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Príhovor starostu ...
Vážení obÿania,
ćakujem vám všetkým, ktorí ste prišli k voĐbbám 11. novembra
2018. Gratulujem novozvoleným poslancom a pevne verím, že
vytvoríme dobrý kolektív, rýchlo a pružne reeagujúci na všetky
podnety a výzvy obþanov, ktoré sa budeme snažiĢ realizovaĢ.
Mojím záujmom je, aby sme našu obec aj naćalej
n
budovali a
rozvíjali. Ćakujem vám za dôveru, ktorú ste mi opätovne prejavili. Je to pre mĖa povzbudenie do ćalšej práce.

zaspomínal aj vdp. Stanislav Vnuk, poþas ktorého pôsobenia
sa kostol vybudoval. VeĐké pooćakovanie patrí aj nášmu vdp.
Petrovi Švecovi, ktorý sa najvviac priþinil o to, aby sa toto jubileum oslávilo. Postavenie kosstola výrazne prispelo k duchovnej obnove širokej kresĢanskeej verejnosti. Ćakujem všetkým,
ktorí ho budovali. ýasový harmonogram a postup stavebných
prác na objektoch oboch kosttolov sme dohodli s vdp. Petrom
Švecom v lete tohto roku.

Vážení obÿania,
v našej obci máme dva kostoly. Obidva majúú v krátkom þasovom období pekné jubileá. Farský kostol, zaasvätený sv. Ignácovi z Loyoly, bol vysvätený 1. augusta 18889. Na budúci rok
bude 130 rokov od jeho posvätenia. Do tohtto termínu by sme
chceli v spolupráci s našou farnosĢou – vdpp. Petrom Švecom
vykonaĢ rozsiahlu opravu a obnovu vonkajšších aj vnútorných
priestorov kostola. Na jar budúceho roka saa zaþne s prácami
na odvodnení múrov celého objektu, vykonáá sa oprava strešných žĐabov, ríms kostola, soklov a fasádyy. Rovnako je potrebné, aby sa zrekonštruoval aj interiér kostoola. Po dokonþení
všetkých prác sa urobí nový náter fasády ceelého kostola. ZároveĖ sa vybudujú chodníky a nový vstup ku kostolu. Na steny
kostola sa osadia kamery pre väþšiu bezpeþþnosĢ v našej obci.
Všetky práce by mali byĢ ukonþené k spomínanému jubileu –
130 rokov od vysvätenia kostola, to znamenáá do našich obecných hodov.
Druhý kostol, ktorý je zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, mal
jubileum 6. decembra tohto roku. K tomuto dátumu
d
sa na objekte kostola realizovali nasledovné práce – vyþistila sa þelná
fasáda kostola a následne sa farebne obnovvila. Súbežne sme
dokonþili stavebné práce na Námestí sv. Jánna Pavla II. Vytvorenie námestia a priĐahlého parkoviska si vyžadovalo veĐké
množstvo stavebných prác. V jarnom období do tohto priestoru
vysadíme kvety, ktoré harmonicky doladia farebnú fontánu.
Stavbu námestia aj rekonštrukciu bývalého kultúrneho domu
projektoval Ing. ďubomír Zaymus. Som rád, že tento projekt
podporili všetci poslanci obecného zastupiteĐstva viacerých
volebných období. Za to im treba poćakovaĢĢ, bez ich podpory
by toto námestie, farebná fontána a rekonštrukcia kultúrneho
domu nevznikli. 6. decembra tohto roku uplyynulo desaĢ rokov
od posvätenia kostola. Slávnostnú svätú om
mšu k tomuto jubileu celebroval mons. Tomáš Galis. Prítomnní boli viacerí duchovní otcovia. VeĐké poćakovanie patrí všetkým,
v
ktorí sa
podieĐali na organizácii tejto slávnosti. Spoloþne sme spomínali na priebeh výstavby i na budovateĐov. Viacerí sú už vo
veþnosti. DôstojnosĢ svätej omše zvýraznilli svojou úþasĢou
þlenovia DHZ ýierne, poslanci obecného zaastupiteĐstva a milí
hostia zo Slovenska aj z PoĐskej republiky. Krásny spev
v podaní speváckeho zboru SURSUM CORD
DA, ktorý dirigoval
Tomáš Vrškový, a folklórnej skupiny OZVEN
NA umocnil krásnu
atmosféru tejto svätej omše. Na priebeh výýstavby kostola si

In
ng. Pavol Gomola, starosta obce

ýAS

str. 3

bude vás zaujímaĢ...

Rokovalo obecné zastupiteđstvo
DĖa 4. októbra 2018 sa konalo obecné zastupiteĐstvo
v ýiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteđstvo v þiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správy o výchovno-vyuþovacích výsledkoch škôl a školských
zariadení v školskom roku 2017/2018.
2. Správu starostu obce o výstavbe v obci.
3. Správy o platení TKO a dane z nehnuteĐností v roku 2018.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpoþtu þ. 2/2018.
5. ŽiadosĢ JUDr. PhDr. Petra Strapáþa, bytom A. Bernoláka
2609/29, ýadca, o zaradenie do evidencie žiadateĐov o kúpu
pozemkov v obci ýierne za úþelom individuálnej bytovej výstavby.
6. ŽiadosĢ Ivany Mikulovej, bytom Skalité 1361, o odkúpenie
pozemku v osade U Boškov – PavĐoškov.
II. s c h v a đ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Pavol Kulla, Peter Putyra,
Pavol Fonš.
2. Konsolidovanú výroþnú správu obce ýierne za rok 2017.
3. Výsledky hospodárenia obce ýierne za I. polrok 2018.
4. Monitorovaciu správu programového rozpoþtu za I. polrok
2018.
5. Úpravu rozpoþtu obce ýierne þ. 2/2018 podĐa prílohy þ. 1.
6. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie TES ýierne
za I. polrok 2018.
7. Audítora Ing. Tibora Bátoryho, licencia na poskytovanie audítorských služieb þ. 409 na vykonanie auditu individuálnej
a konsolidovanej úþtovnej závierky.
8. Záložnú zmluvu þ. 500/570/2015 uzatvorenú podĐa § 151a
a nasl. zákona þ. 40/1964 Zb. Obþiansky zákonník v znení
neskorších predpisov medzi Obcou ýierne a Štátnym fondom
rozvoja bývania, Lamaþská cesta þ. 8, 833 04 Bratislava 37,
na zabezpeþenie pohĐadávky záložného veriteĐa v sume 269
740 €. Záložná zmluva sa vzĢahuje na nehnuteĐnosti, a to byt
þ. 1 až 12 v bytovom dome þ. p. 641 na parcele KNC 2267
s výmerou 855 m2 v k. ú. ýierne.
9. Náhradu platu starostovi obce za nevyþerpanú dovolenku
podĐa § 2 odst. 2 zákona þ. 253/1994 Z. z. v znení noviel.
10. Odpredaj pozemkov KNC 2138/2 orná pôda s výmerou 272
m2 a KNC 4744/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou
2 m2 v k. ú. obce ýierne vedených na LV 2830 z dôvodu
osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8 písm. e) zákona
þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel p. Pavlovi Michalíkovi a manž. Márii, obaja bytom ýierne þ. 519 v sume 10

€/1m2. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný zreteĐ spoþíva v tom, že pozemky sú v priamej spojitosti
s nehnuteĐnosĢou žiadateĐa. VzhĐadom na ich polohu
a výmeru sú pre obec nevyužiteĐné.
11. Odpredaj podielu 1/16 v pozemkoch KNC 2526/1 orná pôda
s výmerou 9 m2 a KNC 2526/2 orná pôda s výmerou 880 m2
v k. ú. ýierne vedených na LV 2830 z dôvodu osobitného
zreteĐa podĐa § 9a odst. 8 písm. e) zákona þ. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení noviel p. Agnese Gregušovej, bytom
ýierne þ. 802. Ide spolu o podiel vo výmere 55,56 m2 v cene
10 €/1m2. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný zreteĐ
spoþíva v tom, že pozemky sú v priamej spojitosti
s nehnuteĐnosĢou žiadateĐa. VzhĐadom na ich polohu
a výmeru sú pre obec nevyužiteĐné.
12. Odpredaj pozemku KNC 5513/2 zastavaná plocha s výmerou
7 m2, ktorá je þasĢou totožná s parcelou KNE 7183/2 ostatná
plocha s výmerou 568 m2 vedená na LV 2830 z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8 písm. e) zákona
þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel Stredoslovenskej distribuþnej, a. s., Pri Rajþianke 2927/8 Žilina, v cene
10 €/1m2. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný zreteĐ
spoþíva v tom, že výmera odpredávaného pozemku je malá
a pre obec je pozemok z hĐadiska jeho situovania nevyužiteĐný. Pozemok slúži na zriadenie verejnoprospešnej stavby –
trafostanice.
13. Zámer odpredaĢ pozemky parc. þ. KNC 3466/16 orná pôda
s výmerou 95 m2 a KNC 3466/18 orná pôda s výmerou
22 m2 v k. ú. ýierne z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa § 9
odst. 8 písm. e zákona þ. 138/1991 Zb. v znení noviel. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný zreteĐ spoþíva v tom,
že jednotlivé pozemky sú z hĐadiska situovania a malej výmery pre obec nevyužiteĐné. Iným spôsobom prevodu majetku
vzniknú neprimerane vysoké náklady.
III. n e s c h v a đ u j e:
1. Zámer odpredaĢ pozemky v majetku obce þ. parc. 107/2 trvalý trávny porast s výmerou 40 m2 a parc. þ. 4784/3 zastavaná
plocha a nádvorie s výmerou 6 m2 v k. ú. ýierne.
Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom na základe § 11 odst. 4
písm. g zákona SNR þ. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
schvađuje
dodatok þ. 5 k VZN þ. 1/2013 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovĚšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území
obce ýierne.
V ýiernom 4. októbra 2018
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Vođby 2018
Správa miestnej volebnej komisie v ýiernom o platnosti volieb na starostu obce a poslancov obecného zastupiteĐstva,
ktoré sa konali 10. 11. 2018
Miestna volebná komisia predkladá výsledky volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteĐstva.

Okrsok 01

Okrsok 02

Okrsok 03

Spolu

1228

1184

1129

3541

Poþet voliþov, ktorým boli vydané
obálky

715

730

705

2150

Poþet odovzdaných obálok

715

730

705

2150

Poþet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných na voĐby ob. zastup.

698

717

688

2103

Poþet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných na voĐby starostu obce

704

712

696

2112

Poþet osôb zapísaných v zoznamoch
voliþov

Poþet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
1. Pavol Gomola, Ing. (KDH, SNS)
2. Rastislav Jurga, Bc. (nezávislý kandidát)
3. Peter StaĖo, Ing.

(SMER-SD)

369

388

388

1145

21

18

26

65

314

306

282

902

Za starostu obce ýierne bol zvolený Ing. Pavol Gomola s poþtom 1 145 platných hlasov.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteĐstva podĐa poþtu získaných platných hlasov:

1. Milan Jurga (KDH)
2. Peter Najdek, Mgr. (KDH))
3. Peter Moják, Ing. (KDH)
4. Peter StaĖo, Ing. (SMER-SD)
5. Jozef Bazger (SMER-SD)
6. Renáta Šubíková, Mgr. (SMER-SD)
7. Ján Ćurica (nezávislý kandidát)
8. Pavol Kulla, Mgr. (KDH)
9. Peter Putyra (SMER-SD)
10. Zbigniew Witos (nezávislý kandidát)
11. Jozef Privarþák (KDH)

Okrsok 01

Okrsok 02

Okrsok 03

Spolu

297
220
223
235
254
132
273
245
189
61
107

247
289
223
216
191
145
192
184
158
120
162

269
227
265
213
200
321
130
125
204
358
266

813
736
711
664
645
598
595
554
551
539
535
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Mená náhradníkov – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteĐstva:
1. Pavol Fonš (KDH)
2. Jana Tatarková, Mgr. (SMER-SD)
3. Rastislav Grochal (KDH)
4. Dana Oravcová, Mgr. (SMER-SD)
5. Miroslav Hlúšek, Ing. (nezávislý kand.)
6. Miroslav Miko (nezávislý kandidát)
7. Jozef KráĐ (KDH)
8. Štefan Ondrušek, Ing. (KDH)
9. Milan Moravec (SMER-SD)
10. Jozef Šulgan (SMER-SD)
11. Lucia Palicová, Mgr. (SMER-SD)
12. Miroslav Kužma, JUDr. (SPOLU-OD)
13. OĐga ýasnochová, Ing. (nezávislá kand.)
14. Ivan Cyprich, Ing. (nezávislý kand.)
15. Vladimír Švancár, Mgr. (KDH)
16. ďubomír Staš (KDH)
17. Juraj Greguš (SMER-SD)
18. Zuzana Padyšáková (nezávislá kand.)
19. Marta Urbánková (SMER-SD)
20. Rastislav Jurga, Bc. (nezávislý kand.)
21. Mária Kubicová, Ing. (nezávislá kand.)
22. Petra KubaĖová (OďANO)
23. Radoslav Šimþisko, Ing. (SNS)
24. Michal Mikula (nezávislý kandidát)
25. Andrea Fonšová (SNS)

105
160
206
86
206
176
162
197
62
179
98
135
47
118
106
38
91
39
96
52
11
26
37
37
20

211
154
165
147
157
124
113
149
81
98
117
88
137
91
81
104
59
102
44
76
98
96
68
68
26

204
181
109
219
83
110
133
61
254
75
132
74
94
49
48
82
65
68
67
69
67
53
30
28
61

520
495
480
452
446
410
408
407
397
352
347
297
278
258
235
224
215
209
207
197
176
175
135
133
107

Miestna volebná komisia konštatuje, že vo voĐbách, ktoré sa konali 10. novembra 2018, bol zvolený starosta obce ýierne a
11 poslancov obecného zastupiteĐstva.
Ing. Bohuslav Budoš, predseda MVK ýierne

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním

Obec ýierne sa v roku 2017 zapojila do 23. výzvy vyhlásenej
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky v rámci
operaþného programu Kvalita životného prostredia. Táto výzva
bola zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky
rozložiteĐných komunálnych odpadov. Zmyslom projektu je obstaranie kompostérov pre obyvateĐov obce a tiež kompostérov na
verejné priestranstvá.
ŽiadosĢ o nenávratný finanþný príspevok hodnotiaca komisia obci
schválila. Obec podpísala s Ministerstvom životného prostredia

Slovenskej republiky zmluvu o poskytnutí finanþného príspevku
na tento úþel a v súþasnosti prebieha verejné obstarávanie na
dodávateĐa kompostérov. Po kontrole procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom bude podpísaná zmluva
s vysúĢaženým dodávateĐom kompostérov podĐa verejného obstarávania.
O ćalšom priebehu budete i naćalej informovaní.

Ing. Mária Krajėáková
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OZ N A M
Obec ýierne v súlade s § 19 ods. 11 zákona þ. 39/2007 Z. z. o
veterinárnej starostlivosti v znení neskorších prredpisov
oznamuje
vlastníkom psa/psov chovaných na území Sloovenskej republiky
povinnosĢ:
- zabezpeþiĢ trvalé oznaþenie psa/psov poddĐa § 19 ods. 9 zákona þ. 39/2007 Z. z. o veterinárnej staarostlivosti v znení
neskorších predpisov transpondérom prred prvou zmenou
vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždĖĖov veku,
- a uviesĢ identifikaþné údaje psa a údajee o vlastníkovi psa
v centrálnom registri spoloþenských zvieraat.
- Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný
zabezpeþiĢ trvalé oznaþenie psa podĐa § 19 ods. 9 zákona
þ. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivoosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období – naajneskôr do 31. októbra 2019. To sa nevzĢahuje na psaa narodeného do
31. augusta 2018, ktorý sa uvádza naa trh, prevádza do
vlastníctva alebo držby inej osoby, umiesstĖuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
- Trvalé oznaþenie psa podĐa § 19 ods. 9 vykoná súkromný
veterinárny lekár.
- Pre registráciu majiteĐa zvieraĢa:
- údaje o psovi (meno, plemeno, pohlavie, dátum
d
narodenia),
- údaje o majiteĐovi (držiteĐovi – rodné þísloo, meno a priezvisko, obec, ulica, súpisné þíslo, orientaþnéé þíslo, PSý, telefón, þip a obþiansky preukaz na kontrolu údajov).
ú

Psy zaþipované pred 1. 9. 2018 – vlastník zvierat musí dodaĢ
vyššie uvedené údaje.
Pri registrácii sa zapisuje vakcinnácia proti besnote. V obci ýierne
uskutoþĖuje veterinárne þinnostti MVDr. ďubomír Špilák.
Kontakt: 0905 402 192, mvdr.lubomirspilak@gmail.com, ambulancia Skalité, þ. 1149 (zdravotnné stredisko). V prípade dohody aj
v teréne.
Súkromný veterinárny lekár poodĐa zák. þ. 39/2007 Z. z. po prechodnom období nemôže ošettriĢ alebo zavakcinovaĢ zviera neoznaþené a nezaregistrované. Môže to urobiĢ len vo výnimoþných prípadoch.

Zákon o ochrane osobných údajov
NakoĐko od 25. mája 2018 je v úþinnosti Záákon þ. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov, obec ýiern
ne nemôže poskytovaĢ údaje bez súhlasu dotknutej osoby. Z vedeného vyplýva, že v þierĖanskom obþasníku nebudú zverejĖované
z
niektoré informácie, ktoré mali obþania dotteraz k dispozícii,
alebo budú tieto informácie obmedzené.

ZároveĖ upozorĖujeme obþaanov, že zo všetkých obecných
akcií bude vyhotovená fotod
dokumentácia za úþelom zverejnenia na web stránke obcee a v obþasníku ýAS v zmysle
uvedeného zákona.

Oznaam
m o výške poplatku na rok 2019
Nariadením vlády þ. 330/2018 zo dĖa 6. 11. 20018 sa mení výška
poplatku za uloženie na skládku zo 4,98 eur za
z tonu zmesového
komunálneho odpadu na 12 eur za tonu odpaadu na rok 2019 a
na rok 2020 na 24 eur za tonu zmesových komunálnych odpadov.

ZastupiteĐstvo obce ýierne pristúpilo k navýšeniu poplatku za
zmesový komunálny odpad na rok 2019 na 29,20 eur na osobu a
rok.
Obÿania, ktorí pristupujú zod
dpovedne k triedeniu odpadov,
majú poplatok vo výške 25,11 eur na osobu a rok.

Oz n a m
Obec ýierne oznamuje, že zriadila oficiálny prrofil obce na Facebooku s názvom Obec þierne – oficiálna strránka. Tento profil
je spravovaný obecným úradom. DozvedieĢ saa tu môžete aktuál-

ne informácie o dianí v našeej obci i okolí. Webová stránka
www.obeccierne.sk je aktuálnaa i naćalej.
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„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Slová piesne anjelov, ktoré nám cez vianočné sviatky
zaznievajú a oznamujú narodenie Spasiteľa, sa skladajú z troch
párov termínov: sláva – pokoj; Boh – ľudia; na výsostiach – na
zemi. Inými slovami, anjeli svojím spevom vyjadrujú význam
toho, čo sa stalo, oznamujú, že narodenie dieťaťa vzdáva slávu
Bohu a ľuďom prináša pokoj.
Pokúsme sa teraz pochopiť význam jednotlivých termínov tejto piesne. „Sláva“ tu neznamená iba Božiu nádheru, ktorá
tvorí časť Jeho podstaty, ale aj a predovšetkým slávu, ktorá sa
zjavuje v osobnej činnosti Boha, ktorá vzbudzuje zvelebovanie
zo strany Jeho stvorení. Nejde o slávu Boha, ktorá jestvuje vždy
a nezávisle od akéhokoľvek uznania, ale o poznanie alebo pochvalu Božej slávy zo strany ľudí.
„Pokoj“, to je podľa najdôležitejšieho významu, aký je vo
Svätom písme, súhrn mesiášskych dobier očakávaných v eschatologickej dobe a zvlášť odpustenie hriechov a dar Ducha Svätého. Tento termín je veľmi príbuzný s milosťou, s ktorou skoro
vždy vystupuje v pozdravoch na začiatku listov apoštolov: „Milosť
vám a pokoj od Boha, nášho Otca“ (Rim 1, 7). Tento termín
znamená čosi viac ako iba eliminovanie vojen a nedorozumení
medzi ľuďmi. Znamená navrátený, pokojný, synovský vzťah
s Bohom, čiže, ak to povieme inými slovami, spásu. „Keď sme
teda dosiahli ospravedlnenie skrze vieru, zachovajme si pokoj
s Bohom“ (Rim 5, 1). Keď nasledujeme túto myšlienku, pokoj
bude stotožňovaný s osobou Krista: „On je totiž náš pokoj“ (Ef 2,
14).
Nakoniec termín „zaľúbenie“ alebo, ako ho my prekladáme ,„dobrá vôľa“, pričom sa zväčša myslí na dobrú vôľu ľudí
alebo ľudí dobrej vôle. V takomto význame sa výraz dostal do
Glória a do bežnej reči a toto označenie sa používa vo vzťahu

k všetkým ľuďom čestným, hľadajúcim pravdu a spoločné dobro
bez ohľadu na to, či sú veriaci alebo neveriaci. Skúsme sa však
na túto časť pozrieť z iného pohľadu.
V originálnom biblickom texte ide o ľudí, s ktorými Boh
láskavo zaobchádza, ktorí sú predmetom dobrej vôle Boha a nie,
že oni majú dobrú vôľu. Keby bol Boží pokoj udeľovaný ľuďom
kvôli ich dobrej vôli, tak by bol obmedzený iba na malý počet
ľudí, ktorí si ho zasluhujú. Keď je však udeľovaný vďaka dobrej
vôli Boha ako milosť, pokoj je údelom všetkých. A to je pre nás
povzbudzujúce. Božie narodenie nie je na prvom mieste výzvou
k dobrej vôli ľudí, ale radostným zvestovaním dobrej vôle Boha
voči ľuďom. Od nás ľudí sa, samozrejme, čaká adekvátna odpoveď na toto Božie zaľúbenie sa do nás.
Najdôležitejším slovom, aby sme pochopili význam anjelského spevu, je teda posledné slovo, ktoré hovorí o „záľube“
Boha voči ľuďom ako prameňa a začiatku toho všetkého, čo Boh
začal realizovať na Božie narodenie. Predurčil nás za svoje
adoptované deti „podľa rozhodnutia svojej vôle“, ako píše apoštol, a oznámil nám tajomstvo svojej vôle „podľa svojho rozhodnutia“ (Ef 1, 5.9). Božie narodenie je najvyšším zjavením toho, čo
Sväté písmo nazýva filantropiou Boha, čiže Jeho lásky k ľuďom:
Ukázala sa dobrota a láska Spasiteľa k ľuďom (Tít 3, 4).
Prajem vám, drahí bratia a sestry, požehnané vianočné sviatky, aby ste počas nich nanovo prežili vo svojom
srdci to, že ste milované Božie deti, v ktorých má Boh svoje
zaľúbenie. A nezabudnime na našu odpoveď voči Pánu Bohu.
V modlitbe Peter Švec, farár

Bohoslužby počas vianočných sviatkov 2018:
Po 24/12
22.00 Vyšný
24.00 Farský (polnočná)
Ut 25/12
7.20 Farský
8.45 Vyšný
10.15 Farský 11.15 Zágrunie
(Narodenie Pána, 1. sviatok vianočný)
Str 26/12
7.20 Farský
8.45 Vyšný
10.15 Farský
(sv. Štefana, prvého mučeníka, 2. sviatok vianočný)
So 29/12
16,00 Zágrunie (zo slávnosti)
Ne 30/12
7.20 Farský
8.45 Vyšný
10.15 Farský
(Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa)
Po 31/12
16.30 Farský + poďakovacia pobožnosť za rok 2018 (potom spoločné agapé)
Ut 1/1
7.20 Farský
8.45 Vyšný
10.15 Farský 11,15 Zágrunie
(Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Nový rok)
So 5/1
16.00 Zágrunie (zo slávnosti)
Ne 6/1
7.20 Farský
8.45 Vyšný
10.15 Farský
(Zjavenie Pána)
So 12/1
16.00 Zágrunie (zo slávnosti)
Ne 13/1
7.20 Farský
8.45 Vyšný
10.15 Farský
(krst Krista Pána)
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Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Nové knihy v školskej knižnici
Čitateľská gramotnosť je už dnes považovaná za existenčnú a
základnú kompetenciu vzdelaného človeka. Aj preto naša škola
využila možnosť zapojiť sa do projektu ,,Knižničný fond“, ktorý
prebiehal od 01. 7. 2018 do 31. 10. 2018. Poskytovateľom grantu
vo výške 2 000 eur bol Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis.
Cieľom projektu bolo aktualizovať knižničný fond školskej knižnice a tak podporovať vyučovacie a voľnočasové aktivity žiakov
zamerané na rozvíjanie jazykovej kultúry. Projekt bol schválený a
do našej školskej knižnice pribudli nové knihy: povinná literatúra
pre I. stupeň (192 kusov), povinná literatúra pre II. stupeň (72
kusov), anglická literatúra (101 kusov), encyklopédie (5 kusov).
Celkovo sa náš knižničný fond obohatil o 370 nových titulov.
Žiaci využívajú zakúpené knihy v rámci vyučovacieho procesu,
záujmového útvaru i vo voľnom čase.

sa modeluje z hliny. Mohli si vymodelovať rôzne postavičky alebo predmety. Najviac však pozornosť žiakov upútal hrnčiar so
svojím hrnčiarskym kruhom. Žiaci si mohli sami vyskúšať, ako sa
v minulosti vyrábali rôzne čaše, poháre či misky. Zistili, že hrnčiarska práca bola naozaj náročná a vyžadovala veľkú trpezlivosť. Táto exkurzia poskytla žiakom nové vedomosti, ale aj skúsenosti, ktoré im ukázali, ako ľudia v minulosti žili a ako si rôznymi spôsobmi zarábali na živobytie.

Mgr. Zuzana Fonšová, Mgr. Renáta Mikulová

Exkurzia do Vychylovky – tvorivé dielne
20. 9. 2018 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili exkurzie vo Vychylovke. Mnohí zo žiakov už skanzen vo Vychylovke navštívili či už
v rámci školy, alebo so svojimi rodičmi. Tentoraz však prvotným
cieľom nebolo obdivovať krásu slovenskej dediny, ale zamerať
sa na typické ľudové remeslá. Organizátori pripravili pre žiakov
štyri stanovištia. Žiaci boli preto rozdelení do štyroch skupín.
Každá skupina mala približne hodinu na to, aby sa oboznámila
s remeslom, ktoré im toto stanovište ponúkalo. Remeselníci im
ukázali rôzne spôsoby ich práce a porozprávali im aj o histórii
remesiel. Po hodine sa skupiny vystriedali. Takto prešli žiaci
všetkými štyrmi stanovišťami. V prvom stanovišti sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o výrobe oblátok a pletení košíkov. Žiaci si
mohli upiecť vlastnú oblátku alebo si vyskúšať, ako sa ručne
pletú košíky, ale aj iné doplnky z prútia. Druhé stanovište im
ponúklo pohľad do života drotára. Zo žiakov sa na malú chvíľu
stali slovenskí drotári, ktorým sa s pomocou remeselníka drotára
podarilo vyrobiť drôtené kvietky. Ďalšia skupina si vyskúšala, ako

Mgr. Mária Bulejová, Mgr. Marta Krutáková

Exkurzia do hvezdárne
Každoročne chodia štvrtáci našej školy na exkurziu do Kysuckej
hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Tento rok ich sprevádzali
i o rok mladší spolužiaci – tretiaci. 25. septembra 2018 sa
v sprievode svojich učiteliek autobusom priviezli pred areál
hvezdárne. Zúčastnili sa prednášky o slnečnej sústave. Dozvedeli sa poznatky o Slnku a jeho planétach, o jedinečnosti pozemskej prírody a živote v nej. Všetko bolo doložené fotografiami,
animáciami a zaujímavým výkladom. Neskôr sa žiaci presunuli
do pozorovateľne hvezdárne, kde získali zaujímavé informácie
o hvezdárskych ďalekohľadoch a mohli ich vidieť v ich skutočnej
veľkosti. Pre zlé poveternostné podmienky však nemohli ďalekohľadom pozorovať Slnko. V závere exkurzie si žiaci mohli v areáli
hvezdárne pozrieť modely telies slnečnej sústavy, ktoré sú vytvo-
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rené v pomernej veľkosti vzhľadom k Slnku, a slnečné hodiny.
Žiakov interaktívny výklad i pozorovateľňa veľmi zaujali.
Mgr. Katarína Mitrengová, Mgr. Jana Baculová

Európsky deň jazykov
26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov
(EDJ). Cieľom je podnietiť Európanov, aby sa učili viac jazykov.
Nenadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Tento významný deň si naša škola pripomenula trochu
netradične. Naši šikovní deviataci pripravili pre mladších žiakov
zábavnú, ale aj poučnú hodinu. Samozrejme, nechýbala ani
štipka napätia, keďže každá skupina žiakov musela vytvoriť
plagát k EDJ na základe zadaných kritérií a času veru nebolo
dosť. Aj napriek časovej tiesni v priebehu jedného dopoludnia
vzniklo 24 krásnych plagátov, ktoré zdobia steny našej školy.
Celá táto pekná akcia mala aj súťažný charakter. Vyhodnocovala
sa najkrajšia práca v rámci každej triedy a najkrajšia práca celej
školy. Za „naj“ plagát bol riaditeľkou PaedDr. I. Koperovou vybratý plagát skupiny žiakov zo 4. A triedy, ktorý bol, mimochodom,
označený aj za najkrajšiu prácu v rámci triedy. Víťazom srdečne
gratulujeme.

školstvo

Literárno-dejepisná exkurzia
Krásne jesenné počasie 12. októbra využili žiaci šiesteho a
siedmeho ročníka na návštevu Oravy. Prvá zastávka bola
v Dolnom Kubíne, kde navštívili literárnu expozíciu P. O. Hviezdoslava. Hviezdoslavovo múzeum je literárno-biografická expozícia umiestnená v historickej budove Čaplovičovej knižnice.
Žiaci na vlastné oči videli množstvo artefaktov, ktoré počas svojho života velikán slovenskej umeleckej scény vytvoril, ako
i predmety dennej potreby, ktoré počas svojho života používal.
Po krátkej prestávke trasa pokračovala do Oravského Podzámku. Tu navštívili jeden z najkrajších a najväčších hradov na Slovensku, Oravský hrad. Statočne vyšliapali vyše 600 schodov,
aby sa dostali do hradnej veže. Popritom obdivovali exteriér aj
interiér hradu a dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií
nielen o hrade, ale aj o živote ľudí v tých časoch. Takáto forma
hodiny podporila zážitkovosť vyučovania a žiaci odchádzali domov spokojní.

Mgr. Renáta Mikulová, Mgr. Stanislava Krčmáriková
„Pravda o drogách“
Mgr. Stanislava Krčmáriková

Výchovný koncert – Očová, Očová
Ľudová hudba je súčasťou našej kultúry. Je veľmi bohatá a rôznorodá. Pre každý región Slovenska sú charakteristické iné
piesne, zvyky, kroje či nástroje. 27. 9. 2018 k nám zavítal pán
Anton Budinský z Očovej. Porozprával nám niekoľko zaujímavostí zo svojho rodiska, no najmä nám predviedol hru na rôznych
ľudových nástrojoch. Započúvali sme sa do zvukov fujary, dvojpíšťaly, píšťaly, rohu, fujary trombity, drumble, pozauny či gájd.
Pán Budinský nám zanôtil aj na rúre od vysávača. Naši žiaci si
mohli zaspievať a nakoniec si spoločne s učiteľmi aj zatancovali
za sprievodu heligónky.
Mgr. Mária Bulejová

V dňoch 18. a 19. októbra 2018 navštívila našu školu lektorka
Katarína Kosmeľová z občianskeho združenia Slovensko bez
drog, aby našim žiakom ozrejmila a vysvetlila pravdu o drogách.
Tejto besedy sa zúčastnili všetci žiaci II. stupňa. Lektorka im
venovala po 2 vyučovacie hodiny v každom ročníku. Priblížila im
pojmy, ako napr. čo je to droga, druhy drog, škodlivé účinky drog
na ľudský organizmus, závislosti. Prednášku doplňovala mno-
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hými skutočnými príbehomi mladých ľudí, ktorí sa už s týmito
škodlivými látkami stretli. Ozrejmila im, že to nie je len problém
veľkých miest, ale aj dedín, ako je Čierne. Verím, že si žiaci
z besied odniesli základné informácie o drogách, nepodľahnú im
a budú viesť morálny a zodpovedný život.
Mgr. Ľubomír Belko

Jablkové dni
V rámci projektu Boj proti obezite sa zrealizovali na ZŠ s MŠ
Čierne-Vyšný koniec Jablkové dni. Akcia sa uskutočnila v dňoch
22. – 24. 10. 2018 a zapojili sa do nej všetci žiaci 9. A. Pripravili
jablkové koláče na predaj pre ostatných žiakov našej školy. Zároveň si tak vyskúšali pozíciu výrobcov a predávajúcich v rámci
témy výrobný proces z občianskej náuky. Jablkové dni boli
úspešnou akciou.

školstvo

v dnešnej dobe plnej nástrah môžu žiaci stretnúť. Preto je veľmi
dôležité, aby o ňom mali dostatočné množstvo informácií a poznatkov, ktoré im pomôžu chrániť seba, ale aj ľudí vo svojom
okolí. Obsahom prednášky bol vznik a priebeh ochorenia, spôsob prenosu, rizikové faktory a správanie. Žiaci sa dozvedeli aj
to, kde hľadať pomoc v prípade, že je človek nakazený vírusom
HIV. Vypočuli si aj príbehy o HIV pozitívnych ľuďoch. Žiaci si tak
mohli uvedomiť, aké dôležité je byť zodpovedný. Pani Holecová
sa okrem témy HIV a AIDS porozprávala s dievčatami 6. a 7.
ročníka o dospievaní. Téma bola zameraná najmä na anatómiu
ženy, ženské pohlavné orgány, hormóny, menštruačný cyklus,
správne hygienické návyky, ale aj na vzťahy a vhodnú životosprávu.
Mgr. Mária Bulejová

Štôlňa Bartolomej, tvorivé diele a planetárium
Niektorí žiaci 8. A, 8. B a 9. A sa 26. 10. 2018 v skorých ranných
hodinách vybrali spoznávať krásy Banskej Štiavnice a jej okolia.
V pláne sme mali tri zastávky. Hneď tá prvá bola návšteva štôlne
Bartolomej, po ktorej nás previedol sprievodca a porozprával
o ťažkej práci v bani a o životoch baníkov. Druhá zastávka bola
v historickom centre Banskej Štiavnice, kde sa žiaci rozdelili do
troch skupín a navštívili tvorivé diele. Na výber mali brúsenie
minerálov, výrobu náramkov a ryžovanie zlata. V poobedňajších
hodinách sme sa presunuli do hvezdárne a planetária v Žiari nad
Hronom. Žiakom boli pútavou formou na vesmírnom nebi prezentované nebeské telesá (planéty, hviezdy, súhvezdia), čím si
upevnili svoje vedomosti. Veríme, že naši žiaci si odniesli
z exkurzie len to pozitívne a novonadobudnuté vedomosti zužitkujú vo svojom ďalšom živote.

Mgr. Ivana Cyprichová

Prednáška o HIV / AIDS a prednáška „Dospievam“

Mgr. Ľubomír Belko, Mgr. Marta Krutáková, PaedDr. Lenka
Bestvinová

Online koncert „Príbeh hudby“

24. 10. 2018 navštívila našu školu lektorka Mgr. Viera Holecová.
Prišla žiakom 8. a 9. ročníka porozprávať o ochorení, s ktorým sa

Hudba je bežnou súčasťou života človeka. Niekedy si to ani
neuvedomujeme. Hudba tu bola už od dávnych čias
a sprevádzala človeka jeho životom. Ako sa menil človek a spoločnosť, menila a vyvíjala sa aj hudba. Symfonický orchester
slovenského rozhlasu a Bratislavský chlapčenský zbor sa rozhodli zmapovať postupný vývoj hudby od praveku až po 20.
storočie. Zorganizovali koncert pre školy, počas ktorého
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v priebehu 60 minút prešli všetkými hudobnými obdobiami. Aby
sa koncertu mohlo zúčastniť čo najviac žiakov, koncert s názvom
Príbeh hudby bol vysielaný online 26. 10. 2018. Z našej školy
koncert sledovali žiaci 7. ročníka. Žiaci si mohli vypočuť rôzne
ukážky z hudobných období a spoločne s Bratislavským chlapčenským zborom si aj zaspievali.

školstvo

až do vzniku Československej republiky (28. 10. 1918). Slávnostný príhovor doplnila Anetka Kopásková o zhrnutie života
a činnosti M. R. Štefánika a Aďka Lučanová o životopis prvého
československého prezidenta T. G. Masaryka. Po slávnostnom
úvode sa početná dvestotridsaťčlenná skupina žiakov a rodičov
zaradila do sprievodu, ktorý smeroval k železničnej zastávke.
Smer trasy po pomyselných slovensko-českých hraniciach lemovali malé svetielka, ktorých koniec zavŕšil svetelný nápis „100
ČSR“. Na tomto mieste sprievod zastal a vo farbách trikolóry boli
vypustené „balóny priateľstva“. Nádherná atmosféra a zážitok,
ktorý mali žiaci z podujatia, pokračovali 2,5-kilometrovým okruhom popri lese a obci späť ku škole. Týmto krásnym spomienkovým podujatím 1. stupeň ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec zahájil
prvý ročník osláv vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Mgr. Mária Bulejová

Z darov zeme
Metodické združenie 1. – 4. ZŠ z MŠ Čierne-Vyšný koniec zorganizovalo výstavku plodov vypestovaných v záhradách rodičov
a starých rodičov v našej obci – regióne. Výstavka bola situovaná v priestoroch školy tak, aby žiaci mali možnosť plody vizuálne
sledovať. Vyučujúci využili výstavku na didaktické účely – určovanie plodov, triedenie plodov, spôsob pestovania, uskladnenia
a využitia. Sprievodným podujatím bola degustácia ovocia, kresba a malý test. Žiaci týmto podujatím mali možnosť rozšíriť si
učivo o nové poznatky a osvojiť si spôsob zdravej výživy.
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ – 1. stupeň

Spomienka na 100. výročie vzniku Československa
Obec Čierne má výnimočnú polohu. Výsadu, s ktorou sa môže
hrdiť ako jediná na Kysuciach. Susedí s dvoma štátmi. S Českou
republikou a Poľskou republikou. Tieto výsady ju predurčujú na
hlbšiu spoluprácu, ale aj rozvíjanie priateľstiev nielen medzi
obcami, ale aj slovanskými národmi len s nepatrnými jazykovými
odlišnosťami. Slovanstvo si naši predkovia uvedomovali už
v čase rakúsko-uhorskej monarchie, kedy sa zjednocovali pri
presadzovaní vzniku Československej republiky, ktorej 100.
výročie sme si 26. 10. pripomenuli milým podujatím – lampiónovým sprievodom. Po úvodných tónoch hry na flautu a husle
v podaní Katky Witosovej, Mišky Strakovej a Barborky Pokrivkovej so slávnostným príhovorom vystúpila Mgr. Dana Oravcová,
ZRŠ – 1. stupeň, ktorá pripomenula v chronologickej postupnosti
dejinné udalosti a fakty. Vyzdvihla zahraničný odboj pod vedením Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka

Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ – 1. stupeň

Deti čistej Zeme
29. októbra 2018 prebehli na našej škole dva ekovýchovné programy neziskovej organizácie Deti čistej Zeme. Prvý bol pre našich prváčikov a druhý bol určený pre piatakov a šiestakov. Primerane veku sa žiaci oboznámili s možnosťou voľby, ako naložiť
s odpadom vo svojom živote. Cieľom programu bolo naučiť deti
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prečo odpad triediť a ako môžeme znížiť množstvo odpadov
v našom koši.
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Záložka do knihy spája školy 2018
Október je Medzinárodný mesiac školských knižníc. Pri tejto
príležitosti sa naša škola po prvýkrát zapojila do 9. ročníka česko-slovenského projektu na podporu čitateľskej gramotnosti –
Záložka do knihy spája školy. Téma na tento školský rok bola
„Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.“
V priebehu mesiacov september a október žiaci 1. až 5. ročníka
pripravovali záložky do kníh pre žiakov partnerskej Základnej
školy Kozmice v okrese Opava. Využili fantáziu, rôzne výtvarné
techniky, zážitky z čítania doma i v škole a výsledkom bolo 108
krásnych výtvorov. Prebehla výmena a naši žiaci sa tešili
z darčekov od svojich nových kamarátov z Českej republiky. My
veríme, že aj naše dielka sa kamarátom z českej školy páčili
a urobili im radosť.

Mgr. Ivana Jurgová

Potulky po Liptove bez bariér
V októbri vycestovali žiaci 6.B a 4.A na exkurziu po Liptove.
Navštívili skanzen v Pribyline, kde mali možnosť pozorovať objekty minulých storočí, náradie a náčinie, s ktorým pracovali a
obrábali pôdu naši predkovia, a vypočuť si prednášku
o dožinkách. Súčasťou návštevy boli tvorivé dielne, kde si žiaci
prakticky vyskúšali čuchranie a česanie ovčej vlny a následne
z nej vyrobili malý darček. Ďalšou zaujímavou zastávkou bolo
novootvorené múzeum v Ludrovej, kde sa oboznámili s ručnou
výrobou papiera. Po prednáške si výrobu prakticky vyskúšali
a na pamiatku si vyrobili vlastný otlačok ruky. Výklad
a pozorovanie výroby papiera boli spestrené audiovizuálnym
výkladom, prostredníctvom ktorého si žiaci upevnili a rozšírili
teoretické vedomosti. Zážitok z tejto návštevy bol doplnený aj
o súťažné výtvarné spracovanie prednášky, ktorého víťazkou sa
stala Alexandra Gonščáková zo 6.B. Všetci žiaci si odniesli na
pamiatku magnetku. Treťou zastávkou bola návšteva živej dediny Vlkolínec, zapísanej do UNESCO. Táto krásna dedinka pod
Sidorovom nás očarila svojou unikátnosťou, typickou architektúrou, ale aj vľúdnosťou domorodcov, ktorí nás prívetivo uvítali.
Žiaci si touto návštevou rozšírili vedomosti o spôsobe života ľudí
v lone krásnej prírody, ťažkej práci, ale aj súdržnosti, v akej na
samote žili. Po celodenných zážitkoch, obohatení o nové poznania a skúsenosti, údolím riek Váh, Kysuca a Čierňanka vrátili sa
domov. Na záver mi dovoľte vyjadriť ešte jednu vzácnu poznámku. Na exkurzii neboli len žiaci obyčajnej štvrtej triedy, ale hlavne
deti s veľkým srdiečkom, ktorým vôbec nevadilo, že popri nich
kráčajú a tešia sa i žiaci s Downovým syndrómom, autizmom
a mentálnym postihnutím.
Mgr. Dana Oravcová a Mgr. Dominika Oravcová

Mgr. Zuzana Fonšová

„The dark trip“

Žiaci 7. A, 8. A, 8. B a 9. A triedy sa 6. 11. 2018 vybrali v ranných
hodinách vlakom do okresného mesta Čadca, kde ich
v priestoroch kultúrneho domu čakalo divadelné predstavenie
THE DARK TRIP. Žiaci čakali na začiatok divadla, plní očakávaní. Jedno divadlo, jeden herec, jeden život, jedna skúsenosť a
drogy. Drogy ako útek, drogy ako láska, drogy ako nenávisť.
Divadlo malo hlavne výchovný charakter a bolo zamerané pre-
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dovšetkým na protidrogovú prevenciu. Emotívny, ale zároveň
poučný príbeh, ktorý stvárnil a zahral herec Martin Žák, vyvolal
u žiakov neskutočný zážitok. Verím, že dnešný deň dal žiakom
veľa a je len a len na nich, akým smerom sa budú v živote uberať.
Mgr. Ľubomír Belko

Po stopách historickej Žiliny

Príjemné jesenné počasie využili žiaci piateho ročníka na návštevu blízkej Žiliny v rámci dejepisnej exkurzie. Objavovanie
historických krás sme začali návštevou Rosenfeldovho paláca.
Očaril nás krásnou architektúrou exteriéru. Ako sme sa neskôr
dozvedeli, je zmenšenou kópiou viedenského zámku Belvedér.
Po absolvovaní krátkej prehliadky interiérom a vypočutí výkladu
nás sprievodkyňa zaviedla do podkrovia, kde je umiestnená
výstava „Bábky v podkroví“. Spoločne sme vykročili na náučný
chodník mapujúci históriu najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Žiaci si vyskúšali vedenie niektorých
bábok, ako je marioneta, maňuška či javajka, spoznali tieňové a
čierne divadlo, poodkryli záhadu vytvárania divadelných zvukov.
Naším druhým historickým cieľom bola Burianova veža, stojaca
vedľa Katedrály Najsvätejšej Trojice. Úzkymi schodmi sme sa
dostali do zvonice a na balkón ponúkajúci výhľad na celé mesto.
Poslednou zastávkou boli podzemné priestory, tzv. katakomby,
rozprestierajúce sa na okraji Mariánskeho námestia a pod Kosto-
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lom obrátenia sv. Pavla, apoštola. Milá sprievodkyňa nám porozprávala o histórii kostola a katakomb, zároveň trpezlivo odpovedala na zvedavé otázky žiakov.
Mgr. Stanislava Krčmáriková

Príbeh Aleša Balamuckého,
bývalého žiaka Základnej školy s materskou školou ČierneVyšný koniec

Keď mal Aleš 10 rokov, prihlásili ho rodičia do plaveckej školy
Žabka Čadca. Keďže bol úplný neplavec, jediným cieľom bolo
naučiť sa základy plávania. Veľmi ho to začalo baviť a z plávania
sa stal jeho koníček. Po absolvovaní plaveckej školy nezaháľal
a ďalej sa zdokonaľoval v plávaní ako člen plaveckého klubu,
kde bol zaradený do skupiny kondičných plavcov. V klube spoznal vynikajúcich trénerov a našiel si veľa kamarátov. Viacerí
z nich boli oveľa lepší plavci ako on, čo sa stalo jeho hnacím
motorom a jeho túžbou bolo niekedy v budúcnosti plávať ako oni.
Trvalo 3 roky, kým sa naučil všetky plavecké štýly a zároveň
u neho nastal veľký výkonnostný progres. Jeho prvá veľká túžba
sa splnila a on bol preradený do skupiny výkonnostných plavcov.
Krôčik po krôčiku na sebe naďalej pracoval, okrem riadnych
tréningov v plaveckom klube absolvoval aj množstvo individuálnych tréningov, bol nesmierne húževnatý, cieľavedomý a objavil
v sebe talent na vytrvalosť. V 15 rokoch sa to prejavilo na výsledkoch aj v celoslovenskom meradle. V súčasnosti sa špecializuje na diaľkové plávanie, akvatlon a triatlon, kde dosiahol na-
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sledovné úspechy. V roku 2017 získal 3. miesto na majstrovstvách Slovenska v diaľkovom plávaní v disciplíne 3 000 m –
voľný spôsob v kategórii starších žiakov a zároveň sa stal celkovým víťazom Slovenského pohára v diaľkovom plávaní
v kategórii starších žiakov. Okrem diaľkového plávania v roku
2017 dosiahol aj celkové 5. miesto v Slovenskom pohári
v triatlone v kategórii starších žiakov. Ako reprezentant Plaveckého a triatlonového klubu Žabka Čadca bol ocenený primátorom
mesta Čadca za vzornú reprezentáciu mesta. Rok 2018 bol pre
Aleša rovnako úspešný, pretože si splnil svoj ďalší veľký sen.
Získal 2. miesto na majstrovstvách Slovenska v diaľkovom plávaní v disciplíne 10 000 m – voľný spôsob v kategórii dorastencov a celkové 4. miesto v Slovenskom pohári v akvatlone (plávanie, beh) v kategórii dorastencov. Okrem celoslovenských súťaží
vzorne reprezentoval Základnú školu s materskou školou ČierneVyšný koniec aj v rôznych regionálnych plaveckých a atletických
pretekoch, kde získal aj viaceré pódiové umiestnenia. V roku
2018 sa zúčastnil aj 24-hodinovej plaveckej štafety, ktorú organizovalo mesto Čadca, a umiestnil sa na 1. mieste v kategórii do
18 rokov s počtom odplávaných metrov 25 000. A aké sú jeho
plány do budúcnosti? Alešovým snom je zvládnuť IRONMAN
triatlon (3,8 km plávanie, 180 km bicykel, maratón) a raz možno
reprezentovať Slovensko v diaľkovom plávaní na olympijských
hrách. My mu k tomu držíme palce a želáme veľa športových
úspechov.
Mgr. Dana Oravcová a Michaela Balamucká
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MŠ Čierne-Vyšný koniec po tretíkrát víťazom
Panthers cup
17. 9. 2018 sa deti z našej materskej školy zúčastnili na súťažnom dni Panthers cup, ktorý sa konal vo Svrčinovci. Ich súpermi
boli deti z MŠ Skalité-Ústredie a MŠ Svrčinovec. Bojovali v šiestich disciplínach. Preťahovali sa lanom, skákali vo vreci, hádzali
kriketovou loptičkou do diaľky, behali na chodúľoch, hokejkou
triafali loptičku do brány a nakoniec si zahrali futbal. Boj o zlato
bol veľmi náročný a tesný, pretože súťažiacich zo Svrčinovca
delil od prvého miesta len jeden bod. Víťazný pohár sa však
rozhodol ostať v našej škôlke už po tretí rok. Ozdobené zlatými
medailami, deti sa natešené vrátili do materskej školy oznámiť
svoje víťazstvo. HURÁ!

Šarkaniáda
Deti z našej materskej školy sa vydali na šarkaniádu s úsmevom
na perách a so šarkanmi v ruke. Po ceste nám bolo veselo.
Spievali sme si hymnu šarkaniády a rôzne piesne o zvieratkách
a jeseni. Rovnako ako pani učiteľky, tak aj deti sa tešili z každého vzlietnutia. Na tejto výprave za dobrodružstvom nás sprevádzalo aj slniečko, ktoré príjemne hrialo a robilo nám dobrú náladu. Po príchode do MŠ deti hľadali ukrytý poklad – medaily pravej šarkaniády a malú sladkú odmenu. Šarkaniádu sme úspešne
ukončili spoločnou piesňou o jeseni a veľkým potleskom.
Andrea Šulganová, MŠ Čierne-Vyšný koniec

Základná škola Čierne - Ústredie
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok
2017/2018
V školskom roku 2017/ 2018 navštevovalo našu školu 206 žiakov, ktorí boli rozdelení do 10 tried (5 na prvom stupni a 5 na
druhom stupni). Na konci školského roka 81 žiakov prospelo s
vyznamenaním. Celkovo vymeškali žiaci 13 176 hodín, všetky
hodiny boli ospravedlnené.
Deväť rokov školskej dochádzky splnilo 26 žiakov deviateho
ročníka. Všetci žiaci boli umiestnení na prihlásené stredné školy.
Títo žiaci v rámci celoslovenského Testovania 9 boli úspešnejší
oproti národnému priemeru v matematike o 0,1,%, zo SJL dosiahli o 0,1% slabší výsledok, ako bol celoslovenský priemer.
Dve žiačky ôsmeho ročníka boli prijaté na bilingválne gymnázium.
V Testovaní 5 – 2017 boli žiaci piateho ročníka v obidvoch meraniach úspešnejší oproti národnému priemeru. Zo SJL o 4,3 %
a z matematiky o 5,0 %.

Na škole pracovalo 17 kvalifikovaných učiteľov, vychovávateľka
ŠKD, dve asistentky učiteľa a špeciálny pedagóg.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bolo usporiadanie
prednášok a besied, žiaci našej školy sa tiež zúčastňovali na
športových i kultúrnych akciách.

Prehľad výsledkov súťaží, olympiád, aktivít žiakov
a učiteľov
September 2017
x Deň eura – rovesnícke vyučovanie, plagáty, pracovné listy
x Environmentálna jeseň – upratovanie okolia školy
x Exkurzia – hrad Beckov, Park miniatúr v Podolí (žiaci
7. – 9. roč.)
x Európsky deň jazykov – vyučovanie s lektorkami
z mládežníckej organizácie KERIC
Október 2017
x Deň jablka – rovesnícke vyučovanie (vzdelávací program pre
žiakov 1. – 9. roč.)
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x Deň bez sladkostí – rovesnícke vyučovanie (vzdelávací program pre žiakov 1. – 9. roč.)
x Environmentálne aktivity – výroba svetlonosov, výzdoba
školy prírodnými materiálmi
x Exkurzia – Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
(žiaci 5. – 6. roč.)
x Exkurzia v Okrase Čadca (5. A)
x Kysucké múzeum – interaktívna výstava o Ľudovítovi Štúrovi
(5. A)
November 2017
x
x
x
x
x
x

Rozprávkový večer
Vystúpenie pri pamätníku 1. sv. vojny – divadelný krúžok
Burza SŠ (žiaci 9. roč.)
Testovanie 5 – 2017
Divadelné predstavenie v angličtine – A BOLD RABBIT
Majstrovstvá okresu ZŠ v šachu – 3. miesto v súťaži družstiev (Andrej Nekoranec – 6. A, Daniela Cyprichová – 7. A;
pripravovala Ing. Slávka Jurčíková)
x Futsal chlapcov – okresné kolo súťaže – 1. miesto (pripravoval Mgr. Drastich)
x Astrostop – astronomická súťaž (J. Vrškový, M. Gelačák –
žiaci 3. A; pripravovala Mgr. Eva Gábrišová)
December 2017
x Futsal chlapcov – krajské kolo súťaže – 2. miesto (pripravoval Mgr. Drastich)
x Návšteva domova dôchodcov – piesne, darčeky (žiaci 7. A;
pripravila Ing. M. Oškrobaná)
x Matematická olympiáda – školské kolo (pripravovala
Ing. M. Oškrobaná)
x Školské dni športu – ABC futbalistu – okresná súťaž
v žonglovaní s loptou (1. miesto – J. Teplan, 9. A); skoky na
švihadle – okresná súťaž (1. miesto – M. Teplan, 9. A; pripravoval Mgr. Daniel Drastich)
x Pytagoriáda – školské kolo (pripravovala Ing. M. Oškrobaná)
x Dopravná výchova – beseda s príslušníčkou OPZ
(1. – 4. roč.)
x Domáce násilie – beseda, OZ Náruč (žiaci 8. A)
x Do školy prišiel Mikuláš so sprievodom a s darčekmi od
ZRPŠ
x Vianočné tvorivé dielne
x Mikulášsky turnaj v minifutbale chlapcov – SOŠ Krásno nad
Kysucou (1. miesto)
x Čaro Vianoc – okresná súťaž v tvorení betlehemov – 1. miesto v I. i v II. kategórii (pripravovala Mgr. Anna Pagáčová)
x Vianoce v KERIC-u – besedy v angličtine s dobrovoľníkmi
z rôznych krajín (žiaci 7. A triedy)
x Vianočná besiedka
Január 2018
x Šaliansky Maťko – 2. miesto Lucia Haladejová, 4. A
x Lyžiarsky výcvik v Oščadnici-Veľkej Rači (žiaci 7. A)
x Matematická olympiáda – okresné kolo súťaže (1. – 2. miesto
L. Vršková, B. Kužma, 5. A; pripravovala Ing. Oškrobaná)
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Február 2018
x Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy
x Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo súťaže v prednese
poézie a prózy –
x I. kategória – 1. miesto v próze – Lucia Haladejová, 4. A
3. miesto v poézii – Jakub Kulla, 4. A
(pripravovala Mgr. Anna Časnochová)
x Exkurzia, rovesnícke učenie SOŠDaS Krásno nad Kysucou
(žiaci 7. A)
x Obecný karneval – vystúpenie detí z divadelného krúžku
Marec 2018
x „Dr. Zembolí“ – zábavný interaktívny koncert o ochrane životného prostredia pre I. stupeň (agentúra LETart)
x „Trinásta komnata“ – hudobno-motivačný program pre
II. stupeň (agentúra LETart)
x Veľkonočné tvorivé dielne
x Marec, MESIAC KNIHY – návšteva obecnej knižnice (žiaci
2. až 5. roč.)
x Svetový deň vody – celoškolská propagačná akcia zameraná
na ochranu vody a vodných zdrojov
x Chemická olympiáda – okresné kolo (úspešní riešitelia:
P. Koričár, 9. A – 8. Miesto a P. Urbaníková, 9. A – 19. miesto; pripravovala Ing. Slávka Jurčíková)
x Okresné kolo matematickej Pytagoriády – CVČ Čadca
(úspešní riešitelia: Andrej Nekoranec, 6. A, Lucia Vršková,
Branislav Kužma – 5. A; pripravovala Ing. Marta Oškrobaná)
x Majstrovstvá Slovenska družstiev ZŠ v šachu (A. Nekoranec,
S. Bacula, 6. A; Daniela Cyprichová, 7. A; Erika Cyprichová,
9. A – 6. miesto na 4. šachovnici z 57 hráčov; pripravovala
Ing. Slávka Jurčíková)
x Testovanie 9 – 2018 (9. A)
x Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy (1. miesto L. Haladejová, 4. A)
x Matematický Klokan
Apríl 2018
x „Čo vieš o hviezdach?“ – okresné kolo súťaže (S. Najdeková, 6. A; J. Vrškový, M. Gelačák, 3. A; pripravovala Mgr. Eva
Gábrišová)
x Výchovný koncert – Peter Bažík
x Svet komixu – návšteva múzea (žiaci 7. A; Mgr. Ľubica Kullová)
x FG – exkurzia v banke, zmenárni, poisťovni (žiaci 7. A;
Ing. Marta Oškrobaná)
x Pasovanie druhákov za čitateľov – obecná knižnica
x Okresné kolo matematickej olympiády – CVČ Čadca
(1. miesto Eva Majchráková; pripravovala Ing. Marta Oškrobaná)
x DEŇ ZEME – upratovanie okolia školy, brehov Čierňanky,
hromadný zber papiera (1 200 kg), batérií (90 kg), vrchnákov
z PET fliaš (100 kg) , starých elektrospotrebičov (500 kg), lie-
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čivých rastlín, výtvarná súťaž, vytváranie prianí planéte Zem
k sviatku (Mgr. Božena Časnochová)
x Divadelné predstavenie v angličtine – THE HEROES
Máj 2018
x Environmentálna jar – upratovanie okolia školy
x Krajské kolo Vajanského Martin (Lucia Haladejová, 4. A –
3. miesto v I. kategórii v próze)
x Otváranie cesty SR – Poľsko (žiaci divadelného krúžku;
Mgr. Anna Pagáčová)
Jún 2018
x
x
x
x

Škola v prírode v Terchovej (žiaci 3. roč.)
Plavecký výcvik (žiaci 4. roč.)
Športová olympiáda k MDD pre žiakov ZŠ Čierne-Ústredie
MDD Triangel Skalité – 1. miesto – futbal mladších žiakov,
florbal chlapcov
x Okresné kolo v atletike – družstvá chlapcov – 1. Miesto
(Mgr. Ján Holák)
x Okresné kolo v atletike – chlapci – 1. miesto – Juraj Teplan,
9. A – beh 300 m, Radoslav Kubica, 9. A – beh 1 000 m,
Marek Teplan, 9. A – skok do diaľky,
3. miesto – Miroslav Cyprich, 9. A – beh 60 m, Juraj Teplan,
9. A – beh 1 000 m
x Krajské kolo v atletike – družstvá chlapcov – 1. miesto
x Krajské kolo v atletike – chlapci – 1. miesto – Radoslav Kubica, 9. A- beh 1 000 m,3. miesto – Juraj Teplan, 9. A – beh
300 m
x Majstrovstvá Slovenska v atletike – chlapci (Radoslav Kubica, 9. A – 4. miesto v behu 1000 m)
x Beseda o západoafrickom štáte Ghana – problematika bohatstva a chudoby – FG
x Beseda s finančným poradcom – OBN, FG (9. ročník)
x Environmentálna jar – upratovanie okolia školy
x Divadelné predstavenie v angličtine – A GOLD FISH
x MDD Čadca – vystúpenie detí z divadelného krúžku
x Medzinárodný šachový turnaj OÚ Čierne –
x Kat. D11 – 1. miesto – Lucia Vršková, 5.A, 2. miesto – Eliška
Klegová, 5. A, 3. miesto – Tatiana Jurgová, 5.A
V kategórii najlepšia žena 1. miesto – Erika Cyprichová, 9. A.
Kategória D15 – 4. miesto – Daniela Cyprichová, 7. A
Kategória CH10 – 5. miesto – Adam Vrškový, 2. A
x Odborná exkurzia – čistička odpadových vôd v Čadci (CHE,
7. A)
Sponzori súťaží:
Milan Jurga, Mgr. Milan Majchrák – Pekárne Čadca, Ing. František Kužma
Voľný čas mohli žiaci tráviť v týchto záujmových útvaroch: futbalový krúžok, ekologický krúžok, pohybové hry, turistický krúžok,
divadelno-folklórny krúžok, florbalový krúžok, zábavná matematika, šachový krúžok, hra na gitare, zábavná angličtina, slovenčina
a novinársky krúžok.
Škola naďalej pokračuje v spolupráci so školami zo zahraničia
(e-twinning) – poľskou školou v Koniakówe a českou školou vo

školstvo

Vendryně. O žiakoch našej školy vie aj široká verejnosť, pretože
sa spolu s učiteľmi prezentujú kultúrnymi programami, prácou na
projektoch, vystúpeniami na obecných akciách i v družobných
školách, vydávaním školského časopisu, športovými
i vedomostnými súťažami.
Materiálno-technické podmienky
V školskom roku škola zakúpila učebné pomôcky za 1 507 €,
lopty, výpočtovú techniku a knihy.
Z 2 % z daní sa zakúpili pomôcky pre kabinet TV v hodnote 300
€ – florbalové hokejky, bežecké pomôcky, volejbalové lopty,
futbalové lopty, brankársky výstroj na florbal. Do starej školskej
budovy sa zakúpili nové skrinky do prezuvární, opravila sa
omietka v šatni starej školy. Vymaľovali sa dve triedy a v dvoch
triedach sa opravila liata podlaha.
Ďakujeme starostovi obce a ostatným zamestnancom OÚ za
doterajšiu spoluprácu a dúfame v jej zachovanie v budúcnosti.
Vedenie ZŠ Čierne-Ústredie

Budatínsky hrad a Múzeum dopravy
Dejepisné exkurzie sú súčasťou nášho školského života. Prvou
tohtoročnou bola septembrová exkurzia na Budatínsky hrad a do
Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach. V Budatíne sme zažili
zaujímavé dopoludnie. Počas našej poznávacej expedície sme
pri prehliadke hradu prešli storočiami a so záujmom sme si pozreli aj stálu expozíciu drotárskeho umenia. Návštevu sme zakončili výstupom po 125 schodoch do veže, z ktorej je nádherný
výhľad. Prezreli sme si nádvorie hradu i zámocký park. Plní
zážitkov, nasadli sme do autobusu – smer Rajecké Teplice. Tu
sa v budove železničnej zastávky ukrýva zaujímavú atrakcia –
múzeum dopravy, v ktorom sme absolvovali prechádzku dejinami dopravy od praveku až po súčasnosť. Naším sprievodcom a
príjemným spoločníkom bolo aj slniečko, ktoré sa na nás po celý
deň usmievalo.

Výchovný koncert

27. septembra sa všetci žiaci našej školy zúčastnili výchovného
koncertu pod názvom Očová, Očová... Zavítal k nám talentovaný
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hudobník Anton Budinský, ktorý hrá na viacerých nástrojoch
(fujara, píšťala, handrárska píšťalka, gajdy, drumbľa, okarína,
Panova flauta, citara, heligónka, pastiersky bič...). Zahral nám aj
známe pesničky, ktoré sme si s ním zaspievali. A pretože pán
Budinský je veľmi veselý človek, nechýbali vtipné príbehy, dokonca sa postaral aj o tanečnú zábavu. Do tanca pozval štyroch
chlapcov a štyri pani učiteľky. Všetkým sa toto vystúpenie páčilo
a keďže sme videli, aká jednoduchá je hra na trubici od vysávača, možno to už niektorí doma aj vyskúšali. Ďakujeme za krásny
umelecký zážitok!
Eliška Klegová, 6. A

školstvo

Október – mesiac úcty k starším
Každoročne sa v októbri naši žiaci stretávajú s obyvateľmi Domova sociálnych služieb v Čiernom. Nebolo to inak ani tento rok.
Ôsmaci zarecitovali báseň od Milana Rúfusa Starká a zahrali
divadlo o Popoluške. Žiačka 5. ročníka Lucka Haladejová starkých potešila hrou na heligónke a spevom ľudových pesničiek.
Dôchodcovia boli z vystúpenia nadšení. Zaspomínali si aj na
svoje školské časy a žiakom porozprávali o svojom neraz ťažkom živote. Pripomenuli žiakom, aby si viac vážili svojich rodičov
a učiteľov.
Ing. Marta Oškrobaná, ZŠ Čierne-Ústredie

Spoznávame našu obec
17. 10. 2018 navštívili žiaci 3. A triedy zo ZŠ v Čiernom-Ústredí
v rámci spoznávania svojej obce i obecnú knižnicu. Privítala ich
vždy usmiata knihovníčka Ivetka Bobulová. Priblížila im život
našich predkov prostredníctvom rôznych nástrojov. Deti si so
zatajeným dychom vypočuli povesť o krásnej Kataríne
z Budatínskeho zámku.
Po diskusii o téme medziľudských vzťahov a krátkom súťažnom
kvíze získali žiaci i sladkú odmenu. Deti si z tejto návštevy neodnášali len nové knihy, ale i nové zážitky a cenné poznatky.
Za vrelé privítanie, zaujímavý a obohacujúci program patrí vďaka knihovníčke Ivetke Bobulovej.

Život na kozej farme
Žiaci 3. A sa ešte v júni ako víťazi výtvarnej súťaže zúčastnili
exkurzie na kozej farme. Získali veľa nových a zaujímavých
informácií o chove kôz, dokonca si vyskúšali dojenie. Dostali tiež
zdravú odmenu vo forme výrobkov z kozieho mlieka a sladkú
maškrtu. Ďakujeme kozej farme ABEL za skvelý zážitok a veľa
cenných informácií!

V zdravom tele zdravý duch
Pod záštitou Nadačného fondu Mobis v Nadácii Pontis sa naša
škola tento rok úspešne uchádzala o finančný grant v rámci
zamestnaneckého grantového programu Pomáhame komunite
2018.
Cieľom školy je poskytovať žiakom v maximálne možnej miere
zdravý telesný aj duševný vývin. Naši žiaci dlhodobo dosahujú
výborné športové výsledky, a to aj popredné umiestnenia v rámci
Slovenska. Naším cieľom je tento stav udržať a hoci trpíme
obrovským deficitom – chýbajúcou telocvičňou, rozhodli sme sa
zabojovať o finančný grant.
Hlavným cieľom projektu s názvom V zdravom tele zdravý duch
bolo zvýšiť a posilniť telesnú aktivitu detí a tým prispieť k ich
zdravému telesnému vývoju. Priviesť žiakov, rodičov aj zamestnancov školy k pravidelnému pohybu a tak predchádzať obezite,
rôznym ochoreniam a defektom chrbtice. Poskytnúť rodičom
a našim zamestnancom športové možnosti a potrebnú regeneráciu.
V rámci tohto projektu sme získali finančné prostriedky na zakúpenie 6 kusov posilňovacích lavíc, 5 kusov veslárskych trenažérov, 1 rotopéd, 10 kusov balančných podložiek a 5 kusov bežeckých pásov. Stroje využívajú žiaci počas hodín telesnej výchovy,
ale aj na všetkých športových krúžkoch. Stroje sú tiež plne
k dispozícii našim zamestnancom a dvakrát do týždňa aj rodičom, ktorí ich môžu využívať počas kondičných cvičení.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať pani Marte Kužmovej,
ktorá pracuje v spoločnosti Mobis, za odporučenie a záštitu nad
projektom, za to, že sa aktívne podieľala na realizácii projektu
a pravidelne sa zúčastňuje kondičných cvičení. Tiež pani Ivane
Nekorancovej, ktorá sa aktívne podieľa na príprave kondičných
cvičení pre rodičov a občanov našej obce. Ďalej pani Marcele
Cyprichovej a pani Marcele Sloviakovej za dlhodobú podporu pri
realizácii kondičných cvičení.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Čierne-Ústredie

Stanislav Padych – majster okresu
Mgr. Mária Sulková

Začiatkom októbra sa v Čadci konali okresné majstrovstvá
v cezpoľnom behu žiakov ZŠ.
Vynikajúce umiestnenie dosiahol žiak našej školy Stanislav Padych, ktorý vyhral kategóriu starších žiakov (42 pretekárov)
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a postúpil do krajského kola. Aj tu si viedol veľmi dobre a obsadil
konečné 17. miesto (38 štartujúcich). Solídne 5. miesto v súťaži
dievčat dosiahli v okresnom kole staršie dievčatá – Katarína
Širancová, Viktória Babušková, Monika Časnochová.

Do 20. 4. 2019 – riaditeľ ZŠ prostredníctvom výchovného poradcu zašle prihlášky žiakov do SŠ vrátane osemročných gymnázií.
13. 5. 2019 – 1. kolo, 1. termín prijímacích skúšok (vrátane
osemročných gymnázií).

Mgr. Daniel Drastich

16. 5. 2019 – 1. kolo, 2. termín prijímacích skúšok (vrátane
osemročných gymnázií).

Výchovný poradca radí, informuje

18. 6. 2019 – 2. kolo prijímacích skúšok.

Harmonogram na školský rok 2018 – 2019
Do 1. 2. 2019 – na webových stránkach stredných škôl budú
zverejnené kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

DOBRÉ WEBOVÉ STRÁNKY:
www.stredneskoly.eu, www.zoznamskol.eu, www.povolania.sk,
www.absolvent.sk, www.profesia.sk, www.uips.sk,
www.kamnaskolu.sk, www.panucitel.sk, www.statpedu.sk,
www.modernaskola.sk, www.infovek.sk, www.kamposkole.sk,
www.bezhranic.sk, www.vzdelanie.sk

Do 20. 2. 2019 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku prostredníctvom výchovného poradcu riaditeľovi ZŠ
na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

Mgr. Daniel Drastich, výchovný poradca, ZŠ Čierne-Ústredie

Od 25. 3. 2019 – do 12. 4. 2019 – TALENTOVÉ SKÚŠKY.
Do 31. 3. 2019 – budú zverejnené na webových stránkach stredných škôl kritériá na netalentové odbory.

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom

3. 4. 2019 – CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATEHO ROČNÍKA.
16. 4. 2019 – CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV DEVIATEHO ROČNÍKA, NÁHRADNÝ TERMÍN.

roku veľa šťastia, zdravia, osobných i pracovných
úspechov želajú zamestnanci
ZŠ Čierne-Ústredie.

Do 10. 4. 2019 – zákonný zástupca žiaka podáva prostredníctvom výchovného poradcu prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné
študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

MŠ Ústredie
Tvorivé dielničky
Prvou z tohtoročných aktivít školy realizovaných spoločne
s rodičmi boli tvorivé dielničky. V príjemnej, kreatívnej a zábavnej
atmosfére detičky so svojimi najbližšími spracúvali a ozdobovali
jesenné plody našich záhrad. A veru, bolo na čo pozerať! Pracovali úplne všetky rúčky a skutočne nádherný výsledok ich námahy môžete vidieť na fotografiách. Niekoľko dní boli pýchou a
zároveň ozdobou priestorov našej školy.
Obrovská vďaka patrí mamičkám, ktoré nám tvorenie osladili
vynikajúcimi koláčikmi a dobrôtkami. Z príjemných chvíľ sa razom stali pre viacerých z nás nezabudnuteľné.
Jedna krásna myšlienka hovorí, že najväčší dar, aký môžeš
niekomu dať, je tvoj čas. Pretože ak ho niekomu daruješ, dáš mu
kúsok svojho života, ktorý už nikdy neprežiješ opäť. Je nám
veľkou cťou, že ste sa ten váš rozhodli darovať nám a tým aj
svojim deťom či vnúčatám. Iskričky v ich očkách len potvrdzujú,
že z týchto momentov mali najväčšiu radosť práve ony.

Lampiónový sprievod
15. november bol pre nás veľmi výnimočným dňom. Konal sa
totiž školský lampiónový sprievod, ktorý sa niesol v znamení
svetla symbolizujúceho svetlo života. Žiarivé odlesky lampiónov
a lampášov nádherne osvecovali okolie sprievodu. Tým najkrajším jasom však boli usmiate a šťastné detské tváričky.
Touto cestou chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii a príprave tohto
podujatia. Pánovi starostovi, že si aj napriek svojej pracovnej
vyťaženosti našiel na nás čas, sponzorom za finančné i hmotné
príspevky, šikovným mamičkám za vynikajúce maškrty
a, samozrejme, všetkým, ktorí sa rozhodli stráviť štvrtkový podvečer s nami. Spoločným úsilím sa nám podarilo opäť oživiť túto
peknú tradíciu a pevne veríme, že sa na nej stretneme opäť
o rok. Už teraz sa veľmi tešíme.
Jaroslava Kráľová
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Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch august – december 2018
5. august - Hody v Čiernom
Tohtoročný „kermaš“ v našej dedine, tak ako po minulé roky, bol
bohatý na účinkujúcich umelcov a program. Každý, či už
mladšia, stredná, staršia, alebo generácia tínedžerov, si mohol
prísť na svoje.
Tradíciou na našich hodoch je účinkovanie obľúbenej domácej
FSk Ozvena, speváčok Sofie Gilániovej a Dominiky Moravcovej
a tento rok svojím vystúpením program obohatila
aj Lucia Haladejová.
Po prvýkrát v rámci programu obecné zastupiteľstvo udeľovalo aj
významné ceny pre svojich spoluobčanov: Cena obce Čierne
bola udelená Alojzovi Najdekovi, Alojzovi Juricovi a Františkovi
Kubicovi. Čestné občianstvo obce Čierne získal Karol Pavlusík a
Cenu starostu obce Čierne dostala Jozefa Fonšová.
V pestrom kultúrnom programe vystúpili aj Kysuckí heligonkári,
FSk Svrčinka, FS Svrčinka, speváčka a heligonkárka Vlasta
Mudríková. Vyvrcholením bolo vystúpenie hudobnej skupina
ABBA SLOVAKIA a záver patril populárnej rockovej skupine
Everlong.
Organizátorom podujatia prialo aj počasie, búrka a krupobitie sa
našim hodom, našťastie, vyhli. A tak sme si všetci aj so svojimi
príbuznými či návštevníkmi nášho „kermašu“ mohli pokojne
vychutnať celú hodovú atmosféru – stánky, hodové atrakcie i
bohatý kultúrny program.

25. august
Matička Božia, dnes sme Ti vyznali vďaku, nech šumí o tom celý
les a srdce spieva chválu.
Prišli sme opäť, už jubilejne – desiatykrát, prosiť našu nebeskú
Matku, Pannu Máriu, Kráľovnú o milosti pre náš ďalší pozemský
život. 25. augusta 2018 sa uskutočnilo už tradičné slávenie
eucharistie na trojmedzí – na už obľúbenom mieste stretnutia
ľudí dobrej vôle z troch spriatelených krajín Slovenska, Poľska a

Česka. Veriaci a pútnici za sprievodu modlitieb a spevov
prichádzali z troch strán a pred miestom slávenia sv. omše
splynuli v jedno spoločenstvo. Slávnostnú liturgiu pred viac ako
tisíc účastníkmi z troch krajín celebroval žilinský biskup Mons.
Tomáš Galis, kazateľom bol pomocný biskup Bielsko-Źywieckej
diecézy Piotr Greger, Ostravsko-opavskú diecézu zastupoval
biskup Mons. František Václav Lobkowicz.
Priamy prenos svätej omše z trojmedzia:
http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13025/165081#216
Spoločne s viacerými kňazmi zo všetkých troch diecéz sa modlili
za duchovnú obnovu našich národov a celej Európy. Sv. omšu
citlivo a s láskou hudobne sprevádzal chrámový zbor Gaudium
z Rakovej. Podujatia sa zúčastnili aj zástupcovia verejného a
politického života Žilinského samosprávneho kraja, Sliezskeho
vojvodstva, Moravsko-sliezskeho kraja, predstavitelia miest a
obcí Kysúc, Gminy Istebna i Jablunkovska. Po skončení liturgie
svoje bezprostredné dojmy a pozdravy vyjadrili: Erika Jurinová,
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, Pavol Gomola,
starosta obce Čierne, Stanislaw Szwed, štátny tajomník
Ministerstva rodiny, práce a sociálnej politiky Poľskej republiky,
Henryk Gazurek, wojt Gminy Istebna, a Peter Staňo, starosta
obce Hrčava. Potom nasledoval pestrý kultúrny program.
Trojmedzie nerozdeľuje – trojmedzie spája. Tento slogan v plnej
miere vystihuje zmysel a podstatu nesmierne vzácneho počinu a
krásnej myšlienky, ktorú účinne a s entuziazmom vedia
organizátori pretaviť v nádherné spoločné stretnutie občanov
troch krajín. Úprimné Pán Boh zaplať teda patrí hlavným
organizátorom: Žilinskej, Bielsko-Źywieckej a Ostravskoopavskej diecéze, obci Čierne, Gmine Istebna, obci Hrčava,
Združeniu obcí Jablunkovska i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na príprave a priebehu tohto podujatia.
Podujatie podporil dotáciou z rozpočtu aj Žilinský samosprávny
kraj. Poďakovanie patrí aj Slovenskej televízii STV 2, ktorá
priblížila tohtoročné stretnutie svojim divákom v priamom
prenose. Ale veľká vďaka patrí predovšetkým vám, ktorí ste prišli
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pre duchovné posolstvo a posilu do ďalších radostných i
strastných dní života. Stretneme sa opäť 24. augusta 2019.

28. august
Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri príležitosti 74. výročia SNP
pri pamätníku padlých, spoločné stretnutie obecných
zastupiteľstiev a predstaviteľov obcí Kysuckého triangla
v Čiernom
Za účasti vzácnych hostí, starostov obcí Kysuckého triangla,
predstaviteľov obecných zastupiteľstiev a členov komisií sa
v utorok 28. 8. 2018 v obci Čierne konal pietny akt kladenia
vencov a kytíc pri príležitosti 74. výročia SNP pri pamätníku
padlých.
V úvode všetkých hostí privítal starosta obce Pavol Gomola.
V príhovoroch pokračovali členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Čadci Milan Paršo, Richard Novák
a Milan Prengel.
V krátkom príhovore Milana Prengela zaznel výstižný citát
básnika Ladislava Novomeského, ktorý je odkazom pre súčasnú
i budúcu generáciu:
„Smrť je len nenávratno, ale iba zabúdanie je koniec života.
Odpúšťajme, ale nezabúdajme na tých, ktorí bojovali a položili
životy za to, aby sme žili lepšie.“
Preto nezabúdajme a pripomínajme si.
Stretnutie pokračovalo na ihrisku ŠK Čierne, kde bolo pre hostí
pripravené občerstvenie, športové súťaže, kultúrny program a
zábava. Vo futbalovom priateľskom zápase si prvé miesto
vybojovala obec Skalité, na druhom mieste skončilo družstvo
obce Čierne a tretie miesto obsadila obec Svrčinovec. Zábavné
športové súťaže prevetrali šikovnosť súťažiacich všetkých troch
obcí a hod baretkou do diaľky aj predstaviteľov samospráv. Po
konečnom spočítaní bodov druhé miesto obsadila obec
Svrčinovec a o prvé sa podelili obce Skalité a Čierne. Takéto
priateľské a neformálne stretnutie pri športových súťažiach,
priateľských rozhovoroch, speve a tanci utužuje vzájomné
vzťahy a spoluprácu s našimi najbližšími susedmi.

8. september - Olympiáda vo Vendryni
Naša susedná partnerská obec Vendryně nás už po ôsmykrát
pozvala na svoje olympijské hry. Prihlásené družstvá boli z troch
štátov: Česka, Poľska a Slovenska – obec Čierne a obec
Leštiny. V desiatich zábavných disciplínach, kde nechýbala ani
súťaž pre starostov, našu obec reprezentovalo jedenásť
pretekárov. V prelete nad Alpami bodoval Tomáš Šimora.
V preťahovaní lanom určite patrí obdiv v silnej konkurencii
štvorici našich pretekárov – Pavlovi Kubicovi, Tomášovi
Šimorovi, Leopoldovi Novotnému a Martinovi Budošovi.
Vďaka patrí aj ostatným pretekárom, ktorí reprezentovali našu
obec Čierne, a to Vierke Kubicovej, Ivane Kubicovej, Ivane
Cyprichovej, Márii Kubicovej, Andrei Franekovej a Tomášovi
Kubicovi. V tíme pretekárov a fanúšikov nechýbal ani starosta
našej obce Pavol Gomola. Celý tím pretekárov neúnavne
povzbudzovali nesúťažní členovia nášho družstva: Marta
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Jašurková, Anton Jašurek, Božena Časnochová a Iveta
Bobulová. Z dvanástich poloprofesionálne súťažiacich družstiev
sa naše umiestnilo na peknom šiestom mieste.

27. september - Výchovný koncert pre žiakov oboch
základných škôl
Ukážka a predvedenie originálnych archaických hudobných
nástrojov a ich použitie: fujara, píšťala, gajdy, drumbľa, okarína,
Panova flauta, citara, heligónka – harmonika, pastiersky bič,
krumhorna, cimbal... Nástroje predvádzal vynikajúci hudobník,
zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z Očovej.

2. október
Pracovná návšteva zamestnancov OÚ Čierne a PO TES Čierne
v našej partnerskej obci Vendryně v Českej republike

24. október - Obec Čierne privítala svojich najmladších
spoluobčanov
Najvzácnejší a najkrajší dar na svete pre každú mamu a otca je
jeho dieťa.
Obec Čierne pripravila v stredu 24. 10. 2018 slávnostné uvítanie
novorodeniatok do života v sále kultúrneho domu. Dedinku
naplnilo radosťou tridsaťosem novonarodených detí s rodičmi.
Celú slávnosť umocnil príhovor starostu obce Pavla Gomolu.
Program pokračoval piesňou „Vitaj, dieťa, medzi nami“ v podaní
Sofie Gilániovej s klavírnym sprievodom pedagóga Jozefa
Harvana. Počas hudobného gitarového sprievodu (Karolíny
Krčmárikovej a Natálie Mikulovej) sa prítomné mamičky zapísali
do pamätnej knihy, odfotili v drevenej kolíske svoju ratolesť a
prevzali z rúk starostu obce darček pre dieťatko. Symbolická
ruža bola pre každú matku darčekom za darovanie nového
života a starostlivosť oň. Záverečnou spoločnou fotografiou sa
slávnosť ukončila. Za spoluprácu patrí poďakovanie Dane
Oravcovej, Petrovi Najdekovi, príspevkovej organizácii TES
Čierne, ZUŠ M. R. Štefánika v Čadci – elokované pracovisko
v Čiernom.

25. október - Milé stretnutie so staršími spoluobčanmi
Október je o úcte k starším spoluobčanom, o úcte k starobe,
k vráskam, o úcte k zachovanému nehmotnému i hmotnému
dedičstvu našich materí a otcov.
Obec Čierne každoročne pripravuje pre svojich občanov
stretnutie dôchodcov s bohatým kultúrnym programom a
pohostením. Vo štvrtok 25. 10. v sále kultúrneho domu
v Čiernom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším všetkých
srdečne privítal starosta obce Pavol Gomola, ktorý všetkým
prítomným zaželal pevné zdravie a veľa radostných dní.
V podobnom duchu sa niesli i príhovory vzácnych hostí –
duchovného otca farnosti vdp. Petra Šveca a bývalého starostu
obce Rudolfa Benčíka. Spoluobčanov svojím vystúpením potešili
Anton Moják, deti z MŠ Čierne-Ústredie pod pedagogickým
vedením Dany Kopečnej, Pavol Stráňava, hrou na klavíri Tomáš
Krčmárik, Tamara Strýčková a Lívia Cyprichová, domáca FSk
Ozvena. Spoločné rozhovory, spev i tanec pri domácej FSk
Ozvena nedovolili odísť seniorom skôr ako po západe slnka.
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Na jednom z pódií veľtržnej haly v Inchebe sa uskutočnila
prezentácia víťazných kníh v súťaži KNIHA KYSÚC 2017
spojená s rozhovorom s autormi a prezentáciou vydavateľstva
Magma. Našu obec reprezentovala monografia Čierne – dedinka
naša paralelne s knihou od Ondreja Zimku Zabudnutá záhrada.
Na pódiu pred divákmi o vzniku víťaznej knihy rozprávali Pavol
Gomola, starosta obce Čierne, so zostavovateľkou Máriou
Ščuryovou spolu s autorom víťaznej beletrie Ondrejom Zimkom.
Na Knižnom veľtrhu v Inchebe pri stánku Žilinského
samosprávneho kraja pritiahlo pozornosť návštevníkov aj
vystúpenie Kysuckých heligonkárov (Bohuslav Budoš, Pavol
Stráňava, Juraj Greguš, Jozef Dej), prezentácia kníh a rôznych
propagačných materiálov o obci. Podujatia svojou účasťou prišli
podporiť aj vzácni hostia, rodáci aj Bratislavčania – Peter Mišák,
Dušan Mikolaj, Zuzana Kuglerová, Jaroslav Rezník, Jozef
Leikert, Pavol Krkoška, Stanislav Janota, František Mikloško,
Michal Sýkora... Účasť na podujatí podporili: ŽSK, KK v Čadci,
obec Čierne a vydavateľstvo Magma v Čadci.

kultúra a šport

Po položení kytíc k pamätníku, hymne a básni v podaní Simony
Najdekovej nasledoval príhovor starostu, v ktorom pripomenul
históriu „veľkej vojny“ a prečítal mená občanov našej obce, ktorí
v tejto vojne položili svoje životy za našu slobodu. Nasledovala
minúta ticha a modlitba prosieb za obete 1. svetovej vojny.
V závere spomienkovej slávnosti zaspievala Lucia Haladejová a
zapálením sviečok (tretím symbolom tohto dňa sú plamienky
horiacich sviečok) sme si dali predsavzatie, aby tie plamienky
svietili nielen na pamiatku padlých, ale aj nám živým na ceste
k mieru a porozumeniu medzi národmi celého sveta.

11. november - Spomienka na 100. výročie ukončenia
1. svetovej vojny

18. november 2018 - Divadelné predstavenie pod
názvom Láska na 3x
Divadelný súbor Jána Palárika Čadca sa predstavil s novým
divadelným predstavením na motívy jednoaktoviek A. P.
Čechova s názvom Láska na 3x v sále kultúrneho domu
v Čiernom.
Réžia: Vlado Mores, Katarína Janesová
Prvá svetová vojna bola ukončená podpísaním prímeria
v Compiége vo Francúzsku 11. 11. 1918 o 11. hodine a
11. minúte, kedy zaznela posledná delostrelecká salva. Do tej
doby išlo o najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.
11. november bol zároveň vyhlásený ako Deň padlých
veteránov. Hrôzy a útrapy tejto vojny zostali hlboko vryté vo
vedomí občanov obce Čierne, o čom svedčí aj pamätník padlým
v 1. svetovej vojne. A práve pri tomto pamätníku sa v nedeľu
11. novembra 2018 konala pietna spomienka, na ktorej sme
privítali starostu obce Pavla Gomolu, správcu našej farnosti vdp.
Petra Šveca a predsedu základnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Čiernom Rudolfa Benčíka i ostatných
prítomných.
Symbolom tohto dňa sú červené maky, ktoré
z papiera vyrobili šikovné žiačky ZŠ Čierne-Ústredie a pripínali
každému účastníkovi. Keďže druhým symbolom je hlas „zvona
mieru“, aj v našom farskom kostole sa o 11. hod. a 11. min.
rozozvučali zvony.

Účinkovali: Alena Palúchová, Andrea Pokrývková, Ján Olešňan,
Peter Švábik, Jaroslav Patyk.
Predstavenie si prišlo pozrieť viac ako 70 divákov.

Pripravujeme v decembri 2018
6. december - Slávnostná svätá omša pri príležitosti
10. výročia posvätenia chrámu Kostola sv. Petra a
Pavla
Slávnosť bude o 17.00 hodine celebrovať Mons. Tomáš Galis,
žilinský biskup, ktorý tento kostol ako prvý pred desiatimi rokmi
posvätil v novozriadenej Žilinskej diecéze.

8. december - Mikulášska párty pre deti a ich rodičov
v sále kultúrneho domu o 16.00 hod.
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Deti poteší divadelno-improvizačný súbor „Kapor na scéne“
s rozprávkou Škaredé káčatko. Každé dobré dieťa dostane
balíček od sv. Mikuláša a nebude chýbať ani diskotéka pre deti a
ich rodičov. Vstupné platia iba dospelí: 1 €

Ozvena. Okrem kultúrneho programu nás čaká slávnostný
prípitok, ohňostroj a príjemné rozhovory so želaním všetkého
„naj“ v novom roku 2019 pri stánku s občerstvením od JDS
Čierne.

10. december - Od Mikuláša do Vianoc

Podujatie organizuje obec Čierne, príspevková organizácia TES
Čierne a JDS Čierne.

Hudobno-výchovné predstavenie umeleckej spoločnosti LETart
pre žiakov ZŠ Čierne-Ústredie a žiakov ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný
koniec v sále kultúrneho domu v Čiernom.

12. december - Vianočná koleda
Koncert žiakov ZUŠ M. R. Štefánika v Čadci, elokované
pracovisko v Čiernom, v sále kultúrneho domu v Čiernom.

31. december - X. ročník uvítania nového roka na
trojmedzí
Privítanie nového roka na trojmedzí, stretnutie s občanmi troch
krajín. Spoločný odchod bude o 22.30 hod. od Kostola sv. Petra
a Pavla, Čierne-Vyšný koniec.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Začiatok o 16.00 hodine.

6. január 2019 - VIANOČNÉ OZVENY

Vstup voľný.

16. december - Vianočný jarmok v Jablunkove na
Mariánskom námestí
V programe okrem domácich umelcov vystúpia aj žiačky ZŠ
Čierne-Ústredie Lucia Haladejová a Simona Najdeková, ktoré
svoje vystúpenie nacvičili pod pedagogickým vedením učiteľky
Anny Pagáčovej.
S podporou Moravskoslezkého kraja bude vydaná publikácia o
najlepších vianočných pokrmoch z trojmedzia s názvom
Kuchařka vánočních pokrmů z trojmezí, kde svojimi
osvedčenými receptami prispeli aj ženičky z našej obce: Anna
Gazdaricová, Agnesa Čanecká, Františka Ganderáková a už
zosnulá Agnesa Straková.

31. december
Spoločné privítanie nového roka po svätej omši o 18.00 hodine
pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom-Ústredí. V kultúrnom
programe vystúpi ĽH Kováčovci z Novej Bystrice a domáca FSk

Vianočný koncert FSk Ozvena v Kostole sv. Petra a Pavla,
Čierne-Vyšný koniec, so začiatkom o 15.00 hod.
V programe ako hostia vystúpia FSk Svrčinka, deti zo ZŠ s MŠ
Čierne-Vyšný koniec.
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).

Obecná knižnica v Čiernom
„Nechajte rásť vaše slová, nie váš hlas. Je to dážď, čo
pomáha kvetom rásť, nie búrka.“
Srdečne vás pozývame do príjemného prostredia Obecnej
knižnice v Čiernom.
Obecná knižnica v Čiernom je verejná univerzálna knižnica,
ktorá zabezpečuje podľa čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky
slobodný prístup k informáciám všetkým záujemcom bez rozdielu
politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu
rasy, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia.
Knižnicu tvoria dve oddelenia – jedno pre deti a mládež, druhé
pre dospelých. Knižničný fond sa neustále dopĺňa o nové knižné
tituly. Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné
služby kníh i časopisov (Fifík, Rebrík, Včielka, Zornička,
Kamarát, Život, Kysuce, Nový čas Bývanie).
Knižničný fond je neustále dopĺňaný novými titulmi pre deti i
dospelých. Okrem toho môžete v knižnici využiť i služby
internetu a zhotovovanie fotokópií aj z materiálov knižnice.

Ak v stanovenom čase čitateľ nevráti zapožičané knihy, je
upozornený upomienkou.
Poplatok za upomienku: č. 1 -1,50 €, č. 2 - 2,50 €, č. 3 - 3,50 €.
VÝPOŽIČNÁ DOBA V OBECNEJ KNIŽNICI V ČIERNOM
UTOROK:
ŠTVRTOK:

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30

12:00 – 15:00
12:00 – 15:00

Poplatok za zápisné na jeden kalendárny rok:
- deti: 0,50 €
- študenti a dôchodcovia: 1 €
- dospelí: 1,50 €
Prosím všetkých čitateľov, ktorí majú dlhodobo zapožičané
knihy, o ich vrátenie a uhradenie zápisného do 18. 12. 2018.
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Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom, exkurzie,
besedy, súťaže jún – december 2018
11. jún - Beseda o Ghane
V pondelok 11. 6. 2018 sa siedmaci a šiestaci zo ZŠ ČierneÚstredie zúčastnili na zaujímavej besede, ktorú pre nich
pripravila Obecná knižnica v Čiernom. Pútavé rozprávanie Emy
Homolovej z Čadce o africkej krajine pri Guinejskom zálive trvalo
dve hodiny. Žiaci sa dozvedeli o ťažkých životných podmienkach
v tomto prostredí. Deti musia pracovať už od šiestich rokov.
Hladujú, nepoznajú hračky, sú bité, znásilňované. Do školy
chodia rady, lebo vzdelanie znamená pre ne vyhliadky na lepší
život. Deti, ktoré prídu o rodičov, ostávajú na ulici, detské
domovy neexistujú. Tie staršie sa musia postarať o mladších a
chodiť do školy znamená pre ne nesplniteľný sen. Domácnosť,
v ktorej majú práčku, sa pokladá za veľmi bohatú. V krajine sú
obrovské rozdiely v životnej úrovni bohatých a chudobných.
Neľahký život ľudí v Afrike sa prejavuje aj tým, že sa dožívajú
oveľa nižšieho priemerného veku ako Európania. Napriek týmto
podmienkam sú tu ľudia veľmi milí a ústretoví. Snáď si aj naši
mladí uvedomia, čo je v živote naozaj dôležité, že prácu a
vzdelanie si treba vážiť a nemali by ich pokladať za niečo
samozrejmé. Dúfame, že aj rozprávanie o Ghane im v tom
pomôže.
Marta Oškrobaná, ZŠ Čierne-Ústredie
25. september - Exkurzia detí z 5. A triedy ZŠ Čierne-Ústredie
v Obecnej knižnici v Čiernom
Prehliadka knižnice, oboznámenie sa so systémom usporiadania
kníh podľa veku a žánrov, s orientáciou v knižnici. Informácie o
typoch knižníc na Slovensku: regionálna, krajská, mestská alebo
obecná, národná, vedecká, lekárska, akademická, verejná,
školská, špeciálna, technická, parlamentná knižnica, Slovenská
knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, knižnice
múzeí a galérií, pôdohospodárske knižnice, knižnice cirkví a
náboženských spoločností, vojenské knižnice, väzenské knižnice
(knižnice Zboru väzenskej a justičnej stráže)...
Prehliadka knižnice.
Prečítanie rozprávky od Antona Pajonka z knihy Kysucké
rozprávky 2 „O lenivom Ignácovi“. Zábavný vedomostný test o
knižniciach a prečítanej rozprávke.
Vyhodnocovanie a odmeňovanie víťazov sladkou odmenou.
Počet detí: 19
Vyučujúci: Iveta Kordeková
1. október - Exkurzia detí zo strednej a malej triedy MŠ
Čierne-Vyšný koniec v Obecnej knižnici v Čiernom
Program exkurzie:
- prehliadka knižnice,
- uhádni hádanku, básnička,

- prečítanie rozprávky „Slimák“ z knihy od Zdeny Studenkovej
Moji miláčikovia,
- čím pozerá a ňuchá slimák,
- vyfarbovanie obrázkov,
- premietnutie rozprávky,
- vyhodnotenie a oceňovanie sladkou odmenou.
Počet detí: 28
Vyučujúci: Božena Frollová, Mária Jurgová, Andrea Šulganová
3. október 2018 - Exkurzia detí z veľkej triedy MŠ ČierneVyšný koniec v Obecnej knižnici v Čiernom
Program exkurzie:
- prehliadka knižnice,
- prehliadka pamätnej izby, spoznávanie predmetov a ich
použitie,
- prečítanie rozprávky od Antona Pajonka z knihy Kysucké
rozprávky 2 „O lenivom Ignácovi“,
- zábavný vedomostný test o prečítanej rozprávke,
- premietnutie rozprávky,
- vyhodnotenie a oceňovanie sladkou odmenou.
Počet detí: 17
Vyučujúci: Lenka Najdeková
Návšteva v Obecnej knižnici v Čiernom
Začiatkom októbra, presne 1. a 3. 10. 2018, navštívili deti
z malej, veľkej i strednej triedy z MŠ Čierne-Vyšný koniec
Obecnú knižnicu v Čiernom. Deti privítala knihovníčka Ivetka
Bobulová a s úsmevom na tvári ich previedla knižnicou. Deti
obzerali detské knižky, prešli sa pomedzi regály pre dospelých a
najviac ich zaujala časť knižnice so starožitnosťami. Vyskúšali si
sedenie v starej školskej lavici, mali možnosť vidieť kroje, krpce,
starý nábytok, pracovné nástroje a iné zaujímavosti. Po
prehliadke sa deti pohodlne usadili do kresiel a knihovníčka im
prečítala rozprávku. Nasledovala krátka televízna rozprávka o
Maťkovi a Kubkovi. Deťom sa v knižnici veľmi páčilo. Poďakovali
knihovníčke, ktorá im pripravila ako odmenu za správne
odpovede a slušné správanie sladkosti s maľovankami. Ešte raz
ďakujeme a veríme, že deti z našej MŠ knižnica zaujala natoľko,
že sa raz stanú jej čitateľmi.
Andrea Šulganová
17. október - Exkurzia žiakov 3. A triedy ZŠ Čierne-Ústredie
v Obecnej knižnici v Čiernom
Program exkurzie:
- na čo slúži knižnica a knihy, prehliadka knižnice, prehliadka
pamätnej izby, ukážka vybratých predmetov a ich využitie,
- prečítanie povesti od Beatrice Čulmanovej „Hrad Budatín“ –
povesť o dcére zamurovanej vo veži, o rytierskom súboji a
puknutom srdci,
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- vzťahy, ja a môj súrodenec, rodič a učiteľ, babka, kamarát, ako
sa správal otec z povesti k svojej dcére,
- zábavno-vedomostný test pre žiakov,
- vyhodnotenie, oceňovanie,
- výpožičky kníh.
Počet detí: 16
Vyučujúci: Mária Sulková
Tretiaci na návšteve v Obecnej knižnici v Čiernom
17. 10. 2018 žiaci 3. A triedy zo ZŠ v Čiernom-Ústredí v rámci
spoznávania svojej obce navštívili i Obecnú knižnicu v Čiernom.
Privítala ich vždy usmiata knihovníčka. Priblížila im život našich
predkov prostredníctvom rôznych nástrojov. Deti si so zatajeným
dychom vypočuli povesť o krásnej Kataríne z Budatínskeho
zámku. Po diskusii o téme medziľudských vzťahov a krátkom
súťažnom kvíze deti získali i sladkú odmenu. Z tejto návštevy si
žiaci neodnášali len nové knihy, ale i nové zážitky a cenné
poznatky.
Za vrelé privítanie, zaujímavý a obohacujúci program patrí vďaka
knihovníčke Ivetke Bobulovej.
Mária Sulková
16. november - Rozprávkový večer pre žiakov ZŠ ČierneÚstredie
V jeden jesenný podvečer, presne 16. novembra 2018, sa v ZŠ
Čierne-Ústredie konal rozprávkový večer pre žiakov prvého
stupňa za účasti vzácnych hostí: starostu našej obce Pavla
Gomolu a riaditeľa základnej školy Rastislava Krutáka.
V úvode sa deti dozvedeli, čo je rozprávka, aké rozprávky
poznáme, ako sa rozprávka končí...
Hlavným motívom večera bola rozprávka O Šípkovej Ruženke.
Na začiatok prečítala knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom
Iveta Bobulová krátky úryvok z rozprávky.
Deti si počas podujatia mohli pozrieť aj knihy z fondu Obecnej
knižnice v Čiernom od českej spisovateľky Boženy Němcovej a
slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského.
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obohatené o fotodokumentáciu. Dozvedeli sme sa množstvo
informácií, či už to bol stredovek, prvá zmienka o Kysuciach od
kráľa Bela IV., obdobie novoveku, história Jablunkovských šancí
na trojmedzí, zbojníctvo na Kysuciach, vzácna návšteva
slovenských dobrovoľníkov a Ľudovíta Štúra v Čadci a ich
ubytovanie na fare katolíckym kňazom Františkom Xaverom
Danišom, významné osobnosti 19. storočia na Kysuciach,
maďarizácia Kysúc, železničná trať medzi Bohumínom a
Košicami, spriemyselňovanie Kysúc, obdobie oboch svetových
vojen a oslobodzovanie Kysúc, Kysuce v socialistickom
Československu, zakladanie tovární a nemocnice... Dozvedeli
sme sa, že zem ukrýva ešte doteraz poklady, z ktorých sa
môžeme dozvedieť viac o našej histórii a našich predkoch.
Úplnou náhodou dokážu na ne natrafiť aj obyčajní ľudia. To sa
podarilo napríklad pánovi Kubicovi z Horelice, keď v marci roku
2000 našiel vyše 1 600 strieborných mincí v hlinenom krčahu. Pri
prechádzke po brehoch rieky Kysuce zas iný náhodný chodec
natrafil na kel mamuta a ďalší zas na úlomok stoličky z mamuta.
Na pohrebisku v Koscelisku (pri Radoli) sa našla malá madona
vysoká 84 mm, vyrezaná z kosti... Aj takéto objavy dokážu
poskladať kaleidoskop našich dejín a histórie. Mnohé otázky
z našich dejín ešte nevieme presne a pravdivo zodpovedať.
A preto, ak sa čo len kúsoček histórie podarí pravdivo odhaliť, je
to vzácna vec a musíme si ju chrániť – ako povedal Thomas
Jefferson.

Pripravujeme
- besedy so zaujímavými osobnosťami,
- nové knižné tituly, časopisy pre svojich čitateľov: Kysuce,
Marianne, Nový čas Bývanie, Rebrík, Zornička, Včielka, Fifík,
Kamarát,
- exkurzie, prednášky, výtvarnú súťaž.
Svojim detským i dospelým čitateľom želám krásne prežitie
vianočných sviatkov plné pohody, lásky, porozumenia a
splnených prianí. V novom roku 2019 pevné zdravie a veľa
radostných a príjemných dní. Nezabudni, že krásnym
darčekom, nielen pod stromček, môže byť aj kniha.

19. november - História Kysúc v Obecnej knižnici v Čiernom
„Kúsoček pravdivej histórie je taká vzácna vec, že si ju musíme
veľmi chrániť.“
Thomas Jefferson
Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre členov JDS Čierne
návštevu knižnice spojenú
s prednáškou s názvom „História Kysúc“ s Mgr. Vladimírom
Homolom, zamestnancom Kysuckého múzea v Čadci.
Rozsiahle a poučné rozprávanie sa uskutočnilo v Obecnej
knižnici v Čiernom v pondelok 19. 11. 2018 pre skoro dvadsať
členiek JDS Čierne.
Pracovník Kysuckého múzea pán Homola nás skoro 90 minút
prevádzal históriou Kysúc od obdobia praveku až po súčasnosť.
Každé z období bolo zaujímavo verbálne sprevádzané a

Vaša knihovníčka

Zatvorená knižnica
Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecná knižnica
v Čiernom zatvorená od 19. 12. 2018 do 2. 1. 2019.

Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v Čiernom.
Kontakt: 041/4373 183, Email: bobulova.iveta@azet
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Tenisový turnaj štvorhier o putovný pohár Kysuckého trianglu
9. Svrčinovec III - Telka, Kubišta

V sobotu 15. 9. 2018 sa v krásnom tenisovom areáli SkalitéTrojmedzie za pekného jesenného počasia uskutočnil druhý
ročník tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár
Kysuckého trianglu.
V troch vekových kategóriách bojovalo 9 družstiev zo Skalitého,
Čierneho a Svrčinovca o postup do finálových zápasov. Do finále
o 1. až 3. miesto postúpili družstvá:
Čierne I v kategórii do 70 rokov v zložení – Milan Jurga, ml.
(24 rokov) a Patrik Jurga (26 rokov);
Skalité II v kategórii do 110 rokov v zložení – Braňo Čanecký
(43 rokov) a Robo Horeličan (50 rokov);
Skalité III v kategórii nad 110 rokov v zložení – Ľubo Mikula
(60 rokov) a Igor Kamenišťak (53 rokov).

Družstvá boli na záver turnaja odmenené osobne starostami obcí
Kysuckého triangla – p. Šimurdovou zo Skalitého, Ing. Gomolom
z Čierneho a Mgr. Majchrákovou zo Svrčinovca – peknými
pohármi, diplomami a vecnými cenami venovanými miestnymi
sponzormi.

Výsledky finálových zápasov:
Skalité II – Čierne 2:0
Skalité III – Čierne 2:0
Skalité II – Skalité III 2:1

Poďakovanie za úspešný druhý ročník patrí všetkým
zúčastneným hráčom, starostom obcí a miestnym sponzorom.
Zvlášť je potrebné vyzdvihnúť výbornú organizáciu
a zabezpečenie turnaja p. Ľubom Mikulom a Jarom Budošom.

Výsledné poradie:
1. Skalité II – Čanecký, Horeličan
2. Skalité III – Ľ. Mikula, Kamenišťak
3. Čierne I – P. Jurga, M. Jurga
4. Svrčinovec II – Jurišta, Cyprich
5. Čierne III – Jurga, Budoš
6. Skalité I – Mešťan, M. Krenželák
7. Čierne II – V. Mikula, Večerek
8. Svrčinovec I – Liščák, Maliňak

Tenis dnes už nie je len pre bohatých, kto má chuť a záujem sa
tomuto krásnemu športu venovať, je v tenisovom areáli SkalitéTrojmedzie vítaný. Hlavne sú vítaní mladí chlapci a dievčatá,
ktorých je pri organizovaní tenisových turnajov veľký nedostatok.
Kontakt na majiteľa tenisového areálu p. Ľuba Mikulu – 0905 754
684.

Najmladším hráčom bol Milan Jurga (24 r.), najstarším Jaro
Budoš (68 r.).
Víťazom druhého ročníka o putovný pohár Kysuckého
trianglu sa stalo znova družstvo Skalitého. Blahoželáme!

Jaro B.
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Za obdobie august 2018 – november 2018
Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

Peter Vrana – Jana Witosová, Jaroslav Kadela –
Mária Mikulová, Martin Michalik – Stanislava
Stavová, Pavol Jašurek – Adriána Franeková,
Ing. Martin Kopečný – Bc. Barbora Recliková,
Ing. Michal Krajňák – Ing. Mária Stráňavová,
Ján Moravec – Petra Kopečná, Tomáš Michnáč
– Veronika Časnochová, Ing. Jozef Baroňák –
Ing. Kristína Krišicová

Karolína Padychová, Sebastián Skubík,
Matúš Petrák, Sára Petráková, Zuzana
Bazgerová, Peter Eliaš, Adam Herman,
Matúš Rafaj, Filip Jašurek, Stela
Serafinová, Zuzana Kadelová, Barbora
Gelačáková, Mia Zátková,
Kiara Kubalíková

Mimo obce:
Ing. Stanislav Gelačák – Kristína Kysková,
Peter Mikula – Nikola Časnochová, Jaroslav
Capek – Lenka Truchlíková, Tomáš Cesnek –
Michaela Ďurkáčová, Martin Gomola – Andrea
Gužíková

Navždy nás opustili...
Ján Grochal, Žofia Jurčíková, Anna Benčíková, Žofia Gelačáková,
Milan Putyra, Marta Štetiarová, Michal Beleš, Agnesa Švancárová,
Gabriela Cyprichová
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Obec Čierne privítala svojich najmladších spoluobčanov
Najvzácnejší a najkrajší dar na svete pre každú mamu a otca je
jeho dieťa.
Obec Čierne pripravila v stredu 24. 10. slávnostné uvítanie novorodeniatok do života v sále kultúrneho domu. Dedinku naplnilo
radosťou tridsaťosem novonarodených detí s rodičmi.
Celú slávnosť umocnil príhovor starostu obce Pavla Gomolu.
Program pokračoval piesňou „Vitaj, dieťa, medzi nami“ v podaní
Sofie Gilániovej s klavírnym sprievodom pedagóga Jozefa Harvana. Počas hudobného gitarového sprievodu (Karolíny Krčmárikovej a Natálie Mikulovej) sa prítomné mamičky zapísali do pamätnej knihy, odfotili v drevenej kolíske svoju ratolesť a prevzali
z rúk starostu obce darček pre dieťatko. Symbolická ruža bola
pre každú matku darčekom za darovanie nového života a starostlivosť oň. Slávnosť sa ukončila záverečnou spoločnou fotografiou.

Poďakovanie za spoluprácu patrí Dane Oravcovej, Petrovi Najdekovi, príspevkovej organizácii TES Čierne, ZUŠ M. R. Štefánika v Čadci – elokované pracovisko Čierne.
Iveta Bobulová

Stretnutie dôchodcov
Október je o úcte k starším spoluobčanom, o úcte k starobe,
k vráskam, o úcte k zachovanému nehmotnému i hmotnému
dedičstvu našich materí a otcov.
Obec Čierne každoročne pripravuje pre svojich občanov stretnutie dôchodcov s bohatým kultúrnym programom a pohostením.
Vo štvrtok 25. 10. v sále kultúrneho domu v Čiernom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším všetkých srdečne privítal starosta
obce Pavol Gomola, ktorý všetkým prítomným zaželal pevné
zdravie a veľa radostných dní. V podobnom duchu sa niesli i
príhovory vzácnych hostí – duchovného otca farnosti Petra
Šveca a bývalého starostu obce Rudolfa Benčíka.
Spoluobčanov svojím vystúpením potešili Anton Moják, deti
z MŠ Čierne-Ústredie pod pedagogickým vedením Dany Kopečnej, Pavol Stráňava, hrou na klavíri Tomáš Krčmárik, Tamara Strýčková a Lívia Cyprichová, domáca FSk Ozvena. Spoločné rozhovory, spev i tanec pri FSk Ozvena nedovolili
odísť seniorom skôr ako po západe slnka.

Skúšobná prevádzka fontány
- 15.11.2018

