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bude vás zaujímať...

Príhovor starostu ...
Vážení občania,
aj počas zimného obdobia sme pokračovali v investičných
prácach. Zamerali sme sa na modernizáciu vnútorných
priestorov obecného úradu. Stavebnými úpravami sme na
druhom poschodí v tejto budove vytvorili miestnosť, ktorá
bude slúžiť ako archív. Obec každoročne realizuje viacero
investičných projektov, a preto súvisiace doklady, projektové dokumentácie, faktúry a sprievodné listy je nutné zachovať pre budúcnosť. Taktiež tu sústredíme všetky dôležité
dokumenty, zápisnice a uznesenia OZ a OR, agendu matriky, pozemkov a hospodárenia obce zo súčasnosti aj minulosti.
Taktiež do letného obdobia chceme zrekonštruovať aj
schodisko a samotný vstup na obecný úrad. Pri týchto rozsiahlych stavebných prácach vymeníme a doplníme elektrickú kabeláž do jednotlivých oddelení obecného úradu. Je
nutné inovovať počítačovú sieť, kamerový systém a celkovo zmodernizovať aj ostatné priestory OÚ. Keďže sú to
finančne náročné investície, tieto práce sme rozdelili na
niekoľko etáp. Výsledkom bude esteticky pekný obecný
úrad, v ktorom má sídlo naša samospráva. Naša obec je
členom viacerých celoslovenských a regionálnych združení.
Taktiež má viacero družobných partnerov v Poľskej a Českej republike. Je častým miestom stretnutí vyplývajúcich z
tohto členstva. Realizujeme aj veľké medzinárodné projekty. Esteticky pekné priestory obecného úradu budú reprezentovať našu obec. O to nám všetkým ide.

2.

POPIS
Náklady na zber, odvoz
a uskladnenie TKO
Ostatné náklady súvis.
s kom. odpadom
a čistotou obce
NÁKLADY CELKOM

2.

77.582,- €

ROZDIEL MEDZI
NÁKLADMI
A PRÍJMAMI ZA TKO

34 077 €
(1 026 603
Sk)

46 761 €
(1 408 721
Sk)

1. Množstvo všetkého vyprodukovaného odpadu (TKO)
10 399 ton
1 543 ton
2.Množstvo komunálneho odpadu odvezeného na skládku
1 232 ton
1 362 ton
3.Vytriedené (vyseparované) množstvo
167 ton

181 ton

4.Množstvo všetkého vyprodukovaného odpadu na jedného
občana
319 kg
353 kg
5.Množstvo vyprodukovaného odpadu na jedného občana a odvezeného na skládku
281 kg;
312 kg
6. Množstvo vyseparovaného odpadu na
38 kg
- v percentách
11,93 %

1 občana
41 kg
11,73 %

ROK 2016

ROK 2017

17,92 € pre osoby, ktoré triedia (separujú) odpad,
20,84 € pre osoby, ktoré neseparujú odpad, a pre chalupárov.

107 126 €

117 343 €

Z uvedenej tabuľky a hodnôt vyplýva, že v roku 2016 sa
vyprodukovalo 1 399 ton odpadu = (1 232 ton + 167 ton).

7 000 €

7 000 €

114 126 €

124 343 €

Príjem v rámci komunálneho odpadu
P.
č.
1.

80 049 €

Poplatok za komunálny odpad na rok 2018:

Tuhý komunálny odpad
P.
č.
1.

CELKOVÝ PRÍJEM

POPIS

ROK 2016

ROK 2017

Poplatok právnické
osoby
Poplatok občania

13 311 €

12 135 €

66 738 €

65 447 €

Z uvedenej tabuľky a hodnôt vyplýva, že v roku 2017 sa
vyprodukovalo 1 543 ton odpadu = (1 362ton + 181 ton).
Za rok 2017 bol rozdiel medzi príjmami a nákladmi 46 761 €
(1 408 721 Sk) – za túto sumu by sa mohla urobiť rekonštrukcia cesty v dĺžke 800 až 900 m alebo každoročne postaviť jedno krásne detské ihrisko.
Občania v krajinách západnej Európy platia plnú výšku za
TKO, to znamená, že tieto peniaze, ktorými v našej obci
dotujeme TKO, investujú do svojho rozvoja. Preto pri náv-
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števe týchto miest často pozeráme s údivom, aké sú pekné
a ako sa rýchlo rozvíjajú.
Na území našej obce je zriadený zberný dvor na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pri
areáli poľnohospodárskeho družstva. Zberný dvor prevádzkuje naša 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.

bude vás zaujímať...

Nový zákon o odpadoch, ktorý pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR, je navrhnutý tak, aby obce motivoval na maximálne triedenie komunálnych odpadov, to znamená, čím viac triediš, tým menej platíš. Ak napríklad obec
nebude triediť alebo len málo – pod 10 % (u nás je to za
minulý rok 11,73 %), potom poplatok za skládkovanie nevytriedeného odpadu od roku 2023 má vzrásť až deväťnásobne. Preto sa tejto problematike na stránkach tohto občasníka venujem v časovom predstihu už teraz. Nebude to
jednoduché, preto je nutné od diskusie konečne prejsť
k realite a začať konať – začať konečne triediť.

Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:
-

papier, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, sklo,
elektroodpad 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.

Tento zberný dvor je nutné viac využívať.
Vážení občania,
v minulom roku som viackrát písal a rozoberal finančnú
analýzu spojenú s nákladmi na TKO v našej obci. Je to z
toho dôvodu, že odpadové hospodárstvo každoročne ekonomicky veľmi zaťažuje náš obecný rozpočet. Slovensko sa
medzinárodnými zmluvami zaviazalo, že do roku 2020 bude
triediť 50 % odpadu. Aby sme tento výsledok dosiahli, tak
nám EÚ poskytla niekoľko sto miliónov eur na projekty,
ktoré súviseli s odpadovým hospodárstvom. Už dnes môžeme konštatovať, že Slovenská republika tento cieľ nenaplní. Prečo? Naše zákony o odpadovom hospodárstve boli
a sú veľmi málo zamerané na riešenie podstaty tohto veľkého problému. Všetko totiž závisí od samotného človeka,
aký postoj k tejto oblasti zaujme. Osobne si myslím, že nie
sme iní ľudia než tí, ktorí žijú vo Francúzsku, Nemecku či
Holandsku. Aj tam mali pred niekoľkými desiatkami rokov
ten istý problém. Triedenie vyprodukovaného odpadu bolo
na veľmi nízkej úrovni. Parlamenty týchto štátov cez tvrdé,
ale dobré zákony „donútili“ svojich občanov ekonomicky
rozmýšľať. Na Slovensku po vyše dvadsaťročnom hľadaní
systému a niekoľkonásobnej novelizácii zákona o odpadoch má až teraz vzniknúť trošku účinnejší zákon.

Vážení občania,
prosím vás, zamyslite sa nad týmto vážnym problémom,
ktorým je odpadové hospodárstvo a jeho finančné zaťaženie pre obec. Navrhnite riešenie, ktoré výrazne zvýši separáciu – triedenie odpadu.
Obec za rok 2016 doplatila finančný rozdiel za TKO medzi
príjmami a výdavkami vo výške 34 077 € (1 026 603 Sk).
Za rok 2017 tento finančný rozdiel narástol na sumu
46 761 € (1 408 721 Sk). Tento rozdiel by bol ešte väčší,
ale náklady na triedenie (separáciu) odpadu hradí štát cez
OZV – Organizácia zodpovednosti výrobcu –, to znamená,
že príjem za vyseparovaný odpad pokrýva náklady, ktoré
sú spojené so separáciou (zvoz, nakladanie a odvoz odpadu). Z uvedených tabuliek vyplýva, že občan vlani priemerne vyprodukoval 353 kg odpadu, z ktorého vytriedil 41 kg,
t. j. 11,73 %, zvyšok, t. j. 312 kg, sa odviezol na skládku na
Podzávoz. V roku 2017 naša obec každému občanovi poskytla dotáciu na úhradu TKO vo výške 10,70 €. Zmeňme
všetci zmýšľanie a začnime odpad konečne triediť. Nevyvážajme peniaze na skládku, ale investujme ich do mládeže.
Každoročne by sa za tieto peniaze v našich osadách postavilo jedno pekné detské ihrisko. Budujme túto našu dedinku.
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Vážení občania,
náklady spojené s TKO má každá obec iné. Záleží to od
členitosti obce, dĺžky miestnych komunikácií, ale hlavne od
prístupu človeka k tejto veľmi dôležitej otázke. Na Slovensku sú aj obce a mestá, ktoré nevyvážajú peniaze na
skládku. Že sa dá separovať, nám ukazuje mesto Nemšová
– 45 % miera separácie a obec Imeľ – 56 % miera separácie. Na jedného občana vytriedili viac než 200 kg komunálneho odpadu. V našej obci je to za minulý rok 41 kg komunálneho odpadu, to je 11,73 %.
Samozrejme, ak samosprávy na Slovensku budú aj naďalej
dotovať TKO – vykrývať rozdiel medzi príjmami a nákladmi,
nikdy nedôjde k posunu a zvýšeniu miery triedenia (separácie) odpadu. To znamená, že obce a mestá peniaze, ktoré
by mohli ísť na ich ďalší rozvoj, takto každoročne vyvážajú
na skládky. Slovensku by pomohol taký zákon, ktorý by
zaväzoval samosprávy, aby z obecného rozpočtu nemohli
dotovať tuhý komunálny odpad (nemohli by vykrývať rozdiel
medzi príjmami a výdavkami za TKO). To znamená, že
občan by v plnej výške zaplatil sumu za svoj odpad. Tak je
to v štátoch západnej Európy, kde občania kvôli vysokým
poplatkom za TKO rozmýšľajú ekonomicky. Separácia odpadu je tam 50 až 70 %.
Na Slovensku existuje tzv. poplatok za uloženie odpadu,
avšak jeho výška je druhá najnižšia v Európskej únii – 5 €
za 1 tonu odpadu. V Českej republike je už dlhodobo tento
poplatok 20 €, to znamená 4-krát väčší než u nás. V štátoch západnej Európy je tento poplatok okolo 100 €, to
znamená, že je až 20-krát väčší než u nás. Triedenie odpadu v týchto štátoch je však až na úrovni okolo 70 %.
Prísnejšia odpadová legislatíva sľubuje aj obmedzenie
spotreby igelitových tašiek pri nákupoch. Plastové tašky sú
spoplatnené. Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo
iniciatívu „Slovensko bez igelitových tašiek“. Cieľom je postupne odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky z predaja a
zákazníkom ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu z papiera alebo textilu. Štatistika uvádza, že Slovák priemerne
ročne spotrebuje približne 460 igelitových tašiek.
Ministerstvo životného prostredia SR dlhodobo sleduje
štatistiku miery separácie odpadu na Slovensku. V rámci
EÚ sme na jednom z posledných miest. Komunálny odpad
sa triedi veľmi málo, väčšina končí na skládkach. Budúce
generácie, ktoré tu budú žiť, takéto skládky, ako je tá na
Podzávoze, budú spätne rozkopávať a recyklovať. Inú
možnosť nebudú mať, pretože skládkovanie odpadu má
negatívne dosahy na životné prostredie, ale hlavne na
zdravie ľudí. Skládkovanie odpadu je najhorší spôsob, ako
nakladať s odpadom.

bude vás zaujímať...

Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa, č. projektu:
PLSK.02.01.00-24-0013/16
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 sme boli na Slovensku
jednou zo siedmich samospráv, ktoré získali tento finančný
grant. Projekt spoločne realizujeme s poľským partnerom
Gminou Istebna. Na Slovensku je veľmi zložitý a zdĺhavý
proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác. Na základe štatistických údajov táto súťaž
trvá priemerne 600 dní. V Českej a Poľskej republike iba
100 dní. Keďže bolo nutné dodržať všetky podmienky, ktoré
zákon o verejnom obstarávaní ukladá, stavebné práce sa
posunuli do zimného obdobia. V súčasnej dobe sú všetky
práce na tejto stavbe vo vysokom štádiu rozpracovanosti.
Budú ukončené v máji tohto roka. Na oboch stranách hraníc ich realizuje firma Strabag. Súbežne s týmito prácami
prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod
telesom tejto cesty. Vlastníkmi týchto pozemkov sú občania
Čierneho, Skalitého, ale i Železnice SR. Tento projekt je od
samého začiatku technicky veľmi zložitý. Vznikol aj vďaka
pochopeniu vedúcich pracovníkov konzorcia „Združenie D3
Svrčinovec – Skalité“. Veľa úsilia tomuto projektu venovali
viacerí moji spolupracovníci na obecnom úrade. Chcem im
za to poďakovať, bez ich obetavej práce by tento projekt
nevznikol. Taktiež ďakujem všetkým poslancom Obecného
zastupiteľstva v Čiernom a Obecného zastupiteľstva v Skalitom, ktorí projekt prepojenia nášho územia s Poľskou republikou jednoznačne podporili. Táto cesta výrazne prispeje
k rozvoju turistického ruchu. Bude prínosom pre rozvoj
služieb spojených s cestovným ruchom. Ocenia ju ľudia na
oboch stranách hraníc. Ak dokončíme ešte prepojenie úseku cesty na Hrčavu, vznikne krásny cyklistický okruh cez tri
štáty. Turisti a návštevníci tohto regiónu môžu spoznať v
jeden deň kultúru aj goralskú kuchyňu troch slovanských
štátov
Úprava brehu rieky Čierňanky v osade U Grochalov
V jarnom období budú pokračovať v tejto osade stavebné
práce na spevnení brehu rieky Čierňanky. Tieto práce začali už na jeseň minulého roku. Výsledkom úpravy bude stabilnejší breh rieky a cesty. Taktiež sa aj esteticky skrášli tok
rieky.
Námestie Jána Pavla II.
V jarných mesiacoch budeme pokračovať v prácach súvisiacich s dokončením tohto námestia. Je nutné urobiť ešte
veľa práce. Súčasťou tohto námestia okrem parkoviska
bude aj farebná fontána, nové osvetlenie, okrasné kríky,
stromčeky a lavičky. Vytvorí sa aj odstavný pruh pre autobus a premiestni sa autobusová zastávka. Pekne upravené
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prostredie vyvoláva pocit radosti. S týmto cieľom budujeme
toto námestie.

pečnejšia a hlavne esteticky krajšia ulica. To bol cieľ tejto
náročnej, ale veľmi potrebnej investície.

Rekonštrukcia chodníkov

Trafostanice

Obec požaduje, aby cesta I/12 po oprave úsekov, ktoré
vykazujú nestabilitu, bola v celej dĺžke odfrézovaná
a následne sa realizoval nový živičný koberec. V súvislosti
s týmito prácami by bolo veľmi žiaduce v určitých častiach
popri tejto ceste zrekonštruovať chodníky. Pri tejto oprave
by sa do telesa chodníka zabudovali chrániče na NN napätie a verejné osvetlenie. Taktiež popod teleso hlavnej cesty
I/12 sa na niektorých miestach musia urobiť pretlaky
v súvislosti s umiestnením inžinierskych sietí. Realizáciou
tejto veľmi potrebnej investície vznikne pekná ulica. Pekná
ulica zahreje pri srdci. Venujme pozornosť prostrediu, ktoré
prekračuje hranice súkromia.

Dlhodobý nedostatok NN napätia v horských častiach našej
obce sa realizáciou tohto projektu odstránil. Vybudovali sa
tri trafostanice, ktoré zabezpečia dostatok elektrickej energie na elektrické vykurovanie v zimnom období a ktoré sú
potrebné pre ďalší rozvoj obce aj pre výstavbu rodinných
domov. Ide o osady U Mojov a Slivkov, Zágrunie, Čerchľa,
Doliny a Sihelky. Výstavba trafostaníc bola dokončená
v závere minulého roka. Trafostanice v súčasnej dobe už
plnia svoje poslanie. Opätovne chcem poďakovať vedeniu
firmy SSE, a. s., Žilina, ktorá bola investorom tejto stavby.
Realizovala ju aj napriek tomu, že v týchto osadách nie je
hustá zástavba rodinných domov.

Vybudovanie chodníka popri ceste od OÚ smerom na
Stašov cintorín

Milí spoluobčania,

V jarných mesiacoch dokončíme túto veľmi potrebnú investíciu. Pri realizácii tejto stavby sa vymenili niektoré betónové stĺpy a nahradili sa oceľovými, po ktorých je vedené
nové verejné osvetlenie. Toto verejné osvetlenie sa predĺži
až na parkovisko Stašovho cintorína. V novovybudovanom
chodníku je zabudované potrubie na povrchovú vodu
a dažďové vpusty. Ak sa dokončí táto stavba, vznikne bez-

láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatka, nádej
Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech vás
posilní a naplní pokojom, dôverou a láskou. Prajeme
vám krásne, pokojné a požehnané veľkonočné sviatky.
Starosta obce, poslanci OZ a zamestnanci OÚ a TES

Výzva pre zárubkárov
Poslanci OZ a starosta obce vyzývajú zárubkárov, ktorí
sú zodpovední za vývoz dreva, aby tento realizovali
v letných mesiacoch, keď sú vozovky stabilnejšie a
nedochádza k ich masívnemu poškodzovaniu.
Hlavne v jarnom období sú cesty podmáčané a auto
plne naložené drevnou hmotou ich výrazne poškodzuje.

Vývoz dreva treba robiť veľmi zodpovedne, s ohľadom
na stav vozovky. Treba si uvedomiť, že tieto miestne
komunikácie sú zároveň aj našimi prístupovými cestami, ktoré používame dennodenne. Ich poškodenie ťažbou dreva a následná oprava sa nedá riešiť z financií
rozpočtu obce.

Vykurovacie obdobie a odpad
Prosíme občanov, aby sa zamýšľali, čím plnia popolnice a
kontajnery. Od začiatku vykurovacieho obdobia sú problémy s horúcim popolom v zberných nádobách aj kontajneroch. Zasypať horúci popol nestačí, uhlíky zostávajú žeravé
aj dva dni. Pracovníci zbernej spoločnosti takéto nádoby
neodoberú, pretože môže dôjsť k vznieteniu zberového
voza. Ďalší problém je zalievanie popola vodou, v období
mrazov obsah popolnice zamrzne. Nosnosť 240- litrovej
popolnice je zhruba 110 kg, čím väčšia záťaž, tým sa zväčšuje možnosť poškodenia nádoby pri vysýpaní.

Opäť horia kontajnery, na ktoré
obec vynakladá nemalé finančné
prostriedky. Suma za 1 kontajner sa
pohybuje okolo 1000 EUR. Každý
požiar znehodnotí kontajner a skracuje dobu používania.
Aj tieto položky tvoria súčasť poplatku za komunálny odpad v obci.
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duchovné slovo

Znovuzrodení pre živú nádej vďaka zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista
„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením
Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej“ (1 Pt 1,
3).
Tieto slová adresoval apoštol Peter prvým kresťanom počas veľkonočnej liturgie, keď im pripomínal smrť
a zmŕtvychvstanie Krista, a keď pripravoval katechumenov
na prijatie krstu. Boli to nové slová, ktoré nikdy predtým
svet nepočul: znovuzrodení pre živú nádej vďaka zmŕtvychvstaniu jedného človeka! Od tej chvíle uplynulo takmer
dvetisíc rokov. Môžeme aj dnes prežiť ten istý pocit živej
nádeje a radosti?
Božie slovo nám káže hľadať spojenie medzi Veľkou nocou
a nádejou v dejinách. V dlhých a hlbokých dejinách, ktoré
siahajú až k noci východu z Egypta. Pascha slávená v tú
noc v každom židovskom dome bola znakom i cestou
k úžasnej nádeji: Zajtra budeme na druhej strane Červeného mora! Zajtra nás Pán vyvedie z domu otroctva; zajtra
budeme konečne slobodní! Keď sa vás istého dňa spýtajú
deti: Čo je to za svätý zvyk? – tak im odpoviete: To je obeta
Paschy na počesť Pána, ktorý prešiel pomedzi nás, aby
nás zachránil (por. Ex 12, 26n).
Po oslobodení z otroctva a usídlení sa v zasľúbenej zemi
sa nádej posúva viac do roviny duchovnej, ktorá sa u prorokov stáva spoločnou túžbou celého ľudu. Táto nádej má
meno spása, nová a večná zmluva, očistenie od všetkých
hriechov. Túto nádej oživuje spomienka na to, čo Boh urobil
v minulosti pre otcov, keď vystretým ramenom vyviedol svoj
ľud z Egypta. Preto sa táto nádej oživuje počas každej
Paschy, ktorá je spomienkou na toto Božie dielo (porov. Ex
12, 14). Tým istým sa posilňuje istota, že sľúbená spása
príde vo veľkonočnú noc, podobne ako prvé vyslobodenie:
„Noc Paschy je nocou určenou a rezervovanou pre spásu
všetkých pokolení Izraela“ (Targum k Ex 12, 42).
Toto očakávanie bolo najživšie v paschálnu noc tridsiateho
roku po Kristovi, keď Ježiš zasadol k stolu so svojimi učeníkmi a povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr ako budem trpieť. Lebo hovorím
vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve“ (Lk 22, 15-16). Počas tejto večere Ježiš zakončil
dlhé očakávanie. Povedal, že vďaka jeho krvi, ktorá mala
byť zakrátko vyliata, bude ustanovená nová a večná zmluva, ako aj všeobecné odpustenie hriechov, predpovedané
prorokmi (por. Lk 22, 20). Bol teda Baránkom Božím, ktorý
sňal hriechy sveta, ktorého predobrazom bol paschálny
baránok vzatý zo stáda.
Ježišova smrť, samozrejme, otrasie vierou a nádejou učeníkov. Všetci si mysleli, že táto nádej je zničená: „A my sme

dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa
toto všetko stalo“ (Lk 24, 21). Nádej dosiahla nulovú úroveň. Ale hľa, tu akoby zvučným hlasom trúby sa rozniesla
správa: Vstal z mŕtvych! Videli ho! Ukázal sa Šimonovi!
Bude v Galilei, tam ho uvidíte! V tieto dni učeníci, keď videli
svojho majstra znovu živého, zakúsili, čo znamená byť
„znovuzrodený pre živú nádej“. Nakoniec nám všetkým
odovzdali túto živú nádej, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych,
aby naša viera a nádej boli nasmerované k Bohu (por. 1 Pt
2, 21). Boh nesklamal! Je to nádej, ktorá sa týka nielen
Ježiša, ale aj nás všetkých. Spočíva v tom, že „Ten, čo
vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá“ (Rim
8, 11). Inými slovami, keď Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, tak
aj my vstaneme!
Spýtajme sa však: Je to nádej na zmŕtvychvstanie, ktorá
bude splnená iba v jeden vzdialený deň v budúcnosti alebo
má vplyv aj na náš súčasný život? „Každý veriaci laik –
čítame v jednom z textov II. vatikánskeho koncilu – musí
byť pred svetom svedkom zmŕtvychvstania a života Pána
Ježiša i znakom živého Boha“ (LG 38).
Čo teda môžeme po tomto všetkom povedať v prospech
nádeje? Nič iné ako to, čo si už od začiatku opakovali prví
veriaci: Kristus vstal z mŕtvych, Kristus, ktorý na svojom tele
zakúsil bolesť, utrpenie a ľudskú zvrátenosť. Keď vstal
z mŕtvych, ustanovil istú zásadu, istotu, že posledné slovo
patrí nie utrpeniu, ale po ňom nasleduje zmŕtvychvstanie,
život a radosť. Po Veľkom piatku prichádza nedeľa
zmŕtvychvstania. O tomto by sme my veriaci mali svedčiť
v našom každodennom živote a povzbudzovať tých, ktorým
nádej chýba.
Všimnime si ešte jednu dôležitú skutočnosť. Keď sa
zmŕtvychvstalý Ježiš ukázal jedenástim na brehu Tiberiadského jazera, ako prvý ho spoznal jeho milovaný učeník,
ktorý zvolal na ostatných: „Pán je to!“ (Jn 21, 7). Bolo to
poznanie, ktoré vyplývalo zo srdca, lebo nie všetkým bolo
dané spoznať Ježiša po zmŕtvychvstaní, ale iba tým, ktorí
dokázali veriť a milovať. To isté poznanie je potrebné aj
nám, aby sme mohli povedať: Pán je to! keď budeme v tieto
dni prichádzať do chrámu na svätú omšu a pristupovať
k Eucharistii.
Prajem vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky
a srdcia plné viery, nádeje, lásky a radosti zo
zmŕtvychvstalého Pána.
Peter Švec, farár
(Spracované podľa Raniero Cantalamessa, Slovo a život, Karmelitánske nakladatelství Kostení Vydří, 2009.)
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Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Vianočné plávanie
Matematická olympiáda

Mgr. Ľubomír Belko

24. januára 2018 sa v Čadci konalo okresné kolo matematickej olympiády pre žiakov piateho a deviateho ročníka. Po
zodpovednej príprave sa úspešnými riešiteľmi stali dvaja žiaci
5.A triedy pod vedením Mgr. Kataríny Mitrengovej. Boli to
Simona Lučanová a Patrik Miko. Je zaujímavé, že deviatacka
olympiáda bola pre žiakov natoľko náročná, že zo všetkých
uchádzačov bol úspešný len jeden žiak.
Mgr. Beáta Miková

Hviezdoslavov Kubín
Bez pevnej vôle neexistujú veľké talenty. Každý rok sa na
počesť slávneho básnika, dramatika a prekladateľa Pavla
Országha Hviezdoslava koná na našej škole recitačná súťaž.
Ani tento rok nebol výnimkou. Milovníci krásneho slova sa
zišli 9. februára, aby si zmerali sily v prednese poézie a prózy
v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťaž prebiehala
tradične v slávnostnej atmosfére za účasti žiakov našej školy.
Výkony súťažiacich boli veľmi vyrovnané, každý sa veľmi snažil, a tak sa súťaž zmenila na krásne stretnutie s poéziou a

Ako aj po minulé školské roky, tak aj tento školský rok sa konalo Vianočné plávanie, ktoré organizovalo CVČ Čadca v
Mestskej plavárni v Čadci 13. 12. 2017.
Stálym účastníkom tejto súťaže je Aleš Balamucký, žiak 9.A
triedy, ktorý sa aktívne venuje plávaniu. Na túto súťaž sme
vycestovali s ôsmimi žiakmi školy, ktorí si išli zmerať sily v
bazéne v disciplínach 25 m voľným spôsobom, 50 m prsia a
50 m voľným spôsobom. V kategórii najmladších žiakov veľmi
milo prekvapil Lukáš Michalík, žiak 4. A triedy, ktorý sa
umiestnil v disciplíne 25 m voľným spôsobom na peknom 5.
mieste. Po dvoch hodinách súťaženia prišiel čas aj na Aleša,
ktorý sa už nevedel dočkať, kedy skočí do bazéna. Naše
predpoklady sa naplnili. Aleš nesklamal a v dvoch plaveckých
disciplínach sa umiestnil na stupni víťazov. Na 50 m voľným
spôsobom skončil na 2. mieste a na 50 m prsia si vyplával 1.
miesto.
Treba však pochváliť aj ostatných žiakov, ktorí reprezentovali
školu, a to: Jozef Bacula (4. A), Tomáš Michnica (4. A), Sofia
Serafínová (6. A), Simona Fonšová (6. A), Dávid Gelačák (9.
A) a Patrik Majchrák (9. A). Plávanie je krásny šport, pokiaľ sa
mu človek plnohodnotne venuje, formuje postavu, získava sa
ním kondícia. Veríme tomu, že žiaci, ktorí reprezentovali školu
v plávaní, ostanú verní plávaniu a budú sa v ňom zdokonaľovať.

prózou. Spomedzi všetkých recitátorov si diplom a vecné ceny
odniesli tí najlepší z každej kategórie.
1. kategória:
Poézia: 1. miesto- Sofia Koperová,4. A
2. miesto - Natália Tabačárová, 2. A
Próza: 1. miesto - Karolína Krčmáriková,4. A
2. miesto - Nikola Tatarková, 3. A
3. miesto -Stanislava Martausová, 2. A
V 2. a 3. kategórii sa víťazkami stali:
Poézia: 1. miesto -Iza Karolína Čáková, 6.A
1. miesto -Katarína Mikulová, 9.A
Próza : 1. miesto- Aneta Kopásková, 5.A
1. miesto - Miriam Miková, 7.A
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Blahoželáme oceneným žiakom, ale i ostatným súťažiacim,
ktorí si našli cestu k umeleckému textu, k literatúre!
Mgr. Renáta Mikulová

školstvo

MAREC – MESIAC KNIHY
,,Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom
kráľovstva ducha.“
(Lucius Annaeus Seneca)

Základný lyžiarsky výcvik siedmakov v Snowparadise Veľká Rača - Dedovka
V dňoch od 12. februára do 16. februára 2018 sa
niektorí žiaci siedmeho ročníka zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku. Výcvik prebiehal v stredisku Snowparadise Veľká Rača - Dedovka. Stravovanie bolo zabezpečené
dvakrát denne (desiata U medveďa a obed v penzióne Dedovka). Tento školský rok sme zvolili výcvik dochádzkovou
formou. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín (lyžiari a nelyžiari). Každá skupina mala určených inštruktorov, pod ktorých vedením sa žiaci buď zdokonaľovali v technike lyžovania, alebo začínali úplne od základov. Na výučbu sme mali
rôzne druhy zjazdoviek, ktoré sme aj plne využívali. Prvé
dva dni sa nelyžiari učili základom lyžovania na hrebeni
Dedovky, kde využívali lano a vlek. Lyžiari sa zdokonaľovali
na zjazdovkách - Dedovka, Marguška a Lalíkoch. Počas
celého lyžiarskeho výcviku vládla medzi pedagógmi a
žiakmi príjemná atmosféra. Žiaci boli každé ráno plní očakávaní, čo ich v ten deň čaká.

Po úspešnom učení sa základom lyžovania si žiaci siedmeho ročníka upevnili svoje nadobudnuté schopnosti v súťaži,
ktorá sa konala v posledný deň výcviku. Niektorí žiaci milo
prekvapili, nakoľko veľa z nich stálo na lyžiach po prvýkrát v
živote. Počas kurzu nedošlo k žiadnemu zraneniu, ale všetci sú bohatší o ďalšiu skúsenosť. V piatok mohli všetci
spokojne konštatovať, že dvadsiatiôsmi žiaci zvládli základy
lyžiarskeho výcviku. Poďakovanie patrí stredisku Snowparadise Veľká Rača - Dedovka, pani Polákovej a reštaurácii
U medveďa za stravu a pánovi Zdenovi Martausovi ml. za
bezproblémové zabezpečenie dopravy.
Všetci pedagógovia veríme, že to, čo sme odovzdali žiakom
na svahu, budú žiaci plnohodnotne využívať pri zdokonaľovaní sa techniky zjazdového lyžovania aj v budúcnosti.
Mgr. Ľubomír Belko, Mgr. Ivana Cyprichová, Mgr. Marta
Krutáková

Kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či
starých a najväčších priateľov človeka od vynálezu kníhtlače. Žiaľ, v poslednom čase čím ďalej tým viac ľudí radšej
pozerá televíziu alebo surfuje na internete namiesto toho,
aby si prečítali beletriu. Avšak tá sa nám intenzívne pripomína práve teraz, v marci. Aj v našej škole sa v marci pracuje s knihami viac ako inokedy. Je dôležité ukázať žiakom
krásu kníh a čítania a formovať v nich pozitívny vzťah ku
knižnej kultúre. Pripomenúť im, že aj v období moderných
informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Preto sme pre nich pripravili súťaž
KNIŽNÁ ŠIFRA, v ktorej si môžu preveriť znalosť knižných
titulov detskej literatúry. Každý deň pribudne na plagáte
jeden obrázok, indícia na názov knihy, po ktorej budú pátrať. Počas celého mesiaca si názvy budú žiaci zapisovať a
na konci mesiaca budú najlepší pátrači odmenení. Ďalšou
úlohou pre nich je pripraviť si referát o prečítanej knihe.
Odmenou im bude možnosť prežiť rozprávkovú noc plnú
dobrodružstva. ANDERSENOVA NOC bude totiž vyvrcholením ich čitateľských aktivít. Už teraz sa na ňu mnohí tešia.
Mgr. Renáta Mikulová

Šachová súťaž
Za našu školu sa v šachových súťažiach najlepšie umiestnila Miriam Miková, žiačka 7.A triedy, ktorá sa zúčastnila
turnaja Spektrum Chess Žilina 16.12. 2017 a obsadila nádherné druhé miesto v kategórii dievčat do 14 rokov. Druhý
turnaj Spektrum Chess Čadca sa konal 3.3. 2018 a Miriam
po ťažkom súboji obhájila druhé miesto vo svojej kategórii a
víťazstvo jej ušlo len o vlások, keď poslednú partiu zakončila remízou a nie víťazstvom. Žiačka nás reprezentuje aj
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v šachovej lige, kde zbiera cenné skúsenosti a raduje sa
z víťazstiev. Podarilo sa jej poraziť aj skúsených hráčov, čo
dokazuje, že tvrdá práca sa vypláca.

školstvo

časti žiaci prekročili hranice fantázie a na jednotlivých stanovištiach sa hravou formou dozvedeli o Planétke 3393
Štúr, ako sa báseň hymnou stala, aké bolo bankovníctvo po
štúrovsky... Mohli v sebe objaviť Štúra, vyskúšať si cylinder,
či im nespadne z hlavy, či im pristanú fúzy a brada. Stačí
mať bradu, aby sme sa stali osobnosťou, akou bol Štúr?
Nakoniec si zahrali obdobu známej hry „Ľudevít, nehnevaj
sa...“. Ako každé dobrodružstvo, aj toto sa muselo skončiť
a žiaci obohatení novými poznatkami sa už tešia na nové
zážitky.

Mgr. Ľubomír Belko

Prednáška v Kysuckom múzeu
V rámci rozšírenej hodinovej dotácie v predmete dejepis sa
žiaci deviateho ročníka zúčastnili dejepisnej prednášky,
ktorú pre nás pripravilo Kysucké múzeum v Čadci. Prednáška bola orientovaná na problematiku 2. svetovej vojny,
nie však v globálnom ponímaní, ale bola zameraná čisto na
regionálne dejiny Kysúc. Počas 120 minút trvajúceho výkladu sa žiaci dozvedeli, ako táto hrozná udalosť zasiahla
našu oblasť, ako sa aj našej obce dotkli Mníchovská dohoda a Viedenská arbitráž, kto z našich rodákov, Čierňanov,
bol zapojený v protifašistickom odboji a veľa ďalších cenných informácií. Vyjadrujeme veľkú vďaku Kysuckému múzeu v Čadci za možnosť zúčastniť sa na tejto prednáške a
za obohatenie cennými informáciami.
Mgr. S. Krčmáriková, Mgr. M. Pijaková

Štúrovské dobrodružstvo
Všetko, čo sa stalo v minulosti, sú naše dejiny. Skúmanie
dejín je akoby skladačkou, ktorú si postupne skladáme.
Niekoľko kúskov tejto veľkej skladačky sa rozhodli objaviť aj
žiaci našej školy a navštívili interaktívnu výstavu „Štúrovské
dobrodružstvo“ v Kysuckom múzeu v Čadci. Ľudovít Štúr jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského národného života, vedúca osobnosť slovenského národného
obrodenia a kodifikátor slovenského spisovného jazyka,
založeného na stredoslovenských nárečiach. Žiaci mali
možnosť oboznámiť sa so životom a dielom tohto významného politika, filozofa, jazykovedca, pedagóga, spisovateľa, básnika, publicistu a redaktora. Výstava pozostávala z dvoch častí. Textové panely doplnené vtipnými ilustráciami upozorňovali na zaujímavé momenty z Ľudovítovho
súkromného i pracovného života. V druhej, interaktívnej

Mgr. Zuzana Fonšová

Šaliansky Maťko
V januári 2018 sme sa zapojili do okresnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského,
ktorú usporiadalo CVČ v Čadci. V silnej konkurencii sme
obstáli na výbornú. Tak ako minulý rok, i v tomto roku sme
získali najcennejšiu trofej, 1. miesto v II. kategórii žiakov ZŠ
v podaní Sofinky Koperovej. Gratulujeme!

64. Hviezdoslavov Kubín
Žiačky našej školy ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec sa zúčastnili obľúbenej postupovej recitačnej súťaže pod názvom
Krása slova 2018, ktorej organizátorom je Kysucké kultúrne
stredisko v Čadci a Žilinský samosprávny kraj, s uvedenými
výsledkami:
Školské kolo - víťazi s postupom do obvodného kola v Čadci
Poézia:
I. kategória – S. Koperová
II. kategória – I. K. Čáková
III. kategória – K. Mikulová
Próza:
I. kategória – K. Krčmáriková
II. kategória – A. Kopásková
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III. kategória – M. Miková

Termíny zápisu v Čiernom

Obvodné kolo

Zápis do prvého ročníka v ZŠ Čierne- Ústredie sa uskutoční 18.4.2018 od 13.30 hod. v ZŠ.

Poézia:
I. kategória – S. Koperová –
II. kategória – I. K. Čáková –

2. miesto
3. miesto

Próza:
I. kategória – K. Krčmáriková – 2. miesto
II. kategória – A. Kopásková – 2. miesto
Okresné kolo
Próza:
I. kategória – K. Krčmáriková – 3. miesto
II. kategória – A. Kopásková – 3. miesto
Všetkým recitátorkám úprimne gratulujeme!
Mgr. Dana Oravcová

Zápis do 1. ročníka v ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec sa
uskutoční 18.4.2018 od 8,20 hod. v ZŠ s MŠ.
Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom.
Čo treba so sebou priniesť na zápis:
x občiansky preukaz zákonného zástupcu,
x rodný list dieťaťa,
x v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad
o jeho zdravotnom postihnutí,
x vyplnenú prihlášku (z webovej stránky školy alebo ju
vyplníte priamo na zápise),
x finančné prostriedky.

Zápis detí do 1. ročníka

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

V termíne medzi 1. a 30. aprílom 2018 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy. Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2018 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

x Rodičia, ktorí poznajú svoje dieťa a môžu vnímať jeho
prednosti i rezervy.
x Rodičia môžu požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ,
ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma.
x No a v konečnom dôsledku je to detský psychológ,
ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže
posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky
školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.

Legislatíva k zápisu detí:
x zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
x § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení
niektorých zákonov;
x vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole;
x všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa
povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Ako zapísať dieťa do základnej školy?
Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy – obec
(pri štátnych školách), združenie alebo iná inštitúcia (pri
súkromných a cirkevných školách) – formou všeobecne
záväzného nariadenia alebo ohlásenia o zápise.

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?
Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na
plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté
dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti
predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie
všeobecného lekára pre deti a dorast.
Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:
Zákonný zástupca riaditeľovi školy predloží:
 písomnú žiadosť o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa,
 príslušné odporúčanie všeobecného lekára pre deti
a dorast,
 odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Mgr. Dana Oravcová
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Základná škola Čierne - Ústredie
Beseda o domácom násilí
8.12.2017 prišla na besedu do našej triedy – 8.A pani Stanislava Klieštiková z organizácie Náruč v Čadci. Táto organizácia, ale aj mnoho ďalších na Slovensku sa zaoberá domácim
násilím. Jej pracovníci pomáhajú týraným rodinám v núdzi,
snažia sa ich pochopiť a podporiť v ťažkých psychických situáciách, pomáhajú im zvládnuť náročné životné problémy.
V začiatkoch im zabezpečujú bývanie, stravu a postupne im
radia, ako sa zaradiť do každodenného života. Pani Stanka
nás vyzvala, že sa nemáme báť upozorniť na ľudí, ktorí sú
v núdzi, a takto im tiež „podať pomocnú ruku.“ Organizácia
Náruč má na Slovensku veľa pobočiek a informácie o jej činnosti i kontakt nájdete na internetovej stránke www.naruc.sk.

učiteľky. Láka nás vianočná atmosféra, koledy, vôňa ihličia,
krásne výrobky... A tak je nás tu vždy neúrekom...
Tvoríme, vyrábame, rozprávame sa a je nám v našej školičke
príjemne. Doma sa vždy pochválime vlastnoručne vyrobeným
ozdôbkami, aranžmánmi i darčekmi.
Už teraz sa tešíme na ďalšie dielne a na všetko, čo si pre nás
pani učiteľky pripravia!

Adriána Rudinská, žiačka 8.A, ZŠ Ústredie

Čaro Vianoc
„Čaro Vianoc“ je súťaž vo vyrábaní vianočných betlehemov,
ktorú 19. 12. 2017 organizovalo CVČ Čadca. Našu školu reprezentovali pod vedením p. uč. Pagáčovej v dvoch kategóriách štyri žiačky :
Lucia Haladejová, IV. A
Pavlína Strýčková, V. A
Simona Najdeková, VI. A
Sandra Urbanová, VI. A.
Vytvorili krásne dielka z kvetináčov, fľaše, kokosového orecha,
konárikov a získali pre našu školu dve prvé miesta. Gratulujeme!
SimonaNajdeková, VI.A, ZŠ Ústredie

Medzinárodné Vianoce
V našej škole sa už pomaly stáva tradíciou, že v rámci príprav
na krásne vianočné obdobie sa pravidelne zúčastňujeme akcie Medzinárodné Vianoce v Keric-u. Tento rok sme sa na toto
podujatie vybrali so žiakmi 7. a 8. ročníka. Žiaci putovali po
tradičných miestnostiach, kde na nich čakali dobrovoľníci
z Argentíny, Mexika, Talianska, Rakúska a Francúzska. Zaujímavým a hlavne zábavným spôsobom spoznávali zvyky a
vianočné tradície v jednotlivých krajinách. Na vlastnej koži
pocítili čaro argentínskych tancov, pravú taliansku zábavu či
francúzsky šarm. Tiež si mohli overiť svoje komunikačné
schopnosti v reálnych situáciách, čo sa deťom veľmi páčilo.
Z podujatia odchádzali plní nadšenia a nových zážitkov.
Ing. Jana Kužmová

Simona Najdeková, VI.A, ZŠ Ústredie

Vianočná besiedka
Na Vianoce patríme k sebe....
Takto nás vítali slová vianočnej piesne posledný deň pred
Vianocami na školskej besiedke. Všetci sme sa usilovne pripravovali a tešili na tento deň. Každá trieda vystúpila s krátkym programom, ktorý nás poučil, zabavil i rozosmial. Vypočuli sme si vianočné verše, vinše, piesne, pozreli scénky a aj
spoločne zaspievali. Domov sme odchádzali spokojní, šťastní
a plní očakávania, čo nám prinesú tie naše Vianoce...

Vianočné tvorivé dielne
Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, ktoré všetci túžobne očakávame a na ktoré sa všetci veľmi tešíme. Predvianočný čas
sa v našej škole už tradične spája s vianočnými tvorivými dielňami, ktoré pre nás žiakov a našich rodičov pripravujú pani

Daniela Strýčková, V. A, ZŠ Ústredie
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Zdravý životný štýl
Na hodinách občianskej náuky sa žiaci v 7.A triede ZŠ Čierne
- Ústredie v decembri venovali problematike aktívneho využívania voľného času a zdravému životnému štýlu. Dozvedeli sa
tzv. „desatoro zdravia“. Dokázali v spolupráci s ostatnými
členmi rodiny identifikovať životný štýl svojej rodiny. Navrhovali
rôzne aktivity, úpravu jedálneho lístka, ako žiť zdravšie. Toto
všetko spracovali v projekte Zdravý životný štýl alebo Desatoro zdravia. Z projektov zhotovili výstavku na spoločnej chodbe.

školstvo

- 1.miesto v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín –
obvodné kolo,
- postup v súťaži Kysuce majú talent ako speváčka spolu
s kamarátkou Klaudiou,
- postup v súťaži Kysuce majú talent aj so staršou spolužiačkou Simonkou Najdekovou(6.A) ako divadelníčky.
Prajeme Lucke veľa úspechov v postupových kolách, nech ju
neopúšťa húževnatosť a hlavne veselá nálada. Vďaka patrí i
rodičom za ústretovosť , obetavosť a podporu.

Mgr. Anna Sulková, Koordinátor prevencie drogových
závislostí a iných patologických javov

Výchovný poradca informuje
Dôležité termíny pre rodičov a žiakov , ktoré sa týkajú prijímacích skúšok v školskom roku 2017 /2018.
Talentové skúšky na SŠ : 25.3. – 15.4.2018
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy na
študijné a učebné odbory / okrem talentových / : do 10.4.2018
Riaditeľ školy zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií : do 20.4.2018
1.kolo - 1.termín prijímacích skúšok / vrátane osemročných
gymnázií / : 14.5.2018
1.kolo - 2.termín prijímacích skúšok : 17.5.2018
2.kolo prijímacích skúšok : 19.6.2018

Futsal – 2. miesto v krajskom kole
Po suverénnom víťazstve v okresnom kole sme postúpili do
regionálneho kola .V Kysuckom Novom Meste sme vyhrali a
postúpili sme do krajského kola, ktoré sa opäť konalo v tomto
meste. Ovládli sme skupinu, v semifinále sme porazili Dolný
Kubín 3 :0 . Prehrali sme až vo finále po obrovskej dráme 0:1
so Športovou školou z Martina , ktorá postúpila na majstrovstvá Slovenska. Ďakujem chlapcom za obetavý výkon. Vynikajúco reprezentovali našu školu i obec.
V decembri sa naši chlapci zúčastnili aj turnaja vo futsale
v Krásne nad Kysucou . Po dvoch druhých miestach v predchádzajúcich ročníkoch sme konečne dosiahli vytúžené prvenstvo. Vo finále sme porazili ZŠ Krásno nad Kysucou vysoko 7 : 0. Dúfame, že na jar dosiahneme podob-né výsledky a
možno aj lepšie.
Mgr.Daniel Drastich, ZŠ Ústredie

Naša malá Luci(Pipi)
Každé nadané dieťa treba odmalička správne viesť, podporovať a rozvíjať. Aj naša škola sa môže jedným malým talentom
popýšiť – je ním Lucinka Haladejová, žiačka 4.A triedy. Už jej
rodičia v nej objavili hudobný talent, ale aj lásku k folklóru, a
preto ju zapísali do folklórneho súboru Kelčovan a tiež do
základnej umeleckej školy. Keď začala navštevovať divadelný
krúžok na našej škole, objavili sme ďalší talent, a to herecký.
Naša Lucka reprezentuje školu v recitácii, v speve i divadelníctve. K jej najnovším úspechom patria:
- 2. miesto v prednese povestí Šaliansky Maťko – okresné
kolo,

Učitelia a spolužiaci zo ZŠ Čierne-Ústredie

OZNAM
Zápis detí do ZŠ Čierne – Ústredie pre školský rok 2018/2019
sa bude konať v stredu 18.apríla 2018 od 13:30 hod.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy
www.zscierne.edupage.org.
Vedenie ZŠ Čierne - Ústredie

POZVÁNKA
Deti divadelno - folklórneho krúžku, ktorý pracuje pri ZŠ Čierne - Ústredie, pozývajú všetkých milovníkov folklóru a tradícií
na „Vynášanie Moreny“.
Kedy? 27.3.2018
Kde? začiatok pred budovou ZŠ Čierne - Ústredie
O ktorej? 14.00 hod.
Tešíme sa na vás.
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Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch január - marec 2018
1. – 31. január - výstava VIETOR
Predajná výstava olejomalieb maliarky Ľudmily Hudecovej zo
Skalitého pod názvom VIETOR v Obecnej knižnici v Čiernom.
Ľudmila Hudecová, rodená Lašová, nar. v roku 1956.
Absolventka SPŠD v Spišskej Novej Vsi odbor - priemyselné
výtvarníctvo pod vedením akademického maliara Zdeňka
Jeřábka. Členka klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci pod odborným vedením
akademického maliara Pavla Mušku.
Je niekoľkonásobnou víťazkou Výtvarného spektra v okrese
Čadca i Žilinského kraja. Svoje diela vystavovala v nasledujúcich obciach a mestách: Skalité, Čierne, Ružomberok, Čadca,
Žilina, Trenčín, Turzovka. V zahraničí v poľských mestách
Źywiec a Rajcza. Prvú autorskú výstavu mala v Čiernom. Inšpiruje ju príroda, ročné obdobia, človek vo večnosti a čase.
Žije a tvorí v Skalitom.

Za spoluprácu ďakujeme komisii kultúry, vzdelávania,
mládeže, športu a sociálnych vecí (Petrovi Najdekovi, Anne
Pagáčovej, Vierke Čarneckej, Vladimírovi Fonšovi).

foto: Alžbeta Bobulová

21. január - Karneval pre malých i veľkých v Čiernom

9. február - Lyžiarsky beh Retro vo Wisle

Nedeľné popoludnie v obci Čierne patrilo všetkým, deťom
i dospelým, ktorí sa chceli zabaviť a preniesť sa na chvíľu do
sveta fantázie a rozprávok. Necelá stovka nápaditých masiek
v kategórii deti MŠ, ročníky 1. – 4., ročníky 5. – 9. a v kategórii
dospelých súťažila na tradičnom karnevale pre malých
i veľkých v sále kultúrneho domu v Čiernom v nedeľu 21.
januára 2018. Veverička, sovička, vojak, medúza, snehuliak,
Máša s medveďom, trpaslíci, včielky, motýliky, kvietočky,
šarkany, piráti, karty, praľudia, lego, Pat a Mat, slimák,
Alzáčik, Dlhý, Široký, Bystrozraký, žobrák, Asterix, Obelix,
Idefix, Kinderko, Socha slobody, búrka a mnoho ďalších
očarujúcich masiek vytvorilo v sále atmosféru rozprávkova,
nadprirodzena, tajuplna. A verte, že mnohých sme nespoznali
ani ku koncu! I keď porota (tentoraz v zložení Anna Pagáčová,
Peter Najdek, Peter Moják, Silvia Šoporová, František
Michnica a Lucia Králiková) vyberala desať najlepších vo
svojej kategórii, žiadna maska neodišla z karnevalu v Čiernom
bez odmeny.
Promenádu masiek striedalo vystúpenie mažoretiek Čačaniek
z CVČ Čadca, mažoretiek Tina z Čierneho, folklórno-divadelného krúžku detí zo ZŠ Čierne – Ústredie, tanečné kolá...
Spolumoderátorkou podujatia bola pani Mačičková (Anetka
Kopásková).
Poďakovanie patrí sponzorom podujatia: Milanovi Jurgovi,
Jaroslavovi Majchrákovi, Lenke Stráňavovej, Magdaléne Belešovej, Rudolfovi Stenchlákovi, Josefovi Wawrzaczovi, Marcele
Baroniakovej, Petrovi Mojákovi, Andrei Majákovej, Jozefovi
Majákovi, PO TES Čierne, Zuzane Gelačákovej, Róbertovi
Lučanovi.

Človek sa zrazu ocitne v nedávnej minulosti, kedy ženy v zime
nosili teplé kožuchy nie pre imidž, ale z dôvodu skutočného
pocitu tepla. Mužov zase zohrievala dlhá brada a prípadný
nedostatok vlasov schovali pod elegantný klobúk.
Samozrejme, nesmeli chýbať ani drevené lyže s veľkými
palicami. Atmosféru druhej polovice minulého storočia mali
možnosť zažiť i Čierňania.
Wisla, 9. február 2018 - Aj tento rok naša partnerská obec
v Poľsku organizovala tradičný Narciarski Bieg Retro.
Odvážlivci desaťčlenného tímu reprezentantov z Čierneho
pretekali na tradičných drevených lyžiach alebo plnili úlohu
profesionálnych fanúšikov.
Tento rok boli snehové podmienky viac než priaznivé, a tak
preteky na starých lyžiach mohli bez problémov začať. Po
oficiálnom privítaní hlavej organizátorky a pretekárky Marii
Bujok si na topánky nasadili drevené lyže tí najmladší,
násťroční, ale tiež tí v najlepších rokoch. Aj keď trať pôsobila
nenáročne, opak bol pravdou a niektorí súťažiaci sa pádom na
zem nevyhli. Beáta Stašová, Jozef Laš, Izabela Bobulová
a Marek Jašurek zvládli beh bez ujmy na zdraví. Domov si so
sebou odniesli víťazný ručne maľovaný sklenený pohár
s metrovou salámou a diplom. Zásluha však patrí členom
celého tímu: starostovi obce Pavlovi Gomolovi, Marte
Jašurkovej, Ivete Bobulovej, Jozefovi Šmatlavovi, Juliane
Legerskej, Michalovi Legerskému a najmladším členom nášho
reprezentačného družstva Julinke a Michalkovi Legerským.
Tombola, kultúrny program spolu s klobáskou, ktorú sme si
sami nad ohňom opiekli, boli príjemným ukončením dňa vo
Wisle.
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Retrobehu vo Wisle sa naša obec zúčastňuje pravidelne už od
roku 2014.
Nie síce v retro štýle a na starých drevených lyžiach, ale po
svojich a v športovom obec Čierne pripravuje 18. marca 2018
už 31. ročník Jozefovského behu a 11. ročník Memoriálu
Jána Konôpku.
Srdečne vás pozývame! Športu zdar!

kultúra a šport

Pre žiakov druhého stupňa to bol koncert pod názvom
Trinásta komnata. V tomto výchovnom koncerte herci nazreli
do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej
trinástej komnaty, ktorá mladým ľuďom neprináša nič
pozitívne. Oni však otvorili mládeži dvere aj iných komnát
(empatie, dobra...), cez ktoré vedie cesta k úspechu
a k hodnotnejšiemu životu.

marec – máj

foto: Michal Legerský

9. marec - Výchovné koncerty skupiny AYA zo Žiliny
Skupina AYA (agentúry LETart zo Žiliny) sa v sále kultúrneho
domu v Čiernom predstavila žiakom zo ZŠ Čierne – Ústredie
dvoma predstaveniami. Pre prvý stupeň to bol zábavný
interaktívny koncert pod názvom Dr. Zembolí, plný poučných
textov a veselých pesničiek, zameraný na otázky ekológie a
zodpovednosti k budúcemu vývoju našej Zeme. Deti sa
dozvedeli, ako jednoducho, denno-denne, malými krôčikmi a
bez veľkých rečí dokáže každý z nás liečiť našu Zem.

Viac ako 190 prác už odovzdali žiaci materských a základných
škôl na vyhlásenú výtvarnú súťaž pod názvom Vyrábame
pexeso. Súťaž je zameraná na charakteristické motívy obce
Čierne. Porota v zložení: Petra Pallo, Adam Laš, Janka
Grochalová, Alžbeta Bobulová, vybrala práce, ktoré budú
našu obec reprezentovať v pexese. Každý, kto sa zapojil do
súťaže, získal sladkú odmenu, autori vybraných dielok získajú
po vecnej odmene a každý zapojený kolektív získa po
novučičkom pexese. Pexeso bude pre všetkých záujemcov
k dispozícii v obecnej knižnici. Všetky výtvarné práce budú
vystavené do konca mája v priestoroch obecnej knižnice.
Srdečne vás na výstavu pozývame!

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
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).

Obec Čierne - kultúrno – spoločenské, turistické a športové podujatia, január - jún 2018
Termín

Názov podujatia

Organizátor

Miesto konania

1. – 31. január

Predajná výstava olejomalieb maliarky Ľudmily
Hudecovej zo Skalitého pod názvom VIETOR

PO TES
Čierne,
Obecná
knižnica v
Čiernom

Obecná knižnica v
Čiernom

1. január

Novoročný výstup na Veľký Polom

6. január

Trojkráľový výstup na Kamenité

21. január

Karneval pre malých aj veľkých
súťaží sa v kategóriách: deti MŠ, ročníky 1. - 4., ročníky
5.-9., kategória dospelých, pripravený kultúrny program
a diskotéka pre deti aj dospelých

PO TES
Sála kul. domu,
Čierne, obec Čierne
Čierne, komisia
KVMŠ a soc.
vecí
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27. január

Poľovnícky ples

Poľovnícko ochranárska
spoločnosť
Čierne

Sála kul. domu,
Čierne

9. február

Lyžiarsky beh Retro

Wislanskie
Centrum
Kultury PL

Wisla (Centrum),
PL

10. február

Rodičovský večierok

ZRPŠ pri ZŠ
Čierne Ústredie

Sála kul. domu,
Čierne

24. február

VII. ročník Beskydsky YETI

24. februára

Dorastenecký turnaj „Kysucký triangel“ obcí
Svrčinovec, Čierne, Skalité

OFZ Kysúc

ŠH Slovena Čadca

25. február

XIII. ročník Bežkami na Gírovú

TK AHA Čierne

Marec - máj

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pod názvom
Vyrábame pexeso, tlač pexesa z vybraných a
ocenených kresieb, výstavka všetkých zapojených
prác v Obecnej knižnici

PO TES
Čierne,
Obecná
knižnica v
Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

1. – 31. marec

Marec- mesiac knihy
besedy pre žiakov ZŠ pri príležitosti mesiaca knihy,
súťažné kvízy a tajničky s odmenami, výstavy kníh

PO TES
Čierne,
Obecná
knižnica
V Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

11. marec

VI. ročník Kinder AHA zimná opekačka na Trojmedzí TK AHA Čierne Trojmedzie

17. marec

Futbalový žiacky turnaj družstiev starších žiakov

KNM, Krásno
nad Kysucou,
Čadca,
Turzovka

ŠH Slovena Čadca

16. marec

Prednáška s mjr. Mgr. Jankou Zlochovou (OR PZ
Čadca) pod názvom Bezpečná jeseň života,
spojená s premietnutím filmu pre OZ JDS Čierne

Obecná
knižnica v
Čiernom

Zasadačka OÚ,
Čierne

18. marec

XXXI. ročník Jozefovského behu – XI. ročník
Memoriálu Jána Konôpku
(bežecký pretek od šesťročných žiakov a žiačky až po
ženy a mužov nad 60 rokov)

ŠK Čierne,
obec Čierne

ŠK Čierne

marec

Slávnostné pasovanie žiakov 2. ročníka ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec do Cechu vzorného čitateľa
Obecnej knižnice v Čiernom Jeho kráľovskou
výsosťou kráľom Gregorom

PO TES
Čierne,
Obecná
knižnica
v Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

marec

Slávnostné pasovanie žiakov 2. ročníka ZŠ Čierne –
Ústredie do cechu Správneho čitateľa Obecnej
knižnice
v Čiernom Jeho kráľovskou výsosťou kráľom
Gregorom

TES Čierne,
Obecná
knižnica
v Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

ČAS
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Apríl - máj

Výtvarná súťaž pre deti materských a základných
škôl na tému: Tajomstvo jari – zobuďme jar

1. apríl

XI. ročník – Veľkonočný Kinder AHA výstup na Grúň TK AHA Čierne Čierne

apríl

Zábavné popoludnie s pexesom – pamäťová súťaž
o „naj pexesára“

22. apríl

XI. ročník otváranie cyklosezóny (Rúbaniskom - 40 TK AHA
km) Trasa: Čierne – Liesková – Serafínov - Ochodzita – Čierne
Čierne

1. máj

Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí
oslavy vstupu do Európskej únie spojené s kultúrnym
vystúpením a zdobením mája (FSk Ozvena, pozvaný
súbor)

Obec Čierne,
TK AHA
Čierne, PO
TES Čierne

Trojmedzie

8. máj

Deň víťazstva nad fašizmom
pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku
padlých

Obec Čierne

Pamätník padlých,
obec Čierne

13. máj

Celoobecná oslava Dňa matiek
(kultúrne vystúpenie DFS Kelčovan pri DK Čadca)

PO TES
Čierne,
obec Čierne

Sála kul. domu,
Čierne

máj

XIII. ročník Medzinárodného šachového turnaja –
Obec Čierne
Kysucký triangel
(pre všetkých, ktorí majú radi šach – od začiatočníkov
až po seniorov- s medzinárodnou účasťou hráčov z PR,
SR, ČR)

Sála kul. domu,
Čierne

26. máj

XI. ročník – Kysucká päťdesiatka

TK AHA Čierne

3. júna

Interaktívne divadelná predstavenie s pesničkami
pre deti k ich sviatku MDD - Králiky z klobúka
Edukatívna komédia s pesničkami inšpirovaná
známym českým animovaným seriálom. Dvaja králici
Oskar a Bonifác zabávajú a zábavnou formou
vzdelávajú deti, a keď sa smelo zapájajú do deja, sú
odmenené za ich šikovnosť.

PO TES Čierne Sála kultúrneho
domu v Čiernom

jún

MDD - športový deň detí Kysuckého triangla
športové súperenie detí základných škôl zo Skalitého,
Svrčinovca a Čierneho

ZŠ Skalité Ústredie

14. jún

XI. ročník Cyklotúra Lysá Hora

TK AHA Čierne

jún

Medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov
v rámci trojhraničnej spolupráce ČR, SR, PR

ŠK Čierne,
obec Čierne

PO TES
Čierne,
Obecná
knižnica v
Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom –
výstava prác

PO TES Čiene, Obecná knižnica
Obecná
v Čiernom
knižnica
v Čiernom

Športový areál ZŠ
Skalité – Ústredie,
ŠK Skalité

LKS Simoradz - PL

ČAS
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jún

Hry priateľstva I. ročník, spoločné stretnutie
spoločenských organizácií a partnerských obcí
v netradičnom športovom súperení v obci Čierne

Obec Čierne,
ŠK Čierne

ŠK Čierne

jún

Slávnostný tanečný večer žiakov deviateho ročníka PO TES Čierne Sála kultúrneho
ZŠ Čierne – Ústredie spolu s rodičmi, tanečnou
domu, Čierne
súťažou, zábavou a tombolou

Obecná knižnica v Čiernom
Čo píšeš, nech je jasné slnečný sťa lúč,
veselé jako chasník pri tanci;
nech leje balzam v srdce boľavé
a v chorú dušu úľavu a mier... “
Ivan Krasko – Nox et solitudo; Verše

Dr. Ing. Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto, bol
slovenský básnik, prozaik a prekladateľ, predstaviteľ
moderny. Zomrel 3. marca 1958 v Bratislave. Tento rok si
pripomíname 50. výročie jeho úmrtia.

VÝPOŽIČNÁ DOBA V OBECNEJ KNIŽNICI V ČIERNOM

Od januára 2018 sa vyberá za zápisné:

UTOROK:
ŠTVRTOK:

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30

-

12:00 – 15:00
12:00 – 15:00

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

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom, exkurzie,
besedy, súťaže, vyhodnotenie zábavno – vedomostnej
súťaže Kolotoč pre žiakov základných škôl október –
december 2016

január
Výstava olejomalieb maliarky Ľudmily Hudecovej pod názvom
Vietor. Výstavu si od januára 2018 pozrelo 70 návštevníkov.

23. január 2018
Exkurzia detí z 3. A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec:
- prezentácia žiakov z 3. A triedy „Prečo sa ľudia usadili na
našom území,“
- život našich predkov v minulosti, osídľovanie, lov zvierat,
pestovanie plodín, používanie nástrojov, postupný vývoj
vedy a techniky, zdokonaľovanie technológií, život
v súčasnosti...,
- názorná ukážka náradí z pamätnej izby,
- porovnanie so súčasnosťou, vymoženosti modernej doby,
- význam starých slov, vedomostná súťaž,
- vyhodnotenie, oceňovanie.
Počet detí: 20, vyučujúci: Mgr. Dana Oravcová

február
Výstava nových kníh - náučnej literatúry pre deti a mládež.

16. marec - Bezpečná jeseň života
Odborná prednáška s mjr. Mgr. Jankou Zlochovou (OR PZ
Čadca) spojená s premietnutím filmu. Podujatie bolo určené pre
OZ JDS Čierne.

marec
Pasovanie žiakov druhých ročníkov do Cechu vzorného čitateľa
Obecnej knižnice v Čiernom Jeho veličenstvom kráľom
Gregorom.

Pripravujeme:
-

tlačíme pexeso,
nové knižné tituly, časopisy pre svojich čitateľov: Kysuce,
Život, Nový čas Bývanie, Rebrík, Zornička, Včielka, Fifík,
Kamarát,
exkurzie, besedy, prednášky,
pravidelne Obecná knižnica v Čiernom zverejňuje nové
zakúpené knižné tituly do našej knižnice.

Svojim čitateľom želám krásne prežitie veľkonočných
sviatkov..
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v Čiernom.
Kontakt:
041/4373 183,
Email:
bobulova.iveta@azet

ČAS
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Za obdobie december 2017– február 2018
Manželstvo uzatvorili...
Jozef Sýkora – Mária Eliašová,
Peter Kopečný – Veronika Lašová

Prišli na svet...
Tomáš Kubisz, Alexis Vršková, Olívia
Časnochová, Klaudia Lajčáková, Tereza
Urbánková, Barbora Paštrnáková, Lucia
Mariňáková, Lukáš Holešťák, Karolína
Rišňovská, Jaroslav Berešík, Marián Ježík

Navždy nás opustili...
Verona Mešťanová, Ignác Sýkora, Pavol Strýček, Katarína Stráňavová,
Emília Fonšová, Katarína Širancová, František Cyprich, Miroslav Kopásek,
Milan Vachánek, Margita Konôpková, Vladimír Najdek, Peter Staš,
Rudolf Špila, Mgr. Stanislav Strýček

Prehľad o počte a stave obyvateľov obce Čierne k 31.12.2017
K 31. decembru 2017 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4 375 obyvateľov – 2 215 mužov a 2 160 žien.
V roku 2017 sa do obce prihlásilo 43 občanov – 19 mužov a 24 žien. Odhlásilo sa 47 občanov – 27 mužov a 20 žien.
Narodilo sa 46 detí, z toho 19 chlapcov a 27 dievčat. Zomrelo 43 občanov – 19 mužov a 24 žien.
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Za poznaním a pohodou je vždy dobrá kniha

„Kniha je najtrpezlivejší a najzábavnejší spoločník.“ Samuel
Smiles
Obec Čierne sa v polovici roku 2017 zapojila do vyhlásenej výzvy Fondu na podporu umenia, ktorá bola zameraná na akvizíciu
knižného fondu. Podaná žiadosť bola obci schválená. Hlavným
cieľom projektu je poskytnúť čitateľom všetkých vekových kategórií knižné novinky z oblastí ich záujmu a aby boli uspokojené

ich kultúrne, informačné, vzdelávacie a rehabilitačné potreby.
V súčasnej dobe je tento projekt implementovaný.
Realizáciou tohto projektu do našej obecnej knižnice pribudnú
nové knihy slovenských a svetových autorov, beletristická literatúra pre dospelých, deti a mládež a tiež náučná literatúra pre
dospelých, deti a mládež, ktorá vychádza z odporúčania Fondu
na podporu umenia.
Marec je mesiac kníh. Veríme, že nové zakúpené knižné tituly,
ktoré obohatia našu knižnicu vďaka finančnej podpore Fondu na
podporu umenia, sa vám budú páčiť a ich čítaním si spríjemnite
voľné chvíle.
Ing. Mária Stráňavová

Správa o činnosti ZO JDS v Čiernom za rok 2017
Jubilejné 10. výročie existencie našej organizácie svedčí o
záujme seniorov a ich spoločných aktivitách. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Čiernom bola založená
na ustanovujúcej schôdzi 29. 1. 2008 na podnet jej budúcich
členov Boženy Martiniakovej, Gustáva Gomolu, Františky
Najdekovej a Antona Najdeka, ktorí čerpali skúsenosti z mestskej organizácie JDS v Čadci. V čase svojho vzniku mala ZO
34 členov. Prvý výbor pracoval v tomto zložení: Rudolf Benčík, predseda, Božena Martiniaková, Agnesa Pohančeníková,
Anna Kubičková, Anna Mitrengová, členovia, a revízna komisia: Agnesa Konôpková, Božena Stašová, Anna Janščová.
Činnosť ZO JDS počas roka 2017 bola veľmi zaujímavá a
pestrá. Pre svojich členov zabezpečujeme rôzne prednášky,
kultúrno-športové podujatia, zájazdy, pobyty v kúpeľných zariadeniach, návštevy divadelných predstavení, výstavy a pod.
ZO JDS k 31. 12. 2017 mala 101 členov, z toho 8-členný výbor a 3-člennú revíznu komisiu. Zasadanie výboru sa konalo
pravidelne 1-krát mesačne, na ktorom sa prejednávajú úlohy a
program na nasledujúci mesiac. O činnostiach a akciách OV
JDS, ktoré vyplývajú pre našu ZO, nás informuje predseda p.
Benčík. Hlavným cieľom našej činnosti je obohacovať život
seniorov.
Rok 2017 sme začínali členskou schôdzou, na ktorej sme si
okrem hodnotiacej správy za rok 2016 vytýčili plán úloh na
nasledujúce obdobie. Začiatok roka sme zahájili stretnutím
členov výboru ZO 16.1.2017. Kultúrne a divadelné podujatia
navštevujeme najmä v zimných a jesenných mesiacoch. Využívame bezplatnú vlakovú prepravu, čo nám umožňuje cestovať aj do vzdialenejších miest. Boli sme v Bratislave, Košiciach
i v Spišskej Novej Vsi. MDŽ sme oslávili na členskej schôdzi,
kde naše ženy prišli potešiť aj deti z materskej školy. Na základe záujmu členov sme uskutočnili autobusový zájazd do
Oravíc (50 členov) a do Bešeňovej (51 členov). Všetci na
chvíľu zabudli na starosti, choroby a boľavé nohy. Dobrú atmosféru počas cesty autobusom vyplnil spev a harmonika.

Seniori ZO chcú byť ešte nápomocní a neočakávajú žiadne
pochvaly. Dokazujú, že majú záujem o verejné veci, čistotu a
poriadok v obci. Nechýbajú pri práci na verejných priestranstvách, okolo kostolov, domu smútku, cintorínov, riek a ciest.
V rámci skrášľovania našej obce sme brigádovali na Vyšnom
a Nižnom konci (59 členov). Ďakujeme všetkým členom, ktorí
sa pravidelne zúčastňujú, a vyzývame, aby sa zapojili i ďalší
členovia.
Členovia ZO sa aktívne zúčastňujú na športových hrách.
V okresnej súťaži v Čadci získala Mária Benková 1. miesto za
hod granátom do diaľky, v hode váľkom bola tretia, Štefánia
Zvercová bola druhá v hode granátom na cieľ. Súťaže sa
zúčastnili aj Milan Hurík, Milan Michnica a Viera Čarnecká.
Pani Benková nás úspešne reprezentovala i na krajských
hrách v Rabči, kde získala 1. miesto za vrh guľou a 3. miesto
v hode granátom na cieľ. Každoročne sa tešíme na posedenie
pri guláši. 12.7.2017 sme pri veselej a dobrej nálade strávili
popoludnie v prírode. Veľká vďaka patrí členom Poľovníckeho
združenia v Čiernom za prípravu výborného a chutného guláša.
V Rakovej sa 26. 5. 2017 uskutočnila prehliadka speváckych
skupín ZO JDS pod názvom „Znie pieseň naša“, na ktorej nás
úspešne reprezentovala hudobno-spevácka skupina Čierňanskí seniori. Už po 9-krát úspešne stáli na pódiu v čierňanských
krojoch a rozdávali radosť peknými piesňami, tiež i v nárečovom prevedení. 19. 8. 2017 v amfiteátri Východná bolo stretnutie speváckych, folklórnych a tanečných súborov JD zo
Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska, Ukrajiny. Vystúpilo 25
súborov. Okresnú organizáciu JDS v Čadci sme reprezentovali s úspechom a veľkým potleskom. Z pekného jednodňového
výletu mali radosť i naši ďalší členovia . Čierňanskí seniori sa
zúčastnili 1. festivalu seniorov Kysúc s názvom „Pesničky
veselé radi zaspievame“. Spevom a hudbou spríjemňujú život
sebe i iným, a tak odovzdávajú naše tradície mladším generáciám.

