Obec Čierne
kultúrno – spoločenské, turistické
a športové podujatia rok 2022
Termín

Názov podujatia

Organizátor Miesto konania

6. január

"Spoločné koledovanie Goralov Slovensku a Európe" o
12:05 hod. na sviatok Troch kráľov. Spievanie vianočných
kolied prebiehalo v goralských obciach na Slovensku, ako
poďakovanie za tohtoročný zápis našej goralskej kultúry do
Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Do
tejto akcie sa zapojila aj naša FS Ozvena.

Občianske
Kostol sv. Petra
združenie Vjecna a Pavla Čierne –
– obec Oravská Vyšný koniec
Polhora FS
Ozvena,
Obec Čierne

19. január – 28.
apríl

18. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže –
Osmijankova literárna záhrada. Spoločné stretnutia
žiakov 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – vyšný koniec, čítanie
kníh, plnenie úloh, tvorivé dielne...

Obecná knižnica Obecná knižnica v
v Čiernom, ZŠ
Čiernom
s MŠ Čierne –
Vyšný koniec

január - apríl

Všetky pripravované a plánované podujatia, ktoré sa mali
uskutočniť v mesiacoch január – apríl 2022 (Karneval,
plesy, tanečné večierky) sa nebudú konať z dôvodu
pretrvávajúcej celosvetovej nepriaznivej epidemiologickej
situácie na ochorenie COVID - 19 a vyhlásením
bezpečnostných opatrení našej vlády.

Obec Čierne

Január – december Všetky podujatia a turistické akcie poriadané TK AHA
Čierne tentoraz nezverejňujeme priamo v našom
kalendáriu. Aktuálne informácie nájdete na ich stránke

TK AHA Čierne

www.klub-aha.sk
marec – 30. apríl

Marec mesiac knihy, exkurzie detí z MŠ a ZŠ, výstavky
kníh, súťažná tajnička pre žiakov ZŠ, najaktívnejší
detský a dospelý čitateľ, Vyrob si záložku pre svoje
knihy, anketa pre čitateľov „Čo máš na našej knižnici
rád“, Deň ľudovej rozprávky, „Obdaruj a buď
obdarovaný“ ...

PO TES Čierne, Obecná knižnica
Obecná knižnica v Čiernom
V Čiernom

25. apríl

Divadelné predstavenie „Buďme ľudia“ v podaní DZ
AMOS pre žiakov ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec

PO TES, ZŠ
s MŠ – Čierne –
Vyšný koniec

30. apríl

Slávnostný tanečný večer žiakov ôsmeho ročníka ZŠ s MŠ PO TES Čierne
Čierne – Vyšný koniec, spolu s rodičmi, tanečnou súťažou,
zábavou a tombolou.

Sála Kul. domu
Čierne

Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí – XVI. ročník,
oslavy vstupu do Európskej únie spojené s kultúrnym
vystúpením a zdobením mája (FSk Ozvena, súbor z ČR a
PR).

Obec Čierne,
Obec Hrčava

Trojmedzie

máj

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
Obecná knižnica v Čiernom
v Čiernom

8. máj

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

Obec Čierne

Pamätník padlých
obec Čierne

8. máj

Celoobecná oslava Dňa matiek
- kultúrne vystúpenie pre matky k ich sviatku - hudobná
skupina EMINENT

PO TES Čierne.
Obec Čierne

Sála Kul. domu
Čierne

1.

máj

Sála KD

máj

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

Sála Kul. domu
Čierne

jún

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

Obec ................. Ihrisko ŠK
Kysucký triangel .................................

jún

Medzinárodný tenisový turnaj GORAL CUP 2022 –
(SR, ČR, PR)

Tenisové kurty
TJ Slovan
Skalité
Skalité, Ľ.
Mikula Email:
mikula@znoven
a.sk

jún

Slávnostný tanečný večer žiakov deviateho ročníka ZŠ
Čierne – Ústredie spolu s rodičmi, tanečnou súťažou,
zábavou a tombolou.

PO TES Čierne

Sála Kultúrneho
domu Čierne

jún

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

ŠK Čierne, ŠK
Albrechtice

ŠK Albrechtice

2. júl

Letný festival slova a hudby
Vitaj, leto – leto je tu II. ročník
Kultúrne vystúpenie pozvaných skupín, detí z materských
a základných škôl, voľná zábava pri HS Dominika
Moravcová & Band, diskotéka...
Občerstvenie zabezpečené formou stánkového predaja od
našich ZO: DHZ, JDS, PO TES, ŠK Čierne, ŠK Čierne, FS
Ozvena...

Obec Čierne
Oddychová zóna pri
PO TES Čierne, Kostole sv. Ignáca
ZO a združenia v Čierne - Ústredie
obci

3. júl

Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla Čierne Farnosť Čierne,
– Vyšný koniec, kultúrny program (v programe vystúpi FS Obec Čierne
Ozvena a mažoretky TINA Čierne)

Kostol sv. Petra
a Pavla Čierne –
Vyšný koniec

4. júl – 11. júl

XVI. ročník Medzinárodného detského tábora na
Trojmedzí- „Rozprávkovo 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 Čierne

Obec Čierne,
PO TES Čierne

SR
Obec Čierne

júl

88. výročie založenia ŠK v Čiernom – Medzinárodný
futbalový turnaj mužov

ŠK Čierne, Obec ŠK Čierne
Čierne

31. júl

„Kermaš“ - celoobecné oslavy pri príležitosti konania
miestnych hodov na sv. Ignáca, kultúrne vystúpenie
domácich a pozvaných umelcov (HS Dora, Revival Michal
David), stánkový predaj, zábava...

Obec Čierne,
PO TES Čierne

august

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

Obec Čierne,
Sála Kul. domu
PO TES Čierne, Čierne
Komisia KVMŠ
a soc. vecí

20. august

XIII. ročník slávenia eucharistie na Trojmedzí, spoločné
stretnutie v slovensko - česko - poľskom pohraničí na
Trojmedzí spojené so svätou omšou a kultúrnym programom

Žilinská diecéza,
Ostravsko - Opavská
diecéza, BielskoŹywiecka diecéza,
Združenie obcí
Jablunkovska,
Gmina Istebna, obec
Čierne, obec Hrčava

Trojmedzie

21. august

X. ročník Medzinárodný beh priateľstva
troch národov – Goral Marathon

ŠKP Čadca,
Goral marathon

Trojmedzie

Areál Oddychovej
zóny vedľa Kostola
sv. Ignáca z Loyoly

team,
ČR, PR, Obec
Čierne
28. august

78. výročie SNP - pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku Obec Čierne
padlých

Pamätník padlých
Čierne

september

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

Obec Hrádek

Obec Hrádek

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
Čierne

11. november

Výročie ukončenia 1. svetovej vojny – pietny akt kladenia
vencov a kytíc pri Pamätníku padlých v 1.sv. vojne a
všetkým padlým v celosvetových ozbrojených konfliktoch.

Obec Čierne,
JDS Čierne, ZŠ
Čierne Ústredie

Pamätník padlým
v I. sv. vojne

26. november

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

Obec Čierne,
Sála Kul. domu
Komisia KVMŠ Čierne
a soc. vecí,
PO TES Čierne,

4. december

Mikulášska párty pre deti, príchod Mikuláša
Obec Čierne,
Sála Kult. domu v
s pomocníkmi, divadelné predstavenie, rozdávanie balíčkov, PO TES Čierne, Čiernom
kultúrny program žiakov základných škôl, diskotéka
Komisia KVMŠ
a soc. vecí

5. december

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

Farnosť Čierne

december

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

Obec Čierne,
Sála Kul. domu
PO TES Čierne, Čierne
ZUŠ
M.R.Štefánika
Čadcaelokované
pracovisko
Čierne

10. december

Čierňanské vianočné trhy domácich 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,
Oddychová zóna pri
PO TES Čierne, Kostole sv. Ignáca
Komisia KVMŠ Čierne - Ústredie
a soc. vecí

december

Čierňanský mariášový turnaj

31. december

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

Kostol sv. Petra
a Pavla Čierne –
Vyšný koniec

pohostinstvo ŠK
Čierne VK
Obec Čierne,
PO TES Čierne,
ZO JDS Čierne,
TK AHA
Čierne, DHZ
Čierne

Oddychová zóna pri
Kostole sv. Ignáca
Čierne – Ústredie,
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
Celoročné turistické akcie 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, Príspevková organizácia PO TES Čierne

