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Nepredajné

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ
Veľkonočné želanie
Drahí spoluobčania,
milostiplné a radostné prežitie veľkonočných sviatkov,
nech Váš dom je plný pokoja, viery, nádeje, lásky a srdcia
blízkych nech sú naplnené vzájomnou dôverou a porozumením, aby sme tak spoločne oslávili Kristovo zmŕtvychvstanie.
Úprimne želajú Pavol Gomola, starosta obce, poslanci
obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného
úradu a TES v Čiernom.

15. decembra 2020 sa konalo obecné
zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:

nájomnej zmluvy na byt
č. 45/5 s p. Jozefom Stehlíkom, bytom
Čierne č. 45, ku dňu 31. 1. 2021 na
základe jeho žiadosti.
12. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt
č. 45/8 s p. Jozefom Stehlíkom, bytom
Čierne č. 45, od 1. 2. 2021.
13. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt
č. 45/5 s p. Máriou Jurgovou, bytom
Čierne č. 1023, od 1. 2. 2021.

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

III. konštatuje, že:

ROKOVALO OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO

I. berieme na vedomie:
1. Rozvojový program obce.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra

obce
k úprave rozpočtu č. 4/2020.
3. Rozpočet obce na roky 2022 – 2023.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Čierne na rok
2021.

II. schvaľuje:
1. Program

rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Renáta Šubíková, Jozef Bazger,
Peter Putyra.
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. 4/2020 a zároveň poveruje starostu
obce vykonať úpravu rozpočtu do
31. 12. 2020.
4. Rozpočet obce Čierne na rok 2021
a programový rozpočet na rok 2021.
5. Rozpočet príspevkovej organizácie
TES Čierne na rok 2021.
6. Prevod majetku nadobudnutého
v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských
učební v ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec“
do správy Základnej školy s MŠ ČierneVyšný koniec.
7. Prevod majetku nadobudnutého
v rámci projektu „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských
učební v ZŠ Čierne-Ústredie“ do správy Základnej školy Čierne-Ústredie.
8. Plán práce obecnej rady a obecného
zastupiteľstva na I. polrok 2021.
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Čierne na I. polrok
2021.
10. Ukončenie nájomnej zmluvy na byt
č. 45/8 s p. Jánom Krenželákom a manž.
Martinou, bytom Čierne č. 45, ku dňu
31. 1. 2021 na základe ich žiadosti.
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11. Ukončenie

Obecného zastupiteľstva
v Čiernom č. 1/2020/III/a), b), c), d)
č . 1 / 2 0 2 0 / I V/ 1 , č . 1 / 2 0 2 0 / I I / 3 ,
č. 1/2020/II/4 zo dňa 14. februára 2020
(presné znenie uznesenia pozri nižšie)
sú naďalej platné.

II. schvaľuje:
3. Zadanie

pre Územný plán obce Čierne
podľa ustanovenia § 20, ods. 7,
písm. c) stavebného zákona.
4. Záväzok obce Čierne ukončiť proces
obstarávania a schvaľovania Územného plánu obce Čierne do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie na spracovanie predmetnej územnoplánovacej dokumentácie
medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a obcou Čierne.

1. Uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

III. konštatuje, že:
pre Územný plán obce Čierne
bolo po dobu viac ako 30 dní zverejnené spôsobom v mieste obvyklým
a prerokované s orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením
§ 20 stavebného zákona;
b) akceptované pripomienky dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb sú zapracované
v zadaní pre Územný plán obce Čierne,
resp. bude sa k nim prihliadať v rámci
spracovania návrhu územnoplánovacej
dokumentácie a následných stupňov
projektovej dokumentácie;
c) zo strany verejnosti neboli k návrhu
zadania pre Územný plán obce Čierne
vznesené žiadne pripomienky;
d) Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby
a bytovej politiky posúdil dopracované zadanie pre Územný plán obce
Čierne a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods. 5) stavebného
zákona listom č. OÚ-Z A-OVBP12019/051132/KRU zo dňa 20. 12. 2019
s odporúčaním Obecnému zastupiteľstvu v Čiernom predmetné zadanie
schváliť.
a) zadanie

IV. súhlasí:
1. S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu
zadania pre Územný plán obce Čierne.

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

SČÍTANIE OBYVATEĽOV
Vzhľadom na uskutočnené zmeny
v sčítaní obyvateľov vám dávame do
pozornosti nasledovné termíny:
• Od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021 sa
realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov alebo ich
sčítanie s pomocou príbuzného, inej
blízkej osoby alebo osoby žijúcej
s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti. Elektronické samosčítanie
obyvateľov bude len v tomto termíne!
Sčítanie obyvateľov je plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami
v pohodlí domova a bezpečne
prostredníctvom elektronického
formulára, ktorý nájdu na
www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní
svojim blízkym (seniorom), ak ich o
to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného
sčítania.
• Od 1. 4. 2021 najneskôr do
31. 10. 2021 sa bude realizovať
asistované sčítanie obyvateľov,
sčítanie pomocou stacionárneho
asistenta na kontaktnom mieste
alebo pomocou mobilného asistenta na požiadanie obyvateľa.
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DUCHOVNÉ SLOVO
Nebojte sa!... A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
(porov. Mt 28, 10.20)
Drahí moji farníci,
prežívame ťažké obdobie. Slovensko
i celý svet zápasí so zákernou chorobou,
ktorá sa veľmi rýchlo šíri a nevyberá si.
Žiaľ, aj z našej farnosti sme už niekoľkých odprevadili do večnosti a neboli to
iba ľudia v pokročilom veku. To nás ešte
viac povzbudzuje k väčšej zodpovednosti. Pre našu vzájomnú bezpečnosť sa
momentálne nemôžeme spoločne
stretávať pri bohoslužbách v našich
kostoloch, ale spájame sa aspoň online
pri streamovaných svätých omšiach,
adoráciách alebo krížových cestách.
Spoločné slávenie v kostole nám všetkým určite veľmi chýba a všetkým sa
nám zdá, že to už trvá príliš dlho. Pozitívne je, že viac času trávite doma medzi
svojimi drahými, ktorí vašu blízkosť
potrebujú. Pripomína mi to učeníkov,
ktorí po Ježišovom umučení, smrti
a zmŕtvychvstaní majú strach o svoj
život a stretávajú sa v malom kruhu za
zatvorenými dverami, kde sa spolu
modlia. Do ich situácie prichádza

zmŕtvychvstalý Pán a im, ale cez nich
i nám, hovorí slová, ktoré som dal do
nadpisu: „Nebojte sa... A hľa, ja som
s vami po všetky dni až do skončenia
sveta“ (porov. Mt 28, 10.20). Ježiš je
i v tejto chvíli s nami. Nikdy nás
neopustí, sme jeho bratmi a sestrami,
z lásky k nám prišiel na túto zem a
obetoval svoj život. Treba oči viery,
aby sme rozoznali, že Ježiš je nám aj
v týchto chvíľach nablízku.
Pri týchto slovách povzbudenia dal
Ježiš svojim učeníkom, a teda aj nám,
ktorí sa hlásime k nemu, poslanie, aby
sme jeho slovo evanjelia, slovo radosti a
nádeje prinášali aj tým ostatným. Môže
sa to diať slovom, ale je veľmi potrebné,
aby sa to dialo aj prostredníctvom dobrých skutkov, ku ktorým máme v tieto
dni veľa príležitostí. Veľa ľudí prežíva
v tieto dni samotu, zvlášť starších ľudí,
a preto je potrebné mať otvorené oči,
srdce, možno zavolať a spýtať sa, či
s niečím nepotrebujú pomôcť alebo
nakúpiť. Dôležité je, aby sme si aj

v tomto čase skúšky zachovali svoju
vieru a ľudskosť.
Chcem pri tejto príležitosti vyjadriť
svoje poďakovanie všetkým tým, ktorí
stoja v prvej línii boja proti nákaze:
lekárom, sestričkám, ošetrovateľom,
sanitárom, záchranárom, opatrovateľkám, lekárnikom, hasičom, policajtom, vojakom, predavačkám, šoférom,
učiteľom, vychovávateľom, sociálnym
pracovníkom, ale aj všetkým tým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom slúžia spoločnému dobru v rámci obce, farnosti či
dokonca v širšom meradle. Nech vám to
dobrý Boh odmení!
Prajem vám všetkým požehnané
veľkonočné sviatky, veľa pokoja,
zdravia, odvahy, trpezlivosti a lásky
od nášho zmŕtvychvstalého Pána.
A verím, že sa už čoskoro stretneme
pri spoločnom slávení liturgie v našich kostoloch.
V modlitbe Peter Švec, farár

ŠKOLSTVO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA - Vyšný koniec
Všetkovedko
Vyznať sa vo vlastivede, prírodovede, matematike, slovenčine, informatike,
poznať noty, dopravné značky, ba aj anglické slovíčka veru nie je hračka.
Neplatí to však pre žiakov, ktorí sa 1. decembra 2020 zúčastnili celoslovenskej
vedomostnej súťaže Všetkovedko. Druháci, tretiaci a štvrtáci si zmerali sily, kto
z nich je najmúdrejší medzi najbystrejšími. Do 12. ročníka súťaže sa z našej školy
zapojilo 33 žiakov. Tretiaci a štvrtáci mali 40 minút na zodpovedanie 30 otázok.
Druháci za 40 minút odpovedali na 24 otázok. Po minulé roky by si žiaci krásne vecné
ceny a diplomy pre Všetkovedkov i Všetkovedkových učňov prevzali spolu
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s polročným vysvedčením. Tento školský rok však ostali brány školy v januári
zatvorené. O tom, komu sa podarilo svojím výkonom ukázať, že rozumie svetu
okolo nás, sa môžu žiaci dozvedieť na
stránke Všetkovedka v záložke „Tvoj
Všetkovedko“ po zadaní svojho súťažného kódu. Zásielku s diplomami a darčekmi očakávame v priebehu nasledujúcich dní. Ďakujeme celému tímu Talentídy, že aj v týchto ťažkých časoch pripravila pre žiakov túto zaujímavú súťaž.
Mgr. Zuzana Fonšová,
ZŠ Vyšný koniec
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ŠKOLSTVO
Školské kolo Pytagoriády
2020/2021
V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa
uskutočnilo školské kolo 42. ročníka
matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
Žiaci 3. – 8. ročníka riešili 15 úloh v jednotlivých kategóriách. Žiaci v I. stupni
riešili súťažné úlohy v škole, žiaci
II. stupňa riešili tento rok súťaž online
formou. V druhom stupni sa do súťaže
zapojilo 21 žiakov a 5 z nich bolo aj
úspešnými riešiteľmi. Úspešní riešitelia
boli tí, ktorí vyriešili aspoň 10 úloh
správne. Vo výslednom umiestnení
rozhodovala aj rýchlosť riešenia. Tí najúspešnejší postupujú na okresné kolo,
ktoré sa uskutoční v marci. Veríme, že sa
im podarí úspešne reprezentovať našu
školu.

Dištančné vzdelávanie v prvom stupni ZŠ
Dištančné vzdelávanie na našej škole nahradilo prezenčnú výučbu v prvom
stupni od 11. 1. do 5. 2. 2021.
Počas týchto štyroch týždňov sa učiteľky snažili spojiť so svojimi zverencami cez
aplikáciu ZOOM on-line hodinami, aby im tak aspoň čiastočne uľahčili prístup
k novým poznatkom. Bolo to náročné obdobie nielen pre žiakov, ich rodičov, ale
i učiteľov. Tí taktiež fungovali na home office a museli skĺbiť svoju prácu so
svojimi rodinami v domácom prostredí. Takéto vzdelávanie nám okrem negatív
dalo aj isté pozitíva. Nahliadli sme jeden druhému do našich príbytkov. Podelili
sme sa o svoje izbičky, domáce zvieratká i obľúbené knihy, ktoré deti prezentovali pri monitore počítača či mobile. Okrem toho spolu s rodičmi i súrodencami
stavali snehuliaky, sánkovali, bobovali sa, kreslili zážitky a snažili sa tak potešiť
svoje pani učiteľky. Väčšina detí k školským povinnostiam i vďaka rodičom
pristupovala zodpovedne, kreatívne a s nadšením sa tešili na opätovné
stretnutia. Avšak školu a vyučovanie v nej, osobný kontakt s učiteľmi i rovesníkmi
nenahradí nič. Preto veríme, že dôjde k zlepšeniu epidemiologickej situácie na
Slovensku a budeme môcť v čo najkratšom čase viesť opäť plnohodnotný život
nielen v škole, ale i mimo nej.
Kolektív učiteliek na prvom stupni,
ZŠ Vyšný koniec

Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom:
P 3 Tomáš Ďurkáč, Patrik Fonš,
Jozef Kozák
P 4 Patrik Grochal, Matúš Michnica
P 5 Michaela Michnicová,
Viktória Ľochová
P 6 Alex Slivka
P 7 Sofia Koperová
P 8 Patrik Miko
Mgr. Beáta Miková, Mgr. Zuzana Fonšová,
ZŠ Vyšný koniec

EXPO KARIÉRA ČADCA
Žiaci 9. ročníka mali možnosť zúčastniť sa v online priestore udalosti
EXPO KARIÉRA ČADCA 2021 – prezentácie jednotlivých stredných škôl
nášho regiónu.
Akciu zorganizovalo CPPPaP v Čadci
9. 2. 2021 a nadväzuje na Deň voľby
povolania, ktorý sa realizoval v našej
škole. Žiaci mali možnosť klásť otázky
priamo riaditeľom SŠ, a tak sa dozvedieť
ďalšie potrebné informácie na svojej
ceste za výberom strednej školy.
Mgr. Ivana Cyprichová,
ZŠ Vyšný koniec

Čas premien
Naše siedmačky sa 19. 2. 2021 zúčastnili online prednášky s názvom Čas
premien, ktorá sa konala pod záštitou spoločnosti MP Education, s. r. o.
Lektorka Mgr. Viera Holecová dievčatám pútavou formou odhalila tajomstvá
dospievania.
Pomohla im tak pochopiť fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať
alebo už prechádzajú, a uvedomiť si, že tieto zmeny sú bežnou súčasťou ich
vývinu. O tom, že táto
téma bola pre dievčatá
zaujímavá, svedčia výroky niektorých z nich:
„Prednáška sa mi páčila,
bola zaujímavá, poučná,
dozvedela som sa veľa
nových informácií a ako
pristupovať k ženským
problémom.“
„Prednáška sa mi veľmi
páčila, naučila ma, že sa
nemám hanbiť za to, že
niečo robím ako dievča,
lebo predsa som dievča.“
PaedDr. Lenka Bestvinová,
ZŠ Vyšný koniec
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ŠKOLSTVO
Červené stužky
Naša škola sa zapojila do kampane Červené stužky, venovanej úcte k ľuďom
trpiacim chorobou AIDS.
V škole bola vytvorená informatívna nástenka o základných vedomostiach
týkajúcich sa ochorenia AIDS. Žiaci boli 1. decembra pozvaní symbolicky sa
zapojiť do kampane oblečením si červeného trička – symbol krvi a života. Tento
ročník bol aktuálne rozšírený o tému Vírus 21. storočia. Ako uviedla organizátorka kampane PhDr. A. Poláčková: „Vírusy môžeme zdolať odbornými vedomosťami a preventívnymi opatreniami.“ Starší žiaci si svoje vedomosti mohli
overiť formou kvízu. Aj keď nás momentálne všetkých ovplyvňuje situácia ohľadom iného vírusu, pomáha nám to všeobecne chápať dôležitosť informovanosti
v tomto smere. Preto sa snažíme počas celého roku pomocou formačných videí a
diskusií neustále upevňovať v žiakoch vedomie ľudskosti a zodpovednosti
v oblasti zdravia a vzťahov.
Mgr. Katarína Konečná,

Escape rooms s KERIC-om
Na spestrenie dištančného vyučovania anglického jazyka sme využili
ponuku neziskovej mimovládnej organizácie KERIC a zapojili sme sa do tzv.
escape rooms (uteč z miestnosti).
Výučba prebiehala prostredníctvom videokonferencie. Naša escape rooms
prezentácia bola o živote, pádoch, vzostupoch a láskach slávnej egyptskej
kráľovnej Kleopatry. Počas 45 minút museli žiaci „odomykať jednotlivé
miestnosti“ – hravou formou riešili zadaný problém a hádanky, ale najmä
komunikovali v angličtine. Táto netradičná hodina angličtiny bola pre nás veľmi
inšpiratívna a zábavná.
Mgr. Stanislava Krčmáriková,

Olympiáda v anglickom
jazyku
Tento rok sa olympiáda v anglickom
jazyku konala online formou.
Našu školu reprezentovali dve žiačky,
a to Aneta Kopásková z 8. A v kategórii
1B a Sofia Koperová zo 7. A v kategórii
1A. Mladšia zo žiačok vybojovala v okresnom kole krásne 1. miesto, a tak si
zabezpečila postup do krajského kola.
Po absolvovaní tradičného online testu
v krajskom kole postúpilo do užšieho
finále len 6 žiakov, medzi nimi aj Sofia.
Prostredníctvom videokonferencie absolvovali finalisti voľný rozhovor a vytvárali príbeh k zadanému obrázku
v stanovenom časovom limite. Naša
žiačka sa statočne popasovala so všetkými úlohami a skončila s výsledkom
úspešného riešiteľa na skvelom 4. mieste.
Mgr. Stanislava Krčmáriková,

Výchova k zdraviu
Počas dištančného vzdelávania sa
žiaci 8. ročníka aktívne zapájali do
pútavých tém v predmete výchova
k zdraviu.
Okrem zaujímavostí v tejto oblasti vytvárali napríklad desatoro zdravého
životného štýlu, zdravý tanier, svoj jedálny lístok, zdravý nápoj, jedlo ako
umenie, ale aj návrhy, ako sa nezblázniť
počas korony. Obšírnou témou bolo tiež
duševné zdravie. Nové poznatky boli
obohatené praktickými vyhotoveniami
šikovných žiakov.
Mgr. Ivana Cyprichová,

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

5

ŠKOLSTVO
Zimné tvorenie
Žiaci 6. a 7. ročníka sa počas dištančného vzdelávania na výtvarnej
výchove zapojili do zimného tvorenia.
Výzvou bolo využiť priaznivé zimné
obdobie na tvorivé umenie. Niektorí si
zvolili postaviť niečo zo snehu a iní zas
urobiť kŕmidlo pre vtáčiky. Strávili čas
na čerstvom vzduchu tvorivo a určite
i zábavne.

Materská škola - Vyšný koniec

Mikuláš
Tešíme sa, že našu materskú školu ani tento rok Mikuláš neobišiel.
Navštívil každú triedu, v ktorej ho už netrpezlivo očakávali malé žiarivé očká detí.
Pripravili si básničky a pesničky, za ktoré ich Mikuláš štedro odmenil. ĎAKUJEME,
MIKULÁŠ, ČAKÁME ŤA O ROK ZAS!

Mgr. Ivana Cyprichová,
ZŠ Vyšný koniec

Zimné radovánky
Naše šikovné deti nelenili a pustili sa
do práce so snehom. S radosťou prijali
do rúk lopaty a hurá odhadzovať!
Za dobre odvedenú prácu si zaslúžili
veľkú pochvalu a malú sladkú odmenu.
Deti z MŠ si snehovú nádielku užívajú
naplno. Medzi najväčšiu zábavu patrí
guľovačka, stavanie snehuliaka, robenie
anjelov v snehu, no a, samozrejme, nesmie chýbať ani spúšťanie sa na lopároch. Už teraz sa tešíme na ďalší sneh!

Karneval
„Hurá, je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“
Karneval sa koná v našej MŠ každý rok
a ani teraz to nebolo inak. I keď sme si
užívali slávnostnú atmosféru osobitne
v každej triede, malo to svoje čaro. Materskou školou sa ozývala hudba, spev
a smiech detí, ktoré si spolu s učiteľkami
užívali tento výnimočný deň. Deti tancovali, spievali, zahrali sa stoličkový
tanec a nakoniec sa hostili dobrôtkami.
Keďže sa do MŠ neodporúča nosiť nič
z domáceho prostredia, kostýmy zabezpečila materská škola. Deťom to však
nevadilo, pretože mali na výber niekoľko
masiek, a tak si každý prišiel na svoje.
Zažili sme ďalší krásny deň s úsmevom
na tvári a pevne veríme, že na budúci rok
sa zabavíme všetci spolu!
6

Andrea Šulganová,
MŠ Vyšný koniec
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ŠKOLSTVO
Vianočné dielne

Základná škola - Ústredie
Dištančné vzdelávanie
Na začiatku nového školského roka nikto z nás nevedel, čo nám prinesie
nasledujúce obdobie.
Vedenie našej školy preto nestrácalo čas a už počas prázdnin sa svedomito
pripravovalo na situáciu, keď v dôsledku nepriaznivej epidemiologickej situácie
dôjde opäť k uzavretiu škôl a prechodu na dištančné vzdelávanie. Na základe
skúseností z predchádzajúceho obdobia bol pripravený kvalitný plán
dištančného vzdelávania, rozvrh a nové kritériá hodnotenia. Tiež vedenie
zakúpilo potrebné technické vybavenie pre všetkých pedagogických
zamestnancov a, samozrejme, aj pre žiakov, ktorí si nemohli takéto vybavenie
zaobstarať. Po ukončení letnej dovolenky všetci učitelia absolvovali školenia
na plnohodnotné využívanie a komunikáciu prostredníctvom EDUPAGE. Ďalej
sa oboznámili a zdokonalili s výukou v online prostredí ZOOM a prácou so
vzdelávacími platformami Alfbook a Smartbooks. Pre zvýšenie efektivity
vyučovacieho procesu boli zakúpené licencie na programy Alfbook,
Smartbooks a Wocabee. Prišiel deň D a naša škola prešla plynule a bez jediného
zaváhania z prezenčnej na dištančnú formu vďaka svedomitej príprave vedenia
a plnému nasadeniu všetkých pedagógov. Odmenou za vynaložené úsilie boli
pozitívne ohlasy zo strany rodičov, ale aj zo strany zriaďovateľa. Vieme, že
pobyt detí v škole a priamy kontakt s učiteľom sa nedá plnohodnotne nahradiť,
ale naším jediným cieľom je zodpovedným prístupom a spoločnými silami
zabezpečiť žiakom možnosť vzdelávať sa.

December je mesiac, v ktorom každý
z nás nedočkavo očakáva príchod
najkrajších sviatkov v roku, príchod
Vianoc.
Príjemný čas sme mohli zažiť aj na
netradičných triednych vianočných
tvorivých dielňach, ktoré sa konali
18. 12. 2020. Atmosféru umocnili tóny
tradičných kolied a chuť domácich voňavých medovníkov, ktoré napiekla jedna
šikovná mamička. Deti sa zabavili
výrobou vianočných svietnikov a pozdravov. Všetky vyhotovené veci si odniesli so sebou domov ako pamiatku na
vlastnoručnú výrobu. Najväčšou odmenou bolo vidieť radosť v detských
očiach. Spoločne sme strávili pekné
vianočné doobedie.
Mgr. Lenka Goralková,
ZŠ Ústredie

Ing. Jana Kužmová,
ZŠ Ústredie

Aj v 2. A bol Mikuláš!
Blížil sa prvý zimný sviatok – Mikuláš. Druháci na hodinách zanietene
pracovali.
Práve nastúpili do školy po dištančnom vzdelávaní. Žiadna školská úloha im
nerobila problém. Pracovali ako usilovné včeličky. Tešili sa, že sú opäť spolu.
Boli šťastní a plní očakávaní. Na hodinách výtvarnej výchovy si zhotovovali
adventný vianočný stromček a papierových Mikulášikov. Zrazu počuli zvonček.
Obzerali sa, ale nikoho nevideli. Len vzadu v triede bolo otvorené okno. Keď išli
deti svoje výrobky zavesiť na výstavku, boli príjemne prekvapené. Čakala ich
tam sladká odmena od Mikuláša.
Mgr. Anna Sulková, triedna učiteľka,
ZŠ Ústredie
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ŠKOLSTVO
Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok?
Už tretí rok dobrí ľudia na celom
Slovensku napĺňajú krabice od topánok maličkosťami, ktoré putujú do
domov dôchodcov.

Jarná škola
Ako súčasť opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
zmiernenie dosahov pandémie COVID-19 vo výchove a vzdelávaní mohli
základné a stredné školy počas jarných prázdnin v školskom roku 2020/2021
organizovať tzv. jarné školy.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy
zapojili.

Ich cieľom bolo prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, podporiť učenie sa
najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému
vzdelávaniu. Naša škola nebola výnimkou a umožnila žiakom 1. stupňa prežiť
netradičné prázdniny v škole. Túto možnosť využilo 15 detí, ktoré boli rozdelené
podľa ročníkov. Ako vyzerala jarná škola v 3. A? Každé ráno sme začali krátkou
modlitbou za nás, naše rodiny, za Slovensko. Veľa sme čítali s porozumením
v krásnej školskej knižnici, najmä texty o zvieratách. Trápili sme si hlávky
pravopisom, vybranými slovami, vyskúšali sme si, čo je to „behací“ diktát,
opakovali sme matematiku hrou 5 proti 5, „cross the river“, čas na hodinách. Ani
na angličtinu sme nezabudli, opakovali sme slovíčka... Realizovali sme sa
i umelecky – tvorili sme z kartónu či vlny. Tvorili sme hudbu na xylofóne, trochu
i na klavíri/gitare, počúvali sme skvelých Kollárovcov i P. Nagyho – jeho tvorbu
pre deti. Zaspievali sme si pieseň Srdce nehasnou. Nacvičili sme i 3 bábkové
divadlá – škoda, že nebolo viac divákov! Samozrejme, bola i zábava – futbal na
snehu, v triede kolky/bowling, kvarteto... Na rozlúčku v piatok, ktorý bol naším
„pyžamovým dňom“, boli pukance a sladký nápoj.

Mgr. Ivana Nekorancová,
ZŠ Ústredie

Mgr. Ľubica Kullová,
ZŠ Ústredie

Aj naša škola sa zapojila do tejto krásnej
celoslovenskej výzvy. Jej cieľom je na
Vianoce potešiť niekoho, kto možno
nečaká vianočný darček, potešiť starých
ľudí... Deti v každej triede spoločne
pripravovali takéto krabičky s darčekmi.
Vkladali do nich niečo slané, sladké,
teplé, niečo na potešenie... Balili ich do
vianočného papiera, vyrábali vianočné
pozdravy... V každej krabičke z našej
školy bol aj kúsok srdca a veľa detskej
radosti. Dúfame, že starkých potešili!

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chceme v mene všetkých pedagógov i žiakov ZŠ ČierneÚstredie poďakovať p. starostovi Pavlovi Gomolovi a všetkým zamestnancom OÚ Čierne, ktorí sa podieľali na vypracovaní a realizácii
projektu na vybudovanie novej biologicko-chemickej učebne v našej škole.
Škola získala moderné laboratórium, množstvo didaktických pomôcok,
modelov a tým i možnosti na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
ĎAKUJEME!
Vedenie ZŠ Čierne-Ústredie
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KULTÚRA A ŠPORT
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre
verejnosť – Obecná knižnica v Čiernom

Máj – jún 2020
VYHODNOTENIE TAJNIČIEK
Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre žiakov prvého aj druhého stupňa
základných škôl doplňovačku s tajničkou. Tá síce bola pre vás pripravená na
mesiac marec, ale všetci vieme, čo nám zmarilo plány. Preto sme ju presunuli na
máj a jún 2020. Verím, že ste sa niečo nové pri doplňovaní dozvedeli, niečo si
zopakovali aj sa pobavili. Tajničky so správnymi odpoveďami si môžete pozrieť na
stránke našej obce: www.obeccierne.sk.
Túto tradičnú vedomostnú súťaž Obecná knižnica v Čiernom organizuje už od
roku 2002. Výhercovia boli odmenení vecnými odmenami, srdečne im
blahoželáme. Boli to: Monika Svatoňová, Pavel Svatoň, Matúš Hlúšek, Lucia
Hlúšková, Alexandra Šoporová.
Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov.

Tajnička ukrývala jednoslovný názov diela, ktoré sprostredkúva formou
výkladového slovníka dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z niektorého
vedného odboru, a to buď v abecednom, alebo v systematickom poradí.
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Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre
žiakov prvého aj druhého stupňa základných škôl doplňovačku s tajničkou. Tá
síce bola pre vás pripravená na mesiac
marec, ale všetci vieme, čo nám zmarilo
plány. Preto sme ju presunuli na máj a jún
2020. Verím, že ste sa niečo nové pri doplňovaní dozvedeli, niečo si zopakovali aj
sa pobavili. Tajničky so správnymi odpoveďami si môžete pozrieť na stránke našej obce: www.obeccierne.sk.
Túto tradičnú vedomostnú súťaž Obecná
knižnica v Čiernom organizuje už od roku
2002. Výhercovia boli odmenení vecnými
odmenami, srdečne im blahoželáme.
Boli to: Monika Svatoňová, Pavel Svatoň,
Matúš Hlúšek, Lucia Hlúšková, Alexandra
Šoporová. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov.

3. december 2020

Tajnička pre ročníky 5. – 9.

1. B R U S E L
2. N O N S E N S

November – december

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sídlo Európskej únie.
Nezmysel.
Čo je to? Jeden súdoček, dvojaké víno v ňom.
Školský predmet, inak aj veda o najvšeobecnejších prírodných javoch a zákonitostiach v živej
i neživej prírode.
Organizovaná výmena názorov.
Jeden z dvojice zaľúbencov od svetového
autora W. Shakespeara – Rómeo a ...
Veľkomoravský panovník.
Šabľa, meč inak.
Manželka Dia.
Hlavná myšlienka.
Verný priateľ Robinsona Crusoa.
V r. 1961 sa uskutočnil prvý let človeka do
vesmíru, napíš jeho priezvisko.

Sv. Mikuláš síce v roku 2020 chodil v sobotu, do našej knižnice však prišiel skôr
(pretože v sobotu máme zatvorené) a nechal tu maličké, sladučké prekvapenie.
Deti, ktoré poslúchali, mohli si poň prísť.
Sladkosti odovzdala Iveta Bobulová,
knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom.
Počet detí: 29

9. december 2020
Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom ZO
JDS v Čiernom
Návšteva ZO JDS v Čiernom v obecnej
knižnici. Oboznámenie s prácou knihovníka, zábavno-vedomostný test,
pamäťové hry, vianočné zvyky a tradície.
Počet členiek ZO JDS v Čiernom: 5

Tajnička pre ročníky 1. – 4.
Tajnička ukrývala jeden predmet z darov smrti z fiktívneho sveta Harryho
Pottera.
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1. Dopravný prostriedok.
2. Gramaticky usporiadané spojenie slov,
ktoré vyjadruje ucelenú myšlienku.
3. Keď to nejde po dobrom, pôjde to aj po ...
4. Mierne plápolá vo vetre.
5. Samica jeleňa, jelenica.
6. Ročné obdobie, máte vtedy aj prázdniny.
7. Žito od konca.
8. Ovocie z južnej Číny, hovoríme mu aj čínska
jahoda.
9. Vzácna tekutina, máš ju v tele.
10. Kvety, ktoré majú tŕne.
11. Jedna z fáz mesiaca.
12. Keď kozmetička maľuje tvár, čo robí?
13. Nosí ju so sebou smrtka.

V mesiacoch januári, júli, auguste,
októbri a decembri 2020 bola inštalovaná výstava nových kníh v našej obecnej
knižnici. Každú výstavu nových kníh si
prezrelo v priemere 42 čitateľov.
Spolu za rok 2020 bolo uskutočnených
6 podujatí s počtom účastníkov spolu
163. Uskutočnilo sa 5 výstav nových kníh,
ktoré si prezrelo spolu 210 čitateľov.
Všetky pripravované a plánované podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v mesiacoch apríli – decembri 2020, sa nekonali
z dôvodu celosvetovej nepriaznivej epidemiologickej situácie v rámci ochorenia
COVID 19 a vyhlásenia bezpečnostných
opatrení našej vlády.
Vypracovala Iveta Bobulová, knihovníčka
Obecnej knižnice v Čiernom.
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KULTÚRA A ŠPORT
Pripravujeme:
Marec – máj
Z lásky k mamičke
Pre všetkých, ktorí chcú poďakovať svojej mamičke, pripravila Obecná knižnica
v Čiernom trochu netradičné nesúťažné
literárne podujatie.
Niekoľkými vetami (niekedy stačí aj jedna výstižná) napíšeš, čo pre teba znamená tvoja mamička, za čo jej chceš poďakovať...
Do tohto „spisovateľského počinu“ sa
môže zapojiť naozaj každý. Deti, študenti
aj dospelí.
Všetky krásne vyznania zverejníme
a obohatíme ilustráciami od našich najmenších detí.
Kto sa zapojí, získa aj vecnú odmenu.
Svoje vyznania, prosím, zasielajte
Ivete Bobulovej na email:
bobulova.iveta@azet.sk do 5. 5. 2021.

Môj najobľúbenejší knižný
hrdina
Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre
všetky deti výtvarnú súťaž na tému
Môj najobľúbenejší knižný hrdina.

Správa o činnosti Obecnej knižnice v Čiernom
za január – december 2020
Obecná knižnica v Čiernom sa v letných mesiacoch v roku 2010 presťahovala
z Ústredia (z budovy materskej školy) do priestorov spoločenskej miestnosti ZŠ
s MŠ Čierne-Vyšný koniec, kde je doteraz.
Všetky pripravované a plánované podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v mesiacoch
apríli – decembri 2020, sa nekonali z dôvodu celosvetovej nepriaznivej
epidemiologickej situácie v rámci ochorenia COVID 19 a vyhlásenia bezpečnostných opatrení našej vlády.
Otváracie hodiny obecnej knižnice:
- počas povolených mesiacov bola Obecná knižnica v Čiernom otvorená vždy
v utorok a štvrtok v čase od 11.00 do 14.00 hodiny,
- v mesiacoch marci, máji, septembri a novembri knižnica nebola čitateľom
sprístupnená.
Darom obecná knižnica dostala 5 kusov kníh. V roku 2020 bolo cez Kysuckú
knižnicu v Čadci zakúpených 206 kusov kníh. Pre svojich čitateľov obecná knižnica
zakupuje aj časopisy. Pre dospelých sú to: Nový čas bývanie, Kysuce, Marianna,
Praktická žena Kreativ; pre deti: Kamarát, Fifík, Včielka, Fľak.
Počet tlače spolu: 8 ks
Hodnota spolu za časopisy a zakúpené knihy: 2 000 € (Z toho za nakúpené knihy:
1728,29 €, manipulačný poplatok za 6 dodacích listov spolu: 72,10 €.)
Knihy zakúpené obcou, KK v Čadci a darované knihy v roku 2020 sú v prírastkovom
zozname kníh zapísané od čísla 22 487 po číslo 22 697 (čo je spolu 211 kusov kníh),
v prírastkovom zozname brožúr po číslo 1 324 (čo je spolu 0 kusov brožúr). Celkový
prírastok kníh za rok 2020 bol 211 kníh (z toho cez KK Čadca 206 kusov, darom
5 kusov).
Zapísané knihy v prírastkovom zozname kníh:
4 ks spoločensko-politická literatúra (S) – č. 2 094 – 2 098
2 ks pôdohospodárska literatúra (H) – č. 329 – 331
10 ks iná náučná literatúra (I) – č. 1 173 – 1 183
117 ks beletria (B) – č. 8 655 – 8 772
17 ks náučná literatúra pre deti (Mn) – č. 1 204 – 1 221
61 ks krásna literatúra pre deti (M) – č. 7 764 – 7 824
Spolu zapísaných kníh: 211
V knižnici v roku 2020 zaplatilo poplatok 190 čitateľov. Z toho 116 detí,
64 dospelých a dôchodcov a 10 študentov. Spolu príjem knižnice: 164 €.
Poplatky
Dodatkom č.1 k VZN obce Čierne č. 1/2009 boli zmenené poplatky za zápisné
v Obecnej knižnici Čierne takto:
Deti – 0,50 € / Dospelí – 1,50 € / Študenti, dôchodcovia – 1 €

Viem, že mnohí z vás veľmi radi čítajú,
a preto to pre vás nebude žiaden problém. Nie je nutné iba kresliť a maľovať.
Svojho „naj“ hrdinu/hrdinku môžeš aj vymodelovať, ušiť alebo akokoľvek inak
stvárniť.

Vyradené knihy a brožúry
V roku 2020 sa nevyradzovali žiadne knihy ani brožúry. V zozname vyradených
kníh je zapísaných 8 111 kníh, v zozname vyradených brožúr je zapísaných 604
brožúr.

Svoje práce noste od 30. marca do
30. apríla 2021 do Obecnej knižnice
v Čiernom.

Knižný fond k 31. 12. 2020
V prírastkovom zozname kníh je zapísaných 22 697 kníh, v prírastkovom zozname
brožúr je zapísaných 1 324 brožúr.

Všetkých hrdinov vystavíme a najlepšie
práce odmeníme vecnou odmenou.
Iveta Bobulová,
knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom

Výpožičky knižného fondu
Výpožičky knižného fondu sú bezplatné. V roku 2020 bolo uskutočnených spolu
2 030 výpožičiek. Z toho:
náučná literatúra pre dospelých – 317 titulov
beletria pre dospelých – 1 415 titulov
náučná literatúra pre deti – 341 titulov
krásna literatúra pre deti – 980 titulov
výpožička periodík – 674 periodík
Počet návštevníkov internetu v roku 2020 bol 21. Knižnica bola od januára do
decembra 2020 otvorená 46-krát. Za jednu otváraciu dobu navštívilo knižnicu
v priemere 28 čitateľov. Počet študijných a čitateľských miest v knižnici je
20. Celková plocha knižnice je 168 m2, z toho priestory pre čitateľov predstavujú
160 m2. Počet návštevníkov knižnice v roku 2020 bol spolu 1 273, z toho detských
čitateľov bolo 801.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre čitateľov a verejnosť
Uskutočnených vzdelávaco-kultúrnych a spoločenských podujatí (besedy,
exkurzie, prednášky pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, kvízy, výstavy,
výtvarné súťaže, tajničky, vedomostné súťaže...) spolu: 11
Počet účastníkov na podujatiach spolu: 373, čo predstavuje v priemere na jedno
podujatie 34 účastníkov. Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2020: 4 405
Iveta Bobulová,
knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom
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KULTÚRA A ŠPORT
OBEC ČIERNE
Kultúrno-spoločenské, turistické a športové podujatia na rok 2021
Termín

Názov podujatia

Organizátor

Miesto konania

Január - február

Všetky pripravované a plánované podujatia, ktoré sa mali uskutočniť
v januári a februári 2021 (karneval, plesy, tanečné večierky), sa
nekonali z dôvodu celosvetovej nepriaznivej epidemiologickej situácie
v rámci ochorenia COVID 19 a vyhlásenia bezpečnostných opatrení
našej vlády.

21. marec

IV. ročník akcie Opekačka – sánkovačka
„Kinder“ akcia pre deti aj dospelých.

TK AHA Čierne

1. - 31. marec

Marec – mesiac knihy
Exkurzie detí z MŠ a ZŠ, výstavy kníh,
súťažná tajnička pre žiakov ZŠ, najaktívnejší čitateľ...

PO TES Čierne,
Obecná knižnica
v Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

21. marec

XXXIII. ročník Jozefovského behu – XIII. ročník
Memoriálu Jána Konôpku
Bežecké preteky v kategóriách od šesťročných žiakov a žiačky až po
ženy a mužov nad 60 rokov.

ŠK Čierne,
obec Čierne

ŠK Čierne

Marec - máj

Z lásky k mamičke
Literárne podujatie. Niekoľkými vetami (niekedy stačí aj jedna
výstižná) napíšeš, čo pre teba znamená tvoja mamička, za čo jej chceš
poďakovať... Zapojiť sa môže každý. Deti, študenti aj dospelí. Všetky
krásne vyznania zverejníme a obohatíme ilustráciami od našich najmenších detí.
Do 5. 5. 2021 posielajte na email: bobulova.iveta@azet.sk.

PO TES Čierne,
Obecná knižnica
v Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

Marec - máj

Môj najobľúbenejší knižný hrdina
Výtvarná súťaž pre všetky deti na tému Môj najobľúbenejší knižný
hrdina. Nie je nutné iba kresliť a maľovať. Svojho „naj“ hrdinu/hrdinku
môžeš aj vymodelovať, ušiť alebo akokoľvek inak stvárniť.
Svoje práce noste od 30. marca do 30. apríla2021 do Obecnej
knižnice v Čiernom. Všetkých hrdinov vystavíme a najlepšie práce
odmeníme vecnou odmenou.

PO TES Čierne,
Obecná knižnica
v Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

Apríl - máj

Moja mama a ja
Výtvarná súťaž pre deti z materských škôl. Vybrané práce budú
použité ako ilustrácie k textomz podujatia Z lásky k mamičke.

PO TES Čierne,
Obecná knižnica
v Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

Apríl

Pasovanie do Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom
žiakov 2. A a 3. A triedy ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec

PO TES Čierne,
Obecná knižnica
v Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

Apríl

Pasovanie do Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom
žiakov 2. A a 3. A triedy ZŠ Čierne-Ústredie

PO TES Čierne,
Obecná knižnica
v Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

Apríl

Divadelné predstavenie pre dospelých

Obec Čierne,
KKS v Čadci,
PO TES Čierne

sála kul. domu
v Čiernom

Apríl

Týždeň mozgu
Odborná prednáška ako zlepšiť svoju pamäť a poznávacie schopnosti
s lektorkou Mgr. Marcelou Šavelovou v Obecnej knižnici v Čiernom.

PO TES Čierne,
Obecná knižnica
v Čiernom

Obecná knižnica
v Čiernom

1. máj

XVI. ročník akcie Slávnostné stavanie „mája“ na Trojmedzí
Oslavy vstupu do Európskej únie spojené s kultúrnym vystúpením
a zdobením „mája“ (FS Ozvena, žiačky zo ZŠ Čierne-Ústredie, súbor
z ČR a PR).

Obec Čierne,
TK AHA Čierne,
PO TES Čierne

Trojmedzie

8. máj

Deň víťazstva nad fašizmom
Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlým.

Obec Čierne

pamätník padlým
v obci Čierne

9. máj

Celoobecná oslava Dňa matiek
Kultúrne vystúpenie pre matky k ich sviatku – hudobná skupina
EMINENT.

PO TES Čierne,
obec Čierne

sála kul. domu
v Čiernom

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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KULTÚRA A ŠPORT
Termín

Názov podujatia

Organizátor

Miesto konania

9. máj

XIII. ročník akcie Otváranie cyklosezóny Rúbaniskom

TK AHA Čierne

Máj

XVI. ročník Medzinárodného šachového turnaja – Kysucký triangel
Pre všetkých, ktorí majú radi šach, od začiatočníkov až po seniorov,
s medzinárodnou účasťou hráčov z PR, SR, ČR.

Obec Čierne

12. jún

XIV. ročník podujatia Kysucká 50
Diaľkový pochod Kysuckými Beskydami.

TK AHA Čierne

Jún

MDD – športový deň detí Kysuckého triangla
Športové zápolenie detí základných škôl zo Skalitého, Svrčinovca
a Čierneho.

ZŠ Čierne-Ústredie,
obec Čierne

ihriská ZŠ
Čierne-Ústredie,
ŠK Čierne

Jún

Medzinárodný tenisový turnaj GORAL CUP 2021 – SR, ČR, PR

TJ Slovan Skalité,
Ľ. Mikula,
email:
mikula@znovena.sk

tenisové kurty
v Skalitom

Jún

Slávnostný tanečný večer žiakov deviateho ročníka ZŠ ČierneÚstredie spolu s rodičmi, tanečnou súťažou, zábavou a tombolou

PO TES Čierne

sála kul. Domu
v Čiernom

Jún

MFT starších žiakov v rámci trojhraničnej spolupráce PR,SR, ČR
Szymoradz, Čierne, ŠK Albrechtice

ŠK Čierne,
ŠK Albrechtice

ŠK Albrechtice

19. jún

II. ročník letného festivalu slova a hudbyVitaj, leto – leto je tu
Kultúrne vystúpenie pozvanýchfolklórnych skupín, detí z materských
a základných škôl, diskotéka. Hlavný hosť programu HS Progres
a ľudový zabávač Stano Vitáloš. Občerstvenie zabezpečené formou
stánkového predaja od našich ZO: DHZ, JDS, PO TES, ŠK Čierne...

obec Čierne
PO TES Čierne,
ZO a združenia
v obci

oddychová zóna
pri Kostole
sv. Ignáca
v Čiernom-Ústredí

júl - september

Autorská výstava umeleckého šperku Doroty Sloviakovej
z Čierneho

obec Čierne,
PO TES Čierne

sála kul. Domu
v Čiernom

4. júl

Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla Čierne-Vyšný
koniec
Kultúrny program(v programe vystúpi FSk Ozvena a mažoretky TINA
Čierne).

farnosť Čierne,
obec Čierne

Kostol sv. Petra
a Pavla Čierne Vyšný koniec

Júl - august

XVI. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí
Medzinárodné stretnutie detí z PR, SR a ČR (výlety, súťaže, spoznávanie krajiny, jazyka, histórie a kultúry, nadväzovanie nových
kamarátstiev...) tentoraz v našej obci Čiernom.

obec Čierne,
PO TES Čierne

SR, obec Čierne

Júl

87. výročie založeniaŠK v Čiernom
Medzinárodný futbalový turnaj mužov.

ŠK Čierne,
obec Čierne

ŠK Čierne

31. júl

„Kermaš“ –celoobecné oslavy pri príležitosti konania miestnych
hodov na sv. Ignáca
Kultúrne vystúpenie domácich a pozvaných umelcov, diskotéka
v penzióne Magistrál.

obec Čierne,
PO TES Čierne

1. august

„Kermaš“–celoobecné oslavy pri príležitosti konania miestnych
hodov na sv. Ignáca
Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Ignáca z Loyoly, hodové atrakcie,
stánkový predaj, ľudová veselica v penzióne Magistrál.

obec Čierne,
PO TES Čierne,
penzión Magistrál

August

XII. ročníkslávenia eucharistie na Trojmedzí
Spoločné stretnutie v slovensko-česko-poľskom pohraničí na
Trojmedzí spojené so svätou omšou a kultúrnym programom.

Žilinská diecéza,
Ostravsko-opavská diecéza,
Bielsko-Źywiecka diecéza,
Združenie obcí Jablunkovska,
GminaIstebna, obec Čierne,
obec Hrčava

August

IX. ročník medzinárodného behu priateľstva Goral marathon

ŠKP Čadca, Goral
marathon team,
ČR, PR,
obec Čierne

Trojmedzie

29. august

77. výročie SNP
Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku padlým.

obec Čierne

pamätník padlým
v Čiernom

12

sála kul. Domu
v Čiernom

Trojmedzie
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KULTÚRA A ŠPORT
Termín

Názov podujatia

Organizátor

Miesto konania

September

III. ročník tenisového turnajav štvorhrách o pohár Kysuckého
triangla (Skalité, Čierne, Svrčinovec)

TJ Slovan Skalité,
Ľ. Mikula,
email:
mikula@znovena.sk

5. september

XX. ročník akcie Cez tri štáty Európy za tri hodiny
Turistický pochod.

TK AHA Čierne

September

Spartakiáda v Hrádku
Priateľské športové zápolenie obcí ČR, SR, PR.

obec Hrádek

obec Hrádek

Október

Výstava ovocia a zeleniny
(ZO SZZ Čierne)

ZO SSZ Čierne,
OÚ Čierne

sála kul. Domu
v Čiernom

2. október

XX. ročník akcie Jánošíkov chodník
Turistický pochod Čierne – Terchová, 50 km.

TK AHA Čierne

24. október

„Kinder“ akcia
Púšťanie šarkanov spojené s opekaním.

TK AHA Čierne

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 Čadca – elokované pracovisko Čierne, FS
Ozvena, mažoretky TINA.

obec Čierne,
PO TES Čierne

sála kul. Domu
v Čiernom

Október

Uvítanie novorodeniatok
Slávnostný akt privítania najmladších občanov našej obce Čierne
spojený so zápisom do pamätnej knihy, darčekom a kultúrnym
programom.

obec Čierne,
PO TES Čierne,
komisia KVMŠ
a soc. vecí

sála kul. Domu
v Čiernom

31. október

XII. ročník akcie Okolo Čierneho
Spomienková akcia.

TK AHA Čierne

11. november

Výročie ukončenia 1. svetovej vojny
Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlým v 1.sv.vojne
a všetkým padlým v celosvetových ozbrojených konfliktoch.

obec Čierne,
JDS Čierne, ZŠ
Čierne-Ústredie

pamätník
padlým
v 1. sv. vojne

27. november

Katarínsky večierok
Pochutnáte si na dobrom jedle, zabavíte sa pri živej hudbe a môžete
hrať o hlavnú cenu v tombole.

obec Čierne,
komisia KVMŠ
a soc. vecí,
PO TES Čierne

sála kul. Domu
v Čiernom

5. december

Sv. omša, rozsvietenie vianočného stromčeka na sv. Mikuláša
Kostol sv. Petra a Pavla Čierne-Vyšný koniec

farnosť Čierne

Kostol sv. Petra
a Pavla
Čierne - Vyšný
koniec

5. december

Mikulášska párty pre deti
Príchod Mikuláša s pomocníkmi, divadelné predstavenie, rozdávanie
balíčkov, kultúrny program žiakov základných škôl, diskotéka.

obec Čierne,
PO TES Čierne,
komisia KVMŠ
a soc. vecí

sála kul. Domu
v Čiernom

December

Vianočná koleda VI.
Koncert žiakov ZUŠ M.R. Štefánika Čadca spojená s výstavou prác
výtvarného odboru.

obec Čierne, PO TES
Čierne, ZUŠ M.R.Štefánika
Čadca – elokované
pracovisko Čierne

11. december

Čierňanské vianočné trhy
Trhydomácich spolkov a organizácií v areáli oddychovej zóny pri
Kostole sv. Ignáca z Loyoly, stánky s vianočným občerstveným
a dekoráciami od jednotlivých ZO, spolkov, základných a materských
škôl, kultúrny program detí z materských a základných škôl, vstúpenie
populárnej hudobnej skupiny...

obec Čierne,
PO TES Čierne,
komisia KVMŠ
a soc. vecí

December

Čierňanský mariášový turnaj

ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

tenisové kurty
v Skalitom

sála kul.
Domu
v Čiernom

oddychová zóna
pri Kostole
sv. Ignáca
v Čiernom-Ústredí

pohostinstvo
ŠK Čierne VK
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KULTÚRA A ŠPORT
Termín
31. december

Názov podujatia

Organizátor

Spoločné privítanie Nového roka po svätej omši pri Kostole sv.
Ignáca z Loyoly
Kultúrne vystúpenie domácich ľudových skupín, príhovor,prípitok,
ohňostroj.
XII. ročník uvítania Nového roka na Trojmedzí
Stretnutie s občanmi a predstaviteľmi samospráv troch krajín na
Trojmedzí – spoločné uvítanie Nového roka.

obec Čierne,
PO TES Čierne,
ZO JDS Čierne,
TK AHA Čierne,
DHZ Čierne

Miesto konania
oddychová zóna
pri Kostole
sv. Ignáca
v Čiernom-Ústredí,
Trojmedzie

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).

Všetky pripravované a plánované podujatia, ktoré sa mali
uskutočniť od januára 2021, sa nekonali z dôvodu celosvetovej
nepriaznivej epidemiologickej situácie v rámci ochorenia
COVID 19 a vyhlásenia bezpečnostných opatrení našej vlády.
Vypracovala IvetaBobulová, kultúrna pracovníčka,
príspevková organizácia PO TES Čierne.

O káve, túrach a spoločenských hrách
Dlho som kávu vôbec nepila. Zvládla som bez nej vysokú školu vrátane
všetkých skúškových období. Maximálne som si raz za čas dopriala chutné kapučíno v obľúbenej kaviarni
oproti našej škole. Klasickú kávu som
mala z detstva zapamätanú ako horkú
tekutinu, ktorá mi nechutila, a ja som
nevidela dôvod, prečo by som ju mala
piť.
Od detstva športujem. Vždy išlo predovšetkým o kolektívne športy, cudzí mi
však nebol ani bicykel či beh. Hoci už
odmala som trávila veľa času vonku,
nikdy som nevyhľadávala lesy, prírodu.
Áno, keď sme s rodičmi či starými rodičmi chodili na záhony kvôli pestovanej
zelenine, často sme sa s bratom zabávali
na priľahlej lúke či v lese. Jedným z obľúbených miest pre väčšinu detí v našej
dedine boli brehy rieky. Vonku pri hrách
sme si však vybíjali energiu. Turistika či
prechádzky boli pre mňa dlhou, nezáživnou aktivitou a ani by mi len nenapadlo,
že príroda a pohyb v nej mi môžu niečo
dať.
Spoločenské hry u nás v rodine v minulosti veľmi „nefičali“. Mali sme síce
doma povinnú výbavu v podobe hry Človeče, nehnevaj sa, pexesa, Čierneho

Petra a balíčka kariet, ale väčšinu času
zapadali na poličke prachom. Dospelým
sa akosi do týchto hier nechcelo a mne
s bratom sa hra vo dvojici nezdala až taká zábavná.
V posledných mesiacoch si nechávam
kreatívnu zložku práce na poobedie.
Keď odbije 14. hodina, s kolegom zapíname kávovar, otvárame poznámkové
bloky a vyťahujeme perá. Stále nepijem
veľa kávy, v súčasnosti si ju dám tak dvatrikrát do týždňa. Už však pre mňa nepredstavuje tmavú horkú tekutinu. Vychutnávam si každý dúšok, vnímam, ako
mi energia z nej prúdi do tela a môj
mozog ožíva.
Príroda je pre mňa dnes mocným čarodejom. Nezáleží na tom, či v nej prevláda zelená alebo biela farba, v každom
momente má svoje kúzlo. Turistika okrem unavených svalov prináša neskutočné výhľady, možnosť vyprázdnenia
hlavy, dobitie vnútorných bateriek
a pocit zadosťučinenia na konci.
Tak ako celý uplynulý rok, aj posledné
Vianoce boli odlišné od tých predošlých.
Obmedzenie návštev medzi rodinnými
príslušníkmi a priateľmi prinieslo ešte
viac času stráveného s najbližšími. V jeden z posledných decembrových veče-

rov sme namiesto ďalšieho jedla prestreli na kuchynský stôl Activity. Poznáte
to, taká tá spoločenská hra, kde sa svojmu „parťákovi“ pomocou pantomímy,
kreslenia či hovorením snažíte niečo
opísať a on má uhádnuť, o čo ide. Výsledkom boli tri hodiny rodinnej pohody, zistenie, že môj brat absolútne nevie
kresliť (prepáč, „brácho“, ale ruka ani
zďaleka nevyzerá ako skrútená cestovina), a rodičia, ktorí si pýtali „ešte jedno
kolo“. Takýchto večerov bolo počas
voľných dní na prelome rokov napokon
viacero.
Žijeme náročnú dobu. Na dlhý čas
sme prišli o mnoho vecí, ktoré sme predtým brali ako samozrejmosť. Obdobie
bez našich obľúbených aktivít, bez
kamarátov či dokonca bez rodiny a bez
práce trvá príliš dlho. A netušíme, kedy
sa skončí.
V každom dni sú však skryté farebné
maličkosti. Veci, ktoré sme si nevšímali,
možno ich dokonca nemali práve v obľube. Ale práve dnes, keď majú dni skôr
temný nádych, sa z takýchto vecí stali
drobné svetlá, ktoré dokážu osvetliť
deň. Šálka čerstvo uvarenej kávy, túra
v prírode, čas s najbližšími. Psychické
zdravie je v tejto dobe rovnako dôležité
ako to fyzické. Pomôžte mu a nájdite
v dnešku niečo dobré.
Dominika Mariňáková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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MANŽELSTVO UZATVORILI:

PRIŠLI NA SVET:

Mimo obce:
Lukáš Krajňák – Sabína Kubánková

Jakub Sulka, Eliána Čanecká, Nina
Lašová, Tamara Koričárová, Jabub Laš,
Laura Vavrečková, Linda Baroňáková,
Šimon Štefko, Kristína Legerská, Michal
Kadela
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Jozef Knapík,
Agnesa Šimčisková,
Žofia Marčišová,
Agnesa Tatarková,
Pavol Časnocha,
Agnesa Kullová,
Mária Benčíková,
Verona Švancarová,
Anna Jurgová,
Alojz Jurišta,
Miroslav Varmus,
Darina Tabačárová,
Ivan Flóro,
Magdaléna Gelačáková

INFORMAČNÝ KALEIDOSKOP
Dejinné súvislosti života s národnostnými menšinami na Slovensku
Pre Európu ako celok je príznačná
veľká národnostná rozmanitosť.
Slovensko sa radí v stredoeurópskom
regióne medzi krajiny s najvyšším podielom inoetnického a menšinového obyvateľstva. To nás zaväzuje, aby sme obraz Slovenska vytvárali ako mnohoetnickú krajinu, ktorej dejiny a kultúra sú
výsledkom spolužitia Slovákov s príslušníkmi mnohonárodnostných menšín. Územie Slovenska s jeho dnešnými hranicami bolo vymedzené pri vzniku Československej republiky v roku 1918. Dovtedy bolo toto územie súčasťou Uhorského kráľovstva (1000 – 1867) a rakúsko-uhorskej monarchie (1867 –
1918). Najstarší písomný doklad názvu
Slovák je z polovice 15. storočia a názvu
Slovensko zo začiatku 16. storočia. Za
medzník, keď namiesto názvu Slovan/Slovania je opodstatnené používať
názov Slovák/Slováci, historici určili
10. storočie. Pretože vtedy došlo k jazykovému rozkladu západných Slovanov,
z ktorých sa začali formovať jednotlivé
etnické spoločenstvá – Česi, Poliaci aj
Slováci. Pod názvom Slovensko sa do
roku 1918 nechápe štátny útvar, ale
územie, na ktorom žili Slováci. V roku
1918 sa Slovensko stalo súčasťou Československej republiky a v roku 1993 samostatnou Slovenskou republikou.
Na rozhraní 9. a 10. storočia prenikli
do Karpatskej kotliny, ako aj na značnú
časť územia dnešného Slovenska staromaďarské kmene. V 16. až 18. storočí
prišli Rómovia, Chorváti, Srbi, Česi, ako aj
ďalšie prúdy Nemcov, Židov a Rusínov.
Na sklonku 19. storočia pribudli Bulhari,
do začiatku 20. storočia spadá nový
a masívny prúd Čechov. V priebehu
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

20. storočia sa na Slovensku usadili malé
skupiny Rusov a Poliakov. Od roku 1991
sa ako národnostná menšina začali na
Slovensku prihlasovať aj Moravania.
S každým z uvedených kamienkov národnostnej mozaiky Slovenska sa utvárala jeho mnohotvárnosť. Od stredoveku do polovice 20. storočia bolo zastúpenie jednotlivých národnostných
menšín na území Slovenska ustálené.
Avšak v počte ich príslušníkov dochádzalo k značným zmenám. Dôsledkom
takéhoto stavu bolo, že sa na Slovensku
udomácnila pestrá zmes rôznych jazykov. Väčšina z nich prináleží do rodiny
slovanských jazykov (slovenčina, čeština, chorvátčina, srbčina, rusínčina, ukrajinčina, bulharčina, ruština a poľština).
Zastúpené sú aj germánske jazyky (nemčina, jidiš), ugrofínsky jazyk (maďarčina),
semitský jazyk (hebrejčina) a novoinický
jazyk (rómčina).
Nemenej výraznou a významnou sa
stala aj náboženská rozmanitosť – katolicizmus (rímskokatolícke a gréckokatolícke náboženstvo), pravoslávie, luteranizmus, kalvinizmus, anabaptizmus
a judaizmus.
S národnostnou a jazykovou rozmanitosťou boli oddávna ustálené názvy
jednotlivých skupín, čiže ich etnonymá –
Slováci, Maďari, Nemci, Židia, Rusíni,
Ukrajinci, Rómovia, Rusi, Poliaci, Česi,
Chorváti, Srbi, Moravania. Všade tam,
kde sa maďarčina, rusínčina, nemčina
alebo chorvátčina udomácnili ako dorozumievacie jazyky príslušných dedín,
mestečiek či regiónov, títo inonárodnostní a inojazyční obyvatelia svoje
dediny, mestá aj jednotlivé časti dedin-

ských a mestských chotárov, potoky, rieky a okolité vrchy pomenovali názvami
vo svojom rodnom jazyku. Aj takéto názvy sú dôkazom multietnicity Slovenska,
ako aj dokladom udomácnenia, zakorenenia a stotožnenia sa národnostných
menšín s krajinou, ktorá sa stala ich novou domovinou. S utváraním mnohonárodnostného Slovenska sa na jeho území skoncentrovali nielen rôzne jazyky, náboženstvá, ale aj rôzne kultúry,
s ktorými sa spája pestrosť rôznych zamestnaní, mnohotvárnosť v spôsobe života, odlišnosť v obyčajoch, obradoch,
piesňach, tancoch atď. Kultúrne rozdiely sa najvýraznejšie prejavovali v počiatočnom období po príchode na územie Slovenska. Rôznorodé obyvateľstvo
mnohonárodnostného Slovenska sa
muselo navzájom občiansky a ľudsky
stýkať. Podmienkou na utváranie takýchto spojitostí bolo vzájomné dorozumievanie. Dvojjazyčnosť a viacjazyčnosť
vstúpila do života nielen u príslušníkov
národnostných menšín, ale aj príslušníkov väčšinového národa – u Slovákov.
Mnohé prevzaté slová sa tak udomácnili, že našinci si ani neuvedomujú ich
cudzí pôvod.
Práva národnostných menšín a etnických skupín zaručujú aj medzinárodné
zmluvy: Rámcový dohovor Rady Európy
na ochranu národnostných menšín
a Európska charta regionálnych alebo
menšinových jazykov, ktorými je Slovenská republika viazaná a majú prednosť pred zákonmi.

Spracovala Mgr. Dana Oravcová
Literatúra: publikácia Národnostné
menšiny – zoznámte sa
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