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bude vás zaujímaĢ...

Príhovor starostu ...
Vážení obÿania,
dovoĐte mi, aby som vás oboznámil s najdôležitejšími prácami,
ktoré sme realizovali poþas tohtoroþného leta a jesene. Tento
rok sme práce zamerali na modernizáciu priestorov MŠ Ústredie
a školskej jedálne, volebnej miestnosti v budove Obecného úradu v ýiernom a hasiþskej zbrojnice.
VeĐké množstvo realizovaných prác urobili pracovníci Technických služieb ýierne. Pomohli aj firmy a súkromní podnikatelia.
Zapojili sa aj jednotliví obþania a þlenovia záujmových združení.
Všetkým veĐmi pekne ćakujem za vykonané práce. Teší nás, že
jednotlivé úlohy a ciele, ktoré sme si dali, sme splnili. Týmito
vykonanými prácami sme zabezpeþili pokojný chod uvedených
inštitúcií a zariadení.

Rekonštrukcia budovy hasiÿskej zbrojnice na Vyšnom
konci

V tomto objekte sa realizovala rozsiahla rekonštrukcia. Zateplil
sa celý obvodový plášĢ budovy, došlo k výmene okien a dverí.
Taktiež sa zrealizoval nový strešný plášĢ, došlo k výmene strešnej krytiny za hliníkový glazovaný falcovaný plech, k výmene
zvodov a osadeniu nových žĐabov. Na streche sa osadili aj zábrany proti padaniu snehu. Táto budova esteticky doladí Námestie sv. Jána Pavla II.

Dom služieb
V objekte sa nachádzajú nasledovné prevádzky: kaderníctvo,
kozmetický salón, masážny salón, manikérske služby a predaj
kvetov a bytových doplnkov, pohrebníctvo a potraviny. V jednotlivých prevádzkach v tomto objekte sa technickým riešením vykonala zmena vykurovacieho média – z plynu sa prešlo na vykurovanie elektrickým prúdom. Každá prevádzka má svoj elektromer a sama hospodári vo svojom objekte. Touto úpravou sa
docieli väþšia spokojnosĢ našich prevádzkovateĐov, ktorí nebudú
závislí od vykurovania z jedného centrálneho zdroja.

Úprava priestorov jedálne a kuchyne v MŠ Ústredie
Rozsiahlou rekonštrukciou prešla v tomto objekte kuchyĖa –
výmena dlažby, nové NN rozvody k jednotlivým zariadeniam,
nové odsávanie pár a klimatizácia miestnosti, nové obklady na
stenách, nové osvetlenie, nové napojenie na splaškovú kanali-

záciu. Do kuchyne sa zakúpil nový konvektomat. Touto rekonštrukciou sa docielilo splnenie nariadenia vlády SR v súvislosti
so zabezpeþením obedov pre všetkých žiakov „zadarmo“. Pôvodná plocha jedálne sa vybúraním steny zväþšila o dvadsaĢ
miest. Zrealizovalo sa nové osvetlenie, položila sa nová dlažba a
nové omietky v rozšírenej þasti jedálne. Modernizáciou prešla aj
spojovacia chodba z tohto objektu do materskej školy. Vybudoval
sa nový sprchovací kút a šatne pre zamestnancov. Práce prebiehali poþas celých letných prázdnin. Docielili sme vyššiu kvalitu
a spokojnosĢ pri poskytovaní služieb v materskej škole, ako aj

str. 3

ýAS

pri príprave a výdaji jedál pre žiakov základnej školy. Chcem
poćakovaĢ pracovníkom firiem, ktorí túto rozsiahlu rekonštrukciu
realizovali. Poćakovanie patrí aj pracovníþkam školskej kuchyne,
pani riaditeĐke a uþiteĐkám MŠ, ako aj našim lekárom, ktorí boli
poþas prác vystavení hluku a prašnému prostrediu. Vedenie
obce a poslanci obecných zastupiteĐstiev viacerých volebných
období venovali mimoriadnu pozornosĢ objektom materských a
základných škôl. Všetky priestory, ktoré prešli rekonštrukciou, sú
esteticky pekné, príjemne pôsobia na deti aj na celý kolektív
materskej školy. Chceme, aby naše materské a základné školy
patrili medzi najkrajšie v celom regióne.

Zatrávnenie svahu od obecného úradu popri chodníku
smerom na Stašov cintorín
V minulom roku sa popri ceste od obecného úradu smerom na
Stašov cintorín v dĎžke približne 130 m zrealizoval chodník pre
chodcov. V tomto roku sa popri tomto chodníku urobil múr, celý
svah sa následne upravil a zatrávnil. Vykonanými prácami sa
docieli väþšia stabilizácia tohto svahu proti erózii. Po celej ploche
boli zasiate lúþne kvety, ktoré v budúcom roku zakvitnú a svojou
farebnosĢou urþite potešia všetkých, ktorí budú po chodníku
prechádzaĢ.

Modernizácia volebnej miestnosti v objekte obecného
úradu
Na väþšie a lepšie využitie aktivít, ktoré sa konajú v sále kultúrneho domu (záujmové združenia, stretnutia s obþanmi, kultúrne
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podujatia, stretnutia detí z MŠ a ZŠ), obec zmodernizovala volebnú miestnosĢ. Došlo k výmene dlažby, urobili sa nové omietky
na stenách tejto miestnosti, nové NN rozvody, osvetlenie a uskutoþnila sa výmena radiátorov za úspornejší typ. Nainštalovalo sa
zariadenie na prehrávanie videozáznamov z výpoþtovej techniky.
V miestnosti sa môžu konaĢ aj odborné semináre, rôzne stretnutia v rámci cezhraniþnej spolupráce, stavebné konania a ćalšie
aktivity. V tomto mesiaci sa zmodernizuje aj vedĐajšia miestnosĢ,
ktorá bude slúžiĢ ako kuchynka na všetky spomínané podujatia.
Bude v nej umiestnená kuchynská linka so spotrebiþmi a kuchynským riadom. V sále kultúrneho domu sa vymenili všetky
LED žiarivky za úspornejší typ.

130. výroÿie posvätenia farského kostola
Na tohtoroþný náš „kermaš“ pripadlo jedno krásne výroþie –
uplynulo 130 rokov od posvätenia farského kostola. Naši pradedovia v zložitej dobe a v skromných podmienkach vybudovali
tento Boží chrám, ktorý je dodnes dominantou našej obce. PostaviĢ v tej dobe takúto stavbu si vyžadovalo veĐké úsilie. S obdivom hĐadíme na našich farníkov (z ýierneho a zo Svrþinovca),
ktorí to dokázali. Je potrebné poćakovaĢ všetkým správcom
farnosti, kostolníkom a ochotným Đućom, ktorí sa o tento cirkevný
objekt poþas celej doby a aj v súþasnosti starajú.
K tomuto krásnemu sviatku bola slávená svätá omša, ktorú celebroval mons. Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy.
Predchádzala mu rozsiahla rekonštrukcia – odvodnenie celého
kostola, oprava soklov, výstavba chodníka okolo celého objektu.
Položila sa aj nová dlažba okolo vstupu do kostola.
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Chceme poćakovaĢ nášmu duchovnému otcovi Petrovi Švecovi,
ktorý tieto nároþné práce organizoval. Každý deĖ okrem firmy,
ktorá tieto hlavné práce realizovala, brigádnicky pomáhali aj naši
obþania a stravu im zabezpeþovali ochotné ženy z našej obce.
Všetkým veĐmi pekne ćakujem. Mnohí túto rekonštrukciu podporili finanþne, iní modlitbami. Osobitne ćakujem pánovi Antonovi
Fonšovi, ktorý každý deĖ ochotne pomáhal pri všetkých prácach.

zvýhodĖuje výrobcov, ktorí na trh uvádzajú recyklovateĐné výrobky. V praxi to znamená, že výrobca, ktorého výrobok alebo
obal je Đahšie recyklovateĐný, bude niesĢ nižšie náklady ako
výrobca, ktorého výrobok je Ģažko recyklovateĐný. Toto opatrenie
bude motivovaĢ výrobcov, aby hĐadali alternatívy a v prípadoch,
kde to nie je potrebné, upustili od kompozitných obalov alebo
nepoužívali viacero druhov obalov na jeden výrobok a podobne.

Životné prostredie, globálne otepđovanie a zálohovanie
PET fliaš a plechoviek

Športová hala

Vážení obþania,
našou spoloþnou úlohou je chrániĢ prírodu, znižovaĢ produkciu
odpadov a rozumnejšie þerpaĢ prírodné zdroje.
Globálne otepĐovanie už nie je téma len pre vedcov, ale vnímame ho všetci v každodennom živote.
Štúdie hovoria, že do konca tohto storoþia sa zvýši teplota planéty o 4 stupne. To povedie k dramatickému zvyšovaniu hladín
morí, k záplavám a na druhej strane k extrémnemu suchu a
nekontrolovateĐnému presunu klimatických uteþencov.
K tejto téme je nutné zodpovedne sa postaviĢ. Celý svet je dnes
už prepojený. Sami sme svedkami zmeny klímy a jej následkov
v podobe prírodných katastrof. VysporiadaĢ sa s klimatickými
zmenami a ich následkami je možné len za úþasti všetkých vlád.
Tejto závažnej téme sa v septembri venovali aj všetci prezidenti
zúþastnení na zasadnutí OSN v New Yorku.
11. septembra poslanci Národnej rady SR schválili zákon o zálohovaní nápojových obalov. Je to dobrý krok pre þistejšie Slovensko. Nová legislatíva tohto zákona nadobudne úþinnosĢ 1. 1.
2020. Prvé zálohovanie sa spustí až v roku 2022. Právna norma
poþíta s výškou zálohy 0,12 € za plastovú fĐašu a 0,10 € za plechovku. CieĐom tohto zákona je zásadným spôsobom znížiĢ
množstvo voĐne pohodených plastových nápojových obalov.
V súþasnosti sa na slovenský trh roþne dostane 1 miliarda plastových fliaš. Okolo 400 miliónov ich konþí na skládkach a voĐne
pohodených v prírode, v riekach a v potokoch. Vćaka zálohovaniu sa predpokladá, že 95% nápojových obalov skonþí v recyklaþných zariadeniach. V Európe má 10 krajín zavedené zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Ćalšia novela zákona o odpadoch
zakazuje od roku 2021 uvádzaĢ na slovenský trh jednorazové
plastové výrobky – slamky, taniere, príbory, poháre. Sú to jednorazové plasty a u nás konþia ako odpad. Roþne sa ich na Slovensko dovezie 14-tisíc ton. Navrhnutý nový zákon zároveĖ

Naša obec v uplynulých rokoch postupne zrekonštruovala všetky
verejné budovy, základné školy. Vybudovali sa viaceré detské a
športové ihriská s umelým povrchom, zrekonštruovala sa podstatná þasĢ miestnych komunikácií. VeĐmi významnou stavbou
bola realizácia stavby „Odkanalizovanie obce a privádzaþ pitnej
vody“ – do tohto projektu boli zahrnuté ulice a osady s hustým
osídlením. Každý rok sa postupne napájajú na túto vetvu kanalizácie ćalšie rodinné domy. V súþasnej dobe je nutné dobudovaĢ
ešte námestia v oboch þastiach obce a postaviĢ športovú halu,
ktorá by slúžila nielen pre základné školy, ale aj pre širokú obþiansku verejnosĢ. Projektová dokumentácia je spracovaná a
v najbližšom období bude zahájené verejné obstarávanie na
dodávateĐa tejto stavby. Stavba športovej haly je navrhnutá v
dvoch budovách. Ide o väþšiu investíciu a jej financovanie je
nutné rozložiĢ na dlhšie þasové obdobie. Samozrejme, aj na túto
stavbu sa budeme snažiĢ získaĢ dotácie a nenávratné finanþné
zdroje z jednotlivých ministerstiev. Všetci poslanci obecných
zastupiteĐstiev od roku 2002 až po súþasnosĢ projekt a realizáciu
stavby športovej haly vždy podporili a schválili. V súþasnej dobe
má obec vyrovnaný rozpoþet, to znamená, že nemá nijaký dlh.
Je teda ekonomicky reálne takúto stavbu zaþaĢ budovaĢ a zrealizovaĢ ju.
Vážení obþania,
dnešná populácia potrebuje budovaĢ pozitívny vzĢah k pohybu.
Preto sa na túto športovú halu tešia deti, mládež aj seniori. Jej
realizáciou sa vytvorí priestor aj pre základné školy, telocvikárov
a Đudí, ktorí chcú pracovaĢ s deĢmi a mládežou. Ocenia ju aj
rekreaþní športovci. Obec svojou veĐkosĢou, poþtom obyvateĐov
a významom takúto stavbu potrebuje.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteđstvo
26. júna 2019 sa konalo obecné zastupiteĐstvo v ýiernom. Po
prerokovaní jednotlivých bodov programu poslanci schválili
toto uznesenie:
Obecné zastupiteđstvo v þiernom

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpoþtu þ. 3/2019.
3. Správy o stave v platení TKO a dane z nehnuteĐností v roku
2019.

I. b e r i e n a v e d o m i e:

4. ŽiadosĢ Mgr. Petry Šimþiskovej, Svrþinovec þ. 957,
o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – PavĐoškov.

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k závereþnému úþtu obce
ýierne za rok 2018.

5. ŽiadosĢ Dáše Stavovej, ýierne þ. 254, o odkúpenie pozemku
v osade U Boškov – PavĐoškov.
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6. ŽiadosĢ Dáše Stavovej, ýierne þ. 254, o odkúpenie pozemku
v osade Brehy.
7. ŽiadosĢ Rastislava Stava, ýierne þ. 254, o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – PavĐoškov.
8. ŽiadosĢ Rastislava Stava, ýierne þ. 254, o odkúpenie pozemku v osade Brehy.
9. ŽiadosĢ p. PhDr. Zuzany Strakovej, Stará Bystrica 244,
o odkúpenie pozemku v lokalite U Boškov – PavĐoškov.
10. ŽiadosĢ p. Viery Gavlákovej, ýierne þ. 397, o odkúpenie
pozemku v lokalite U Boškov – PavĐoškov, prípadne v lokalite
Brehy.
11. ŽiadosĢ Mgr. Kataríny Gavlákovej, ýadca-ýadeþka þ. 658,
o odkúpenie pozemku v lokalite U Boškov – PavĐoškov, prípadne v lokalite Brehy.
II. s c h v a đ u j e:
12. Program rokovania obecného zastupiteĐstva.
13. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Bazger, Peter Putyra,
Ing. Zbigniew Witos.
14. Závereþný úþet obce a celoroþné hospodárenie obce ýierne
za rok 2018 bez výhrad.
15. Monitorovaciu správu programového rozpoþtu obce za rok
2018.
16. Konsolidovanú úþtovnú závierku za rok 2018 bez výhrad.
17. Úpravu rozpoþtu Obce ýierne þ. 3/2019.
18. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2018 a predložené návrhy na vyradenie.
19. Plán práce obecnej rady a obecného zastupiteĐstva na
II. polrok 2019.
20. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019.
21. Zvýšenie limitu pokladniþnej hotovosti Obecného úradu ýierne na 3 000 € od 1. 7. 2019.
22. Vzájomnú výmenu bytov po dohode medzi p. Žanetou Krenželákovou – dvojizbový byt v bytovom dome þ. 641/5 za trojizbový byt p. Veroniky StráĖavovej v bytovom dome þ. 45/3.
Ukonþenie nájmu pôvodných bytov k 31. 7. 2019 a zaþiatok
nájmu vymenených bytov od 1. 8. 2019.
23. Odpredaj pozemkov þ. KNC 2164/3 orná pôda s výmerou 145
m2 a þ. KNC 2164/2 orná pôda s výmerou 111 m2 v kat.
území ýierne z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8
písm. e) zákona þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel za cenu 10 €/1m2 p. Martinovi Žembovi, bytom 023 13
ýierne þ. 565. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný
zreteĐ spoþíva v tom, že pozemky sú v priamej súvislosti
s pozemkami vo vlastníctve žiadateĐa. Pozemky sú malej
výmery a pre obec sú nevyužiteĐné.
24. Odpredaj podielu 1/96 z parcely KNC 1864/4 záhrada s výmerou 99 m2, vedená na LV þ. 3779 v kat. území ýierne,
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podiel z uvedenej parcely je 1,03 m2 z dôvodu osobitného
zreteĐa podĐa § 9a odst. 8 písm. e) zákona þ. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení noviel za cenu 10 €/1m2 p. Stanislavovi
Matysovi, bytom 023 13 ýierne þ. 473. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný zreteĐ spoþíva v tom, že výmera odpredávaného pozemku je malá a iným spôsobom prevodu
majetku by vznikli neprimerane vysoké náklady.

25. Odpredaj pozemku KNC 4860/9 ostatná plocha s výmerou
189 m2, ktorý je vedený na LV þ. 2830 v kat. území ýierne,
z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8 písm. e) zákona þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel za cenu
10 €/1m2 p. Zdenkovi Jurgovi, bytom ýierne þ. 795. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný zreteĐ spoþíva v tom,
že pozemky sú v priamej spojitosti s nehnuteĐnosĢou žiadateĐa. VzhĐadom na ich polohu a malú výmeru sú pre obec nevyužiteĐné. Iným spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady.
26. Spôsob prevodu vlastníctva procesom obchodnej verejnej
súĢaže podĐa § 9 odst. 2 písm. a) zák.þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel þasti parcely 6744/29, ktorá bude
urþená geometrickým plánom v kat. území ýierne.
27. Zámer odpredaĢ pozemok KNC 489 záhrada s výmerou 67
m2, ktorá je totožná s parcelou KNE 7012/2 s výmerou 67
m2, vedená na LV þ. 2830 z dôvodu osobitného zreteĐa
podĐa § 9a odst. 8 písm. e) zákona þ. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení noviel. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat.
území ýierne. Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný
zreteĐ spoþíva v tom, že výmera odpredávaného pozemku je
malá a pre obec je pozemok z hĐadiska jeho situovania nevyužiteĐný. Iným spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady.
28. Zámer odpredaĢ pozemok KNC 4446/46 zastavaná plocha
s výmerou 34 m2, vedená na LV þ. 1313, z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8 písm. e) zákona þ. 138/1991
Zb.
o majetku obcí v znení noviel. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat. území ýierne. Odôvodnenie osobitného
zreteĐa: Osobitný zreteĐ spoþíva v tom, že výmera odpredávaného pozemku je malá a pre obec je pozemok z hĐadiska
jeho situovania nevyužiteĐný. Iným spôsobom prevodu majetku
vzniknú neprimerane vysoké náklady.
29. Zámer odpredaĢ pozemok KNC 4860/10 ostatná plocha
s výmerou 51 m2, vedená na LV þ. 2830, z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8 písm. e) zákona þ. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení noviel. Pozemok je vo vlastníctve
obce v kat. území ýierne. Odôvodnenie osobitného zreteĐa:
Osobitný zreteĐ spoþíva v tom, že výmera odpredávaného
pozemku je malá a pre obec je pozemok z hĐadiska jeho situovania nevyužiteĐný. Iným spôsobom prevodu majetku
vzniknú neprimerane vysoké náklady.
30. Zámer odpredaĢ pozemok KNC 4736/3 zastavaná plocha
s výmerou 20 m2, ktorá je totožná s þasĢou parcely KNE
4286/1 orná pôda s výmerou 1950 m2,vedená na LV þ. 2830,
z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8 písm. e) zá-
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kona þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat. území ýierne. Odôvodnenie
osobitného zreteĐa: Osobitný zreteĐ spoþíva v tom, že výmera
odpredávaného pozemku je malá a pre obec je pozemok
z hĐadiska jeho situovania nevyužiteĐný. Iným spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady.
31. Zámer odpredaĢ pozemok KNC 4736/2 zastavaná plocha
s výmerou 87 m2, ktorá je totožná s þasĢou parcely KNE
4286/1 orná pôda s výmerou 1950 m2, vedená na LV
þ. 2830, z dôvodu osobitného zreteĐa podĐa § 9a odst. 8
písm. e) zákona þ. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat. území ýierne.
Odôvodnenie osobitného zreteĐa: Osobitný zreteĐ spoþíva v
tom, že výmera odpredávaného pozemku je malá a pre obec
je
pozemok z hĐadiska jeho situovania nevyužiteĐný. Iným
spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady.
32. Odkúpenie parciel KNC 3443/2 zastavaná plocha s výmerou
1 m2, KNC 3444/3 orná pôda s výmerou 7m2 a KNC 3444/4
orná pôda s výmerou 3 m2 v kat. území ýierne od ďubomíra
Staša, bytom ýierne þ. 584, za cenu 10 €/1m2.
33. ŽiadosĢ p. Dagmar Krkoškovej, bytom ýierne þ. 152, o prenájom nebytových priestorov v Materskej škole ýierne-Ústredie
od 1. 7. 2019.
34. Preplatenie nákladov Miestnej organizácie poštových holubov
v ýiernom vo výške 100 €.
III. n e s c h v a đ u j e:
1. ŽiadosĢ p. Miroslava Žáþeka, bytom ýierne þ. 1230, o odkúpenie parcely þ. KNC 4576/4 trvalý trávny porast s výmerou
375 m2 v kat. území obce ýierne.
2. ŽiadosĢ p. Jána Majchráka, bytom ýierne þ. 287, o odkúpenie
þasti parcely þ. KNC 4576/4 trvalý trávny porast s výmerou
375 m2 v kat. území obce ýierne.
Obecné zastupiteĐstvo v ýiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. k zákona SNR þ. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
schvađuje
dodatok þ. 1 k VZN obce ýierne þ. 3/2015 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieĢaĢa na þiastoþnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach obce ýierne.
V ýiernom 26. júna 2019
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
27. augusta 2019 sa konalo Obecné zastupiteĐstvo
v ýiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:

bude vás zaujímaĢ...

Obecné zastupiteđstvo v þiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady.
2. Rozvojový program obce.
3. Informácie starostu obce o schválených projektoch.
4. Informácie starostu obce o nových pripravovaných projektoch.
5. Informácie starostu obce o kultúrno-spoloþenských aktivitách
v mesiacoch 08 – 09/2019.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpoþtu þ. 4/2019.

II. s c h v a đ u j e:
1. Program rokovania obecného zastupiteĐstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Milan Jurga, Ing. Zbigniew Witos, Ing. Peter Moják.
3. Výsledky hospodárenia obce ýierne za I. polrok 2019.
4. Monitorovaciu správu programového rozpoþtu za I. polrok
2019.
5. Úpravu rozpoþtu Obce ýierne þ. 4/2019.
6. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie TES ýierne
za I. polrok 2019.
7. Odkúpenie podielov od vlastníkov v parcelách KNC 6405/123
ostatná plocha s výmerou 1165 m2, ktorá je totožná s þasĢou
parcely KNE 6112/6, KNC 6668/15 ostatná plocha s výmerou
21 m2 a KNC 6668/16 ostatná plocha s výmerou 73 m2 za
cenu 9,48 €/1m2. Parcely sú totožné s þasĢou parcely KNE
6112/13 podĐa GP þ. 17/2019.
8. Odkúpenie podielov od vlastníkov parcely KNC 6414/224
lesný pozemok s výmerou 1900 m2, ktorá je totožná s þasĢou
parcely KNE 5248/1 podĐa GP þ. 221/2017 za cenu
9,48 €/1m2.
9. Prioritu vybudovania lávky na Trojmedzí SR – PR. Na tento
úþel využiĢ finanþné prostriedky z fondov EÚ na rok 2020.
V prípade nezískania finanþných prostriedkov z fondov EÚ
realizovaĢ výstavbu lávky z vlastných finanþných prostriedkov
prihraniþných obcí po dohode s Gminou Istebna.
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
všeobecne záväzné nariadenie obce ýierne þ.1/2019
o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce ýierne.
V ýiernom 27. augusta 2019
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Knižná šifra
V priebehu mesiaca marca, ktorý je venovaný knihám, sme sa
na našej škole rozhodli pripraviť opäť Knižnú šifru. Každý deň
v priebehu dvoch týždňov pribúdali na pripravený plagát obrázky. Úlohou žiakov bolo uhádnuť, aké knihy obrázky reprezentovali. Svoje odpovede na konci mesiaca vhodili do označenej
škatule. Zo zapojených žiakov boli dvanásti, ktorým sa podarilo
správne uhádnuť všetky diela a získali sladkú odmenu. Niekoľko
sladkostí sa, samozrejme, ušlo všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Spoločne sme si aj takouto formou spestrili mesiac knihy
na našej škole.
Mgr. Mária Bulejová

Olympijská škola roka 2018
10. apríla 2019 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže „Olympijská škola roka 2018“, ktorú
každoročne organizuje Olympijský klub Kysuce. Po minuloročnej
striebornej priečke naša škola obsadila krásne 3. miesto v kategórii základných škôl do 300 žiakov. Zároveň bol ocenený aj
učiteľ TSV Mgr. Ľubomír Belko, ktorý sa svojou činnosťou pričinil
o rozvoj športu a olympizmu na Kysuciach. Blahoželáme!

Ocenenie za výtvarnú a literárnu súťaž
25.4.2019 navštívili našu školu vzácni hostia – predseda ÚzO
DPO Miroslav Koza a tajomníčka ÚzO DPO v Čadci Marta Balošáková spoločne so zaslúžilým členom DPO Čierne Františkom
Malíkom. Cieľom ich návštevy bolo slávnostné odovzdanie ocenení okresnej súťaže vo výtvarnom a literárnom prejave s názvom ,,Zápalky do rúk nepatria“.
Výtvarný prejav:
I. kategória– 2. miesto Pavol Roháč – diplom a medaila
III. kategória – 3. miesto Natália Širancová – diploma medaila
Mimoriadne ocenenie:
Alexandra Gonščáková a Branislav Mikula – diplom a medaila
Literárny prejav:

I. kategória – 3. miesto Michaela Michnicová – diplom a medaila
Všetky ocenené práce žiakov pod vedením Mgr. Dominiky Oravcovej a Mgr. Kataríny Mitrengovej postupujú do celoslovenskej
súťaže v Bratislave. Našim žiakom srdečne blahoželáme k významným oceneniam!
Mgr. Dana Oravcová (ZRŠ – 1. stupeň)

Zásady zdravej výživy, poruchy príjmu potravy
25. 4. 2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili zaujímavej prednášky,
v priebehu ktorej ich Mgr. A. Gerátová (pracovníčka RÚVZ v
Čadci) previedla problematikou zdravej životosprávy a zároveň
im priblížila najznámejšie poruchy príjmu potravy, akými sú mentálna anorexia či bulímia. Žiaci sa dozvedeli aj o nových neduhoch spoločnosti, medzi ktoré patrí napr. ortorexia, resp. posadnutosť zdravou výživou, či bigorexia – porucha nesprávneho
vnímania svojho tela, konkrétne svalov. Žiaci si tak prostredníctvom tejto aktivity rozšírili svoje poznatky o zdravom životnom
štýle.

PaedDr. Lenka Bestvinová

Európske solárne dni
Európske solárne dni sú najväčšou osvetovou kampaňou zameranou na využívanie solárnej energie v Európe, ktorá v posledných ročníkoch dokázala osloviť stovky ľudí vo viac ako 20 štátoch. Od roku 2011 súkromné spoločnosti, školy, neziskové
organizácie, obce a jednotlivci využívajú „solárne dni“ na to, aby
sa v rámci nich predstavili zainteresovanej verejnosti. Tento rok
kampaň prebiehala od 29.4. do 17.5.Naša škola sa zapojila do
projektu už po siedmykrát a zorganizovala vlastné „solárne dni“.
Žiaci 9. ročníka si pripravili pre žiakov prvého stupňa prezentácie
o Slnku, slnečnej energii a jej využití. Skonštruovali slnečné pece
a kolektory, pripravili pokusy a rôzne ďalšie aktivity, ako puzzle,
pexeso, osemsmerovky a krížovky. Každú triedu odmenili cuk-
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ríkmi, balónikmi a perami s logom európskych solárnych dní,
voskovými pastelkami, kriedami...Táto akcia prispela k spoločnému európskemu úsiliu verejne podporiť obrovský potenciál
slnečnej energie.

tanie Snehulienky v tanci a potom už len pokojný spánok vo
svojich triedach.

Mgr. Marta Krutáková

Mgr. Renáta Mikulová

Fenomény sveta
V týždni na prelome mesiacov apríla a mája sa žiaci 9. ročníka
zapojili do vzdelávacieho projektu Fenomény sveta – Kultúra,
ktorého cieľom bolo predstaviť im kultúru z rozličných aspektov
atraktívnym spôsobom a zároveň ich učiť myslieť v súvislostiach.
Počas tohto tematického týždňa sa tak bežné vyučovanie zmenilo na dobrodružnú expedíciu plnú rôznorodých aktivít. Ústredným
prvkom Fenoménov sveta boli vzdelávacie videá z produkcie
BBC, ktoré sú zárukou kvality svetovej úrovne. Žiaci sa tak vďaka nim zdokonaľovali i v anglickom jazyku a zároveň sa učili
analyzovať informácie, kriticky myslieť a vecne argumentovať.
Takouto formou vyučovania sa rozvíjali i ďalšie kľúčové kompetencie, ako tímová spolupráca, čítanie s porozumením alebo
prezentačné zručnosti. Súčasťou celého projektu bola aj možnosť zapojiť sa do súťaže – expedícia s Bačom, v ktorej obľúbený youtuber Bača umožňoval žiakom 2. stupňa spoznať fenomény sveta prostredníctvom série zábavných videí z rôznych destinácií s možnosťou výhry hlavnej ceny v podobe skutočnej expedície k nórskym fjordom.
PaedDr. Lenka Bestvinová

Škola v prírode
Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili od 13. do 17. mája školy v prírode
v peknom prostredí dedinky Súľov-Hradná. Ubytovanie a stravu
zabezpečil penzión Štefánik. V doobedňajších hodinách absolvovali žiaci výučbu, v rámci ktorej písali pohľadnice, viedli si
denník, precvičovali matematiku a slovenčinu. Počas vychádzok
v rámci vlastivedy a prírodovedy obdivovali faunu a flóru Súľovskej kotliny a Súľovské skaly. Aj napriek nepriaznivému počasiu
navštívili hrad Súľov a zrakovú pyramídu. Žiaci sa poobede zúčastňovali aktivít vedených animátormi. Veríme, že si odniesli
veľa príjemných zážitkov a budú mať na čo spomínať.

Andersenova noc
Medzinárodný deň detskej knihy, deň narodenia veľkého rozprávkara Hansa Christiana Andersena, sme tento rok oslávili
trochu oneskorene, 10. mája. Dôvodom bola príprava hlavných
organizátorov podujatia, našich deviatakov, na Testovanie 9 a
týždenná práca na projekte Fenomény sveta. Ale oplatilo sa
čakať. Tentoraz bola Andersenova noc venovaná bratom Grimmovcom a jednej z ich najkrajších rozprávok Snehulienka a sedem trpaslíkov. Deviataci si pripravili pre svojich mladších spolužiakov, žiakov 1. – 4. ročníka, noc plnú dobrodružstva pri získavaní častí protikliatby pre Snehulienku. Súťažili v troch disciplínach a najrýchlejšie sa to podarilo druhákom, ktorí si odniesli na
pamiatku okrem zážitkov aj peknú odmenu. Nasledovalo vyzvŕ-

Mgr. Stanislava Krčmáriková, Mgr. Jana Grochalová

Družobná akcia v Istebnej
16.5.2019 sa žiaci siedmeho ročníka v zložení Sofia Serafinová,
Matúš Kotyra a Patrícia Staňová zúčastnili na medzinárodnej
anglickej súťaži organizovanej družobnou školou v poľskej Istebnej. Témou súťaže bola Európska únia. Žiaci pracovali v zmieša-
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ných poľsko-slovenských skupinách. Najskôr riešili testy zamerané na jazykové zručnosti a následne vytvorili plagáty o EÚ. Pri
tvorbe plagátov domáci učitelia dotvárali atmosféru hudbou,
občerstvením a povzbudzovaním žiakov v ich práci. V závere
príjemného stretnutia boli vyhlásené výsledky súťaže. Na prvom
mieste sa umiestnila Sofia Serafínová, na druhom Patrícia Staňová a tretie miesto patrilo Matúšovi Kotyrovi. Každý žiak bol
odmenený vecnými cenami a diplomom. Našich žiakov okrem
prehliadky školy čakal aj výborný obed, ktorým ukončili toto milé
podujatie, za ktorého organizáciu patrí veľká vďaka našej družobnej škole.
Mgr. StanislavaKrčmáriková

Vyhodnotenie
2018/2019

zberu

papiera

v

školskom

roku

Tak ako po minulé roky, aj tento rok bol v dňoch od 20. 5. do
07. 6. 2019 vyhlásený na našej škole zber papiera. Do tohto
zberu sa mohli zapojiť žiaci 1. – 9. ročníka. O tom, že nám naše
životné prostredie nie je ľahostajné, svedčí aj výsledok v počte
nazbieraného papiera, a to 4 789 kg. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli do tejto akcie nejakým tým kilom papiera, a všetkým
pomocníkom – deťom, rodičom, pani učiteľkám, vychovávateľkám, strýkom, ujom, babkám, dedkom a susedom...Poďakovanie
za pomoc pri zbere patrí, samozrejme, aj našim školníkom. Víťaznú triedu čakala sľúbená torta a sladkej odmeny sa dočkali aj
triedy na 2. a 3. mieste. Za 1. miesto v jesennom zbere boli odmenení aj naši milí prváci, ktorí v konečnom súčte získali krásne
4. miesto. Vecnú odmenu si odniesli aj žiaci v kategórii jednotlivcov.
Mgr. Zuzana Fonšová

Rozvíjanie vlastenectva a národného povedomia našich
žiakov

školstvo

ločnosti na Slovensku od stredoveku až po súčasnosť. Keďže
v blízkosti hradu sídli budova Národnej rady SR, využili sme
možnosť prehliadky vnútorných priestorov s odborným výkladom
o vzniku, štátnych symboloch a súčasnej parlamentnej práci
našich poslancov. Už tam padali mená najväčších slovenských
dejateľov. A tak sme na spiatočnej ceste navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré je jediným personálnym múzeom na
Slovensku zaoberajúcim sa prezentáciou osobnosti a diela Ľudovíta Štúra, a napokon monumentálnu mohylu generála Milana
Rastislava Štefánika, miesto dôstojného odpočinku veľkého syna
slovenského národa, ktorý sa zaslúžil o vznik spoločného štátu
Čechov a Slovákov. Plní dojmov a nových poznatkov, unavení,
ale spokojní, vracali sme sa domov s dobrým pocitom zo spoznávania našich významných historických miest.
Mgr. Renáta Mikulová, Mgr. Ivana Cyprichová,
Mgr. Ľubomír Belko

Euroweek
V dňoch 27. – 28. mája sa na našej škole uskutočnil euroweek.
Navštívilo nás šesť dobrovoľníkov z rôznych krajín: Nic z Talianska, Sara a Ana zo Španielska, Kath z Rakúska, Cesar z Kanárskych ostrovov a Salla z Fínska. Žiaci si na hodinách mohli vypočuť zaujímavé informácie o ich krajine, kultúre, náboženstve,
národných zvykoch či tradíciách a staršie ročníky si mohli otestovať svoje znalosti angličtiny a cez prestávky sa nedočkavo
púšťať do konverzácií. Príjemne strávený čas s dobrovoľníkmi
žiaci rozhodne ocenili a určite si z neho odniesli veľa zaujímavých informácií a spomienok i naši zahraniční hostia.
Mgr. Stanislava Krčmáriková

„Zmysel to má aj bez zmyslov“
V stredu 5. júna žiaci 2. A, 2. B a 3. A navštívili interaktívnu
výstavu s názvom „Zmysel to má aj bez zmyslov“. Túto výstavu
pripravila Galéria v Čadci v spolupráci s Medzinárodným domom
umenia pre deti – Bibianou. Výstava mala 6 stanovísk, ktoré
predstavovali 6 postihnutí. Deti plnili úlohy a lúštili hádanku ukrytú v tajničke, aby tak mohli lepšie pochopiť život s obmedzeniami, ktoré prináša postihnutie. Prostredníctvom hry si mohli vyskúšať, aké to je byť „v koži dieťaťa s postihnutím“. Zároveň
pracovali s vystavenými knihami, ich ilustráciami a mohli spoznať
hrdinov výnimočných kníh. Medzi exponátmi sa nachádzali aj
knihy v špeciálnych formátoch (s Braillovým písmom, hmatovými
ilustráciami alebo so znakmi posunkového jazyka).
Mgr. Zuzana Fonšová

Stretnutie sa vydarilo
23. mája 2019 v skorých ranných hodinách sa žiaci VIII. A, VIII. B
a IX. A vybrali na cestu spoznávania minulosti i súčasnosti nášho
národa. Prvé kroky viedli na Bratislavský hrad, pôvodne sídlo
panovníkov, dnes symbol Bratislavy a sídlo historického múzea.
S lektorom si prezreli zbierky dokumentujúce históriu a etnokultúrny vývoj Slovákov a vypočuli si odborný výklad o vývine spo-

Osem žiakov a žiačok našej školy ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec
sa 12. 06. 2019 zúčastnilo prihraničného stretnutia so žiakmi
ZespoluSzkolno – Przedskolnego v Istebnej. Cieľom stretnutia
bolo oboznámiť žiakov s prihraničným prostredím – prírodou,
výstavbou, životom na dedine, ale i geografickými poznatkami.
Spoločný výlet ,,krajoznalectva“ sa uskutočnil na bicykloch tak na
slovenskej, ako aj poľskej časti republík. Súčasťou výletu bola
súťaž v rýchlosti jazdy na bicykloch, určovanie dopravných zna-
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čiek a opis bicykla. Z ôsmich dievčat a ôsmich chlapcov získali
krásne umiestnenie v súťaži jednotlivcov.
Výsledky dievčat:
1. miesto Katarína Witosová
2. miesto Michaela Straková
Výsledky chlapcov:
1. miesto Peter Krenžel
3. miesto Tomáš Michnica
Najvzácnejšou trofejou je srdečné stretnutie s priateľmi, vzájomné obohacovanie sa o nové skúsenosti a zážitky.
Mgr. Dominika Oravcová, Mgr. Dana Oravcová

ECO H2O TOUR
Spevák, moderátor a ochranca životného prostredia Thomas
Puskailer, ktorého pravidelne stretávate v Ranných novinách, sa
predstavil žiakom zo ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec. Na svojom
koncerte hravou formou informoval všeobecne o vode, jej výskyte na planéte, spôsobe jej využitia a nevyhnutnosti pre život.
Potom sa zameral na každodenné využívanie a hlavne plytvanie
vodou. Žiaci si odniesli nezabudnuteľné zážitky z hodinového
interaktívneho programu, ktorého súčasťou boli súťaže, kvíz,
ekopiesne či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu.
Na záver deti potešila aj autogramiáda Thomasa Puskailera a
Ondreja Antáleka.
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obsadili tesne 4. miesto. Za výborný výkon chválime V. Krenželovú (8. A), J. Kultána (8. B), J. Čopka (8. A) a K. Kubicovú (7. A).
Mgr. Ivana Cyprichová

Futbalový turnaj žiakov ZŠ
CVČ Skalité usporiadalo 12. 6. 2019 v priestoroch ZŠ sv. A. S. a
B. v Skalitom futbalový turnaj žiakov ZŠ pre 5. a 6. ročník. Naši
vybraní žiaci týchto ročníkov ukázali, že futbal hrať vedia, a bez
zaváhania ho vyhrali. Odohrali tri zápasy proti ZŠ Skalité-Kudlov,
ZŠ sv. A. S. a B. Skalité – 5. a 6. ročník. Turnaj však ukázal aj
nedostatky, na ktorých musia žiaci v nasledujúcich rokoch popracovať. Našu školu vzorne reprezentovali: Jozef Bacula,
Andrej Grochal (5. A), Barbora Pokrivková, Matúš Mrmus, Daniel
Ľoch, Patrik Miko, Filip Jurga (6. A).

Mgr. Zuzana Fonšová

Vybíjaná dievčat ZŠ
9. marca v ZŠ Čadca-Podzávoz odohrali žiačky 6. a 7. ročníka
okresné kolo vo vybíjanej a postúpili z 1. miesta kvalifikačného
kola na regionálne kolo (25. marca), kde opäť postúpili z 1. miesta. V Kysuckom Novom Meste (3. mája) sa tesným výsledkom
rozhodlo, že na krajské už naše dievčatá nepostupujú. Družstvo:
E. Klanduchová, S. Grausová, A. Kopasková, N. Moravcová,
L. Martausová, S. Serafínová, S. Stašová, P. Staňová, K. Priečková, K. Balážová, K. Kubicová, B. Pokrivková, N. Putyrová.

Mgr. Ľubomír Belko

Florbal – Kysucký triangel

Mgr. Ivana Cyprichová

Slávik Slovenska – školské kolo
17. apríla 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Slávik Slovenska je súťaž
v speve ľudovej piesne s dlhoročnou tradíciou. Súťaž prebieha
na základných a základných umeleckých školách po celom Slovensku. Na našej škole sa do súťaže zapojilo 12 žiakov z 2. až
8. ročníka. Žiaci boli rozdelení do troch kategórií podľa ročníkov.
Z každej kategórie bol porotou zvolený jeden víťaz, ktorý bude
našu školu reprezentovať v okresnom kole v Čadci. Ďakujeme
všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili a nabrali odvahu
prezentovať svoj talent pred spolužiakmi a učiteľmi. Dúfame, že
sa k nim pridajú aj ďalší žiaci a ukážu, aká vie byť ľudová pieseň
krásna.
Mgr. Mária Bulejová

Súťaž mladých záchranárov CO
Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany sa uskutočnila 17.
mája 2019 v športovom areáli v Rakovej, žiaci našej školy v nej

17. 6. 2019 naša škola uskutočnila chýbajúci turnaj Kysuckého
triangla vo florbale, ktorý sme museli kvôli zlému počasiu preložiť
na tento deň. Turnaja sa zúčastnili štyri školy – ZŠ sv. A. S. a B.
Skalité, ZŠ s MŠ Čierne-VK, ZŠ Čierne-Ústredie a ZŠ Svrčinovec. Hralo sa v jednej skupine, každý s každým. Jednotlivé zápasy medzi školami ukázali, že tento novodobý šport – florbal–
žiakov zaujal a dostáva sa do popredia medzi športmi. V celkovom vyhodnotení sme sa umiestnili na 2. mieste. Našu školu
vzorne reprezentovali: Matej Štetiar (2.A), Šimon Točoň, Filip
Jurga, Daniel Ľoch, Patrik Miko (6.A).
Mgr. Ľubomír Belko
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Záver vyučovania žiaci prvého stupňa ukončili športovou aktivitou. Počas celého dopoludnia súťažili o cenné trofeje – medaily –
v disciplínach: beh, beh cez prekážky, skok vo vreci, hod na cieľ,
jazda na kolobežke. Súťaž prebiehala po ročníkoch v kategórii
chlapcov a dievčatpod vedením triednych učiteliek spoločne
s rozhodcami z radov deviatakov. Príjemná športová atmosféra
bola zakončená odovzdaním medailí víťazom, ale aj všetkým
zúčastneným hlavnou rozhodkyňou Mgr. Dominikou Oravcovou.
Medailové umiestnenie:
1. A – dievčatá:
chlapci:
1. Zuzana Ďurkáčová
1. Samuel Mikula
2. Sofia Urbánková
2. Tomáš Vorek
3. Margaréta Reháková 3. Tomáš Ďurkáč
2. A – dievčatá:
chlapci:
1. Rebeka Špiláková
1. Adam Straka
2. Nina Padyšáková
2. Marek Chovanec
3. Nela Padyšáková
3. Tomáš Miklušák
2. B – dievčatá:
chlapci:
1. Patrik Grochal
1. Karolína Jašurková
2. Viola Najdeková
2. Matúš Michnica
3. Ema Budošová
3. Samuel Baxa
3. A –dievčatá:
chlapci:
1. Stanislava Martausová 1. Alexander Krenželák
2. Viktória Ľochová
2. Tomáš Vorek
3. Sandra Jurgová
3. Marek Kyris
4. A – dievčatá:
chlapci:
1. Nikola Tatarková
1. Filip Najdek
2. BiankaKupková
2. Patrik Michalík
3. Ivona Bestvinová
3. Patrik Papik
Mimoriadne ocenenie:
1. miesto – Alexandra Gonščáková
2. miesto – Júlia Gomolová
1. miesto – Adam Kadela

školstvo

našej zemegule. Taktiež sa dozvedeli, že na severnom póle pod
ľadovcom je more a na južnom póle pevnina. Vysvetlili im striedanie dňa a noci, ročných období, pozorovali slnko, mesiac a
hviezdy. Medzi náučnými scénkami boli i smiešne pre deti zábavné, ktoré v nich vyvolali smiech a radosť. Potom sa spoločne
vybrali kozmickou loďou v podobe žraloka do vesmíru, odkiaľ
pozorovali i ostatné planéty našej slnečnej sústavy. Deti boli
nadšené, lebo zažili niečo nové. Svoje pocity a zážitky rozoberali
medzi sebou a pani učiteľkami. Získali veľa nových poznatkov a
vedomostí o živote na našej zemi, ktorú si musíme ochraňovať.

Motýlia záhrada
Posledný školský mesiac jún mali naše deti možnosť vidieť priamu premenu motýľov. Z húseníc sa stali kukly a z kukiel krásne
farebné dospelé motýle. Pozorovanie tejto premeny sa deťom
veľmi páčilo. Kukly pozorovali každý deň a čakali na deň D, ktorý
nastal v deň rozlúčky našich predškolákov. Motýle sa začali ráno
hlásiť na svet. Postupne praskali kukly a vylietali dlho očakávané
motýle druhu babôčky bodliakovej. Na druhý deň nastal ich čas
odletu do prírody. Posledný školský deň ich deti vypustili zo
sieťky a rozlúčili sa s nimi – DOVIDENIA, MOTÝLE! -

Rozlúčka s predškolákmi

Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ pre prvý stupeň

Sférické kino
Úprimná radosť zaiskrila v detských očkách, keď do našej MŠ
Čierne-Vyšný koniec zavítalo pri príležitosti MDD sférické kino.
Deti sa tešili a s nadšením čakali, čo ich v nafukovacej kupole
bude čakať. Bol to film o živote a existencii vesmírneho sveta.
Premietali ho na strop kupoly, preto ho mohli deti sledovať
v ležiacej polohe na pripravených podložkách. Hlavnými hrdinami filmu bol ľadový medvedík a tučniačik. Títo dvaja kamaráti
priblížili deťom hravou formou život na severnom a južnom póle

27. 6. 2019 sme sa rozlúčili s našimi najstaršími členmi –
s predškolákmi. Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre menšie
deti krásny program. Spievali, tancovali a zložili prísahu usilovného prváka. Predstavili nám aj folklórne pásmo, s ktorým vystupovali v máji v Rakovej na prehliadke tvorivosti materských škôl
„Čižíček, čižíček, vtáčik maličký“. Pre deti bolo pripravené pohostenie a osviežujúce prekvapenie – ZMRZLINA. Želáme im veľa
šťastia, trpezlivosti a jednotiek v novej etape života.
PANI UČITEĽKY

Základná škola Čierne - Ústredie
Školský rok 2018/ 019 v ZŠ Čierne-Ústredie
Hlavným cieľom každej školy je vzdelávanie. Ani naša škola nie
je výnimkou. Ale aby škola nebola len učením, život v nej si
spestrujeme zaujímavými aktivitami a podujatiami. Mnohé orga-

nizujeme sami, mnohé v spolupráci s rodičmi, obcou či družobnými školami. A aký bol ten minulý školský rok?
Našu školu navštevovalo 201 žiakov, ktorí boli rozdelení do 10
tried (5 na prvom stupni a 5 na druhom stupni). Na konci škol-
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ského roka 77 žiakov prospelo s vyznamenaním. Jeden žiak
neprospel, bude robiť opravné skúšky. Celkovo vymeškali žiaci
14 570 hodín, jedna hodina bola neospravedlnená.
Deväť rokov školskej dochádzky splnilo 21 žiakov deviateho
ročníka. Všetci žiaci boli umiestnení na prihlásené stredné školy.
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 2018
Deň eura – rovesnícke vyučovanie, plagáty, pracovné listy
Environmentálna jeseň – upratovanie okolia školy
Očová, Očová – výchovný koncert
Dolný Kubín, Zuberec – dejepisná exkurzia (7. – 9. roč.)
Európsky deň jazykov so Sárou
Október 2018
Výstava ovocia a zeleniny – ZO SZZ Čierne (žiaci 1. – 9. roč.)
Dopravná výchova – beseda (žiaci 1. – 4. roč.)
V zdravom tele zdravý duch – projekt (zakúpenie strojov
a pomôcok na vyučovanie TSV a mimoškolskú činnosť)
Deň zdravej výživy – príprava zdravých pokrmov (žiaci 1. – 9.
roč.)
Svetový deň výživy – rovesnícke vyučovanie, zdravá desiata,
Deň bez sladkostí
Environmentálne aktivity – výroba svetlonosov, výzdoba školy
prírodnými materiálmi
Mesiac úcty k starším – návšteva DD Čierne (žiaci 8. roč.)
Spoznávame našu obec – prehliadka obce, návšteva obecnej
knižnice, vytváranie plánu obce (žiaci 3. A triedy, Mgr. Marika
Sulková)
Šachový turnaj GPX Žilina – dievčatá do 14 r. – Lucia Vršková,
6. A – 4. Miesto, Daniela Cyprichová, 8. A – 5. miesto (pripravovala Ing. Slávka Jurčíková)
November 2018
Rozprávkový večer
Vystúpenie pri pamätníku 1. sv. vojny – 100 rokov od ukončenia
1. sv. vojny (Mgr. Anna Pagáčová , Mgr. Eva Gábrišová)
Testovanie 5 – 2018
Divadelné predstavenie v ANJ – DK v Čadci (žiaci 4. roč.)
Ohňostroj pre deduška – otvorená hodina čítania, súťaž
v zručnosti (3. B, Mgr. Ľubica Kullová)
Hviezdy sú hviezdy – exkurzia do hvezdárne (4. A, 5. A)
Otvorené hodiny ANJ – dobrovoľníci z rôznych krajín
Šachový turnaj GPX Čadca – dievčatá do 14 r. – Lucia Vršková,
6. A – 3. miesto, Eliška Klegová, 6. A – 4. Miesto (pripravovala
Ing. Slávka Jurčíková)
Astrostop – astronomická súťaž – J. Vrškový, 4. A, S. Najdeková,
7. A (pripravovala Mgr. Eva Gábrišová).
December 2018
Matematická olympiáda – školské kolo (pripravovala
Ing. M. Oškrobaná)
Pytagoriáda – školské kolo (pripravovala Ing. M. Oškrobaná)

školstvo

Beseda o našej obci – beseda s kronikárkou obce Mgr. B. Časnochovou, žiaci 3. roč.
Mikulášsky deň
Vianočné tvorivé dielne
Mikulášsky turnaj v minifutbale chlapcov – SOŠ Krásno nad
Kysucou
Medzinárodné Vianoce v Kericu – aktivity v ANJ s dobrovoľníkmi
z rôznych krajín (žiaci 7. A)
Vianočná besiedka
Január 2019
Šaliansky Maťko – okresné kolo – II. kategória – 1. miesto Lucia
Haladejová, 5. A(pripravovala Mgr. Iveta Kordeková), III. kategória – 1. miesto Simona Najdeková, 7. A (pripravovala Mgr. Anna
Pagáčová)
Burza SŠ (žiaci 9. roč.)
Zimná výprava – kŕmenie lesnej zveri a vtáctva, environmentálna
aktivita
Lyžiarsky výcvik Oščadnica Veľká Rača (žiaci 7. A)
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo – kategória 1B –
Pavol Gomola, 8. A – úspešný riešiteľ (pripravovala Ing. Jana
Kužmová)
Matematická olympiáda 5 – okresné kolo súťaže: 1. miesto –
J. Kulla, 5. A, 5. miesto – L. Majchrák, 5. A (pripravovala
Ing. M. Oškrobaná)
Február 2019
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v prednese poézie
a prózy
Hviezdoslavov Kubín – obvodové kolo súťaže v prednese poézie
a prózy – II. kategória 1. miesto – poézia – Jakub Kulla, 5. A
(pripravoval J. Ďurica), 2. miesto – próza – Sofia Gilániová, 5. A
(pripravovala Mgr. Iveta Kordeková)
Šaliansky Maťko – krajské kolo – II. kategória – 2. miesto Lucia
Haladejová, 5. A (pripravovala Mgr. Iveta Kordeková)
Dejepisná olympiáda – okresné kolo, žiačky 8. A (Mgr. Daniel
Drastich)
Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou
Exkurzia v hvezdárni v KNM – optika, 8. A
Projekt „Tvoja správna voľba“ – 3. – 5. roč., putovná výstava a
interaktívne dielne zamerané na prevenciu kriminality
Cesta slovenskou históriou – predstavenie šermiarsko-divadelnej
skupiny ViaHistorica
Knižnica Čadca – exkurzia, 4. A
Marec 2019
Marec – MESIAC KNIHY – návšteva obecnej knižnice
Svetový deň vody – celoškolská propagačná akcia zameraná na
ochranu vody a vodných zdrojov
Chemická olympiáda – okresné kolo – 1. miesto – Branislav
Gomola (pripravovala Ing. Slávka Jurčíková)
Okresné kolo matematickej Pytagoriády – CVČ Čadca –
úspešní riešitelia – Lucia Vršková, 6. A – 2. miesto, Lukáš Majchrák, 5. A (pripravovala Ing. Marta Oškrobaná)
Šachový turnaj GPX Čadca – dievčatá do 14 r. – Lucia Vršková,
6. A – 4. miesto, chlapci do 14 r. – Andrej Nekoranec, 7. A –
5. miesto, chlapci do 8 r. – Juraj Liščák, 2. A – 4. miesto (pripravovala Ing. Slávka Jurčíková)
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Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo súťaže v prednese poézie
a prózy. Poézia – 3. miesto Jakub Kulla, 5. A ( pripravoval J.
Ďurica). Próza – 2. miesto – Sofia Gilániová, 5. A (pripravovala
Mgr. Iveta Kordeková)
Matematický Klokan
Deň počatého dieťaťa
„Čo vieš o hviezdach?“ – KNM – okresné kolo, 3. miesto – Jakub
Vrškový, 4. A (pripravovala Mgr. Eva Gábrišová)
Slávnostné otvorenie školskej knižnice
Apríl 2019
Kysucké múzeum – veľkonočná výstava, tvorivé dielne (3. A)
Krajské kolo chemickej olympiády – Branislav Gomola, 9. A
Testovanie 9 – 2019 (9. A)
Drogové závislosti – Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Čadca – prednáška
FG – exkurzia banka, zmenáreň, poisťovňa – žiaci 7. A
(Ing. Marta Oškrobaná)
Pasovanie druhákov za čitateľov
Krajské kolo ČVOH – Jakub Vrškový, 4. A
Matematická olympiáda – 1. miesto – Jakub Kulla, 5. A, 5. miesto – Lukáš Majchrák, 5. A (pripravovala Ing. Marta Oškrobaná)
Recyklohry
DEŇ ZEME – upratovanie okolia školy, brehov Čierňanky, hromadný zber papiera, batérií, vrchnákov z PET fliaš, starých elektrospotrebičov, liečivých rastlín
Divadelné predstavenie v ANJ – The Onlines (8. – 9. roč.)
Prevencia šikanovania a domáceho násilia – prednáška
Zápis žiakov do 1. ročníka
Veľkonočné tvorivé dielne
Predstavenie DDS Eva – Budzogáň
Máj 2019
Environmentálna jar – upratovanie okolia školy
OK v malom futbale dievčat – 2. miesto – staršie dievčatá,
3. miesto – mladšie dievčatá
MDD Triangel
Divadelné predstavenie v ANJ – Pinocchio
Odborná exkurzia – Čistička odpadových vôd Čadca – CHE –
7. A (Ing. Slávka Jurčíková, Ing. Marta Oškrobaná)
Planetárium – prenosné planetárium Kysuckej hvezdárne,
4. – 9. roč.
Beseda s finančným poradcom – poisťovňa Kooperatíva
Geografická exkurzia – Bojnice, Čičmany (7. – 9. roč.)
Jún 2019
Škola v prírode v Terchovej (žiaci 3. roč.)
Plavecký výcvik (žiaci 4. roč.)
Športová olympiáda k MDD pre žiakov ZŠ Čierne-Ústredie
Okresné kolo v atletike družstiev chlapcov – 5. miesto (pripravoval Mgr. Ján Holák)
Okresné kolo v atletike – chlapci – 2. miesto – Stanislav Padych,
9. A – beh 1000 m, Matúš Kubalík, 9. A – skok do diaľky (pripravoval Mgr. Ján Holák)
Talent 2019 – Třinec – ocenenie, Branislav Gomola, 9. A
Environmentálna jar – upratovanie okolia školy
Divadelné predstavenie Alica v krajine zázrakov – poľské bábkové divadlo Buratino návšteva Kysuckého múzea – 3. A, 3. B

školstvo

Medzinárodný šachový turnaj Open Čierne – Kysucký Triangel
dievčatá do 15 r. –
Lucia Vršková, 6. A – 6. miesto,
Daniela Cyprichová, 8. A – 7. miesto, chlapci do 10 r. – Juraj
Liščák, 2. A – 4. miesto (pripravovala Ing. Slávka Jurčíková)
Školské výlety:
Vychylovka – 1. A, 2. A, 3. A, Čadca – kúpalisko – 3. B, Tatranská Lomnica – 4. A, Starý Smokovec, Tricklandia – 5. A, 7. A,
Bratislava – 6. A, Bystrá – 8. A, Istebná – 9. A
Sponzori súťaží:
Milan Jurga, Mgr. Milan Majchrák , Ing. František Kužma.
Voľný čas mohli žiaci tráviť v týchto záujmových útvaroch: futbalový krúžok pre chlapcov, športové hry, futbalový krúžok pre
dievčatá, pohybové hry, turistický krúžok, divadelno-folklórny
krúžok, zábavná matematika, slovenčina, šachový krúžok, vedomostný krúžok, konverzácia v anglickom jazyku.
Škola naďalej pokračuje v spolupráci so školami zo zahraničia
(e-twinning) – poľskou školou v Koniakówe a českou školou vo
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 2 807 €,
lopty, výpočtovú techniku, stavebnice Merkúr, parný stroj do
kabinetu fyziky. Na škole sme zriadili školskú knižnicu, do ktorej
boli zakúpené regály na knihy, dataprojektor a notebook. Do
knižnice sme zaviedli internet. Kompletne boli omaľované
a zhotovené nové marmolitové sokle v troch triedach.
Z 2 % daní sme zakúpili knihy do školskej knižnice. Do
5. A triedy sa zakúpila interaktívna tabuľa a pomôcky do kabinetu
TV pre ročníky 1. – 4. v hodnote 700 €. V troch triedach sme
vymenili popraskanú liatu podlahu za linoleum. Školská kuchynka bola doplnená novým riadom pre potreby predmetu technika –
ekonomika domácnosti.
Ďakujeme starostovi obce a ostatným zamestnancom OÚ za
doterajšiu spoluprácu a dúfame v jej zachovanie v budúcnosti.
Vedenie ZŠ Ústredie

Knihy sú ľuďom tým, čím sú vtákom krídla
Slávnostné otvorenie školskej knižnice v nových priestoroch sa
uskutočnilo 22. marca 2019. Nuž, a ako lepšie osláviť MAREC –
MESIAC KNIHY? Naša cesta k poznaniu sa začala kultúrnym
programom v ľudovom tóne v podaní detí z dramatického krúžku. Pani knihovníčka – pani učiteľka Božka Časnochová – privítala hostí a previedla ich novými, pekne upravenými priestormi.
Prví detskí návštevníci vymaľovali záložky v knihách a napísali
na ne odkaz pre ďalších čitateľov. Nechýbalo aj malé občerstvenie a súťaž v pexese. Veríme, že otvorením našej knižnice prispejeme k rozvoju čitateľskej vzdelanosti nielen našich detí, ale
aj širšej verejnosti. V dnešnej modernej dobe plnej technológií
stojí kniha na okraji záujmov. Svet krásy písaného slova bystrí
myseľ, rozvíja fantáziu a kreativitu, rozširuje slovnú zásobu,
rozvíja analytické a kritické myslenie, odbúrava stres, zlepšuje
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sústredenie a pravopis. Žiaci našej školy majú priestory k dispozícii počas celého vyučovania, pre verejnosť je knižnica otvorená
počas školského roka každý pondelok v čase od 13.15 do
14.15 hod.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Ústredie

Kapitán Budzogáň
Obec Čierne pripravila pre žiakov našej školy 5. 4. 2019 divadelné predstavenie pod názvom Kapitán BUDZOGÁŇ. Predstavenie
spracované na motívy knihy Jána Navrátila v podaní 20 mladých
ľudí z DDS Eva prenieslo našich žiakov do sveta rozprávky, kde
dobro zvíťazí nad zlom. Pútavá hudba a skvelá choreografia
otvorili cestu do kráľovstva, kde žil starý kráľ s troma nepodarenými dcérami. Keď už situácia v kráľovstve bola natoľko vážna,
že aj služobníctvo začalo utekať, rozhodol sa kráľ so svojím
verným sluhom, že pošlú nepodarené dcéry k drakovi. Do príbehu vstúpil zbojnícky kapitán so svojou družinou, ktorí pomocou
dobrých víl urobili z rozmaznaných princezničiek ženy „do voza
aj do koča“. V kráľovstve vystrojili tri svadby, radoval sa pán kráľ,
sluhovia, drak a dokonca aj duchovia vznešených predkov, ktorí
dodávali príbehu nevšednosť. A zazvonil zvonec a rozprávky bol
koniec... V predstavení jednu z úloh stvárnila aj naša bývalá
žiačka Natália Voreková, čo umocnilo naše zážitky. Máme obrovskú radosť, že z brán našej školy vychádzajú úspešní a talentovaní mladí ľudia.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Ústredie

Anglicko-slovenské činoherné predstavenia The Onlines
Žiaci 8. a 9. ročníka sa 8. 4. 2019 zúčastnili anglického divadelného predstavenia s názvom THE ONLINES. Ako už samotný
názov prezrádza, téma bola neskutočne blízka dnešným deťom.
Svet sociálnych sietí, smajlíkov, lajkov, mobilných telefónov a
internetu často robí z dnešnej mládeže svojich otrokov. Obrovská výpovedná hodnota a humor presvedčili našich žiakov, že
v živote je mnoho krásnych momentov, ktoré treba reálne prežiť.
Príbeh plný anglických fráz z reálneho života nás preniesol do
Milošovho online sveta. Miloš je chlapec, ktorý žije s mamou.
Celý čas trávi na mobile a už ani nevie, čo je reálne a čo nie.
Ľúbi Zuzu, ktorá mu lajkla status. Niečo v jeho živote je nanič a
on musí prísť na to, čo to je... Žiaci našej školy sa pravidelne
zúčastňujú anglických divadelných predstavení. Veríme, že zážitkovou formou vyučovania si nielen precvičia jazykové zručnosti, ale aj odnesú ponaučenie do ďalšieho života.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Ústredie

Pinocchio
Pinocchio je najznámejšia bábka na svete. Ale ten náš Pinocchio
nie je drevený ani papierový. Je živý! Naozajstný živý Pinocchio.
Kedysi síce býval riadne poleno, mal dutú hlavu a robil si, čo
chcel. Ale my sme s ním mali trpezlivosť, venovali sa mu a verili,
že raz sa stane naozajstným chlapcom. Nakoniec, Pinocchio je
v každom z nás. Ten živý, ale aj ten drevený. Veď každý z nás
niekedy neposlúchal, sľuboval a len z čistého detského záujmu
sa vydal hľadať neznáme dobrodružstvo... Ako sa nášmu malé-

školstvo

mu hrdinovi na jeho cestách darilo, sme sa dozvedeli 13. 5. 2019
v sále KD v Čiernom. Priblíženie jazyka takouto hravou a zábavnou formou posilňuje sebaistotu a vytvára pozitívny vzťah k ďalšiemu štúdiu anglického jazyka. Naším dlhodobým cieľom je
pomocou zážitkového vyučovania umožniť žiakom zdokonaľovať
si vedomosti z cudzieho jazyka, nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie a zároveň mať jedinečný umelecký zážitok
z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Ústredie

Exkurzia do Bojníc a Čičmian
O tom, aké krásne a zaujímavé je naše Slovensko, sa 21. 5.
2019 presvedčilo 42 žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ ČierneÚstredie s pani učiteľkami Ing. Slávkou Jurčíkovou a Ing. Martou
Oškrobanou, ktorí sa zúčastnili geografickej exkurzie.
Prvou zastávkou boli Bojnice, ležiace na úpätí Strážovských
vrchov. Žiaci mali možnosť vidieť mesto a jeho okolie z vtáčej
perspektívy. V roku 2018 tu totiž vybudovali vyhliadkovú vežu
Čajka. Je vysoká 30 metrov a tiahne sa do výšky v tvare špirály.
Na jej vrchu je vyhliadková plošina, z ktorej je vidieť Bojnický
zámok, mestá Bojnice a Prievidza a okolité pohoria Vtáčnik,
Ždiar a Kremnické vrchy. Priamo vedľa vyhliadkovej veže vznikla
aj šmolková dedinka z rozprávkových domčekov.
Našou druhou zastávkou bola návšteva rázovitej obce Čičmany
v južnej časti Rajeckej kotliny, ktorá je vyhlásená za pamiatkovú
rezerváciu. Táto obec sa preslávila originálnymi drevenicami,
ktoré sú ukážkou ľudovej architektúry. Drevenice sú zdobené
bielou ornamentálnou výzdobou. Domčeky pripomínajú perníkové chalúpky. Túto pamiatkovú rezerváciu tvorí 136 dreveníc.
Žiaci navštívili najlepšie zachovaný jednoposchodový Radenov
dom a susedný prízemný Gregorov dom, v ktorých je umiestnená stála národopisná expozícia. Vďaka nej sa žiaci mali možnosť oboznámiť s históriou, ľudovou kultúrou a zvykoslovím tejto
oblasti.
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Ústredie

ČOV Čadca – exkurzia
23. 5. 2019 sa žiaci 7. ročníka ZŠ Čierne-Ústredie zúčastnili
s pani učiteľkami Ing. Jurčíkovou a Ing. Oškrobanou exkurzie
v Čadci. Najskôr navštívili čistiareň odpadových vôd. Po úvodnom pútavom výklade vedúceho zamestnanca ČOV Čadca si
pozreli v praxi jednotlivé fázy a oddeľovacie metódy, ktoré sa
využívajú pri čistení odpadových vôd v modernej čistiarni. Po
prehliadke si uvedomili dôležitosť ochrany vôd pred znečistením.
Exkurzia pokračovala návštevou viacerých finančných inštitúcií:
Poštová banka, Prima banka, zmenáreň, zdravotná poisťovňa a
iné. Žiaci sa dozvedeli, aké služby poskytujú tieto inštitúcie: rôzne formy poistenia, sporenia, výmenu kurzov a pod. Tým si prehĺbili znalosti z finančnej gramotnosti.
Ing. Marta Oškrobaná, ZŠ Ústredie
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Planetárium

Talent roka

Obloha prišla za nami... I tak by sa dala nazvať piatková akcia
našej školy. 24. 5. 2019 si deti ZŠ Čierne-Ústredie mohli pozrieť
oblohu a jej pohyby aj pri zamračenom počasí. Pracovníci Kysuckej hvezdárne priviezli do kultúrneho domu prenosné nafukovacie planetárium. Navštívili ho žiaci 4. až 9. ročníka. Postupne
po triedach skúmali, aké pohyby vykonáva obloha a telesá, ktoré
na nej môžeme pozorovať – teda aj Slnko a Mesiac. Oboznámili
sa so súhvezdiami a pozreli si dva druhy pripravených programov. Štvrtáci a piataci videli rozprávku o vesmíre a starší žiaci
dokument o vesmírnych telesách. Nadšené výkriky a potlesk po
skončení programu svedčili o tom, že prenosná obloha mala
veľký úspech.
Mgr. Eva Gábrišová, ZŠ Ústredie

Žiak 9. ročníka Branko Gomola bol ocenený mestom Třinec a
Třineckými železiarňami titulom Talent 2019 ako jediný Slovák.
Toto ocenenie sa udeľuje za vynikajúce výsledky v oblasti
športu, kultúry, v hudbe, literatúre a v prírodných vedách. Ocenenie si prevzal 13. 6. 2019 v hoteli Trisia v Třinci za úspechy
v chémii – Branko sa stal víťazom okresného kola chemickej
olympiády a úspešne reprezentoval školu aj v krajskom kole.
Sme naňho hrdí a želáme mu ešte veľa ďalších úspechov.

MDD – olympijský deň
V našej škole je už tradíciou oslavovať MDD športom. Tento rok
sme prevzali štafetu prípravy olympijského dňa my, žiaci deviateho ročníka, pod vedením našej triednej učiteľky Anny Pagáčovej. Usilovne sme premýšľali, radili sa a pripravili 10 rôznych
disciplín pre deti. Súťažili v skoku do diaľky, streľbe na bránu,
hádzaní na cieľ vodnými balónikmi, skákaní na plachte, piškvorkách... Žiaci si pri disciplínach overili nielen svoju obratnosť a
šikovnosť, ale aj schopnosť rozmýšľať a spolupracovať. Tento
deň sme si všetci veľmi užili. Deti boli šťastné. Ich úsmevy a
radosť boli pre nás tou najväčšou odmenou. Vďaka Slovenskému olympijskému výboru si naši súťažiaci odniesli aj krásne
ceny.
9. A, ZŠ Ústredie

Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Ústredie

Recyklohry
V rámci zvyšovania environmentálneho povedomia našich žiakov
sme sa zapojili do 41. úlohy školského recyklačného programu
s názvom Recyklohry. Naším dlhodobým cieľom je vštepovať a
neustále prehlbovať znalosti v oblasti triedenia a recyklácie odpadov. V úlohe s názvom Cesta elektroodpadu sme vypĺňali
dotazníky, vytvárali koláže našich domácností a elektrozariadení
a zúčastnili sme sa rovesníckeho vyučovania prostredníctvom
posteru.
Mgr. Božena Časnochová, ZŠ Ústredie

Poznávanie rodnej obce

Škola v prírode v Terchovej
Prvý júnový týždeň prežili žiaci 3.A a 3.B v krásnej prírode okolia
Malých Karpát. Výučba bola spojená s turistikou a poznávaním
okolia a histórie tejto krásnej časti Slovenska. Deti zvládli výstup
na Veľký Kriváň, rozhľadňu a tiež turistiku Malými dierami. Učili
sa prekonať svoj vlastný strach, smútok z odlúčenia, zdolávali
únavu a prekážky. Každá prekážka ich posunula ďalej, cítili pocit
víťazstva a hrdosti. Zažili neopakovateľné chvíle, na ktoré budú
spomínať celý život.
Mgr. Mária Sulková, ZŠ Ústredie

Návšteva divadla a múzea
Žiaci tretích ročníkov sa 12. 6. 2019 zúčastnili predstavenia Alica
v krajine zázrakov v podaní bábkového divadla Buratino. Keďže
toto divadlo pricestovalo až z Poľska, žiaci mali možnosť príbeh
Alice sledovať v poľskom jazyku. Tento deň sme sa snažili využiť
naplno, a preto sme opäť navštívili aj Kysucké múzeum. Deti sa
dozvedeli, ako ľudia dokázali spracovať a využiť ovčiu vlnu. Tiež
mohli sledovať aj ukážky dnešného využitia vlnených chumáčov.
Ďalšou z výstav bola expozícia Merkur, kde žiaci videli rôzne
spôsoby využitia stavebnice. Inšpirovaní úžasnými modelmi,
pustili sa s chuťou do práce.
Mgr. Mária Sulková, ZŠ Ústredie

V rámci týždennej témy Obec, v ktorej bývam sme spoznávali
dominanty obce Čierne. Navštívili sme obecný úrad, Kostol sv.
Ignáca z Loyoly, pamätníky venované padlým vojakom v 1. aj 2.
svetovej vojne, hasičskú zbrojnicu i železničnú stanicu. A aby
toho nebolo málo, vďaka priaznivému počasiu sa nám počas
turistickej vychádzky naskytol nezabudnuteľný pohľad na panorámu obce z miestnej časti Brehy.
S využitím obrázkového materiálu sme sa oboznámili s Kostolom
sv. Petra a Pavla na Vyšnom konci a nádhernou fontánou, ktorá
je v očiach širokej verejnosti právom našou pýchou.
Okrem spomienok a zážitkov, ktoré zostanú v našom srdci, sme
si ako pripomienku na našu obec vytvorili mapy, v ktorých sme
aplikovali naše praktické zručnosti.
Niet pochýb, že už v útlom veku je potrebné deťom vštepovať
lásku k rodnému kraju a vlasti. Veríme, že aj realizovaním týchto
jednoduchých aktivít prispejeme k tomu, aby z nich vyrástli ľudia,
ktorí si vážia a sú hrdí na miesto, kde sa narodili a vyrastali .
Jaroslava Kráľová, MŠ Ústredie
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Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch marec - september 2019
„Ja myslím, že civilizácia nie je dobrá, keď je bez kultúry.
Človek potrebuje k šťastiu a spokojnosti nielen pohodlie
telesné, ale i duševné. Kultúra a civilizácie musí ísť ruka
v ruke.“
Jan Werich, český herec, dramatik a spisovateľ 1905 – 1980
30. marec - HODINA ZEME
Obec Čierne sa pravidelne zapája do tohto najväčšieho
ekologického hnutia. Bohužiaľ, v tomto roku sme vypnutím
verejného osvetlenia nepodporili túto globálnu kampaň v našej obci
v čase od 20.30 do 21.30 hodiny z dôvodu konania prezidentských
volieb.
Veríme však, že mnohým spoluobčanom z našej obce záleží na
našej planéte a do tejto akcie sa vypnutím elektriny vo svojej
domácnosti zapojili. Za to vám patrí poďakovanie.
31. marec - Chrámový koncert v Čiernom
Farnosť sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom v spolupráci s obcou Čierne
pripravili pre svojich spoluobčanov v nedeľu 31. marca 2019
chrámový koncert v Kostole sv. Ignáca. V programe účinkovali:
spevácky zbor Sursum corda, Kysucký komorný orchester mesta
Čadca a Jozef Gráf. Dirigoval Tomáš Vrškový.

v Bratislave v roku 1940 zakázali uvádzať, hru neprestali do svojho
repertoáru neustále pridávať práve ochotníci z celého Slovenska.
Predstavenie sa uskutočnilo v rámci 52. ročníka Palárikovej Rakovej
– národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov.
1. máj - Stavanie mája na Trojmedzí
Sedemnástykrát sa v stredu presne na 1. mája 2019 staval na
Trojmedzí máj. Občania z troch štátov – Česka, Poľska a Slovenska
– zároveň aj dôstojne oslávili 15. výročie vstupu do Európskej únie.
Predstavitelia samospráv Marek Sikora z Českej republiky (obec
Hrčava), Pavol Gomola zo Slovenskej republiky (obec Čierne)
a Richard Macura zástupca Wójtu Gminy Istebna z Poľskej republiky
v príhovoroch veľmi ocenili tieto spoločné stretnutia, kde vzájomná
spolupráca a stretávanie prehlbuje ľudské i pracovné vzťahy.
V kultúrnom programe vystúpila FS Ozvena z Čierneho a FS
Fazuliari z Považského Chlmca.
Spev, dobrá nálada, priateľstvo, srdečnosť a radosť zo spoločného
stretnutia sa niesla Trojmedzím v tento slnečný deň.
Za stavanie „májky“ patrí poďakovanie DHZ Čierne a SDH z Hrčavy.
Tento rok Trojmedzie nenavštívili len ľudia zo susedných obcí, ale
prišli aj turisti z Varšavy a Záhrebu.
Peknú tradíciu stavania mája a stretávania sa ľudí dobrej vôle
chceme aj v budúcnosti na našich hraniciach zachovať.

5. apríl - Kapitán Budzogáň
Obec Čierne, príspevková organizácia TES Čierne pripravila pre
žiakov oboch základných škôl v našej obci v piatok 5. apríla 2019
divadelné predstavenie DDS Eva z Čadce s názvom Kapitán
Budzogáň.
Divadelné predstavenie spracované na motívy knihy Jána Navrátila
„Budzogáň – dievčenský kapitán“ dokázalo zaujať deti od materskej
školy až po deviatakov základných škôl.
Dvadsať tínedžerských hercov na 60 minút zaujalo deti svojím
skvelým prevedením, veselými piesňami s využitím autorskej i
reprodukovanej hudby a pútavou choreografiou. V príbehu sa
odvíjali dva svety: jeden svet duchov – zomretých členov
kráľovských predkov, druhý svet reálneho kráľovstva – kráľa a troch
dcér. S tromi nezbednými dcérami si kráľ už nevie rady. Keď je
situácia veľmi vážna a dokonca aj personál uteká zo zámku, kráľ
spoločne s verným sluhom Alfonzom a kráľovským drakom
zosnovali plán, ako milé dcérenky dostať z pohodlia kráľovstva. Do
deja vstupujú zbojníci, ktorých kapitán sa postará o prevýchovu
rozmaznaných princezien.
Rozprávky majú šťastný koniec, a tak skončil aj príbeh kapitána
Budzogáňa.
27. apríl
V sobotu 27. 4. 2019 si milovníci klasických divadelných hier mohli
pozrieť v sále Kultúrneho domu v Čiernom inscenáciu divadelného
súboru dospelých z Kysuckého Nového Mesta s názvom Mastný
hrniec. Július Barč-Ivan napísal Mastný hrniec ako svoju jedinú
veselohru. Keď ju po premiére v Slovenskom národnom divadle

11. máj - Deň, ktorý patrí všetkým mamičkám
Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky
sveta.
Obec Čierne tiež nezabúda na svoje mamičky. Pravidelne každý rok
v druhú májovú nedeľu pripravuje pre nich malý darček v podobe
kultúrneho vystúpenia známych osobností, folklórnych alebo
hudobných skupín. Tento rok sa Deň matiek v našej obci slávil
trochu v predstihu, a to už v sobotu 11. mája 2019.
Slávnosť začala ľúbeznou piesňou, ktorá pohladila srdce každej
mamy v sále, v podaní Sofie Gilániovej. Slávnostný príhovor
predniesol poslanec OZ Ján Ďurica a celý podvečer mamičkám
v sále spieval spevák známy aj z televízie Šláger Milan Iván a jeho
kolegyňa speváčka Hana Maximová.
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Všetkým vám, drahé mamy, vďaka za vašu obetavosť a nezištnú
lásku k nám.

2. miesto – ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta Skalité
3. miesto – ZŠ Svrčinovec

13. máj - Anglické divadelné predstavenie v sále kultúrneho
domu pre žiakov ZŠ Čierne-Ústredie

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme.

Pinocchio je najznámejšia bábka na svete. Ale ten náš Pinocchio nie
je drevený ani papierový. Je živý! Naozajstný živý Pinocchio. Kedysi
síce býval riadne poleno, mal dutú hlavu a robil si, čo chcel. Ale my
sme s ním mali trpezlivosť, venovali sa mu a verili, že raz sa stane
naozajstným chlapcom. Nakoniec, Pinocchio je v každom z nás. Ten
živý, ale aj ten drevený. Veď každý z nás niekedy neposlúchal,
sľuboval a len z čistého detského záujmu sa vydal hľadať neznáme
dobrodružstvo... Ako sa nášmu malému hrdinovi na jeho cestách
darilo, sme sa dozvedeli 13. 5. 2019 v sále KD v Čiernom.
Priblíženie jazyka takouto hravou a zábavnou formou posilňuje
sebaistotu a vytvára pozitívny vzťah k ďalšiemu štúdiu anglického
jazyka. Naším dlhodobým cieľom je pomocou zážitkového
vyučovania umožniť žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho
jazyka, nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie a zároveň
mať jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom
jazyku.
Jana Kužmová
24. mája - Hvezdáreň – planetárium
Krajská hvezdáreň v Žiline – Kysucká hvezdáreň v Kysuckom
Novom Meste navštívili so sférickým kinom v piatok 24. mája 2019
obec Čierne. V sále Kultúrneho domu v Čiernom sa žiaci zo ZŠ
Čierne-Ústredie ocitli na chvíľu nad povrchom našej Zeme. Veľmi
pútavo pripravená vyučovacia hodina pre mladších i starších žiakov
v nafukovacom planetáriu naozaj rozšírila obzory všetkým deťom.
Oboznámili sa s jednoduchou orientáciou
na oblohe, pre ešte lepšiu predstavivosť si mladšie ročníky pozreli
film POLARIS s tučniakom Jamesom a polárnym medvedíkom
Vladimírom, tí starší zas film ZO ZEME DO VESMÍRU.
Za pútavé rozprávanie, technickú spoluprácu a rozloženie planetária
ďakujeme pracovníkom hvezdárne RNDr. Miroslavovi Znašíkovi,
Ing. Antonovi Šiserovi a Mgr. Kristíne Vlčkovej.
29. máj - Olympijský poldeň Kysuckého triangla
29. mája 2019 sa uskutočnil v rámci mikroregiónu Kysucký triangel
športový olympijský poldeň. Ide o tradičnú udalosť pri príležitostí
MDD, ktorá sa tento rok konala v ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec.
Zúčastnili sa jej reprezentanti piatich základných škôl troch
susedných obcí: Svrčinovec, Čierne a Skalité. Povzbudiť a podporiť
žiakov prišli aj starostovia jednotlivých obcí, riaditelia základných
škôl a sponzori. Žiaci I. stupňa si zmerali sily v športových súťažiach
a na II. stupni chlapci vo futbale a dievčatá vo vybíjanej. Najviac sa
darilo týmto družstvám:
Žiaci I. stupňa:
1. miesto – ZŠ Čierne-Ústredie
2. miesto – ZŠ s MŠ Skalité-Kudlov
3. miesto – ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta Skalité
Futbal chlapci:
1. miesto – ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec
2. miesto – ZŠ Svrčinovec
3. miesto – ZŠ Čierne-Ústredie
Vybíjaná dievčatá:
1. miesto – ZŠ a MŠ Čierne-Vyšný koniec

Sponzormi športového podujatia boli: Třinecké železárny, SOŠ
Jablunkov a obec Čierne, za čo im patrí veľká vďaka.
Ivana Cyprichová
9. júna - Medzinárodný šachový turnaj
9. júna 2019 sa v Kultúrnom dome v Čiernom konal už pätnásty
ročník šachového turnaja. Táto pekná tradícia sa tu koná bez
prerušenia už od roku 2005. Šachistov privítali starostovia obcí
Čierne a Skalité Ing. Pavol Gomola a PaedDr. Jozef Cech, ktorí
prítomným predstavili nielen mikroregión Kysucký triangel, ale
priblížili aj celý región Kysúc. Šachistov prišla pozdraviť aj starostka
Svrčinovca Mgr. Renáta Majchráková.
Tohto ročníka sa zúčastnilo 54 hráčov, všetci boli zo Slovenska, ale
merali sem cestu aj hráči zo vzdialenejších oblastí Slovenska.
Šachisti sem prišli napr. až z Komárna, Topoľčian, Martina, Turian
nad Váhom, Novej Dubnice, z Dubnice nad Váhom, Žiliny...
Nechýbali, samozrejme, šachisti z Čadce, Turzovky, Nesluše i
domáci šachisti z Čierneho, ktorých prišlo 10. Pod trochu slabšiu
účasť ako zvyčajne sa podpísala neúčasť hráčov Dunajova – mali
však na to dobrý dôvod, práve v tomto termíne organizovali turnaj
spojený s oslavou zisku titulu majstra Slovenska v najvyššej
šachovej súťaži družstiev – extralige. Kvalita však nechýbala ani
tento rok, zavítali sem viacerí extraligoví hráči. Najväčším favoritom
bol domáci veľmajster, slovenský reprezentant Marián Jurčík, hráč
slovenskej a českej extraligy. Druhým nasadeným hráčom bol Peter
Bombek – dlhoročný extraligový hráč za Dubnicu nad Váhom.
Extraligové skúsenosti majú aj čadčianski šachisti – Róbert
Adamčík, Pavol Zagrapan, Lukáš Urbaník. Prvoligovým hráčom za
Topoľčany je Alexander Riabov. Karty miešali tiež čadčianske
talenty – Dávid Slivka, Igor Šulgan, Matej Bulej. Vydarený turnaj
mala aj domáca hráčka Miriam Miková z Čierneho, ktorá porazila
dlhoročného špecialistu na rýchly šach Juraja Milovníka zo
šachového klubu DMS Žilina (rating 1948), ktorý v posledných dvoch
ročníkoch obsadil na tomto turnaji medailové pozície. Víťazom tohto
ročníka sa stal po ôsmykrát GM Marián Jurčík s plným bodovým
ziskom, nezaváhal ani v jednej partii a potvrdil rolu favorita. O 2
body menej získal Peter Bombek z Dubnice nad Váhom, tretie
miesto v celkovom poradí obsadil Eduard Buček zo Žiliny so ziskom
6,5 bodu. Tesne pod stupňom víťazov zostal Róbert Adamčík
z Čadce a prvú päticu uzatvára Dávid Slivka z Čadce so ziskom 6
bodov.
Vyhodnotené a ocenené boli aj ďalšie kategórie:
Chlapci do 10 rokov:
1. Matej Šimunek (Čadca),
2. Viliam Čarnecký (Žilina)
3. Martin Slivka (Čadca)
Chlapci do 15 rokov:
1. Dávid Slivka (Čadca)
2. Matej Bulej (Čadca)
3. Igor Šulgan (Čadca)
Dievčatá do 10 rokov:
1. Martina Šošovičková (Nová Dubnica)
2. Andrea Šimuneková (Čadca)
3. Soňa Byrtusová (Čierne)
Dievčatá do 15 rokov:
1. Miriam Miková (Čierne)
2. Mária Kovaříková (Komárno)
3. Jana Šošovičková (Nová Dubnica)
Najlepší dôchodca:
Juraj Milovník (Žilina)
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Najmladší hráč turnaja:
Najlepšia žena:

Soňa Byrtusová (Čierne)
Erika Cyprichová (Čierne)

Z domácich hráčov treba oceniť dievčatá Luciu Vrškovú (5. miesto
v kategórii dievčat do 15 rokov), sestry Danielku a Eriku Cyprichové,
Andreja Nekoranca a hlavne našich najmladších hráčov – Jurka
Liščáka, ktorý hral svoj druhý turnaj v živote a skončil na 4. mieste
v kategórii chlapcov do 10 rokov s rovnakým bodovým ziskom ako
druhý v tejto kategórii (oddelilo ich len pomocné hodnotenie). Svoj
úplne prvý turnaj hral prvák Radko Pitek a získal svoje prvé 2 body.
Potešením turnaja bola účasť našich najmenších. Tento rok až
8 hráčov do osem rokov potrápilo svoje hlavičky na tomto turnaji.
Veľmi kvalitne bola obsadená tiež seniorská kategória, ktorú za
domácich reprezentoval Pavol Majerčík.
Na turnaji po celú dobu vládla veselá a priateľská atmosféra, ktorá je
už príznačná pre tento turnaj. Riaditeľkou i rozhodkyňou turnaja bola
Ing. Slávka Jurčíková. Obsluhu počítača zabezpečoval Rudolf
Jurčík. Za dobrú organizáciu a podporu turnaja vďačíme najmä
pracovníkom Obecného úradu Čierne, ktorí svoju úlohu aj tento rok
zvládli na výbornú, čo potvrdili slovami chvály nielen dlhoroční
účastníci tohto turnaja, ale aj tí, ktorí sem prišli po prvýkrát.
Slávka Jurčíková
15. jún - Čierňania v poľskom Skoczówe – Wilamowice
Rodinná spartakiáda Gminy Skoczów, XVIII. ročník
Rodinná spartakiáda v Skoczowe (PL) pripomínala obrovskú rodinu
so šestnástimi súperiacimi družstvami zo Slovenska, Česka
a Poľska. Horúca a dusná sobota 15. júna 2019 neubrala nič
z nadšenia, odhodlanosti a súťaživosti jednotlivých zúčastnených.
Po slávnostnom nástupe a defilé vedúci družstiev losovali poradie
v jednotlivých súťažiach. Organizátorom sa podarilo vtipne zostaviť
päť súťažných úloh pre dospelých, deti i starostov.
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OZVENA. Celá slávnosť sa odohrávala v areáli oddychovej zóny pri
Kostole sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom-Ústredí za účasti pozvaných
hostí, účinkujúcich a hlavne oslávencov. Pozvanie na festival svojimi
piesňami zahájili Goralskí heligonkári z Čierneho. Slávnostný
začiatok už patril oslávencom – folklórnej skupine Ozvena,
predávaniu ďakovných listov súčasným i bývalým členom FS
Ozvena a pripomenutiu tých, ktorí už nie sú medzi nami. Vedúca
folklórneho súboru Božena Budošová prevzala z rúk starostky obce
Svrčinovec Renáty Majchrákovej, starostu obce Skalité Jozefa
Cecha a starostu obce Čierne Pavla Gomolu aj pamätné listy pri
príležitosti ich vzácneho výročia. Gratuláciami pokračovali aj vzácni
hostia z Poľskej republiky: Wójt Gminy Istebna – Łucja Michałek ,
Sołtys obce Koniaków Jan Gazur, Sołtys obce Istebna Barbara
Juroszek, zo susedného poľského partnerského mesta Wisła sa
pripojili Maria Bujok a Dorota Jamroszinska, za mesto Skoczów Jan
Szczypka.
V pestrom kultúrnom programe na ich počesť ďalej účinkovali:
deti z MŠ Čierne-Ústredie, FS Svrčinka, vokálna skupina zo SZUŠ
Skalité, Čierňanskí seniori, ŠTEFAN HRUŠTINEC, Zespół Pieśni i
Tańca „Miedarzanie“ z Poľskej republiky a do neskorej noci – aj do
tanca – hrala hudobná skupina VEĽKÝ DOM. Pre najmenších boli
pripravené zábavné atrakcie a cukrová vata. Letný festival obohatili
aj sprievodné podujatia – futbalový turnaj TRIANGEL CUP mladších
a starších miništrantov farnosti Čierne, Svrčinovec, Skalité, poľského
Skoczówa a výstava poľovníckych trofejí Poľovnícko-ochranárskej
spoločnosti Čierne v sále Kultúrneho domu v Čiernom. Ďakujeme
všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k príjemnej atmosfére nášho
festivalu: domácim základným organizáciám a spolkom (Poľovníckoochranárska spoločnosť Čierne, Športový klub Čierne, ZO SZZ
Čierne, DHZ Čierne, Marek Budoš, pani učiteľky z MŠ ČierneÚstredie). Verbálne podujatím sprevádzal Ján Ďurica.

Bežecká rodinná štafeta, kde súťažili deti i dospelí, prevliekanie
kruhov cez telá pretekárov s názvom hula-hop, veľmi obľúbená
disciplína pre rýchlych a silných mužov – pílenie bloku dreva,
rodinné pribíjanie klincov, súťaž pre starostov – hod bicyklovej duše
na rôzne vzdialené kolíky – toto boli úlohy pre súťažné tímy. Diváci
boli nadšení.
S veľkou bojovnosťou, odhodlaním a s cieľom uspieť čo najlepšie
obec Čierne reprezentovali a konečné krásne 7. miesto v silnej
konkurencii vybojovali:
Ivana Cyprichová, Ema Cyprichová, Andrea Franeková, Alžbeta
Bobulová, Iveta Bobulová, Lukáš Bzdilík, Marek Jašurek a zástupca
starostu obce Čierne Peter Najdek.
Pretekári za obec Čierne ešte navyše získali diplom a pohár za
2. miesto v súťaži hula-hop a ako družstvo zo zahraničia aj pohár
XVIII. ročníka Rodinnej spartakiády Gminy Skoczów.
Naši partneri a priatelia z poľského Skoczówa pripravili pre svojich
českých aj slovenských susedov naozaj pekné športové popoludnie,
ktoré večer končilo zábavou so živou hudbou.
Na XIX. ročník do Skoczówa už teraz srdečne pozývame všetkých
Čierňanov.
22. jún - Letný festival slova a hudby „Vitaj, leto – leto je tu“
Obec Čierne, príspevková organizácia TES Čierne pripravila pre
svojich spoluobčanov v sobotu 22. júna 2019 letný festival slova a
hudby spojený s oslavou 40. výročia založenia folklórnej skupiny

26. jún - Tanečný večer žiakov 9. ročníka ZŠ Čierne-Ústredie
Valčík, polka, čača, country, v tancovaní sme už machri.
Tri mesiace, driny, potu, zastali sme pred porotu.
Učiteľkou tanca bola naša Betka Bobulová.
26. jún 2019 bol pre triedu 9. A zo ZŠ Čierne-Ústredie výnimočný.
Prečo? Konal sa tanečný a zároveň rozlúčkový deviatacký večierok
so základnou školou. Osem odvážnych párov si zasúťažilo vo finále i
semifinále a umiestnili sa v tomto poradí:
3. miesto: Aďka Rudinská a Branko Gomola; Evička Majchráková a
Janko Šiplák; 2. miesto: Monika Časnochová a Peter Koričár,
1. miesto: Viktorka Babušková a Mirko Cyprich.
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O víťazoch rozhodovala porota v tomto zložení: Petra Kubáňová,
Eva Gábrišová, Peter Moják a Peter Putyra.
Vytancovali si krásne ceny, ale hlavne sa výborne až do neskorého
večera zabávali. Slávnostný večer moderovala pani Ivetka
Bobulová. Za fotografie ďakujeme Elenke Bestvinovej. Veľká vďaka
aj všetkým pomocníkom, ktorí pri nácvikoch pomáhali (Ondrík,
Peťko, Mirko, Filipko). Podujatie pripravila príspevková organizácia
TES Čierne.
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českú, slovenskú a poľskú hymnu, predviedli klavírne vystúpenie,
hrali na husliach, tancovali kráľovský tanec a aj spoločný ľudový
tanec. Na záver všetci zaspievali táborovú hymnu, ktorá vystihuje
celú myšlienku spájania národov a vytvárania priateľstiev. Pre
všetkých 45 detí to boli veľmi príjemne strávené dni – aj vďaka
pripravenému programu, aj vďaka všetkým vedúcim. Vedúce:
Alžbetka Bobulová, Izabelka Bobulová. Žiaci ZŠ Čierne-Ústredie, ZŠ
s MŠ Čierne-Vyšný koniec: Sofia Bednárová, Lucia Vršková,
Simona Najdeková, Sandra Urbanová, Katarína Cyprichová, Lucia
Hlúšková, Viktória Babušková, Monika Časnochová, Pavlína
Čanecká, Samuel Hadida, Matej Kulla, Aneta Kyrisová, Linda
Najdeková, Gabriela Paštrnáková, Denis Tatarka.
Izabela Bobulová
Odkazy pozri na:
https://glos.live/Wiadomosci/detail/Razem_na_Trojstyku/0#b156283
817087
https://www.gorolweb.cz/tabor-nabity-atraktivnim-programem/
4. august - Čierňanské hodové slávnosti

9. A + naša triedna pani učiteľka Anička Pagáčová
29. júna - Slávnostná svätá omša pri príležitosti sviatku
patrónov Kostola sv. Petra a Pavla
Obec Čierne, príspevková organizácia TES Čierne pripravila
v nedeľu 29. júna 2019 po slávnostnej svätej omši kultúrne
vystúpenie domácej FSk Ozvena a mažoretiek TINA.
30. 6. – 7. 7. 2019 - XV. ročník Medzinárodného detského tábora
na Trojmedzí, 30. 6. – 7. 7. 2019 ZŠ Návsí, Česká republika
Myšlienka spájania národov do dlhotrvajúcich priateľstiev stretáva
žiakov z obce Čierne každoročne. Tento rok cestovalo pätnásť detí
do českej obce Návsí na jeden týždeň. Tábor sa konal od 30. 6. do
7. 7., pričom hneď v prvý slnečný a teplý deň všetkých táborníkov
privítali hasiči z Jablunkova, ktorí sa postarali o príjemné schladenie
studenou vodou. Rozmanitý program ponúkal širokú škálu aktivít,
avšak, aby sa ich všetkých mohol žiak zúčastniť, musel absolvovať
„krst táborníka“ – strašidelná cesta len pre skutočných odvážlivcov,
ktorých chuťové poháriky nie sú rozmaznané a zjedia napríklad aj
kapustu zmiešanú s keksom. Druhý deň sa niesol v duchu „rýchlo a
zbesilo“. Nevinný výlet s kolobežkami na kúpalisko sa zmenil na
naháňačku s búrkou, ktorá bola táborníkom hneď za pätami. Všetko
ale dobre dopadlo, nikto sa nezranil a zážitok ostane navždy. Žiaci
sa tiež učili ryžovať český granát, hľadať poklad alebo vyrábať
jedinečné šperky. Zaujímavá bola aj celodenná návšteva mesta
Olomouca a spoznávanie jeho kultúrnych pamiatok. Najakčnejší deň
bol štvrtok. Adrenalínová bobová dráha, skákanie na veľkých
trampolínach, pričom niektorí odvážlivci predviedli salto vpred a aj
salto vzad. Po bobovej dráhe čakal táborníkov výborný obed na
horskej chate Studeničné a osviežili sa v tamojšom bazéne.
Medzinárodný detský tábor na Trojmedzí ukončili talentovaní žiaci
programom, ktorý si pripravovali niekoľko dní ako vďaku za to, že sa
vôbec mohol uskutočniť. Ten sa konal za účasti predstaviteľov
samospráv všetkých troch štátov a riaditeľov českých (Sdružení obcí
Jablunkovska), poľských i slovenských základných škôl. Spievali

Čierňanské hodové slávnosti sa v nedeľu 4. 8. 2019 od rána niesli
v slávnostnom duchu. Práve v tomto roku uplynulo 130 rokov od
posvätenia farského Chrámu sv. Ignáca z Loyoly v Čiernom.
V krásne vyzdobenom kostole slávnostnú svätú omšu celebroval
Mons. Tomáš Galis, biskup Žilinskej diecézy. Svojím spevom
v Božom dome slávnostnú chvíľu umocnil spevácky zbor účinkujúci
pri farnosti v Čiernom. Ďakovnú pieseň zaspievala folklórna skupina
Ozvena. V závere svätej omše bol požehnaný nový erb, pečať
a zástava farnosti.
Trhovníci so svojimi stánkami a tovarom zaplnili v centre obce cestu
od obecného úradu až po železničnú stanicu. To už od
sobotňajšieho večera kolotočiari pozývali na svoje atrakcie.
Našťastie, aj počasie nám prialo. V areáli Základnej školy
v Čiernom-Ústredí si domáci i hostia nášho „kermašu“ mohli pozrieť
zručnosť pozvaných remeselníkov a vychutnať aj kultúrne
vystúpenie našich i pozvaných umelcov. Každoročne nás svojím
spevom potešia domáce speváčky Dominika Moravcová, Lucia
Haladejová a Sofia Gilániová. Každá osobitá, svojím štýlom
jedinečná, doprevádzajúc sa na gitare či heligónke. Už si náš
„kermaš“ ani nevieme predstaviť bez vystúpenia folklórnej skupiny
Ozvena, Goralských heligonkárov a Čierňanských seniorov. Ich
zvučné a krásne hlasy v podaní známych ľudových piesní vždy
potešia a rozospievajú obecenstvo, pripomenú staré časy na poli či
ľudových zábavách...
Pred 18.00 hodinou sa areál pri pódiu zaplnil ešte väčšmi. Blížil sa
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čas vystúpenia veľmi populárnej zábavno-humornej ľudovej skupiny
z Trsteného pri Hornáde, kapely ŠČAMBA. A tá to teda rozprúdila
tak, ako sa patrí. Dvanásť členov skupiny s humorným sprievodným
slovom, svojím nárečím, kostýmami, svojimi hitmi dokázalo zabaviť,
rozosmiať a roztancovať celé publikum. Tancovali a zabávali sa malí
aj veľkí. Hlavný program ukončili imitátori našej najznámejšej
a najpopulárnejšej hudobnej skupiny Elán – Elán Tribute. Šestica
mladých mužov pokračovala v dobrej zábave pri známych hitoch až
do 22.00 hodiny. Bol to dobrý „kermaš“, tak hovorili poslední
odchádzajúci návštevníci.
Naše hody navštívili i vzácni hostia, partneri z Českej a Poľskej
republiky: starostka obce Svrčinovec Renáta Majchráková, starosta
obce Skalité Jozef Cech, primátor poľského mesta Skoczów
Mirosław Sitko, starosta českej obce Hrádek Robert Borski
a starosta obce Hrčava Marek Sikora. Podujatie pripravili obec
Čierne, príspevková organizácia TES Čierne. Verbálne podujatím
sprevádzal Ján Ďurica.
Za spoluprácu ďakujeme vedeniu ZŠ Čierne-Ústredie, Petrovi
Svrčkovi, za technickú spoluprácu Martinovi Mikulovi, komisii kultúry,
vzdelávania, mládeže športu a sociálnych vecí.
24. august - XI. ročník slávenia eucharistie na Trojmedzí Spoločné stretnutie veriacich z troch krajín – duchovné
posolstvo k občanom krajín Trojmedzia
Slávenie svätej omše sa uskutočnilo pod patronátom biskupa
Žilinskej diecézy Mons. Tomáša Galisa, biskupa Bielsko-Źywieckej
diecézy ordynariusza Romana Pindela a biskupa Ostravskoopavskej diecézy Mons. Františka Václava Lobkowicza a za účasti
predstaviteľov verejného a kultúrneho života Žilinského
samosprávneho kraja, Moravsko-sliezskeho kraja, Sliezskeho
vojvodstva a predstaviteľov miest a obcí Jablunkovska, Gminy
Istebna a Kysúc. Po svätej omši nasledoval kultúrny program
vyplnený účinkujúcimi zo všetkých troch krajín: kapela Bukoň,
kapela Jetelinka, speváčka Lucia Haladejová a Nikola Tatarková,
kapela Fahla a FS Ozvena. Podujatie bolo realizované s finančnou
podporou Žilinského samosprávneho kraja a obce Čierne.
Iný zdroj: Kysuce č. 34/2019, SME | MY Kysuce z 27. 8. 2019

kultúra a šport

Amazonku a zachraňovali sadenice stromčekov, nastúpili na
rýchlovlak Šinkanzen a dobývali Fudži v Japonsku, čelili nástrahám
faraónových pyramíd v Egypte, vyskúšali si, aké je to skákať v koži
austrálskych klokanov, na Sibíri si v náročných podmienkach
vyskúšali psie záprahy, prešli Transibírskou magistrálou a muži si
užili karneval v Rio de Janeiro. Fotky hovoria za všetko.
Pán starosta Pavol Gomola cestoval východnými krajinami známymi
obchodom s koreninami a pomocou čuchu hádal, aké koreniny po
ceste nazbieral. Úplne novou disciplínou bolo popri už tradičnom
preťahovaní lanom medzi mužmi preťahovanie lanom žien. Vďaka
obdivuhodnej sebaobete sa podarilo našim tímom niektoré súboje
vyhrať a veríme, že keď taktiku, ktorej prichádzali „na zub“
v posledných súbojoch, nacvičia, o rok sa budú viaceré tímy pred
nami triasť. ;). Za záchranu dažďového pralesa si odniesla vecné
ceny naša súťažiaca Mirka Bittalová, ktorá sa umiestnila na krásnom
3. mieste. Ďalej súťažili Dana Oravcová, Ján Oravec, Miška
Oravcová, Leopold Novotný, Lucia Novotná, Martin Budoš, Veronika
Mlíchová, Mária Kubicová a Tomáš Kubica.
Všetky súťaže sprevádzal smiech a dobrá zábava, povzbudzovanie,
z ktorého nám odchádzali hlasivky, a v pamäti ostanú krásne
spomienky na príjemne strávenú sobotu.
Mária Kubicová
21. september - VI. ročník Spartakiády spolkov
Priateľské športové zápolenie obcí z Česka, Slovenska a Poľska.
Organizátor: obec Hrádek, Česká republika, miesto konania:
TJ Sokol Hrádek, Česká republika.

Pripravujeme v októbri – decembri 2019
5. – 7. október - Okresná výstava ovocia a zeleniny
Motto: Ekologicky myslieť, ekologicky pracovať (pestovať, tvoriť),
ekologicky žiť.
Usporiadateľ: SZZ OV Čadca, ZO Čierne, ZO Skalité, ZO
Svrčinovec a obec Čierne.
október - Uvítanie novorodeniatok
október - Mesiac úcty k starším – stretnutie dôchodcov
Kultúrne vystúpenie pre všetkých pozvaných seniorov spojené
s občerstvením. V programe vystúpia deti z materských a
základných škôl, žiaci ZUŠ M. R .Štefánika v Čadci – elokované
pracovisko Čierne, FS Ozvena, mažoretky TINA.
11. november - Výročie ukončenia 1. svetovej vojny
Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlých v 1. sv.
vojne a všetkým padlým v celosvetových ozbrojených konfliktoch.

7. september - Olympiáda partnerských obcí – Vendryně, 2019
V sobotu 7.septembra 2019 sa konal deviaty ročník medzinárodných
olympijských hier v našej partnerskej obci Vendryně. V priateľskom
duchu medzi sebou súťažili obyvatelia obcí z Čiech, Poľska
a Slovenska.
V jedenástich súťažiach na tému Cesta okolo sveta II. sme
precestovali búrlivé nástrahy dažďového pralesa, prekonávali

Podujatie organizované v spolupráci s JDS Čierne, ZŠ ČierneÚstredie a farnosťou v Čiernom.
11. november - ECO RECYKLUJ TOUR s Thomasom
Puskalierom
Eco koncert so spevákom a ochrancom prírody T. Puskalierom
pre žiakov oboch základných škôl v sále Kultúrneho domu
v Čiernom.

str.21

ČAS

Eco Recykluj Tour je projekt bez časového ohraničenia a vznikol
v spolupráci so Stromom života. Jeho cieľom je zábavnou formou
zvýšiť environmentálne povedomie žiakov základných škôl.
Projekt je koncipovaný tak, aby postupne gradoval a držal si od
začiatku až do konca pozornosť divákov. Thomas Puskailer,
Martin Madej a Ondrej Antálek názornou formou približujú každú
skutočnosť o recyklácii, separácii, o zbytočných obaloch či
uvedomelom nakupovaní.
23. november - Katarínsky večierok
Komisia KVMŠ a soc. vecí pripravuje pre svojich spoluobčanov
katarínsky večierok v sále Kultúrneho domu v Čiernom.
Pochutnáte si na dobrom jedle, zabavíte sa so skvelou živou
kapelou a môžete hrať o hlavnú cenu v tombole. Vstupenky si
môžete rezervovať u pani Bobulovej, PO TES Čierne, kontakt:
041/43 73 183, mobil: 0908 838 346
5. december
Slávnostná svätá omša, rozsvietenie vianočného stromčeka na
sv. Mikuláša – Kostol sv. Petra a Pavla Čierne-Vyšný koniec.
Organizátor: farnosť Čierne

kultúra a šport

program detí z materských a základných škôl. Ako hlavný hosť
vystúpi speváčka Michaela Martykanová – hudobná produkcia
KOMA.
Miesto: oddychová zóna pri Kostole sv. Ignáca Čierne-Ústredie
december - Vianočný koncert domácej FS Ozvena
31. december
Spoločné privítanie nového roka po svätej omši pri Kostole sv.
Ignáca z Loyoly – kultúrne vystúpenie žiakov zo ZUŠ M. R.
Štefánika v Čadci – elokované pracovisko Čierne, žiakov zo
základných škôl v našej obci a Čierňanských seniorov, príhovor,
prípitok, ohňostroj.
XI. ročník – Uvítanie nového roka na Trojmedzí
Stretnutie s občanmi a predstaviteľmi samospráv troch krajín –
Česka, Poľska a Slovenska – na Trojmedzí – spoločné uvítanie
nového roka.
Organizátor: obec Čierne, PO TES Čierne, ZO JDS Čierne, TK
AHA Čierne, DHZ Čierne

7. december

Miesto: oddychová zóna pri Kostole sv. Ignáca Čierne-Ústredie,
Trojmedzie

Mikulášska párty pre deti, príchod Mikuláša s pomocníkmi,
divadelné predstavenie divadelného zoskupenia zo Žiliny Kapor
na scéne, rozdávanie balíčkov, kultúrny program, diskotéka.

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

10. december - Vianočná koleda V.

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, Vladimír Fonš, kontakt: 0908
977 866).

Koncert žiakov ZUŠ M. R. Štefánika v Čadci – elokované
pracovisko Čierne spojený s výstavou prác výtvarného odboru.
Organizátor: obec Čierne, PO TES Čierne, ZUŠ M. R. Štefánika
v Čadci – elokované pracovisko Čierne. Koncert sa uskutoční
v sále Kultúrneho domu v Čiernom.
14. december
Čierňanské vianočné trhy domácich spolkov a organizácií v areáli
oddychovej zóny pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly, stánky
s vianočným občerstveným od jednotlivých ZO a spolkov v obci,
predajné stánky vianočných aranžmánov a dekorácií, kultúrny

Obecná knižnica v Čiernom
Ahoj, školáci!
Počas prázdnin sa mi stala taká divná vec. Do cesty mi priskackal
žabiak Emil (priznal sa, že je princ) a nechal vás pozdravovať. Nešlo
mi do hlavy, odkiaľ vás a mňa pozná, tak som sa spýtala. Prezradil
mi, že občas si tak posedí zvonka pri okne na parapetnej doske.
Práve tam, kde máme našu obecnú knižnicu. Bola som prekvapená,
pretože som si ho nikdy nevšimla.
No a potom spustil svojim kvákavým hláskom, aký je rád, že vás tam
vidí, ako listujete, čítate, hráte pexeso, rozprávate sa a neviem čo
všetko ešte...
Povedal mi aj to, že mu chýbate a znova vás rád uvidí v knižnici.
Tajne.
Pretože aj on miluje knihy a presne takto šťastne sa tvári, keď mu
ich jeho mama alebo tato čítajú každý večer pri jeho posteli.

Ale to sa už pomaly skončí, pretože Emil pôjde o chvíľu do žabacej
dôležitej nadškoly (ŽDN). Naučí sa všetko potrebné, čo by mal
vedieť, pretože ako princovi je mu jasné, že hlúpy kráľ by bol len na
oštaru. Tiež je mu jasné, že tie múdrosti, poučenie i pobavenie nájde
v dobrých knihách. Ako napríklad v našej knižnici.
Na rozlúčku mi žabiak Emil povedal, že vás mám pozdravovať a že
sa na vás veľmi teší.
Je to naozaj pravda. Teší sa na vás nielen žabiak Emil, ale aj vaša
knihovníčka.
AHOJ a v novom školskom roku 2019/2020 vám prajeme samé
krásne zážitky a dobré známky.
Srdečne vás pozývame do príjemného prostredia Obecnej knižnice
v Čiernom – budova ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec.

ČAS
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OTVÁRACIE HODINY V OBECNEJ KNIŽNICI V ČIERNOM
UTOROK:
ŠTVRTOK:

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30

12:00 – 17:00
12:00 – 15:00

Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh
i časopisov: Fifík, Fľak, Včielka, Kamarát, Kysuce, Marianne, Nový
čas bývanie, Praktická žena Kreativ.
Knižný fond je neustále dopĺňaný novými titulmi pre deti aj
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:

kultúra a šport
č. 1 ... 1,50 €
č. 2 ... 2,50 €
č. 3 ... 3,50 €

Poplatok za zápisné na jeden kalendárny rok:
x deti: 0,50 €
x študenti a dôchodcovia: 1 €
x dospelí: 1,50 €
Prosím všetkých čitateľov, ktorí majú dlhodobo zapožičané
knihy, o ich vrátenie a uhradenie zápisného na rok 2019.

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom, exkurzie,
besedy, súťaže v apríli – septembri 2019
31. január 2019 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Exkurzia žiakov 1. ročníka ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec:
- prehliadka knižnice,
- prehliadka pamätnej izby,
- prečítanie rozprávky od Ann Rocardovej – Ježibaba Eulália:
4. apríl - Slávnostné pasovanie žiakov druhých ročníkov zo
ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec do „Cechu správneho čitateľa
Obecnej knižnice v Čiernom“
Slávnostný deň nastal pre druháčikov zo ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný
koniec vo štvrtok 4. 4. 2019, kedy do obecnej knižnice zavítala
Jeho kráľovská výsosť kráľ Gregor. V krátkom období knižnicu
navštívil už druhýkrát. Jeho návšteva bola pre druháčikov veľkou
udalosťou. Nastúpení nedočkavo čakali na slávnostné fanfáry,
príchod kráľa a dvorných dám. Od pani knihovníčky sa dozvedeli
všetky informácie potrebné pre správneho čitateľa.
V úvode sa deti Jeho kráľovskej výsosti a vzácnym hosťom
predstavili svojím bohatým programom, ktorý si pripravili pod
vedením svojich pani učiteliek. Po sľube a pasovaní si každý
druháčik prevzal čitateľský preukaz a malý darček. Prečítaním
čitateľskej prísahy kráľom Gregorom sa slávnostný akt pasovania
druhákov do „Cechu správneho čitateľa Obecnej knižnice
v Čiernom“ skončil. Deti boli v závere pozvané do komnaty
hojnosti, v ktorej ich čakalo malé občerstvenie. Na pamiatku sa
zvečnili s celým kráľovským dvorom a domov si odniesli aj
vypožičané knihy.
Za spoluprácu ďakujem pani učiteľkám Zuzane Fonšovej a Janke
Baculovej, deťom zo ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec: Ondrejovi
Michnáčovi, Viktórii Koperovej, Barborke Tatarkovej, Viktórii
Ganderákovej a Marekovi Fonšovi.
10. apríl - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Exkurzia detí z MŠ Čierne-Ústredie, tretia trieda.
Program:
- prehliadka knižnice a pamätnej izby, spoznávanie starých
predmetov,
- prečítanie rozprávky od Ann Rocardovej – Ježibaba Eulália:
Tajomný recept,

- zábavno-vedomostný test o prečítanej rozprávke,
- vyhodnotenie a oceňovanie sladkou odmenou.
Počet detí: 23, vyučujúce: Anna Krellová, Marcela Zvercová,
Marta Vyšlanová
„Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje predstavivosť.“ Alan Bennett
Dôkazom tejto myšlienky bola i návšteva obecnej knižnice
v Čiernom, ktorej sa naši predškoláci zúčastnili 10. apríla 2019.
Podnetom na zapojenie predstavivosti neboli len knihy, o ktorých
nám pani knihovníčka pútavo rozprávala, ale aj prezeranie
pamätnej izby. Všetci sme boli nadšení i prekvapení zároveň,
keď sme si uvedomili, aký bol život v minulosti odlišný od toho
dnešného. Jeho bohatstvo nespočívalo v blahobyte či prepychu,
ale bola to tvrdá práca, viera, láska a spolupatričnosť, ktoré
vytvárali jeho osobité čaro.
Ďalším dielikom vytvárajúcim nezabudnuteľný deň bolo
podmanivé čítanie rozprávky o ježibabe Eulálii, skladanie puzzle
a zábavný vedomostný test.
Veríme, že aj vďaka tomuto dňu si deti budú obecnú knižnicu
pamätať nie ako miestnosť plnú kníh, ale miesto, kde sa otvárajú
dvere do sveta minulosti, fantázie a snov.
Jaroslava Kráľová
6. máj - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Exkurzia detí z MŠ Čierne-Vyšný koniec, veľká trieda.
Program:
- prehliadka knižnice,
- prehliadka a história pamätnej izby,
- spoznávanie predmetov z pamätnej izby a ich použitie,
- prečítanie rozprávky od Ann Rocardovej – Ježibaba Eulália:
Tajomný recept,
- vedomostný test o prečítanej rozprávke,
- vyhodnotenie a oceňovanie sladkou odmenou.
Počet detí: 22, vyučujúca: Lenka Najdeková
6. máj - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Exkurzia detí z MŠ Čierne-Vyšný koniec, zmiešaná trieda.
Program:
- prehliadka knižnice,
- ukáž, čo vieš (recitovanie, spievanie),
- prehliadka a história pamätnej izby,

str.23

ČAS

- spoznávanie predmetov z pamätnej izby a ich použitie,
- prečítanie rozprávky od Ann Rocardovej – Ježibaba Eulália:
Tajomný recept,
- vedomostný test o prečítanej rozprávke,
- vyhodnotenie a oceňovanie sladkou odmenou.
Počet detí: 22, vyučujúca: Renáta Cyprichová
7. máj - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Exkurzia detí z MŠ Čierne-Vyšný koniec, stredná trieda.
Program:
- prehliadka knižnice,
- ukáž, čo vieš (recitovanie, spievanie),
- prehliadka knižnice a pamätnej izby,
- prečítanie rozprávky od Ann Rocardovej – Ježibaba Eulália:
Tajomný recept,
- obsah prečítanej rozprávky,
- vyhodnotenie a oceňovanie sladkou odmenou.
Počet detí: 15, Vyučujúca: Mária Jurgová

kultúra a šport

knižnice deti odchádzali so sladkou odmenou spokojné,
obohatené o nové zážitky.
Lenka Najdeková
11. september - Exkurzie v Obecnej knižnici v Čiernom
V tento deň, presne celé dopoludnie, patril vzácnym
návštevníkom v Obecnej knižnici v Čiernom. To prišli pozrieť pani
knihovníčku deti z MŠ Čierne-Vyšný koniec.
Najskôr to bola stredná trieda s pani učiteľkou Andreou
Šulganovou, potom veľká trieda s pani učiteľkami Renátou
Cyprichovou a Michaelou Berčákovou, no a nakoniec deti
z veľkej triedy s pani učiteľkou Janou Lašovou a Boženou
Frollovou.
Deti si prehliadli knižnicu aj pamätnú izbu, dozvedeli sa čo-to
o niektorých vystavovaných predmetoch a pani knihovníčka
dodržala všetko, čo sľúbila na začiatku. Bolo to aj prečítanie
príbehu o ježibabe Eulálii, ktorá uniesla pani učiteľku, otázky
a odpovede a aj rozprávka O Maťkovi a Kubkovi. Pri odchode si
každý zaslúžil sladkú odmenu. Spolu detí: 52

Návšteva knižnice
6. a 7. mája 2019 deti z veľkej, zmiešanej a strednej triedy spolu
s pani učiteľkami Materskej školy Čierne-Vyšný koniec navštívili
Obecnú knižnicu v Čiernom. Po vstupe do knižnice nás milá pani
knihovníčka Ivetka Bobulová privítala a zoznámila s priestorom
knižnice. Ukázala, ktoré oddelenia sú určené pre deti a ktoré pre
dospelých. Oboznámila nás aj s postupom pri požičiavaní kníh,
ako správne s knihami zaobchádzať. Pani knihovníčka si
pripravila aj prezentáciu predmetov z kysuckej izby, ktorá sa
nachádza v knižnici. Deti si vyskúšali, ako sa kedysi sedelo
v školskej starodávnej lavici, spoznali nový hudobný nástroj –
harmónium. Pani knihovníčka deťom ukázala aj to, ako kedysi
vyzerala práčka a ako sa v nej pralo oblečenie. Po prehliadke
predmetov z kysuckej histórie deti čakalo čitateľské okienko,
v ktorom si vypočuli krásnu rozprávku o ježibabe Eulálii. Detičky
pozorne počúvali a odpovedali na otázky. Po príjemnej návšteve

Pripravujeme
-

nové knižné tituly, časopisy pre svojich čitateľov: Fifík, Fľak,
Včielka, Kamarát, Kysuce, Marianne, Nový čas bývanie,
Praktická žena Kreativ,
- exkurzie, besedy, prednášky,
- výtvarnú súťaž pre deti materských a základných škôl na
tému Jeseň je tu.
Svojim čitateľom prajem dobrý zrak, záujem o knihy, veľa zdravia
a dobrej nálady.
Teším sa na vašu návštevu.
Vaša knihovníčka
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v Čiernom.
Kontakt: 041/4373 183, Email: bobulova.iveta@azet

ČIERNE víťazom tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár Kysuckého triangla
gulášom a skalitskými špecialitami od p. Mikulovej sa vo výbornej
tenisovej atmosfére úporne bojovalo od 08.00 do 16.30 na troch
kurtoch o víťaza už prestížneho a kvalitného turnaja medzi
obcami horných Kysúc.
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:
Čierneho II – v zložení Vlado Mikula a Dávid Jurga
Skalitého I – v zložení Braňo Čanecký a Jozef Papík
Skalitého III – v zložení Ľubo Mikula a Jozef Cerchlan

V krásnom tenisovom areáli Skalité-Trojmedzie sa 7. 9. 2019
uskutočnil 3. ročník tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár
Kysuckého triangla. Za dobrého tenisového počasia s výborným
burčiakom z Mikulova, špeciálnym čierňanským – Najdekovým –

Výsledky finálových zápasov:
Skalité I – Čierne II 0 : 2
Skalité III – Čierne II 0 : 2
Skalité III – Skalité II 2 : 1
Výsledné poradie:
1. Čierne II – Vlado Mikula, Dávid Jurga
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2. Skalité III – Ľubo Mikula, Jozef Cerchlan
3. Skalité I – Braňo Čanecký, Jozef Papík
4. Svrčinovec I – Tibor Jurišta, Anton Kulla
5. Svrčinovec II – Štefan Cyprich, Rudo Cyprich
6. Čierne III – Milan Jurga, Peter Jurga
7. Skalité II – Robo Horeličan, Igor Kamenišťak
8. Čierne I – Patrik Jurga, Peter Večerek
9. Svrčinovec III – Viliam Tlelka, Marián Kubišta

Víťazom 3. ročníka o putovný pohár Kysuckého trianglu sa stalo
družstvo Čierneho. Blahoželáme! Skončila nadvláda Skalitého,
víťaza 1. a 2. ročníka?

kultúra a šport

Družstvá boli na záver turnaja odmenené osobne starostami obcí
Kysuckého triangla – Skalitého – p. Jozefom Cechom,
Svrčinovca – p. Renátou Majchrákovou – peknými vecnými
cenami, víťaznými pohármi a diplomami, ktoré venovali miestni
sponzori. Starosta Čierneho p. Pavol Gomola v tom čase viedol
športovú delegáciu na medzinárodnej olympiáde partnerských
obcí vo Vendryně.
Poďakovanie za úspešný tretí 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.
J. B.

Tréner Privarčák: Tí, ktorí sa futbalu rozumejú, uznali, že ho vieme hrať

Druhé miesto mužov ŠK Čierne v piatej lige v minulej sezóne
bolo najlepším umiestnením za posledné roky. „Bolo to pekné,
druhí sme ešte neskončili. Rok predtým sme skončili tretí a druhú
priečku sme po všetkých trampotách so zraneniami ani
neočakávali,“ priznal Jozef Privarčák, tréner A-tímu ŠK Čierne.
Rozprávali sme sa s ním nielen o sezóne 2019/2020, ale aj
o letnej príprave či aktuálnom súťažnom ročníku.
Druhú priečku sa vám podarilo obsadiť napriek všetkým
spomínaným zraneniam. Ako to mohlo vyzerať, keby bol
káder v plnej sile?
Víťaza z Kysuckého Nového Mesta by sme ešte trošku
ponaháňali. Ale, žiaľ, na začiatku odskočili na veľký rozdiel bodov
a potom to už nebolo možné dohnať. No našou hrou
a predvedenými výkonmi, či už doma, alebo vonku, sme
nesklamali fanúšikov. Tí, ktorí sa rozumejú futbalu, uznali, že ho
vieme hrať. A chalani si to na ihrisku patrične užívali.
Čím si vysvetľujete popredné umiestnenie?
Zakladáme si na dobrom kolektíve. Sme dobrá partia, veď
niektorí chalani sú pohromade už niekoľko rokov. To je základný
kameň úspechu – mužstvo je dlho spolu, vieme, čo chceme hrať,
trénujeme to a opakovane hráčom prízvukujem, že takto chceme
hrať. To bol základ úspechu.
Cez leto ste posilnili, prišlo viacero nových, mladých
hráčov...

Potrebovali sme posilniť káder, lebo v poslednom období nám
z dorastu neprišiel nik. O futbal medzi mladými nie je záujem.
Takže sme to vyriešili takto a doviedli sme na hosťovanie viacero
futbalistov. Sú kvalitnými hráčmi, čo ukázali už v úvode súťaže.
Určite zamiešajú karty, na určitých postoch vznikne konkurencia.
A to bol hlavný dôvod, prečo sme ich zobrali.
Ktoré posty boli najpálčivejšie? Brankársky?
Už dávnejšie som vravel, že nechcem hľadať brankára. Lukáš
Ihnatišin nám však oznámil, že ide študovať do zahraničia, tak
sme museli pristúpiť k tomuto kroku. A Majo Krišica predsa len už
má svoj vek. Aj keď stále ukazuje, že má kvalitu, a prehovárame
ho, aby ešte ostal pri mužstve. Bolo však dôležité zohnať
druhého brankára. Michala Sandanusa sme si vytypovali práve
na Lukášovo odporúčanie. Súhlasil s hosťovaním a pomôže nám.
Podarilo sa udržať Petra Pučeka, ktorý spoločne s Romanom
Balážom tvorí obávanú kanoniersku dvojicu.
Na to tam sú, aby dávali góly. Ja som len rád, že to nestojí iba na
Romanovi. Peťo je dobre trénovaný, prešiel akadémiou MŠK
Žilina a góly dávať vie. Práve tými najviac pomáha mužstvu.
Ste spokojný s letnou prípravou?
Nebolo na ňu veľa času, lebo hneď po sezóne sme sa rozpŕchli
na dovolenky. Zvykli sme v lete organizovať turnaj, ale tento rok
sme ho zrušili a namiesto toho sme zohrali zápas
s Námestovom. K tomuto kroku sme pristúpili, pretože viacero
hráčov je z Čadce, zo Žiliny, zo širšieho okolia. Počas turnaja by
na štadióne strávili celý deň, medzi zápasmi sú dlhé prestoje.
Takto si najskôr zahrali starí páni a po nich sme my odohrali
kvalitný zápas s atraktívnym súperom.
V úvode ste spomínali, že dva roky po sebe obsadil
čierňanský tím najskôr tretie, potom druhé miesto. Takže
matematika teraz velí prvú priečku, nie?
Toto je skôr otázka na vedenie klubu. Ja chcem vyhrať každý
zápas a rovnako je to aj v tejto sezóne. Kto ma pozná, vie, že
som víťazný typ a nerád prehrávam. Určite teda nepoľavíme, no
uvidíme, čo sa bude diať. Pred nami je veľa zápasov.
Ktoré tímy by v piatej lige mohli hrať o vrchol tabuľky?
Minulý rok hrala vynikajúco Vysoká, ktorá má aj tento rok dobrý
káder. Podľa súpisky vyzeralo dobre aj Višňové, navyše, oni už
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vopred avizovali, že chcú postúpiť. Predmier zobral nových,
mladých, ale aj skúsených hráčov, ktorí hrali ligu. Môže však
vyskočiť hocikto. Každý začína od nuly a bič plieska až na konci.
Uvidíme, kto postúpi do vyššej súťaže.
Nedá mi neopýtať sa na 1. kolo Slovenského pohára. Čo sa
udialo v Starej Bystrici?
Mužstvo bolo na tento zápas dobre pripravené. Domáci však mali
kus šťastia a my sme zahodili veľmi veľa šancí. Keby bol
výsledok 10 : 2 pre Čierne, tak nikto nič nepovie. Dokonca sme
zahodili penaltu... Jednoducho, asi prišiel smolný zápas. Dúfam,
že sme si to vybrali a ostane to len pri jednom smolnom zápase.
Posledný zápas jesene odohráte 27. októbra doma proti
Skalitému. Pôjde opäť o klasické derby?

kultúra a šport

Kto žije v skalitskej doline, vie, že ten zápas je vždy nad
očakávania. Každý chce vyhrať. V poslednej dobe kraľujeme my,
Skaliťania však určite nebudú skladať zbrane a budú nám chcieť
oplatiť prehry z posledných rokov. Za seba poviem, že určite
pôjdeme na víťazstvo. Bodaj by body ostali doma. Divák si určite
príde na svoje. Som rád, že ľudia chodia na naše zápasy
v peknom počte. A nielen domáci z Čierneho, ale aj z okolitých
obcí. Viacerí mi vravia, že hráme pekný futbal a to trénerské
srdce poteší. Lebo chalanov učím nie kopať do lopty, ale hrať
futbal. A to ma teší, že hráme futbal.
Mgr. Dominika Mariňáková

Výstup na Elbrus
Vrch Elbrus v pohorí Kaukaz nepatrí medzi „komerčné“ hory.
Napriek tomu, že ho niektorí považujú za najvyšší vrchol Európy
(5 642 m n. m., nachádza sa na hranici kontinentov medzi
Európou a Áziou, pozn. aut.), výraznejší „cveng“ majú skôr Mont
Blanc či Matterhorn. Trojicu Čierňanov však oslovila práve
euroázijská päťtisícovka a na začiatku tohtoročného leta sa
rozhodli, že ju zdolajú.
Na výstup trénovali
„Nápad dobyť Elbrus sa zrodil minulý rok v mojej hlave po
výstupe na Mont Blanc,“ prezrádza iniciátor Ľuboslav Gomola.
Spolu s ním sa na cestu na východ vydali František Kordek
a Michal Truchlik.
„Bola to naša prvá väčšia zahraničná akcia, predtým sme dali len
pár slovenských kopcov. Uvedomovali sme si však, že je to príliš
veľký kopec na to, aby sme ho podcenili. V takej nadmorskej
výške je o 40 percent menej kyslíka a človek sa tam pohybuje
ako spomalený film. Prejde päť krokov a musí sa vydýchať. Preto
sme tri mesiace predtým začali všetci viac behávať, bicyklovať,
cez víkend chodiť na kopce,“ priblížil Gomola prípravu na výstup.
Zasiahla výšková choroba
Na vrchole Elbrusu napokon zapózovali so slovenskou aj
čierňanskou vlajkou. Žiaľ, len dvaja z troch. „Fera Kordeka vo
výške 5-tisíc metrov poslala výšková choroba naspäť do
základného tábora. Pre mňa bolo stáť na vrchole nečakané. Sám
som to chcel počas výstupu dvakrát otočiť a vrátiť sa. Najskôr vo
výške 4 500 metrov kvôli omrzlinám, keď podľa predpovede malo
byť v deň výstupu mínus 27 stupňov. A druhýkrát vo výške 5 300
metrov, keď sa mi hrozne motala hlava z výškovej choroby.
Nejako to však povolilo, tak sme to skúsili a posledných 340
výškových metrov sme po malých krôčikoch šliapali dve hodiny,“
opisuje Gomola náročné podmienky a výkon.
„Dohromady, hore aj dolu, to trvalo okolo pätnásť hodín. Tieto
vysoké kopce sa vždy robia s aklimatizáciou a my sme ju mali
celkom dobrú. Päť dní pred výstupom sme dali výšky 3 500 až
4 500 metrov,“ dodáva.

Odmenou slovenské jedlo
Čierňania strávili v Rusku dovedna dva týždne, počas ktorých
túto krajinu zažili aj z pozície turistov: „Najskôr sme si počas
dvoch dní pozreli Moskvu, teda tú bohatšiu časť Ruska. Potom
sme už smerovali do tých chudobnejších, do KabardskoBalkarska, oblasti pod Elbrusom. Akoby sa tam pred 50 rokmi
zastavil čas. Ale o to krajšia je tam príroda, doliny plné divokých
koní, turov, sysľov a ďalších zvierat. To všetko sme stihli pozrieť
po výstupe ako odpočinkové túry.“
Zaslúženou odmenou po návrate nebol tekutý mok, ale niečo iné.
„Odmenou pre nás bolo, keď sme po dvoch týždňoch zase okúsili
slovenské jedlo,“ prezradil s úsmevom Ľuboslav Gomola.
A kam sa trojica športových kamarátov vyberie najbližšie?
„Keďže sme sa len nedávno vrátili z Kaukazu, zatiaľ nemáme
konkrétne plány. Zo zahraničných kopcov nás však láka
Matterhorn či Kilimandžáro, časom možno niečo nad šesťtisíc
metrov,“ uzavrel Gomola.
Mgr. Dominika Mariňáková

Vľavo Ľ. Gomola, vpravo M Truchlík
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Manželstvo uzatvorili...
V obci:
Milan Belej – Božena Miková, Miroslav Priečko
– Veronika Trembošová, Ľubomír Švábik –
Viera Kullová, Martin Buchta – Monika Vranová,
Michal Mustakov – Adriána Hajtmanová, Lukáš
Maslík – Katarína Moravcová, Miroslav Rokyčák
– Michaela Kopecká, Ing. Pavol Poliak –
Barbora Tatarková, Milan Kubalík – Mária
Mikulová, Roman Gerat – Mgr. Miroslava
Polačková, Ján Štefko – Anna Grochalová,
Maroš Jašurek – Dana Jurgová, Bc. Jozef
Kristek – Pavlína Garajová, Filip Kaňa –
Stanislava Jurgová, Lukáš Briš – Denisa
Kadelová

spoločenská rubrika

Prišli na svet...
Karolína Jurgová, Zina Surovková,
Sebastian Mikoláš, Filip Capek, Artur
Jurga, Laura Budošová, Bibiana Šnircová,
Jasmína Kužmová, Šimon Liška, Tomáš
Gavlas, Jakub Kubalík, Katarína Bazgerová,
Sabína Majáková, Damián Priečko,
Katarína Krajňáková, Jakub Kopera, Adam
Jurčík, Lucia Škorvagová,
Natália Špilová,
Lilien Kuricová,
Patrik Padyšák,
Tamara Baštová

Mimo obce:
Mário Cyprich – Martina Stráňavová, Bc. Ľuboš
Smolen – Tatiana Grečmalová, Václav
Závěšický – Ing. Silvia Gerátová, Ing. Peter
Širanec – Darina Urbaníková, Marek Harangozó
– Dagmara Krkošková

Navždy nás opustili...
Štefánia Kuchárová, Margita Jurgová, Agnesa Priečková, Ľudmila Krkošková,
Anna Mojáková, Jozef Krenžel, Mgr. Marta Ganderáková, Pavel Benko,
Ján Halúska, Anna Čepcová, Jozef Nekoranec, Agnesa Ďurkáčová,
Ján Jurga, Michal Truchlík, Anna Gelačáková, Rudolf Rypák,
Emília Tomicová, Pavol Zvardoň
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Právne rady
JUDr. PhDr. Peter Strapáÿ, PhD, advokát

teda môže súd výnimoþne priznaĢ aj spätne, maximálne však na
dobu 3 rokov a musia tu byĢ dôvody, pre ktoré ste objektívne
nemohli žiadaĢ priznanie práva na výživné skôr. V prípade, že
existenciu dôvodov, ktoré vám v podaní návrhu bránili, nepreukážete, súd môže priznaĢ výživné len odo dĖa zaþatia súdneho
konania.
Známa si zobrala pôžiÿku a ja som ruÿiteđom, priÿom známa
tento dlh nespláca a banka vyzvala na úhradu dlhu mėa. Ako
mám Ĉalej postupovaģ?

Koniec lehoty na podanie odvolania pripadá na víkend, je
možné podaģ odvolanie v pondelok?
Lehota je súdom alebo zákonom ustanovený þasový úsek na
vykonanie úkonu. Do plynutia lehoty urþenej podĐa dní sa nezapoþítava deĖ, keć nastala skutoþnosĢ urþujúca zaþiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo deĖ pracovného pokoja, je posledným dĖom lehoty najbližší nasledujúci pracovný
deĖ. Na základe uvedeného bude posledným dĖom lehoty na
podanie odvolania pondelok. Lehota je zachovaná, ak sa v posledný deĖ lehoty urobí úkon na súde alebo sa podanie odovzdá
orgánu, ktorý má povinnosĢ ho doruþiĢ; to platí aj vtedy, ak je
podanie urobené elektronickými prostriedkami a doruþené súdu
mimo pracovného þasu.
Je možné stiahnutie návrhu na rozvod manželstva?
V súlade s § 29 ods. 1 CMP platí, že navrhovateĐ môže poþas
konania zobraĢ návrh na zaþatie konania späĢ, a to celkom alebo
sþasti. Ak je návrh stiahnutý celkom, súd konanie zastaví. Ak je
návrh stiahnutý sþasti, súd konanie v tejto þasti zastaví. Ustanovenie § 95 CMP upravuje urþité špecifiká v súvislosti so stiahnutím návrhu v rámci prebiehajúceho konania o rozvod manželstva
a síce, ak navrhovateĐ vzal návrh späĢ, súd konanie nezastaví,
ak druhý manžel so stiahnutím návrhu nesúhlasí. Súhlas druhého manžela sa nevyžaduje, kým mu návrh na rozvod manželstva
nebol doruþený. Za predpokladu, že návrh na rozvod manželstva
už vášmu manželovi doruþený bol, na základe vyššie uvedeného
platí, že v prípade jeho stiahnutia bude súd zisĢovaĢ, þi s týmto
postupom váš manžel súhlasí. Ak bude súhlasiĢ, konanie sa
zastaví.
Môžem žiadaģ výživné spätne od narodenia dieģaģa doteraz,
keĈ má už 5 rokov?
V zmysle zákona o rodine výživné pre maloleté dieĢa možno
priznaĢ najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dĖa zaþatia
konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteĐa. Výživné

Ruþenie slúži na zabezpeþenie pohĐadávky veriteĐa, t. j., veriteĐ
môže plnenie požadovaĢ od vás a nemusí podávaĢ na súd žalobu priamo na dlžníka. Rozhodnutie je na veriteĐovi. Ak vás banka
vyzvala, aby ste dlh uhradili, mali by ste tak urobiĢ, pretože inak
môže žalovaĢ aj vás. Ak uhradíte dlh za vašu známu, potom
môžete túto sumu vymáhaĢ priamo od dlžníka, teda od známej.
Rovnako disponujete všetkými právami, ktoré mal aj dlžník, teda
môžete napríklad namietaĢ premlþanie.
þo musí obsahovaģ žaloba, ktorú podávam na súd?
Žaloba je procesný úkon, ktorým sa uplatĖuje právo na súdnu
ochranu ohrozeného alebo porušeného práva. V žalobe sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie oznaþenie strán,
pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutoþností, oznaþenie
dôkazov na ich preukázanie a žalobný návrh (þoho sa žalobca
domáha). Medzi všeobecné náležitosti podania patrí: ktorému
súdu je urþené podanie, kto ho robí, ktorej veci sa týka, þo sa
ním sleduje a podpis. Opísanie rozhodujúcich skutoþností nemožno nahradiĢ odkazom na oznaþené dôkazy. Fyzická osoba
sa v žalobe oznaþuje menom, priezviskom, adresou trvalého
pobytu alebo pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikaþným údajom.
Kedy mám nárok na náhradné výživné?
Na náhradné výživné je nárok v prípade, že povinná osoba si
neplní vyživovaciu povinnosĢ v plnej výške, v lehote a spôsobom
urþeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od
splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekuþné konanie
trvá najmenej tri mesiace od doruþenia návrhu na vykonanie
exekúcie na exekuþný súd. Náhradné výživné sa poskytuje vo
výške urþenej právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom
schválenej dohody, najviac však vo výške 1,2-násobku sumy
životného minima pre nezaopatrené dieĢa.
Môžem zrušiģ darovaciu zmluvu?
Ako obdarovaný, tak aj darca môžu za urþitých podmienok vrátiĢ,
prípadne žiadaĢ vrátenie daru. PodĐa Obþianskeho zákonníka je
obdarovaný oprávnený vec vrátiĢ, ak má nedostatky, na ktoré ho
darca neupozornil pri ponuke daru, þo bol v zmysle zákona povinný urobiĢ. Darca zas môže žiadaĢ vrátenie daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo þlenom jeho rodiny tak, že tým
hrubo porušuje dobré mravy. Môže ísĢ napríklad o fyzické násilie,

