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Ten, kto nevie a vie,
že nevie,
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vie,
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Slovo má starosta obce
Vážení občania, v rokoch 2006 - 2010 sme sa, okrem realizácie stavby ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných
Kysúc“, snažili vypracovať dobré projekty, ktoré sme postupne zaraďovali do žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z grantov EÚ. Teší nás, že mnohé boli úspešné. Niektoré sa realizovali, iné sú v štádiu realizácie, alebo tesne pred ňou.
Výrazným obmedzením je veľmi časovo náročné odsúhlasovanie jednotlivých bodov žiadostí. K samotnej realizácií často
dochádza až 2-3 roky po schválení projektu. Taktiež pokiaľ nie je projekt zrealizovaný a skolaudovaný, samosprávy sa nemôžu
zaradiť do ďalšieho kola súťaže.
V čase finančnej a hospodárskej krízy sú však tieto granty jedinečným prostriedkom ako ďalej rozvíjať obec a odstraňovať
modernizačný dlh z minulosti. Táto kríza v súčasnej dobe i na Slovensku spôsobila vážne ohrozenie fungovania samospráv.
Každý, kto triezvo uvažuje, vie, že sa nedá všetko urobiť naraz a všetkým vyhovieť. Ak chceme predovšetkým opraviť
základné školy, tak nám nezvyšia financie i na rekonštrukciu ciest v obci v tom istom roku. Školy musia mať prioritu, veď mať
dobré vzdelanie je základom pre budúcnosť.
Získané nenávratné finančné dotácie 2006-2010
Jednotlivé projekty:
Základná škola – Ústredie, stará budova
Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa,
nová fasáda
2 200 000 Sk

Rekonštrukcia starej a novej časti školy
Cesta 01156 stredom dediny
Cesta z Vyšného konca na Zagrúnie

569 233,75 €
1 153 125,20 €
566 839,34 €

Základná škola – Ústredie, nová budova
Výmena okien

2 000 000 Sk

Revitalizácia centrálnej zóny obce – pešia zóna 532 416 €

Rozšírenie vodovodu – Zagrúnie

2 000 000 Sk

Modernizácia verejného osvetlenia

85 673,32 €

Zdokonalenie separovaného zberu

146 714,68 €

Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája

36 180,14 €

Základná škola – Vyšný koniec
Inovácia obsahu vzdelávania foriem a metód
vyučovacieho procesu
Základná škola – Vyšný koniec
Rekonštrukcia budovy

Hľadajme, čo nás spája
Podpora kultúry
76 445 €
1 282 958 €

666 €

Nadstavba Materskej školy Čierne - Ústredie (výstavba
19 bytov)
Oprávnené náklady
(1 004 002,56 € ) 251 000 €

Základná škola – Ústredie
K týmto nenávratným finančným dotáciám musí obec zabezpečiť 5% spolufinancovanie. V prípade rekonštrukcie Materskej
školy v Ústredí nájsť i ďalšie finančné zdroje na zateplenie obvodového plášťa a výmenu okien prízemia a prvého poschodia.
Tento objekt však spoločne s opraveným farským kostolom a objektom COOP Jednoty, ktorý tiež prejde rekonštrukciou,
vytvorí harmonický celok.
Nepriame dotácie
Zriadenie pošty a príslušenstva
2 400 000 Sk

Výstavba v obci
V uplynulom mesiaci bola skolaudovaná Základná škola
Čierne - Vyšný koniec. V ďalšom období je nutné dotvoriť
a upraviť jej najbližšie okolie. K tomuto účelu už obec
vypracovala projektovú dokumentáciu a zaradila ju do
grantov cezhraničnej spolupráce.
Začala sa rekonštrukcia Základnej školy – Ústredie,
taktiež i nadstavba MŠ – Ústredie vytvorením tretieho
a štvrtého podlažia (19 bytov). V najbližších týždňoch sa
začne i modernizácia verejného osvetlenia od začiatku
obce (U Budoši) po obecný úrad. V budúcom roku na tento
projekt nadviažu stavebné práce – Revitalizácia centrálnej
zóny obce v rámci ktorého bude verejné osvetlenie od
obecného úradu po kostol, ktoré je v súčasnosti umiestnené
na betónových stĺpoch, preložené na nové stĺpy. Docieli sa
tak jemnejší a krajší pohľad v tejto časti obce. Pôvodné
betónové stĺpy zaniknú, NN napätie vedené vzduchom sa
umiestni do zeme.
Na Sihle sa do konca roka vybuduje nová trafostanica
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s rozvodmi NN – napätia ku každej stavebnej parcele. Taktiež umiestnime do zeme i káble pre verejné osvetlenie, telefón
a potrubie na rozvod plynu. Architektúra obytných skupín na dedine je výsledkom umenia architekta a odhodlania obce so
stavebníkmi dodržať schválený územný plán zóny. Nevyhnutné je zamedziť chaosu z tzv. domoradia, v ktorom je každý dom
iný. Chceme v tejto lokalite vytvoriť pôsobivejší rad domov. Nové ulice tak prinesú pocit susedstva a plnohodnotnejšieho
bývania.
Vážení občania, na Trojmedzí bude 21. augusta 2010 druhýkrát slávená sv. omša troch biskupov z troch štátov. Opäť prídu
i politici, predseda Žilinského samosprávneho kraja, maršalek sejmu Poľskej republiky a hejtman Moravsko-sliezskeho kraja.
Vlani táto slávnosť a rozhovory s biskupmi i politikmi vyústili i do ďalšej iniciatívy ako doplniť Trojmedzie o niečo nové.
V súčasnej dobe naša obec z grantu EÚ buduje turistický mobiliár, ktorý bude slúžiť všetkým pocestným, ktorí na tento
zaujímavý bod v strednej Európe zavítajú.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 18.mája 2010 sa konalo riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Po prejednaní bodov programu poslanci
obecného zastupiteľstva schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. berie na vedomie:
1. Informáciu o povodňovej situácii v obci.
2. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
3. Správu audítora k záverečnému účtu obce Čierne za rok
2009.
4. Správu o platení poplatku za odvoz TKO v roku 2010.
5. Žiadosť p. Jozefa Kubicu, Čierne 856 o finančný
príspevok na zabezpečenie hodových slávností sv.
Floriána na Zágrúní a odporúča ju doplniť o informáciu,
o akú výšku finančných prostriedkov pán Kubica žiada.
6. Petíciu občanov osady Zágrúnie vo veci premávky
autobusu do osady Rediška a poveruje prednostu ObÚ
jednaním so SAD Žilina a s inými dopravcami.
II. schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení Ján Ďurica, Mgr. Dana
Oravcová, Jozef Kráľ.
2. Výsledky hospodárenia obce Čierne za rok 2009.
3. Výsledky hospodárenia PO TES za rok 2009.
4. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2009 ako
i predložené návrhy na vyradenie.
5. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach
obce Čierne.
6. Úpravu rozpočtu obce na rok 2010.
7. Odmenu starostovi obce za I. Q 2010.
8. Finančný príspevok na ošatenie, obuv a cestovné vo
výške 200,-€ pre Pavla Konôpku, Čierne 596 na základe
žiadosti jeho matky Boženy Konôpkovej, Čierne 596.
9. Zhotovenie 1 ks pohrebného vozíka. Zodpovedný PO
TES Čierne v termíne do 1.9.2010.
10. .Ukončenie nájomnej zmluvy bytu č. 1 v bytovom dome
č. 1151 k dátumu 30.6.2010 s Petrom a Evou
Grochalovými, Čierne 1151/1 na základe ich žiadosti.
11. Žiadosť p.Jána Krenželáka, Čierne 45 a p. Martina
Slicha, Čierne 1044 o prenájom nebytových priestorov
v budove č.p. 641 (bývalé Krafe) na skladové priestory
od 1.6.2010.
12. Ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcom Rehákovci,
s.r.o., Podzávoz 557, 022 01 Čadca na priestory
v budove č. 141 k dátumu 30.4.2010.

13. Komisiu obecného zastupiteľstva na prešetrovanie
a vybavovanie sťažností v zložení : Ján Ďurica, Mgr. Ján
Valent, Dana Benková a ako náhradník Jozef Čarnecký.
14. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť – bytový
dom 16 b.j., č.p. 1151, ktorá sa nachádza v k.ú obce
Čierne na pozemku p.č. 2151/6 o výmere 360 m2
zastavanej plochy, zapísaný na LV č. 1313 v prospech
záložného veriteľa Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR Bratislava.
15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 1/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čierne č. 8/2009,
ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách,
v školských kluboch detí a zariadeniach školského
stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Čierne.
III. neschvaľuje:
1. Žiadosť p. Anny Hajnošovej, Čierne 439 o zníženie ceny
za 1m2 pozemku a trvá na stanovenej pôvodnej cene
pozemku p.č. KNC 3951/7.
IV. splnomocňuje:
1. Obecnú radu schváliť nájomcu do uvoľneného bytu
v bytovom dome č.p. 1151 s termínom od 1.7.2010.
Na deň 18.6.2010 starosta obce zvolal mimoriadne zasadanie
obecného zastupiteľstva obce Čierne s jedným bodom
programu, a to schválenie predloženia žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné
prostredie OPŽP – PO4 – 10 1.
Názov projektu „ Zvýšenie spoluzodpovednosti obyvateľov
obce Čierne za stav životného prostredia v ich obci“. Celkové
predpokladané náklady projektu 46 972,- €. Výška
spolufinancovania obcou 2 348,60 €.
Projekt rieši zakúpenie nádob na biologicky rozložiteľný
odpad. Každá domácnosť v obci obdrží jednu takúto nádobu,
do ktorej bude odkladať biologicky rozložiteľný odpad,
a takto si domácnosti budú vyrábať kompost. Okrem toho
v obci bude rozmiestnených 21 kusov väčších nádob, kde
takýto odpad budú odkladať právnické osoby a ostatné
inštitúcie pôsobiace v obci.

JUDr. Jozef Potočár
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 1/2010,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce
Čierne č.8/2009, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách,
v školských kluboch detí a zariadeniach školského
stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Čierne.
Čl. I
Predmet dodatku
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č.8/2009 sa
dopĺňa nasledovne:
1. V Čl. 4 odsek 2 sa dopĺňa
Žiaci základnej školy so špeciálnymi výchovno –
vzdelávacími potrebami.

d) - stravníci od 6-11 rokov
Raňajky Desiata
Obed Olovrant
0,33 € 0,23 €
0,83 €
0,17 €

Večera Spolu
0,60 € 2,16 €

- stravníci od 11-15 rokov
Raňajky Desiata
Obed Olovrant Večera Spolu
0,37 €
0,23 €
0,90 €
0,17 €
0,62 € 2,29 €
Čl.II
Záverečné ustanovenia dodatku
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli obce.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc.
Od posledného vydania čierňanských novín uplynuli 3 mesiace. V priebehu tohto obdobia sa na stavbe zrealizovali
prípravné práce na konečné úpravy miestnych komunikácií. Miestne komunikácie podľa projektovej dokumentácie sa
mali dať do pôvodného stavu a to nasledovným spôsobom:
Na betónových cestách sa mal zrealizovať betónový kryt nad ryhou po vykopaných trasách kanalizácie a vodovodov
a tiež mali byť zabetónované miestne porušenia betónového krytu mimo ryhy. Na komunikáciách cestných panelov sa
spätne položili cestné panely, ktoré neboli pri manipulácií poškodené. Namiesto poškodených panelov sa dával betónový
kryt. Dá sa povedať, že tieto cesty v obci boli dané do pôvodného stavu.
Na cestách s asfaltovým krytom sa mala asfaltovať ryha s 8 cm vrstvou hrubozrného asfaltu a 5 cm vrstvou
stredozrnového asfaltu. Obec s týmto spôsobom úpravy nesúhlasila a po rokovaniach s investorom sa dohodla, že úpravy
sa budú vykonávať v celých šírkach s tým, že obec bude spoluúčastník finančného krytia takto upravených ciest. Ako
spoluúčastník úprav miestnych komunikácií bola obec aj pri cestách s prašnými
povrchmi. Na tieto obec požadovala položiť taktiež asfaltové kryty. Nie je
možné teraz vyčísliť finančnú čiastku, ktorú obec vynaložila na tieto úpravy, ale
ako predbežný odhad pred realizáciou sa suma pohybovala vo výške 75 000 €.
Presné vyčíslenie nákladov bude zrejmé až z geodetického zamerania
zrealizovaných asfaltových povrchov, ktoré sa v súčasnosti vyhotovujú.
Z uvedeného môžeme konštatovať, že cesty, ktoré boli stavbou zasiahnuté, sú
vo väčšej miere dané do pôvodného stavu. Ostali miestne komunikácie bez
spevneného povrchu, ale iba tie, ktoré boli nespevnené aj pred realizáciou
kanalizácie. Tých je pomerne málo a ich úpravu chce obec riešiť v ďalších
etapách, podľa toho, ako sa bude napĺňať rozpočet obce. Ku komunikáciám je
potrebné spomenúť, že stavbou bola dotknutá aj cesta stredom dediny a cesta na
Zagrúnie. Úprava týchto komunikácií sa bude realizovať z prostriedkov EÚ.
Vzhľadom na skutočnosť, že obec musela opakovať výber dodávateľa, so
začiatkom týchto prác môžeme počítať v mesiaci september 2010 a s dokončením v letných mesiacoch budúceho roka.
Dňa 25.05.2010 sa uskutočnilo konanie k dočasnému užívaniu stavby na skúšobnú prevádzku. Termín konania bol
zverejnený verejnou vyhláškou, na úradných tabuliach a miestnym rozhlasom, v dostatočnom časovom predstihu. Na
tomto konaní obyvatelia obce predkladali investorovi stavby požiadavky a pripomienky k úpravám dotknutých
nehnuteľnosti. Na jednaní sa zúčastnilo cca 25 obyvateľov obce Čierne.
Tí, ktorí majú oprávnené a závažné nedostatky spôsobené stavbou, sa môžu obrátiť iba na investora stavby
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. , Bôrická 1960, 010 57 Žilina.
Rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku nám doposiaľ nebolo doručené, preto nemôžeme
uvádzať ani termín napájania rodinných domov a ostatných objektov v obci. To však nebráni obyvateľom realizovať
vlastné prívody kanalizácie od rodinných domov k miestu napojenia.
Ing. Jozef Kubica
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Divoké skládky
Odpoveď na otázku prečo vznikajú divoké skládky sa nepodarilo nájsť... Každá domácnosť má smetné nádoby pri dome,
zberný dvor je otvorený 3x za týždeň a opäť sa v našej obci objavujú čierne skládky stavebného, či rôzneho komunálneho
odpadu. Sme nepoučiteľní? Škodíme sami sebe. Nielenže si sami ničíme a znehodnocujeme svoje okolie v ktorom žijeme, ale
zároveň spôsobujeme zbytočne zvýšené náklady z rozpočtu obce na odstránenie týchto skládok. Odstránenie čiernych skládok
nás stojí takmer dvojnásobok nákladov v porovnaní s odvozom tohto odpadu na riadnu skládku. Tieto sa zarátajú do poplatku
za TKO.
Prosím, rozmyslime si, či obídeme popolnicu pred bránou domu a odpad zavezieme k rieke, obídeme otvorenú bránu zberného
dvora a odpad zavezieme do lesa.
Separovaný odpad v našej obci taktiež stagnuje. V komunálnom odpade sa objavuje viacej recyklovateľných komodít, ktoré
majú končiť v separovanom zbere. Niektoré domácnosti po úspešnom začiatku v separácii začali podľa elektronickej evidencie
separovať menej. Kde teda ide odpad? Rozmýšľajme...
Miroslava Kubaláková

Rozpis separovaného zberu na II. polrok 2010
DRUH
PLASTY

SKLO

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

Vyš. koniec
6.7.
Niž. koniec
7.7.

Vyš. koniec
16.8.
Niž. koniec
17.8.

Vyš. koniec
27.9.
Niž. koniec
28.9.

Vyš. koniec
8.11.
Niž. koniec
9.11.

Vyš. koniec
20.12.
Niž. koniec
21.12.

celá obec
16.9.

Vyš. koniec
10.11.
Niž. koniec
11.11.

Vyš. koniec
21.7.
Niž. koniec
22.7.

V deň zvozu je potrebné vrecia vyložiť na dostupné miesto pre zberný voz. Zvoz bude realizovaný od 6.30 hod. Firma
vrecia neodoberie, ak bude vo vreciach komunálny odpad a vrecia nebudú opatrené čiarovým kódom. V prípade
nejasností č. tel. 4373119, 09050182928.

ZMENA !
ROZPIS ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
na II. polrok 2010
MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

12. - 13.

9. - 10.

1. – 2.

12. - 13.

9. – 10.

7. – 8.

4. – 5.

26. - 27.

23. - 24.

15. – 16.

26. - 27.

23. – 24.

21. – 22.

18. – 19.

29. – 30.

DECEMBER
2. – 3.
16. – 17.
30. – 31.

V osadách, kde sú rozmiestnené kontajnery sa popolnice v zimných mesiacoch nevyvážajú. Zvozy popolníc v osadách
začnú prebiehať od mája 2010 po stiahnutí veľkoobjemových kontajnerov.

POZOR ZMENA !
Od 1.7.2010 dochádza k zmene vývozu tuhého komunálneho odpadu
odvozového harmonogramu.
VÝVOZY BUDÚ VO ŠTVRTOK a PIATOK

podľa nového
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Homília Benedikta XVI. pri príležitosti ukončenia Kňazského roku
Drahí bratia v kňazskej službe, drahí bratia a sestry.
Rok kňazov, ktorý sme slávili 150 rokov po smrti svätého farára z Arsu, ako vzoru kňazskej služby v našom svete, sa
skončil. Svätým arským farárom sme sa nechali viesť, aby sme znovu pochopili veľkosť a krásu kňazskej služby. Kňaz
nie je len obyčajným držiteľom úradu ako tí, ktorí sú potrební v každej spoločnosti, aby mohla fungovať. Kňaz robí niečo, čo žiadna ľudská bytosť nemôže robiť sama od seba: v Kristovom mene hovorí slová rozhrešenia našich hriechov,
ktorými Boh mení situáciu nášho života. Prednáša nad darmi chleba a vína Kristove slová vďakyvzdania, ktoré sú slovami transsubstanciácie - prepodstatnenia, slovami, ktoré sprítomňujú jeho samého, Zmŕtvychvstalého, jeho telo a krv a
premieňajú tak elementy sveta: slovami, ktoré otvárajú svet Bohu a privádzajú ho k nemu. Kňazstvo teda nie je obyčajný
„úrad", ale sviatosť: Boh si slúži úbohým človekom, aby bol jeho prostredníctvom prítomný pre ľudí a konal v ich prospech. Táto smelosť Boha, ktorý zveruje ľudským bytostiam seba samého, ktorý napriek tomu, že pozná naše slabosti,
dôveruje, že ľudia budú schopní jednať a byť prítomní v jeho zastúpení. Táto smelosť Boha je niečím skutočne veľkým,
čo je skryté za slovom „kňazstvo". To, že nás Boh považuje za toho schopných, že týmto spôsobom volá mužov do svojej
služby a zvnútra sa tak s nimi spája, je tým, nad čím sme chceli tento rok nanovo uvažovať a chápať.
Chceli sme opäť vzbudiť radosť z toho, že je nám Boh tak blízko, a vďačnosť za to, že sa zveruje našej slabosti; že nás
deň po dni vedie a podporuje. Chceli sme tak opäť ukázať mladým, že toto povolanie, toto spoločenstvo služby Bohu a s
Bohom existuje, ba dokonca, že Boh očakáva od nás naše „áno". Spoločne s Cirkvou sme chceli opäť dať na vedomie, že
toto povolanie musíme od Boha žiadať. Prosíme o robotníkov na Božiu žatvu a táto prosba, adresovaná Bohu, je súčasťou klopania Boha na srdce mladých, ktorí sa pokladajú za schopných toho, za čo ich považuje schopných Boh. Dalo sa
očakávať, že „nepriateľovi" tohto nového lesku kňazstva sa to nebude páčiť; najradšej by videl jeho zánik, aby bol nakoniec Boh zo sveta vypudený.
A tak sa stalo, že práve v tomto roku radosti zo svätosti kňazstva vyšli na svetlo hriechy kňazov, osobitne zneužívanie
tých najmenších, v ktorých sa kňazstvo ako poslanie Božej starostlivosti na úžitok človeka obracia v svoj opak. I my neprestajne prosíme Boha i postihnuté osoby o odpustenie a pritom sľubujeme, že chceme urobiť všetko možné, aby k tomuto zneužitiu už nikdy nemohlo dôjsť; sľubujeme, že pri prijímaní kňazskej služby a pri formácii v priebehu prípravy
na ňu budeme robiť všetko, čo môžeme, aby sme zvážili autenticitu povolania, a že chceme stále viac sprevádzať kňazov
na ich ceste, aby ich Pán chránil a strážil v neľahkých situáciách a nebezpečenstvách života. Keby mal byť Rok kňazov
oslavou nášho osobného ľudského nasadenia, bol by spomínanými udalosťami zničený. Pre nás však išlo o pravý opak:
stať sa hodnými Božieho daru, daru, ktorý sa skrýva „v hlinených nádobách" a ktorý stále znovu prostredníctvom ľudskej
slabosti konkretizuje jeho lásku v tomto svete. To, čo sa stalo, tak chápeme ako pokyn k očisteniu, k úlohe, ktorá nás
sprevádza do budúcnosti a ktorá nám o to skôr dáva poznať a milovať tento veľký Boží dar.
Spoločne akoby nazeráme dovnútra Ježišovho srdca, ktoré bolo v smrti otvorené kopijou rímskeho vojaka. Áno, jeho
srdce sa pre nás a pred nami otvorilo, a tým nám bolo otvorené srdce samého Boha. Liturgia interpretuje jazyk Ježišovho
srdca, ktoré hovorí o Bohu predovšetkým ako o pastierovi ľudí a ukazuje nám tak Ježišovo kňazstvo, ktoré pramení vo
vnútri jeho srdca. Ukazuje nám tak trvalý základ ako i platné kritérium každej kňazskej služby.
Pane, ďakujeme Ti, pretože si nám otvoril srdce; pretože svojou smrťou a vzkriesením si sa stal prameňom života. Urob,
aby sme boli živými osobami, živými z tvojho prameňa, a daruj nám, aby sme boli i my schopní dávať tejto našej dobe
vodu života. Ďakujeme ti za milosť kňazskej služby. Pane, žehnaj nás a žehnaj všetkých ľudí tejto doby, ktorí sú smädní a
hľadajú. Amen.

Žofia Bosniaková
Žofia Bošňáková pochádzala z rodu Bošňákovcov, korene ktorého siahajú do juhoslovanskej Bosny. Kroky príslušníkov tohto
rodu pod vplyvom nájazdov Turkov smerovali do Slovinska, kde uhorský kráľ Ľudovít II. potvrdil Jakubovi Bošňákovi dávne
výsady jeho rodu. Napokon sa Bošňákovci usídlili v Bratislavskej a Nitrianskej stolici. 27. 8. 1554 panovník Ferdinand I. potvrdil Marekovi Bošňákovi privilégia rodu novou erbovou listinou.
Vnukom Mareka Bošňáka bol potomok jeho syna Ondreja a Kataríny Illesházyovej Tomáš, ktorý získal majetok v Šuranoch.
Stal sa najskôr kapitánom Šurianskeho hradu a neskoršie aj fiľakovskej pevnosti, ktorá mala počas protitureckej obrany veľký
význam. V roku 1609 ho povýšili za baróna. Tomáš Bošňák sa oženil s Máriou Kenderessyovou z Hevejskej stolice vo Fiľa-
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kove 26. 2. 1605. Z tohto manželstva sa narodilo sedem detí, a to Tomáš, Štefan - neskorší nitriansky biskup, Žofia (2. júna
1609 v Šuranoch), Judita, Katarína, Anna a Magdaléna.
Žofia mala skromnú a dobrosrdečnú povahu. Ako družica sa zúčastnila v
roku 1624 na svadbe Mikuláša Esterházyho a Kristíny Nyáriovej v Sučanoch, na ktorej bol prítomný aj arcibiskup Peter Pázmány. Žofia sa ako
17-ročná vydala za baróna Michala Serényiho, ktorého otec Michal Serényi starší bol predchodcom Tomáša Bošňáka vo fiľakovskom kapitanáte, a
to od roku 1592, kedy bolo Fiľakovo vybojované späť od Turkov. Serényiovci pochádzali zo Sedmohradska a mali viaceré majetky aj na Morave.
Žofia hneď po svadbe odišla na hrad Světlo v Bojkoviciach. Toto manželstvo trvalo veľmi krátko, pretože Michal Serényi na jar
v roku 1626
náhle ochorel. Ťažko chorý napísal na hrade Světlo 10.3. 1626 svoj testament. Pamätal v ňom aj na chudobných a bol veľmi štedrý. Je isté, že za
touto jeho štedrosťou stála aj jeho manželka Žofia Bošňáková. Serényi
zomrel na hrade Světlo v Bojkoviciach po 10. 3. 1626. Jeho manželka sa v
liste z 24.5.1626 podpísala už ako vdova. V tomto liste adresovanom jej
otcovi sa sťažuje, že sa palatín o nej, úbohej vdove a sirote, vyslovil nepriaznivo. List svedčí o jej povahových vlastnostiach, oddanosti do Božej
vôle a o duchovnej hĺbke mladej Žofie, ktorá dala prednosť čistote vlastného svedomia pred mienkou ľudí. V tom istom roku ako jej manžel zomrela tiež jej matka. O rok neskôr, 24.4. 1627, zomrel ako 22-ročný jej
brat Tomáš v Kismartone. Vzhľadom na to, že jej otec občas chorľavel,
Žofia sa vrátila z hradu Světlo domov.
František Wesselényi,druhý manžel Žofie Bošňákovej, bol synom Štefana a Kataríny Dersffyovej a narodil sa v roku 1605. Keď
mal dva roky, zomrela mu matka. Študoval na kolégiu u jezuitov v Trnave, kde prestúpil na katolicizmus a stal sa veľkým
ctiteľom Panny Márie. Už ako mladík sa zúčastnil v službách fiľakovského kapitána Tomáša Bošňáka protitureckých bojov.
Neskôr sa stal aj členom poľskej šľachty.
František Wesselényi mal dvadsaťpäť rokov, keď požiadal o ruku Žofie Bošňákovej, dcéry fiľakovského kapitána Tomáša
Bošňáka. Žofia, keď sa rozhodla spojiť svoj osud s Wesselényim, bola 20-ročná, ale už bola vdovou. Po sobáši sa jej novým
domovom stala Teplička nad Váhom, kam odišla začiatkom roka 1630. Tu, v teplickom kaštieli, sa jej narodili obaja synovia
Adam (1630) a Ladislav (1633).
Žofia neodmietala nijakú prosbu o pomoc. Osobitný ohľad brala na chudobných a trpiacich. Spolu so svojím manželom Františkom založili a vydržiavali xenodochium, čiže útulok pre chudobných.Toto xenodochium založili na počesť Sedembolestnej
Panny Márie a podľa nej ho aj pomenovali. Na budove bol umiestnený križ. Útočisko tu našli chudobní a opustení, siroty a
cudzinci bez ohľadu na pôvod a príslušnosť. Útulok sa spomínal aj ako "hospitale", čiže nemocnica. Trovy liečenia hradilo
takisto panstvo. Zriadili aj nadáciu v sume 1000 zlatých. Z týchto peňazí, ktoré sa aj požičiavali, plynuli úroky v prospech útulku.
Wesselénýiovci sa ako patróni štedrým spôsobom starali o potreby farnosti a kostolov na panstve. V súpise, ktorý zaznamenal
teplický farár Štefan Kôstka, sú uvedené sakrálne predmety pochádzajúce priamo od Žofie Bošňákovej. Boli to dve strieborné
ampulky na vodu a víno, jedna strieborná a dve medené kadidelnice, antipendium na oltár, humerál a vyšívaný biely obrus.
Žofia mala cit pre spravodlivosť a svedčí o tom jej list z 11.6. 1632 Adamovi Thurzhovi, hlavnému županovi Spišskej stolice,
napísaný kvôli vražde nevinného človeka.
Žofiin otec po dlhšej chorobe zomrel 19. 12. 1634 a o 2 roky sa musela rozlúčiť so svojou 22-ročnou sestrou Katarínou. Pri
výchove svojich dvoch synov bola Bošňáková odkázaná prevažne sama na seba, pretože Františka Wesselényiho, ktorý sa po
jej otcovi stal kapitánom fiľakovskej pevnosti, viazali k tomuto miestu mnohé povinnosti. Wesselényiho častá neprítomnosť a
zaneprázdnenosť spôsobili aj to, že usmerňovanie hospodárenia na panstve zveril svojej manželke. Jej bol podriadený celý
panský personál na čele so správcom panstva.
Žofia Bošňáková zomrela pomerne mladá 28.4. 1644, pričom nemala ani tridsaťpäť rokov. V tomto roku, poznačenom nepokojmi v súvislosti s povstaním Juraja Rákocziho I., jej rodina prebývala na Strečnianskom hrade. Pochovali ju na hrade Strečno
pod hradnou kaplnkou. Zanechala po sebe dvoch synov, 11-ročného Ladislava a l4-ročného Adama. V tom istom roku ako
Žofia zomrel aj jej starší brat Štefan vo veku tridsaťsedem rokov. V tom čase pôsobil ako nitriansky biskup.
František Wesselényi sa 23.4. 1644 za vojenské zásluhy stal grófom. V roku 1645 sa František oženil s Máriou Széchyovou,
paňou Muránskeho hradu,kde krátko po sobáši býval. Neskôr sa presťahoval na Ľupčiansky hrad. Z funkcie hradného kapitána
postúpil na hlavného kapitána hornouhorských vojsk. V roku 1655 dosiahol najvyššiu možnú hodnosť - stal sa uhorským pala-
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tínom, najvyšším krajinským hodnostárom po cisárovi. V roku 1664 sa stal vodcom sprisahania uhorských veľmožov proti
cisárovi Leopoldovi I., ktoré bolo reakciou na to, že viedenský cisársky dvor bez súhlasu krajinského snemu vo Vašvári uzavrel
s Turkami nevýhodnú mierovú zmluvu. Len predčasná smrť 27. 3. 1667 zachránila Františka Wesselényiho pred verejnou popravou, ktorá postihla viacerých účastníkov povstania po jeho odhalení. Pochovali ho na Muráni.
Po smrti Františka Wesselényiho zdedil teplické panstvo jeho mladší syn Ladislav. Starší syn Adam zomrel mladý ešte v roku
1652. Ladislav žil do roku 1675 v teplickom kaštieli, odkiaľ odišiel do Poľska na majetky zdedené po otcovi, kvôli podozreniu,
že sa zúčastnil na sprisahaní pripravovanom jeho otcom. V roku 1674 cisárske vojsko vyhodilo do povetria hrad Strečno. Zhabané panstvo v Tepličke dostali synovia cisárskeho generála Ján Jakub a Fridrich Löwenburgovci. Nový majiteľ teplického
panstva Ján Jakub Löwenburg v roku 1689 dal preskúmať zrúcaniny hradu Strečno. Podnetom k tomu boli chýry o poklade
ukrytom na hrade. V ruinách rozpadajúceho sa hradu nenašli žiaden poklad, ale v krypte pod poškodenou kaplnkou medzi asi
päťdesiatimi spráchnivenými rakvami a telami zosnulých objavili rakvu s neporušeným telom Žofie.
Objav rakvy so zachovaným telom Žofie na Strečne vyvolal medzi okolitým ľudom rozruch. Ján Jakub Löwenburg dal v roku
1690 narýchlo upraviť hradnú kaplnku na Strečne. Rakvu s neporušeným telom nechal postaviť na vyvýšené miesto. V roku
1690 oznámil nález neporušených ostatkov na Biskupský úrad v Nitre, kam cirkevnoprávne patrili Strečno i Teplička. Zároveň
požiadal o preskúmanie tohto ľudsky nevysvetliteľného javu a upozornil na množstvo pútnikov, ktorí prichádzali k Žofiinej
rakve. Takisto požiadal o dovolenie vystaviť rakvu s telom k verejnej úcte. Keďže hrad Strečno nebol obývaný, gróf Löwenburg sa rozhodol premiestniť telesné ostatky Žofie do sídla svojho panstva. A tak ich v roku 1698 dal preniesť zo strečnianskej
kaplnky do krypty farského kostola v Tepličke.
Tridsaťosem rokov bolo treba čakať na rozhodnutie nitrianskeho biskupa. Povolenie vystaviť telesné ostatky Žofie Bošňákovej
k verejnej úcte v teplickom kostole po dôkladnom preskúmaní okolností dal roku 1728 biskup Adam Ladislav Erdody. Gróf
Löwenburg sa postaral o dôstojný príbytok pre telesnú schránku Žofie. V rokoch 1728 - 29 dal pristaviť k severnej strane teplického kostola samostatnú priestrannú kaplnku zasvätenú Loretánskej Panne Márii. V roku 1729 v slávnostnom sprievode
preniesli ostatky Žofie z krypty kostola do novopostavenej kaplnky. Baroková rakva mala sklenené veko. Nad rakvu zavesili
podobizeň Žofie, ako ju predstavoval pôvodný obraz zo Strečnianskeho hradu. Obraz predstavuje grófku v takmer životnej
veľkosti v živých farbách a v odeve jej doby. V roku 1797 Ján Illesházy, ktorý bol vo vzdialenom príbuzenstve so Žofiou, dal
jej telo obliecť do pozláteného rúcha a umiestniť do novej barokovej rakvy, ako aj zvýšiť jej podstavec. Rakva s ostatkami stojí
na svojom pôvodnom mieste od roku 1729 až dodnes.
Obyvatelia Tepličky nad Váhom osobitne žijú duchom Žofie Bošňákovej. Jej meno nesie jedna z ulíc obce od roku 1991 i základná cirkevná škola. Z vďačnosti za vyprosené milosti jej v roku 1994 vedľa rakvy osadili mramorovú tabuľu.
K 350. VÝROČIU ÚMRTIA-VĎAKA ZA MOCNÝ PRÍHOVOR OD OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A OD OBČANOV
OBCE TEPLIČKA NAD VÁHOM.
V 20. storočí sa začali ozývať hlasy, aby sa podnikli kroky pre blahorečenie Žofie Bošňákovej. V nových podmienkach náboženskej slobody na tieto výzvy odpovedal nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec a 23.11.1997 z príležitosti posviacky obnoveného farského kostola v Tepličke nad Váhom oznámil ustanovenie diecéznej komisie pre prípravu podkladov k procesu blahorečenia. Činnosť tejto komisie prebieha dodnes a jej hlavnou náplňou je zbieranie historických písomných materiálov
a podnetov. 1. apríla 2009 psychicky narušený človek podpálil jej rakvu. Kosti, ktoré nezhoreli, boli očistené a vložené do malej rakvy, ktorú 26. apríla 2009 žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis znovu uložil do Loretánskej kaplnky.
V utorok večer 1. júna 2010 sa Farský kostol sv. Martina v Tepličke nad Váhom opäť zaplnil pútnikmi najmä z dekanátu Martin, aby sa zúčastnili púte a ukončenia Roku Žofie Bosniakovej v Žilinskej diecéze. Svätú omšu za upevnenie rodín celebroval
žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a homíliu predniesol martinský dekan Róbert Krajčík. Zameral sa na priblíženie časti modlitby Reinholda Niebuhra: „Bože, daj mi spokojnosť, aby som vedel prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť, daj mi odvahu, aby
som vedel zmeniť veci, ktoré zmeniť môžem, no daj mi múdrosť, aby som vedel odlíšiť jedny od druhých."
Na záver sv. omše kancelár biskupskej kúrie Mons. Michal Baláž prečítal posolstvo diecézneho biskupa na zakončenie Roka
Žofie Bosniakovej, v ktorom pripomenul tri dôležité aspekty:
1. vyjadriť poďakovanie za dobrá, ktoré sme v tomto čase z Božej milosti dostali,
2. pripomenúť si naše kresťanské povolanie, byť znamením Božej lásky a dobroty vo svete,
3. prosba ku všetkým, aby sme nenechali upadnúť do zabudnutia Rok Žofie Bosniakovej.
Bože, prameň milosrdenstva, ty si nám dal v Žofii Bosniakovej obdivuhodný príklad obetavosti v rodinnom živote a
obdaril si ju nevšednou láskou k chudobným,
prosíme ťa, odmeň jej čnostný život a daj, aby sme ju mohli uctievať ako blahoslavenú. Vypočuj nás na jej príhovor a
udeľ nám milosť, o ktorú ťa prosíme.
S cirkevným schválením Biskupského úradu v Žiline, č. 1090 / 2009.
Spracoval S. Vnuk, správca farnosti Čierne
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ZŠ Ústredie
Tvorivé dielne - Maľovanie na hodváb
Slávnostný, zmyselný, hebký, dokonale hladký a jemný – taký je hodváb. Maľovať na hodváb je ako prilievať k dúhe farbu za
farbou a rozdávať jej harmóniu svetu navôkol.
Túto techniku zdobenia textilu si v máji vyskúšali účastníci tvorivých dielní v ZŠ Ústredie. Naučili sa základy – správne napnúť hodváb na rám, nakresliť kontúry, nanášať farby i solené efekty. Zdokonaliť sa v maľovaní na hodváb však chce chuť,
čas, fantáziu a odhodlanie popasovať sa s prípadným nezdarom v začiatkoch. Nadšenie detí i dospelých účastníkov nám prezradilo, že sa v tejto technike chcú zdokonaľovať. Počet účastníkov kurzu bol obmedzený ( kvôli pomôckam, ktoré si táto technika vyžaduje ), preto ďalší prípadní záujemcovia sa môžu informovať u p.Pagáčovej, p.Dejovej alebo p.Nekorancovej.
Všetky tvorivé dielne, ktoré organizujeme, sú určené začiatočníkom aj zručným, každému, kto si chce oddýchnuť a popustiť
uzdu svojej fantázie. A že ju nemáte? Pomôžeme vám ju objaviť. Prekvapenie vás neminie a domov si donesiete svoje dielka.
(Fotografie zo všetkých tvorivých dielní nájdete na webovej stránke školy – www.zscierne.edupage.org, kompletný fotoalbum)
Mgr.Iveta Dejová, ZŠ Ústredie

2. ročník pasovania prvákov za čitateľov
Kniha je skutočne vzácny fenomén. Je múdrym radcom, dobrou priateľkou. Nájdime si preto občas chvíľku a začítajme sa do
kníh. 19. marca si naši prváci spríjemnili popoludnie v obecnej knižnici spolu so svojimi najbližšími. Navštívili obecnú knižnicu, hravo sa s ňou zoznámili, dozvedeli sa nové veci o knižnici a sprístupnil sa im zázračný svet kníh a rozprávok.
Prváci z 1. A a 1. B ZŠ Čierne –Ústredie sa stali už ozajstnými čitateľmi. Za čitateľov ich pasoval kráľ Gregor a jeho dvorné
dámy. Nebolo to však také jednoduché. Prváci museli najprv ukázať, čo sa za 7 mesiacov naučili a splniť niekoľko podmienok.
Sľúbili, že budú pravidelne navštevovať knižnicu, čítať knihy a vzorne sa o ne starať. Potom kráľ Gregor všetkých prvákov
pasoval za čitateľov obecnej knižnice. Ostávalo splniť poslednú podmienku a navštíviť sieň hojnosti. S tou však deti nemali
problém.
Deti sa stali novými čitateľmi. Tak budú mať možnosť prehlbovať a zdokonaľovať svoje čitateľské zručnosti, získajú nové
poznatky a vedomosti. Preto dodržte svoj sľub a veľa čítajte!
Mgr.Božena Časnochová, ZŠ Ústredie

Priateľstvá, spolupráca a volejbal
Priateľstvo a spolupráca ľudí z mikroregiónu Kysucký triangel sa dá nadväzovať a upevňovať rôznymi formami. Jednou
z takýchto foriem je aj šport, ktorý nielen utužuje naše zdravie, ale môžeme sa pri ňom stretávať, spoznávať i zasúťažiť si.
Takýmto športovým podujatím bol aj prvý ročník volejbalového turnaja, ktorý sa tento rok odohral 31. marca 2010 v telocvični
ZŠ Skalité – Kudlov. Úlohy organizátora sa tento rok zhostila obec Skalité v spolupráci so ZŠ Skalité – Kudlov a musím povedať, že svoju úlohu zvládli na výbornú. Vo volejbalovom turnaji súťažili štyri družstvá. V troch nastúpili učitelia zo základných
škôl – ZŠ Svrčinovec, ZŠ Čierne –Ústredie spolu so ZŠ Čierne – VK, ZŠ Skalité – Ústredie spolu so ZŠ Skalité – Kudlov
a jedno družstvo tvorili pracovníci obecných úradov nášho mikroregiónu. Všetci zúčastnení potvrdili, že sa vedia dobre „zvŕtať“ nielen za katedrou, či „zeleným stolom“, ale aj pod vysokou sieťou. Každá súťaž má aj svojho víťaza, hoci na tomto podujatí boli podľa mňa víťazmi všetci zúčastnení. Ale predsa len najviac zabodovalo družstvo učiteľov čierňanských škôl, ktoré
prešlo turnajom víťazne vo všetkých zápasoch. Pričinili sa o to Mgr. Ladislav Knap, Mgr. Dana Oravcová, Mgr. Jana Grochalová, Mgr. Ivana Franeková, Mgr. Rastislav Kruták, Mgr. Daniel Drastich a Ing. Slávka Jurčíková. Čierňanskí učitelia neboli
na tomto turnaji vo volejbale žiadni nováčikovia, svoje skúsenosti zbierajú na volejbalových turnajoch so svojimi družobnými
školami z Čiech a Poľska. Na peknom druhom mieste skončilo družstvo učiteľov zo Skalitého, ktoré malo v družstve samé
ženy a len jedného muža Mgr. Petra Najdeka. Učitelia Svrčinovca vybojovali tretie miesto a bojovné výkony podali aj pracovníci obecných úradov Svrčinovca, Čierneho a Skalitého.
Celé podujatie malo veľmi priateľský náboj a len potvrdilo, že kto chce, dokáže sa zbližovať s ľuďmi pri zábave, športe i pri
práci. Týmto prvým ročníkom sa odštartovalo pekné podujatie, ktoré bude pokračovať aj v ďalších rokoch a verím, že bude
prinášať svoje ovocie.
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne - Ústredie

A opäť úspešní chemici
Žiaci základných škôl majú každý rok možnosť zúčastniť sa rôznych predmetových olympiád, kde si môžu overiť svoje vedomosti a schopnosti v danom predmete, či porovnať sa so žiakmi z iných škôl.
Pravidelne v marci sa v laboratóriách Základnej školy Čadca – Žarec koná okresné kolo chemickej olympiády. Skôr, ako sa
žiaci môžu tohto kola zúčastniť, musia úspešne prejsť študijným a školským kolom v teoretickej i praktickej časti a naštudovať
veci, ktoré vysoko prekračujú osnovy základných škôl.
Už táto prípravná časť je náročná a mnohí žiaci to vzdajú. Na okresné kolo sa dostanú len tí najvytrvalejší a najzapálenejší.
Takýmito žiačkami boli tento rok žiačky 9. ročníka Základnej školy Čierne-Ústredie Veronika Grochalová a Dominika Slová-
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ková. Obidve sa stali úspešnými riešiteľkami a Veronike dokonca chýbal jediný bod a išla by našu školu reprezentovať na krajské kolo. Obidvom žiačkam blahoželám, ďakujem za vzornú reprezentáciu školy a prajem, aby svoje vedomosti zužitkovali
v ďalšom štúdiu i v praxi.
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne – Ústredie

Medzinárodný deň detí
Športového dňa detí Kysuckého triangla pri príležitosti MDD sa zúčastnili i chlapci a dievčatá zo ZŠ Čierne-Ústredie.
V telocvični ZŠ Svrčinovec súťažili dievčatá 8.a 9. ročníka v dynamickej priestorovej vybíjanej. V konkurencii 5 družstiev
skončili na 3.mieste, pred družstvom ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom a ZŠ Svrčinovec. Našu školu reprezentovali : Janka Šubíková, Erika Cyprichová, Eva Koričárová, Veronika Grochalová, Natália Truchlíková, Dominika Slováková,
Zuzana Poláková, Žaneta Krenželáková, Natália Šušková a Monika Šubíková.
Chlapci súťažili v stolnom tenise a florbale. Stolnotenisový turnaj po dobrých výkonoch vyhrali. Porazili družstvá ZŠ Svrčinovec a ZŠ Čierne VK zhodne 3:2. Najväčšiu zásluhu na víťazstve má žiak 7.ročníka Ladislav Kulla, ktorý získal 3 body.
O zvyšné 3 body sa podelili Erik Časnocha- 2 body a Jozef Straka – 1 bod.
Florbalového turnaja, ktorý sa hral v kultúrnom dome, sa zúčastnili štyri družstvá. Výsledky zápasov:
ZŠ Čierne Ústredie – ZŠ Svrčinovec 7:17, ZŠ Čierne Ústredie – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité 4:5, ZŠ Čierne
Ústredie – ZŠ Skalité Kudlov 5:0
V konečnom poradí obsadilo naše družstvo tretie miesto.
Mgr.Daniel Drastich, ZŠ Ústredie

Karatistka Kristínka
Dnešné deti a mládež trávia stále viac a viac času pri počítačových hrách, alebo pred televíznou obrazovkou. Nájdu sa však aj také deti, ktoré sa venujú zmysluplným aktivitám- chodia do
hudobnej a zdokonaľujú sa v ovládaní vybraného hudobného nástroja, navštevujú výtvarný
krúžok alebo jazykovú školu..., no snáď najčastejšou záľubou školopovinnej mládeže je šport.
Šport, ktorý poskytuje okrem vyváženia duševnej práce telesnou aktivitou i dôležité formovanie
osobnosti, morálno – vôľových vlastností, učí správaniu sa v kolektíve a pod.
Športu sa venuje i šiestačka Kristínka Mitrengová zo ZŠ Ústredie. Spolu s bratom, druhákom
Maťkom, sú už dva roky členmi Karate klubu ZŠ Žarec. Kristínka sa v máji zúčastnila okresnej
súťaže v karate KYSUCE CUP ČADCA, na ktorej sa úspešne presadila. V disciplíne kihon –
ido (techniky v pohybe) obsadila 2.miesto ( kategória do 15 rokov) a v disciplíne kata (súbor
preddefinovaných pohybov a techník naznačujúcich obranné, útočné a protiútočné pohyby vykonávané v súlade s preddefinovanou schémou pohybov predstavujúc si imaginárneho útočníka) si vybojovala 3.miesto (kategória do 15 rokov). Kristínke gratulujeme, ďakujeme za vzornú
reprezentáciu školy i obce a želáme veľa ďalších úspechov.
Mgr.Iveta Dejová, ZŠ Ústredie

ZŠ Vyšný koniec
Prvá Noc s Andersenom
Prvé rozprávkové putovanie 61 detí ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec sa
začalo dávno predtým, než prišli dňa 19.3.2010 na Noc s Andersenom,
aby spoločne oslávili sviatok detskej knihy a presvedčili sa, že i s knihou je
možné zažiť dobrodružstvo. Celý mesiac marec čítali rozprávky od Hansa
Christiana Andersena a pripravovali sa na úlohy, ktoré ich čakajú. Zvedavosť a nedočkavosť detí sa prejavovala počítaním, koľko dní ešte chýba do
nášho stretnutia.
Nastal deň D. Nedočkavé deti s batohom na chrbte prichádzali do školy
v nezvyčajnú hodinu – o 18:00 h. Vo vestibule sa zvítali so svojimi rovesníkmi, aj s 8 hosťami z poľskej družobnej školy SP1 Istebna pod vedením
Mgr. Čepčora a Mgr.Sýkoru. A zázračná rozprávková noc sa mohla začať.
Po rozprávkovom príhovore sa deti premiestnili do slávnostne vyzdobenej
školskej knižnice, kde na nich čakal tajuplný hosť – samotný pán Andersen. Ten im vyrozprával príbeh svojho života a nielen to. Pokrstil im ča-

str.11

ČAS

školstvo

rovný stromček, ktorý bude ochrancom knižnice a všetkých jej čitateľov. Zato mu deti museli zložiť prísahu, že budú aktívnymi
čitateľmi detských kníh. Potom už na nich čakali rôzne súťaže, hry, tvorivé dielne, hľadanie pokladu a na záver pyžamová párty. Všetko bolo umocnené neopakovateľnou atmosférou nočnej školy a získalo tým na zázračnosti. Putovanie s rozprávkou sa
pomaly končí. Po krátkom spánku a raňajkách nastal čas rozlúčky. Dvere knižnice sa otvorili, deti sa postupne vytrácali plné
emócií a zážitkov, v rukách držiac pamätný list na nočné dobrodružstvo. Hans Christian Andersen si napriek svojej fantázii
a talentu iste ani len predstaviť nedokázal, že raz budú jeho narodeniny veľkou rozprávkovou oslavou, ktorá potrvá celú noc
a bude mať magickú moc.

Andersenova noc - Istebná, Poľská republika
Po družobnej akcii Andersenova noc organizovanej z 19. na 20. marca 2010 ZŠ Čierne Vyšný koniec bola naša škola pozvaná na rovnakomennú akciu do ZŠ Istebná v Poľskej republike. Táto spolupráca sa uskutočnila z 23. na 24. apríla 2010
a zúčastnilo sa jej 6 našich žiakov.
Andersenova noc v Istebnej začala uvítaním a následným zasadením stromčeka Andersen. Po pútavom divadelnom predstavení
O smutnej meluzíne nás hostitelia ponúkli chutnou večerou. Nasledovalo spoločné čítanie rozprávky Cisárove nové šaty striedavo v poľskom a slovenskom jazyku. Pokračovalo sa kvízom, v ktorom v skupinách deti súťažili v znalostiach Andersenových
rozprávok. Na pamiatku tohto dňa deti následne kreslili na malé dosky na tému z predchádzajúceho kvízu. Zaujímavou súťažou
pre deti bola aj súťaž, v ktorej mali v rámci skupiny prostredníctvom ukážok bez slov hádať, o akú rozprávku ide. Po rozprávkovom filme nasledoval po polnoci rozprávkový bál. Deti sa príjemne zabavili preoblečené do rôznych postáv
z Andersenových rozprávok. Po výdatných raňajkách nás čakalo občerstvenie a vyhodnotenie súťaží.
Na pamiatku si všetci zúčastnení okrem pekných spomienok odniesli aj veľa suvenírov. Obohatení novými zážitkami
a dobrodružstvami sme sa rozlúčili s poľskými priateľmi. Strávili sme u nich pekné chvíle, na ktoré budeme vždy radi spomínať.
Mgr. Ivana Franeková

Čo nového v II. polroku v našej MŠ Čierne – Vyšný koniec
Život v našej MŠ Čierne – Vyšný koniec je veľmi rušný. Každý mesiac, každý týždeň, každý deň je iný, nový, niečím
výnimočný. Deti sa tešia, čo nové ich čaká, čo nové zažijú.
Mesiac marec sa nesie v znamení hesla „Múdrosť a bohatstvo kníh“. Čarovná ceruzka im otvorí zázračnú krajinu rozprávok a príbehov, krajinu číslic a písmen. Deti si prinesú svoju obľúbenú knihu, zhotovia si výstavku, vytvoria nové
knihy, naučia sa čítať kreslené príbehy, prednášať a zapamätať si krátke literárne útvary, riekanky, hádanky, vyčítanky.
V tomto mesiaci sa zúčastnili deti našej MŠ prednesu poézie a prózy, ktorej organizátorom bola MŠ Čierne Ústredie.
Ďalej nás v tomto mesiaci navštívilo aj bábkové divadlo z Turčianskych Teplíc, pri ktorom deti s citovým zaangažovaním prežívali príbeh zakliateho princa na škaredú žabku. Cirkus, ktorý bol tiež pre nás veľkým zážitkom, sme navštívili
v našej základnej škole.
Mesiac apríl sa nesie v znamení hesla „Príroda sa zobudila“. Deti sa oboznamujú so zobúdzajúcou sa prírodou, zmenami a vplyvom počasia, rastom rastlín a starostlivosťou o ne. Poznávajú, určujú a rozlišujú niektoré domáce zvieratá, zdôvodňujú úžitok, poukazujú na nebezpečenstvo dotyku s neznámymi zvieratami. V tomto mesiaci si deti pripomínajú aj
Veľkú noc, a tak sa oboznamujú s kultúrnym dedičstvom, sviatkami a ich oslavou. Zapájajú sa do príprav a osláv tohto
sviatku a v duchu ľudových tradícii si vyzdobia priestory materskej školy.
Mesiac máj je tiež neopakovateľný, lebo môžeme o ňom povedať „ Máj, máj, máj zelený“. Kvitnú záhradné a lúčne kvety, deti ich rozoznávajú podľa vzhľadu a vône. Niektoré si ich prinesú aj do MŠ, a tak určujú ich názvy. V tomto období
sa oboznamujeme aj s ríšou hmyzu, poznatky si overujeme v encyklopédiách a odborných knihách . Deti si osvojujú prvé
návyky starostlivosti o prírodu , formujú sa u nich ochranárske postoje k prírode. No k najväčším udalostiam tohto
mesiaca patrí stavanie mája a oslava Dňa matiek.
A je tu posledný mesiac v školskom roku, ktorý sa nesie v znamení hesla „Tešíme sa na leto“.
Tento mesiac otvára najkrajší sviatok pre deti, a to je MDD. Všetci sa tešia na našu tradičnú opekačku, športové hry,
ktoré sa konajú na našom čierňanskom štadióne. Tento rok k týmto činnostiam pribudli ešte aj krásne, malé poníky. Deti
boli poníkmi unesené a malé žriebätko sa stalo stredobodom pozornosti . Od všetkých detí si vyslúžilo pohladkanie. Bol
to pre ne nezabudnuteľný zážitok. Do konca júna budeme pozorovať svet okolo nás, morský svet, exotické zvieratá
a spoločne sa tešíme na letné hry a zábavy.
Názov nášho vzdelávacieho programu je „Šťastné, zdravé a múdre dieťa “. Dúfame, že tento názov vystihuje ciele
a celkový charakter našej materskej školy.
Kolektív učiteliek materskej školy Čierne – Vyšný koniec
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Čo sa udialo v obci – prehľad spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v obci
Čierne (marec – jún 2010)
6 . marec
II. ročník dorasteneckého futbalového turnaja pod záštitou Mikroregiónu Kysucký triangel – v sobotu 6.3.2010 sa konal
v Čadci futbalový turnaj pod záštitou Mikroregiónu Kysucký triangel (Svrčinovec, Čierne, Skalité). Tohto futbalového turnaja sa
zúčastnilo dvanásť dorasteneckých mužstiev z Kysúc. Víťazným mužstvom sa nakoniec stalo ŠK Čierne, ktoré počas celého turnaja
ani raz neprehralo. Výsledková listina:
1.ŠK Čierne
5.Čadca ,,B“
9.Ochodnica
2.Kysucké Nové Mesto
6.Turzovka
10.Svrčinovec
3.Kysucký Lieskovec
7.Raková ,,A“
11.Zákopčie
4.Čadca ,,A“
8.Zborov
12.Raková ,,B“
marec – apríl
Predajná autorská výstava Emy Homolovej z Čadce pod názvom „ Maľované na hodvábe „. Výstavu si prezrelo celkom 280 návštevníkov
21.marec
XXIII. ročník Jozefovského behu - III. ročník memoriálu Jána Konôpku - Bežecké preteky dostupné pre všetky vekové kategorie. Jozefovský beh si získal veľa priaznivcov a prilákal k nám mnohých bežcov. Za štrnásť kategórií sa na štarte postavilo spolu 105
pretekárov nielen zo Slovenskej, ale aj z Poľskej a Českej republiky. Organizátormi boli ŠK Čierne a OÚ v spolupráci s Komisiou
kultúry, výchovy mládeže, športu a soc. vecí.
apríl – máj
Výtvarná súťaž pre deti MŠ a ZŠ – „ o naj... motýľa „ spojená s výstavou. Porota vecnou odmenou ocenila práce :
Kolektív detí MŠ Čierne – Vyšný koniec, Kolektív detí MŠ – Čierne Ústredie, Krúžok šikovných rúk pri ZŠ Čierne – Ústredie,
Školský klub pri ZŠ Čierne – Ústredie, Erik Staškovan, 3.A, ZŠ Čierne – Ústredie a Tomáš Kučerík, 3.A, ZŠ Čierne – Ústredie. Deťom ďakujeme za krásnych motýľov, víťazom srdečne blahoželáme a Vás všetkých srdečne pozývame na výstavu do Obecnej knižnice, ktorá potrvá do 30. júna 2010.
23. apríl
Detská diskotéka pre deti základných škôl s kultúrnym programom.
1. máj
VII. ročník stavania mája na Trojmedzí (Obec Čierne, Hrčava, Gmina Istebna) - medzinárodné stretnutie občanov
a predstaviteľov samospráv na Trojmedzí spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili folklórne skupiny OZVENA, ľudová
hudba KUK, Klub priateľov heligónky regiónu Kysúc , rockové kapely TEE - PEE a THE OCHRANKI.
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013: Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája.
8. máj
Oslavy 65. výročia oslobodenia republiky pri Pamätníku padlých v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov
Čadca - pietny akt kladenia vencov, hymna, báseň, slávnostné príhovory starostu obce a hostí, ukončenie.
VI. ročník Medzinárodného šachového turnaja, usporiadateľ - obec Čierne, sponzori turnaja – Severoslovenské montáže Čierne
a Obecný úrad Čierne.
9. máj
Celoobecná oslava pre všetky mamičky, babičky - v kultúrnom programe vystúpil Otto Weiter, Andrea Fischer Uhríková, mažoretky
Tina Čierne a FK pri ZŠ Čierne – Ústredie, matkám sa prihovoril poslanec OZ p. Ján Ďurica. Celkom si podujatie prišlo pozrieť vyše
300 ľudí.

Pripravujeme (jún – august 2010):
25. jún
Uvítanie novorodeniatok do života – slávnostné odovzdávanie pamätných plakiet novorodencom Komisiou kultúry, mládeže,
športu a sociálnych vecí, spojené s podpisom do pamätnej knihy a kul. programom.
25.jún
Detská diskotéka v sále kul. domu v Čiernom , začiatok o 18.00 hodine. V programe vystúpia finalisti regionálnej zábavno súťažnej show Kysucká Superstar a rôzne tanečné skupiny. Vstupné: 0,50 €
3. júl
5. ročník rockového festivalu BACK IN BLACK so začiatkom o 17.00 hodine v areáli lyžiarskeho strediska Čierne SKI areál
(bývalá Zlatá kačka) . Kapely: TRI GROŠE, ARIA, 100DOLLA, NO FACE , ABOWE, SKLENÉ OČI, HALUZOTVORISTIKA, GARDEN OF THE MADNESS. Vstupné: 3 € , občerstvenie zabezpečené.
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4. júl
Čierňanske hody na sviatok sv. Petra a Pavla – Čierne Vyšný koniec, začiatok sv. omše o 10.30. Po omši kultúrne vystúpenie
o 11.45 hod. FS RAČAN z Oščadnice a DFS OZVENKA z Čierneho. Samozrejme nebude chýbať ani stánkový predaj
a hodové atrakcie.
8. - 14. júl 2010
VI. Medzinárodný detský tábor na Trojmedzí – Trojmedzie nerozdeľuje , ale spája - Poznaj svojich priateľov
v Základnej škole s Materskou školou Čierne - Vyšný koniec.
- návšteva skanzenu vo Vychylovke (zmena programu
Zameranie : rekreácia, aktívny oddych, turistika, zábava,
vyhradená !)
šport, hry, poznávacie výlety
Vedúci tábora, organizačné zabezpečenie tábora : Iveta Bobu- Taktiež sa plánuje tradičné stretnutie starostov a riaditeľov
lová
škôl v utorok 13. 7. 2010 o 17.00 hodine v ZŠ s MŠ Čierne –
Oddieloví vedúci: Mgr. Dana Oravcová, Mgr. Ivana Franeko- Vyšný koniec. Na toto stretnutie srdečne pozývame aj všetky
vá
deti z Čierneho , ktoré sa po minulé ročníky tábora zúčastnili.
Program :
Tábora sa zúčastnia deti z Poľskej , Slovenskej a Českej
- spoznávanie okolia, vychádzky na Trojmedzie, Stude- republiky.
ničné v ČR
Podujatie je spolufinancované Európskou úniou z Európske- prehliadka mesta Čadca, návšteva plavárne, galérie
ho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhranič- športové a zábavné hry, táborové hry, táborák, diskotéka nej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013:
- výlet do Malej Fatry, návšteva Slovenského orloja Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája.
v Starej Bystrici,
1. august
Čierňanske hody – Kostol sv. Ignáca z Loyoly Čierne – Ústredie, sv. omša od 10.10 – 11.30 hod. Po slávnostnej sv. omši
o 11.30 hodine kultúrne vystúpenie FSk STAŠKOV pri TU Magistrál a hudobnej country skupiny TORNÁDO zo Žiliny. Taktiež nebudú chýbať hodové atrakcie, stánkový predaj , ľudová veselica a diskotéka pri TU Magistrál. V sále kul. domu
v Čiernom - III. ročník stretnutia priateľov heligónky.

O všetkých podujatiach budete včas informovaní z obecných vitrín, obecným rozhlasom, alebo na internetovej
stránke našej obce www.obeccierne.sk. Zmena podujatí vyhradená!
Vypracovala: Iveta Bobulová, prac. TES Čierne

POZOR – ZATVORENÁ KNIŽNICA Z DÔVODU SŤAHOVANIA
Oznam pre všetkých čitateľov Obecnej knižnice v Čiernom !!!
Z dôvodu výstavby 19 bytov v objekte MŠ v Ústredí sa dočasne premiestni obecná knižnica do priestorov Základnej školy na Vyšnom konci do spoločenskej miestnosti. Predpokladané sťahovanie knižnice bude počas
letných prázdnin (v mesiacoch júl – august 2010). V tomto čase bude obecná knižnica zatvorená.
V presťahovaných priestoroch sa plánuje otvoriť v mesiaci september. Všetkým čitateľom ďakujeme za
pochopenie a trpezlivosť. Veríme, že si na nové – dočasné priestory rýchlo zvyknete.
My sa zo všetkých síl budeme snažiť v nových priestoroch vytvoriť príjemné prostredie . Na všetkých stálych
a aj nových čitateľov sa teší knihovník Iveta Bobulová.

Medzinárodný šachový turnaj v Čiernom
Stalo sa už peknou tradíciou, že v mesiaci máj sa v obci Čierne stretávajú milovníci kráľovskej hry - šachu, aby si zmerali
svoje sily. Inak tomu nebolo ani tento rok a 8. mája 2010 sa v kultúrnom dome v Čiernom zišlo 91 hráčov z troch štátov –
Slovenska, Čiech a Poľska. Tento ročník bol už v poradí šiestym ročníkom a mnohí hráči sú už pravidelnými účastníkmi tohto
podujatia. Zavítali sem hráči vysokých šachových kvalít, ale radi prišli aj začiatočníci, malé deti, seniori, dievčatá i ženy. Sála
bola plná šachových nadšencov a každý sa snažil zahrať čo najlepšie.
Pohár víťaza putoval tento rok do rúk medzinárodného majstra Sergeja Berezjuka – šachového profesionála, ktorý je pôvodom
Bielorus žijúci vo Frýdku-Místku, kde vedie úspešnú Beskydskú šachovú školu. Striebro si na svoju hruď zavesil medzinárodný majster Marián Jurčík z Čadce, ktorého korene po rodičoch vedú na Čierne. Marián je slovenský šachový reprezentant, len
nedávno sa vrátil zo Švajčiarska, kde Slovensko reprezentoval na prestížnom turnaji Mitropa cup, kde zaznamenal viacero
cenných výsledkov s hráčmi svetovej elity. Bronz putoval do českej Orlovej mladému českému talentu Marekovi Kawulokovi.
Štvrtým najlepším hráčom bol FIDE majster Martin Jurčík, päticu najlepších uzatvoril domáci pätnásťročný Jožko Straka.
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V turnaji boli vyhodnotené aj ďalšie kategórie:
1. Miturová Magdaléna – CZ (majsterka ČR)
2. Bogatka Tatiana – CZ (pôvodom Bielorusko)
3. Jurčíková Slávka SVK (Čadca)
Seniori: 1. Bakalár Ján – SVK
2. Makovička Tadeáš – CZ
3. Makulski Andrzej – POL

CH – 16: 1. Straka Jozef - SVK (Čierne)
2. Rydzewski Pawel - POL
3. Fargáč Martin - CZ
D-16: 1. Kordela Monika - POL
2. Holeštiaková Natália – SVK (Čadca)
3. Jurčíková Denisa - SVK (Čierne)

Ženy:

Turnaj sa niesol v príjemnej priateľskej atmosfére aj vďaka dobrej organizácii, za ktorú možno vďačiť Obecnému úradu Čierne, pánovi Imrichovi Černému – riaditeľovi turnaja, rodine Strakovej a Jurčíkovej. Prácu za počítačom bezchybne zvládal Rudolf Jurčík. Vďaka patrí sponzorom turnaja – Obecnému úradu Čierne a Severoslovenským montážam Čierne, ktorí sa postarali
o ceny a občerstvenie.
Sme radi, že obec Čierne sa pre mnohých - nepochybne inteligentných ľudí z troch štátov spája so zárukou kvalitného
a priateľského šachového turnaja. Svedčia o tom aj slová českého hráča Vaška Mituru, ktorý sa turnaja zúčastnil po prvýkrát –
Teraz už chápem, prečo sa hovorí – na Čierne na turnaj, tam sa musí ísť.
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne-Ústredie

II. ročník stolnotenisového turnaja In memoriam Ladislava Hlúška
II. ročník stolnotenisového turnaja In memoriam Ladislava
Hlúška sa uskutočnil 28.12.2009 o 9.00 hod. v telocvični ZŠ
Čierne Vyšný koniec. Športového podujatia sa zúčastnilo 30
hráčov. Všetci prezentovaní hráči boli rozdelení do kategórií :
žiaci , ženy , muži .
Kategória žiaci :
13 účastníkov
Kategória ženy :
5 účastníčok
Kategória muži :
12 účastníkov
Rozdelenie účastníkov podľa miesta bydliska :
Obec Čierne :
17
Obec Skalité :
8
Mesto Čadca :
2
Mesto Považská Bystrica : 3
Ďakujeme účastníkom z Považskej Bystrice (Ing. Pavol Jurčík,
PhD., Anton Tarnek, Radoslav Babušík), ktorí svojou účasťou
prispeli ku skvalitneniu turnaja a prezentácii Obce Čierne.
Sponzormi podujatia boli:
Športový klub Čierne - Jozef Čarnecký, Čierne
Technotherm , s.r.o. – Igor Pastva, Čierne
Pajmi s.r.o. – Milan Jurga, Čierne
MSE, s.r.o - Jiří Chadim, Čierne
Elektrik – JK , s.r.o - Jozef Kráľ, Čierne
Unitranz – Tech , s.r.o. – JUDr. Miroslav Kužma, Čierne

Libex , s.r.o. – Ján Benko, Čierne
Ing.Pavol Jurčík, PhD., Považská Bystrica
Výsledky jednotlivých kategórií :
Žiaci : 1. miesto - Ladislav Kulla – Čierne
2. miesto - Tomáš Časnocha - Skalité
3.miesto - Milan Majchrák - Skalité
Ženy : 1.miesto - Božena Krišicová - Čierne
2.miesto - Nikola Mikulová - Skalité
3.miesto - Katarína Jurgová - Čierne
Muži : 1.miesto - Ľudovít Valárik – Čadca
2.miesto - Ján Golis - Čadca
3.miesto - Ladislav Knap - Skalité
Na druhom ročníku stolnotenisového turnaja In memoriam
Ladislava Hlúška sa zišlo 30 športových nadšencov, čo je
v porovnaní s I. ročníkom o 19 viac.Záverom by som chcel ešte
raz poďakovať všetkým sponzorom a organizátorom podujatia.
Za organizáciu patrí poďakovanie aj Mgr . Ladislavovi Knapovi
– riaditeľovi ZŠ Čierne -Vyšný koniec.
Pevne verím , že aj III. ročník turnaja In memoriam Ladislava
Hlúška sa stretne s rovnakým potešením u účastníkov, ako tomu
bolo v tomto turnaji.
Organizátor turnaja : Ing. Miroslav Hlúšek

Pozn. Tento príspevok vychádza až v 2. čísle Čas-u, nakoľko sa nedopatrením nedostal na stránky 1. čísla. Redakcia sa autorovi
ospravedlňuje a verí, že tento turnaj v budúcnosti získa ešte väčšiu popularitu. -r-

Hokejbal
Hokejbal je v našej obci stále pomerne neznámym športom, no napriek tomu si medzi našou mládežou našiel nadšencov. Keďže nás
však nie je veľa, hrávame v jednom tíme s chalanmi z Čadce. Tento rok sme boli zapojení do Ferrax juniorskej hokejbalovej ligy na
Skalitom, ktorú má na starosti Centrum voľného času Žirafa v Žiline. Spolu s nami sa ligy zúčastnili aj mužstvá Hbk Raková, Kings a
Panthers Skalité. Hrali sme od septembra 2009 do júna tohto roku, kedy sme v poslednú júnovú nedeľu odohrali finále. V ňom sme si
skrížili hokejky s chlapcami z Rakovej a po výsledkoch 5:8, 4:3 a 11:1 sme sa zaslúžene radovali z celkového triumfu (finále sa hralo
na 2 víťazné zápasy). Základnú časť sme odohrali bez prehry, s 12 víťaznými zápasmi a najlepším skóre. Okrem titulu majstra sme
získali aj trofej pre najlepšieho brankára a najlepšieho hráča. Vďaka patrí ZŠ Čierne - Ústredie za zapožičanie výstroja na zápasy, no
najmä chalanom a brankárke,, ktorí poctivo chodili na zápasy a bojovali od začiatku až do konca. Snáď im tá zlatá medaila na ich
krkoch vynahradí ten voľný čas, pot a modriny, ktoré kvôli tomu obetovali. Potešilo by nás, keby sme medzi nás mohli prijať ďalších
mladých hráčov a takisto by sme uvítali sponzorov, bez ktorých sa tento šport nezaobíde a už teraz sa tešíme na ďalšiu sezónu. Víťazné družstvo HBK Bistro pod Lipou tvorili hráči z Čierneho: Ján Poláček (kapitán tímu), Dominika Mariňáková (brankárka), Roman
Ziavka a ostatní hráči: Dominik Ďuriš, Michal Rebroš, Michal Surový, Jozef Tatarka, Matej Strýček, Pavol Prívara, Adrián Holešinský.
Dominika Mariňáková
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Za obdobie apríl 2010 - jún 2010

Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

M arián B aroňák – Silvia Fonšová, Pavol K avalek – M ária K upková, V ladim ír O ndrašina –
M arta K rainová, František Špila – A ndrea
H rabcová, M arián K ubišta – M gr. Jana G om olová, Peter K ubička – Ivana M izerová

Sandra Jurgová, Adam Cyprich,
Barbora Švancárová, Andrej Povala,
Margaréta Zakuciová, Adrián Skukálek, Viktória Šamajová, Simona Švancárová, Janka Bazgerová, Adam
Vrškový, Sofia Švancárová, Nikoleta
Capková, Vanesa Slichová, Dávid
Cerchlan

Navždy nás opustili...
Jozef Fonš, Verona Grochalová, Agnesa Najdeková, Katarína Mikulcová,
Mgr. Anna Hrtúsová, Anna Straňavová, Ján Polák, Agneša Najdeková,
Amália Unzeitigová, Pavel Dominko, Ladislav Pajer,
Anna Koričárová, Verona Švancárová, Pavol Jurga

Odovzdanie stavby Základná škola s materskou školou Čierne – Vyšný koniec
Dňa 28.05. 2010 sa konalo v obci slávnostné odovzdanie stavby Základnej školy s materskou školou Vyšný koniec, ktorá
prešla rozsiahlou rekonštrukciou v rámci projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Čierne – zvýšenie kvality
vzdelávania a docielenie energetickej efektívnosti“. Tento projekt riešil výmenu všetkých okien, zateplenie obvodových
stien školy, nové farebné riešenie fasády budovy, zmenu strechy z rovnej na sedlovú a vybudovanie nového vstupu do
Základnej školy. Slávnostného odovzdania sa zúčastnili:
p. podpredsedníčka NR SR Anna Belousovová, zástupcovia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR,
dodávateľ stavebných prác firma Stavospol, s.r.o – Turzovka, RRA (Regionálna Rozvojová Agentúra - Žilina),
ktorá zaisťovala externý management, žiaci a vedenie ZŠ
s MŠ, poslanci OZ, predstavitelia samosprávy. Súčasťou
slávnostného aktu bolo aj posvätenie budovy duchovným
otcom Stanislavom Vnukom. Slávnostnú atmosféru vytvárali piesne ženskej a mužskej folklórnej skupiny
Ozvena a vystúpenie detí ZŠ. V jednotlivých pozdravných príhovoroch zhodnotili priebeh prác a význam tejto
investície starosta obce Pavol Gomola, podpredsedníčka
NR SR Anna Belousovová, Blanka Dananaiová z MVRR
SR a riaditeľ ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec Ladislav
Knap. Celý priebeh slávnostného aktu s privítaním vzácnych hostí moderovala zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec Dana Oravcová.
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M ilí čitatelia , ako Vám sľúbila pani Straková, od tohto čísla na pokračovanie začíname uverejňovať recepty z publikácie „Chuť
regiónov Žilinského kraja“. V úvode je krásne, zaujímavé a pútavé čítanie ako žili naši predkovia, čím sa zaoberali, ako sa stravovali,
čo varili a jedli.
Kysucká ľudová strava mala v uplynulých storočiach chudobnú štruktúru. Vývoj ľudovej stravy bezprostredne súvisel s celkovým
spôsobom života v tej- ktorej dobe. Obživa ľudí v minulosti nebola pestrá, bola skromná a stereotypná. Ponúkala len to, čo človeku
dávala okolitá príroda, alebo čo si tvrdou prácou sám dopestoval a dochoval. Predpokladom úspechu bola starostlivosť o pôdu, ktorej
sa venovala mimoriadna pozornosť. Pôda mala zabezpečiť ekonomickú stabilitu rodiny. Potraviny a suroviny sa spracovávali bez
zvyšku, vyhodiť nebolo dovolené nič. Nesmela sa ani voda z riadu vyliať na dvor, aj tá sa používala na prípravu pokrmu pre ošípané.
Neodmysliteľnou súčasťou života bola bieda a hlad.
Prevažnú časť jedálnička tvorili múčne jedlá, nenáročné na suroviny
a prípravu. Bolo to podmienené chudobou Kysučanov a štýlom ich života.
Takmer celý deň trávili ťažkou prácou v hore alebo na poli, preto bolo
nevyhnutné, aby pomáhali aj ženy a deti, dôsledkom čoho pripravovali veľmi
jednoduché a rýchle jedlá.
K základným obilninovým jedlám nielen na Kysuciach, ale na celom
Slovensku, patril a stále patrí chlieb.Za chlieb sa považovali aj nekysnuté
placky. Chlieb sa piekol príležitostne – raz za dva týždne, niekedy raz za
mesiac, ale na Vianoce a Veľkú noc chlieb na stoloch nechýbal. Chlebu sa
vzdávala veľká úcta a to takým spôsobom, že keď náhodou spadla na zem
omrvinka, musela sa zodvihnúť a pobozkať. Chlieb sa pred začatím jedenia
prežehnával, čo v určitých oblastiach Kysúc prebieha dodnes, hlavne u starších
občanov. Chlieb bol považovaný za „Boží dar“. Najznámejší zvyk, vítanie
vzácnych hostí chlebom a soľou, sa stal symbolom pohostinnosti nielen na
Slovensku, ale aj u slovanských národov. V oblasti Kysúc bol rozšírený aj obradový chlieb, tzv. pupkový chleba – piekol sa na
Vianoce z jačmennej múky. Do stredu sa dal kúsok starého chleba a trochu hrudkovej soli, petržlen, na vrchu chleba bol položený
cesnak.
Z chlebovín z nevykysnutého cesta boli rozšírené rôzne osúchy a placky. Staré porekadlo spomína „Kto osúchy pečie, do psoty sa
nesie“, napriek tomu boli najvýdatnejšou stravou drevorubačov, furmanov, kde slúžili ako celodenná strava spolu s kúskom slaniny
alebo s mliekom. Ďalším druhom osúchov boli podlesniaky (treté osúchy). Tie sa pripravovali zo surových zemiakov, kde sa pridala
múka, majoránka, rasca (stoklaska), cesnak. Piekli sa priamo na platni, potierali sa maslom a zapíjali sladkým mliekom. Tieto osúchy
sa na jeseň piekli aj na kapustnom liste.
Veľkú časť zeleniny, z ktorej sa pripravovali jedlá, tvorili strukoviny hrach a fazuľa, prípadne šošovica. Pripravovali sa z nich
polievky a kaše. Kaše boli jedlom pravidelným, ale aj obradovým. Zaujímavým druhom kaše bola „lohazova“ kaša, ktorú pripravovali
z jačmeňa. Na Kysuciach sa zväčša využívala ovsená múka, často sa však nahrádzala zemiakmi. Koncom 18.storočia a najmä v prvej
polovici 19.storočia sa všeobecne rozšírilo pestovanie zemiakov, (na Kysuciach sa im hovorilo „kysucký chleba“), ktoré predstavovali
základ obživy kysuckého ľudu. Zemiaky mali veľkú obľubu v ľudovej strave, jedli sa samostatne, pečené v šupke, varené, neskôr
smažené ako prílohy k polievkam.
Osobitný význam v kysuckej strave mala kapusta, ktorej sa darilo aj v horských oblastiach a konzumovala sa po celý rok. Vyčleňovali
sa pre ňu tzv. kapustniská – úrodné kusy pôdy, ktoré sa intenzívne obrábali a každoročne hnojili. Bývali zvyčajne pri potokoch, aby sa
dali ľahko zavlažovať. Keď gazdiná išla sadiť kapustu, musela sa vždy čisto obliecť. Na hlave mala mať bielu šatku, aby aj hlávky
kapusty boli biele, čo malo za úlohu odohnať všetkých škodcov. Výhodou kapusty je jednoduché spracovanie a konzervovanie
v drevených sudoch, do ktorých sa nastrúhaná natláčala („dlávila“).
K často používanej zelenine v kysuckej kuchyni zaraďujeme kvaky (odroda repy vhodná na prípravu polievok a prívarkov so
sladkastou chuťou). Kvačková polievka nechýbala na vianočnom stole vo viacerých kysuckých rodinách. Kedysi boli kvaky pomerne
rozšírenou plodinou, vďaka ich nenáročnosti im vyhovovala aj málo úrodná pôda v chladných horských podmienkach.
Napriek tomu, že Kysučania chovali ovce a hovädzí dobytok, mäso sa zvyklo pripravovať len v nedeľu a na sviatky, aj to len v malých
množstvách. Zvieratá prinášali dlhodobý úžitok v podobe mlieka, masla a vlny.
Podstatné zmeny, spôsobené migráciou sezónnych robotníkov, nastali až v 19.storočí a vo významnej miere ovplyvnili spôsob života,
stravu, spôsob odievania, bývania a hygieny. Mnoho nových spôsobov pripravovania jedál sa udomácnilo aj na dedinách.
Od prvej polovice 20.storočia sa začal meniť stravovací poriadok, raňajky prestali byť vareným jedlom, uprednostňoval sa chlieb,
biela káva a maslo. Hlavné varené jedlo sa podávalo na obed.
Napriek všetkému, ľudová strava na Kysuciach si zachovala svoje špecifiká dodnes v podobe tradičného ikricového chleba, osúchov,
či rozličných druhov polievok, ktoré už pomaly vymizli z jedálneho lístka moderného človeka.
Mgr. Helena Kotvasová
(Prevzaté z publikácie „Chuť regiónov Žilinského kraja“, vydal: Žilinský samosprávny kraj, rok 2009 a uverejnené so súhlasom
vydavateľa).

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v septembri 2010.

