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Zo Slovenska je členom
tohto medzinárodného spolku
združenie troch kysuckých obcí –
ČIERNE, SVRČINOVEC
a SKALITÉ – zvané aj Kysucký
Triangel. Cieľom mikroregionálneho
združenia Kysucký triangel ako záujmového združenia právnických obcí
Čierne, Skalité a Svrčinovec je otvorenou spoluprácou prispievať k rozvoju
vlastného územia každej obce, ako aj
územia mikroregiónu ako celku. Na
Obecnom úrade vo Svrčinovci starostovia jednotlivých obcí slávnostne
podpísali dňa 16. mája 2007 zmluvu
združenia obcí mikroregiónu Kysucký
triangel. Sídlo mikroregiónu Kysucký
triangel je v obci ČIERNE.
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e len niekoľko takých miest v celej veľkej Európe,
kde sa v jedinom bode dotýkajú hneď tri krajiny.
Susedia – Slovensko, Česko a Poľsko sa po stáročia vyvíjali
ako samostatné krajiny – avšak s podobným nárečím,
zvyklostiami, s kultúrou založenou na podobných
základoch. Výrazným znakom – ešte aj dnes zreteľným
v prihraničných obciach – je nárečie, tzv. goralčina.
Do slovenských slov sa preniesli prvky poľského nárečia
a naopak. A tak sú obce v slovensko-poľskom pohraničí
nazývané „goralské“.
Tri kysucké, tri moravské a tri poľské obce (združené
do gminy Istebna) podpísali v decembri 2007 zmluvu
o spolupráci v oblasti hospodárskej, sociálnej, spoločenskej, ako aj v oblasti výmeny informácií a rozvoja
medzinárodných vzťahov a partnerstiev. Tak sa len
potvrdila stáročia trvajúca podobnosť a príbuznosť
všetkých troch oblastí.
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obce Čierne je do susedného Poľska
a Česka len „na skok“. Práve v katastrálnom území Čierneho (Vyšný koniec) sa
nachádza bod spojnice troch krajín – Trojmedzie. V lete 2007 bola horská roklina medzi
Slovenskom, Poľskom a Českom premostená
18 metrov dlhou drevenou lávkou. Súčasťou
tejto stavby je aj prístupový drevený chodník,
prístrešok s lavičkami a informačná tabuľa
s podrobnou mapou okolia.
Obec Čierne spolu so susednými obcami
Svrčinovec a Skalité boli trvalo osídlené
približne v jednom čase – okolo prelomu
16. a 17. storočia. Prvé písomné zmienky
o obciach pochádzajú
z polovice 17. storočia.
Dovtedy bolo toto
územie husto zalesnené a tvorilo širokú
zemskú hranicu medzi
Uhorskom a Poľským
kráľovstvom.
Osady, na základe
ktorých sa postavili
ľudnatejšie sídla, prví
osídlili Valasi, putujúci
z východu.

Pre svoje stáda hľadali nové pastviny.
Nachádzali tu voľné oblasti, ktoré ich feudálni
majitelia chceli zaľudniť. V tom čase šľachtické rodiny Podmanickovcov, Pongrácovcov,
Turzovcov a Suňogovcov umožňovali putujúcim valachom usídliť sa na svojich územiach, aby tu vytvárali trvalé sídla, klčovali
lesy a kultivovali pôdu, a tým zveľadili ich
majetok.
Písomné záznamy sporov feudálov aj pastierov pri dosídľovaní valachov predstavujú
v súčasnosti vzácne archívne dokumenty,
svedčiace o prvých rokoch a rozvoji feudálnych obcí v slovensko-poľskom pohraničí.
1/ TROJMEDZIE
Už spomínaný bod stretu
troch krajín – Slovenska, Česka
a Poľska. Z Čierneho – Vyšného
konca vedie značená turistická
trasa k Trojmedziu (cca 30 minút od železničnej zastávky).
Cez drevenú lávku, ktorá preklenuje horskú roklinu s potokom, sa dá prejsť do Poľska
(gmina Istebna) aj Českej
republiky (obec Hrčava).
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2/ KOSTOL SV. IGNÁCA Z LOYOLY
Farský kostol (farnosť Čierne bola
ustanovená roku 1796) vysvätili 4. augusta
1888. Má jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a je zaklenutý
krížovou štukovou klenbou s medziklenbovými pásmi zbiehajúcimi do pilierov.
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Interiér vymaľoval akademický maliar
Jozef Hanula. Kostol v Čiernom svojím patrónom – sv. Ignácom z Loyoly
– predstavuje určitú výnimku medzi
kysuckými chrámami. V celej Nitrianskej diecéze sú totiž len dva kostoly
zasvätené tomuto svätcovi.
3/ VALY – POZOSTATKY
OPEVNENÍ
Rozsiahle archeologické nálezisko,
ktoré pozostáva z 5 drevozemných
pevností spojených valom a priekopou. Opevnenie vybudovali
v priebehu 16. až 17. storočia ako
súčasť pevnostných stavieb v slovensko-česko-poľskom pohraničí.
Nálezisko je unikátne hlavne rozsahom a kvalitou zachovania a predstavuje jednu z najstarších stavebných
pamiatok Horných Kysúc.
4/ RODINNÁ HROBKA
MORAVSKÝCH
V roku 1894 postavili v obci rodinnú
hrobku Moravských, ktorá je vybudovaná pod kaplnkou. Ján Moravský
bol hlavným slúžnym v Čadci. Hrobku dala postaviť jeho manželka Mária.
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5/ PAMÄTNÍK PADLÝM
V 1. SVETOVEJ VOJNE
Pamätník z roku 1932 zrekonštruovala
obec v roku 2006. Sochu zhotovil
sochár Jozef Vít z Konechlumi
u Jičína.
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6/ PAMÄTNÍK OBETIAM
2. SVETOVEJ VOJNY
Postavený bol v roku 1974.
Nachádza sa v centre obce
oproti obecného úradu.
7/ KAPLNKA
SV. JOZEFA V ZAGRÚNÍ
Bola vysvätená 6. októbra
1996, každoročne sa tu koná
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púť na sviatok sv. Jozefa–robotníka (1. mája). Okolo
kaplnky vedie turistická a
cykloturistická trasa (vedúca
až k Trojmedziu), od kostola
sa dá po asfaltovej ceste
dostať do Čadečky (miestna
časť Čadce).
8/ KOSTOL NA VYŠNOM
KONCI
Filiálny kostol v modernom
architektonickom štýle je
v súčasnosti tesne pred
dokončením. Obec Čierne
patrí k väčším kysuckým
dedinám (s počtom obyvateľov 4,5 tis.), pričom jej
osídlenie sa ťahá prevažne
okolo údolia rieky Čierňanky. Obec touto stavbou vyšla
v ústrety svojím obyvateľom,
ktorí žijú v častiach vzdialenejších od centra obce (na
nižnom konci), kde sa nachádza farský kostol.
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9/ LYŽIARSKE STREDISKO
SKI ČIERNE
Nachádza sa na Vyšnom konci (od predajne Jednota doprava približne 1 kilometer). Moderné vybudované stredisko
s vlekom, parkovisko, bufet, služby.
V blízkosti vedie Kysucká lyžiarska
magistrála na bežecké lyžovanie a prístupová cesta k stredisku je zároveň turistickou a cykloturistickou trasou vedúcou
do osady Zágrunie a odtiaľ do osady
Závršie v susednej obci Svrčinovec
a do Čadečky (miestne časť mesta Čadca).
10/ FOLKLÓRNA SKUPINA OZVENA
Pôvodne ženská folklórna skupina
vznikla pri Miestnom kultúrnom stredisku v Čiernom na Vyšnom konci. Vo
svojom repertoári majú slovenské ľudové,
čerňanské, kysucké piesne, s ktorými sa
prezentujú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci a na folklórnych festivaloch. FS získala viaceré
ocenenia za reprezentáciu, zviditeľnenie
a šírenie ľudových tradícií a zvykov.
Svojím vystúpením zaujala aj amerického
astronauta E. A. Cernana počas jeho
návštevy Slovenska v roku 1994.
11/ IZBA ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ
Nachádza sa v priestoroch materskej
školy v ústredí obce. Sú tu sústredené
zachované (a v obci Čierne zozbierané)
predmety každodennej potreby ľudí
v minulosti – oblečenie, pracovné nástroje, riad a podobne. Izba bola otvorená
v roku 1991.
12/ MAŽORETKY
V obci pôsobí krúžok mažoretiek, ktorý
vznikol v októbri 1999 pod vedením
Marty Brnčovej. Vystupujú na rôznych
kultúrnych a športových podujatiach, aj
mimo obce.
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13/ HOTEL MAGISTRÁL
V kategórii turistická ubytovňa má
kapacitu 50 lôžok. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti železničnej stanice
na nižnom konci. Okrem ubytovacích
služieb ponúka reštauračné zariadenie
a možnosti usporiadania spoločenských
podujatí.
14/ DOMOV DÔCHODCOV
Občanom slúži od roku 2004. Má 28
miest na celoročný pobyt a 4 miesta na
prechodný pobyt. Nachádza sa v centre
obce neďaleko obecného úradu.

