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bude vás zaujímať...

Príhovor starostu ...
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité
Vážení občania,
slávnostné otvorenie časti Diaľnice D3 sa uskutočnilo 10. 6.
2017. Tento úsek je vybudovaný v polovičnom profile a má
dĺžku 15 km. Jeho uvedením do prevádzky sa doprava smeru-

júca do Poľska presunula na túto cestu. Naša samospráva sa
snaží s firmami, ktoré pracovali na výstavbe 5,5 km úseku D3
v našej obci, o opravu všetkých poškodených ciest a iných
objektov. Niektoré úseky týchto poškodených miestnych komunikácií sa už opravili, ďalšie na pripravujú na rekonštrukciu.
Súčasťou poškodenia objektov sú aj zablatené fasády rodinných domov a poškodené ploty. Preto vyzývame všetkých
našich občanov, ktorí majú poškodené nejaké objekty alebo
znečistené fasády rodinných domov, garáží a iných budov,
aby písomné žiadosti poslali na adresu: Združenie D3 Svrčinovec – Skalité, Hlinská 40, 011 18 Žilina. Bolo by potrebné,
aby ste kópiu žiadosti buď poštou, alebo osobne doručili i na
sekretariát Obecného úradu Čierne. Chceme pomôcť všetkým
občanom pri riešení ich oprávnených požiadaviek. Takýto
postup odporučilo vedenie stavby D3 pri pracovných rokovaniach s našou samosprávou.
Vážení občania,
samospráva našej obce i naďalej monitoruje odvodnenie telesa diaľnice v katastrálnom území našej obce, a to najmä
v súvislosti s prívalovými dažďami.
Budovanie troch trafostaníc
Pokračuje realizácia – výstavba troch trafostaníc v našej obci.
Táto veľmi potrebná stavba zabezpečí dostatok NN napätia
v lokalitách Zágrunie, Slivkov, Mojov, Čerchľa a Doliny. V tejto
súvislosti ďakujem občanom za pochopenie a ústretovosť pri
prevádzaní týchto prác. Niektoré ulice boli počas dňa obmedzené pre pohyb osobnými a nákladnými automobilmi. Všetky
práce súvisiace s výstavbou trafostaníc sa ukončia

v septembri tohto roka. Výstavbu financuje a riadi SSE, a. s.,
Žilina.
Výstavba chodníka od OÚ po záhradu rodinného domu
p. Ignáca Kužmu
V súvislosti s budovaním trafostanice pre osady Čerchľa
a Doliny sa buduje aj nový chodník od obecného úradu po
záhradu p. Ignáca Kužmu. V tomto chodníku budú zabudované vpuste a odvodňovacie potrubie pre povrchovú vodu. Súbežne pri týchto prácach sa do zeme zabuduje 550 m kábla
pre verejné osvetlenie s vyústením na parkovisku Stašovho
cintorína. Existujúce vzdušné vedenie, ktoré je vedené po
betónových stĺpoch, sa premiestni do zeme. Betónové stĺpy sa
v tejto časti nahradia novými oceľovými. Pri týchto prácach sa
napojí NN napätím i päť rodinných domov vedením umiestneným v zemi. Na parkovisku Stašovho cintorína budú dve svietidlá s možnosťou ďalšieho rozšírenia. Na rozšírenie cesty
a stavbu chodníka obec odkúpila od občanov pozemky. Taktiež požiadala Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor,
o odlesnenie a následne o súhlas s výrubom stromov na týchto pozemkoch. Po prevedení všetkých prác vznikne krajšia
a hlavne bezpečnejšia ulica.
Odkúpenie rodinného domu v centre obce
Opätovne chcem poďakovať rodine p. Petra Pureka za ochotu
odpredať tento rodinný dom a taktiež obecnému zastupiteľstvu
za schválenie tohto zámeru. Rodinný dom bol odkúpený
a v súčasnej dobe obec vybavuje majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov k nemu prislúchajúcich. Tieto pozemky sú vo
vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.
Prestavba a nadstavba kultúrneho domu – vytvorenie
12 b. j.
Práce na tomto objekte boli dokončené. Byty boli odovzdané
do užívania od 1. 7. 2017. V tomto termíne sa do tohto objektu
presťahovali potraviny KORUNA, 2 predajne textilu a kaderníctvo. Tento objekt, ktorý v osemdesiatych rokoch budovali
naši spoluobčania, bude po rozsiahlej rekonštrukcii i naďalej
poskytovať služby pre nás. V tejto súvislosti chcem poďakovať
občanom, ktorí ho v minulosti budovali, ale aj všetkým, ktorí
na jeho prestavbe pracovali v súčasnej dobe. Celý objekt 2. 7.
2017 vrátane predajní požehnal veľadôstojný pán farár Peter
Švec. V súčasnej dobe práce pokračujú na vytvorení námestia
v priestore medzi týmto objektom a kostolom. Keďže ide
o veľké množstvo prác – demolačných, stavebných, ale
i odborných, budú prebiehať nielen počas leta, ale aj jesene.
Musí sa odstrániť budova starej školy (odpojiť od plynu, NN
napojenia, pitnej vody), postaviť parkovisko, presunúť autobusová zastávka a vytvoriť odstavný pruh pre autobusy. Náročná
bude aj stavba farebnej vodnej fontány s napojením na inžinierske siete, osadenie nového osvetlenia, lavičiek, výsadba
stromov a okrasných kríkov. Súčasťou tohto námestia bude aj
malé detské ihrisko. Celý priestor bude monitorovaný kame-
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rami z viacerých miest. Vytvorením tohto námestia sa táto
časť našej obce esteticky skrášli.
Detské ihriská
Všetky detské ihriská, ktoré sú v našej obci, prešli dôkladnou
kontrolou. Jednotlivé poškodené segmenty boli vymenené
a nahradené novými. Deti ich môžu bezpečne počas prázdnin,
ako aj v ďalšom období využívať. Opätovne však oznamujeme mládeži, že tieto ihriská sú určené pre deti do 13 rokov.
Návštevné hodiny v letnom období máj – september sú od
8.00 hod. do 21.00 hod. Detské ihrisko nie je určené na stretávanie sa mládeže vo večerných a nočných hodinách, ktorí
tam praktikujú alkoholické párty. V obci je viacero reštauračných zariadení určených na tento účel.
Odpadové hospodárstvo
Vážení občania,
na Slovensku sa vyprodukuje ročne takmer 2 mil. ton komunálneho odpadu. Tento odpad sa triedi, zbiera, zváža, dotrieďuje, recykluje a zhodnocuje. I tak vyše 2/3 z tohto množstva
skončia na skládkach odpadov. Slovensko má pritom povinnosť do roku 2020 triediť a recyklovať 50 % všetkých komunálnych odpadov.
Zákon o odpadoch zaviedol systém rozšírenej zodpovednosti
výrobcov, kedy sa o všetok vytriedený odpad postarajú výrobcovia. Triedenie odpadu teda znamená šetrenie financií aj
zdrojov.
Náklady na komunálny, triedený odpad, na čistotu našej obce
v roku 2016:
náklady na zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
107.126 €
náklady na odvoz triedeného odpadu
4.910 €
ostatné náklady súvisiace s komunálnym odpadom a čistotou
obce
7.000 €
Spolu náklady na čistotu obce
119.036 €
Príjem v rámci komunálneho, triedeného odpadu v roku 2016:
poplatok právnické osoby
poplatok občania
príjem z triedeného odpadu
Spolu príjem:
Rozdiel medzi nákladmi a príjmom:

13.311 €
66.738 €
5.947 €
85.996 €
33.040 €

Poplatky
občania, ktorí neseparujú a chalupári - 18,54 €/osoba/rok, t. j.
1,54 €/mesiac
občania, ktorí separujú
- 15,95 €/osoba/rok, t. j.
1,33 €/mesiac
Na porovnanie: škatuľka cigariet stojí - 3,50 €
Rozdiel medzi nákladmi a príjmom v minulom roku bol
33.040 €. Dotácia obce na jedného občana bola vo výške
7,56 €. Treba pouvažovať nad tým, či obec bude i naďalej
dotovať, t. j. nepriamo podporovať tvorbu zmesového, t. j.
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neseparovaného odpadu. Obyčajne to tak na Slovensku býva,
že čo je lacné, to si nikto neváži. Tieto financie by obec veľmi
potrebovala na dokončenie opráv miestnych komunikácií.
V našich kontajneroch nájdete totiž všetko to, čo tam nepatrí –
kamene, haluze z ovocných stromov, drevené debničky, papierové kartóny, plastové a sklenené fľaše, pokosenú trávu.
Preto je podiel vyseparovaného odpadu taký malý. Najrýchlejšia cesta k zmene prístupu dospelých vedie cez ich deti, ale
i cez poplatky za netriedený, t. j. zmesový komunálny odpad.
V rámci triedeného odpadu v obci sa triedia:
- plasty – 1100 l zberné nádoby žltej farby a priesvitné vrecia – do zberných nádob a vriec je možné ukladať vždy
opláchnuté plasty od nečistôt a bez zvyškov pôvodného
obsahu – fľaše od nápojov, octu, čistiacich prostriedkov,
šampónov, aviváže a tégliky od jogurtov,
- VKM – viacvrstvové kombinované materiály sa ukladajú
do priesvitných vriec – škatule od mlieka a džúsov,
- kovové obaly – priesvitné vrecia – čisté konzervy od potravín, plechovky od nápojov a hliníkové fólie,
- sklo –1100 l zberné nádoby zelenej farby a čierne vrecia.
Do zberných nádob a vriec je možné ukladať vždy
opláchnuté sklo, zbavené nečistôt, biele a farebné sklo,
črepy, fľaše od nápojov, poháre od zaváranín, tabuľové
sklo,
- papier – na území obce je zavedený výmenný zber papiera za toaletný papier,
- textil – v obci je zavedený zber textilu a šatstva kalendárnym zberom a zberom do kovových kontajnerov modrej
farby. Okrem toho obec každoročne organizuje zbierku
nepotrebného a obnoseného šatstva.
Každá obec má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení financovania triedeného zberu s organizáciou zodpovednosti výrobcu –
OZV. Vďaka tomu nefinancujú triedený zber v obciach obyvatelia, ale výrobcovia prostredníctvom OZV. Ak by za triedenie
a prácu so separovaním komunálneho odpadu platila obec,
tak by náklady obce boli ešte väčšie. Zmesový komunálny
odpad platia občania formou miestneho poplatku. Čím viac
komodít a väčšie množstvo sa triedi, tým menej zmesového
komunálneho odpadu ostáva. Akokoľvek sa budú výrobcovia,
OZV aj samosprávy snažiť, vykonávateľom samotného triedenia je však občan.
Predkladáme vám štatistiku vyprodukovaného komunálneho
odpadu za rok 2016.
Množstvo komunálneho odpadu odvezeného na skládku 1232 ton
Vytriedené množstvo - 167 ton, t. j. 13,55 %
Vyprodukované množstvo komunálneho odpadu na osobu za
rok - 282 kg
Opätovne zdôrazňujeme: Triedenie odpadu znamená šetrenie
financií aj zdrojov.
Na území obce je zriadený zberný dvor na zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov pri areáli poľnohos-
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podárskeho družstva v Čiernom. Zberný dvor prevádzkuje
obec od roku 2007.
Otváracie hodiny:
Streda 9.00 hod. – 12.00 hod. 15.00 hod. – 17.00 hod.
Piatok 9.00 hod. – 12.00 hod. 15.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota 10.00 hod. – 12.00 hod. 15.00 hod. – 17.00 hod.
Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:
- papier, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, sklo,
- elektro odpad z domácností,
- batérie a akumulátory,
- obaly a odpady z obalov,
- neobalové výrobky a odpad z nich,
- drobný stavebný odpad,
- odpad z domácností s obsahom škodlivín,
- jedlé tuky a oleje z domácností,
- objemný odpad.
Naša obec má 60 osád, 20 z nich je odľahlých, niektoré sú
položené aj v horskom prostredí. Zber komunálneho odpadu
je preto v týchto častiach obce nutné prevádzať špecificky, t. j.
inak v letnom a inak v zimnom období. Generácie našich občanov, ktoré tu žili v minulosti, do jednotlivých osád vybudovali
cesty – miestne komunikácie. Šírka týchto ciest pre vtedajšiu
dobu a život bola dostačujúca. Ľudia po týchto cestičkách
zvážali seno a úrodu z polí, na furmanských vozoch dovážali
drevo z lesa. Pre súčasný trend života sú tieto úzke cestičky
nepostačujúce. Obci to komplikuje údržbu týchto ciest
v zimnom období a následne aj vývoz komunálneho odpadu.
Preto musíme cez zimu v niektorých častiach obce rozmiestniť
kontajnery. Riešením by bolo, keby občania súhlasili
s rozšírením miestnych komunikácií v týchto osadách a to tak,
že by poskytli malú časť svojej záhrady – pozemku, a tým by
sa rozšírila miestna komunikácia. Preto naša samospráva do
nových vznikajúcich osád na výstavbu rodinných domov projektuje a následne buduje široké prístupové cesty, aby aj
v zimnom období bola zabezpečená riadna údržba
a pravidelný odvoz komunálneho odpadu.
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po úpätí celého kopca a schádza do údolia Čadečka. Na Valoch medzi katastrom obcí Čierne a Skalité je táto cesta
v dĺžke cca 300 m bez živičného povrchu. Tento úsek chceme
majetkovoprávne vysporiadať, odkúpiť od občanov a následne
urobiť asfaltovú cestu. Táto cesta je určená pre turistov
a cyklistov. Navrhujeme, aby z oboch strán bola uzatvorená
pre autá a motorkárov. Opätovne chceme požiadať Pozemkové združenie, s. r. o., Čierne, aby každú ťažbu dreva posudzovalo špecificky. Chceme, aby táto cesta slúžila aj ďalším
generáciám, ktoré tu budú žiť, tzn. našim deťom a vnukom. Jej
poškodenie sa bude veľmi ťažko opravovať, pretože finančné
zdroje sú obmedzené. Predpokladáme, že v budúcnosti
z produktov cestovného ruchu môže i u nás žiť viacero rodín.
Aktivity na Trojmedzí v minulosti vždy rozbiehala naša obec.
Vychádzali od nás, z našej samosprávy, dnes už z týchto
aktivít prosperujú aj českí a poľskí podnikatelia. Preto chceme
aj na našej slovenskej strane vytvoriť vhodné podmienky na
možnosť podnikania. Preto nám ide o vybudovanie siete cyklotrás a ciest smerujúcich na Hrčavu a do Poľska, popri ktorých môžu vzniknúť penzióny so slovenskými, prípadne goralskými produktmi. Preto vás všetkých oslovujeme a žiadame
o šetrné užívanie týchto cyklotrás a ciest. Veľmi ťažko sa získavajú finančné prostriedky na takýto účel. Európske fondy sú
otvorené do roku 2020, potom zostane financovanie investičných zámerov iba na obecnom rozpočte, prípadne na dotácii
zo štátneho rozpočtu. Vieme, že rozpočet Slovenskej republiky je veľmi obmedzený a bude riešiť najmä dostavbu diaľnic,
ktoré sú naplánované do roku 2045 až 2050. Realizácia
a vznik tejto cesty na Valy sa veľmi ťažko presadzovala pri
výstavbe Diaľnice D3. Je pekne urobená a chceme ju prepojiť
s Trojmedzím. Na samotnom Trojmedzí chceme v budúcom
roku s poľským partnerom Gminou Istebna postaviť most.

Odkanalizovanie obce
V rámci projektu Odkanalizovanie Horných Kysúc bolo v našej
obci vyhotovených 724 prípojok. K dátumu 28. 2. 2017 bolo
zrealizovaných 598 napojení, to je 82,60 %. Neustále vyzývame investora stavby Severoslovenské vodárne a kanalizácie,
a. s., Žilina, aby prijal opatrenia na dopojenie všetkých domácností, ktoré boli zahrnuté do tohto projektu. Naša samospráva sa snaží napojiť aj rodinné domy, ktoré do tohto projektu neboli zahrnuté. Ide o územia, ktoré majú v blízkosti možnosť napojenia na vetvu kanalizácie. Chceme tak zlepšiť životné prostredie v ďalších osadách.
Cesta na Valy
Pri výstavbe Diaľnice D3 sa z Vyšného konca od železničnej
stanice smerom na Valy urobila nová asfaltová cesta. Vedie

Rekonštrukcia priestorov v budove OÚ na II. poschodí
Všetky priestory, kde sa nachádzajú kancelárie technických
služieb a úsek výberu poplatkov za TKO, sa touto prestavbou
zmodernizovali. Taktiež rozsiahlou rekonštrukciou prešla
miestnosť, ktorá slúži na zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ale aj na stretnutia záujmových združení. Je vybavená klimatizáciou a videotechnikou. Práce vykonávali zamestnanci technických služieb za pomoci občanov, ktorí pracujú v menších
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obecných službách. Všetci sa pričinili o to, aby nové priestory
boli pekné a plnili svoj účel.
Futbalový oddiel ŠK Čierne
Naši futbalisti, ktorí hrajú 5. ligu, nám urobili veľkú radosť –
jarná časť tejto súťaže bola odohraná vynikajúco. Futbal, ktorý
hrali, mal vysokú úroveň. Tréneri Jozef Privarčák a Roman
Baláž vytvorili veľmi dobrý kolektív. Roman žiaril a sú tam aj
ďalšie vychádzajúce hviezdičky Maroš Krenželák, Marcel Birtus, Tibor Časnocha a Ján Malík. Veľkým oživením pre náš
futbal bola osobnosť a hra Pavla Staňa. Dobrým trendom je,
že do mužstva prechádzajú z dorastu ďalší mladí hráči. Ďakujeme vedeniu ŠK Čierne Jozefovi Čarneckému, Pavlovi Fonšovi a jeho rodine, vedúcemu mužstva Miroslavovi Mikovi,
trénerom mládeže, žiakov a dorastu Štefanovi Cisárikovi
a Františkovi Sloviakovi, ako aj učiteľovi telocviku v základnej
škole p. Jánovi Holákovi. Ďakujeme všetkým hráčom za obetavosť, krásnu hru a veľa strelených gólov, niektoré boli strelené krajšie než v najvyšších európskych súťažiach. Za výsledok – 3. miesto v tejto súťaži ďakujeme a gratulujeme. Taktiež
ďakujeme sponzorom a fanúšikom, ktorí sprevádzali našich, aj
keď sa hralo na súperových ihriskách. Obec Čierne aj cez
takúto propagáciu získala rešpekt a uznanie. Vyslovujem vám
spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a fanúšikmi veľké
poďakovanie za predvedenú hru. Ľudia vďaka vám chodia na
futbal radi a tešia sa na každý váš ďalší zápas. Dúfame však,
že vďaka výbornej hre sa zlepší aj kultúra niektorých fanúšikov
pri zápasoch.
Dobrovoľný hasičský zbor Čierne
Ako sme vás už informovali v minulom čísle týchto novín,
obecné zastupiteľstvo 15. 12. 2016 schválilo na základe dohody predsedov troch hasičských zborov, Čierne-Ústredie –
JUDr. Miroslava Kužmu, Čierne-Vyšný koniec – Františka
Malíka, Čierne Zagrúnie – Jozefa Kubicu, zlúčenie do jedného
subjektu s názvom Dobrovoľný hasičský zbor v Čiernom.
V tejto súvislosti je nutné ešte dokončiť inventarizáciu majetku
pôvodných troch subjektov. Taktiež i spolupráca – družba,
ktorá bola v roku 1958 uzatvorená medzi Hasičským zborom
Čierne-Ústredie a obcou Hrádek ve Slezsku, prechádza na
tento novovzniknutý subjekt a pokračuje. Na budúci rok 2018
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náš DHZ oslávi jubileum – 90. výročie od svojho založenia
a zároveň aj 60. výročie peknej spolupráce s obcou Hrádek ve
Slezsku. Nové vedenie DHZ, ktoré bolo zvolené v decembri
2016, sa ujalo svojej práce veľmi zodpovedne. Svedčí o tom aj
súťaž dobrovoľných hasičských zborov, ktorá bola 9. 7. 2017
v našej obci. Bol to už 15. ročník súťaže o pohár starostu obce
a zároveň aj 5. ročník goralského pohára. Tejto súťaže sa
zúčastnilo 51 hasičských družstiev. Celá súťaž prebehla veľmi
dôstojne a na vysokej úrovni. Chcem poďakovať vedeniu DHZ
a celému kolektívu za príkladnú reprezentáciu našej obce.
Prajeme im veľa elánu a úspechov počas tohtoročného leta na
ďalších kolách goralského pohára. Taktiež im ďakujeme za
veľmi dobrú spoluprácu, za pomoc pri zabezpečení viacerých
kultúrno-spoločenských a športových podujatí v našej obci.
V radoch nášho DHZ sú aj mladí ľudia, ktorí preberajú skúsenosti od dlhoročných členov. Osobitne chcem poďakovať
predsedovi DHZ p. Jozefovi Jurgovi, Ing. Michalovi Jendrišákovi, Miroslavovi Malíkovi a Milanovi Moravcovi za prácu
s mládežou.
Zriadenie novej triedy v Materskej škole Čierne-Ústredie
Zámerom obce Čierne je od 1. 9. 2017 zriadiť a otvoriť novú
triedu v Materskej škole Čierne-Ústredie č. p. 169. Z tohto
dôvodu sme zaslali list rodičom, ktorých deti v roku 2017 dovŕšia vek 3 roky a neboli prijaté do MŠ Čierne-Vyšný koniec
a MŠ Čierne-Ústredie. Rodičia majú možnosť písomne sa
vyjadriť v priebehu mesiaca júl 2017. Podľa záväzného záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ Čierne-Ústredie obec
následne rozhodne podľa zákonných predpisov o otvorení
novej triedy.

Vážení občania,
chcel by som vám všetkým zaželať krásne letné dni
plné slnka, pohody, oddychu a deťom radostné prázdniny bohaté na rôzne dobrodružstvá a zábavu.
Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
25. apríla 2017 sa konalo obecné zastupiteľstvo
v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválil toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Moják, Mgr. Peter
Najdek, Peter Putyra.

2. Zmluvu o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva
k stavebnému objektu SO 818 – 17 Prepojenie stavebných dvorov v celosti od prevádzajúceho: STRABAG, s.
r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava.
3. Zapojenie Obce Čierne do Programu cezhraničnej spolupráce v rámci projektu: „Lávka na Trojmedzí a súvisiace
objekty“.
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4. Odkúpenia pozemku č. KNC 2294 s výmerou 108 m2,
orná pôda za účelom zriadenia výjazdu na cestu I/12
v lokalite U Mrmusov.
5. Ukončenie nájomnej zmluvy bytu č. 13 v bytovom dome
Čierne č. p. 169 s p. Petrom Jendrišákom k 30. 4. 2017
na základe jeho žiadosti.
6. Prenájom bytu č. 13 v bytovom dome Čierne č. p. 169
p. Michalovi Šnircovi, Čierne č. 783, od 1. 5. 2017.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
20. júna 2017 sa konalo obecné zastupiteľstvo v Čiernom.
Po prerokovaní jednotlivých bodov programu poslanci
schválil toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia
OZ.
2. Správu starostu obce o výstavbe v obci a Diaľnici D3
Svrčinovec – Skalité.
3. Správu nezávislého audítora za rok 2016.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu
č. 2/2017.
5. Žiadosti p. Mariany Jurčagovej, Čierne č. 949,
a opätovnú žiadosť p. Anny Petrákovej, PE a PE, Skalité
č. 1180, o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb (v prípade ukončenia nájmu predajne pohrebníctva).
6. Žiadosť Miroslava Kysu, Čierne 1035, o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – Pavľoškov podľa zastavovacieho plánu - RD 2.
7. Žiadosť Juraja Kysu, Čierne 1035, o odkúpenie pozemku
v osade U Boškov – Pavľoškov podľa zastavovacieho
plánu – RD 3.
II. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Najdek, Mgr. Dana Oravcová, Peter Putyra.
2. Úpravu rozpočtu Obce Čierne č. 2/2017 podľa prílohy
č. 1
3. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2016
a predložené návrhy na vyradenie.
4. Plán práce obecnej rady a obecného zastupiteľstva na
II. polrok 2017.
5. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017.
6. Odkúpenie rodinného domu č. p. 157 v k. ú. obce Čierne
podľa znaleckého posudku č. 60/2017 zo dňa 16. 6. 2017
znalca: Ing. František Ščury, Čadečka 2159, 022 01

bude vás zaujímať...
Čadca, za všeobecnú hodnotu stavieb, ktorá je 26.600,€ od vlastníka Petra Purka, bytom 023 13 Čierne č. 762.

7. Začatie konania na odkúpenie parciel KNC 60 – zastavaná plocha s výmerou 357 m2 a KNC 61 – záhrada
s výmerou 299 m2, ktoré sú totožné s časťou parcely
KNE 966/23 od Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava, a KNE 2050/1 od Martiny Turňovej,
bytom Čierne 158, v k. ú. Čierne. Parcely sa nachádzajú
pod a pri rodinnom dome č. p. 157.
8. Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 30201/ZoVB006/2017/Čierne/1019/Zdr/SO341-61 v prospech oprávneného z vecného bremena v zmysle GP č. 8/16 na parcelách:
a) LV č.2830, poradie B na LV – 1, parcela č. KNE –
7076/1, celková výmera pozemku 582 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/1, číslo
podielu podľa FP – 18, výmera dielu podľa GP – 147,
výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel Povinného 147,00 m2 výška jednorázovej náhrady pripadajúca
na spoluvlastnícky podiel povinného – 560,07 EUR,
b) LV č.2830, poradie B na LV – 1, parcela č. KNE –
7076/1, celková výmera pozemku 582 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/1, číslo
podielu podľa FP – 19, výmera dielu podľa GP – 5, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel Povinného
5,00 m2 výška jednorázovej náhrady pripadajúca na
spoluvlastnícky podiel povinného – 19,05 EUR,
c) LV č.2830, poradie B na LV – 1, parcela č. KNE –
7089/5, celková výmera pozemku 141 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/1, číslo
podielu podľa FP – 20, výmera dielu podľa GP – 18,
výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel Povinného 18,00 m2 výška jednorázovej náhrady pripadajúca
na spoluvlastnícky podiel povinného – 68,58 EUR,
d) LV č.2830, poradie B na LV – 1, parcela č. KNE – 7093,
celková výmera pozemku 2672 m2, druh pozemku –
ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/1, číslo podielu podľa FP – 21, výmera dielu podľa GP – 10, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel Povinného
10,00 m2 výška jednorázovej náhrady pripadajúca na
spoluvlastnícky podiel povinného – 38,10 EUR,
Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel Povinného
celkom 180,00 m2, výška jednorázovej náhrady pripadajúca na spoluvlastnícky podiel povinného – 385,80 EUR,

Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného strpieť
na nehnuteľnosti:
-

vstup oprávneného z vecného bremena alebo ním
poverených osôb na nehnuteľnosť za účelom umiestnenia inžinierskych sietí – NN 22 kV vedenia Oprávneného z vecného bremena, objekt 341-61 Prípojka
VN 22 kV pre odpočívadlá Čierne na časti nehnuteľnosti,
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-

umiestnenie a prevádzkovanie (vrátane opráv, údržby, kontroly, modernizácie a výmeny) inžinierskych
sietí – VN 22 kV Oprávneného z vecného bremena,
Obj. 341-61 Prípojka VN 22 kV pre odpočívadlá Čierne na časti nehnuteľnosti,

-

vstup, prechod a prejazd oprávneného z vecného
bremena a jeho zamestnancov a vozidiel Oprávneného z vecného bremena a jeho zamestnancov za účelom údržby a opravy predmetného zariadenia, pričom
toto oprávnenie sa vzťahuje na nehnuteľnosť
v rozsahu zakreslenom v GP č. 8/16.

9. Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 30703/VB001/2017/Čierne/1019/611-54/RumDa v prospech Oprávneného z vecného bremena v zmysle GP č. 3/17 na
parcele LV č.2830, poradie B na LV – 1, parcela č. KNE –
7026/1, celková výmera pozemku 716 m2, druh pozemku –
ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/1, výmera dielu
podľa GP – 15, Jednotková hodnota VB 2,76 €/m2, Celková
hodnota VB v € – 41,40 EUR.

Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného strpieť
na nehnuteľnosti:
- umiestnenie a prevádzkovanie (vrátane opráv, údržby, kontroly, modernizácie a výmeny) prípojky NN pre
osvetlenie komôrky mosta v km 24,000 D3 v rozsahu
vymedzenom Geometrickým plánom č. 3/17 na vyznačenie vecného bremena zo dňa 23. 1. 2017, vyhotoveného firmou GEOMETRA, s. r.o., Námestie
svätej Anny 21, 911 01 Trenčín, úradne overeného
Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pod
č. 108/2017 dňa 9. 2. 2017,
-

strpieť prechod a prejazd Oprávneného za účelom
údržby a opravy predmetného zariadenia, pričom toto
oprávnenie sa vzťahuje na nehnuteľnosti v rozsahu
zakreslenom v GP č. 3/17.

10.
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektu Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (kód výzvy: IROP–PO2-SC2222016-13), ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom obce Čierne a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierne na roky 2015 2022.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP

bude vás zaujímať...

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5%
z predloženého projektu, t. j. 5.385,83 €.
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce Čierne.
11.
a) Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektu Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských učební v ZŠ Čierne – Ústredie, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách (kód výzvy: IROP–PO2-SC2222016-13), ktorého ciele sú v súlade s platným Územným
plánom obce Čierne a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierne na roky 2015 –
2022.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci vo výške 5%
z predloženého projektu, t. j. 2.098,88 €.
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených
výdavkov z rozpočtu obce Čierne.
12. Finančný príspevok základnej organizácii Slovenského
zväzu včelárov v Čadci, IČO: 00178349, na základe ich
žiadosti vo výške 200,- €.
13. Odpredaj pozemku KNC 1969/1 zastavaná plocha
s výmerou 304 m2 v katastrálnom území obce Čierne
v sume 15,-/1m2 spoločnosti VAMITE, s. r. o., 023 13
Čierne 1192, IČO: 46040412.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je spojený so susediacou nehnuteľnosťou v priamom spojení a obec vzhľadom na jeho
situovanie nemá k nemu umožnený prístup, čím je na
účely obce nevyužiteľný.
14. Kúpnu zmluvu č. 30201/KZ-209/2016/Čierne/1019/
Zdr/DTZ medzi Obcou Čierne ako predávajúcim
a Národnou Diaľničnou spoločnosťou, a. s., Dúbravská
cesta 14, 841 04 Bratislava, ako kupujúcim na odpredaj
pozemkov:
a) LV č.1313, parcela č. KNE – 4833/28, celková výmera
pozemku 8 m2, druh pozemku – Zastav. plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel - 1/1, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 8,00 m2,
b) LV č.5594, parcela č. KNE – 6508/154, celková výmera
pozemku 76 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/360, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,2111 m2,
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c) LV č.3852, parcela č. KNE – 6508/157, celková výmera
pozemku 8 m2, druh pozemku – ostatná plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/60, výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 0,1333 m2,
Cena odpredávaných nehnuteľností je 10,188 €/1m2, čo
je spolu 85,01 €.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Pozemky boli dodatočne použité pri realizácii stavebných
objektov stavby Diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité
a priamo súvisia s v minulosti vykúpenými pozemkami
NDS, a. s., Bratislava.

15. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektu: „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“, realizovaného v rámci 23. výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov (kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2017-23).
16. Ukončenie nájmu bytu č. 10 v budove č. p. 169 s p. Katarínou Slončíkovou, bytom Čierne 169/10, k 30. 6. 2017.
17. Prenájom bytu č. 10 v budove č. p. 169 p. Veronike
Špirkovej, bytom Čierne č. 173, od 1. 7. 2017.
18.
a) V súlade s § 2 Opatrenia MF SR zo dňa 23. 4. 2008
č. 01/R/2008 o regulácii nájmu cien bytov výšku nájomného v bytovom dome Čierne – Vyšný koniec
č. 641 – 12 b. j. vo výške 2,50 €/1m2 podlahovej plochy mesačne.
b) V súlade s §18 zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov tvorbu fondu opráv vo výške
0,36 €/1m2 podlahovej plochy bytu.
19. Nájomcov bytov od 1. 7. 2017 v 12 b. j. Čierne - Vyšný
koniec č. p. 641 nasledovne:
Garsónky (č. 4, č. 8)
a) Anna Jurgová, Čierne 651
b) Milan Michalík, Čierne
2-izbové menšie byty (č.5, č. 6, č. 10, č. 11)
a) Jaroslav Fonš, Čierne 778
b) Lenka Jurgová, Čierne 602
c) Žaneta Krenželáková, Čierne 187
d) Miroslav Cyprich, Svrčinovec 609

bude vás zaujímať...
2-izbové väčšie byty (č. 3, č. 7, č. 9, č. 12)
a) Katarína Slončíková, Čierne 750
b) Monika MoravcováTrlíková, Čierne 784
c) Ivana Jašurková, Čierne 763
d) Mgr. Dominika Oravcová, Čierne 619
Bezbariérové byty: (č.1, č. 2)
a) Zuzana Švancárová, Čierne 783
b) Nikola Kullová, Čierne 769

20. Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 641 od
1. 7. 2017 spoločnosti KORUNA, s. r. o., Bytčianska 114,
010 03 Žilina, za účelom prevádzkovania predajne potravín.
21. Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 641 –
nebytový priestor č. 1 od 1. 7. 2017 p. Renáte Papíkovej,
Čierne č. 510, za účelom zriadenia prevádzky kaderníctva.
22. Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 641 –
nebytový priestor č. 2 od 1. 7. 2017 p. Emílií Kubicovej,
Čierne č. 1036, za účelom prevádzkovania predajne textilu a obuvi.
23. Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 641 –
nebytový priestor č. 3 od 1. 7. 2017 p. Antonovi Kubaňovi, Čierne č. 526, za účelom prevádzkovania kancelárie
kominárstva a predajne textilu.
III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Žiadosť p. Oľgy Gettinovej, Čierne č. 726 o prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 641 na prevádzkovanie pohrebnej služby „Harmónia“.
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
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čierne
č. 1/2014 o nájme nebytových priestorov a dočasnom užívaní
pozemkov vo vlastníctve obce Čierne.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Nebezpečenstvo požiaru
S príchodom slnečných a teplých dní v letnom období dochádza na poľnohospodárskom a lesnom fonde každoročne
k požiarom, ktoré spôsobujú veľké škody.
V drvivej väčšine prípadov býva príčinou vzniku požiarov lesných a trávnatých porastov práve ľudská nedbanlivosť, nedodržiavanie protipožiarnych bezpečnostných opatrení a v neposlednom rade podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri
používaní otvoreného ohňa (zakladanie ohňa, fajčenie, vypaľovanie trávnatých porastov a pod.).
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý
povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2, písm. b), c) a e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom
pásme zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov
v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme
hliadkovaciu činnosť; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov
a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase
nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia
s ohlasovňou požiarov,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od
plochy lesných porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd
hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
a) urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého
odpadu z blízkosti objektov,
b) vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
c) prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a
zvážnic pre hasičskú techniku,
- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné
vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a
zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
Marta Jašurková
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V nebi máme Matku
Drahí bratia a sestry, začal by som slovami, ktoré povedal Sv. Otec František v máji tohto roka vo Fatime pri príležitosti osláv storočnice fatimských zjavení, ale
i kanonizácie (svätorečení) dvoch fatimských pastierikov
Františka a Hyacinty: „Milí pútnici, v nebi máme Matku.
Zhromaždení ako deti okolo nej žijeme z nádeje, ktorá sa
opiera o Ježiša.“ Tieto slová Svätého Otca Františka
vychádzajú z evanjelia a povedal ich Pán Ježiš učeníkovi Jánovi, keď zomieral na kríži: „Hľa, tvoja matka,“
a predtým svojej matke Márii povedal: „Hľa, tvoj syn“
(porov. Jn 19,26-27). V učeníkovi Jánovi odovzdal Pán
Ježiš svoju matku Máriu za matku nám všetkým, ktorí
v neho veríme a snažíme sa ho nasledovať, čiže celej
Cirkvi. Preto Máriu označujeme aj titulom Mária Matka
Cirkvi. A tak v nebi máme skutočne Matku, ktorá nás
miluje a s materskou starostlivosťou sa stará
o nás, svoje deti, ktoré ešte putujeme po tejto zemi smerom k nebeskému Otcovi.
Matka vždy predstavuje lásku, ktorá sa daruje,
a učeník lásku, ktorá je prijímaná. Aj keď žiť môžeme iba
vtedy, keď milujúca láska je milovaná a milovaná láska
zas miluje. Preto je pre nás nesmierne dôležité, aby sme
na veľkú lásku Boha nášho Otca i na lásku našej Matky
Márie odpovedali svojou malou, neraz krehkou ľudskou
láskou.
V týchto dňoch bola dokončená krásna mozaika
v mariánskej svätyni na hore Živčáková, ktorá nesie titul
Kostol Panny Márie Matky Cirkvi, od svetoznámeho kresťanského umelca, jezuitu Marka Ivana Rupnika. Nájdime
si možno v tomto prázdninovom a dovolenkovom čase
príležitosť navštíviť toto požehnané miesto, kde budeme
nielen obdivovať a meditovať nad spomínanou mozaikou, ale kde zostaneme v tichosti a v modlitbe so svojím Bohom,
ktorý sa nám chce prihovoriť. Tu môžeme načerpať nové sily, tu si možno aj plnšie uvedomíme skutočnosť, že v nebi máme milujúceho Boha Otca, ale i Matku, ktorá nás chce ako svoje deti chrániť. Pápež František hovorí, že „pútnické miesta
sú dnes nezastupiteľnou príležitosťou pre evanjelizáciu“. Tu si teda môžeme posilniť a prehĺbiť našu vieru.
Takto posilnení a povzbudení hovorme potom o tom ostatným. Nenechajme si radostnú zvesť iba pre seba. Koľko
ľudí potrebuje počuť tieto slová nádeje o milujúcom Bohu Otcovi a milujúcej nebeskej Matke. Mons. Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, hovorí: „Evanjelizácia neznamená zostať uzavretí v sebe samých,
evanjelizácia znamená ísť smerom k druhým. Cirkev, ktorá chápe, že musí vyjsť zo seba samej a musí zachytiť každého
muža a každú ženu tam, kde sa nachádzajú. Skúsenosť ticha a modlitby sa stáva cestou k evanjelizácii, pretože ide smerom k iným a pomáha hlavne objaviť zmysel túžby po Bohu.“ Pomôžme iným pochopiť a objaviť cez svoje svedectvo života, že túžba po láske, dobre, kráse, šťastí, ale i nespokojnosť, ktorú niekedy prežívame v srdci, je vlastne túžbou po Bohu.
Prajem vám všetkým požehnaný čas prázdnin a dovoleniek i ochranu našej nebeskej Matky.
Peter Švec, farár
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Základná škola Čierne - Ústredie
Around the World
Kto by nechcel cestovať po svete? Vidieť nové veci, zvláštne
veci, krásne veci… Žiakom našej školy to bolo umožnené formou
činoherného anglicko-slovenského divadelného predstavenia.
Dvaja bratia z dedinky, aké sú len u nás, zdedili zázračný stroj,
ktorý ich vie presunúť kamkoľvek na svete, ale aj v čase. A tak
sa pre nich začína cesta plná dobrodružstiev po krajinách, o
ktorých sa im len snívalo. Na svojej výprave spoznávajú nové
kultúry, zvyky a tradície. Naši hrdinovia sa popri rôznych humorných dobrodružstvách naučili pomáhať druhým a podarilo sa im
zachrániť svet. Zámerom hry bolo, aby deti pochopili, že všetci
sme len ľudia a môžeme si pomáhať, aj keď si úplne nerozumieme. Detský smiech sa niesol sálou kultúrneho domu a deti si
okrem úsmevu na tvári odniesli aj nové poznatky z geografie a
environmentálnej výchovy, a to, samozrejme, v jazyku, ktorý
spája všetkých ľudí na svete.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ-Ústredie

Kyberpriestor neohrozí môj reálny svet
Žiaci 8. a 9. ročníka sa v mesiaci máj zúčastnili besedy s veľmi
aktuálnou témou Kyberšikana. Prednášku si pre nás pripravili
žiačky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci.
Prostredníctvom inovačných a aktivizujúcich metód a pomocou
rôznych aktivít sa naši žiaci dozvedeli, že s rozšírením IKT sa aj
výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia.
Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov
na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa
objavuje v inom priestore. Takáto forma šikanovania sa môže
často javiť iba ako druh neškodnej zábavy. Na našej škole sa
počas hodín informatiky snažíme žiakov pravidelne informovať o
negatívach využívania moderných technológií, ale veríme, že
v podaní 4 šikovných stredoškoláčok sme im túto aktuálnu
tematiku priblížili pre nich vo veľmi zaujímavej a netradičnej
podobe.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ-Ústredie

Najlepší rok v histórii športu v ZŠ Čierne – Ústredie
Takto môžeme charakterizovať vydarený školský rok 2016/2017.
Darilo sa nám hlavne v malom futbale a v atletike. Skúsme to
rozmeniť na jednotlivé výsledky. Po výbornom 2. mieste starších
chlapcov na Mikulášskom turnaji ZŠ v Krásne nad Kysucou prišli
ďalšie tri druhé miesta v okresnom meradle v malom futbale.
Mladšie dievčatá (A.Hajtmanová, A.Gelačáková, L.Stráňavová,
K.Širancová, A.Rudinská, M.Vojčiniaková, E.Rebrošová,
S.Truchliková, V.Matejčíková) staršie dievčatá (M.Časnochová,

V.Babušková,
D.Cyprichová,
P.Urbaníková,V.Stráňavová,
B.Padychová,V.Kullová, N.Štefániková, N.Jurgová,V.Taranová)
starší chlapci (M.Teplan, J.Teplan, D.Kužma, A.Baculák,
R.Kubica, P.Koričár, L.Balamucký, S.Jurga, L.Klužák,
J.Kavuliak).
Medzitým stihli starší žiaci suverénne vyhrať obvodové kolo, kde
s veľkým prehľadom vyradili okolité dediny Skalité, Svrčinovec
a večného rivala Vyšný koniec. Bez straty jediného bodu ovládli
turnaj v rámci MDD v Skalitom. Obrovský úspech, 3. miesto,
dosiahol M.Teplan na Majstrovstvách Slovenska v Trnave
v skákaní na švihadle. Takmer 4000 skokov hovorí za všetko.
Nedala sa zahanbiť ani atletika. Aj v tomto športe sme dosiahli
zopár pozoruhodných výsledkov v rámci okresu i kraja. Majstrovstvá okresu Čadca :
1. miesto – J. Krišťak (60 m), J.Teplan – (300 m), R.Kubica –
(1000 m), J. Krišťak (skok do diaľky),
4. miesto – M.Teplan (60 m).
Súťaž družstiev chlapcov –
2. miesto. Krajské majstrovstvá 2. miesto – J.Teplan (300 m) ,
3.miesto – R.Kubica (1000 m),
6.miesto – J.Krišťak (skok do diaľky),
7. miesto – M.Teplan (skok do diaľky),
8. miesto – J.Krišťak (60 m).
Ďakujeme všetkým žiakom za vynikajúcu reprezentáciu školy
i našej obce.
Mgr. Daniel Drastich, ZŠ Ústredie

Protidrogový vlak
26. apríla 2017 sa naši deviataci zúčastnili prehliadky
v protidrogovom vlaku v Čadci. Projekt REVOLUTION TRAIN je
unikátnym nástrojom, ktorý rozširuje doterajšie prístupy a metódy
primárnej a protidrogovej prevencie. Je to špeciálne vybavená
multimediálna vlaková súprava, ktorá formou interaktívnej
metódy a zážitkového vzdelávania prináša úplne nové poňatie
primárnej protidrogovej prevencie. Cieľom je prostredníctvom
zapojenia všetkých ľudských zmyslov zapôsobiť na osobnosť
návštevníka vlaku a efektívnym spôsobom tak ovplyvniť jeho
pohľad na legálne a nelegálne drogy. Žiaci po prehliadke
odchádzali plní dojmov. Určite si odniesli aj nové poznatky z tejto
oblasti. Verím, že si vo svojom živote dokážu vybrať tie správne
hodnoty.
Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Anna Sulková
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Škola v prírode
Už druhýkrát sme sa vybrali do školy v prírode. Štyri dni sme
strávili v prekrásnom prostredí národného parku v Malej Fatre.
V tomto roku sme desiati štvrtáci a sedemnásti tretiaci vymenili
rušný život v škole, v rodine a medzi rovesníkmi, kde treba byť
často hluční, rýchli a bojovať o svoje miesto, za les, tiesňavy,
bystriny, kvietky a lúky. Aby sme tieto krásne veci okolo seba
mohli vnímať, museli sme sa stíšiť, naučiť sa mlčať a v tichosti
čakať. Po národnom parku sme kráčali pomaly a rozprávali sme
sa o tom , čo sme práve videli. Tak nám navždy zostala
v pamäti rozhľadňa Terchovské srdce a náučný chodník,
Tiesňavy, Jánošíkove diery, symbolický cintorín, Snilovské sedlo
a Veľký Kriváň. Udychčaní a spotení sme stúpali cez
kosodrevinu a okolo rozkvitnutých lúk na najvyšší vrch Malej
Fatry, až sa nám naskytol nádherný výhľad na dolinu. Pre
niekoho nič zvláštne, kto je zdatný turista. Pre nás, začínajúcich
turistov, je to náš osobný výškový rekord.
Bolo nám super a za školu v prírode ďakujeme pani učiteľkám.
Spoznali sme časť Slovenska, rozprávali sme sa a boli sme
spolu.
Tretiaci a štvrtáci zo ZŠ Čierne-Ústredie

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Výsledky žiakov v školskom roku 2016/2017,
športové aktivity:
Výsledky žiakov:
Turnaj neregistrovaných hráčov – stolný tenis – II. ročník –
15.10.2016 – telocvičňa ZŠ Žarec, Čadca
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Patrik MIKO
Michael ZAKUCIA
Patrik CYPRICH

4.A
8.B
8.B

Školské majstrovstvá okresov Čadca a KNM žiakov a žiačok v
zrýchlenom šachu – 4.11.2016 – Dom Kultúry Čadca, počet
zúčastnených hráčov bol 55
15. miesto
22. miesto
24. miesto
30. miesto
31. miesto
32. miesto
42. miesto
50. miesto

Marek LAŠ
Filip BOHÁČIK
Jakub MITRENGA
Patrik MAJCHRÁK
Miriam MIKOVÁ
Michael ZAKUCIA
Tomáš KULLA
Tobiáš JURGA

9.B
8.B
9.A
8.A
6.A
8.A
6.A
8.B

Futbal žiakov ZŠ – okresné kolo – 16.11.2016 – mestská športová hala Pratex Čadca – umiestenie – 4. miesto
Zoznam žiakov – Juraj KUBICA, Jakub MITRENGA – 9.A, Peter
BÁRÁNY, Damián BENKO, Martin MIHALDA, Marcel KÔNOPKA
– 8.A, Marián JENDRIŠÁK, Patrik CYPRICH – 8.B, Ondrej
MITRENGA – 7.A
Stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ – okresné kolo – 30.11.2016 –
športová hala Čadca:
Umiestnenie žiaci: Michal KLUŠÁK (9.A), Marián JENDRIŠÁK
(8.B), Michael ZAKUCIA (8.B), Patrik MIKO (4.A) – 4. miesto
Umiestnenie žiačky: Miriam MIKOVÁ (6.A), Alica NAJDEKOVÁ
(8.A), Elena BESTVINOVÁ (8.A), Linda NAJDEKOVÁ (7.A) –
1. miesto – postup na krajskú súťaž
Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ – okresné kolo – 1.12.2016 – ZŠ
M.R. Štefánika, Čadca – 1. miesto
Regionálne kolo – 1.12.2016 – ZŠ M.R. Štefánika, Čadca –
1. miesto – postup na krajskú súťaž
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Krajské kolo – 6.12.2016 – ZŠ s MŠ Hurbanova Martin – 3. miesto. Zoznam žiakov: Filip JURGA, Daniel ĽOCH, Peter KRENŽEL,
Katarína PRIEČKOVÁ, Alžbeta POKRIVKOVÁ, Aneta KOPÁSKOVÁ, Ela KLANDUCHOVÁ, Kristína BALÁŽOVÁ, Patrik MIKO,
Barbora POKRIVKOVÁ – žiaci 4.A, Lukáš MICHALÍK – 3.A
Vianočné plávanie – 7.12.2016 – Krytá plaváreň Čadca
3. miesto – prsia, 5. miesto – kraul Aleš BALAMUCKÝ (8.A)
9. miesto – prsia Michal KLUŠÁK (9.A)
8. miesto – prsia Gabriela PAŠTRNÁKOVÁ (7.A)
6. miesto – prsia Nikola SLICHOVÁ (9.A)
Stolný tenis žiakov a žiačok – 13.12.2016 – školské kolo – ZŠ
s MŠ Čierne - Vyšný koniec
Mladšie žiačky:
1. miesto
Ela KLANDUCHOVÁ
2. miesto
Izabela LAŠOVÁ
3. miesto
Sigrid GRAUSOVÁ
Mladší žiaci
1. miesto
Patrik MIKO
2. miesto
Lukáš MICHALÍK
3. miesto
Kristián LIESKOVAN
Staršie žiačky
1. miesto
Miriam MIKOVÁ
2. miesto
Elena BESTVINOVÁ
3. miesto
Nela NAJDEKOVÁ
Žiaci 6. a 7. ročníka
1. miesto
Matej KULLA
2. miesto
Marcel SERAFÍN
3. miesto
Daniel JURČÍK
Žiaci 8. a 9. ročníka
1. miesto
Michal KLUŠÁK
2. miesto
Marián JENDRIŠÁK
3. miesto
Patrik CYPRICH

4.A
5.A
5.A
4.A
3.A
3.A
6.A
8.A
8.A
7.A
6.B
6.A
9.A
8.B
8.B

Stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ – 23.02.2017 – krajské kolo –
športová hala Čadca – umiestnenie – 7. miesto
Žiačky: Miriam MIKOVÁ (6.A), Alica NAJDEKOVÁ (8.A), Elena
BESTVINOVÁ (8.A), Nela NAJDEKOVÁ (8.A)
Vybíjaná žiačok – 20.03.2017 – kvalifikácia do okresného kola –
ZŠ Čadca – Podzávoz – umiestnenie – 2. miesto
Žiačky: Jessica ŠMATLAVOVÁ, Barbora TATARKOVÁ (6.B),
Vanesa KRENŽELOVÁ, Miriam MIKOVÁ, Viktória KOPEROVÁ,
Viktória GANDERÁKOVÁ (6.A), Aneta KYRISOVÁ, Gabriela
PAŠTRNÁKOVÁ, Simona HÁZYOVÁ, Barbora ODROBIŇÁKOVÁ, Paulína ČANECKÁ, Linda NAJDEKOVÁ (7.A)
Atletická liga mladších a najmladších žiačok – športová hala
Čadca, škvarová dráha pri FK Čadca
Jednotlivé kolá:
1. kolo – 08.02.2017
2. kola – 29.03.2017
3. kolo – 17.05.2017
Celkové umiestnenie – 3. miesto

školstvo

Žiačky: Linda NAJDEKOVÁ, Gabriela PAŠTRNÁKOVÁ, Aneta
KYRISOVÁ, Paula ČANECKÁ (7.A), Vanesa KRENŽELOVÁ,
Miriam MIKOVÁ (6.A)
Šach 4-členných zmiešaných družstiev ZŠ – Majstrovstvá SR –
11.4.2017 – Zakamenné – 15. miesto, počet zúčastnených škôl
bol 42.
Žiaci: Patrik MIKO – individuálne na 2. mieste / 4. šachovnica
(4.A), Miriam MIKOVÁ – individuálne na 5. mieste / 3. šachovnica (6.A), Tobiáš JURGA (8.B), Patrik MAJCHRÁK (8.A)
Konečné poradie žiakov po 7 kolách, ohodnotených bolo 150
miest:
11. miesto
14. miesto
127. miesto

Miriam MIKOVÁ
Patrik MIKO
Patrik MAJCHRÁK

6.A
4.A
8.A

Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonalds Cup – kvalifikácia do
okresného kola – 03.05.2017 – umelá tráva pri ZŠ Svrčinovec –
1. miesto – postup na okresné kolo
Žiaci: Jozef BACULA, Andrej GROCHÁL, Kristián LIESKOVAN,
Lukáš MICHALÍK (3.A), Alex BAŇAS, Filip JURGA, Daniel
ĽOCH, Patrik MIKO, Alžbeta POKRIVKOVÁ, Barbora POKRIVKOVÁ (4.A)
Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonalds Cup – okresné kolo –
05.05.2017 – telocvičňa ZŠ J. A. Komenského Čadca – 1. miesto
– postup na krajské kolo
Žiaci: Lukáš MICHALÍK (3.A), Filip JURGA, Daniel ĽOCH, Patrik
MIKO, Alžbeta POKRIVKOVÁ, Barbora POKRIVKOVÁ (4.A)
Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonalds Cup – krajské kolo –
11.05.2017 – umelá tráva pri ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin –
6. miesto
Žiaci: Lukáš MICHALÍK, Jozef BACULA (3.A), Filip JURGA, Daniel ĽOCH, Patrik MIKO, Alžbeta POKRIVKOVÁ, Barbora POKRIVKOVÁ (4.A)
Malý futbal mladších žiakov ZŠ – Školský pohár SFZ – kvalifikácia do okresného kola – 12.05.2017 – umelá tráva pri ZŠ Svrčinovec – 3. miesto
Žiaci: Marián BALLON, Branislav KUBICA, Tomáš PADYŠÁK,
Miroslav TRLÍK (5.A), Marek FONŠ, René KUBIC, Marcel SERAFÍN (6.B), Daniel JURČÍK, Branislav POKRIVKA (6.A)
Malý futbal žiakov ZŠ – Futbal Cup – kvalifikácia do okresného
kola – 19.05.2017 – umelá tráva pri ZŠ Svrčinovec – 4. miesto
Žiaci: Ondrej MITRENGA (7.A), Damián BENKO, Marcel KONÔPKA (8.A), Patrik CYPRICH, Marián JENDRIŠÁK (8.B), Juraj
KUBICA, Jakub MITRENGA (9.A)
Atletika žiačok a žiakov ZŠ – okresné kolo – 24.05.2017 - škvarová dráha pri FK Čadca
Žiaci: Aleš BALAMUCKÝ (8.A), Patrik CYPRICH, Michael ZAKUCIA (8.B), Martin MIHALDA (8.A), Ondrej MITRENGA (7.A) –
17. miesto
Žiačky: Elena BESTVINOVÁ, Alica NAJDEKOVÁ (8.A), Paula
ČANECKÁ, Aneta KYRISOVÁ, Linda NAJDEKOVÁ, Gabriela
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PAŠTRNÁKOVÁ (7.A), Vanesa KRENŽELOVÁ, Miriam MIKOVÁ
(6.A) – 10. miesto
Medzinárodný deň detí – 26. 05. 2017 – telocvičňa, umelá tráva
a areál pri Základnej škole s materskou školou Skalité - Kudlov
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Tobiáš JURGA, (8.B) – 8. miesto
Dievčatá do 15 rokov:
Miriam MIKOVÁ, (6.A) – 2. miesto
Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ, 3. miesto – Martin

Žiaci:
Futbal - chlapci: Damián Benko, Marcel Konôpka (8.A), Patrik
Cyprich (8.B), Matúš Kultán, Ondrej Mitrenga, Matej Pokrivka
(7.A), Marcel Serafín, René Kubic (6.B), Branislav Padyšák (6.A)
– 4. miesto
Vybíjaná – dievčatá: Vanesa Krenželová, Miriam Miková (6.A),
Erika Lašová, Aneta Tatarková, Nina Baňásová (9.A), Alica Najdeková, Elena Bestvinová (8.A), Paulína Čanecká, Simona Házyová, Linda Najdeková, Gabriela Paštrnáková, Aneta Kyrisová
(7.A) – 1. miesto
Prekážková dráha – chlapci + dievčatá: Adam Kubica, Daniel
Jurčík, Viktória Ganderáková, Viktória Koperová (6.A) – 1. miesto
Hod na cieľ: Filip Jurga, Lucia Vorková (4.A) – neumiestnili sa
Súťaž na kolobežkách: Peter Krenžel, Ela Klanduchová (4.A) –
neumiestnili sa
Stolný tenis žiakov a žiačok – 23. 05. 2017 a 31. 05. 2017 –
školské kolo – ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec
Chlapci:
1. miesto
2. miesto
3. miesto
Dievčatá:
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Michal Klušák
Patrik Miko
Jozef Čopko

9.A
4.A
6.A

Miriam Miková
Linda Najdeková
Elena Bestvinová

6.A
7.A
8.A

Športový päťboj – družobná akcia so školou Szkola Podstawowa
NR 1 – 06. 06. 2017 – ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec
Disciplíny: prekážková dráha, streľba zo vzduchovej pištole,
jazda na kolobežke, jazda na bicykli, vedomostný test
Žiaci: Lucia VORKOVÁ, Barbora POKRIVKOVÁ, Daniel ĽOCH,
Peter KRENŽEL (4.A) – 1. miesto
13. ročník šachového turnaja – Mostecká věžička – 07. 06. 2017
– sokolovna TJ Sokol Mosty u Jablunkova
Žiaci:
Patrik MIKO, (4.A) – 1. miesto (kategória 4. – 5. ročník)
Miriam MIKOVÁ, (6.A) – 5. miesto (kategória 6. – 7. ročník)
Patrik MAJCHRÁK, (8.A) – 6. miesto (kategória 8. – 9. ročník)
Marek LAŠ, (9.A) – 7. miesto (kategória 8. – 9. ročník)
Medzinárodný šachový turnaj – 18. 06. 2017 – Kultúrny dom
Čierne
Chlapci do 10 rokov:
Patrik MIKO, (4.A) – 3. miesto
Chlapci do 15 rokov:
Filip BOHÁČIK, (8.B) – 4. miesto
Patrik MAJCHRÁK, (8.A) – 7. miesto

Výborná práca učiteliek prvého stupňa sa odzrkadlila vo výsledkoch žiakov
Testovanie 5-2016 opätovne potvrdilo kvalitnú prípravu žiakov
učiteľmi prvého stupňa, ako i aktívny prístup žiakov získavať
nové vedomosti. Svedectvom sú výsledky celoslovenského merania. V testovaní mali žiaci možnosť preukázať svoje vedomosti
od 1.- 4. ročník ZŠ z matematiky a slovenského jazyka.
Výsledky:
Základné údaje

MAT

SJL

Priemerná úspešnosť školy ( v %)

70,9%

74,3%

Priemerná úspešnosť v SR – národný 62,3%
priemer ( v %)

63,1%

Rozdiel priemernej úspešnosti školy + 8,6%
oproti národnému priemeru (v%)

+ 11,2%

Vyučujúci, ktorí pripravovali žiakov z MAT a SJL na prvom stupni:
Mgr. Katarína Mitrengová, Mgr. Jana Špiláková
Výsledky najúspešnejších žiakov:
Matematika 5.A:
Tomáš Krčmárik
100 % úspešnosť
Matúš Kotyra
93,3 % úspešnosť
Lucia Martausová
90 % úspešnosť
Branislav Kubica
90 % úspešnosť
Slovenský jazyk 5.A:
Simona Fonšová
96,7 % úspešnosť
Kristína Házyová
96,7 % úspešnosť
Tomáš Krčmárik
93,3 % úspešnosť
Iza Karolína Čáková 90 %
úspešnosť
Klára Kubicová
90 %
úspešnosť
ZRŠ Mgr. Dana Oravcová
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Testovanie – 9 opäť v záporných číslach
Už tretí rok
škola eviduje
záporné výsledky žiakov
v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka
z matematiky a druhý rok i zo slovenského jazyka. Čo spôsobuje
tento prepad napriek plnej kvalifikovanosti vyučovania? Slabá
príprava žiakov na vyučovanie? Zlá školská reforma? Nevhodné
klasické a inovatívne metódy? Slabá čitateľská gramotnosť?
Normatívne financovanie? Odpovede na otázky budú predmetom
rokovaní na predmetových komisiách a pedagogických radách
už v septembri nového školského roka.
Aké výsledky dosiahli žiaci deviateho ročníka v apríli 2017, uvádzame v prehľade.
Základné údaje

MAT

SJL

Priemerná úspešnosť školy ( v %)

53,8%

61,1 %

Priemerná úspešnosť v SR – národný 56,4%
priemer ( v %)

61,2%

Rozdiel priemernej úspešnosti školy -2,6%
oproti národnému priemeru (v%)

-0,1%

Testované predmety vyučovali:
Matematika – Mgr. Miková, Mgr. Švancárová, PaedDr. Koperová.
Slovenský jazyk- počas piatich rokov pripravovala Mgr. Miková
Výsledky najúspešnejších žiakov:
Matematika: 9A – Marek Laš 95%
Radka Bestvinová - 85 %
Anna Grochalová - 85 %
Jakub Mitrenga 85 %
Aneta Tatarková - 85 %
Michal Klušák 80 %
Slovenský jazyk: 9A – Anna Grochalová 96%
Aneta Tatarková 96%
Dominika Serafínová - 88%
Jakub Michnica 84%
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ ZŠ s MŠ Čierne- Vyšný koniec

Moji zverenci vo všetkých súťažiach bodovali
Zodpovedná príprava žiakov, správny výber talentov a hlavne
umožnenie súťažiť rôznym žiakom v rôznych súťažiach sa podpísali pod bohatú žatvu víťazstiev mojich zverencov.
Literárna súťaž: Hviezdoslavov Kubín – Školské kolo : 1. miesto
– Anetka Kopasková
Obvodové kolo: 1. miesto – Anetka Kopasková
Okresné kolo: 1. miesto – Anetka Kopasková
Krajské kolo: 2. miesto- Anetka Kopasková
Šaliansky Maťko: - Školské kolo : 1. miesto - Aďka Lučanová
1. miesto –Sofinka Koperová

školstvo

Okresné kolo: 1. miesto – Aďka Lučanová
1. miesto - SofinkaKoperová
Krajské kolo: 4. miesto –Aďka Lučanová a Sofinka Koperová
Celoslovenská hasičská výtvarná súťaž: Okresné kolo:
1. miesto – Vaneska Franeková
1. miesto - Anička Grochalová
1. miesto - Alexandra Gonščáková
Na bicykli bezpečne: Školské kolo – dievčatá:
1. miesto - LucinkaVorková
2. miesto - Aďka Lučanová
3. miesto - Kristínka Balážová
chlapci: :
1. miesto - Filip Jurga
2. miesto – Simon Hadida
3. miesto- Matúš Mrmús
Okresné kolo: 2. miesto - Lucka Vorková, Katka Witosová,
Patrik Miko, Filip Jurga
(Súťaž bola zložená: testy cestnej premávky, prvá pomoc, jazda
zručnosti, výtvarné práce.)
Družobný športový päťboj:
1. miesto - Danko Ľoch, Barborka Pokrivková, Lucka Vorková,
Peťo Krenžel
Všetkým srdečne blahoželám a ďakujem za výkony, ktoré
v súťažiach podali.
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ Čierne-Vyšný koniec

Spolupráca s družobnou školou z Istebnej je
na vysokej úrovni
Vedenia škôl každoročne podpíšu dohodu na príslušný školský
rok so zámerom spoznávať, súťažiť a vytvárať nové priateľstvá
medzi žiakmi a pedagógmi škôl.
V školskom roku 2016/2017 sme naplánovali štyri aktivity, ktoré
sa realizovali od februára po jún 2017. Prvá aktivita bola nesúťažná s názvom ,, Hudbou bez hraníc“. Druhá aktivita bola súťažná s názvom,, Športový päťboj“, kde si žiaci 4. ročníkov merali sily v atletike, streľbe zo vzduchovky, pravidlách cestnej premávky, jazde na bicykli a jazde na kolobežke. V tomto zápolení
vyhralo 1. miesto družstvo ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec
v zložení: Lucia Vorková, Barbora Pokrivková, Daniel Ľoch, Peter
Krenžel, nad partnermi OliviaBury, Kinga Jalowiczor, Bartolomej
Juroszek, LukaszUrbaczka.
Treťou aktivitou bolo ,,Spoznávanie obce Istebná“, kde vycestovalo pätnásť žiakov štvrtého ročníka ZŠ Čierne a pätnásť žiakov
ZŠ Istebná na spoločnú turistiku po okolí obce Istebna. Navštívili
sme regionálne centrum s výstavou čipky, ktorej rozmery a tvar
sú zapísané do knihy rekordov, miestny kostol, o ktorom nám
urobili podrobný výklad od jeho vzniku, námetu malieb až po
autorov, ktorých potomkovia žijú ešte v obci dodnes (Konarzewsky). Postupne sme sa presunuli do starej drevenice,,Chata
Kawuloka“, ktorá donedávna slúžila ako obytný dom a majitelia
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ho poskytli na účely turizmu. Sprievodca pútavou formou oboznámil prítomných so životom predkov, s naradím, ktoré používali
pri práci a varení. Svoj výklad podfarbil hrou na ľudové nástroje
(píšťalka, gajdy, flauta...). Drevenica nemala komín, pretože
v minulosti zaň museli ročne zaplatiť tri kravy. Na upokojenie
detí, ktoré boli neposedné, slúžili žarná, na ktorých museli štyri
hodiny mlieť múku. Obohatení o túto skúsenosť, vyskúšali naši
turisti ,, latrínu“ (drevené wc) a s nadšením sa vybrali zdolať
kopec ,,ZlotýGroň“. Po obhliadke panorámy sme pokračovali
štvorkilometrovou túrou do amfiteátra ,,Pod skocznią”, kde nám
pán riaditeľ Róbert Biernacki pripravil chutné grilované klobásky.
Trošku unavení, ale obohatení o nádherný zážitok, sme sa
s objatím rozlúčili, zaželali si navzájom príjemnú dovolenku
a deťom prázdniny(vakacie). V rovnaký deň sa v Poľsku realizovala štvrtá súťažná aktivita, kde dve žiačky školy Viktória Koperová a Miriam Miková súťažili vo vedomostnej súťaži o rastlinách
a zvieratách žijúcich na trojhraničí. Zo súťaže si odniesli prvenstvo.
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ

Matematické súťaže

Mladší žiaci
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Patrik Miko
Lukáš Michalík
Kristián Lieskovan

4.A
3.A
3.A

Miriam Miková
Elena Bestvinová
Nela Najdeková

6.A
8.A
8.A

Staršie žiačky
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Žiaci 6. a 7. ročníka
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Matej Kulla
Marcel Serafín
Daniel Jurčík

Žiaci 8. a 9. ročníka
1. miesto
Michal Klušák
2. miesto
Marián Jendrišák
3. miesto
Patrik Cyprich

7.A
6.B
6.A

9.A
8.B
8.B

Stolný tenis, súťaž, jún 2017

Matematická olympiáda
8. ročník: 1. miesto - Patrik Majchrák, 10. miesto - Marcel
Konôpka, úspešný riešiteľ
6. ročník: 4. miesto - Viktória Ganderáková, 9.-10. miesto Miriam Miková, Viktória Koperová, úspešný riešiteľ

Chlapci
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Matematický klokan:

Dievčatá

Zapojených:36 žiakov,
Školský šampión: Miriam Miková
Úspešní riešitelia: 6.ročník - Miriam Miková, 5. ročník - Tomáš
Krčmárik, 4. ročník - Patrik Miko , 3. ročník - Jozef Bacula,
2. ročník - Nikola Tatarková, Filip Najdek, 1. ročník - Viktória
Ľochová, Stanislava Martausová, Viktória Najdeková.

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Vypracovala: Mgr. Beáta Miková

Školský turnaj v stolnom tenise
Dňa 13.12.2016 si deti zmerali svoje sily v stolnotenisovom
turnaji. Po napínavých zápasoch, ktorých sme boli svedkami, si
najlepší z nich odniesli domov pohár.
Výsledková listina:
Mladšie žiačky
1. miesto
2. miesto
3. miesto

školstvo

Ela Klanduchová
Izabela Lašová
Sigrid Grausová

4.A
5.A
5.A

Michal Klušák
Patrik Miko
Jozef Čopko

9.A
4.A
6.A

Miriam Miková
Linda Najdeková
Elena Bestvinová

6.A
7.A
8.A

Mgr. Beáta Miková
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kultúra a šport

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch január - marec 2017
21. apríl - Volejbalový turnaj pre zamestnancov škôl a obcí
Kysuckého triangla
V tomto kolektívnom športe súťažili štyri družstvá: zamestnanci obcí
Čierne, Svrčinovec, Skalité, základné školy Čierne, Skalité,
Základná škola Svrčinovec.
Konečné poradie:
1. miesto - základné školy Čierne,
2. miesto - zamestnanci obcí Čierne, Skalité, Svrčinovec,
3. miesto - základné školy Skalité,
4. miesto - ZŠ Svrčinovec.
Organizátor podujatia: Základná škola Skalité - Kudlov
23. apríl - TICHÝ DOM
Divadelné predstavenie pod názvom Tichý dom ochotníckeho
divadla DRIAK zo Zborova nad Bystricou. Tragikomédia o dvoch
ženách, ktoré spája vzájomná nenávisť a láska k tomu istému
mužovi. Po tridsiatich rokoch hnevu sa stretnú a odhalia svoje
tajomstvá...
Účinkovali: Božena Starečková, Anna Smržová
Technická spolupráca: Janka Čimborová
Predstavenie si prišlo pozrieť tridsať divákov.
27. apríl - Cesta okolo sveta
Divadelné predstavenie Divadelného centra Martin v anglickom
jazyku pre žiakov ZŠ Čierne – Ústredie v sále kultúrneho domu
Čierne. Účinkovali: Andrej Šoltés, Michal Rosík. Počet žiakov: 200
1. máj - Stavanie mája na Trojmedzí, XV. ročník
Tento rok sa už pätnástykrát vypína do výšky máj na Trojmedzí,
ktorý na tomto očarujúcom mieste spoločne postavili slovenskí,
českí a poľskí účastníci. Stavanie mája bolo sprevádzané
vystúpením folklórnej skupiny Ozvena a detskej a mládežníckej
ľudovej hudby z Koniakówa. Predstavitelia troch krajín a zároveň aj
troch obcí (starosta obce Čierne – Pavol Gomola, starosta obce
Hrčava – Peter Staňo, šoltýsi Jan Gazur, Paweł Rucki a poslanci
Gminy Istebna) predniesli svoje príhovory a spoločné vízie o
budúcnosti Trojmedzia, ktoré sa týkali projektu nového mosta na
Trojmedzí a turistických chodníkov spájajúcich Trojmedzie a Šance Valy. Podujatie ďalej pokračovalo družnými rozhovormi a spoločným
spevom goralských piesní.
14. máj - Deň matiek - deň, ktorý patrí všetkým mamám
Každý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých
mamičiek.
Je to oslava materstva, obetavosti a lásky matiek voči svojim deťom.
Všetky matky, aj tie adoptívne a náhradné, vedia, že byť matkou je
celoživotným poslaním.
Každoročne, v tento výnimočný sviatok pripravuje obec Čierne pre
svoje mamičky malý darček.
Celoobecnú oslavu Dňa matiek v Čiernom básničkami otvorili
detičky z Materskej školy Čierne – Ústredie (Lenka Krellová, Zlatica

Brandis a Patrik Klega), v slávnostnom príhovore sa všetkým
prítomným mamičkám prihovoril starosta obce Pavol Gomola. Ako
hlavný hosť programu vystúpila hudobná skupina AT Band (Adam
Tutura, Marián Hubinský, Marianna Lihánová). Mamičky, ďakujeme
vám!
17. máj - Vystúpenie historicko-umeleckej spoločnosti Bojník
pre žiakov ZŠ Čierne – Ústredie v sále kultúrneho domu Čierne
Spoločnosť Bojník vznikla v roku 1979. Má za sebou bohaté
skúsenosti nielen doma, ale aj v zahraničí (Malta, Rakúsko, Česká
republika, Taliansko...). Členovia spoločnosti boli obsadzovaní do
kaskadérskych úloh známych filmových diel, ako napríklad
Gladiátor, Fantagíro, Katarína veľká a iné.
Pre žiakov ZŠ Čierne – Ústredie pripravili historicko-náučné
predstavenie s názornými ukážkami zbraní a útokov, históriu
križiackych výprav, ukážku zbraní, rytierskej zbroje, prečo vznikli
erby, čo pre ľudí v stredoveku znamenalo dať slovo - rytierska
česť...
Počet žiakov: 220
18. jún - XIII. ročník Medzinárodného šachového turnaja v
Čiernom 2017 Kysucký triangel – obec Čierne
Kultúrny dom v Čiernom sa v nedeľu 18. júna 2017 už po
trinástykrát po sebe zaplnil nadšencami kráľovskej hry. Zmerať
svoje sily si sem prišlo 72 šachistov.
Šachistov privítal starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola, ktorý sa
prítomným prihovoril a predstavil im aktuálne dianie v Mikroregióne
Kysucký triangel. Je už dobrým zvykom, že tohto turnaja sa
zúčastňujú aj českí šachisti. Tento rok ich do Čierneho zavítalo 12,
a to najmä z blízkych Mostov U Jablunkova, Hrčavy, Vendryně, ale
taktiež prišli aj „ silní“ šachisti z Ostravy a Opavy. V „slovenských
tričkách“ bojovali nielen domáci šachisti z Čierneho, z Čadce,
Rakovej, Turzovky, Dunajova, Nesluše, Kysuckého Nového Mesta,
Žiliny, Rajeckých Teplíc, Lietavskej Lúčky, Beluše, ale prišiel
i titulovaný extraligový hráč z Dubnice nad Váhom Peter Bombek.
Turnaj sa hral švajčiarskym systémom tempom 2x10 minút + 5
sekúnd za každý ťah a mal 9 kôl. Všetci hrali v jednom turnaji.
Vekové rozpätie turnaja bolo od 5 do 77 rokov. Je naozaj radosť
sledovať odvahu a bojovnosť tých najmladších šachistov
a šachistiek a hneď vedľa nich dlhoročný šachový zápal početnej
kategórie seniorov. Tento ročník mal dosť širokú špičku – až 15
hráčov malo šachový rating vyše 2000, z toho boli traja hráči
s titulom FM ( FIDE MAJSTER ), dvaja boli zo Slovenska – Martin
Jurčík a Peter Švaňa, jeden bol z Čiech – Jaroslav Čempel, ktorý je
dlhoročný špecialista na rýchly šach.
Víťazom tohto ročníka sa stal už druhýkrát po sebe FM Peter Švaňa
z Kysuckého Nového Mesta so ziskom 7,5 bodu. S rovnakým
bodovým ziskom, ale horším pomocným hodnotením skončil na
druhom mieste Anton Sventek st. z Čadce, tretie miesto obsadil
Juraj Milovník zo Žiliny. Prvého nasadeného hráča FM Martina
Jurčíka odsunula prehra na čas v poslednom kole (po
niekoľkonásobnom odmietnutí remízy) až na 9. miesto.
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Vyhodnotené a ocenené boli aj ďalšie kategórie:
Chlapci do 10 rokov:
1. Matej Bulej ( Čadca )
2. Samuel Červeň (Čadca )
3. Patrik Miko ( Čierne )
Chlapci do 15 rokov:
1. Dávid Slivka ( Čadca )
2. Richard Piovár ( Žilina )
3. Filip Jašurek ( Čadca )
Dievčatá do 10 rokov:
1. Magdaléna Mrmusová ( Čadca )
2. Nina Holeštiaková ( Čadca )
3. Ľubana Holeštiaková ( Čadca )
Dievčatá do 15 rokov:
1. Adela Škulcová ( Mosty u Jablunkova - CZ )
2. Miriam Miková ( Čierne )

Najlepší dôchodca: Juraj Milovník ( Žilina )
Najlepší zahraničný hráč: Martin Cupek ( Mosty u Jablunkova - CZ)
Najmladší hráč turnaja: Martin Slivka (Čadca)
V kategórii chlapcov do 15 rokov sa na 4. mieste umiestnil Filip
Boháčik zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, 5. miesto obsadil
Andrej Nekoranec zo ZŠ Čierne – Ústredie. Cenný bol aj výkon
Patrika Mika zo ZŠ Čierne – Vyšný koniec, ktorému sa podaril cenný
„ skalp “ hneď v 1. kole, kedy porazil dlhoročného ligového hráča
Turzovky s podstatne vyšším ratingom, ako má Patrik.
Turnaj prebehol bezproblémovo vo veľmi priateľskej atmosfére. Tí,
čo chodia pravidelne, pochválili všetky doterajšie ročníky.
„Nováčikovia “ sa vyjadrili, že to bol jeden z najlepších turnajov, na
akom kedy boli. Riaditeľkou i rozhodkyňou turnaja bola Ing. Slávka
Jurčíková. Obsluhu počítača zabezpečoval Rudolf Jurčík, ktorý si
popritom stihol vybojovať aj 5 výhier. Veľká vďaka patrí najmä
pracovníkom Obecného úradu Čierne, ktorí sú každý rok bezchybne
nápomocní pri organizácii turnaja a najmä vďaka nim má obec
Čierne už dlhoročne vynikajúce meno medzi šachistami, kde sa
každý rok radi vracajú.
Ing. Slávka Jurčíková
29. jún - PACI PAC V ČIERNOM
Obec Čierne pripravila pre všetky deti a ich rodičov vystúpenie
populárnej dvojice PACI PAC v sále kultúrneho domu Čierne.
Deti sa zabavili a zatancovali pri pekných pesničkách, rozprávke aj
hre Dokolečka dokola...
2. júl - Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla
V tento deň sa pri príležitosti sviatku patrónov Kostola sv. Petra
a Pavla konala slávnostná svätá omša spojená s kultúrnym
vystúpením miestnych mažoretiek TINA a domácej FSk OZVENA.

Pripravujeme júl – september 2017
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8. júl - XVI. ročník. - Rodinná spartakiáda Gminy Skoczóv
Športové zápolenia partnerských obcí v meste Skoczow (Poľská
republika). Z našej obce sa spartakiády zúčastní dvanásť
reprezentantov.
10. – 17. júl - Obec Čierne pripravuje už XIII. ročník
Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí od 10.7. –
17.7.2017 „Sme tí, čo spájajú“
Určite v tomto čase budete
stretávať deti oblečené v
pomarančových tričkách s logom
tábora, ktorý sa koná v našej
obci. Určite ich budete počuť
rozprávať po česky, poľsky a aj
po slovensky. Neuveriteľné, ale
tábor sa koná už po trinásty raz.
Pravidelne sa strieda v Českej republike, Poľskej republike
a v Čiernom. Naša obec tábor organizuje po piatykrát. Deti sú
vyberané vedením školy za odmenu (reprezentácia školy v rôznych
súťažiach, olympiádach, prospech...) a strávia spolu osem dní s 15
rovesníkmi z Poľskej republiky a Českej republiky. Spoznávajú reč,
kultúru, zvyky a tradície našich najbližších susedov.
Miesto : Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Zameranie : rekreácia, aktívny oddych, turistika, zábava, šport, hry,
poznávacie výlety, spoznávanie kultúry, jazykov, zvykov a tradícií
našich susedov
Vedúci: Izabela Bobulová, Jozef Šulgan. Organizačné zabezpečenie
tábora, hlavná vedúca tábora: Iveta Bobulová
28. júl – 6. august
Výstava Amatérske ťahy štetcom Dominika Tatarku v sále
kultúrneho domu Čierne
5. - 6. august - „Kermaš“ - celoobecné oslavy pri príležitosti
konania miestnych hodov na sv. Ignáca.
Hodové atrakcie, ľudoví remeselníci, stánkový predaj, bohatý
kultúrny program, ľudová veselica...
V nedeľu 6. 8. 2017 o 14.00 hod. v hlavnom programe po
slávnostnej svätej omši vystúpia v areáli ZŠ Čierne - Ústredie:
folklórne súbory z domova i zahraničia (FS Drevár, FSk Ozvena,
Goralskí heligónkari, súbory z Poľskej republiky, ľudová rozprávačka
„Ozefa Omáčkech“ z Krakovian, Sofia Gilániová, Dominika
Moravcová, hlavný hosť programu súrodenci Hečkovci, Singer
Freddie Mercury Revival...)
26. august
IX. ročník spoločného stretnutia v slovensko – česko - poľskom
pohraničí na Trojmedzí spojené so svätou omšou a kultúrnym
programom
2. september - Olympiáda partnerských obcí 2017, Vendryně
Športové zápolenie družstiev Českej republiky, Poľskej republiky
a Slovenskej republiky v netradičných disciplínách. Z našej obce sa
olympiády opäť zúčastní 12 členné družstvo.
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Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková
organizácia TES Čierne
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk
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

kultúra a šport

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
„Kniha objíma svojimi doskami ľudského ducha.“
FREYTAG Gustav (Nemecký spisovateľ, publicista, dramatik
a divadelný teoretik, 1816 – 1895)
UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ČITATEĽOV OBECNEJ
KNIŽNICE V ČIERNOM

ŠTVRTOK:

9:30 – 11:30

12:00 – 15:00

Zápisné sa platí na jeden kalendárny rok:
-

deti: 0,50 €
študenti a dôchodcovia: 1 €
dospelí: 1,50 €

POZOR! ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Od 1. novembra 2016 je Obecná knižnica v Čiernom otvorená:
UTOROK:

9:30 – 11:30

12:00 – 15:00

Zábavno – vedomostná súťaž Kolotoč s vecnou odmenou pre
víťazov prebieha v utorky a vyhodnotenie vo štvrtky.

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom, exkurzie,
besedy, súťaže, vyhodnotenie zábavno – vedomostnej súťaže
Kolotoč pre žiakov základných škôl marec - jún 2017
21.3.2017 - 20. kolo Kolotoča

V okrúhlom dvadsiatom kole súťažilo osemnásť kolotočiarov.
Víťazmi sa stali: Barbara Padyšáková, 3.A, a Daniela Dudová,
7.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
28.3.2017 - 21. kolo Kolotoča
Posledného marcového kola Kolotoča, určenému Mesiacu knihy,
sa zúčastnilo tridsaťštyri súťažiacich. Z veľkého množstva
správnych odpovedí sa muselo losovať a výhercami sa stali:
Kristína Priečková, 3.A, a Lenka Kyrisová, 8.B, ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec.
28. 3. 2017 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom – marec mesiac knihy, veľkonočná výstava
Prehliadka veľkonočnej výstavy, čítanie textu od českého autora
Josefa Čapka Ako si psíček roztrhol gaťky – zážitkové čítanie pre
deti z MŠ Čierne – Ústredie. Deti sa zapojili do deja ako herci
v maskách psíčka, mačičky a sliepočky. Dozvedeli sa význam
starých slov „cverna“, „parazól“. Oba predmety si mohli aj
ohmatať. Šikovnejší skúsili navliecť niť do ihly a urobiť zopár
stehov na látke.
Za správne odpovede zadané z textu rozprávky a splnené úlohy
získali po sladkej odmene.
Počet detí: 16
Vyučujúci: Dana Kopečná, Darina Baculáková, Mgr. Miroslava
Švancárová

30. 3. 2017 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom – marec mesiac knihy, veľkonočná výstava

Prehliadka veľkonočnej výstavy, čítanie textu od českého autora
Josefa Čapka pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia,
prečítanie príbehu k Veľkonočnej nedeli: Ako si psíček roztrhol
gaťky – čitateľská gramotnosť detí tretieho ročníka ZŠ Čierne –
Ústredie. Staré slová ako „cverna“ a „parazól“ im boli názorne
ukázané. Zručnosť svojich rúk vyskúšali navlečením nite do ihly
a prišitím gombíka na látku. Žiaci odpovedali na zadané otázky
z textu.
Za správne odpovede a splnené úlohy získali po sladkej
odmene.
Počet detí: 19
Vyučujúci: Mgr. Beáta Jakubcová
Otázky:
1. Ako presne sa volala rozprávka? .................................. Ako si
psíček roztrhol gaťky
2. Čo bolo príčinou roztrhania gatiek? ............................... tŕnie,
naháňal zajaca
3. Čím zašila mačička psíčkovi gaťky? .............................
dážďovkou
4. Kto je autorom tejto rozprávky? .................................... Josef
Čapek
5. V ktorý deň sa odohráva tento príbeh? ..........................
Veľkonočná nedeľa
30. 3. 2017 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom – marec
mesiac knihy, veľkonočná výstava
Žiaci 1.A a 1.B triedy ZŠ Čierne – Ústredie navštívili pri
príležitosti sviatku kníh našu obecnú knižnicu. Prehliadku
knižnice a knižného fondu spojili s prehliadkou veľkonočnej
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výstavky. Dozvedeli sa niečo o zdobení veľkonočných kraslíc
voskovou, patchworkovou a drôtikovanou technikou..
Počet detí: 31
Vyučujúci: Mgr. Lenka Goralková, Mgr. Ľubica Kullová
31. 3. 2017 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom – marec mesiac knihy, veľkonočná výstava
Prehliadka veľkonočnej výstavy, čítanie textu od českého autora
Josefa Čapka pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia Ako si
psíček roztrhol gaťky – zážitkové čítanie pre deti z MŠ Čierne –
Ústredie. Deti sa zapojili do deja ako herci v maskách psíčka,
mačičky, sliepočky , zajačika a pani učiteľka ako krajčírka.
Na záver si deti prezerali knihy vo voľnom výbere a kreslili na
motívy prečítanej rozprávky.
Za správne odpovede a splnené úlohy získali po sladkej
odmene.
Počet detí: 20
Vyučujúci: Veronika Jurgová, Anna Dolinajcová
4. 4. 2017 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom – marec mesiac knihy, veľkonočná výstava
Prehliadka veľkonočnej výstavy, oboznámenie s pracovným
postupom a materiálmi vystavovaných kraslíc a výrobkov,
najväčší sviatok kresťanov – Veľká noc a zmŕtvychvstanie
Ježiša. Prečítanie príbehu k Veľkonočnej nedeli: Ako si psíček
roztrhol gaťky, od českého autora Josefa Čapka pri príležitosti
130. výročia jeho narodenia.
Čitateľská gramotnosť detí druhého ročníka ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec. Zručnosť svojich rúk vyskúšali navlečením nite do
ihly a prišitím gombíka na látku. Žiaci odpovedali na zadané
otázky z textu. Za správne odpovede a splnené úlohy získali po
sladkej odmene.
Počet detí: 18
Vyučujúci: Mgr. Jana Baculová
4.4.2017 - 22. kolo Kolotoča
V tento dátum súťažilo vo vedomostnom Kolotoči spolu
dvadsaťdva súťažiacich. Z oboch stupňov sa muselo losovať
z viacerých správnych odpovedí. Šťastie sa usmialo na Sofiu
Koperovú z 3.A a Jessicu Šmatlavovú zo 6.B ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec.
11.4.2017 - 23. kolo Kolotoča
Rovnaký počet súťažiacich ako v predchádzajúcom kole –
dvadsaťdva. Kolotoč pre prvý stupeň tentoraz nebol úspešný pre
žiadneho zo súťažiacich, pretože sa nikomu nepodarilo získať
plný počet bodov. Z druhého stupňa bola vylosovaná Viktória
Ganderáková zo 6.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
12. 4. 2017 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom, veľkonočná
výstava
Prehliadka veľkonočnej výstavy, techniky zdobenia kraslíc
a medovníkov. Ako to chodí na šibačkách, predviedli chlapci aj
s básničkou na svojich kamarátkach.
Po prehliadke výstavy sa deti započúvali do textu českého
autora Josefa Čapka Ako si psíček roztrhol gaťky. Bolo to presne
na Veľkonočnú nedeľu. Škôlkari sa zapojili do deja ako herci
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v maskách psíčka, mačičky, sliepočky, zajačika, pani učiteľky
zas ako krajčírky. Dozvedeli sa význam starých slov „cverna“,
„parazól“. Záver patril prezeraniu kníh v knižnici a odmeňovaniu.
Počet detí (triedy malá, veľká, stredná): 14, 21, 26
Vyučujúci: Bc. Renáta Cyprichová, Lenka Najdeková, Bc. Jana
Lašová, Mgr. Renáta Čanecká, Božena Florová
24. 4. 2014 - Pasovanie druhákov za čitateľov
V pondelok 24. 4. 2017 sa v Obecnej knižnici v Čiernom konala
významná udalosť pre žiakov druhého ročníka ZŠ s MŠ Čierne
Vyšný koniec – PASOVANIE DRUHÁKOV ZA ČITATEĽOV
OBECNEJ KNIŽNICE.
Po príchode kráľa Gregora a jeho dvorných dám nás privítala
pani knihovníčka a porozprávala nám o knihách a knižničnom
poriadku. Žiaci si pripravili krátky kultúrny program, ktorý sa páčil
všetkým prítomným. Pred samotným pasovaním museli deti
zložiť sľub vzorného čitateľa. Za čitateľov ich pasoval kráľ Gregor
veľkou rozprávkovou knihou. Aby deti na tento deň nezabudli,
dostali farebný čitateľský preukaz a sladkú odmenu. Nasledovalo
pozvanie do komnaty múdrosti a komnaty hojnosti na malé
občerstvenie. Podporiť našich žiakov prišli rodičia, starí rodičia,
súrodenci i kamaráti. Prežili sme spolu príjemné popoludnie
a deti odchádzali s príjemným pocitom a úsmevom na tvári.
Za prípravu ďakujeme pani Ivetke Bobulovej a šikovným
deviatakom, ktorí svoje herecké úlohy zvládli výborne.
Mgr. Janka Baculová, triedna učiteľka žiakov II. ročníka ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec
25.4.2017 - 24. kolo Kolotoča
Po veľkonočných prázdninách vás prišlo súťažiť dvadsaťjeden.
V tomto kole sa víťazmi stali: Katarína Priečková, 1.A, a Viktória
Koperová zo 6.A, obe zo ZŠ s MŠ – Vyšný koniec. Získavajú po
vecnej odmene.
2.5.2017 - 25. kolo Kolotoča
V prvom májovom kole sa z druhého stupňa podarilo získať vo
vašej obľúbenej vedomostnej súťaži Kolotoč najviac bodov
Viktórii Koperovej zo 6. A. Z druhého stupňa bolo treba losovať
z viacerých správnych odpovedí a šťastie sa usmialo na Filipa
Jurgu zo 4. A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
9.5.2017 - 26. kolo Kolotoča
Otázky zo všeobecného prehľadu vás čakali aj v tomto májovom
kole. Víťazmi sa stali: Matej Fonš, 2.A, a Viktória Koperová zo
6.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
16.5.2017 - 27. kolo Kolotoča
Osemnásť súťažiacich v dvadsiatom siedmom kole Kolotoča,
ktoré bolo tentoraz úspešné pre: Karolínu Krčmárikovú
z 3.A a Viktóriu Koperovú zo 6.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec.
23.5.2017 - 28.kolo Kolotoča
V predposlednom májovom kole vás súťažilo dvadsaťtri. Víťazmi
sa stali: Šimon Kotyra, 2. A, a Oliver Vorek, 6. B, ZŠ s MŠ Čierne
– Vyšný koniec.
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30.5.2017 - 29. kolo Kolotoča
Posledné májové súťažné kolo Kolotoča bolo úspešné pre:
Šimona Kotyru z 2.A a Viktóriu Koperovú zo 6.A, ZŠ s MŠ Čierne
– Vyšný koniec. Srdečne blahoželáme. Akiste ste si všimli, že
v poslednom čase sa nám mená víťazov opakujú. Svedčí to
o dobrých znalostiach, ale nenechajte sa odradiť ani vy ostatní.
Možno budeš prekvapená/ý, čo všetko vieš.
Súťažilo vás: 20
1. jún MDD - Deň detí v obecnej knižnici
Deti mali za úlohu vytvoriť každý jednu vetu, ktorá by
nadväzovala na tú predchádzajúcu a vytvoriť rozprávku.
Pôvod tohto sviatku vznikol zrejme na Svetovej konferencii pre
blaho detí, ktorá sa konala vo Švajčiarsku v Ženeve v roku 1925.
Nie je jasné, prečo bol práve 1.jún zvolený Medzinárodným
dňom detí. Jedna teória hovorí, že čínsky generálny konzul
v San Franciscu zhromaždil množstvo čínskych sirôt a zobral ich
na Festival dračích lodí v roku 1925, čo bolo práve 1. júna toho
roku. A zhodou náhod sa tento dátum zhodoval i s dátumom
spomínanej konferencie.
U nás sa Medzinárodný deň detí slávi od roku 1950. Pri jeho
zrode stáli organizácie, ktorých poslaním bolo hájiť práva detí Medzinárodná federácia žien, Odborové združenie učiteľov a
Svetová federácia demokratickej mládeže.

A ČO SME VYTVORILI? TOTO:
V jedno letné ráno sa po veľmi zvláštnom sne prebudil lenivý, ale
pekný a ešte k tomu chudobný mládenec EDO.
Sen ho trochu vystrašil. Obával sa, čo ho čaká. V ten deň slávil
totižto narodeniny.
Nebol z toho veľmi nadšený, pretože musel ísť do práce. Aj to
hneď náležite okomentoval: „Práca, PCHE, v práci je len samá
nuda! Najlepšie by mi bolo v tento narodeninový deň doma pri
televízore.“
Nakoniec sa teda Edo rozhodol, že to nebude ani telka a keďže
bolo vonku krásne počasie, vydal sa na dobrodružnú cestu po
Čiernom.
Nasmeroval si to najskôr na Trojmedzie, kde bolo veľmi krásne
a kde sa zoznámil s novými kamarátmi.
Svoje priateľstvo utužili opekačkou a spoločnou prechádzkou ku
Kostolu sv. Ignáca.
Tu sa ale udialo niečo veľmi zvláštne. Znenazdajky sa na ceste
zjavil čierny kôň. Uháňal tryskom a na chrbte niesol krásnu devu.
Edo neváhal a rozutekal sa za krásnou neznámou. To ale nemal
robiť, pretože to bola práve unesená krásne deva Ida pre zlého
strigôňa z vedľajšej dediny.
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Strigôň mal zázračnú kocku a v nej videl, že jeho nastávajúcu
prenasleduje síce lenivý, ale zato pekný Edo. Vystrašil sa
a zároveň sa strašne nahneval.
V zlosti oboch premenil (aj keď chcel len Eda) na dosť škaredé
žaby. Túto kliatbu už strigôň zmeniť nemohol, a tak sa pripravil
o ženu. Od zlosti sa zmenil na čiernu zem - rašelinu.
Ale našťastie počas premeny krásnej devy Idy a Eda
v tôni lesa tancovali lesné víly. Také, čo obyčajní ľudia nevidia.
Boli svedkami premeny Idy a Eda a povedali si, že tanec
prerušia a tých nešťastníkov vrátia do pôvodného stavu, ba ešte
navyše - Eda zbavia lenivosti. A tak sa aj stalo.
Po premene stáli oproti sebe krásna Ida a tiež celkom pekný
a už nie lenivý Edo. No bola to láska na prvý pohľad.
To, že nasledovala svadba – o tom určite nik nepochybuje.
Svadba naozaj do roka bola a takú hostinu, to ste ešte nezažili!
Pohostili aj nás. A to je šťastný rozprávky koniec!
Počet autorov rozprávky: 52
máj – jún - Výtvarná súťaž: Môj vysnívaný Deň detí
Usporiadateľ: Obecná knižnica v Čiernom
OCENENÍ výtvarnej súťaže:
MŠ Skalité – Ústredie:
Dária Staňová, Kristína Časnochová, Mirka Legerská, Emma
Maceašiková
MŠ Čierne – Vyšný koniec:
Gabriela Ondrušková
ZŠ Čierne – Vyšný koniec
I. stupeň : Nella Ganderáková, Charlotte Kubicová, Nikola
Tatarková
II. stupeň: Alica Najdeková, Emma Matysová, Katarína Kužmová
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo spolu 32 detí.
Všetkým ďakujeme. Ocenení získali po vecnej odmene.
Z výstavky, ktorá je v priestoroch obecnej knižnice (potrvá až do
konca augusta), nech sa vám splnia vaše sny.
6.6.2017 - 30. kolo Kolotoča
Prvé júnové kolo sa konalo 6.6.2017. Zrejme ťažké otázky mali
za následok, že za druhý stupeň nedosiahol nik plný počet
bodov. Takže nie je ani víťaz. Na prvom stupni súťažiacich
s plným počtom bodov bolo neúrekom. Vylosovaným výhercom
je Tomáš Michnica z 3.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Spolu vás súťažilo: 24
18.6. - Zdravá výživa a poruchy príjmu potravy – prednáška pre
žiakov 8. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie
Všetci sme sa stretli s výrazmi ako bulímia, anorexia, exorexia.
Pani Miroslava Kremeňová z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Čadca, oddelenie výchovy k zdraviu, prišla do ZŠ
Čierne – Ústredie, konkrétne k 26 ôsmakom, aby im
porozprávala o nebezpečenstve nesprávneho stravovania.
Mladých ľudí k tomu, aby vyzerali krajšie, štíhlejšie, aby sa
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podobali svojmu vzoru, vedú rôzne pohnútky. U mnohých je to
nepatrná poznámka „si tučná“ , u iných priveľké nároky od
rodičov, chcem vyzerať ako...
Premietnutím filmu, diskusiou, radou, ako pomôcť svojim
kamarátom, ktorí sa ocitli v takejto situácii, a pre odvážnejších aj
zmeraním si tuku na vlastnom tele, sme sa snažili touto
prednáškou preventívne prispieť k zdravej životospráve.
Podujatie
pripravila
Obecná
knižnica
v Čiernom.

Pripravujeme:
- nové knižné tituly, časopisy pre svojich čitateľov: Kysuce, Život,

Nový čas Bývanie, Rebrík, Zornička, Včielka, Fifík, Kamarát,
- exkurzie, besedy, prednášky,
- stretnutie s Adelou Banášovou (no hádam príde, keď sľúbila,
i keď sa vydala...).

Nové knihy v Obecnej knižnici v Čiernom
Od tohto čísla bude Obecná knižnica v Čiernom zverejňovať
zakúpené nové knižné tituly do našej knižnice.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
- Čobej, A.: Abeceda spať mi nedá
- Kollár, J.: Keď ťa chytím, tak ťa zjem!
- Slovák, J.: Rozprávky pre zvedavé deti, zvieratá a dospelých
- Bendová, K:. Opice z našej police, Osmijanko rozpráva
- Hlušíková, M.: Písmenkovo, alebo Tam, kde pršia výkričníky
Čo baby nedokážu
Neznášam, keď ma hladkajú po hlave
Anabela sa smeje dvojhlasne
- Doyle, A.C.: Stratený svet
- Šinkovicová, Z.: Myšiak Samuel a jeho cesta okolo Slovenska
- Nižňanský, Š.: Záhorácki permoníci
- Lesay, I.: A-ko-že
- Eleková, E.: Môj brat nemá brata

kultúra a šport

- Futová, G.: Môj malý zverinec
- Balcová, K.: O vodníkovi Chňuchňukovi
- Habovštiak, A.: Tri víly na salaši
- Riečanská, L.: Monika to roztočí
Náučná literatúra pre deti a mládež:
- Jackson, T.: Ilustrovaná kniha – morské živočíchy
- Moja malá kniha o Veľkej noci
- Bob a Tom expedícia Afrika
Beletria pre dospelých:
- Ludwig, B.:Vo svete Ginny Moorovej
- Nitkulincová, A. B.: Bozkávam lepšie, ako varím
- Ďuranová, M.: Tajomstvá troch žien
Náučná literatúra pre dospelých
- Tarabčáková, E.: Dejiny Uhorska trochu inak
- Kováčová, B.: 44 hier na podporu hry s bábkou
- Binder, S.L.: Čo si myslí kôň
- Nečas, M.: My Slovania pred 2000 rokmi
- Janitzki, A.: Veľký atlas rýb
- Kňaze, I.: Myslenie zvierat
- Kohút, V.: Prvá pomoc deťom pri nesprávnej výslovnosti
- Schmidt, H.: Čo si myslí pes
Všetkým čitateľom prajem krásne leto, prázdniny a príjemnú
dovolenku!
V čase od 6.7. – 21.7. 2017 bude z dôvodu konania
Medzinárodného detského tábora a čerpania dovolenky Obecná
knižnica v Čiernom zatvorená.
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v Čiernom
Kontakt: 041/ 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

Majster Európy v karate – Mgr. Ján Jurga z Čierneho
17.-18.06.2017 sa v Nových Zámkoch konali 5. Majstrovstvá
Európy v KARATE – Shito ryu za účasti 358 pretekárov z 10
krajín. Karate klub ZZO Čadca mal v Slovenskej reprezentácii
troch pretekárov: Mgr. Ján Jurga, Karol Kožák a Adrian Tvrdý.
V športovom zápase kumite sa najskôr predstavil Karol Kožák,
ktorý svojou bojovnosťou získal pre slovenskú reprezentáciu prvú
bronzovú medailu. Adrian Tvrdý sa umiestnil na peknom
5. mieste.
Na ďalšie zápasy nastúpil za Slovensko v súbornom cvičení kata
Ján Jurga, keď vo finále zvíťazil na body 3:2 nad ruským
reprezentantom Alexandrom Kachanom. Vo finále v zápase
KUMITE + 55 BRH ( bez rozdielu váhy ) sa stretol s
reprezentačným kolegom Milanom Dokoupilom. V boji o zlato mu
nedal šancu a vyhral vysoko na body 7:2, získal tak druhú zlatú
medailu pre Slovensko v KUMITE a KATA. Úprimne blahoželáme
a prajeme veľa športových úspechov.
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spoločenská rubrika

Za obdobie marec 2017– jún 2017
Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

Pavol Grochal – Dana Lašová, Miloš Jačanin Martina Brnčová, Lukáš Serafin – Natália
Slováková, Martin Časnocha – Martina Kopečná,
Michal Chromiak – Lucia Kubaláková, Jozef
Kužma – Jarmila Grešáková, Tomáš Mach –
Dominika Kuffová, Rudolf Grochal – Viktória
Grochalová, Martin Letko – Zuzana
Grochalová, Ján Kubalík – Katarína Škorvagová,
Peter Perďoch - Adriana Kullová

Jozef Stročka, Viliam Tlelka, Barbora
Bazgerová, Vanesa Rucková, Alica
Serafinová, Lukáš Moravec, Michal
Mikula,
Eliška
Jašurková,
Aneta
Vojvodíková,
Patrik Klužák, Lucia
Römerová, Šimon Varmus, Simona
Strýčková, Pavlína Cholujová,
Ema Večerková,
Natália Trembošová,
Tomáš Čepec,
Nina Vyšlanová

Mimo obce Čierne:
Jozef Mikula – Dominika Klušáková,
Jakub Bacík – Ing. Andrea Švancárová,
Tomáš Machowski – Jana Štetiarová, Erik Graus
– Zuzana Gerátová

Navždy nás opustili...
Žofia Štetiarová, Ing. Marián Moják, Jozef Purek, Mária Legerská,
Marian Škorvaga, Janka Stašová, Pavel Matys

