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bude vás zaujímať...

Vianočný príhovor starostu obce...
Vážení občania,
najkrajšie sviatky roka sú opäť predo dvermi. V každej rodine sa začína veľká príprava, spojená s nakupovaním a
veľkým upratovaním. So zvláštnou radosťou pripravujeme
darčeky pre svojich blízkych a priateľov. Zdobíme okná a
dvere svojich domovov, pretože nielen v duši, ale i všade
okolo chceme mať čisto. Vianoce majú neopakovateľnú
atmosféru najmä v tých rodinách, kde sa zachovali staré
zvyky a tradície. V nich sa skrýva múdrosť našich predkov,
ktorej by sme mali pozorne načúvať. Nemusíme si dávať
nijaké honosné dary, podstatné je to, čo máme v srdci.
Dokážme sa poďakovať aj za tú najmenšiu pomoc, tešiť sa
z každej maličkosti, z každého úprimného úsmevu, včas
podanej ruky. Spojme svoje dlane za slávnostne prestretým
stolom, rozkrojme jabĺčko ako symbol zdravia, sily a múdrosti. Ak vyčaríme na tvári úsmev a poďakujeme sa nášmu

Pánovi za všetko, čo nás postretlo, tak budú aj naše ďalšie
dni v novom roku požehnané. Ďakujeme Božej prozreteľnosti, že ich môžeme osláviť v pokoji.
Milí spoluobčania, prajem vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a požehnaný nový rok 2017.
Ing. Pavol Gomola

Nech láska Vianoc hreje a vleje do vás ďalšie nádeje
i v novom roku. Úprimne želajú poslanci obecného
zastupiteľstva, kolektív pracovníkov obecného úradu a
príspevkovej organizácie TES.

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 23. októbra 2016 sa konalo Obecné zastupiteľstvo
v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. s c h v a ľ u j e
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Najdek,
JUDr. Miroslav Kužma, Ing. Peter Moják.
2. Odkúpenie pozemku č. KNC 3624 – trvalý trávny porast
s výmerou 546 m2 od Márie akuciovej, podiel 2/4, od Ľuboša Zakucia, podiel ¼ a od Michaely Zakuciovej podiel ¼
všetci bytom Čierne 543 v cene 1,- € za celý pozemok. Pozemok sa odkupuje za účelom výstavby budovy občianskej
vybavenosti pri Športovom klube Čierne. Obec Čierne sa
po vzájomnej dohode s rodinou Zakuciovou zaväzuje,
že po majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov v lokalite U Pavľoška bude manželom Ľubošovi a Michaele Zakuciovým predaný pozemok v tejto lokalite na výstavbu rodinného domu. Cena predávaného pozemku bude vo výške 1,- € za výmeru 546 m2 a rozdiel vo výmere bude do-

platený kupujúcimi Ľubošom Zakuciom a Michaelou Zakuciovou v cene, ktorú schváli obecné zastupiteľstvo pre účel
predaja pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu v tejto
lokalite.
3.
a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektu „Poďme bližšie na bicykli k histórii pohraničia“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce v SR.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Triedime na cintorínoch
Cintorín je miestom piety a odpočinku našich zosnulých. Poloha oboch cintorínov v našej obci je špecifická, obidva sa
nachádzajú na kopci. Z tohto dôvodu je náročná aj ich údržba.

Všetci, čo na cintoríny chodíme a nosíme kytice, vence, sviečky a mnohé iné veci, ktorými chceme skrášliť hroby, o ktoré sa
staráme, musíme mať na pamäti, že po čase sa z nich stáva
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odpad. Občania nerešpektujú pietu miesta. Na Kubínovom
cintoríne hádžu odpad za plot a určite to nie je príjemné tomu,
kto má takúto skládku pri hrobe. Na Stašovom cintoríne vrecia na sviečky sú zaplnené tak, že ich výmena je problematická. Skúsme si to uvedomiť. Odpad patrí do kontajnerov a
smetných nádob.

bude vás zaujímať...

SKLO – STAŠOV CINTORÍN... – toto nie je správne triedenie
– PLASTY a SKLO spolu do jednej smetnej nádoby
NEPATRIA!!!

Skúsme triediť po novom aj na cintorínoch.

Do kontajnerov – umelé kvety, polystyrén, igelity, celofány,
drôty, stuhy, vence a kvetináče.
Smetné nádoby – plasty. Plastové kahance bez kovových
vrchnákov, plastové fľaše, plastové časti kahancov.
Smetné nádoby – sklo. Sklenené svietniky bez umelohmotných a kovových vrchnákov, fľaše, poháre.
Smetné nádoby- kovy. Kovové časti kahancov, plechovky
bez zvyškov farieb.
Možno sa bude tento postup zdať zložitý, avšak veríme, že si
všetci zvykneme. Je to cesta k udržaniu poriadku na cintoríne
– mieste odpočinku našich zosnulých.

SKLO – KUBÍNOV CINTORÍN... – ani toto nie je správne triedenie – PAPIER, PLASTY a SKLO spolu do jednej smetnej
nádoby NEPATRIA!!!

SMETNÉ NÁDOBY NA TRIEDENIE KAHANCOV

OZ NAM
Žiadame podnikateľov, ktorí majú prevádzku v obci Čierne a nesplnili si ohlasovaciu povinnosť k plateniu poplatkov za
komunálny odpad, nech tak učinia na obecnom úrade v čo najbližšom termíne.
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duchovné slovo

Vianoce
„Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus, Pán“ (Lk 2, 11).
Toto je centrálna správa Vianoc, ktorú pred viac ako 2000 rokmi adresoval anjel pastierom a cez nich táto dobrá novina
zaznieva aj nám. Toto je radostná zvesť o Bohu, ktorý nám daroval seba samého. Na Vianoce slávime začiatok nového
života. Božie svetlo žiari do nášho sveta. Je dôležité, aby nám to bolo oznámené, pretože na toto by sme neprišli žiadnou
rozumovou úvahou, ani pozorovaním prírody a nemohlo by to byť ani výsledkom ľudského úsilia. Je to Boží dar, ktorý sme
nemohli spoznať na základe žiadneho predpokladu, ale iba na základe Božieho prisľúbenia. Náš rozum by nás určite neviedol týmto smerom. My by sme hľadali skôr Boha veľkého, mocného a slávneho a tu prichádza Boh v podobe malého
dieťaťa v jasličkách, ktoré je bezmocné a odkázané na pomoc iných.
Kazateľ Matthias Ziemens nás upozorňuje na obrazy starých majstrov s jasličkami. Podľa neho je podstatný rozdiel medzi
týmito starými obrazmi a dnešnými, pretože Ježiš nie je osvetlený zvonka, ale žiari zvnútra. Svetlo vychádza z Ježiša.
V kresťanskom umení sú svätí zobrazovaní so zlatou svätožiarou. Svätožiara hovorí, že cez tohto človeka prišla na svet
žiara Božej lásky. V Ježišovi Kristovi prišlo do nášho sveta svetlo Božej lásky. Vďaka jeho narodeniu vieme, že Boh stojí
po boku človeka. Z lásky k nám posiela svojho Syna. Boží Syn neskôr povie, že skutočné bohatstvo nespočíva v tom čo
máme, ale v tom, čo sme. A nepočíta sa vonkajšie zdanie, ale naše srdce. Ježiš svojím životom ukázal, že je možné odpustenie a nový začiatok. Vianoce sú novým začiatkom, ku ktorému nás Boh cez svojho Syna pozýva. Boží Syn prišiel na
tento svet, aby nám pomohol, aby vyjasnil náš život. Vo svetle narodeného dieťaťa vidíme krajšie a jasnejšie farby nášho
života.
Karl Rahner v tomto kontexte hovorí: „Vianoce znamenajú: On prišiel, osvetlil noc, urobil z noci našej tmy, z noci nášho
nechápania, z ukrutnej noci nášho strachu a beznádeje Vianoce, svätú noc. Boh povedal do sveta svoje posledné, svoje
najhlbšie, svoje najkrajšie slovo v Slove, ktoré sa stalo človekom. A toto Slovo sa volá: Milujem ťa, teba svet a teba človek.“
Prajem nám všetkým požehnané prežitie vianočných sviatkov, vedomie, že sme Bohom milovaní, a aby sme túto radostnú
zvesť niesli svojím slovom i životom do sveta, ktorý tak veľmi potrebuje Božiu lásku a svetlo nádeje.
Peter Švec, farár

Bohoslužby počas vianočných sviatkov 2016:
So 24/12
Ne 25/12
Po 26/12
So 31/12

15.00 Zágrunie
22.00 Vyšný 24.00 Farský
7.20 Farský
8.45 Vyšný 10.15 Farský
7.20 Farský
8.45 Vyšný 10.15 Farský
15.00 Zágrunie (zo slávnosti Panny Márie Bohorodičky)
16.30 Farský - poďakovanie za rok 2016

Ne
Štv
Pia
So
Ne

7.20 Farský
8.45 Vyšný 10.15 Farský
15.00 Zágrunie (zo sviatku Zjavenia Pána)
7.20 Farský
8.45 Vyšný 10.15 Farský
15.00 Zágrunie (zo sviatku Krstu Krista Pána)
7.20 Farský
8.45 Vyšný 10.15 Farský

1/1
5/1
6/1
7/1
8/1
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Základná škola Čierne - Ústredie
Putujeme za krásami Slovenska
Vyučovanie v našej škole, to nie sú len teoretické poznatky a
vedomosti, ale predovšetkým praktické skúsenosti a zážitky.
Preto sa každoročne vydávame po cestách i necestách za
krásami našej vlasti. V tomto školskom roku žiaci 5. – 7. ročníka
navštívili hrad Budatín a Múzeum dopravy v Rajeckých
Tepliciach a ôsmaci a deviataci Levoču i Spišský hrad.

Budatín a Múzeum dopravy v Rajeckých
Tepliciach

Soňa Bednárová, Lucia Grochalová, IX.A

Cezpoľný beh

Budatínsky hrad leží na sútoku Váhu a Kysuce. V minulosti patril
medzi vodné hrady, vyberalo sa tu mýto. Na exkurziu sme sa
veľmi tešili. Prekvapili nás nové expozície múzea a krásny
jesenný zámocký park, v ktorom je umiestnený model plte aj
s popisom. Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach sa
nachádza v budove železničnej stanice. I tu na nás čakalo
mnoho nových informácií a zaujímavostí. Dozvedeli sme sa, ako
fungoval parný stroj a telegraf, videli sme krásne modely
dopravných prostriedkov z minulosti.
Simonka Najdeková, V.A

Levoča a Spišský hrad
23. septembra 2016 sme si obuli turistické topánky, nabalili
desiaty a nastúpili do autobusu. Čakala nás dlhá cesta plná
nevšedných zážitkov. Mesto Levoča a Spišský hrad patria
k skvostom našej architektúry. Bazilika sv. Jakuba nás očarila.
Obdivovali sme oltár majstra Jána Pavla z Levoče, ktorý so
svojou výškou viac ako 18 m patrí k najvyšším na svete i interiér
kostola, ktorý viac ako 700 rokov slúži veriacim. Plní nových
poznatkov sme sa presunuli na Spišský hrad. Prechádzka po
kamenných hradbách, prehliadka hradu, výstup na vežu, ale
i sysle na jeho nádvorí...všetko v nás zanechalo príjemný pocit.

27. septembra 2016 sa traja naši žiaci – Juraj Teplan 8.A, Marek
Teplan 8.A a Richard Maják 9.A - zúčastnili okresného kola
v cezpoľnom behu.
Trojčlenné družstvá chlapcov základných škôl si zmerali sily na
okruhu dlhom približne 3,5km v okolí športovej haly v Čadci.
V čerstvom jesennom počasí podali chalani statočné športové
výkony – v súťaži družstiev získali 1. miesto a postúpili do
krajského kola v Liptovskom Mikuláši, kde skončili na 7.mieste.
S novým školským rokom 2016/2017 sa teda rozbehli športové
aktivity v spolupráci s CVČ Čadca. Ďalšie nové športové
podujatia budeme priebežne sledovať a radi sa na nich
zúčastníme vďaka našim deťom. Športu zdar!
Mgr. Ján Holák

Návšteva v domove dôchodcov
Október si každoročne pripomíname ako mesiac úcty k starším.
Pri tejto príležitosti sme my, žiaci 6. A zo ZŠ Čierne – Ústredie,
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spolu s našou triednou p. učiteľkou M. Oškrobanou, 19. 10.
2016 navštívili domov dôchodcov v Čiernom. Starkým sme
rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky, s ktorými nám pomáhala
p. učiteľka Sulková, a potešili ich ľudovými pesničkami . Na
gitare nám zahrala žiačka Katarína Kužmová. Snáď najväčšiu
radosť prežíval rodák z Moravy Janko Rábek, ktorý si s nami ako
bývalý muzikant veselo zanôtil. Zaspomínal si tiež na svoje
školské časy a tie naozaj neboli ľahké. Aj pani E. Jurgová nám
povedala, ako deti museli v škole poslúchať, nesmeli odvrávať,
dostali bitku aj za maličkosti. Nemali hračky, nedostávali darčeky
pod stromček, boli slabo oblečené, chodili bosé. Cez vojnu
nechodili do školy, schovávali sa v pivniciach. Najstaršia
obyvateľka domova- 90. ročná pani J. Stašová, zažila v Trenčíne
aj bombardovanie, keď tam slúžila. Na službu chodila od 8 do 20
rokov. Za odmenu dostávala len jedlo. Mala osem súrodencov.
Starkí nám pripomenuli, aby sme poslúchali rodičov a učiteľov a
viac si vážili všetko, čo máme.
Stretnutie bolo pre nás veľmi príjemné a poučné. Už teraz sa
tešíme na ďalšie!
Žiaci 6.A

Bol raz jeden vrabčiak malý, Čimčarom ho iba zvali. Večne
kríkal: „Čimčara!“ a žil iba od jara...
Ktože by nepoznal nezbedného vrabčiaka Čima a jeho krásnu
žienku Čin? Veď ich príbeh sprevádza celé generácie rodičov a
detí. Alebo že by sa predsa len našiel niekto, kto o Čimovi nikdy
nepočul? V našej škole určite nie! Druhý rozprávkový večer bol
pri príležitosti Roku čitateľskej gramotnosti venovaný práve tejto
postavičke a autorke knihy ČIN-ČIN Ľudmile Podjavorinskej.
Všetci sa naň veľmi tešili, ale i svedomito pripravovali. Čítali,
vyrábali vrabčiakov do súťaže, plnili rôzne úlohy, trénovali
vrabčiu hymnu večera...až potom sa mohla začať naša
rozprávka...
Deti čítali, skladali rozstrihané texty, hrali divadlo, spievali ,
kreslili plagáty, súťažili a hlavnou témou všetkého bol vrabčiak
Čimo ...Súčasťou jeho príbehov bol aj pán starosta Ing. Pavol
Gomola a pán Ján Ďurica, ktorí nás poctili svojou návštevou. Za
ozvučenie ďakujeme p. Radoslavovi Nekorancovi.
Večer bol krásny, plný zážitkov a detskej radosti. Už teraz sa
tešíme na ďalší!
Mgr. Ivana Nekorancová

Divadelné predstavenie Kocúr v čižmách

Večerné pozorovanie

Žiaci 4. a 6. ročníka sa dňa 27. 10. 2016 zúčastnili anglickoslovenskej inscenácie pod názvom Puss in Boots. Naši mladší
angličtinári si pozreli rozprávočku o kocúrovi v čižmách. Pútavý
dej rozpráva o starom mlynárovi, ktorý zanechal svojim synom
dedičstvo.
„Bratia rozmilí, otca stratili. Najstarší syn dostal mlyn, stredný
syn, verte, netáram, zdedil somára a najmladšiemu kocúr zostal
a od bratov sa len smiechu dočkal......“
Naši žiaci sa dozvedeli, že sa netreba báť príležitosti, nevzdávať
sa, skúšať šťastie a vytrvať v úsilí, aby sa veci menili k lepšiemu.
Zároveň si vtipným Naši žiaci sa dozvedeli, že sa netreba báť
príležitosti, nevzdávať sa, skúšať šťastie a vytrvať v úsilí, aby sa
veci menili k lepšiemu. Zároveň si vtipným a zábavným
spôsobom preopakovali anglické časy, predložky a užitočné
frázy.
Ing. Jana Kužmová

Rozprávkový večer

Konečne nastal čas nových možností pre mladých astronómov.
Vždy čakáme, kedy bude skoro tma, aby sme sa aj s tými
najmenšími mohli vybrať pozorovať a pritom neohrozili náš
spánkový režim.
22. novembra 2016 nám počasie prialo, obloha bola jasná a
k tomu neskutočne vysoké teploty ponúkali pekný
pozorovateľský zážitok. Pomocou laserového ukazovateľa sme
si ukázali a naučili sme sa určovať najkrajšie jesenno - zimné
súhvezdia. Najkrajším objektom na oblohe bola Venuša, ktorá na
jeseň žiari na západe pod názvom Večernica. Je to tretí
najjasnejší objekt na oblohe po Slnku a Mesiaci. Nakoľko Slnko
zapadlo a Mesiac ešte nevyšiel, bola najjasnejším objektom
práve ona. Zopár družíc tiež potešilo naše oko. Ak sa podarí a
bude vhodné počasie, radi by sme si takýto večer zopakovali.
Mgr. Eva Gábrišová

Návšteva hvezdárne
Návštevy Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste sa už
v našej škole stávajú tradíciou. Každoročne využívame
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prednášky a praktické ukážky z astronómie na obohatenie a
spestrenie vyučovania prírodovedy, geografie či fyziky. A ako
tieto netradičné hodiny vidia naši žiaci? Presvedčte sa sami...
Cestovali sme vlakom, chvíľu sme museli aj kráčať... Budova je
krásne vynovená, prednášková miestnosť má krásny strop, ktorý
pripomína hviezdnu oblohu. Pripravili si pre nás prezentáciu o
slnečnej sústave aj krátky test. Odvážili sme sa na vesmírnej
váhe, obdivovali obrovský ďalekohľad v kupole. Na dvore nás
zaujali slnečné hodiny, modely planét aj geopark. Bol to super
deň!
Lucia Vršková, Lucia Krenželáková, IV. A
Návšteva hvezdárne bola veľmi poučná. Dozvedeli sme sa veľa
zaujímavostí o slnečnej sústave. Viete, že priemer Slnka je 109 krát väčší ako priemer našej Zeme a svetlo z neho k nám letí
8 min. 20 sek.? Na Mesiaci sú moria, ale bez vody?
Najveternejšou planétou je Neptún a prevrátenou Urán? My áno!
Alexandra Hajtmanová, Karina Zvercová ,V.A

Výchovný poradca informuje

školstvo

Nie je to ľahké rozhodnutie a závisí od neho časť ich budúcnosti.
Dni voľby povolania ( DVP) organizuje Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie v Čadci priamo
v základnej škole. V našej škole sa uskutočnili 26.10.2016. Žiaci
nemusia chodiť do poradne, psychologičky CPPPaP prídu
priamo do školy a pomôžu im zorientovať sa podľa schopností
v rozhodovaní, avšak samotné rozhodnutie závisí od každého
deviataka.
Na Dňoch voľby povolania sa na základe testov dozvie, aký
je typ osobnosti, aké má predpoklady, v akom pásme je jeho
IQ, kde môže študovať, aká je potreba trhu práce, aké sú
jeho možnosti štúdia , možnosti pomoci internetu pri voľbe
povolania . Dňa 8.11.2016 sa naši žiaci zúčastnili
Cezhraničného veľtrhu práce, výmeny informácií
a vzdelávania v Čadci, ktorý bol orientovaný na žiakov ZŠ /
9.roč./, ale aj rodičov, výchovných poradcov a širokú verejnosť.
Dievčatá a chlapci sa mohli utvrdiť vo svojom rozhodovaní, kam
by mohli smerovať ich kroky po skončení základnej školy.
Mgr. Daniel Drastich , VP ZŠ Čierne - Ústredie

Pomaly sa blíži deň, kedy sa budú musieť deviataci rozhodnúť ,
kam na strednú školu.

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Odštartovali sme Rok čitateľskej gramotnosti
Nádherne vyzdobená chodba, výstavka rôznych kníh a príjemná
atmosféra boli predzvesťou mimoriadnej udalosti v škole. Dňa
24.10.2016 sme reflektovali na výzvu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR a otvorili sme Rok čitateľskej
gramotnosti na škole.

ukážky z jeho rodiska Makova. Múdrosť získanú z kníh môžu
žiaci prezentovať v súťažiach Čítame s Osmijankom a Čitateľský
oriešok 3, do ktorých sa škola zapojila.
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ Čierne - Vyšný koniec

Jablkový týždeň
V rámci týždňa zdravej výživy sme spojili príjemné s užitočným,
a tak sa na našej škole v dňoch 24. až 26. 10. 2016 uskutočnil
jablkový týždeň. Žiaci 9.A si pripravili v týchto dňoch jablkové
koláčiky v sume od 0,20€ do 0,50€. Dá sa povedať, že žiaci si
vyskúšali rolu podnikateľa, kde si museli sami upiecť a aj predať
daný výrobok. Pevne verím, že sa táto „Hra na podnikateľa“
zachová aj naďalej.

Všetci žiaci primárneho vzdelania sa započúvali do príbehu ,,
Z Javorníckeho chodníka“ od P. Kubicu, ktorý im prečítala Mgr.
Jana Špiláková. Pozorné počúvanie pretavili žiaci do správnych
odpovedí na otázky pripravené Mgr. Danou Oravcovou.
Individuálne sa mohli žiaci prejaviť výtvarným spracovaním
ukážky vo svojich triedach spoločne s vyučujúcimi. Krásnu
atmosféru zvýraznili Katka Witosová a Miška Straková hrou na
flautu, ako i vyznanie pána riaditeľa Mgr. L.Knapa k obsahu

Mgr. Ľubomír Belko
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Bratislava – parlament, výstava COSMOS
DISCOVERY

V skorých ranných hodinách dňa 18.11.2016 viedli naše kroky do
hlavného mesta SR – Bratislavy. Naším hlavným cieľom bola

školstvo

Národná rada Slovenskej republiky. Po príchode do NR SR si
žiaci deviateho a ôsmeho ročníka a aj mladší žiaci vypočuli
krátku históriu o fungovaní parlamentu, vzniku štátnych
symbolov... Po pútavej prednáške sme sa premiestnili na balkón
NR SR, kde pokračoval výklad. Žiaci sa mohli zapájať do
diskusie, čím si prehlbovali svoje dosiahnuté vedomosti z histórie
a z občianskej náuky.
V poobedňajších hodinách sme sa ešte zúčastnili výstavy
COSMOS DISCOVERY, ktorá je inštalovaná v priestoroch
Incheby Expo Bratislava. Žiaci si mohli na výstave pozrieť
exponáty, ktoré človek využíva na to, aby sa dostal do vesmíru.
Boli tu rôzne obrazy ľudí, ktorí mali možnosť letieť do vesmíru,
a taktiež pútavé videá. Po prezretí výstavy sme sa plní zážitkov
a nových vedomostí vo večerných hodinách vrátili domov. Verím,
že táto exkurzia bola pre žiakov prínosom a získané vedomosti
využijú vo svojom napredovaní.
Mgr. Marta Krutáková, Mgr. Ľubomír Belko

Premiérový turnaj prípravky U 11
Na začiatku zorganizovania jesennej časti futbalového turnaja
prípravky U 11 stála myšlienka posunúť talent žiakov a kvalitu
futbalu na vyššiu úroveň, než je prostredie futbalového krúžku.
Takmer každý piatok v termíne medzi 23. septembrom a 4.
novembrom 2016 zápasilo 5 družstiev v piatich turnajoch o čo
najlepšie umiestnenie v kategórii žiakov narodených v roku 2006
a ml. S najvyšším nasadením si sily zmerali tímy zo základných
škôl v Čiernom, Korni, Skalitom, Oščadnici a Turzovke.
Turnaje sa konali pod záštitou Stredoslovenského futbalového
zväzu a pôvodne bolo plánované, že každý bude hostiť iný
oddiel. Kvôli nepriaznivému počasiu sa však tri turnaje odohrali

v krytých priestoroch Futbal arény v Korni, jeden na futbalovom
štadióne TJ Skalité a jeden na futbalovom štadióne ŠK
v Čiernom. Čas jednotlivých zápasov bol vždy 20 minút, pričom
hralo sa v zostave 5 + 1. Základnú zostavu čierňanského tímu v
zložení: Dávid Baculák, Filip Jurga, Šimon Kubalík, Jakub Kulla,
Patrik Labaj a Jakub Padyšák, striedali Jozef Baculák, Samuel

Časnocha, Matúš Gelačák, Jozef Klieštik, Sebastián Krišica,
Daniel Kubica, Patrik Miko, Matúš Padyšák, Barbora Pokryvková,
Šimon Sloviak, Filip Švancár a Adam Zverec. Naše futbalové
nádeje dokázali, že sa za svoj výkon vôbec nemusia hanbiť. V 1.
kole si siahli na víťaznú pozíciu, v ostaných štyroch kolách sa
umiestnili na peknom 2. mieste. V celkovom umiestnení napokon
obhájili so 43 bodmi pozíciu strieborných, s ktorou, vzhľadom na
podmienky, v akých trénujú len krátky čas oproti iným tímom,
môžu byť maximálne spokojní. S počtom bodov 57 sa na 1.
mieste zaslúžene ocitli žiaci zo Slovania Korňa, 3. miesto so 16
bodmi obsadil Tatran Oščadnica, s rovnakým počtom bodov sa
na 4. pozícii umiestnil Tatran Turzovka a tabuľku s 15 bodmi na
5. mieste uzatvárajú žiaci zo Slovanu Skalité. Organizátori
pripravili pre šikovných a talentovaných futbalistov turnaj
s kvalitným obsadením, vynikajúcou športovou atmosférou
a hladkým priebehom. Je nesporné, že na organizáciu takéhoto
„medziobecného“ turnaja je potrebná obrovská dávka
futbalového zanietenia, za ktorú je potrebné poďakovať
predovšetkým pánu učiteľovi Mgr. Jánovi Holákovi. Jeho ochota
a nadšenie, s ktorým sa s maximálnym úsilím venuje
talentovaným žiakom v Základnej škole Čierne – Ústredie, je
medzi rodičmi a samotnými žiakmi už povestné. V histórii
čierňanských prípravkárov len vďaka nemu prvýkrát funguje
prípravka U 11 registrovaná v SFZ Čadca, za ktorou už je vidieť
prvé úspechy. Poďakovanie patrí tiež riaditeľovi ZŠ Čierne –
Ústredie Mgr. Rastislavovi Krutákovi za vytvorenie podmienok
pre najmladšie futbalové talenty a tiež vedeniu klubu ŠK Čierne
za poskytnutie ihriska, zapožičanie dresov a autobusu, ktorým sa
žiaci premiestňovali na turnaje v Korni. Ostáva len vychutnať si
pocit dobre odohraných turnajov a vynikajúcej športovej
atmosféry a poctivo sa pripravovať na jarnú časť tohto
mimoriadneho turnaja, ktorá sa začne v máji 2017.
Adela Kullová
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spoločenská rubrika

Za obdobie október 2016 – november 2016
Manželstvo uzatvorili...
Ľubomír Urbánek – Zuzana Boháčiková

Prišli na svet...
Aneta Gomolová,
Daniel Grochal,
Adela Grochalová,
Dominika Jašurková,
Tatiana Stráňavová

Navždy nás opustili...
Pavel Benko, Zdena Cyprichová, Karol Staš, Mgr. Pavol Benko,
Pavel Jašurek, Emília Švancárová, Pavel Marčiš, Ignác Grochal,
Alojz Martaus, Anna Grochalová

Riaditeľovi
Pamätám si na jednu hodinu slovenčiny na základnej škole. Neviem už, koľký ročník to bol, ale viem, že som sedela
v prvej lavici a pri tabuli bol spolužiak Peťo. Preberali sme vetný rozbor a keďže vety z učebnice nám už nestačili, dostal za
úlohu vymyslieť si vlastnú vetu a následne ju rozobrať. Viete, ako znela jeho veta? Keď budem veľký, chcem byť ovocie do
Jogobelly.
Zožal salvy smiechu a hoci sme všetci čakali, že takúto vetu mu určite nedovolíte riešiť, mýlili sme sa. Len ste sa usmiali,
pokývali hlavou a povedali nám, nech sa do toho pustíme, on na tabuli, my ostatní v zošitoch. Tentoraz sme sa pretekali
v tom, kto tú vetu zvládne skôr. Dokázali ste využiť našu dobrú náladu, premenili ste ju na motiváciu. S akoukoľvek situáciou, ktorá v triede vznikla, ste si vždy šalamúnsky poradili.
V tom čase ste boli zároveň už aj riaditeľom. Podľa mňa jedným z najlepších, akých miestna škola mala. Vždy ste mali
naporúdzi vtip, hocaký problém ste dokázali vďaka humoru zjemniť a následne aj elegantne vyriešiť. Nepamätám si Vás
zachmúreného či nahnevaného. Azda najviac sme si však na Vás cenili to, že ku každému z nás ste sa správali rovnako.
Nezáležalo na tom, či išlo o chlapca alebo dievča, jednotkára, trojkára alebo poškoláka. Verili ste, že v každom z nás je
niečo, na čom môžeme postaviť svoju dobrú budúcnosť. Myslím, že táto viera nás viacerých neskôr v značnej miere pozitívne ovplyvnila.
Pán riaditeľ, v mene všetkých žiakov Vám ďakujem. Za všetko, čo ste nás naučili, za všetko, čo ste nám medzi školskými
múrmi odovzdali. Mrzí ma, že už nikdy nebudem počuť, ako na mňa voláte Cholito, keď ma uvidíte na ihrisku. Mrzí ma, že
moje deti nebudú mať šancu zažiť Vás za katedrou. Presne takého učiteľa by som im totiž dopriala. Presne takého riaditeľa by som dopriala každej škole na Slovensku. Budem na Vás spomínať ako na najlepšieho riaditeľa, akého som kedy
stretla.
S pozdravom
Dominika Mariňáková
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Vzdelávacie, kultúrno - spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch október – december 2016
6. október - Uvítanie detí do života
Rovnako ako po minulé roky, i v tomto roku sme 6. októbra 2016
v sále Kultúrneho domu slávnostne privítali novonarodené detičky našej obce Čierne. Táto slávnostná chvíľa bola sprevádzaná
piesňami v podaní Sofie Gilániovej a básňami, ktoré zarecitoval
Ján Ďurica. Detičkám a rodičom sa prihovorila poslankyňa našej
obce, pani Mgr. Dana Oravcová, a slávnostný príhovor zaznel
z úst starostu obce Ing. Pavla Gomolu. Po tomto malom kultúrnom programe nasledoval slávnostný akt podpísania sa rodičov
do Pamätnej knihy a detičky boli odmenené malým darčekom.
Táto krásna chvíľa bola spečatená fotografiou každého dieťatka
v krásnej drevenej kolíske. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto
slávnostnej udalosti zúčastnili a vďaka patrí aj tým, ktorí slávnostné uvítanie našich najmladších občanov doprevádzali spevom, hudbou i slovom.
Detičkám a ich rodičom prajeme veľa zdravia a šťastných nezabudnuteľných chvíľ s ich ratolesťami!
Mária Stráňavová
20. október - V Čiernom oslavovali tohtoroční jubilanti
Mesiac október je pre nás všetkých časom, kedy by sme mali
spomaliť a venovať svoj čas ľuďom, ktorí kráčajú pred nami
a svojimi skúsenosťami a múdrosťou zľahčujú našu cestu životom.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v Čiernom vo štvrtok 20.
októbra 2016 o 14. hodine začala milá slávnosť, na ktorú boli
pozvaní všetci tohtoroční jubilujúci Čierňania. V spoločnom kruhu
si pripili na svoje 65., 70., 75. a 80. životné jubileá. Chýbať nemohol ani bohatý kultúrny program, o ktorého chod sa postarala
Mária Benčíková, Mária Stráňavová a Ján Ďurica, ktorý celú
akciu moderoval. Hneď na úvod predviedla svoj spevácky talent
Sofia Gilániová. Detičky z Materskej škôlky – Ústredia, vyobliekané v krojoch, si pre oslávencov okrem piesní pripravili
i tančeky. Svoje vystúpenie predstavili mažoretky a veselými
pesničkami sa predstavila i folklórna skupina Ozvena. Dôležitosť
stelesnenej múdrosti a skúsenosti vo svojom príhovore zdôraznil
aj starosta obce Pavol Gomola.

I keď október už podáva vládnuce žezlo ďalšiemu mesiacu –
novembru, netreba zabúdať na to, že starší si našu úctu zaslúžia

každý jeden deň v roku. Čím hlbšia vráska, tým väčšia skúsenosť. Čím šedivejšie vlasy, tým väčšia múdrosť.
Janka Jurgová
(Príspevok bol uverejnený v Kysuckom večerníku)
23. október
Nedeľa 23. október 2016 – krásny, slnečný, jesenný deň vítal
účastníkov osláv 20. výročia posvätenia Kaplnky sv. Jozefa na
Zágruní v Čiernom.
Milé stretnutie začalo slávením sv. omše, ktorú celebroval otec
biskup Mons. František Rábek, ktorý kaplnku v roku 1996 aj
vysvätil. Za búrlivého potlesku a rázovitého spevu Folklórnej
skupiny Ozvena, s veľkou láskou a vďačnosťou si Čierňania
pripomínali pastoráciu otca biskupa v ich farnosti. „Vitajte otec
biskup!“ znelo davom nadšených účastníkov pri jeho príchode.
Potom nasledoval slávnostný sprievod, v ktorom, okrem otca
biskupa, kňazov a miništrantov, kráčali aj zástupcovia DHZ
z Čierneho, Čadce, okolitých miest a obcí regiónu i Českej
a Poľskej republiky.

Otca biskupa srdečne privítal a obdaril pán Pavol Gomola, starosta obce Čierne. Po pôsobivom úvodnom príhovore otca biskupa začala sv. omša, ktorú koncelebrovali vdp. Peter Švec
a vdp. Stanislav Vnuk. Po jej skončení sa uskutočnil akt udelenia
verejného uznania „Čestný občan obce Čierne“ Mons. Františkovi Rábekovi ako prejav vďaky, úcty a obdivu za jeho láskavý
a dobrotivý prístup, obetavú pastoračnú činnosť, nezištnú pomoc
a za šírenie dobrého mena obce Čierne na Slovensku
i v zahraničí. Listinu o udelení čestného občianstva a plaketu
s erbom obce laureátovi odovzdal Pavol Gomola, starosta obce
Čierne. Zápisom otca biskupa – čestného občana obce Čierne,
do Pamätnej knihy a následným biskupským požehnaním sa
milá slávnosť skončila.
11. november
Bolo to presne o 11. hodine a 11. minúte 11. 11. 2016, keď sa
rozozvučali zvony Kostola sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom, pripomínajúc tak 98. výročie podpísania dokumentu o skončení prvej

ČAS

str.11

svetovej vojny. Kvety divých makov ako symbol Dňa vojnových
veteránov akoby spojili zhromaždených účastníkov pietnej spomienky pri Pamätníku obetiam 1. svetovej vojny pri vzdávaní
úcty miliónom zmarených životov vo vojnových konfliktoch. Občania Čierneho, medzi nimi aj žiaci ZŠ Ústredie, si ich obete uctili
položením kvetov.
Po úvodnej básni a piesni v podaní žiačok ZŠ moderátor spomienkového stretnutia Ján Ďurica privítal účastníkov a krátko
priblížil históriu vzniku sviatku Dňa vojnových veteránov. Potom
sa k účastníkom prihovoril pán Pavol Gomola, starosta obce
Čierne. Na záver piety si prítomní zapálením sviečok priali, aby
ani jeden plamienok nesvietil len na pamiatku padlých, ale aj
nám živým na cestu mieru a porozumenia medzi národmi. Pietnu
spomienku pripravila obec Čierne v spolupráci so Základnou
organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku.
16. november – 16. december - Čarovné Vianoce
Vianočná výstava ručne vyrobených vianočných ozdôb
v Obecnej knižnici v Čiernom (vždy utorok a štvrtok). Vystavované ozdoby budú predajné.
Vystavujúci: Marta Strýčková, Čierne, Miroslava Bielaková, Žilina, Mária Chlebeková, Skalité, Viera Grešáková, Čadca, Jaroslava Baroniaková, Čierne, Marcela Čanecká, Skalité, Božena
Jarábková, Čadca
Výstavu aranžovala: Iveta Bobulová
21. november - Zdravotná prednáška
Zdravotná prednáška o bylinkách vyskytujúcich sa v našom
regióne, ich účinkoch a mastičkách na potlačenie bolesti pohybového aparátu s lektorom a bylinkárom pánom Karlem Štenbaurem, spolupracovníkom farmácie Biomedika Praha.
3. december - Mikulášska párty
Podujatie pripravené pre deti a ich dobrých rodičov. V programe
vystúpili: Divadelno-improvizačné zoskupenie Kapor na scéne zo
Žiliny s rozprávkou O Snehulienke, speváčka Dominika Moravcová, mažoretky Tina.
Každé dieťa svätý Mikuláš obdaroval balíčkom. O príjemnú atmosféru sa postarali pomocníci čerti a anjeli. Nechýbalo tradičné
rozsvietenie stromčeka pred obecným úradom a diskotéka.

kultúra a šport

5. december
Rozsvietenie vianočného stromčeka na sv. Mikuláša pri Kostole
sv. Petra a Pavla Čierne – Vyšný koniec po svätej omši.
14. december - Vianočná koleda
Koncert žiakov ZUŠ Čadca – M.R. Štefánika, elokované pracovisko Čierne, v sále kultúrneho domu v Čiernom o 16.00 hod.
Všetkých srdečne pozývame. Vstup voľný.
31 .december - Silvester v obci
Spoločné privítanie Nového roka po svätej omši pri Kostole sv.
Ignáca z Loyoly – kultúrne vystúpenie, príhovor, prípitok, ohňostroj.
VIII. ročník - Uvítanie Nového roka na Trojmedzí
Stretnutie s občanmi troch krajín na Trojmedzí – spoločné uvítanie Nového roka. Spoločný odchod od Kostola sv. Petra a Pavla
Čierne – Vyšný koniec bude o 22.30 hod.

PRIPRAVUJEME:
6. január 2017 Novoročný koncert
Slávnostný Novoročný trojkráľový koncert speváckeho zboru
SURSUM CORDA z Rosiny v Kostole sv. Ignáca z Loyoly.
Začiatok o 16.30 hod. Diriguje: Mgr. Art. Tomáš Vrškový.
Všetkých srdečne pozývame. Vstup voľný.
Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková
organizácia TES Čierne.
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulovaiveta@azet.sk
Zmena

podujatí

vyhradená

!

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
„Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“
Jan Patočka, významný český filozof 20. storočia

Upozornenie pre všetkých čitateľov obecnej knižnice
v čiernom - pozor! Zmena otváracích dní a hodín.
Od 1. novembra 2016 je Obecná knižnica v Čiernom otvorená:
utorok:
9:30 – 11:30
12:00 – 15:00
štvrtok:
9:30 – 11:30
12:00 – 15:00
Otváracia doba Obecnej knižnice v Čiernom:

pondelok
streda
piatok

8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

Zápisné na kalendárny rok 2016: deti 0,50 €, študenti 1 €, dôchodcovia 1 €, dospelí 1,50 €.
Zároveň vyzývame všetkých čitateľov, ktorí majú dlhodobo vypožičané knižné tituly a ešte neuhradili zápisné za rok 2016,
na vrátenie kníh a zaplatenie zápisného do konca roka 2016.
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Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom, exkurzie,
besedy, súťaže august – december 2016
august
Celoslovenská výtvarná súťaž Moja lentilka pre dedka/babku.
Vyhlasovateľom boli: OZ Korálky, Centrum Memory, Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Do podujatia sa zapojila i naša obecná knižnica jedenástimi výtvarnými prácami, ktoré
boli zaslané OZ Korálky do Vranova nad Topľou. Poslaním súťaže bolo výtvarne zobraziť medzigeneračné vzťahy - vzťahy medzi starými rodičmi a ich vnúčatami. Ďakujem všetkým detským
tvorcom, ktorí počas letných prázdnin nezaháľali a do súťaže sa
zapojili.
Výsledky celoslovenskej výtvarnej súťaže nájdete na: Lentilkovanie po Slovensku
http://www.vthk.sk/index.php?option=com_content&view=article&
id=102:lentilkovanie-po-slovensku&catid=2&Itemid=115
Prosím všetky deti, ktoré prispeli svojim dielkom, aby si prišli pre
odmenu do Obecnej knižnice v Čiernom.
22. november 2016 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Čarovné Vianoce
Exkurzia detí zo 4.A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec:
- prehliadka knižnice a vianočnej výstavy ručne vyrobených
vianočných výrobkov,
- základné pravidlá pri návšteve divadla, galérie, kina, výstavy,
- zábavno - vedomostný test zo všeobecného prehľadu.
Počet detí: 20
Vyučujúci: Mgr. Jana Špiláková, knihovník: Iveta Bobulová
Vyhodnotenie zábavno - vedomostnej súťaže KOLOTOČ pre
žiakov základných škôl, školský rok 2016/17
12.9.2016 - 1. kolo Kolotoča
Po letných prázdninách sa odvážilo na prvé kolo Kolotoča
v školskom roku 2016/17 odpovedať 22 detí. Víťazmi prvého kola
sa stali: Jozef Bacula, 3.A a Miriam Miková, 6.A, žiaci zo ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
19.9.2016 - 2. kolo Kolotoča
Druhé súťažné kolo sa stalo úspešným pre Vanesku Franekovú
a Lenku Kyrisovú, obe zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Tentoraz vás súťažilo šestnásť.

26.9.2016 - 3. kolo Kolotoča
Dvadsaťsedem súťažiacich v treťom kole zodpovedne zodpovedalo desať otázok zo všeobecného prehľadu. Víťazmi tohto kola
sa stali: Iza K. Čáková a Adriána Lučanová, obe zo ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec.
17.10.2016 - 4. kolo Kolotoča
Po dlhšej odmlke nesúťaženia vás v tomto kole súťažilo dvadsaťpäť. Šťastie sa usmialo na vylosovaných víťazov: Veronika
Kadlubcová, 4. A, ZŠ Čierne – Ústredie a Viktória Koperová,
6. A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
24.10.2016 - 5. kolo Kolotoča
Počet súťažiacich sa začína nenápadne zvyšovať. V tomto kole
vás súťažilo tridsaťjeden a víťazmi sa stali: Vaneska Franeková,
3. A a Viktória Ganderáková zo 6. A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec.
8.11.2016 - 6. kolo Kolotoča
Dvadsaťpäť súťažiacich v šiestom kole prejavilo svoje vedomosti
a víťazi sa museli z prvého i druhého stupňa losovať z dôvodu
rovnakého počtu bodov. Vylosovaní šťastlivci: Lukáš Michalík,
3.A a Oliver Vorek, 6.B, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
15.11.2016 - 7. kolo Kolotoča
V siedmom kole vás súťažilo úctyhodných tridsaťdeväť.
Z vecných odmien mali radosť títo vylosovaní výhercovia: Dominika Rebrošová, 4.A, ZŠ Čierne – Ústredie a Viktória Ganderáková, 6.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
22.11.2016 - 8. kolo Kolotoča
Desať otázok opäť čakalo na súťažiacich v utorok. Tentoraz vás
súťažilo dvadsaťjeden a víťazmi sa stali: Stanislava Martausová,
1.A a Viktória Koperová zo 6.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Príď sa prekvapiť svojimi vedomosťami a získaj vecnú odmenu.
Pravidelne počas celého školského roka 2016/17 každý utorok
čaká na vás zábavno-vedomostná súťaž Kolotoč.
Teší sa na vás Vaša knihovníčka

Literárne okienko, vybrané tituly nových kníh v našej knižnici
Literárne okienko, vybrané tituly nových kníh v našej knižnici:
Detská literatúra:
Ťuki a jeho dobrodružstvá, Branislava Hronská
Na dvore sa začal deň ako každý iný. Slniečko zohrievalo všetko, na čo dovidelo. Niečo však predsa len bolo iné. Mama Slie-

počka a otec Kohút očakávali vyliahnutie malých kuriatok. „Ťuk,
ťuki-ťuki-ťuk,“ ozvalo sa zrazu a na svete bol krásny farebný
Kohútik. Vyzobal sa zo škrupinky ako prvý, lebo bol najzvedavejší. Chcel spoznať zvieratká nielen na dvore, ale aj v meste,
v ZOO a v cirkuse. Ráno potajomky vhupol gazdovi do auta, a
keď vystúpil na trhu, natrafil na straky, ktoré mu darovali mobil.

str.13

ČAS

Ešte netušil, na čo sa mu zíde, aké dobrodružstvá zažije a akú
dôležitú úlohu má pred sebou...
Meluzína Jozefína, Milan Kenda
Knižka so zaujímavým názvom Meluzína Jozefína zachytáva vo
veršoch premeny našej krajiny a život v nej počas celého roka,
od jari do zimy. Verše môžu zaujať čitateľov od školských liet až
do dospelosti, tvoria teda knihu pre celú rodinu, tak pre rodičov,
ako aj pre ich deti. Túto zbierku postrehov z pera spisovateľa,
vyštudovaného biológa, on sám nazval poetickou krajinomaľbou,
ibaže namiesto maliarskeho štetca použil spisovateľské pero.
Vianoce Majstra Ladu, Michal Černík a Josef Lada
Neopakovateľná atmosféra Vianoc dýchne na malých i veľkých
čitateľov z nezameniteľných Ladových obrázkov a takisto aj
z prozaických a básnických textov ľudových, zľudovelých či
autorských, ktoré po mimoriadnom úspechu u českých čitateľov
mieria aj za čitateľom slovenským. Knihu do slovenčiny s ohromujúcim citom pre jazyk prebásnil Ľubomír Feldek.

kultúra a šport

ktorí sú v jej blízkosti. Našťastie, okrem Dymu je v Nininej blízkosti aj Svetlonos a ten sa s Dymom pustí do boja.
Tento príbeh zaujme všetky mladé slečny, ktoré sa snažia nájsť
si miesto v živote a pochopiť zložitý život dospelákov.
Zvon, Branislav Jobus
Ako vyliečiť choré detské srdiečko? Zvláštna téma príbehu pre
deti. Zvláštna, ale silná. Radko, kamarát chorej Rosanky, nájde
recept na to, ako svojej chorej kamarátke pomôcť. Dostane sa
mu do rúk zápisník, do ktorého si Rosanka písala rozprávku.
Radko sa rozhodne v jej príbehu pokračovať. A nielen to, chodieva jej ho do nemocnice čítať. O víle Duchoslave, o uhľobarónovi a jeho nepodarenom synovi, ktorý vílu premenil na včeliu
kráľovnú. Zrušiť kliatbu pomôže iba to, čomu sa tri mesiace forma robí, tri minúty do nej leje a tri dni čaká, ako to dopadne. Veď
to je zvon. Keď dokáže pomôcť premenenej víle, nedokázal by
pomôcť aj chorej Rosanke? Však má srdce.

Beletria pred dospelých:
Kód 7 Koniec zla, Jozef Banáš

Literatúra pre mládež:
Chlapec a červený dom, Angelika Zöllnerová
Martin je chlapec s neuveriteľnou fantáziou. Nemá rád školu.
Písanie sa mu zdá hlúpe, veď je to iba ukladanie čudných znakov na papier. Čítanie ho tiež nebaví. Všetko sa však zmení
počas dvoch mesiacov, ktoré strávi vo Švédsku. Starý pastier mu
rozpráva príbeh o malom škaredom dievčatku Liv a mnoho ďalších príbehov. Do všetkých Martin vstupuje ako do pestro pruhovanej lode slov. Každý sa v nej môže bezpečne plaviť. Dospelí
na to už dávno zabudli. Čo všetko sa ešte stane? Prečo sa chlapec vráti do školy úplne iný a v čítaní nemá medzi spolužiakmi
konkurenciu? Niektoré hodiny však ešte stále presníva a len jeho
kamarát Nils tuší, že v myšlienkach sa vracia ku škriatkom,
k začarovanému domu a príbehom, ktoré sú neuveriteľné, ale
stali sa. Čarovné čítanie pre deti, dospelých a celú rodinu.
Miles a Niles, Jory John a Mac Barnett
Takmer každý deň nebojácni špekulanti Miles Murphy a Niles
Sparks svojimi kanadskými žartíkmi prevracajú Drichmanskú
akadémiu prírodných vied a literatúry hore nohami. Ich výčiny
náramne bavia spolužiakov, no strápňujú nepriateľa, namysleného riaditeľa Barkina. Až raz, v deň školského fotografovania,
chlapci zájdu priďaleko a pán Barkin dostane padáka. Na jeho
miesto nastúpi Barkinov otec, nekompromisný riaditeľ Barkin
starší. A je to zlé, lebo ten vládne škole železnou rukou...
Nina. Tanec v zajatí dymu, Andrea Gregušová
Slovenská autorka Andrea Gregušová oslovuje tentoraz o niečo
staršie čitateľky a čitateľov. Nina je príbeh o túžbe, o láske, o
dospievaní. Pôvabná a tvrdohlavá Nina nadovšetko miluje tanec,
slobodu a túži po láske. Až tak veľmi, že prekročí hranice medzi
dobrom a zlom, svetlom a tmou, láskou a nenávisťou. Dym, ktorý
ju učí tancovať, sfarbí jej kráľovstvo do siva. Jeho lekcie nie sú
zadarmo, každým tancom sa ocitá viac na strane temna. Nič už
nebude také ako predtým. Nine ide zrazu o život. Aj všetkým,

Príbeh Kódu 7 sa odohráva v himalájskom kráľovstve Bhután krajine, ktorá má ako jediná na svete oficiálnu štátnu doktrínu
hrubé domáce šťastie a nie hrubý domáci produkt. Autor na
základe osobnej skúsenosti prichádza k poznaniu, že je to azda
jediná krajina, v ktorej ryba od hlavy nesmrdí, ale naopak - vonia.
Známi hrdinovia z románov Kód 1 a Kód 9 Michal a bohyňa Kumari spoločne s reálnymi postavami, akými sú dalajláma alebo
bhutánsky kráľ, nekompromisne odolávajú silám zla. Vyvracajú
mýtus našej civilizácie o prospešnosti „boha neustáleho rastu".
Autor odvážne tvrdí, že tento boh vyhovuje najmä nenásytným
bankám, mediálnym manipulátorom a mocichtivým politikom.
A vráť sa po slabších, Silvia Bystričanová
Kniha o láske, strate, východiskách a odvahe veriť.
Dag preberie zodpovednosť za otca a netuší, že práve týmto
krokom sa spustí jeho najkrajšia životná etapa. Prevezme otcovu
trafiku, kde málokedy vidí tváre ľudí, ale pozná ich ruky. Akí sú?
Nadobudnúť empatiu týmto spôsobom je také vzácne, aká vzácna je viera Dagovho otca, ktorý smúti inak ako ostatní ľudia, a
práve preto nachádza iné východiská. Dve generácie a jedna
túžba. Mať rád. Aké je to, keď človek pociťuje zodpovednosť za
niečo, čo nespôsobil?
Trhlina, Jozef Karika
Táto kniha vznikla zvláštnym spôsobom. Po vydaní mysteriózneho trileru Strach sa autorovi ozval človek, ktorý mu vyrozprával
naozaj desivý príbeh. Jozef Karika jeho rozprávanie zaznamenal,
mnohé tvrdenia overil, doplnil o vlastné zistenia a spracoval do
knihy. Na jej stránkach rozmotáva veľmi tajomný, tragický a
hrôzostrašný prípad. Zároveň poodhaľuje jednu z najväčších
záhad Slovenska – nevysvetliteľné miznutie ľudí v pohorí Tribeč.
Legenda, zámerná mystifikácia alebo desivá skutočnosť? Túto
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otázku si kladie aj autor, predkladá strhujúci hororový príbeh a
necháva na čitateľovi, aby našiel odpoveď.
Bosou nohou, Dana Hlavatá
V živote sa stávajú veci, ktoré sa pre mnohých môžu zdať až
neuveriteľné a zaručene vymyslené. Šesť príbehov podľa skutočnosti odráža, ako sa môže s kýmkoľvek z nás osud nečakane
zahrať. Zvrátiť celý náš život, donútiť prehodnotiť to, čo je pre
nás dôležité a čo pominuteľné. Príbehy sú plné lásky, nenávisti,
rozčarovania, pochopenia, radosti, aj smútku a... každý z nich
má prekvapivé rozuzlenie. Tak ako by si to nedokázala vymyslieť
ani sama autorka, ale napísal to sám život.
Vdova, Fiona Barton
Jean Taylorová mala pokojný, obyčajný život. S manželom Glenom bývali v peknom dome. Glen bol jej vysnívaný princ. Jedného dňa sa však všetko zmení. Jean zistí, že jej vzorný manžel je
monštrum, o ktorom sa píše na titulných stránkach novín. Po
jeho tragickej smrti si Jean zaumieni vziať svoj život do vlastných
rúk a vyrozprávať ich príbeh tak, ako ho videla.
Dievča vo vlaku, Paula Hawkins

kultúra a šport

čujúce prechod zo stravy založenej na živočíšnych produktoch
k oveľa zdravšej a bohatšej rastlinnej strave.
Dôkaz anjelov, Ptolemy Tompkins a Tyler Beddoes
Fascinujúca kniha o tom, že anjeli sú skutoční a v živote každého z nás hrajú prekvapujúcu úlohu. V marci 2015 milióny ľudí na
celom svete šokovala správa o dramatickej záchrane osemnásťmesačnej Lily Groesbeckovej, ktorej sa podarilo prežiť napriek tomu, že štrnásť hodín strávila v prevrátenom aute. Vozidlo, nad ktorým jej matka podľa všetkého stratila kontrolu, zostalo
čiastočne ponorené v ľadovej rieke v štáte Utah. Štyria vyslaní
policajti začuli hlas, ktorý ich vyzýval, aby nepoľavovali v úsilí:
„Pomôžte mi, pomôžte mi.“ Domnievali sa, že sa im prihovára
matka dieťaťa, ktorá zostala zakliesnená v aute. Keď ju však
s dcérou vytiahli von, uvedomili si, že hlas nemohol patriť jej.
Očividne totiž zomrela už pri dopade.
Ptolemy Tompkins, spoluautor bestsellera denníka The New
York Times, a Tyler Beddoes, jeden z policajtov, ktorí sa zúčastnili na záchrane Lily, vysvetľujú nielen tento zázrak dnešných
čias, ale aj existenciu anjelov.
Do pútavého rozprávania zakomponovali viaceré príbehy zo
života a preskúmali dejiny, podstatu i význam anjelov v životoch
ľudí. Kniha dokazuje, že hranica medzi duchovnom a tým, čím sa
zaoberá veda, je menej jasná, ako si myslíme.

Bestseller roka 2015. Viac ako 3 milióny predaných výtlačkov za
rok. Na motívy knihy bol nakrútený rovnomenný film.
Rachel každé ráno cestuje tým istým vlakom do Londýna. Vie, že
pri jednom návestidle spoj vždy zastaví a že si chvíľu môže prezerať domy s malými záhradkami. Dokonca má pocit, akoby
obyvateľov jedného z nich už poznala. Volá ich Jess a Jason a
ich život sa jej zdá dokonalý. Škoda, že ona nemala toľko šťastia. Rachelino manželstvo sa rozpadlo, nedávno prišla o prácu,
býva v podnájme a každý deň predstiera, že chodí do roboty.
Potom však uvidí niečo šokujúce - oznam v novinách, že „Jess",
pani dokonalá, je nezvestná - a odrazu sa všetko zmení. Rachel
má konečne šancu stať sa súčasťou života, ktorý pozorovala len
z diaľky, a ukázať, že je oveľa viac ako iba dievča vo vlaku. Kniha vhodná pre milovníkov zamotaných krimi príbehov, ktorí milujú napätie a prekvapivé vyvrcholenie

Brožúra Šikanovanie v škole ponúka učiteľom efektívne riešenie
problematiky a upozorňuje na prekážky, ktoré sa v praxi vyskytujú (neochota rodičov spolupracovať, neefektívne výchovné opatrenia). Ponúka argumenty, ktoré môže učiteľ pri rozhovore
s rodičmi použiť. Získate pohľad na problematiku aj z legislatívneho hľadiska.

Zimná romanca, Sabrina Jeffries

Stredoveké Slovensko, Matúš Kučera

Čarovná historická romanca. Vojvoda z Devonmontu je vychýrený londýnsky starý mládenec. Hoci vystriedal veľa žien, zaľúbený nebol ani raz. Nikdy neodpustil rodičom, že ho ako malého
chlapca dali na výchovu príbuzným, a tak odmieta čítať matkine
listy. Jedného dňa mu spoločníčka jeho matky, vdova Camilla
Stuartová, oznámi, že by mal ihneď prísť domov, ak chce matku
zastihnúť nažive. Pierce sa teda rozhodne stráviť Vianoce
v rodinnom sídle, no čaká ho tam prekvapenie: jeho matka sa
teší výbornému zdraviu a z jej spoločníčky sa vykľuje krásna
a bystrá mladá dáma, ktorá zvodcu ako Pierce nemôže nechať
ľahostajným...

Publikácia príťažlivým spôsobom približuje súčasnému čitateľovi
počiatky našich národných dejín od sťahovania národov cez
Veľkomoravskú ríšu až po tragickú bitku pri Moháči roku 1526.
Dozviete sa, akí boli Slovania, ako žili a pracovali, kto im vládol a
na čo môžeme byť právom hrdí. Predstavu o stredovekom Slovensku dotvára bohatý obrazový materiál.

Odborná literatúra:
250 receptov pre zdravie a prevenciu
Kniha ponúka atraktívne recepty, ktorých príprava je pomerne
jednoduchá. Zaujímavosťou sú aj tzv. prechodné recepty uľah-

Šikanovanie v škole, Viktor Križo, Eva Smiková a Anežka Turošíková
„Výsledky prieskumov sú jasné... my vám však ponúkame riešenie, nie teóriu..."

Sebavedomá žena, Joyce Meyer
Dnešnú spoločnosť zamorila epidémia pocitov menejcennosti,
ktorej sú vystavené najmä ženy. Bežnou obranou býva pretvárka, že všetko je v poriadku, čo však vedie iba k ďalšej forme
neslobody. Sebavedomá žena je taká, ktorá vie, že je milovaná,
odmieta žiť v strachu a neporovnáva sa s inými. Jej sebaistota
pramení z optimistického postoja, odvahy, ale predovšetkým
z viery v Boha.
Príbeh slovenskej hymny a jej autora, Peter Huba
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Osudy piesne Nad Tatrou sa blýska sú podobne pohnuté ako
osudy Slovenska od čias štúrovcov. Jej prvý dochovaný zápis
pochádza z roku 1844. Kto je vlastne jej autorom? A ako sa stala
slovenskou hymnou? Oravský historik Peter Huba v bohato ilustrovanej monografii o inom Oravcovi – štúrovskom básnikovi
Jankovi Matúškovi – podrobne vykresľuje príbeh výnimočného
tvorcu, ku ktorému bol osud oveľa menej prívetivý než k jeho
jednej piesni.
Všetkým čitateľom prajem krásne, pokojné a veselé Vianoce.
V novom roku šťastie, zdravie a veľa lásky.
Vaša knihovníčka

kultúra a šport

Pripravujeme:
- nové knižné tituly, ďalšie kolá Kolotoča,
- besedy, exkurzie, zážitkové čítania zamerané na
Rok čitateľskej gramotnosti,
- stretnutie s Adelou Banášovou...
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice v Čiernom
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

OZNAMY
Obec Čierne ponúka na predaj prvé vydanie CD čierňanských piesní v podaní folklórnej skupiny Ozvena - Čierne dedina.
Cena jedného CD je 5,- € a môžete si ho zakúpiť v Obecnej knižnici v Čiernom /budova ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec/
u pani Bobulovej vždy v úradné dni: pondelok, streda a piatok.
Turistické známky si záujemcovia môžu zakúpiť v úradných dňoch /pondelok, streda, piatok/ v Obecnej knižnici v Čiernom
u pani Bobulovej. Cena za jeden kus: 1,50 €.

Mladí hokejbalisti na Pegas Cupe strieborní
Dňa 18. novembra sa na hokejbalovom ihrisku v Čadci turnajom
Pegas Cup začala Liga hokejbalových nádejí. Súťaže žiackych
družstiev, ktorá sa odohrá formátom viacerých turnajov, sa zúčastňuje aj celok zo ZŠ Čierne - Ústredie. Chalani po dvoch
výhrach a jednej prehre obsadili na turnaji druhé miesto
a v súčasnosti sa pripravujú na Novoročný turnaj, ktorý sa uskutoční 3. januára 2017 v športovej hale v Čadci.
ZŠ Čierne: Dávid Baculák, Marek Gomola – Juraj Krišťak, Samuel Jurga, Marek Jurga, Lukáš Balamucký - Miroslav Cyprich,
Šimon Kubalík, Marek Sloviak, Samuel Sobola, Radoslav Kubica, Matúš Kubalík.
ZŠ Čierne 0-2 HBC Čadečka
ZŠ Čierne 3-0 HBC Salora Žilina
ZŠ Čierne 4-1 CVČ Čadca

Jarnou úlohou ŠK Čierne bude dostávať menej gólov
Futbalová jeseň tohtoročnej sezóny je za nami a pred ďalšou
časťou súťaže nastal čas na čiastočné bilancovanie. O situácii
v ŠK Čierne sme sa porozprávali s kapitánom A-mužstva Romanom Balážom.
Aj keď, s tou kapitánskou páskou to nie je zas tak jednoznačné.
Podľa situácie si ju menia dvaja hráči. „Pokiaľ je Tibor Časnocha

Dominika Mariňáková

zdravý a hrá, má ju on, inokedy zase ja. My starší sme na ihrisku
aj na to, aby sme usmernili mladších hráčov a zároveň ich vyhecovali k dobrým výkonom. V podstate sme predĺžená ruka trénera na ihrisku,“ hovorí Roman Baláž, ktorému na ihrisku či
v kabíne nik nepovie inak ako Balky.
Čierne sa v tabuľke V. ligy aktuálne nachádza na deviatom mieste. Stred tabuľky je však nesmierne vyrovnaný, naši futbalisti

