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BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ
Vianočný príhovor starostu ...
Milí spoluobčania,
nastávajúce vianočné sviatky sú príležitosťou pre každého
z nás na hlboké duchovné zamyslenie i na osobnú meditáciu.
Tohtoročné Vianoce budú iné, zvláštne. Dejiny ich budú veľmi
často spomínať.
Epidémia COVID-19 je tu už niekoľko mesiacov. Zachvátila
celý svet. Všetci cítime, že niečo nie je v poriadku. Boh dal
každému z nás rozum a slobodnú vôľu, zároveň nám dal aj
návod, ako máme žiť – Desatoro. Viacerí hovoria, že choroba
COVID-19 je dôsledkom zlyhania ľudstva ako celku.
Ľudstvo je choré – porušilo rovnováhu. Život už nikdy
nebude taký ako predtým. Preto všetci potrebujeme novú
nádej, silu a vnútorný pokoj.
Staršia generácia si určite pamätá historickú návštevu

ROKOVALO OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
19. novembra 2020 sa konalo obecné
zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. berieme na vedomie:
1. Správu o práci obecnej rady.
2. Správy o výchovno-vyučovacích

výsledkoch škôl a školských zariadení
v školskom roku 2019/2020.
3. Správu o vykonaní testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia
COVID-19 v našej obci.
4. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. 12. 2019.
5. Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok
2019.
6. Informáciu starostu obce o schválenom projekte: Cyklocestou k historickému pohraničnému pevnostnému
systému Šance-Valy.
7. Lávka na Trojmedzí – informácie starostu obce o ďalšom postupe nášho
cezhraničného partnera Gmina Istebna.
8. Informácie starostu obce o dokončení
opráv miestnych komunikácií v obci.
9. Informácie starostu obce o výstavbe
športovej haly.
10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k úprave rozpočtu obce č. 3/2020.
11. Žiadosť MUDr. Martina Nehaja s manželkou, A. Bernoláka 2051/6, Čadca,
o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – Pavľoškov.
II. schvaľuje:
1. Program

rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení:
2

Svätého Otca Jána Pavla II., ktorý navštívil bývalé ČeskoSlovensko. Sv. Otec v úvodnom pozdrave vyslovil dve krásne
slová: „Nebojte sa!“ Tieto dve slová vrátili mnohým dôstojnosť, ľudskosť, dôveru, slobodu...silu opätovne žiť.
Aj dnes malý Ježiško sa k nám prihovára a volá: „Nebojte
sa, poďte ku mne.“
Vážení občania, nesmieme sa obávať o svoju budúcnosť.
Nie je to náhoda, že sme tu, že tu dnes žijeme. Tak to malo byť,
tak sa to malo stať.
Milí spoluobčania, prajem vám dobré zdravie, lásku
a porozumenie v rodine, vzájomnú úctu, dobrých susedov
a veľa, veľa Božích milostí.
Nebojme sa – Boh nás nikdy neopustí. Je tu s nami, v každej
rodine, pri každom z nás. Radujme sa. To vám úprimne želám
spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva a zamestnancami Obecného úradu v Čiernom.

Mgr. Peter Najdek, Peter Putyra, Milan
Jurga.
3. Ú p r a v u r o z p o č t u o b c e Č i e r n e
č. 3/2020.
4. Výsledky hospodárenia obce Čierne
za I. polrok 2020.
5. Monitorovaciu správu programového
rozpočtu za I. polrok 2020.
6. Konsolidovanú účtovnú závierku za
rok 2019 bez výhrad.
7. Výsledky hospodárenia príspevkovej
organizácie TES Čierne za I. polrok
2020.
8. Odkúpenie pozemku pod dotláčaciu
stanicu pitnej vody pre osadu Sihelky,
a to parcely č. KNC 5684/5 les s výmerou 40 m2 v cene 10 €/1m2.
9. Odpredaj pozemku č. KNC 4732/10,
ostatná plocha s výmerou 11 m2 v katastrálnom území Čierne, vedeného
na LV 2830, z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
noviel žiadateľovi Jánovi Kubalíkovi,
bytom Čierne č. 579, 023 13, a manželke Kataríne Kubalíkovej, bytom
Čierne č . 710, 023 13, za cenu
10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok bude slúžiť ako súčasť prístupu
k pozemkom žiadateľa a výmera pozemku je malá a pre obec z hľadiska
jeho situovania nevyužiteľná.
10. Odpredaj pozemku č. KNC 4804/15
zastavaná plocha s výmerou 85 m2
v katastrálnom území Čierne, vedeného na LV 2830, z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení noviel žiadateľovi Alexandrovi Šimekovi, bytom Čierne č. 83,
023 13, za cenu 10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa a výmera pozemku
je malá a pre obec z hľadiska jeho situovania nevyužiteľná.
11. Zámer odpredať pozemok, a to podiel

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

1/32 v parcele č. KNC 2557, záhrada
s výmerou 978 m2, vedený na LV 8132
v k. ú. Čierne, z dôvodu osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení noviel žiadateľovi Rastislavovi
Grochalovi, bytom Čierne 792. Výmera podielu je 31,56 m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že z výmery pozemku 978 m2 vlastní žiadateľ
947,44 m2, čím je vlastníkom väčšinovým, a zároveň celý pozemok susedí
s pozemkom žiadateľa.
12. Členov rady školy v Materskej škole
Čierne-Ústredie p. Petra Putyru, p. Jána Ďuricu, Mgr. Pavla Kullu a Mgr. Renátu Šubíkovú.
13. Zmluvu o zriadení vecného bremena
uzatvorenú podľa § 151n až § 151p
Občianskeho zákonníka medzi Stredoslovenskou distribučnou, a. s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
a obcou Čierne v súvislosti s realizáciou stavby: Čierne – Za Čerchľou –
zahustenie TS Za Čerchľou.
Uloženie a umiestnenie elektrického
vedenia NN – zem na časti pozemku
KNC č. 4783/5, zastavaná plocha s výmerou 1 217 m2 v rozsahu dielu č. 2
s výmerou 264 m2, vyznačenom v GP
č. 202- 85/2018 v k. ú. Čierne.
Uloženie a umiestnenie elektrického
vedenia VN – zem na časti pozemku
KNE č. 7003/1, ostatné plochy s výmerou 1 601 m2 v rozsahu dielu č. 13
s výmerou 350 m2, vyznačenom v GP
č. 202-85/2018, a pozemku č. KNC
3573/8, ostatné plochy s výmerou
2 980 m2 v rozsahu dielu č. 1 s výmerou 30 m2, vyznačenom v GP č. 20285/2018 v k. ú. Čierne.
14. Žiadosť o úpravu rozpočtu Základnej
školy s MŠ Čierne-Vyšný koniec –
presun fin. prostriedkov z prevádzky
na mzdy a odvody vo výške 4 000 €
(podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003
Z. z.).
15. Žiadosť o úpravu rozpočtu Základnej
školy Čierne-Ústredie – presun finanČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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čných prostriedkov z prevádzky na
mzdy a odvody vo výške 1 500 € (podľa
§ 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z.).
III. neschvaľuje:
1. Žiadosť

p. Pavla Mariňáka, Čierne
č. 993, o preplatenie nájmu za parcelu
č. EKN 1730, nakoľko uvedená parcela

nie je v užívaní obce.
p. Pavla Mariňáka, Čierne
č. 993, o výmenu pozemku č. EKN 1730
s v ýmerou 465 m2 za pozemok
č. CKN 118, ktorý je vo vlastníctve obce.
3. Žiadosť p. Mgr. Lenky Gajdičiarovej,
Čierne č. 141, o zníženie nájmu za nebytový priestor – prevádzka kozmetického salóna počas trvania obmedzení.

III. žiada:

2. Žiadosť

1.

Svojho cezhraničného partnera Gminu Istebna o jasné stanovisko k navrhnutej výstavbe lávky na Trojmedzí.

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Výsledky testovania obyvateľov na ochorenie COVID - 19 v obci Čierne
1. kolo testovania sa uskutočnilo
v dňoch 31.10.2020 a 1.11.2020
v čase od 7:00 do 22:00 hod.
Odberné miesto č. 1. – budova Obecného
úradu
Sobota 31.10.2020 – 589 testovaných
osôb, z toho 16 osôb s pozitívnym
výsledkom.
Nedeľa 01.11.2020 – 276 testovaných
osôb, z toho 13 osôb s pozitívnym
výsledkom.
Odberné miesto č. 2. – budova Základnej
školy – Ústredie
Sobota 31.10.2020 – 669 testovaných
osôb, z toho 19 osôb s pozitívnym
výsledkom.
Nedeľa 01.11.2020 – 206 testovaných
osôb, z toho 4 osoby s pozitívnym
výsledkom.
Odberné miesto č. 3. - budova Základnej
školy – Vyšný koniec

Sobota 31.10.2020 – 533 testovaných
osôb, z toho 16 osôb s pozitívnym
výsledkom.
Nedeľa 01.11.2020 – 251 testovaných
osôb, z toho 8 osôb s pozitívnym
výsledkom.
Celkovo bolo v našej obci testovaných 2 524 osôb, z nich malo 76
pozitívny výsledok.
2. kolo testovania sa uskutočnilo
v dňoch 7. 11. 2020 a 8. 11. 2020 v čase
od 8.00 hod. do 20.00 hod.
Odberné miesto č. 1. – budova Obecného
úradu
Sobota 07. 11. 2020 – 566 testovaných
osôb z toho 5 osôb s pozitívnym výsledkom.
Nedeľa 08. 11. 2020 – 264 testovaných
osôb z toho 3 osoby s pozitívnym vý-

sledkom.
Odberné miesto č. 2. – budova Základnej
školy – Ústredie
Sobota 07. 11. 2020 – 555 testovaných
osôb z toho 3 osoby s pozitívnym výsledkom.
Nedeľa 08. 11. 2020 – 219 testovaných
osôb z toho 3 osoby s pozitívnym výsledkom.
Odberné miesto č. 3. - budova Základnej
školy – Vyšný koniec
Sobota 07. 11. 2020 – 616 testovaných
osôb z toho 5 osôb s pozitívnym výsledkom.
Nedeľa 08. 11. 2020 – 268 testovaných
osôb z toho 2 osoby s pozitívnym výsledkom.
Celkovo bolo v našej obci testovaných 2488 osôb, z toho malo 21
pozitívny výsledok.

KALENDÁR VÝVOZU TRIEDENÉHO ODPADU
na rok 2021 (sklo, plasty, VKM, obaly z kovu)
VYŠNÝ KONIEC

NIŽNÝ KONIEC

12. 1. 2021
16. 2. 2021
9. 3. 2021
13. 4. 2021
11. 5. 2021
15. 6. 2021
20. 7. 2021
24. 8. 2021
21. 9. 2021
26. 10. 2021
23. 11. 2021
14. 12. 2021

13. 1. 2021
17. 2. 2021
10. 3. 2021
14. 4. 2021
12. 5. 2021
16. 6. 2021
21. 7. 2021
25. 8. 2021
22. 9. 2021
27. 10. 2021
24. 11. 2021
15. 12. 2021

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Rozvoz vriec: marec, jún, september a december 2021
KOMUNÁLNY ODPAD
Vývoz komunálneho odpadu bude prebiehať každý nepárny týždeň vo štvrtok a v piatok od skorých ranných hodín.
Zvoz v osadách U Strýčkov, U Budoši, U Širanca, U Pavľackov, U Straneviaka, U Mariniaka, U Miškov a U Stašov v stredu
každý nepárny týždeň.
Smetné nádoby musia byť dostupné zberovému vozu, zbavené snehu a ľadu. Popolnice obsahujúce horúci popol
nebudú odobraté.
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV
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DUCHOVNÉ SLOVO
ROZPIS SV. OMŠÍ VIANOCE 2020

Boh sa stal človekom, aby sme sa
my mohli stať Božími deťmi

24. 12. 2020
štrvtok

22:00
Vyšný

25. 12. 2020
piatok

/Narodenie Pána, 1. sviatok vianočný/

26. 12. 2020
sobota

/Sv. Štefana, prvého mučeníka, 2. sv. vianočný/

27. 12. 2020
nedeľa

/Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa/

31. 12. 2020
štvrtok

/Sv. Silvestra I., pápeža/
16:30 Farský + poďakovacia pobočnosť za rok 2020

01. 01. 2021
piatok

/Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Nový rok/

02. 01. 2021
sobota

7:20
Farský
7:20
Farský
7:20
Farský

7:20
Farský

24:00
Farský /polnočná/
8:45
Vyšný
8:45
Vyšný
8:45
Vyšný

8:45
Vyšný

10:15
Farský
10:15
Farský
10:15
Farský

10:15
Farský

11:30
Zágrunie
11:30
Zágrunie
11:30
Zágrunie

11:30
Zágrunie

16:00 Zágrunie /z nedele/

03. 01. 2021
nedeľa

/Druhá nedeľa po narodení Pána/

06. 01. 2021
streda

/Zjavenie Pána/

7:20
Farský
7:20
Farský

8:45
Vyšný
8:45
Vyšný

10:15
Farský
10:15
Farský

09. 01. 2021
sobota

16:00 Zágrunie /zo slávnosti/

10. 01. 2021
nedeľa

/Krst Krista Pána/

7:20
Farský

8:45
Vyšný

10:15
Farský

11:30
Zágrunie

Na Vianoce môžeme pozerať z rozličných uhlov pohľadu. Z hľadiska
spoločenského môžeme o nich hovoriť
ako o sviatkoch rodiny. Z hľadiska práce
sú pre nás dňami pracovného pokoja.
Podľa kalendára sú sviatkami zimného
slnovratu. Avšak nemôžeme obísť ten
najdôležitejší pohľad, o ktorom nám
hovorí naša kresťanská viera, že sú
sviatkami, keď si pripomíname pravdu,
že Boh sa stal človekom. Už nie anjel
alebo prorok, ale Boh osobne nás
prišiel potešiť a zachrániť (por. Iz 63, 9).
Toto je opravdivý význam tajomstva
Božieho narodenia: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom
skrze prorokov. V týchto posledných
dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého stvoril za dediča všetkého a skrze
ktorého stvoril aj svet“(Hebr 1, 1-2).
Spolu s narodením Ježiša Krista Boh
nám dal nielen svoje Slovo, ale aj svoj
Život, to znamená, urobil nás svojimi
deťmi: „Všetkým tým, ktorí Ho prijali,
dal moc, aby sa stali Božími deťmi“
(Jn 1, 12). Slávime teda nielen narodenie Ježiša, ale aj naše narodenie,
pretože narodenie Ježiša má vplyv aj
na naše duchovné narodenie. V Ježišovi Kristovi cez prijatie sviatosti krstu,
ako hovorí sv. Pavol, sme sa stali
„adoptovanými synmi“ (por. Ef 1, 5).
Teda každému z nás Otec adresuje
slová: Ty si môj syn, ty si moja dcéra, ja
som Ťa dnes splodil! Adopcia je uznaním otcovstva! Ján s nadšením vyznáva: „Pozrite, akú veľkú lásku nám
daroval Otec: voláme sa Božími deťmi
a nimi aj sme!“(1 Jn 3, 1). Sme
milovanými Božími deťmi. Toto si
musíme zvlášť uvedomovať a opakovať
v dnešnej dobe, ktorá je poznačená
strachom z choroby, stratou vnútorného pokoja či stratou lásky, zodpovednosti a úcty v našich medziľudských
vzťahoch. Pretože aj môj kolega v práci,
aj ten môj sused, moja sestra či brat sú
Božími synmi, sú Božími dcérami. Aj ich
Boh ľúbi tak ako mňa.
Prajem vám, drahí bratia a sestry,
požehnané vianočné sviatky, veľa
zdravia, l ásk y, v zájomnej úct y
a porozumenia, aby ste počas nich
nanovo prežili vo svojom srdci to, že
ste milované Božie deti, a túto
skúsenosť ste dali zažiť aj ľuďom,
s ktor ými doma žijete alebo sa
budete počas týchto dní stretať.
V modlitbe Peter Švec, farár
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ŠKOLSTVO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ústredie
Motivačná prednáška
Motivácia je jedným z dôležitých
psychických procesov, ktoré podnecujú človeka k činnosti.
Každý z nás potrebuje na vykonávanie
akejkoľvek činnosti vnútornú „pohnútku“ – motiváciu, ktorú môžeme aktivovať rôznymi stimulmi. Za takýto vonkajší
stimul môžeme považovať aj tzv. motivačnú prednášku, ktorej cieľom je stimulovať vnútornú motiváciu dieťaťa/žiaka, vzbudiť v ňom záujem o svet
práce, uplatnenie na trhu práce, o jeho
rozvoj. Môžeme v ňom takisto vyvolať
zvedavosť, aby ďalej spoznával možnosti svojho rozvoja.
Naši deviataci majú za sebou tri takéto
motivačné prednášky, ktoré sa uskutočnili online prostredníctvom aplikácie
ZOOM. Motivátormi boli bývalí žiaci
našej školy – neurologička Mariana
Grochalová, ktorá pôsobí v Nórsku, chemický inžinier Martin Prívara – absolvent Kodanskej univerzity pôsobiaci vo
Švajčiarsku, a Lukáš Pajánk – envirovedec žijúci v Austrálii v Melbourne, kde
absolvoval aj vysokoškolské štúdium.
Títo úspešní mladí ľudia nám porozprávali o svojej kariérnej ceste, svojom
vzdelaní, hodnotách, postojoch, čo im
pomohlo pri hľadaní práce, pri prekonávaní životných a pracovných prekážok, čo ich motivovalo, čo boli a sú pre
nich najväčšie výzvy a ako sa s nimi „popasovali“. Zároveň nám priblížili život
v cudzine. Som presvedčená, že sú výbornou inšpiráciou pre našich deviatakov, ktorých tento školský rok čaká
dôležitý životný krok – výber strednej
školy.

Koronadenník Patrika L.
Štvrtok 9. apríl 2020
Dnes som si pospal do deviatej. Potom nabehol do izby otec so slovami: „Mám
pre teba prácičku.“ Samozrejme, nemyslel tým sadnúť si k telke a relaxovať .
Tak som vstal, pripravil sebe aj sestre cereálie s mliekom a popritom sa psychicky
pripravoval na to, čo ma čaká. A čakalo ma toho dosť.
Najskôr sme sa vybrali k ujovi Milanovi po drevo. Spolu s otcom sme ho nakladali
do vlečky. Mal som pocit, že sme tam večnosť, a aj môj žalúdok s tým súhlasil.
Obed do mňa len tak spadol.
Po obede som sa chytil sekery a otec píly. Ani neviem ako a hromada dreva bola
hotová.
„Ukladať ho bude mama,“ zavelil otec. „My ideme do lesa po hlinu a prsť pod
čučoriedky,“ povedal s úsmevom a mňa skoro porazilo.
Konečne nastal večer. Dobrá večera, sprcha a konečne si môžem ľahnúť a venovať
sa mobilu. Ešte že je zajtra sviatok!
Piatok 10. apríl 2020
Spal som ako zabitý. Bolelo ma celé telo. Moje milované cereálie zahájili deň
a potom som relaxoval. So sestrou som si zakopal na záhrade. Bol pekný deň a to
ma lákalo byť vonku, len mi chýbajú kamaráti a spoločne strávený čas na ihrisku.
Nuž, musím si vystačiť sám.
K večeru som si zabehal, samozrejme, s rúškom na tvári, okolo dediny. Treba sa
predsa udržiavať vo forme.
Telka ma akosi nebaví, radšej som skypoval s kamarátmi.
Zaspával som so strachom, čo ma čaká zajtra – je pracovný deň.
Sobota 11. apríl 2020
Nemám rád manuálnu prácu, a preto ma otcov nadšený výraz tváre vôbec
nepotešil. Čakal ma v záhrade. V rukách lopata, motyka, rýľ... všetko moje
„obľúbené“ náradie. Tá jama bola asi nekonečná. Potom sme ju zasypali
pripravenou zmesou a zasadili čučoriedky.
Myslel som si, že na dnes to bude všetko, ale omyl.
„Ešte odvez suché drevo do pivnice, až mám čím nakúriť vodu,“ zahlásil otec
s veľavravným pohľadom. Fúrik za fúrikom a pivnica stále prázdna. Prestalo ma to
baviť, zvyšok nabudúce.
Ešte som si zakopal na záhrade, zašiel zabehať a deň bol za mnou. Trochu relaxu
na mobile a hurá spať.
Nedeľa 12. apríl 2020
Dnes bol sviatok. Na návštevu sa nesmie, takže tento rok bude pokladnička
prázdna. Keď som si spomenul na minulý rok...
Bol pekný deň, tak sme sa vybrali aspoň na prechádzku. Večer telka a spať.
Pondelok 13. apríl 2020

Mgr. Iveta Kordeková,
výchovná poradkyňa ZŠ Ústredie

Dištančné vzdelávanie

Dnes bol môj obľúbený sviatok. Zmlátiš mamu, sestru, kamarátky a ešte
dostaneš čokoládu a hlavne korunky . Akurát tento rok to bola nuda. Sestra to
schytala za všetky baby, musel som sa predsa trochu vyblázniť. Mamu som
ušetril.
Po obede prišiel lejak, tak som pozeral telku. Mama urobila chlebíky, nachystala
čipsy a koláče. Jednoducho, papučová kultúra.

Koronavírus zatvoril školy...
Utorok 14. apríl 2020
Pre všetkých nastala náročná doba.
Mnoho žiakov cíti osamelosť, smútok
alebo iné negatívne pocity. Z tohto
dôvodu je vhodné, keď dávame aj také
písomné domáce úlohy, v ktorých sa
môžu žiaci viac rozpísať a vyjadriť svoje
pocity. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať, ako toto obdobie domáceho vzdelávania počas prvej vlny
pandémie prežíval jeden z tínedžerov
našej školy.

Horšia ako manuálna práca je tá kopa domácich úloh, ktoré ma mama nútila robiť.
Najprv testíky, ktoré ma celkom bavia, aj keď tá stará šunka, ktorú volajú počítač,
sa načítavala večnosť. Potom tie menej zábavné úlohy. Len som jednu dokončil,
už ma mama volala k druhej. Do konca školy ešte dva mesiace. Dovtedy sa buď
zbláznim, alebo zošediviem. Už aby tá korona skončila.
Napriek zlému počasiu som si musel ísť zakopať. Vyčistil som si hlavu a riadne sa
vyzúril.
Po večeri som zaliezol do izby, aby som mal pokoj a mohol si s kamarátmi cez
mobil ponadávať na úlohy, školu a najmä na toto „koronaväzenie“.

Mgr. Anna Pagáčová,
ZŠ Ústredie
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ŠKOLSTVO
Ekoplagát

Európsky deň jazykov

Zem – nádherná planéta. Je naša a je len
jedna. Je naším domovom, miestom, kde
žijeme, miestom, ktoré nám ponúka
všetky svoje dary.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu
sa od roku 2001 každoročne oslavuje
26. septembra Európsky deň jazykov.

Veľmi dobre vieme, ako necitlivo sa k nej
mnohí ľudia správajú, i aká dôležitá je jej
ochrana. Každoročne v našej škole organizujeme množstvo akcií zameraných na
ochranu prírody, triedime odpad, zbierame
druhotné suroviny i odpadky, ktoré v prírode nechávajú neporiadni turisti. Tento rok sme naše aktivity rozšírili o plagátovú
tvorbu zameranú na ochranu prírody a životného prostredia. Plagáty sme tvorili
rôznymi technikami a výsledok – nádherné práce, nové poznatky, výchova
k ekologickému mysleniu a etike. Potešte sa i vy pohľadom na úžasné práce
našich žiakov.
Mgr. Ivana Nekorancová,
ZŠ Ústredie

Je to deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Oslavou
tohto dňa upriamujeme pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa
jazykov, podporujeme bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy,
školské a mimoškolské celoživotné jazykové vzdelávanie.
Naša škola však žila v duchu jazykov
28. septembra, keďže 26. september
padol na sobotu. Žiaci nielen na hodinách anglického a nemeckého jazyka,
ale aj na hudobnej výchove, geografii
a slovenskom jazyku robili zaujímavé
aktivity (spievali, súťažili – jazykový kvíz,
hrali pexeso, spoznávali vlajky, učili sa
pozdravy v rôznych jazykoch...).
Pripomenutie tohto dňa prebehlo veľmi
úspešne, žiaci sa aktívne zapájali do
všetkých činností.
Mgr. Iveta Kordeková,
ZŠ Ústredie

MDD 2020
Každoročne oslavujeme sviatok detí v našej škole športom.
Tohto roku sme sa však našej školskej olympiády museli kvôli epidémii vzdať. Aj
napriek tomu sme sa na tento deň tešili, pretože po dva a pol mesiaci sme sa
mohli vrátiť do školy a stretnúť sa v našej triede, v 5. A. Škola fungovala až do
konca školského roka „po novom“. Dni v našej triede sa niesli v znamení tém
a predmetov, ktoré žiaci v daný deň mali. Hrali sme divadlo, tancovali, tvorili,
objavovali, učili sa v prírode... Čo sa deťom páčilo najviac – žiadne skúšanie,
žiadne písomky. Prežili sme krásne, nezabudnuteľné chvíle.
Mgr. Anna Pagáčová,
ZŠ Ústredie
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ŠKOLSTVO
Vlastiveda po štvrtácky!
Vodstvo na mape Slovenska znázorňujeme modrou farbou. Na našom
území sa nachádza množstvo jazier,
plies, riek, priehrad...
4. A k nim pridala ďalšie! Doma fantasticky spracovali námet – navrhni
projekt/nákres kúpaliska v našej obci.
Krásne práce! Možno sa to v budúcnosti
podarí zrealizovať...

Materská škola - Ústredie

Tradícia našich predkov stále žije
Neodmysliteľnou súčasťou prípravy na zimu v našej obci bolo nakladanie
(deptanie) kapusty. Doteraz sa v mnohých domácnostiach tento zvyk
zachoval.
Vyskúšali si ho i naše detičky a usilovne vrstvili kapustu do súdkov. A aj napriek
tomu, že boli nádoby maličké, radosť a nadšenie z tejto práce nie je možné
odmerať žiadnym metrom. Dajú sa však odčítať z tých zvedavých a šťastných
očiek.
V súčasnosti sa dostávajú ľudové zvyky a tradície predkov do úzadia. Nepochybne je čoraz potrebnejšie odovzdávať ich posolstvo mladej generácii. Z uvedeného dôvodu sa naša materská škola rozhodla prevziať túto významnú úlohu
šíriteľa a sprostredkovateľa ľudovej kultúry, čím sa snaží pomôcť deťom
predškolského veku na elementárnej úrovni poznať vlastnú identitu či minulosť
obce, v ktorej sa narodili a v ktorej žijú.
Jaroslava Kráľová, MŠ Ústredie

Poznávanie rodnej obce
V rámci týždennej témy Obec, v ktorej bývam sme spoznávali dominanty
našej obce.

SLOVENSKO V MINULOSTI
Veľkomoravská ríša, vpád Tatárov
a Turkov na územie dnešného Slovenska, osud Omara a Fatimy, panovanie Márie Terézie... – pútavé témy!
V našej ZŠ sme si na vyučovaní vyskúšali,
prežili atmosféru minulosti, uplatnili
fantáziu a vďaka plátennému odevu,
meču, turbanu, závoju si predstavili, ako
sa asi ľuďom žilo na hradoch i v podhradí. Pri stredovekej/tureckej hudbe sme
sa preniesli o 7 storočí späť! Len kone
nám chýbali...

Navštívili sme obecný úrad, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, pamätníky venované
padlým vojakom v 1. aj 2. svetovej vojne, hasičskú zbrojnicu i železničnú stanicu.
Krásnym spestrením bola i návšteva pána farára, sprevádzaná úsmevom
a skvelou náladou.
S využitím obrázkového materiálu sme sa oboznámili s Kostolom sv. Petra
a Pavla 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

Mgr. Ľ. Kullová, ZŠ Ústredie
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ŠKOLSTVO
Majstrovstvá Slovenska
Špeciálnych olympiád
v atletike

ZÁKLADNÁ ŠKOLA - Vyšný koniec

Projekt na rozvoj kľúčových kompetencií
zamestnateľnosti aj na našej škole
Počas letných prázdnin sme nelenili, ale vzdelávali sa

Štvrtkový deň 17. 9. 2020 si žiaci našej
školy spolu so športovcami s intelektuálnym znevýhodnením užili na
100 %.

.

V priebehu mesiaca augusta 2020 bola na našej škole zrealizovaná zaujímavá
a prospešná vzdelávacia aktivita pre zamestnancov našej školy na tému Rozvoj
kreativity a tvorivosti. Odborné školenie sa uskutočnilo v rámci projektu Rozvoj
zamestnateľnosti u znevýhodnených skupín obyvateľstva, do ktorého je
zapojená aj naša škola. Projekt implementuje občianske združenie PROVENTUS,
ktoré realizuje viacero zaujímavých projektov týkajúcich sa vzdelávania, rozvoja
pracovných kompetencií a udržania zamestnateľnosti, mentoringu rómskych
žiakov, ľudských práv a podobne. Cieľom tohto projektu je zvýšiť ponuku, kvalitu
a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových
kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom ponuky
a realizácie inovatívnych programov celoživotného vzdelávania pre príslušníkov
znevýhodnených skupín obyvateľstva a odborných pracovníkov organizácií
pracujúcich s príslušníkmi znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zamestnanci
našej školy boli do projektu zapojení ako odborníci, ktorí pracujú s mládežou, ale
majú vplyv aj na širšie okolie. Odborné školenie viedol PhDr. Jaroslav Krafka,
PhD., ktorý je odborník s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Vzdelávacia
aktivita prebiehala zážitkovou a interaktívnou formou, čo sme ako účastníci
veľmi ocenili. Ako nás informoval projektový manažér a riaditeľ organizácie,
ktorá projekt realizuje, Ing. Roman Tomica, do projektu sa stále môžu zapojiť aj
iné subjekty pôsobiace v regióne, mladí ľudia do 25 rokov a osoby nad 50 rokov,
ktoré majú záujem zvýšiť si šance na trhu práce. Viac informácií sa dozviete na
stránke organizácie www.ozproventus.sk v sekcii Aktuálne projekty. Veríme, že
projekt, do ktorého sme sa zapojili ako prvá škola na Kysuciach, bude úspešný,
a my sa budeme snažiť získané vedomosti a zručnosti aplikovať v našej
každodennej praxi.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
operačného programu Ľudské zdroje.
www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.minedu.sk

Aj vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu súťažilo spolu až 66
športovcov v 14 disciplínach: 25 m beh,
50 m beh, 100 m beh, 200 m beh, 400 m
beh, 800 m beh, 1 500 m beh, 400 m
a 800 m chôdza, skok do diaľky z miesta,
skok do diaľky, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou, štafetové behy 4 × 100 m.
Na atletickom štadióne Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) rozhodovali
a na pravidlá dohliadali rozhodcovia
z Východoslovenského atletického zväzu.
Naši reprezentanti získali nasledujúce umiestnenie:
S. Trembošová:
100 m beh: 2. miesto
200 m beh: 1. miesto
B. Mikula:
50 m beh: 3. miesto
hod kriketovou loptičkou: 3. miesto
Odmenou za úspechy športovcov bola
medailová ceremónia, na ktorej medaily
súťažiacim odovzdávali zamestnankyne
Špeciálnych olympiád a veľmi úspešné
bývalé športovkyne Dominika Nestarcová a Martina Kohlová-Gogoľová.
Mgr. Dominika Oravcová
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ŠKOLSTVO
Európsky deň jazykov

Týždeň zdravej výživy

26. septembra sa každoročne oslavuje
Európsky deň jazykov (EDJ). Cieľom je
podnietiť Európanov, aby sa učili viac
jazykov. Nenadarmo sa hovorí: „Koľko
jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

Jednou z najdôležitejších vecí dobrého a dlhého života je aj zdravé
stravovanie.

Tento deň si naša škola pripomenula
trochu netradične. Dievčatá z deviateho
ročníka pripravili pre mladšie ročníky
zábavnú, ale aj poučnú hodinu. Najskôr
sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie
a fakty o samotnom dni. Túto časť dievčatá spestrili typickými znakmi niektorých krajín na svojom oblečení. Samozrejme, nechýbala ani štipka napätia,
keďže každá skupinka musela v stanovenom čase vyriešiť tematické jazykové
úlohy. V prvej aktivite žiaci hádali jazyk
známych pesničiek, pričom mladší mohli
využiť pomoc obrázkov s typickými
znakmi európskych krajín. V druhej úlohe hľadali kartičky so slovami ukryté
v učebni a následne ich priradzovali
k jednotlivým štátom. Posledným zadaním bolo vymyslieť vlastný slogan apelujúci na nevyhnutnosť učiť sa cudzie
jazyky. Celé podujatie malo súťažný charakter. Žiaci zbierali body v jednotlivých
aktivitách a v závere podujatia boli vyhlásení víťazi. Najväčší počet bodov
a prvé miesto získala trieda 6. A. Na
druhom mieste sa umiestnili žiaci
7. A triedy a tretie miesto patrilo piatakom. Víťazom srdečne gratulujeme
a všetkým prítomným ďakujeme za
účasť.

Na našej škole sa preto uskutočnil Týždeň zdravej výživy – Farebný týždeň.
Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli 16. október – Svetový deň zdravej
výživy, ktorý nám hovorí, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný
a nenahraditeľný, a preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť. V dňoch od
12. 10. do 16. 10. 2020 žiaci prichádzali krásne farebne oblečení podľa pridelenej
farby na daný deň a na desiatu si pribalili zdravú pochúťku podľa zoznamu.
Týždeň venovaný nášmu zdraviu máme úspešne za sebou, preto by sme sa chceli
poďakovať nielen žiakom, ale aj rodičom, ktorí nám pomohli podporiť u detí
výchovu k zdraviu a zdravý životný štýl.
kolektív 1. stupňa

Mgr. Stanislava Krčmáriková

Záložka do knihy
spája školy
Október je Medzinárodný mesiac školských knižníc. I tento
rok sa naša škola zapojila do 11. ročníka
česko-slovenského
projektu na podporu
čitateľskej gramotnosti – Záložka do knihy
spája školy.
Mgr. Ivana Cyprichová
Téma na tento školský
rok bola Radosť z čítania
ukrytá vo veršoch básní
alebov próze. Usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Zapojili sa žiaci I. aj II.
stupňa. Využili fantáziu, rôzne výtvarné techniky, zážitky z čítania doma i v škole
a výsledkom bolo 94 krásnych výtvorov. Tie sme na výmenu odoslali žiakom
Základnej školy v Partizánskom. Žiaci sa už teraz tešia na záložky od svojich
kamarátov.
Mgr. Ivana Cyprichová

10

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

ŠKOLSTVO
Detský čin pomoci 2020

MATERSKÁ ŠKOLA Vyšný koniec

V mesiaci októbri sa žiaci našej školy zapojili do
kampane Detský čin pomoci.
Už 20. ročník sa niesol pod názvom Stvorené pre
nás. Cieľom bolo, aby sme si my všetci pripomenuli
spoluzodpovednosť za prírodu, ktorá nás obklopuje. Kampaň tiež každoročne motivuje k nezištným skutkom pomoci.
Žiaci si mohli vybrať z dvoch ponúkaných aktivít.
Jednou bola FOTOsúťaž o najkrajšiu jesennú fotografiu, do ktorej sa zapojili prevažne žiaci vyšších
ročníkov. Porota vybrala päť fotografií, ktoré
najviac zachytávali čaro jesene. Vyhodnotenie:
1. miesto – Sofia Koperová (7. A), 2. miesto – Ema
Cyprichová (4. A), 3. miesto – Karolína Krčmariková
(7. A), 4. miesto – Patrícia Staňová (9. A), 5. miesto
– Klára Kubicová (9. A).
Druhou aktivitou bolo urobiť nejaký DOBROčin.
Ďakujeme žiakom aj rodičom, ktorí pomohli deťom
vyrobiť kŕmidlá a búdky pre vtáčiky. Päť z nich sme
umiestnili aj v areáli našej školy. Deti pomáhali
rodičom aj doma pri hrabaní lístia a zberaní úrody v ich záhradkách. Žiaci 4. A
triedy sa postarali o pohrabanie lístia v záhrade pred školou.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom. Nezabúdajme však, že
byť zodpovedný za tvorstvo nie je vyhradené len na čas kampane, ale je to niečo,
čo treba rozvíjať celý život.

Jesenné radovánky
Príchod jesene sme odštartovali púšťaním šarkanov. Počasie nám prialo, a tak
si deti mohli naplno užiť vietor, slnko
a pohyb na čerstvom vzduchu.

Mgr. Katarína Konečná

Krásne jesenné počasie sme využili aj na
návštevu blízkeho lesa, kde si deti
zopakovali známe ihličnaté a listnaté
stromy. Pozorovali prírodu zblízka: obdivovali kôru stromov, drobné chrobáčiky a nazbierali aj šišky, z ktorých vyrobili veselé jesenné dekorácie.

Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok
ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec je víťazom okresného kola jazykového
šampionátu s WocaBee! Žiačky zo 6. A získali prvenstvo v precvičovaní
slovíčok v okrese Čadca a postupujú do krajského kola.
V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže
v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. V druhom
ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných
škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.
Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá
funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby. Na
Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.
V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiačky
6. A triedy. Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok –
ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole
až 948! Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského
kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020.
Držme našim žiakom palce, aby boli
úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou
usilovnosťou až do česko-slovenského
finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.
Mgr. Zuzana Fonšová
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ŠKOLSTVO

KULTÚRA A ŠPORT

Naši drobci nezaháľali a pozbierali aj
svoju prvú úrodu, ktorú si na jar zasiali.

Kultúra
V tejto neľahkej dobe sú aj kultúra, kultúrny a spoločenský život veľmi
poznačené pandémiou. Uzatvorili sa divadlá, kluby, kiná, sály. Prestali sa
organizovať hromadné podujatia, prestali sme sa hromadne stretávať,
zabávať sa, spoločne tvoriť...

Padanie listov je jeden zo základných
znakov jesene. Malí šikovníci sa chopili
hrablí a hravo si s lístím poradili.
vedenie ZŠ-Ústredie

Veselá jeseň
V októbri sme s deťmi v našej Materskej škole v Čiernom-Vyšnom konci
zhotovovali výrobky z ovocia, zeleniny a jesenných plodov a prírodnín.
Pri pobyte vonku sme nazbierali rôzne
prírodniny (listy, gaštany, šišky zo stromov, konáriky, šípky, trnky). Ovocie
a zeleninu (jabĺčka, hrušky, tekvičky,
mrkvu, dyne...) si deti doniesli z domu.
Spoločne sme vyrobili zvieratká a postavičky od „výmyslu sveta“ a deti s radosťou a fantáziou tvorili. Okrem interiéru
sme si vyzdobili aj exteriér MŠ a vytvorili
si tak krásnu jesennú výzdobu a výstavu
z našich výrobkov, ktorá nám spríjemňovala jesenné mesiace.

Všetky pripravované a plánované podujatia, na ktoré sme sa spoločne tešili, sa
od apríla 2020 nemohli uskutočniť.
Tento zvláštny „covidový rok“ sme prišli o divadelné predstavenia pre dospelých
i deti, výstavy, prednášky, plesy, stavanie „mája“ na Trojmedzí, Deň matiek,
medzinárodný šachový turnaj, tanečný kurz a večierok pre žiakov 9. ročníka,
Letný festival slova a hudby, slávnostnú svätú omšu na Trojmedzí, XVI. ročník
Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí. Neuskutočnil sa ani náš
„kermaš“, nemohli sme sa stretnúť a uctiť si našich starších spoluobčanov ani
privítať nových malých občanov našej obce. Tradíciu katarínskeho večierka tento
rok musíme preskočiť, Mikuláš do sály nezavíta, stromček nerozsvieti, balíčky
nerozdá. Predvianočný koncert Vianočná koleda našich talentovaných detí si
tento rok nevypočujeme. Taktiež sa spoločne nestretneme ani na čierňanských
vianočných trhoch a spoločné privítanie nového roka s ohňostrojom a spoločným
prípitkom môžeme prežiť len imaginárne.
Už sa viedli aj debaty o tom, že umenie a kultúru v našej spoločnosti nepotrebujeme.
Ale práve kultúrou môžeme spoločne spájať, vytvárať hodnoty, prežívať príjemné chvíle, potešiť svoje oči, obohacovať svoju dušu, tešiť sa na seba navzájom, byť
lepšími...
Paradoxom tohto obdobia je, že hoci mnohí spochybňujú umenie a umelcov, práve umenie – film, hudba, tanec, knihy, obrazy, fotografie... – nám pomáha prežiť
obdobie pandémie. Umenie a kultúra nerozdeľujú, ale spájajú.
Verím tomu, že rok 2021 nás všetkých spojí mentálne aj duchovne, že sa stretneme v plnom zdraví a optimizme pri ktoromkoľvek podujatí v našej krásnej obci
Čierne. Budeme sa na vás tešiť.
Prajem vám krásne sviatky a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plnými lásky,
pokoja a oddychu. Nech sú vaše srdcia obklopené láskou všetkých blízkych
a žiaria šťastím jasne ako betlehemská hviezda. Nech zažijete chvíle, na ktoré
budete vždy s radosťou a úsmevom spomínať. V novom roku vám prajem veľa
zdravia, radosti, úspechov a Božieho požehnania.
Iveta Bobulová,
kultúrna pracovníčka

11. 11. 2020
Pietna spomienka
Výročie ukončenia 1. svetovej vojny – pietny akt kladenia vencov a zapálenie
sviečky pri pamätníku padlým v 1. svetovej vojne.

IMgr. Renáta Čanecká,
Materská škola Čierne-Vyšný koniec

Zmena podujatí vyhradená!
Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete
z internetovej stránky našej obce www.obeccierne.sk, z obecných vitrín
alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183, 041/43 73 119.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na
stránke: www.klub-aha.sk
(Róbert Tatarka – predseda klubu, kontakt: 0915 183 410)
Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrna pracovníčka príspevkovej organizácie
TES Čierne Kontakt: 041/ 43 73 183, mobil: 0908 838 346,
email: bobulova.iveta@azet.sk
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Obecná knižnica v Čiernom
Je dôležité, aby sme v dnešnej dobe neprestali čítať. Práve
knihy sú v tomto období tým najlepším odborníkom, ktorý
nás dokáže na chvíľu vzdialiť od reality a pomôže nám
odreagovať sa. Čítajme, či už sami, so svojimi deťmi, alebo
nahlas pre svoje deti.
Najnovšie výskumy dokazujú, prečo je dôležité čítať
papierové knihy. Dnes už všetci vieme, že čítanie klasických
kníh vytlačených na papieri prináša do života množstvo
benefitov oproti čítaniu kníh z monitora.
Pri čítaní kníh z papiera čítame slovo za slovom, riadok za
riadkom, vytvárame si v hlave obraz a stávame sa aktérmi
príbehu. Aktívne ho prežívame a predstavujeme si ho.
Aký je teda prospech z papierovej knihy?
•zlepšuje slovnú zásobu o 50 % viac než sledovanie televízie;
•pravidelné čítanie zvyšuje efektivitu mozgu, ktorý je
výkonnejší, zlepšuje pamäťové funkcie a spomaľuje proces
starnutia;
•vďaka čítaniu sme empatickejší, čítanie zlepšuje aj naše vzťahy
s okolím;
•čítanie zlepšuje koncentráciu, v papierovej knihe otáčame
stránky, čo pomáha lepšiemu pochopeniu a spracovaniu toho,
čo vlastne čítame;
•kniha nám po dlhom a náročnom dni umožňuje oddýchnuť si
a zabudnúť na problémy, čítanie nám pomáha znižovať stres,

uniknúť pred obavami a strachmi každodenného života;
•čítanie nám pomáha ľahšie zaspať;
•čítanie je nákazlivé, ak číta rodič, určite nakazí aj svoje dieťa...
Obecná knižnica v Čiernom pripravila na rok 2020 pre
svojich čitateľov množstvo zaujímavých podujatí, ktoré sa,
žiaľ, nemohli realizovať z dôvodu celosvetovej nepriaznivej
epidemiologickej situácie.
Vyhlásením núdzového stavu v októbri 2020 bola obecná
knižnica opäť nútená zatvoriť svoje priestory pre širokú
verejnosť. Od 8. októbra 2020 sa podarilo aspoň na chvíľu pre
žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec
sprístupniť priestory v obmedzenom režime (maximálne
5 čitateľov na všetky vstupy v jednom okamihu) v čase
od 11.00 – 14.00 hodiny. Knižnica bola v mesiaci októbri
otvorená 5-krát.
Z tohto dôvodu plánujeme zmenu otváracích hodín Obecnej
knižnice v Čiernom tak, aby si čitatelia (deti aj dospelí) mohli
prísť vypožičať a vrátiť knihy a neohro-zili bezpečnosť žiakov
ZŠ Čierne-Vyšný koniec.
O zmene otváracích hodín budú včas informovaní:
-žiaci v základných školách,
-verejnosť obecným rozhlasom, na obecnej stránke
a v obecných vitrínach.
Čitateľom, ktorí ma požiadali o vrátenie a výmenu kníh
(pretože im nebol umožnený prístup do obecnej knižnice), som
vždy bez problémov vyhovela. Prečítané knihy mi mohli vrátiť
osobne a nové im boli zapožičané.

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť

9. október 2020
Exkurzia žiakov 5. ročníka ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec
Deti si prezreli knižnicu a pamätnú izbu. Zaujímavé informácie sa dozvedeli o histórii našej obce
a obrannom opevnení Valy-Malé Šance. Svoju pozornosť a pamäť si preverili vo vedomostnom
teste o histórii obce a obrannom opevnení Valy. Po vyhodnotení správnych odpovedí víťazné
družstvá získali sladkú odmenu.
Počet detí: 24, vyučujúci: Mgr. Dana Oravcová
Knižný fond sa v našej obecnej knižnici priebežne počas celého kalendárneho roka dopĺňal
novými titulmi pre deti aj dospelých. Nové knihy sú zverejňované na stránkach našej obce.
Časopisy, ktoré ste si mohli prečítať alebo vypožičať: Fifík, Fľak, Včielka, Kamarát, Kysuce,
Marianne, Nový čas bývanie, Praktická žena Kreativ.
V roku 2020 zakúpila Obecná knižnica v Čiernom spolu 206 kusov kníh v hodnote 1 728,29 €. Poplatok za zápisné za rok 2020 hradili
čitatelia v hodnote: deti 0,50 €, študenti a dôchodcovia 1 € a dospelí 1,50 €.

OZNAM - OBECNÁ KNIŽNICA V ČIERNOM OTVORENÁ pre I. stupeň ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec
Od 1. 12. – 17. 12. 2020 sa Obecná knižnica v Čiernom sprístupňuje pre žiakov prvého stupňa a zamestnancov ZŠ s MŠ ČierneVyšný koniec. Otvorené bude v utorok a štvrtok v čase od 11.00 do 14.00 hodiny. Prosíme všetkých čitateľov, aby si pred
vstupom dezinfikovali ruky a vstupovali len s ochranným rúškom alebo iným vhodným prekrytím tváre. V jednom okamihu je na
všetky vstupy do Obecnej knižnice v Čiernom povolený maximálny počet 5 čitateľov.
Obecná knižnica v Čiernom vyhlásila výtvarnú súťaž pre deti materských škôl – Vyrobme a ozdobme si vianočnými ozdobami
vianočný stromček pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly v centre našej obce, čo sa aj naozaj podarilo. Nádhernými vianočnými ozdôbkami
vyzdobený a vysvietený stromček aj adventný veniec si môžete pozrieť v centre našej obce vedľa Kostola sv. Ignáca z Loyoly tesne
pred prvou adventnou nedeľou a potom až do Troch kráľov. Všetky dielka od detí boli ocenené sladkou odmenou.
Úprimne si želám pre všetkých svojich čitateľov, aby v tejto neľahkej dobe boli pozitívne nakazení iba tým čítaním. Prajem vám veľa
psychického aj fyzického zdravia, veľa radosti so svojimi blízkymi aj priateľmi. Nech rok 2021 je pre nás všetkých šťastnejší, spokojnejší a veselší. Krásne sviatky!
Vaša knihovníčka
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom,
Kontakt: 041/ 43 73 183, email: bobulova.iveta@azet.sk
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Ako sme sa vydali objavovať čaro kysuckej prírody
ďa, sme sa vybrali na cestu. Naším cieľom bolo prejsť spomínanú trasu za tri
dni s prenocovaním na Semeteši (Vysoká nad Kysucou) a na Zákopčí.

Na štarte. Vtedy sme ešte netušili, čo nás čaká.

Pandémia koronavírusu zamávala celým
svetom. Svojím príchodom na začiatku
jari mnohých ľudí vyhnala do hôr, do
lesov, do prírody. My na Slovensku sme
sa počas Veľkej noci dokonca mohli pohybovať iba v rámci okresu. Práve vtedy
sme s kamarátkou naplno precítili krásu
kysuckej prírody. Za jedno poobedie
sme zdolali trasu od čadčianskeho hotela Husárik až po rozhľadňu na Marťákovom kopci. Nádherná, mierne náročná
túra, ktorá obsahuje parádne výhľady na
vrcholy Malej Fatry, prechod cez osady,
ktoré dýchajú minulosťou, aj štveranie
do kopca, je súčasťou známej Beskydsko-javorníckej magistrály.
Spomínanú magistrálu poznajú najmä
bežci na lyžiach, absolvovať ju sa však
oplatí aj v iných ako v zimných mesiacoch. Jej hlavná trasa vedie od československého hraničného priechodu
Makov-Bumbálka cez pohorie Vysokých
Javorníkov až po spomínaný hotel
Husárik v Čadci. Nasledujúc červenú
turistickú značku, zdoláte slušných 54
kilometrov.

Ťažké batohy a neskorý štart
Čestne prehlasujem, že sme sa na túru
poctivo pripravovali. Zohnali sme si
mapy, naplánovali presnú trasu, spísali
zoznam vecí, ktoré potrebujeme, nakúpili sme ich. Pred spomínanou túrou,
ktorú sme si nazvali „kysucká hrebeňovka“, sme síce pobehali zopár kopcov,
nikdy to však nebolo s naloženými batohmi. To bol prvý a napokon zrejme aj
najväčší kameň úrazu. Pretože ak nevážite ani 60 kíl, nemôžete si na chrbát
naložiť vyše 11-kilogramový batoh
a čakať, že vás to spoločne s kysuckou
prírodou nepokorí. To fakt nejde.
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Keď sme vyprázdnili poháre a definitívne pochopili, že už viac nemá zmysel
otáľať, opäť sme vykročili na cestu. Začiatok posledného úseku nám spríjemnili nádherné scenérie, tie však čoskoro
vystriedal tmavý les s cestou výrazne
poznačenou ťažbou dreva a naša nálada
klesala rýchlejšie ako zapadajúce slnko.
Najponurejším úsekom dňa sme sa však
napokon prehrýzli a v osade Vrchrieka
vo Vysokej nad Kysucou sme pozbierali
zvyšky optimizmu. V nej sme síce najskôr vykročili nesprávnou cestou, milý
miestny obyvateľ nás však nasmeroval
na Semeteš a kúsok nás dokonca zviezol
autom. Dodal, že by nás rád odviezol až
do cieľa, ale akurát mu volal jeho známy,
chatár z Bratislavy, ktorému uleteli včely z úľov pri chate. Tak sa ich dobrý osadník vybral zaháňať.

Za odmenu sme dostávali takéto výhľady.

Až neskôr sme sa dozvedeli, že človek by
mal na túrach niesť na pleciach maximálne desať percent svojej váhy.
Ďalším podcenením situácie bol ranný
budíček. Lebo, viete, ako to je, keď máte
dovolenku, nechce sa vám vstávať skoro. A tak sa stalo, že sme na štarte stáli
až okolo jedenástej pred poludním a čakala na nás porcia vyše 26 kilometrov.
V osade Vrchrieka, na pokraji vyčerpania.

Vzácne stretnutie rovnakého druhu
Zabrať sme dostali hneď na začiatku. Od
sochy partizána v Makove vedie do priľahlého lesa riadny „stúpačik“, na ktorom nám nebolo veľmi do reči. Na slová
nám totiž nezostával dych. Za jeho
zvládnutie sme boli odmenené stretnutím s partiou chlapov z Nového Mesta
nad Váhom, ktorí mali podobný dovolenkový nápad ako my. Akurát namiesto
54 kilometrov oni absolvovali tak dvojaž trojnásobok. Na ceste boli už štvrtý
deň, preto nečudo, že keď bolo potrebné, neváhali sa, hoci aj na pravé poludnie, posilniť niečím tekutým a ostrým.

Po červenej. Ale kade?

A presne to sme sa rozhodli urobiť. To,
čo sme prvýkrát počas Veľkej noci,
vylihujúc na lúke pod rozhľadňou, zmienili ako žart, sa malo stať skutočnosťou.
Keďže dovolenka v zahraničí tento rok
veľmi neprichádzala do úvahy, zbalili
sme si batohy a v jeden júnový týždeň,
keď nám počasie doprialo dni bez daž-

Čašníčka nás síce potešila čapovanou
kofolou, už menej však informáciou, že
v budove nie je možné prenocovať. Naše
hlavy odmietali predstavu, že budú
musieť dať nohám signál postaviť sa
a absolvovať v ten deň ešte 6,5 kilometra. Okamžite začali spriadať záložné plány a hľadať v mobiloch čísla ľudí, ktorí by
nás mohli prísť zachrániť. Nik taký sa
však napokon nenašiel. Boli sme v tom
samy.

Ich tempo nás však nakoplo a mierne
sme zrýchlili krok. Okolo piatej popoludní sme tak sťažka dosadli na lavice
v reštaurácii u Melocíka a dúfali, že tam
budeme môcť prenocovať. Do nášho pôvodného cieľa prvého dňa, na Semeteš,
nám totiž chýbalo 6,5 kilometra a naozaj
sme netúžili nocovať pod širákom v lese
plnom diviakov a inej lesnej zveri.

Nebudem vás viac trápiť opisom útrap
nášho prvého dňa. Za súmraku sa nám
podarilo doraziť do nášho nocľahu v Semeteši, kde sme si vopred objednali
ubytovanie. Stihli sme obhliadku priestorov, čapované pivo aj špagety na večeru. Po riadnej dennej dávke turistiky
sa však naše pohyby značne spomalili
a do postelí sme zaľahli až neskoro po
polnoci.
Zmena plánu a záchrana
Zákonite sa to odrazilo na ráne druhého
dňa, ktoré sa čoskoro prehuplo do obeda, a my sme, akoby nepoučené predošlým dňom, vyrazili na cestu opäť až
okolo poludňajších hodín. Počas druhého dňa sme mali prejsť 15 kilometrov
a prenocovať v hoteli Severka na Zákopčí.
Rovno sa vám priznám. V druhý deň sme
napokon prešli len vyše desať kilometrov. Od rozhľadne na vrchu Kamenité
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sme sa namiesto pokračovania po červenej značke spustili dolu do dediny
Dlhá na Kysucou, kde po nás prišla záchrana v podobe kamarátky a jej auta.
Dôvodom tejto prudkej zmeny plánu
boli bolesti kolien mojej „parťáčky“
Magdalény, ktorá trpela najmä pri schádzaní kopcov. Večer sme si líhali s tým,
že si ráno dáme raňajky a rozhodneme
sa, či opäť vkročíme do lesa alebo sa
autobusom odvezieme rovno domov.
Ráno sme sa rozhodli, že to dotiahneme
až do konca. Nevylučujem, že v tom
zohrali rolu aj naše egá, ktoré nechceli
pripustiť, že by sme to vzdali, takpovediac, v priamom prenose. Celý priebeh
„kysuckej hrebeňovky“ sme totiž zverejňovali na sociálnych sieťach.

Výrazne nám pomohla miestna poľovníčka, ktorá nás ochotne odviezla cez
dedinu, aby sme nemuseli šliapať po asfalte, a popritom nám vysvetlila najkratšiu verziu našej plánovanej trasy. S vetou, že sa pohybujeme v jej revíri, sa s nami rozlúčila.
Trasu sme si napokon skrátili o Jakubovský vrch, ktorý nás dodnes máta v snoch
ako nezdolaný a raz ho určite budeme
musieť pokoriť.
Takmer 50 kilometrov v nohách
V tretí deň nás postretlo dovtedy najkrajšie počasie. Preliezli sme osadami
i lesom plným diviakov, a keď sa za zákrutou zjavila rozhľadňa na Marťákovom kopci, zajasali sme. Na mieste, kde
sme pred dvoma mesiacmi začali plánovať našu trasu, sa kruh uzavrel.
Po obede, ktorý pozostával z konzerv
a suchárov, sme v pohodovom tempe
a dobrej nálade dorazili až k hotelu Husárik. Tam sme sa naposledy poklonili
prírode – išlo o pohyb, keď sme v predklone vyvažovali váhu batohov na našich chrbtoch a dávali tak aspoň na chvíľu oddýchnuť ramenám.

Kysucké osady sú skutočne malebné.

Počas tých troch dní a 49 kilometrov,
ktoré sme napokon prešli, sme ho zopakovali mnoho ráz. Zároveň však išlo
o pohyb v prírode, ktorá nás počas „kysuckej hrebeňovky“ veľa ráz pokorila.
Ale, och, koľko nám dala!

Posledná poklona prírode. Sme v cieli.

Hoci som v dvoch častiach načrtla príbeh „kysuckej hrebeňovky“, veľa z neho
zostane tajomstvom, ktoré nám prezradili kysucké lesy. Ak ho chcete poznať,
musíte si poň ísť.
Dominika Mariňáková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
MANŽELSTVO UZATVORILI:
V obci:
Radoslav Blažek – Mgr. Petra Palicová, Peter Vaník – Monika Urbánková,
Mimo obce:
Jozef Tremboš – Ema Baňasová, Ing. Martin Jašurek - Eliška Gonščáková, Miroslav Štefunko –
Zuzana Labajová, Jakub Krišica – Mária Kozáková

PRIŠLI NA SVET:
Amália Vyšlanová, Šimon Grochal, Sebastián Noga, Pavol Jašurek, Šimon Baroňák, Dominik
Kubička, Linda Večerková, Filip Baroniak, Timea Časnochová, Maxim Šuška

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Jozef Benčík, Irena Mrmusová, Jozef Krenželák, Anna Matysová, Pavol Jašurek, Peter Harciník,
Rudolf Majchrák, Antonia Špilová, Alojz Jurica, Mária Jašurková

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA
JUDr. Patrik Jurga
ADVOKÁT
SÍDLO:
KUKUČÍNOVA 29, 022 01 ČADCA
E-MAIL:
ADVOKATJURGA@GMAIL.COM
TELEFÓN:

+421 915 618 151
WEB:

www.advokatjurga.sk

PRENÁJOM
BYTOV
1, 2, 3 - IZBOVÉ
v priestoroch nad
Hotelom Magistrál

Pre bližšie info volajte: 0915
Penzión

89 36 77

