámci cezhraničnej spolupráce vzniknú aj cyklotrasy Slovensko – Poľská republika, Slovensko – Česká republika a taktiež sa zrealizuje aj pekný náučný chodník cez Valy.
Mládež môže využívať aj s určitým stanoveným prevádzkovým
poriadkom telocvičňu v Základnej škole Vyšný koniec a priestory
Kultúrneho domu v Ústredí. Tá mládež, ktorá je ešte školopovinná, sa môže realizovať vo viacerých krúžkoch. Všetko, čo sa
v súčasnej dobe stavia alebo inovuje a modernizuje, má slúžiť
pre všetkých obyvateľov obce. Je to majetok všetkých, ktorí tu
bývajú a žijú. Vandalizmus v našej obci riešime prostredníctvom
polície a taktiež aj pohovormi s rodičmi detí a mládeže. Celkovo
sa vandalizmus znížil, pretože na Nižnom konci je osadený kamerový systém, ktorý sníma a súčasne nahráva pomerne veľké
územie v centre obce, postupne ho i ďalej technicky vylepšujeme. Možno určitou slabou útechou je tá skutočnosť, že 90 %
mládeže sa k týmto činom prizná a ľutuje, že sa to stalo. Vyzývam všetkých, aby uvedomelá časť mládeže usmernila
a zastavila konanie u tých, ktorí ničia spoločný majetok
a prevádzajú tieto činy vandalizmu. Hlavne rodičia musia dať
svojim deťom víziu života a smerovanie. Kto ničí spoločný majetok, ničí hodnoty, ktoré tu vybudovali ostatní občania. Často to
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boli aj dedovia tejto mládeže, ktorá poškodzuje obecný majetok.
Aká je to potom úcta k svojmu rodu? I keď je ťažká doba, čo sa
týka zamestnanosti v našom okrese, tak aj pred rokom 1989
veľká časť Kysučanov pracovala v hutách a baniach (Třinec,
Vítkovice, Ostravsko). Ďalšia veľká časť občanov prežila svoj
život na montážnych pracoviskách v bývalom celom Československu. Kysučania ťažko zarobené peniaze investovali do stavby
svojich sídiel, rodinných domov alebo ich súbežne investovali aj
do vzdelania detí. Je to vidieť i na výstavbe a vzhľade všetkých
kysuckých dedín. Pritom viaceré rodiny mali ešte popri hlavnom
zamestnaní doma aj dobytok a obhospodarovali svoje polia. Na
stavbe rodinného domu sa podieľala celá rodina a tieto pekné
domy vznikali cez ich mozole. Kysučan bol a je ten typ človeka,
ktorý sa len tak ľahko nevzdáva, vie pracovať, vie uživiť svoju
rodinu, nerezignuje, ale predovšetkým neničí spoločný majetok!!!
Kamerový systém na Vyšnom konci
Na ochranu verejného majetku a zníženie kriminality bol daný do
užívania aj kamerový systém na Vyšnom konci. Monitoruje celý
priestor v ústredí – kostol, kultúrny dom, Jednotu, základnú školu
a tenisové ihriská. Obe centrá našej dediny sú teda 24 hodín pod
snímaním kamier a záznam je možné poskytnúť polícii pri riešení
priestupkov a trestných činov.
Parkovisko pred Obecným úradom, výstavba chodníka, napojenie NN napätím rodinných domov zemou
Viac rokov sa snažíme dobudovať parkovisko pred obecným
úradom. Život ukazuje, že je to nutnosť, aby v centre obce bola
aj možnosť parkovania. Pri rekonštrukcii cesty III/01156 sa
v časti od OÚ po kostol vytvorilo popri tejto ceste pozdĺžne parkovanie. Čas ukázal, že to bolo dobré riešenie. Teraz je nutné
dokončiť aj parkovisko pred budovou Obecného úradu. Stavebné
práce sa nám oddialili aj preto, že pri výstavbe D3, by sa toto už
dokončené parkovisko mohlo poškodiť ťažkými mechanizmami,
ktoré tu parkujú alebo sa otáčajú. Toto parkovisko by následne
nadväzovalo na novovybudovaný chodník, ktorý plánujeme urobiť popri ceste od Obecného úradu po koniec záhrady p. Ignáca
Kužmu. Táto miestna komunikácia je úzka, súbežne sa tu stretávajú chodci, ale i osobná doprava. Miestna komunikácia vedie
popri rodinných domoch ďalej na Stašov cintorín, ale i do osád
Sihelky, Doliny – Čerchľa. Aspoň v jej spodnej časti ju chceme
doplniť o chodník. Keďže v budúcom roku SSE Žilina, a. s. plánuje v našej obci so stavbou troch trafostaníc, tak chceme pri
týchto prácach aj zrealizovať stavbu tohto chodníka. V chodníku
budú zabudované vpuste a odvodňovacie potrubie pre povrchovú vodu. Súbežne pri týchto prácach sa do zeme zabuduje 550
m kábla pre verejné osvetlenie. Stávajúce vzdušné vedenie
verejného osvetlenia sa premiestni do zeme. Betónové stĺpy
zaniknú. Nové osvetlenie bude od parkoviska OÚ až s vyústením
na Stašom cintoríne (parkovisko). V tejto súvislosti, keď sa betónové stĺpy vymenia za oceľové, chceme napojiť rodinné domy
v tejto časti obce NN napätím zemou. Napojených bude päť
rodinných domov. Po prevedení všetkých týchto prác by mala
vzniknúť esteticky krajšia ulica od budovy obecného úradu smerom k Stašovmu cintorínu. Na parkovisku Stašovho cintorína
budú dve svietidlá s možnosťou ďalšieho rozšírenia.
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Výstavba troch trafostaníc
V súvislosti s nedostatkom NN napätia v lokalitách U Slivkov,
Mojov, Doliny – Čerchľa a U Vodárne a na Zágruní SSE, a. s.
Žilina vypracovali projektovú dokumentáciu na výstavbu troch
trafostaníc. Obec Čierne na tieto trafostanice vydala stavebné
povolenie. V budúcom roku by malo dôjsť k samotnej realizácii.
Odstránilo by sa dlhodobé podpätie v týchto osadách. O túto
investíciu sa obec snaží od roku 2008.
Cestné prepojenie SR – ČR cez Gorilov potok
Táto cesta, ktorá vedie Gorilovým potokom, je tam zrejme od
samotného vzniku našej obce. Prví osadníci, ktorí tu prišli
v druhej vlne valašskej kolonizácie okolo roku 1600, začali budovať aj cesty, aby sa dostali k svojim políčkam a lesom. Menej
svahovité úbočia zrejme klčovali, aby mali kde hospodáriť. Novovznikajúca dedina sa rozrastala aj čo do počtu obyvateľov.
Prístupové cesty boli teda veľmi dôležité. Tak je tomu aj dnes.
Chceme využiť granty EÚ, ktoré sú tu ešte do roku 2020, aby
sme aj túto cestu zrekonštruovali. Viedla by po tej pôvodnej –
starej. Doplnila by sa o odvodňovacie žľaby a priepuste. Mala by
si zachovať turistický charakter. Táto cesta prechádza cez tri
zárubky a je na nej 179 spoluvlastníkov. Obec zaslala každému
list so žiadosťou a súčasne prosbou, aby jednotliví podielnici
tieto pozemky pod telesom cesty darovali obci. Potrebujeme, aby
táto cesta bola majetkovo-právne vysporiadaná. List vlastníctva
je prvou podmienkou, aby sme mohli pristúpiť k vypracovaniu
projektovej dokumentácie a následne žiadať o finančné krytie
z grantov EÚ. Tento projekt chceme podať v rámci cezhraničnej
spolupráce SR – ČR. Termín vyhlásenia tejto súťaže má byť
v najbližších týždňoch. Prosím preto všetkých spolupodielnikov,
aby tento projekt podporili. Jeho realizáciou by vznikla pekná
turistická cesta. Naši občania radi chodia na Hrčavu. Vážení
občania, verím, že s Vašou podporou pôjdeme v roku 2017 po
novej ceste.
Cestné prepojenie SR – Poľsko
Pri výstavbe Diaľnice D3 sa na Vyšnom konci vybudovala náhradná prístupová cesta, po ktorej sa vozí materiál – zemina,
sypké hmoty a oceľové konštrukcie. Táto cesta vedie od objektu
železničnej stanice na Vyšnom konci, poza železničnú trať
a rieku, ďalej popri osade U Moravcov a skládke zeminy (depónium SO 059 v Čadečke) až na hranicu Poľskej republiky. Môžeme teda povedať, že sme zrealizovali hrubú stavbu cesty –
miestnej komunikácie až po hranicu s Poľskou republikou. Tieto
práce sme prevádzali spoločne s obcou Skalité, pretože časť
tejto cesty je na území susednej obce. O všetkých týchto aktivitách je pravidelne informovaný aj náš cezhraničný partner Gmina
Istebna. Pri realizácii týchto prác sme potok, ktorý tečie z Poľska,
vrátili do pôvodného koryta, keďže sa značne odchýlil od pôvodnej trasy. Celú trasu tejto novovybudovanej cesty – teda od železničnej stanice až po hranicu s Poľskou republikou, musíme
majetkovo-právne vysporiadať. Kvôli tomuto úkonu sme všetkým
spolupodielnikom z našej obce zaslali taktiež list, v ktorom ich
žiadame o súhlas s majetkovo-právnym vysporiadaním pozemkov pod telesom tejto cesty.
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Rovnako pri majetkovo-právnom vysporiadaní budú postupovať
aj v obci Skalité. V rámci tohto zámeru prepojiť SR s Poľskom
miestnou komunikáciou došlo v minulosti aj v súčasnej dobe
k viacerým stretnutiam samospráv obcí Čierne, Skalité a Gminy
Istebna. Na poslednom medzinárodnom stretnutí za účasti geodetov a projektantov z Poľska sa dohodla trasa a šírka cesty.
Obe strany konštatovali, že na každej strane hraníc v mieste
styku bude šírka cesty rovnaká. V súčasnej dobe sa tvorí súbežne projektová dokumentácia a geodetické zameranie celej trasy
cesty. Taktiež na Vyšnom konci v osade U Moravcov sa projektuje oceľový most, ktorý nahradí súčasný z prefabrikátov. Aj tu je
termín vyhlásenia podávania žiadostí predo dvermi, preto obe
strany na danom projekte intenzívne pracujú. Realizáciou tohto
projektu by vznikla pekná cyklotrasa (miestna komunikácia)
vedúca cez tri štáty. Táto cesta by sa napojila na Vyšnom konci
na cestu vedúcu Gorilovým potokom. Vznikol by tak pekný okruh
cez Hrčavu, Jaworzynku a Čadečku, ktorý by mal 8 – 10 km,
podľa výberu trasy na poľskom a českom území.
Odkanalizovanie Horných Kysúc
V rámci tohto projektu bolo v obci Čierne vyhotovených 724 ks
kanalizačných odbočení. K 30.10.2015 je v našej obci napojených 560 rodinných domov, čo predstavuje 77,35 %, zostáva
ešte pripojiť 164 rodinných domov. Investorom tejto stavby je
SeVaK, a. s. Žilina. Vyzývame občanov našej obce, ktorí majú
možnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu, aby tak urobili v čo
možno najkratšom čase.

bude vás zaujímať...

Prestavba a nadstavba kultúrneho domu na Vyšnom konci –
vytvorenie 12 b. j.
V zimnom období a potom až do ukončenia všetkých stavebných
prác 05/2017 sa začne s rekonštrukciou samotnej budovy kultúrneho domu. Práce budú prevádzať firma PAJMI, s. r. o. Čierne a
pracovníci Príspevkovej organizácie TES Čierne. Pred samotnou
realizáciou prác sa preložila plynová prípojka, posunul sa plot zo
spodnej časti budovy a odstránil sa oceľový komín odsávania.
Na prízemí budú po dokončení dva bezbariérové byty, na I. poschodie bude presťahovaný obchod KORUNA a ďalšie dve – tri
menšie predajne. Na II. a III. poschodí budú po jednej garsónke
a štyroch dvojizbových bytoch. V priestore medzi kostolom
a touto budovou sa vytvorí námestie.
Vážení občania,
nech chvíle lásky a pokoja, všetky bolesti Vám zahoja a tá láska
so zdravím sa snúbia, na Vianoce majú byť šťastní všetci ľudia.
A šťastie, zdravie a Božie požehnanie nech sprevádzajú Vaše
kroky aj v novom roku 2016. To Vám úprimne želám spoločne
s poslancami obecného zastupiteľstva a pracovníkmi obecného
úradu.
Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4 zo dňa
6. októbra 2015
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Výsledky voľby hlavného kontrolóra.
2. Správu starostu obce o výstavbe v obci.
II. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Kužma,
JUDr. Miroslav Kužma, Peter Putyra.
2. Doplnenie volebnej komisie pre účel voľby hlavného kontrolóra obce o ďalšieho člena, a to o p. Pavla Fonša.
3. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce tajným
hlasovaním.
4. Úpravu rozpočtu obce č. 5/2015 - (viď príloha uznesenia
č. 1).
5. Monitorovaciu správu programového rozpočtu za I. polrok
2015.
6. Výročnú konsolidovanú správu za rok 2014.

7. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v dome služieb č.
p. 141 (kvetinárstvo) s p. Máriou Mikulovou, Chalúpkova
159/12, Čadca k dátumu 31. 12. 2015.
8. Finančný príspevok folklórnej skupine Černice, Čierne vo
výške 300,- € na zakúpenie krojov a krpcov.
9. Žiadosť DHZ Čierne – Vyšný koniec o navýšenie rozpočtu
o 700,- €.
III. ruší:
1.Článok uznesenia č. 3/20105/II/14 zo dňa 11. 8. 2015
v znení:
- Obecné zastupiteľstvo obce Čierne schvaľuje spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra verejným hlasovaním
poslancov
obecného
zastupiteľstva
v súlade
s ustanovením § 18a/ ods. 3 zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
IV. v o l í:
1. Za hlavného kontrolóra Obce Čierne na volebné obdobie
od 1.11.2015 do 31.10.2021 p. Ing. Jozefa Pohančeníka,
bytom Čierne č. 381. Hlavný kontrolór obce bol zvolený
v III. kole voľby – losovaním.
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Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje

bude vás zaujímať...

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od
5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území
obce Čierne.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Informácia o pridelení obecného nájomného bytu v bytovom dome 1151/16 Čierne – Vyšný koniec.
Ku dňu 30. 11. 2015 ukončila nájom pani PaedDr. Ingrid Koperová, byt číslo 5, dvojizbový – druhé poschodie. Na obsadenie nájomného bytu boli vyzvaní štyria žiadatelia podľa poradovníka vedeného bytovým oddelením Obecného úradu Čierne. Po predložení
dokladov potrebných k prideleniu bytu podľa VZN č. 3/2011 a Dodatkov 1 a 2 k VZN, bol nájomný byt pridelený pánovi Pavlovi Unzeitigovi, od 01.12.2015.
Obecný úrad Čierne, oddelenie bytové

Odpadové hospodárstvo
Čo s väčším množstvom stavebného odpadu?
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa nevzťahuje na odpad zo stavebných a búracích prác. Stavebný
odpad si musí stavebník likvidovať na vlastné náklady . Obec mu
na základe žiadosti bezplatne zapožičia kontajner a stavebník si
zaplatí vývoz a uloženie na skládku. Vývoz odpadu na nelegálne
skládky sa nám všetkým premietne vo zvýšenom poplatku za
komunálny odpad, pretože likvidáciu čiernych skládok si zaplatíme v konečnom dôsledku všetci.
Zmeny v odpadovom hospodárstve od roku 2016 .
Hlavným cieľom nového zákona o odpadoch je v čo najväčšej
miere zvýšiť množstvo vytriedených odpadov. Úlohu postarať sa
o vytriedený odpad zákon ukladá výrobcom elektrozariadení,
batérií, obalov z plastov a skla, pneumatík, neobalových výrobkov uplatnením princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a
dovozcov zaradených do organizácie zodpovednosti výrobcovOZV. Tí sú povinní postarať sa o výrobok, ktorý uvádzajú na trh,
vrátane fázy, keď sa výrobok stáva odpadom. V praxi to znamená, že náklady s vytriedeným odpadom budú znášať výrobcovia,
nie obce. Finančná záťaž obce a občanov zostáva za komunálny
odpad, ktorý nevytriedime a zostáva v smetných nádobách, za
biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad a odpad, na ktorý
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Z toho vyplýva,
že čím viac odpadu vytriedime a menej zostane v smetných
nádobách, tým menej poputuje na skládku za poplatok.
Od marca 2016 nastáva zmena v triedení odpadu :
Odpad je treba triediť každú komoditu zvlášť:

plasty: plastové fľaše od nápojov, obaly z kozmetických
a čistiacich produktov, fólie - čierne vrece
kovové obaly: plechovky od piva a nápojov, čisté konzervy modré vrece
tetrapacky: viacvrstvové obaly od nápojov/mlieko, džúsy, víno/
- žlté vrece
sklo: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, zaváraninové poháre,
tabuľové sklo - čierne vrece
Domácnosť vloží vytriedené komodity do vreca príslušnej farby a
v deň vývozu, ktorý bude stanovený vývozným kalendárom,
vyloží vrece označené číslom domu pred rodinný dom na viditeľné miesto. Farebné vrecia s letáčikom o správnom triedení budú
roznášané v priebehu zimných mesiacov.

UPOZORNENIE:
Zmena odvozu komunálneho odpadu v čase vianočných
sviatkov.
Zber prebehne 29. 12. 2015
V novom roku sa začína 7. A 8. 1. 2016

Upozornenie:
Evidujeme nesplnenú ohlasovaciu povinnosť k poplatku za TKO
r. 2011: Poplatník Milan Kulla, Čierne č. 612 a Vanesa Kullová,
Čierne č. 612, ohl. povinnosť od 1. 4. 2011.
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Domáca liturgia pred štedrou večerou*
Modlitbu by mal podľa možnosti viesť otec, ako hlava rodiny. Mala by sa uviesť piesňou (napr. Aké to svetlo, JKS 42) alebo
modlitbou „Anjel Pána“.
O: + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. V: Amen.
O: Dnes oslavujeme veľké Božie dielo Vtelenia Božieho Syna, ktoré potešilo všetkých ľudí. Nech aj nás potešia
tieto sviatky Božej lásky. V: Amen.
Dieťa (alebo niekto z prítomných) sa spýta: A čo to vlastne dnes Pán Boh urobil?
O: Dnes sa v meste Betleheme narodilo dieťa Ježiš z čistej Panny. Počujme, čo o tom napísal evanjelista sv. Lukáš (stať z evanjelia môže predniesť niekto z prítomných):
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď
Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského
mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas
pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo
miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich
Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá
bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Teraz môžu rodičia pripomenúť deťom pravý pôvod radostí Vianoc, radosť z Pánovho narodenia.
Pieseň: Narodil sa Kristus Pán (JKS 44 ) alebo iná vianočná.
Prosby:
O: Potešili sme sa Božím slovom, teraz sa klaňajme Kristovi, ktorý sa zriekol seba samého, prijal prirodzenosť
sluhu a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. S vrúcnou vierou ho prosme a volajme: Pre svoje narodenie
pomáhaj vykúpeným.
V: Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.
Ty si svojím príchodom na svet začal nový vek, ktorý predpovedali proroci;
— daj, nech sa tvoja Cirkev stále omladzuje a pripravuje na nové časy. Pre svoje...
Ty si vzal na seba ľudskú krehkosť;
— buď svetlom slepým, posilou slabým a útechou biednym. Pre svoje...
Ty si sa narodil chudobný a ponížený;
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— zhliadni na chudobných celého sveta a láskavo ich poteš. Pre svoje...
Ty svojím pozemským narodením vlievaš všetkým ľuďom radostnú nádej na večný život;
— poteš srdcia umierajúcich nádejou, že smrťou sa narodia pre nebo. Pre svoje...
Ty si zostúpil na zem, aby si nás všetkých priviedol do neba;
— daj zosnulým účasť na svojej sláve. Pre svoje...
O: Pridajme aj prosby za našu rodinu a poďakujme Pánu Bohu za jeho dary: (nasledujú vlastné prosby a vďaky jednotlivých členov rodiny).
O: Teraz pokračujme v modlitbe tak, ako nás naučil náš Pán, Ježiš Kristus. Otče náš...
O: Najláskavejší Otče, z tvojej dobroty každý rok radostne očakávame sviatky našej spásy; daj nám s čistým srdcom privítať tvojho Syna, keď nás prichádza vykúpiť, aby sme bez obáv hľadeli na neho, keď nás raz príde súdiť.
Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
V: Amen.
Modlitba pred jedlom
O: Nebeský Otče, požehnaj toto jedlo, nám na úžitok a Tebe na chválu. Prosíme ťa, Pane, buď s nami v našom
domove a daj, aby sme boli vždy hodní darov, ktoré nám chceš dať. Amen.
Teraz sa môže predniesť vianočné želanie a prítomní si môžu preukázať znak lásky a pokoja.
Na záver alebo po večeri sa môže pridať pieseň Tichá noc (JKS 88).
*prevzaté z internetovej stránky farnosti Košické Olšany

Bohoslužby počas vianočných sviatkov 2015:
Št 24/12

22,00 Vyšný

24,00 Farský

Pi 25/12

7,20

Farský

8,45

Farský

10,15 Vyšný

So 26/12

7,20

Farský

8,45

Farský

10,15 Vyšný

Ne 27/12

7,20

Farský

8,45

Farský

10,15 Vyšný

Št 31/12

15,00 Farský - poďakovanie za rok 2015

Pi 1/1

7,20

Farský

8,45

Farský

10,15 Vyšný

Ne 3/1

7,20

Farský

8,45

Farský

10,15 Vyšný

St 6/1

7,20

Farský

8,45

Farský

10,15 Vyšný
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Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Beseda s praktickou ukážkou
V polovici novembra prijali pozvanie do našej ZŠ s MŠ Čierne
Vyšný koniec študenti Strednej odbornej školy obchodu
a služieb v Čadci . Cieľom stretnutia bolo vysvetliť a predviesť
žiakom základnej školy pravidlá slušného stolovania, galantnosť
správania sa partnerov k pozvaným dámam, kamarátkam, ako
i prípravu slávnostnej tabule. Študentky teoreticky i prakticky
profesionálne vysvetlili žiakom neznáme pojmy, ako sú nastielanie, slávnostná tabuľa, ako uložiť príbor, ak chceme pokračovať
v stolovaní a keď sme už dojedli, kto vchádza prvý do reštaurácie, ako sa má partner postaviť, keď vstáva žena... Tieto praktické, na prvý pohľad jednoduché prvky slušného správania sa
žiakov veľmi zaujali. V ďalšej časti besedy sa predstavili študentky z odboru ,,cukrár“, ktoré pred očami žiakov majstrovsky vykúzlili sladké venčeky, chuťovky a medovníčky, ktoré mali žiaci
možnosť ochutnať. Celý priebeh besedy bol doplnený o ukážky
ďalšieho odboru ,,kaderníčka - kozmetička“, počas ktorých študentky česali a upravovali vybrané žiačky. Takto upravené žiačky mali možnosť prezentovať talent stredoškolských študentiek
počas celého vyučovania. Za besedu s praktickými ukážkami
študentiek ďakujeme i sprevádzajúcim pedagógom Mgr. Bulejčíkovej, Mgr. Poláčkovej, Mgr. Trúchlej a Mgr. Tulcovej zo
SOŠOaS Čadca.

vytvorili zoznam komodít, ktoré potrebovali na jablkové špeciality. Matematiku obohatili o finančnú gramotnosť spočítaním nákladov, vypočítaním ceny práce, energie, vody až po rozdelenie
plátu koláča na rovnaké podiely. Výrobu koláčov realizovali doma s rodičmi, ale s predajom potrebovali len mierne usmernenie
svojej vyučujúcej. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú
- jablko prospieva zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje organizmus, má protizápalové, mikrobiologické a krvotvorné účinky. Nepochybne aj preto sa treba
držať zásad: "Denne jedno jablko pre zdravie" alebo „ Čím viac
jabĺk, tým menej chorôb“.

Mgr. Dana Oravcová

Jablkový týždeň
V mesiaci október si pripomíname Svetový deň zdravej výživy
a Svetový deň jablka. Na našej škole býva dobrým zvykom nenechať tieto „sviatky“ bez povšimnutia. Inak tomu nebolo ani
tento rok. Žiaci 9.A, 9.B i starší žiaci špeciálnej triedy sa
s nadšením pustili do práce. Zhotovili pútavé plagáty a vyzvali
žiakov celej školy na jablkový týždeň. Žiaci 9.B si pripravili zaujímavú a poučnú prednášku o zdravej výžive, ktorú odprezentovali v každej triede. Pre žiakov pripravili aj zábavnú krížovku
z histórie jabĺk. Na záver si spolu s každou triedou zaspievali
jablkovú pieseň.
Žiaci 9.A zahrali v jablkovom oblečení poučnú scénku, s ktorou
zavítali aj k deťom materskej školy. Všetky deti pochopili, že keď
chceme byť zdraví, mali by sme každý deň siahnuť po sladkom,
voňavom, šťavnatom zázraku s menom jabĺčko. Jabĺčko veľmi
chutí aj v jablkovom koláči. Počas celého týždňa piekli naši deviataci jablkové koláčiky, ktoré si mali možnosť zakúpiť všetci
žiaci našej školy. Pri tejto aktivite sa žiaci zdokonalili nielen
v pekárskom umení, ale zahrali sa aj na malých podnikateľov.
Museli si totiž vedieť pripraviť svoj „biznisplán“ - spočítať si
náklady, vedieť vypočítať predajnú cenu svojich výrobkov tak,
aby neprerobili, a taktiež vypočítať konečné výnosy.
Fantastické výkony odviedli i žiaci, od ktorých mnohí veľké výkony neočakávajú. Sú to naši húževnatí zverenci Saška, Miška,
Janko a Branko - favoriti žiakov s handicapom. Na hodine slohov

Ing. Slávka Jurčíková a Mgr. Dana Oravcová,
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec

„Čo vieš o Slovensku a Poľsku?“
V pondelok 16. 11. 2015 sa na ZŠ s MŠ Čierne – V. k. uskutočnila súťaž v anglickom jazyku s názvom „Čo vieš o Slovensku

a Poľsku?“ Svoje sily si zmeralo 6 našich dievčat a 6 dievčat
z družobnej školy Istebne v Poľsku. Dievčatá, rozdelené do štyroch družstiev, najskôr riešili test a následne predviedli svoju
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orientáciu na slepej mape Slovenska a Poľska. V ďalších, už
však nesúťažných disciplínach zažili veľa smiechu a zábavy.
Následne si dievčatá uplietli náramky z gumičiek, ktoré si medzi
sebou vymenili ako malú spomienku na príjemné stretnutie.
V závere podujatia p. riaditeľ Mgr. L. Knap vyhlásil výsledky
súťaže. Prvé miesto obsadilo družstvo našich dievčat v zložení
L. Najdeková, A. Najdeková a B. Odrobiňáková. Na druhom
mieste skončili opäť naše žiačky v zostave E. Bestvinová,
N. Najdeková a L. Kyrisová. Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými odmenami.

školstvo

Šarkaniáda
Jeseň je tu a s ňou príroda sprevádzaná pestrými farbami. Súčasťou jesene sú detské hry, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj
výroba, maľovanie a púšťanie šarkanov. Preto naša MŠ Čierne

Mgr. S. Krčmáriková

Jesenná brigáda
„Maľovala pani jeseň farbičkami listy, jeden hnedý, druhý žltý,
tretí zostal čistý. Padá lístie zo stromov, plno je ho všade, nazhŕňam ho na kopu, do košíka dám.“
Blíži sa zima a aj našu školskú záhradu treba pripraviť na to, že
ju prikryje biela perina. Jeden z posledných októbrových dní sme
strávili jej úpravou. Krásne jesenné slnko nám spríjemňovalo deň
pri práci. Stačili šikovné rúčky našich škôlkarov, hrabličky, fúriky
a záhrada ožila.

Vyšný koniec pripravila dňa 3.11.2015 šarkaniádu, ktorej cieľom
bolo skvalitniť a obohatiť výchovno-vzdelávací proces detí a
rozvíjať zručnosti, ktoré uplatnili pri vytváraní šarkanov .Teplé
jesenné počasie bolo skoro ideálne, slniečko nás zohrievalo
svojimi teplými lúčmi. Šarkany boli rôznych tvarov, veľkostí a
farieb, pričom niektoré boli vyrobené vlastnoručne a iné boli
z obchodu. Fijú, fijú, fijú, silný vietor fúka... Ale kdeže! V záhrade
našej škôlky zavládlo bezvetrie. Nuž, púšťať šarkany, keď vetrík
spí alebo sa venuje inej tvorivej činnosti, je poriadna odvaha.
Neostávalo iné, len zobrať nohy na plecia, šarkany do rúk
a utekááááááť na kopec. Podarilo sa. Rýchle nohy, odhodlanie
a túžba vidieť farebné lietajúce šarkany tancovať vysoko
v povetrí prekonali všetky očakávania. Radosť mali deti
i šarkany. Deti z pobehovania a kriku, šarkany z poletovania
a slobody. Na záver deti našli Šarkaní poklad, ktorý svojou nádielkou potešil maškrtné detské jazýčky i skrášlil ich peknými
medailami.
Kolektív MŠ Čierne - Vyšný koniec

Kolektív MŠ Čierne - Vyšný koniec

Základná škola Čierne - Ústredie
Sme o niečo múdrejší
Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku
s výrazne multikultúrnou minulosťou. Známe je ťažbou kovov
(najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou
a akademickou tradíciou. Dňa 11. decembra 1993 bolo mesto
Banská Štiavnica s okolím zapísané do zoznamu Svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Kremnica je mesto
ležiace v okrese Žiar nad Hronom. Už od 10. storočia sa v meste
a na okolí ťažilo zlato a striebro. Kremnica je od roku 1328
slobodné kráľovské banské mesto a od 14. storočia je prezývaná

Zlatá Kremnica. V meste sídli Mincovňa Kremnica, ktorá je najstaršia dodnes existujúca mincovňa na svete. Mestský hrad
v Kremnici je národná kultúrna pamiatka. V Kremnici sa uskutočňujú viaceré umelecké a športové podujatia slovenského a medzinárodného významu. Tieto dve mestá sa stali začiatkom októbra cieľom našej exkurzie za poznávaním minulosti Slovenska. Deti spoznali ťažkú prácu baníkov a zoznámili sa s históriou
mincovníctva.
Mgr. Daniel Drastich, ZŠ Čierne - Ústredie
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Zas sa raz ukázalo, že aj v našej škole máme talentovaných
športovcov. Bez špeciálneho tréningu sa umiestnili na popredných miestach alebo v prvej polovičke štartovného poľa. Juraj
Teplan, žiak 7.A,skončil na 2.mieste. V skákaní so švihadlom
/rope skipping/ obsadil jeho brat Marek Teplan, žiak 7.A, solídne
6.miesto (štartovalo 21 žiakov). Z dievčat sa najviac darilo Natálii
Jurgovej, žiačke 8.A, ktorá obsadila 10. miesto z 21 dievčat.
Gratulujeme k úspechom!

pretože mali „awarie“ autobusu. Po zvítaní sme však zistili, že to
nebola havária, ale len porucha na autobuse.
Spoločne sme navštívili prírodovedné múzeum v Krásne nad
Kysucou, skanzen vo Vychylovke a Orloj v Starej Bystrici. Najväčšou atrakciou pre deti bolo mláďa mamuta a jazda vláčikom
na úvraťovej železničke. Deti sa s krásnymi suvenírmi
a spokojnosťou vracali domov neskoro večer.
Touto cestou ďakujem pani kuchárkam za chutný obedík a Rodičovskému združeniu za milé darčeky pre všetky deti i pani učiteľky. Už teraz sa tešíme na ďalšie priateľské stretnutie.

Mgr. Daniel Drastich, ZŠ Čierne - Ústredie

Mgr. Anna Pagáčová, ZŠ Čierne – Ústredie

Školské dni športu 2015 - ABC futbalistu

III. ročník školského turnaja v stolnom tenise
dievčat a chlapcov
Už po tretíkrát lietalo malé biele čudo z jednej strany na druhú.
Kto ho včas nezachytil, mal smolu. Komu sa to podarilo, vyhral.
Aj tak sa dá rozprávať o vydarenom 3.ročníku turnaja v stolnom
tenise detí našej školy. Kto sa radoval najviac? U dievčat sa
tešila z víťazstva Natália Jurgová – 8.A, 2.skončila Izabela Richterová – 8.A, 3. Ivana Mikulová – 9.A. Súťaž chlapcov ovládli
deviataci v poradí :1.Ivan Cyprich , 2.Rastislav Grochal, 3. Adrián
Krišica. Všetkým gratulujeme! Nesmú chýbať tradiční štedrí
sponzori: p. Andrea Majáková, p.Veronika Gerátová, p. Milan
Jurga, p. Vladimír Mikula, p. Ján Krenželák, Ing.Ivan Cyprich
a RZ pri ZŠ v Čiernom – Ústredí. Veľká vďaka !

Keď príde jeseň života
Darčeky môžu byť rôzne. Veľké i malé, hmotné i nehmotné,
drahé i lacné,... Každý dar má však cenu a hodnotu. Každý dar
predstavuje dobro.
Žiačky tanečného krúžku, ktorý pracuje pri ZŠ Čierne – Ústredie,
darovali starkým našej obce k ich sviatku darček tanečný.
S veľkou láskou a trpezlivosťou si pre nich pripravili ukážky troch
country tančekov a tak im tiež darovali svoj voľný čas. Verím, že
im vystúpenie padlo dobre a bolo pre nich pohladením
a spríjemnením ich jesene života.
Mgr. Anna Pagáčová, ZŠ Čierne – Ústredie

Mgr. Daniel Drastich, ZŠ Čierne - Ústredie

„Awarie“ je len pokazený autobus

Žiť v mieri je krásne

Spoznávať cudzích ľudí, ich jazyk, kultúry, krajiny, v ktorých žijú,
a ich krásy je cieľom projektu spolupráce našej školy
s družobnými školami v Čechách i Poľsku. 14.októbra 2015

11. novembra o 11. hodine a 11.. minúte sa v našej obci rozozvučali kostolné zvony. Prečo? Pri pamätníku obetí 1.svetovej

k nám zavítali na takýto poznávací výlet žiaci z poľskej školy
v Koniakowe. S dva a pol hodinovým meškaním k nám dorazilo
30 nedočkavých zvedavých detí, o ktoré sme mali veľký strach,

vojny sme si pripomenuli ďalšie smutné výročie jej ukončenia.
Zvlášť dnes, keď všade čítame a počúvame o hrôzach
a následkoch teroristických útokov, si uvedomujeme, aké krásne
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a spokojné je žiť v mieri. Sme radi, že my, deviataci zo ZŠ Čierne
– Ústredie, sme mohli byť pri tejto pietnej spomienke. Zároveň
sme sa dozvedeli, že symbolmi ukončenia 1. svetovej vojny sú
okrem hlasu kostolných zvonov plameň sviečky a kvet poľného
maku. Na znak úcty padlým hrdinom sme vlastnoručne vyrobili
papierovú kyticu týchto kvetov a položili k pamätníku. Piesňou
a básňou poďakovali i Simonka Najdeková a Evička Kocúrová,
žiačky 4.A triedy.
Kolektív 9.A triedy, ZŠ Čierne – Ústredie

Rozprávkový večer
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. Nebola síce rozprávková, ale bola plná rozprávok. Vstup do školského zámku strážili
rytieri s mečmi. Mohol tam vstúpiť iba ten, kto mal kúzelný náramok jednej z piatich farieb. Celý večer bol venovaný Pavlovi
Dobšinskému a jeho rozprávkam. Dozvedeli sme sa niečo o ňom
z prezentácie, hádali rozprávkové hádanky, pán Ján Ďurica nám
prečítal rozprávku O troch grošoch. A potom sa začala naša
rozprávka. Vyžrebovali sme si jednu z rozprávok: Šípková Ruženka, Tri prasiatka, Sedem kozliatok, Červená čiapočka a Medovníková chalúpka. Hrali sme divadlo, kreslili plagát, rapovali…Celým večerom nás sprevádzal pán kráľ Evžen so svojou
ženou Elizabeth a zvolával zvuk zvončeka. Krásny bol pochod
nočnou školou a detská diskotéka. Odniesli sme si veľa zážitkov
a zlatý dukátik. Ďakujeme!
Simonka Najdeková, IV. A, ZŠ Čierne - Ústredie

Svetielkami sme spojili ľudí už po tretíkrát
Rodičovské združenie pri MŠ Čierne-Ústredie už po 3-krát pripravilo pre všetkých škôlkarov, ich rodiny a priateľov SVETIELKOVÚ SLÁVNOSŤ. Piatok 13. november 2015 bol dňom, kedy si
všetky nedočkavé deti pripravili svoje lampióny ako symboly
svetla, ktoré spája všetkých ľudí.
Jesenné „svetielkovanie“ obcou Čierne začalo v areáli MŠ Čierne-Ústredie o 18.00 hod., pokračovalo pred Kostolom sv. Ignáca
z Loyoly posvätením účastníkov slávnosti vdp. Radovanom Petrekom s myšlienkou priniesť medzi všetkých „svetlo života“.
Nasledovala veselá prechádzka s lampiónmi a svetielkami všetkých tvarov a farieb. Zavŕšením slávnosti bol program pripravený
pre všetkých účastníkov na námestí v Čiernom. Pre do spelých
i deti bolo pripravené chutné občerstvenie, pre deti navyše sladké potešenie a teplý čajík a už tradične – pestrofarebný krásny
ohňostroj, ktorý všetky deti sledovali so zatajeným dychom.
Všetky detské ušká nepochybne svojím vystúpením potešil známy heligónkar Matúško Hodás z Kysuckého Lieskovca, ktorý so
svojou vynikajúcou hrou získal mnoho ocenení na domácich
i zahraničných súťažiach a podujatiach.

školstvo

III. ročník Svetielkovej slávnosti svojou účasťou podporilo mnoho
detí spolu so svojimi rodičmi a priateľmi, všetkým ďakujeme za
ich podporu a veríme, že zažili aspoň na chvíľu neopakovateľnú
atmosféru čarovných svetielok, príjemných stretnutí, rozhovorov,
potešili sa vynikajúcim občerstvením a krásnymi tónmi Matúškovej heligónky. Tešíme sa, že tento ročník bol výnimočný nielen
posvätením účastníkov, za ktorého realizáciu ďakujeme správcovi farnosti Čierne vdp. Radovanovi Petrekovi, milým hudobným
vystúpením Matúška Hodása, ale aj účasťou starostu obce Ing.
Pavla Gomolu, ktorému zároveň ďakujeme za finančnú
a organizačnú podporu slávnosti. Taktiež vyslovujeme veľké
poďakovanie ľuďom, bez ktorých by Svetielková slávnosť nemala
takú podobu, akú sme v jesenný piatkový večer zažili - Peter
Kubička, Ľuboslav Ďurica, Mária Šimorová, Mária Mikulová,
Jozef Kulla, Ján Ďurica, Martina Ganderáková. Detský úsmev
a radosť z prežitého večera podporili tiež firmy VILIJA, Kysucké
pekárne, a. s., PYROzábava.cz, Andrea Majáková – AJM MARKET, Madalena´s studio – Magdaléna Belešová a firma KABRO
s. r. o. – Róbert Jašurek. Všetkým sponzorom patrí nielen úprimné poďakovanie, ale radi by sme vyzdvihli ich úžasný a ľudský
prístup, ochotu a nezištný záujem podporiť dobrú myšlienku.
Úlohy hostiteľa večera sa už tradične zhostila p. riaditeľka MŠ
Čierne-Ústredie Veronika Jurgová spolu s tímom pani učiteliek,
na ktoré sa s radosťou upínali všetky detské očká, keďže sú pre
ne dôverne známe. Srdečné poďakovanie patrí tiež všetkým
skvelým ľuďom, bez ktorých by táto slávnosť nemala takú úžasnú atmosféru a priebeh, a to p. Agnese Gregušovej, p. Štefánii
Zvercovej, p. Marte Ďuricovej, p. Martinovi Mrmusovi
a p. Miroslavovi Vyšlanovi.
Veríme, že tradícia Svetielkovej slávnosti v našej obci Čierne
ostane živá aj v budúcnosti, za organizátorov jej prajeme, aby si
našla miesto v srdciach všetkých dobrých ľudí a rok čo rok prekvapila novými nápadmi a svojou neopakovateľnou atmosférou.
Za organizačný tím: Adela Kullová

V piatok podvečer som sa spoločne s mojimi kamarátmi z cyklo
– turistického krúžku a pani učiteľkami vydala na svetielkovú
slávnosť. Zraz bol v areáli Základnej školy Čierne - Vyšný koniec. Všetci si so sebou priniesli lampášiky alebo lampióny. Pani
učiteľky nám pomohli pozapaľovať sviečky v našich lampášikoch
a vydali sme sa na cestu. Od školy sme pokračovali spodnou
cestou, ktorá vedie našou dedinou, až ku Materskej škole na
nižnom konci. Keďže už bola tma, naše svetielka krásne svietili
a bolo ich vidieť široko-ďaleko. Pred školou nás čakali kamaráti
z nižného konca, ktorí sa k nám pripojili. Spoločne sme prešli
menší okruh dedinou, ktorý končil pri kostole. Tam na nás už
čakalo občerstvenie, teplý čaj a koláče. Celú túto svetielkovú
slávnosť sme zakončili ohňostrojom a vypustením lampiónov.
Miška Straková, Katka Witosová – tretiačky,
ZŠ s MŠ Čierne -Vyšný koniec (prepis rukopisu)
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kultúra a šport

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch september – december 2015
20. október - Uvítanie novorodeniatok do života
Každoročne si obec Čierne pozýva všetkých nových najmladších
občiankov spolu so svojimi rodičmi na slávnostné Uvítanie novorodeniatok do života. V utorok 20. októbra 2015 sa vítalo spolu
štyridsaťtri nových najmladších spoluobčanov. Slávnostný akt
zápisu do Pamätnej knihy, fotografia v kolíske, prebratie malého
darčeka pre každého novorodenca, kvet pre mamičku - spolu
s kultúrnym programom vytvárajú príjemný vstup do života všetkých novonarodených a ich najbližších. V kultúrnom programe
pod vedením svojich pedagógov zo ZUŠ Čadca – Žarec Miroslavou Bielakovou a Jozefom Harvanom vystúpili: piesňou Uspávanka Sofia Gilániová a klavírnou skladbou Tanec medveďov
Andrej Grochal. Podujatie pripravili: Obec Čierne, Príspevková
organizácia TES Čierne a Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže,
športu a sociálnych vecí. Poďakovanie patrí aj zástupcovi starostu obce Jánovi Ďuricovi, poslancom Mgr. Dane Oravcovej a Mgr.
Petrovi Najdekovi.

nej a Anny Pagáčovej, Sofia Gilániová, FSk Ozvena, FSk Černice. Verbálne podujatím sprevádzaj Ján Ďurica.
11. november
Ukončenie 1. sv. vojny pri Pomníku padlým bojovníkom 1. svetovej vojny dňa 11. 11. 2015 o 11 hodine a 11 minúte. Svet prežil

29. október - Mesiac úcty k starším v Čiernom
Stretnutie dôchodcov v obci Čierne pripravila Obec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne vo štvrtok 29. októbra 2015
pre jubilantov 65, 70, 75 a 80-ročných. Každoročne je stretnutie
seniorov poďakovaním za ich obetavú a ťažkú prácu a zároveň
aj spríjemnením ich jesene života. Kultúrny program pripravovaný s láskou a úctou k našim starším spoluobčanom vždy poteší
srdiečko a vyčarí úsmev na tvári pozvaných. Starosta obce Pavol
Gomola svojím príhovorom naplnil slávnostnú atmosféru podujatia. Po prípitku, občerstvení a malom darčeku sa rozprúdili rozhovory, zábava. V kultúrnom dome bolo cítiť atmosféru radosti zo
spoločného stretnutia. Mnohí seniori boli plní energie a ani po
štyroch hodinách sa im veru domov odchádzať nechcelo. A tak

v dvadsiatom storočí dve obrovské zničujúce vojny. Uctenie
pamiatky padlým v prvej svetovej vojne v obci Čierne prebehlo
za účasti členov JDS v Čiernom, zamestnancov Obecného úradu
a žiakov zo ZŠ Čierne – Ústredie. Hlasom zvonov, básňou
v podaní Evky Kocúrovej, príhovorom Jána Ďuricu, piesňou Simonky Najdekovej, položením makovej kytice a zapálením
sviečky sme si uctili pamiatku všetkých padlých v prvej svetovej
vojne. Svet dovtedy nepoznal taký krvavý konflikt. Zahynulo
v ňom 10 miliónov ľudí. Dalajlámov odkaz pre všetky generácie:
"Násilie plodí ďalšie násilie a utrpenie, a preto musíme bojovať
bez nenávisti a použitia sily."
16. november – 16. december
Predajná Vianočná výstava patchworku a vianočných ozdôb
v Obecnej knižnici v Čiernom (pondelok 8:00 – 16:00, streda
8:00 – 17:00, piatok 8:00 – 16:00).
5. december - MIKULÁŠSKA PÁRTY
pre deti a ich dobrých rodičov v sále kultúrneho domu o 15:30
hod. V programe vystúpia: divadelno-improvizačný súbor „Kapor
na scéne“ zo Žiliny s rozprávkou Psíček a mačička, FSk Černice, deti zo ZŠ Čierne – Ústredie, mažoretky TINA. Pre každé
dieťa je pripravený balíček od sv. Mikuláša, nebude chýbať rozsvietenie stromčeka pred Obecným úradom a diskotéka. Predaj
občerstvenia zabezpečený.

to má byť! V pestrom kultúrnom programe vystúpili: deti z MŠ
a ZŠ Čierne – Ústredie pod vedením pani učiteľky Danky Kopeč-

Vstupné iba dospelí: 1,- €
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16. december - VIANOČNÁ KOLEDA

Koncert žiakov ZUŠ Čadca - M. R. Štefánika, elokované pracovisko Čierne, v sále kultúrneho domu v Čiernom o 16:00 hod.
Vstup: voľný
27. december - ZRODILO SA SVETLO
Vianočný koncert nevidiaceho speváka MAROŠA BANGA
v Kostole sv. Ignáca z Loyoly o 16:15 hod.
Vstup: voľný

kultúra a šport

3. január 2016 - VIANOCE STARÝCH MATERÍ
Vianočné vystúpenie FSk Ozvena, O. Z. v sále kultúrneho domu
o 14:00 hod.
Vstupné: dobrovoľné
Prajeme Vám krásne prežitie adventného a vianočného času
a tešíme sa na Vás pri týchto kultúrnych podujatiach.

KRÁSNE VIANOCE!

31. december - PRIVÍTANIE NOVÉHO ROKA

Za spoluprácu ďakujeme TK AHA Čierne a Jednote dôchodcov
Slovenska, ZO v Čiernom.

Spoločné privítanie Nového roka po svätej omši (16:15 hod.) pri
Kostole sv. Ignáca s príhovorom starostu obce, prípitkom, ohňostrojom a krátkym kultúrnym vystúpením FSk Ozvena.

Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková organizácia TES Čierne
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

VII. ročník - Uvítania Nového roka na Trojmedzí
Už tradične sa uskutoční spoločné stretnutie s občanmi troch
krajín v posledný deň roka na Trojmedzí. Spoločný odchod bude
od Kostola sv. Petra a Pavla o 22.30 hod. Nebude chýbať ani
vatra a označenie cesty živým plameňom, ktoré každoročne
pripravujú členovia a priatelia Turistického klubu AHA v Čiernom.

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
Ak nemá čítanie vplyv na váš život, konanie a myslenie,
vtedy je škoda čítať. ČECHOV
Všetkých stálych i nových čitateľov srdečne pozývame do príjemného prostredia Obecnej knižnice v Čiernom (budova ZŠ
s MŠ Čierne - Vyšný koniec). Otváracia doba Obecnej knižnice v
Čiernom:
pondelok
8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
streda
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
piatok
8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

V príjemnom prostredí Obecnej knižnice si môžete prečítať časopisy (Fifík, Včielka, Zornička, Bravo, Kamarát, Kysuce, Život,
Nový čas bývanie) pre deti i dospelých. Knižný fond je neustále
dopĺňaný novými titulmi.
Zápisné na kalendárny rok 2016:
deti 0,50 €, študenti 1 €, dôchodcovia 1 €, dospelí 1,50 €

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Vyhodnotenie zábavno-vedomostnej súťaže KOLOTOČ pre
žiakov základných škôl, exkurzie školský rok 2015/2016

V minulom čísle ČASu ste si možno všimli 34. kolo Kolotoča
z 29. júna 2015. Bol to súťažný Kolotoč určený aj pre vás. Tým,
ktorí ho riešili a chcú sa presvedčiť o svojich správnych odpovediach, zverejňujeme správne riešenie.
1. Čo sa vyskytuje raz v každej minúte a dvakrát v každom
momente, ale ani raz v roku? Písmeno e.
2. Koľko kôl Kolotoča nám vyšlo v tomto školskom roku
2014/2015? Podčiarkni správnu odpoveď: 43 alebo 34?

Správna odpoveď je 34 kôl. Ľahko ste to zistili v texte nad otázkami, ak ste pozorne čítali.
3. Máte zapáliť oheň, ak máte k dispozícii lieh, benzín, noviny,
sviečku, koks, čierne uhlie, krabičku zápaliek a kus vaty. Čo
zapálite prvé? Určite zápalku.
4. Prečo nemôže byť muž žijúci v USA pochovaný v Kanade?
Pretože žije.
5. Mám otca i matku, ale nie som ich syn, kto teda som? Som
dcéra.
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6. Patrí ti to, ale tvoji priatelia to používajú viac ako ty. Čo je to?
Tvoje krstné meno.
7. 7. Doplň logicky za sebou nasledujúce riadky, uvažuj: P U
S Š . P S N (boli to dni v týždni, ich prvé písmená).
8. Napíš niečo do tohto vyznačeného priestoru: (__niečo ____)
9. Nakresli štvorec s troma čiarami:
10. Otec Jany má 5 dcér: Rori, Reri, Ruri, Rari. Ako sa volá posledná dcéra? Posledná dcéra sa volá Jana.
Už od septembra sme začali so súťažným Kolotočom.
Ak by ešte niekto nevedel – zábavný pondelok v knižnici spočíva
v zodpovedaní čo najviac správnych odpovedí na desať otázok
zo všeobecného prehľadu pre žiakov základných škôl. Zvlášť sú
pripravené otázky pre prvý stupeň a druhý stupeň. Víťazi v oboch
kategóriách získavajú vecnú odmenu. Už si to vyskúšal? Ak nie,
tak príď. Určite sa vždy niečo nové dozvieš. Súťažíme až do
posledného júna roku 2016.
28. september – 4. kolo Kolotoča

Tridsaťdva súťažiacich vo štvrtom kole, pekná účasť. Úspešne
a šťastne 4. kolo dopadlo pre Filipa Jurgu z 3. A a Viktóriu Ganderákovú z 5. A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Obaja boli
vylosovaní z viacerých správne odpovedajúcich.
5. október – 5. kolo Kolotoča

Prvý októbrový pondelok vás súťažilo tridsaťpäť. Zrejme otázky
boli dosť náročné, pretože ani jeden z víťazov nezískal plný
počet 10 bodov. Najúspešnejšími riešiteľmi piateho kola Kolotoča
boli: Izabela Lašová zo 4. A a Nela Najdeková zo 7. A, obe zo ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
12. október – 6. kolo Kolotoča

Šieste kolo Kolotoča prebehlo 12. októbra a šťastie sa usmialo
na Adama Kubicu
z 5. A a Michaelu Strakovú z tretieho ročníka zo ZŠ s MŠ Čierne
– Vyšný koniec, ktorí boli vylosovaní z viacerých správne odpovedajúcich. Súťažilo vás tridsaťpäť.

kultúra a šport

- výpožičky literatúry.
Počet detí: 22, Vyučujúci: Mgr. Ľubica Kullová
26. október – 8. kolo Kolotoča

V poslednom októbrovom 8. kole Kolotoča, v ktorom súťažilo 42
súťažiacich, boli vylosovaní z viacerých rovnako správnych odpovedí títo šťastlivci: Vaneska Franeková z 2. A a Alica Najdeková zo 7. A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Otázky v októbrových kolách boli zamerané na Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200.
výročia jeho narodenia.
2. november – 9. kolo Kolotoča

V poradí deviate kolo Kolotoča z 2. novembra 2015 sa skončilo
nasledovne: z vyše tucta správnych odpovedí s plným počtom
bodov bola vylosovaná Nikola Benčíková zo 7. B a z prvého
stupňa ako jediná získala plný počet bodov Katarína Witosová
z 3. A, obe zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
november – december - výstava výtvarných prác Zo života
Ľudovíta Štúra

Rok 2015 bol v Žilinskom kraji vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra
pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Obecná knižnica
v Čiernom pre svojich čitateľov na pripomenutie nášho velikána
a štúrovskej generácie pripravila vedomostné súťaže, výstavu
literárnych diel Ľudovíta Štúra, výtvarnú súťaž na tému Zo života
Ľudovíta Štúra spojenú s výstavou. Vyše 50 výtvarných prác,
kde žiaci vo svojom ponímaní znázorňovali nášho buditeľa ako
dieťa alebo študenta, dospelého muža, zakladateľa spisovnej
slovenčiny, redaktora, pedagóga, poslanca či nositeľa brady, si
môže každý prísť pozrieť do 15. decembra 2015 do Obecnej
knižnice v Čiernom. Vecnou odmenou boli ocenené práce od:
Alžbetky Rehákovej, Vanesy Vilímovej, Kataríny Kužmovej, Soni
Krenželákovej a Simony Stehlíkovej. Ostatní zapojení získali
magnetku so zvečneným obrazom tejto našej významnej osobnosti. Do súťaže sa zapojilo 73 detí.
9. november – 10. kolo Kolotoča

Pri okrúhlom 10. kole Kolotoča 9. 11. 2015 sa z vecnej odmeny
tešili: Barbarka Padyšáková z 2. A a Kristián Jurica z 8. A, obaja
zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Súťažilo vás spolu 24.
16. november – 11. kolo Kolotoča

19. október – 7. kolo Kolotoča

Tridsaťdeväť súťažiacich v siedmom kole Kolotoča nie jednoduchých otázok, ktoré bolo úspešné pre Izku Čákovú zo 4.
A a Anetku Tatarkovú z 8. A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

V pondelok 16. novembra 2015 pri 11. kole kolotoča sa vás stretlo až štyridsaťjeden súťažiacich. Víťazmi sa stali: Natália Capková z 3. A, ZŠ Čierne – Ústredie a Laura Škorvánková z 9. A, ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

23. október, exkurzia

20. november, exkurzia

Exkurzia detí zo 4. triedy ZŠ Čierne – Ústredie. Obsahová náplň
exkurzie:
- tajomstvo knihy,
- čítanie ukážky z knihy Osmijanko od Kristy Bendovej,
- zábavno-súťažný kvíz: O strašne smutnom medveďovi,
- vyhodnotenie, oceňovanie,

Exkurzia žiakov 5. A a 5. B triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Obsahová náplň exkurzie:
- prehliadka Pamätnej izby s výkladom, na čo slúžili vystavované
predmety,
- vedomostná súťaž družstiev z predchádzajúceho výkladu,

ČAS

str.15
- prehliadka vianočnej výstavy,
- techniky výroby vystavovaných vianočných ozdôb,
- vyhodnocovanie, odmeňovanie.
Počet detí: 30, vyučujúci: Mgr. Marta Krutáková

kultúra a šport

- techniky výroby vystavovaných vianočných ozdôb,
- vianočné zvyky a tradície,
- zábavno-vedomostná súťaž Kolotoč.
Počet detí: 15, vyučujúci: Mgr. Stanislava Krčmáriková
30. november – 12. kolo Kolotoča

Doteraz najväčšia účasť súťažiacich v 12. kole Kolotoča
v posledný novembrový deň, ktorý bol víťazný pre Sofiu Koperovú z 2. A a Alicu Najdekovú zo 7. A - obe zo ZŠ s NŠ Čierne –
Vyšný koniec. Súťažilo vás spolu až 52.
Decembrové kolá Kolotoča budú pre čerpanie dovolenky pre vás
pripravené iba dve. Ďalšie, predposledné 13. kolo Kolotoča
v tomto roku vás čaká v pondelok 7. decembra 2015.
Prajem vám krásne chvíle pri knihe a krásne Vianoce!
Obecná knižnica v Čiernom pripravuje na rok 2016:

25. november, exkurzia

Exkurzia žiakov 4. A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Obsahová náplň exkurzie:
- prehliadka Vianočnej výstavy,
- techniky výroby vystavovaných vianočných ozdôb,
- vianočné zvyky a tradície,
- premietnutie rozprávky.
Počet detí: 23, vyučujúci: Mgr. Katarína Mitrengová
30. november, exkurzia

Exkurzia žiakov 7. A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Obsahová náplň exkurzie:
- prehliadka Vianočnej výstavy,

- besedy, exkurzie, výtvarné súťaže, ďalšie kolá Kolotoča, pasovanie druháčikov do „Cechu vzorného čitateľa“, doplňovačky,
Andersenovu noc, stále nové knihy ...
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice v Čiernom
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

Zatvorená knižnica
Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecná
knižnica v Čiernom zatvorená od 17. 12. 2015
do 5. januára 2016.

ŠK Čierne po jeseni 2015
Športovci ŠK Čierne majú za sebou náročnú jeseň. Muži v V.
futbalovej lige okupujú ôsmu priečku s devätnástimi bodmi
z dvanástich zápasov. Za siedmym Varínom a šiestou Belou
však zaostávajú len o skóre. Po zimnej príprave ich najbližší
zápas čaká 27. marca 2016 na ihrisku Lietavskej Lúčky.
Z mládežníkov boli v prvej polovici sezóny najviac úspešní dorastenci. V tretej lige sú po trinástich zápasoch aktuálne na deviatom mieste so štrnástimi bodmi. Menej sa už darilo mladším
a starším žiakom, ktorým v ich súťažiach patria spodné priečky
tabuliek.

Hokejbalisti majú za sebou momentálne päť zápasov v juniorskej
Kysuckej hokejbalovej lige. Vďaka jedenástim bodom sa vyšvihli
na druhú priečku, na vedúcu Žilinu strácajú dva body, majú však
zápas k dobru. Najbližšie sa predstavia na Novoročnom turnaji
v Čadci, kde si okrem juniorov zahrá premiérovo aj žiacke hokejbalové družstvo Čierneho.
Výbor ŠK Čierne ďakuje všetkým hráčom, trénerom, vedúcim
mužstiev i ľuďom okolo športu na Čiernom za ochotu, nadšenie
a odvedenú prácu v roku 2015. Nech máme v tom nasledujúcom
roku čo najviac dôvodov na radosť aj vďaka našim športovcom.
-dm-
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spoločenská rubrika

Za obdobie september 2015 – november 2015
Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...
Ella Capeková, Peter Šuhajda,
Ľubomír Škorvánek,
Alexander Trenchovski,
Viktória Cyprichová,
Pavlína Strýčková,
Eliška Kysová

Tomáš Bittner – Terézia Čarnecká,
Jaroslav Petrák – Lucia Gomolová

Navždy nás opustili...
Jozef Matys, Jozef Krenžel, Anna Benková, Mária Kyrisová,
Amália Jurczáková, Anna Kubicová, Jozef Sojka

Vianočné prianie
„Prišiel som až na vrchol úspechu vo svete biznisu. V očiach
druhých je môj život pravdepodobne stelesnením úspechu. Okrem práce mám však len málo radosti. Na konci je bohatstvo len
aspektom života, na ktorý som si zvykol.
Keď teraz ležím na nemocničnej posteli a premietam si celý svoj
život, uvedomil som si, že všetko to uznanie a bohatstvo, na
ktorom som si tak veľmi zakladal, zbledlo a stratilo význam tvárou v tvár blížiacej sa smrti.“ Steve Jobs
Slová jedného z technických velikánov našej doby, človeka, ktorý
z veľkej časti zmenil svet na taký, aký ho dnes poznáme. Vďaka
nemu môžem písať tento text pri svetle obrazovky počítača. Bol
známy ako vizionár, ako „snílek“, ktorý verí svojmu snu, ide za
ním a je ochotný preň obetovať čokoľvek. Noci s manželkou,
výlety s priateľmi, prvé slová svojich detí, mamine narodeniny.
Napriek ôsmim miliardám dolárov na bankovom konte na konci
života cítil, že mu niečo chýba. Možno práve tieto chvíle.
V niektorých čierňanských domácnostiach bude tieto Vianoce pri
stole prázdna stolička. Niekde opäť, niekde premiérovo. Okrem

straty majú prázdne stoličky ešte jedného spoločného menovateľa. Živí pri stoloch musia žiť ďalej.
Jeden rok má 525 600 minút. Toľko k číslam. S tými som sa však
nikdy veľmi nekamarátila, premýšľala som teda, čím iným sa dá
rok života zmerať. Vypitými šálkami kávy? Romantickými západmi slnka? Mesačnými výplatami? Školskými testami? A čo
tak láskou? Čierne je pre mňa miesto, kde sa cítim doma. Ešte
stále si tu ľudia vedia pomáhať, zastaviť sa na kus reči, spomaliť.
Prajem nám, nech sa pri bilancovaní uplynulého roka úprimne
potešíme. Niektorí možno aj zo stavu bankového konta, najmä
však z počtu úsmevov, ktoré sme prijali aj rozdali. Zo zdravia
vlastného i našich vnúčat. Z tepla domova i zo všetkých, ktorí sú
v ňom. Ten účet za plyn určite nejako zaplatíme. A možno ten
nasledujúci rok bude kvantitou opäť vyhrávať práca. Kvalitou
však nech vyhráva láska.
-dm-

str.17

ČAS

informačný kaleidoskop

Ján Chryzostom Korec
V tomto čísle čierňanského ČAS-u upriamime svoju pozornosť
na človeka, ktorý nám bol známy, ktorého sme poznali, a ktorý
bol viackrát v našej farnosti ako diecézny biskup v časoch, kedy
ešte naša farnosť patrila do nitrianskej diecézy. Bol neúnavným
človekom, autorom mnohých diel, nositeľom rôznych ocenení,
ale predovšetkým to bol človek, ktorý celý svoj život zasvätil
Bohu a jeho službe. Tento vzácny človek opustil svet vo veku 91
rokov dňa 24. októbra 2015 a je pochovaný v dolnej lodi Katedrálnej Baziliky svätého Emerána v Nitre. Je ním jeho eminencia
Ján Chryzostom Korec.
Kardinál sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch, v obci, ktorá
leží pod Tríbečskými vrchmi, severovýchodne od mesta Topoľčany. Jeho rodičia pracovali v továrni na spracovanie koží. Vo
svojej rodnej obci navštevoval základnú školu a do meštianskej
školy chodil v neďalekých Chynoranoch. Dňa 15. 9. 1939 vstúpil
do jezuitskej rehole – Spoločnosť Ježišova v Ružomberku. Študoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kde bol externým
študentom a v roku 1944 zložil maturitnú skúšku. Od roku 1945
začal študovať na Filozofickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej
v Brne. Neskôr odišiel do Trnavy a pomáhal v redakcii Posla.
Okrem toho študoval 4-ročnú teológiu. Keď počas noci z 13. na
14. apríla 1950 komunistický režim násilne zlikvidoval rehole, bol
spolu s rehoľnými bratmi umiestnený v sústreďovacom tábore
v Jasove, potom v Podolínci a od 20. 9. 1950 v Pezinku. Po jeho
prepustení odišiel do civilného života a pracoval až do roku 1960
ako robotník. Dňa 1. októbra 1950 prijal tajne kňazskú vysviacku
v Rožňave z rúk biskupa Róberta Pobožného. Po uväznení a
internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27ročný dňa 24. 8. 1951 tajne vysvätený v Bratislave za biskupa
otcom biskupom Pavlom Hnilicom. Tajná konsekrácia bola udelená na základe fakúlt, ktoré vydal Svätý Otec Pio XII. pre komunistické krajiny, ku ktorým v tom čase patrila i vtedajšia Československá republika. Od tohto svätenia používal rozšírené meno
Ján Chryzostom Korec. Biskupskú službu nemohol vykonávať
verejne, preto po celý čas pracoval ako robotník. Okrem toho
venoval svoju starostlivosť študentom teológie a privádzal ich ku
kňazskej vysviacke. Veľkú pozornosť venoval i laikom. Všetky
tieto činnosti vykonával tajne.
Od roku 1958 si ho začala všímať štátna bezpečnosť, ktorá ho
11. 3. 1960 zaistila a 21. 3. aj odsúdila za vlastizradu – pre náboženskú činnosť medzi študentmi na 12 rokov väzenia. Väznený bol v Prahe na Pankráci, Ruzyni, vo Valdiciach, Leopoldove a
v Ilave, kde žil v neľudských podmienkach s mnohými kňazmi
(stál vo väzení po celý čas a v noci ležal, bol stále za mrežami
pod dozorom a zamknutý v cele). Z väzenia bol prepustený po 8
rokoch dňa 24. 2. 1968 s podlomeným zdravím. Napriek svojim
zdravotným ťažkostiam pracoval až do dosiahnutia dôchodku
v rôznych robotníckych povolaniach. Bol zamestnaný v Tatracheme, kde narábal s ťažkými sudmi benzínu, olejov a glycerínu
s váhou 200 – 300 kg. Pracoval tiež ako nočný strážnik na štrkovisku, ďalej ako zámočník pri spriadaní umelých vláken v Dimitrovke. V rozhovore s Martinom Kramarom uviedol: „No život

v montérkach a v chudobe bol mojím životom do 60-tky.“ Zapojil
sa do nadšenej obnovy náboženského života, neustával vo svojej kňazskej službe, aj keď stále bez súhlasu štátnej moci. Stal sa

pilierom tzv. tajnej cirkvi na Slovensku. Oficiálne biskupské insígnie dostal v roku 1969, čo bolo 18 rokov po jeho vysvätení za
biskupa, na audiencii u pápeža Pavla VI. (pápež na údiv mnohých odovzdal „tajnému“ biskupovi Korcovi svoje biskupské
insígnie).
Po návrate z Ríma do vlasti nedostal súhlas zo strany štátu na
vykonávanie kňazskej pastorácie, preto pokračoval v práci ako
robotník (naposledy ako opravár výťahov v Petržalke). V tomto
období však nezostával nečinným, vykonával apoštolát v rôznej
forme, stretával sa s mladými ľuďmi, písal diela (je autorom viac
ako 60-tich pomerne rozsiahlych diel – napr. kniha Tisíc rokov
Slovenska s Cirkvou má až 800 strán). Stal sa výborným teológom, filozofom, historikom, etikom a sociológom.
Dňa 7. 1. 1990 sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a
Metoda v Bratislave a 6. 2. 1990 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za sídelného biskupa do Nitry, čo bol významný okamih
v jeho živote (diecézu spravoval od 22. 2. 1990 do 16. 7. 2005).
Dňa 28. 6. 1991 bol ako 67-ročný vymenovaný za kardinála a bol
mu pridelený titulárny Kostol sv. Fabiána a Venancia v Ríme.
Odvtedy sa stal členom kongregácie pre Inštitúty zasväteného
života a Spoločenstva apoštolského života, ako aj členom pápežskej komisie pre kultúru. Bol prvým predstaviteľom slovenskej
provincie, ktorému sa dostalo vďaka osobným kvalitám takej cti,
že sa stal členom kardinálskeho kolégia. V roku 1999 v súlade
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s Kódexom cirkevného práva, podľa ktorého musí každý biskup
po dovŕšení 75. roku svojho života podať abdikáciu do rúk pápeža, požiadal o uvoľnenie z pastierskeho úradu nitrianskej diecézy. Dňa 9. júna 2005 Svätá stolica oznámila, že pápež Benedikt
XVI. prijal jeho rezignáciu a vymenoval za nového nitrianskeho
diecézneho biskupa Viliama Judáka. Odvtedy bol Korec emeritným biskupom v Nitre.
Za pevné postoje, nezlomnú vieru, vedeckú činnosť, osobnú
statočnosť, neochvejnú obranu dôstojnosti človeka, slobody a
identity slovenského národa, jeho kresťanských základov a tradícií mu boli udelené viaceré ocenenia a čestné doktoráty. Jeho
celoživotnú prácu ocenili na slovenských i zahraničných univerzitách.
Uvádzame niektoré z vyznamenaní, ktoré boli udelené kardinálovi Korcovi:
18. 5. 1986 – Univerzita Notre Dame, Indiana, USA – „Čestný
doktorát práv“.
22. 2. 1992 – Sacred Heart University Bridgeport, State of Connecticut – „Doctor Humane Letters – Honoris Causa“.
3. 7. 1993 – Francois Mitterand – prezident Francúzskej republiky - „Rad čestnej légie II. stupňa“.
12. 11. 1993 – The Catholic University of America, Washington –
„Doctor Humane Letters“.
16. 12. 1994 – Matica slovenská, Martin – „Cena Štefana Moyzesa“.
31. 8. 1995 – Michal Kováč – prezident Slovenskej republiky –
„Rad Ľudovíta Štúra I. triedy“.
24. 10. 1997 – Matica slovenská, Martin – „Pamätná medaila
Štefana Moyzesa“.
10. 12. 1997 – Slovenské národné stredisko, Bratislava – „Pre
ľudské práva“ – strieborná medaila za rozvoj a ochranu ľudských
práv.
12. 4. 1998 – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra – „Doctor
honoris causa“.
3. 9. 1998 – Národné literárne centrum, Bratislava – medaila
„Cyrila a Metoda“ za zušľachtenie slovenského písomníctva.
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6. 10. 2003 – Univerzita Kardinála Stefana Wyszyńského, Varšava – čestný doktorát za výsledky vo filozofii a v teológii, najmä
v dialógu s marxizmom.
26. 1. 2004 – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra – Zlatá kniha,
najvyššie ocenenie univerzity.
22. 11. 2004 – Trnavská univerzita, Trnava – „Doctor honoris
causa“.
21. 1. 2009 – Katolícka univerzita, Ružomberok – „Doctor honoris causa“.
23. 1. 2014 – Britská Univerzita Liverpool Hope – „Doctor honoris
causa“.
V roku 1999 získal aj štátne vyznamenanie Rad Andreja Hlinku I.
triedy.
Obec Čierne pri príležitosti výročia 200. rokov farnosti Čierne –
Svrčinovec dňa 4. 8. 1996 udelila Jánovi Chryzostomovi Korcovi
ocenenie Čestné občianstvo obce Čierne, kedy v našej obci
slúžil slávnostnú sv. omšu. Svedčí o tom aj vyhotovená mramorová tabuľa umiestnená v Kaplnke Lurdskej Panny Márie v Kostole sv. Ignáca.
Takéto ocenenie obdržal i od mesta Čadce. Dňa 8. 11. 1998 pri
príležitosti vysviacky Kostola sv. Jozefa robotníka v Čadci –
Kyčerke mu mesto Čadca udelilo Čestné občianstvo mesta Čadca ako ocenenie jeho celoživotného diela za jeho vrúcny vzťah
k mestu Čadca a výrazný podiel pri zriadení Domu Misionárok
lásky Matky Terezy v Čadci.
Odišiel spomedzi nás veľký, známy a neúnavný človek, ktorého
pastoračná, vedecká a literárna činnosť je obrazom 50-ročného
dramatického diania v Katolíckej cirkvi na Slovensku. Je svedectvom nášho času, ktoré zaväzuje a vyzýva.
Na konci tohto článku uvádzame jeden z citátov tejto významnej
osobnosti:
„Boh je pre mnohých čosi ako padák - myslia si, že ho možno
otvoriť v poslednej chvíli.“
Česť jeho pamiatke!
Ing. Mária Stráňavová

22. 1. 1999 – Matica slovenská, Martin – najvyššie matičné vyznamenanie „Zlatá medaila MS sv. Cyrila a Metoda“.

Kamerový systém v obci Čierne
Naša obec sa v roku 2014 zapojila do Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. V polovici decembra
2014 podala Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok
2015 na projekt s názvom Kamerový systém v obci Čierne. Táto
žiadosť bola obci schválená.
Obec sa rozhodla pre vybudovanie takéhoto kamerového systému z dôvodu zaznamenania väčšieho počtu zistených priestupkov, zvýšenej kriminality, rozširovania vandalizmu v obci, poškodzovania a ničenia verejných priestranstiev, verejného majetku,

majetku občanov obce a iných subjektov nachádzajúcich sa na
území našej obce a z dôvodu častého výskytu iných protispoločenských činností.
Ide o vybudovanie kamerového systému na Vyšnom konci obce
(v súčasnosti je kamerový systém na Nižnom konci už dobudovaný), kde bude umiestnených 7 kamier, ktoré budú snímať
verejné priestranstvá a jednotlivé objekty.
Primárnym cieľom tohto projektu je zvýšiť bezpečnosť obce
a zabezpečiť tak ochranu života, zdravia, bezpečnosti občanov
našej obce, ale aj jej návštevníkov v rámci rozvoja cestovného
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ruchu. Nedeliteľnou súčasťou projektu je zároveň zabezpečenie
verejného poriadku v danej lokalite. Jeho podstatou je aj eliminácia samotnej kriminality v obci, vandalizmu, krádeží
a poškodzovania akéhokoľvek majetku.
Kamerový systém nebude slúžiť len obci ako takej, ale bude
nápomocný polícii pri odhaľovaní priestupkov, trestných činov
a bude podporou pri ich objasňovaní.
Od realizácie tohto projektu obec očakáva okrem vyššie uvedených možností aj zvýšenú intenzitu ochrany života, zdravia
a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce, ochranu majetku obce, verejných priestranstiev, majetku jednotlivých inštitúcií
a podnikateľských subjektov.

informačný kaleidoskop

Celkový rozpočet projektu Kamerový systém v obci Čierne (Vyšný koniec) bol stanovený na 7 898,10 eur, pričom obec obdržala
dotáciu vo výške 6 000,00 eur od Rady vlády Slovenskej republiky, pričom suma vo výške 1 898,10 eur je povinnou spoluúčasťou obce na tomto projekte, čo predstavuje výšku 24,03 %.
Do konca roka 2015 bude projekt zrealizovaný a ukončený. Prebehlo verejné obstarávanie a bola podpísaná zmluva o dielo so
zhotoviteľom. V súčasnosti prebiehajú realizačné práce na projekte.
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
Ing. Mária Stráňavová

Ján Ďurica: Svojou prácou som vždy chcel ľuďom robiť radosť
Keď ho počúvate, je vám skoro ľúto, že jeho slová nemôžete
posunúť ďalej v zvukovej podobe. Spolu s čarom osobnosti,
ktoré je u neho nesmierne silné. Ján Ďurica si vás v prvom momente získa úsmevom. Pri rozhovore zistíte, že má príjemný
hlas i vystupovanie a minimálne pár viet k akejkoľvek téme. Na
Čiernom je už vyše štyridsať rokov a mnohým prispel k súčasnej
tvári našej obce.
Na Čiernom pôsobíte vo viacerých oblastiach, v rámci kultúry, športu i farských záležitostí. Ako sa vám darí udržiavať si
o všetkom prehľad?
Už je to 41 rokov, čo som na
Kysuciach, v Čiernom. Od
učenia na tunajšej škole,
cez pôsobenie v miestnej
i regionálnej kultúre, až do
septembra tohto roku, keď
som naskočil na dôchodok.
Keď na začiatku zistili, že
recitujem a s mikrofónom sa
kamarátim, tak ma hneď
zapojili do diania v obci. To
zahŕňalo recitácie na sobášoch, rozlúčky na pohreboch, neskôr
aj všetky obecné slávnosti, ich moderovanie, príhovory. Aj to
duchovno, najmä po revolúcii. Predtým sa nedalo, aj sobáš som
mal utajený, v Turanoch. Blízko k nemu mám aj vďaka najstaršiemu bratovi – saleziánovi a historikovi.
Odkiaľ pochádzate?
Krivany, teraz okres Sabinov. Keď som sem prišiel, nik mi to
nechcel veriť. Vraj, kde mám ten východniarsky prízvuk.
Na Kysuce ste šli hľadať pracovné uplatnenie?
Áno. Brat vtedy robil na odbore kultúry v Čadci a mal kontakty.
Pôvodne som mal dekrét vystavený do Rakovej, na základnú
školu. Tesne pred začiatkom školského roka však bratovi volal
inšpektor, že sa uvoľnila slovenčina v Čiernom. Slovenčina bola

moja srdcovka, takže som to mal jasné. Ráno som už motoráčikom cestoval na Čierne.
Najskôr učiteľ, neskôr kultúrny pracovník. Aké zastávky
mala vaša pracovná cesta životom?
Po strednej škole som začal študovať medicínu, nezvládol som
však lekársku chémiu. Môj brat zvykne hovoriť, že neexistuje
osud, ale prozreteľnosť. Aj vtedy zrejme zasiahla. Medicínu som
opustil, chvíľu som robil vo fakultnej nemocnici v Košiciach ako
sanitár pre náročné práce. K slovenčine som inklinoval už na
základnej škole, mali sme dobrú učiteľku. Na strednej ma potom
okrem slovenčiny bavili aj humanitné predmety a keď teda nevyšla medicína, išiel som učiť. Učil som päť rokov, potom tu však
vzniklo miestne kultúrne stredisko, kde potrebovali kvalifikovaných pracovníkov. Tak ma nahovorili a od augusta 1979 som
tam pracoval päť rokov.
V roku 1984 mi ponúkli miesto na Osvetovom stredisku (dnes
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci), z oddelenia mimoškolskej
výchovy a vzdelávania totiž odchádzala vedúca. Diaľkovo som si
urobil maturitu z kultúrno-výchovnej práce a potom som sa už
maximálne venoval kultúre. Miestne aktivity na sobášoch či pohreboch, to ostalo aj naďalej. Každý chcel odo mňa rozlúčku,
mnohí mi ešte zaživa vraveli: nieže mi nepovieš pár slov na
pohrebe.
Kultúra si nezvykne brať voľno, množstvo akcií sa koná cez
víkendy, cez prázdniny či počas sviatkov. Ako sa dá popri
takejto práci mať rodinu?
Pri tej miere tolerancie, ktorú ľudia vzájomne v manželstve musia
mať. Po troch rokoch na Čiernom som si našiel manželku a už
38 rokov sme spolu. Keď som odchádzal pracovať na kultúru,
manželka vedela, čo ju čaká. Chcel som sa s plným nasadením
venovať práci, neraz cez víkendy, v noci a podobne. Rodina však
bola ukrátená. Bola potrebná vysoká miera tolerancie, veľmi
vzácna a rešpektovanie jeden druhého. Vďakabohu, 38 rokov sa
to darí a je to krásne. Vychovali sme dve deti, ktoré dnes majú
svoje rodiny, a to tiež hreje pri srdci.

