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bude vás zaujímať...

Vážení občania,
chcem Vás informovať o najdôležitejších aktivitách, ktoré plánujeme postupne v tomto roku realizovať. Obec sa zúčastňuje všetkých
grantových súťaží, ktoré sú postupne vyhlasované riadiacim výborom. Pri samotnej realizácii musíme však okrem schválených finančných dotácií použiť i vlastné zdroje, alebo využiť i krátke mikropôžičky. Jednoznačne však treba konštatovať, že granty EÚ sú veľkým
prínosom pre našu obec, a preto sa i naďalej budeme zapájať do súťaží. Po rokoch, keď sa investície zamerali na opravu základných
škôl a verejných budov sa upriamime na mládež – využitie voľného času. Tak, ako vlani sa postavilo multifunkčné ihrisko pri ZŠ
Ústredie, tento rok to bude pri ZŠ Vyšný koniec a v športovom areáli. Očakávame, že ich bude využívať mládež nielen cez týždeň, ale
i cez víkendy. Taktiež Vás chceme informovať o dôležitých rokovaniach, ktoré obec robí so štátnymi inštitúciami.
Diaľnica D3
Starostovia samospráv z poľsko-slovenského pohraničia, ktorí reprezentujú obce Zywiec, Radziechovy – Wieprz, Wegierska Górka,
Milówka, Rajcza, Skalité, Čierne a Svrčinovec zaslali v januári 2012 list na Úrad vlády Slovenskej republiky (p. premiérke Ivete Radičovej) a na Úrad vlády Poľskej republiky (p. premiérovi Donaldovi Tuskovi), v ktorom žiadajú o pokračovanie vo výstavbe rýchlostnej cesty S-69 na poľskej strane a diaľnice D3 na slovenskej strane.
V liste sa okrem iného uvádza: „V čase dynamického rastu východnej Európy súčasné meškanie pri výstavbe ciest spájajúcich poľskoslovenské pohraničie v oblasti hraničného prechodu Skalité – Zwardoň spomaľuje a marginalizuje rozvoj týchto oblastí, a tým nevytvára možnosti pre ich ďalší rast. Výsledky odborných expertíz dokazujú nutnosť pokračovať vo výstavbe cesty S-69 na úseku Wegierska Górka – Milówka a diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité.“
Z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sme obratom dostali list, v ktorom sa píše: „Medzi významné priority
Programu výstavby diaľnic na roky 2011 – 2014 bolo okrem budovania diaľničného spojenia Bratislava – Košice zaradené aj začatie
výstavby väčšiny chýbajúcich úsekov diaľnice D3, a to úsek diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto – Oščadnica – Čadca,
Bukov – Svrčinovec, ktoré sa podľa programu predpokladá v rokoch 2013 – 2014.“
Pre úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý umožní priame napojenie od Žiliny na Poľsko aj pre ťažkú dopravu, bolo vydané
stavebné povolenie v januári 2011. So začiatkom realizácie polovičného profilu tohto úseku Svrčinovec – Skalité sa uvažuje v roku
2012 až 2013. V súčasnej dobe sa pripravujú súťažné podklady pre vypísanie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa tejto stavby. Termín ukončenia prác na danom úseku je december 2015. K tomuto ešte dodávam, že pán minister Ján Figeľ osobne v roku 2011 viackrát navštívil rozostavanú časť diaľnice v Skalitom a konštatoval, že bude zaradená do plánu realizácie na roky 2012 - 2013. Dúfame,
že tieto termíny budú dodržané a Kysuce sa dočkajú tejto veľmi potrebnej investície.
Obec chce pri uvedenej stavbe prepojiť Čierne s Hrčavou cez Gorilov potok a s Jaworzynkou cez Čadečku turistickou cestou. Tým by
sme otvorili dedinu pre turistov, ktorí by využívali služby v našich reštauračných a ubytovacích zariadeniach. Taktiež naši občania
spätne služby u našich susedov. Turistický ruch tiež môže oživiť poľnohospodárstvo a ďalšie služby. Máme peknú krajinu a jej krásu
len veľmi málo využívame na vytvorenie nových pracovných miest. Štát však musí pomôcť tomuto regiónu práve dostavbou diaľnice
D3. Dúfame, že do programového vyhlásenia novej vlády sa dostane i jej dobudovanie.
22 kV linka Železníc Slovenskej republiky
Katastrom obce Čierne prechádza 2 x 22 kV linka, ktorá je majetkom ŽSR. Obec má dlhodobý problém s nedostatkom NN napätia
v osadách Čerchľa, Zagrúnie, U Vodárne, Slivkov a Mojov, v blízkosti ktorých sa nachádza toto 2 x 22 kV vedenie, pričom jedna
linka je nevyužitá – voľná. Obec chce docieliť, aby SSE Žilina a. s. od ŽSR túto jednu linku buď dlhodobo prenajala, alebo odkúpila.
Následne by SSE Žilina a. s. mohla vybudovať trafostanice v osadách Čerchľa, U Putyrov, Slivkov a Mojov. Tieto novovybudované
trafostanice by posilnili existujúce NN siete v týchto lokalitách. Projektové dokumentácie na nové trafostanice sú už vypracované.
Nadstavba MŠ – Ústredie – 19 b. j.
Dokončila sa nadstavba tejto viacúčelovej budovy – vytvorili sa byty, ktoré boli odovzdané do užívania v januári 2012. Každý byt má
samostatné elektrické vykurovanie a samostatné meranie odberu pitnej vody. Keďže táto budova je viacúčelová (je tam umiestnená
MŠ, školská jedáleň, zdravotné stredisko), vyžaduje si zvýšenú pozornosť. V rámci rekonštrukcie sa vybudovalo nové odpadové potrubie v celej budove, ďalej sa vykonala rekonštrukcia sociálnych zariadení pre lekárov i pre verejnosť. Je nutné ešte dokončiť celkovú
rekonštrukciu čakárne zdravotného strediska. V časti MŠ vznikla ďalšia miestnosť – trieda, ktorá prispeje k zvýšeniu kvality poskytovaných služieb. Výborne sa využije pre škôlkárov, pretože deti sú naša budúcnosť. Pani učiteľky im často dávajú viac nehy, než jej
dostávajú doma, a preto chceme v oboch materských školách vytvoriť príjemné prostredie. V jarných mesiacoch sa zastrešia vchody
do bytovej časti, do MŠ a zdravotného strediska. V zadnej časti tejto budovy sa zastreší pieskovisko detského ihriska, ktoré sa zároveň doplní ďalšími atrakciami pre deti. Celý tento priestor sa oddelí od bytovej časti. Pre MŠ musíme vytvoriť určitý druh súkromia, t.
z., že i školská jedáleň bude prístupná iba zo strany od rieky. Zo strany od rieky bude dokončené i parkovisko s novou cestou smerom
na Kamenec.
Pre správne fungovanie tejto viacúčelovej budovy je dôležité nájsť určité princípy, ktoré pomôžu vytvoriť vzájomnú harmóniu medzi
jej užívateľmi.
Preloženie vzdušného VN 22 kV pri MŠ – Ústredie
Vzdušné vedenie VN 22 kV sa nachádza 7 m od objektu MŠ. V prvej etape chceme toto vedenie preložiť na nový podperný bod osadený vedľa miestnej komunikácie v zelenom páse medzi komunikáciou a svahom rieky Čierňanka. V ďalšej etape by sme chceli toto
vedenie presmerovať do iného územia a premiestniť do zeme. Centrum obce musí byť v budúcnosti bez takýchto rušivých prvkov.
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Keďže sú to všetko veľmi finančne náročné stavebné aktivity, obec neustále rokuje s majiteľom sietí SSE Žilina, a.s. o finančnom
krytí. K týmto rokovaniam sme vypracovali i príslušné projektové dokumentácie.
Preloženie NN siete do zeme od Obecného úradu – Farský kostol
V závere minulého roka sme v tomto úseku položili nové káble NN napätia do zeme. Súbežne sme tu položili i ďalšie káble pre inžinierske siete z hľadiska predpokladaného budúceho rozvoja obce. V tomto úseku preto boli vykonané viaceré pretlaky pod miestnou
komunikáciou III/01156 i pod štátnou cestou I/12 pre umiestnenie týchto sietí. Na jar budú pokračovať práce v odstránení existujúcich
betónových stĺpov elektrického vedenia a v napojení NN siete na nový položený systém.
Revitalizácia centrálnej zóny obce
Tieto práce začali v jeseni minulého roka, a to odstránením budovy starej MŠ a preložením inžinierskych sietí. Centrálna časť obce je
predelená tokom rieky Čierňanky na dve časti. Zóna I. je hlavnou centrálnou časťou obce. Sú v nej umiestnené dôležité verejné inštitúcie, kostol a verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov, konanie obecných slávností, trhov, hodov. Zóna II. je
vedľajšou centrálnou časťou obce. Sú v nej umiestnené objekty občianskej vybavenosti. V súčasnosti je pohyb občanov možný hlavne
po krajnici cesty III/01156, ktorá prechádza centrálnou zónou obce a má nevyhovujúce šírkové parametre. Pri danej intenzite pešej
a motoristickej premávky takýto stav predstavuje nebezpečné kolízne prostredie, ktoré je umocnené občasným chaotickým parkovaním vozidiel obvykle tiež na krajnici cesty. Dokončením tohto projektu, ktorý začal na jeseň minulého roka sa zrealizuje spojovací
chodník pre peších súbežne s cestou III/01156 prepojený lávkou širokou 2,0 m ponad tok rieky. Odvodnenie otvorenou priekopou sa
nahradzuje dažďovou kanalizáciou v dĺžke 167 m z PVC rúr DN 300. Voda z chodníkov a z okolitého územia bude do kanalizácie
zvádzaná uličnými vpusťami. Kanalizácia je vyústená do toku rieky Čierňanky. Chodník popri ceste III/01156 je navrhnutý
v premenlivej šírke minimálne 2,0 m v dĺžke 201 m. V priestore križovatky s hlavnou cestou I/12 bude vytvorený oporný múr so zábradlím. Pri MŠ zo strany od rieky sa vybuduje parkovisko pre 11 vozidiel a živičným povrchom sa opraví cesta na Kamenec.
V priestore bývalej starej materskej škôlky sa vytvorí priestor na oddych a zhromažďovanie občanov. Súčasťou tohto priestranstva je
i detské ihrisko, lavičky a verejné hygienické zariadenie esteticky umiestnené za kamennou stenou. Bezpečnosť celého územia stavby
zabezpečuje ekonomicky a zároveň harmonicky umiestnené verejné osvetlenie. Celé územie bude napojené na centrálny kamerový
systém.
Výstavba rodinných domov na Sihle
Z celkového počtu 15 stavebných pozemkov je v súčasnosti predaných 11 pozemkov. Obec počas roka v tejto novej osade položí
podkladovú vrstvu cesty a chodníkov, osadí obrubníky a zrealizuje verejné osvetlenie.
Stašov cintorín
Vybudujeme ďalšie chodníky do novej časti cintorína.
Podané projekty
1. Tradície a partnerstvá zaväzujú, motivujú a obohacujú vzdelávanie - projekt bol podaný v rámci spolupráce SR-ČR. Je zameraný na vzdelávanie a súťaže žiakov základných škôl v Čiernom a vo Vendryni.
2. Športklub – zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, zateplenie fasády a výmena výplní otvorov – projekt zameraný na
zateplenie fasády tejto budovy a výmenu okien.
3. Budova Obecného úradu- zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, zateplenie fasády a výmena výplní otvorov – projekt
zameraný na zateplenie fasády tejto budovy a výmenu okien – dokončenie zateplenia budovy zo severnej strany a výmena okien.
4. Country festival – projekt Čierne - Visla (Poľská republika) trojdňový festival slovenských, českých, poľských a maďarských
country skupín, ktorý sa uskutoční vo Visle.
5. Šachový turnaj – tradičný medzinárodný šachový turnaj, 8. ročník.
6. Rekonštrukcia kultúrneho domu VK – projekt zameraný na vytvorenie 20 jedno-dvoj izbových bytov a skrášlenie okolia okolo kostola, vytvorenie námestia.
Projekty, ktoré sa budú realizovať v tomto roku
1. Viacúčelové ihrisko pri ZŠ -Vyšný koniec – realizácia viacúčelového ihriska s osvetlením a oplotením.
2. Vybudovanie chodníka popri areálu ZŠ -Vyšný koniec
3. Materská škola Vyšný koniec – úprava a obnova vnútorných priestorov.
4. Športový klub – viacúčelové ihrisko – realizácia viacúčelového ihriska v areáli športového klubu s osvetlením a oplotením.
Schválené projekty
Šance – Valy
Archeologický prieskum v tejto lokalite, ktorý obec vykonala v spolupráci s archeologickým ústavom Nitra hovorí o tom, že na Valoch bola 150 rokov stála vojenská posádka. Bližšie informácie o tomto prieskume budú uverejnené v ďalšom čísle obecných novín.
Archeologický výskum bol financovaný z grantu EÚ.
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Stroj na úpravu bežeckých tratí
Mikroregión Kysucký triangel bol úspešný v ďalšom projekte, na základe ktorého zakúpime pre úpravu bežkárskych tratí snežnú lavínu. Využívať ju budeme na celom území mikroregiónu a radi by sme sa napojili na bežkárske trate v Českej republike.
Kaplnka Panny Márie pri Domove dôchodcov
Vážení občania,
radi sa v mnohých úvahách vraciame do minulosti. S úctou spomíname na ľudí, ktorí tu žili a tvorili. Viacerých sme ešte ako deti
i poznali. Všetci mali úprimnú radosť zo života, a aj keď bola bieda, ochotne vždy pomohli a mali radi svoju rodnú dedinu. Pre dedinu
v minulosti boli charakteristické kostol, kaplnky a božie muky na poli. Po tvrdej práci si človek práve aspoň tichým zadumaním, pohľadom, zastavením a meditáciou nielen na chvíľu odpočinul, prišiel na nové myšlienky, ale i načerpal potrebnú silu. I dnešná doba,
pre ktorú je špecifický stres, zhon a prevrátené hodnoty, takéto zastavenia potrebuje. Vedľa domova dôchodcov sa nachádza Kaplnka
Panny Márie. Postavili ju predošlé generácie nielen pre seba, ale hlavne pre nás. Obec vypracovala štúdiu, ktorá čaká na realizáciu.
Dajme sa dokopy, milí farníci, majme úctu k odkazom našich dedov a podporme jej opravu. Bude to znak našej viery pre budúce
generácie.
Snehová kalamita
Snehová kalamita sa opäť zopakovala, predtým tu bola v roku 2005. Znamená to, že veľké snehy tu môžu byť často. Opätovne vyzývame občanov v jednotlivých osadách, kde majú prístupové cesty veľmi úzke, aby sa dohodli na posunutí plotov. Obec Vám finančne
pomôže pri výstavbe nového oplotenia. Je zrejmé, že i tri metre široké cesty nie sú riešením do budúcnosti, najmä v úsekoch, kde nie
je možné sneh vyhrnúť na voľné priestranstvo. Pri cestách do zahraničia často obdivujeme čistotu, pekne zladené a široké ulice, čím to
je? Zrejme pochopili, že ten pozemský život pre daného jedinca je dočasný. A i ďalšie generácie tu budú iba dočasne. Je u nás paradoxom, že občania, ktorí vlastnia napríklad 4 ha pôdy, t. z. 40.000 m2, nie sú ochotní posunúť ploty ani o jeden centimeter. Týchto
ľudí asi v každej osade dobre poznáte. Musím tieto kritické vety vysloviť, pretože práve títo občania v čase snehovej kalamity, chcú
mať prístupovú cestu ako „letisko“. Pritom neustále pracovníkom obce, ktorí vykonávajú zimnú údržbu, znepríjemňujú život.
Vandalizmus v obci
Vážení občania,
píše sa mi veľmi zle, ale chcem, aby ste vedeli, ako sa tu v obci ťažko niečo nové tvorí. Obec získala v uplynulom období viacero
finančných nenávratných dotácií. Súčasťou prebiehajúcich prác na jednotlivých investičných stavbách sú aj oznamovacie tabule, kde
sú vypísané hlavné údaje o prebiehajúcej aktivite. Tieto oznamovacie tabule musia byť ponechané aj určité obdobie po dokončení
danej stavby, tak to vyžadujú smernice EÚ. V prípade, že nie sú osadené, tak finančný grant sa musí spätne vrátiť. Tieto tabule sú
obecným majetkom a obecný majetok sú naše peniaze. Viete, že tieto oznamovacie tabule boli v našej obci viackrát poškodené alebo
zničené, museli sme dať vyrobiť nové. Na jeseň minulého roka sme zrekonštruovali cestu III/01156 stredom dediny. Popri ceste boli
umiestnené bezpečnostné kolíky, sú dôležité hlavne v zimnom období, keď výrazne zlepšujú bezpečnosť na ceste. Hneď prvý večer po
osadení bola väčšina týchto bezpečnostných kolíkov povytrhávaná alebo zničená našou mládežou. V ústredí na hlavnej ceste I/12
Slovenská správa ciest opravuje mostný objekt. Obec sa výrazne pričinila o to, aby všetky práce boli finančne kryté. Za posledné dva
mesiace boli trikrát ukradnuté svetelné zabezpečovacie zariadenia. Na krivej ceste sú viackrát počas roka rozbité všetky spodné časti
stĺpov verejného osvetlenia. Obecná chata za Stašovým cintorínom – úplne zničené vnútorné priestory. Škody spôsobené týmito vandalskými činmi sú niekoľko tisíc eur. Nastáva tu otázka: „Ako ďalej?“ Všetky tieto udalosti boli nahlásené Okresnej polícii v Čadci
a sú v štádiu vyšetrovania.
Vážení občania,
o mnohých z týchto vandalských činov viete a poznáte aj samotných aktérov. Bolo by dobré, keby sa vo Vás prebudil cit občianskej
statočnosti. Nahláste, prosím, na obecný úrad alebo priamo na políciu ľudí, ktorí ničia náš spoločný obecný majetok. Dobrovoľný
hasičský zbor Čierne Vyšný koniec prišiel s iniciatívou, že zriadi hliadky, ktoré by od piatku do nedele vo večerných hodinách sledovali verejné priestranstvá a miesta, kde dochádza k spomínanému vandalizmu. Za ich statočnosť im chcem vopred poďakovať.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Na deň 13. decembra 2011 starosta zvolal rokovanie obecného
zastupiteľstva. Po prejednaní bodov programu poslanci schválili
tieto uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
II. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Milan Jurga, Pavol Fonš, Mgr.
Peter Najdek.
2. Úpravu rozpočtu obce Čierne č. 1/2011.

3. Rozpočet obce Čierne na roky 2012 – 2014.
4. Rozpočet Príspevkovej organizácie TES Čierne na rok 2012.
5.
a) investičný zámer stavby: „Bytový dom 20 BJ – prestavba
kultúrneho domu“,
b) spôsob financovania 70% úver zo ŠFRB a 30% dotácia
z MDV RR SR a vlastné zdroje,
c) vyčleniť vlastné zdroje obce na predmetnú stavbu
v potrebnej výške,
d) výstavbu Technickej vybavenosti k prestavbe kultúrneho
domu,
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e) spôsob financovania 50% dotácia z MDV RR SR a zbytok
vlastné zdroje obce,
f) vyčleniť vlastné zdroje obce na predmetnú stavbu
v potrebnej výške,
g) v rozpočte obce pre rok 2012 vyčleniť 3-mesačnú splátku
úveru poskytnutého zo ŠFRB,
h) splácanie poskytnutého úveru zo ŠFRB vrátane úroku počas celej doby jeho splatnosti,
i) nájomný charakter všetkých 20 b.j. počas celej doby trvania zmluvného vzťahu zo ŠFRB,
j) bankovú záruku od peňažného ústavu na krytie úveru zo
ŠFRB,
k) zabezpečenie vystavenej bankovej záruky vlastnou vista
blankozmenkou v prospech peňažného ústavu.
6. Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku
obce k 31. 12. 2011.
7. Plány práce orgánov obce (OR a OZ) na I. polrok 2012.
8. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov
obecného zastupiteľstva v Čiernom.
9. Podľa § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov odpredaj pozemkov priamym predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa kupujúcemu Národná diaľničná
spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava za cenu 9,48 €/m2. Dôvodom osobitného zreteľa je odpredaj pozemkov pre Národnú diaľničnú spoločnosť vo verejnom záujme pre účely výstavby „Diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité“.
Odpredaj sa týka týchto parciel a výmery v nasledovnom rozsahu: viď príloha č. 3 k tomuto uzneseniu.
10. Zámer odpredať časť pozemku p. č. KNE 7065/1 kat. územia
Čierne priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa schválených Zásad hospodárenia s majetkom Obce
Čierne. Výmera pozemku, cena a kupujúci budú schválené na
ďalšom zasadaní obecného zastupiteľstva.
11. Zámer odpredať časť pozemku p. č. KNC 4820/4 kat. územia
Čierne priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa schválených Zásad hospodárenia s majetkom Obce
Čierne. Výmera pozemku, cena a kupujúci budú schválené na
ďalšom zasadaní obecného zastupiteľstva.
12. Ukončenie nájmu trojizbového bytu č. 4 v bytovom dome č.
45 Čierne s Petrom Čuboňom a manželkou Jankou k 30. 11.
2011 .
13. Ukončenie nájmu jednoizbového bytu č. 3 v bytovom dome č.
45 Čierne s p. Stráňavovou Veronikou k dátumu 14. 12.
2011.
14. Prenájom bytu č. 4 v bytovom dome č. p. 45 Čierne p. Stráňavovej Veronike, bytom Čierne 45 od 15. 12. 2011.
15. Prenájom bytu č. 3 v bytovom dome č. p. 45 Čierne p. Milanovi Širancovi, bytom Čierne č. 129.
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16. Prenájom bytov v bytovej jednotke č. p. 169 Čierne
s termínom od 1. 2. 2012 nasledovne:
a) trojizbové byty: Peter Házy a Iveta Házyová, bytom Čierne 761, Magdaléna Belešová a manžel Ján, bytom Čierne
181, Mgr. Zuzana Fonšová a manžel Vladimír, bytom
Čierne 643
b) dvojizbové byty: Ing. Jarmila Jedináková, bytom Čierne
439, Marek Vyšlan, bytom Čierne 181, Jaroslav Vrána
a manželka Daniela, bytom Čierne 940, Brigita Krenželáková, Čierne 264, Peter Časnocha a manželka Simona, bytom Čierne 1024, Jozef Časnocha, bytom Čierne 1024,
Dana Trnková, bytom Čierne 470, Tatiana Mrmusová, bytom Čierne 1198, Maroš Jašurek, bytom Čierne 16
a Veronika Časnochová, bytom Čierne 16
c) jednoizbové byty: Jozef Plevko, bytom Čierne 134, Ing.
Peter Strýček, bytom Čierne 49, Peter Jendrišák, bytom
Čierne 760, Mária Jurgová, bytom Čierne 886, Gabriela
Petráková, bytom Čierne 762, Marián Gomola, bytom
Čierne 920, Ing. Peter Moják, bytom Čierne 965
17. Použitie finančných prostriedkov získaných predajom budovy
č. p. 175 Magistrál.
18. Výšku poplatku za používanie viacúčelového ihriska pri Základnej škole Čierne Ústredie nasledovne:
- Pondelok – Piatok: od 16.00 hod. do 21.00 hod. – 5,- €/hodina
- Večerný poplatok (s osvetlením) - do 21.00 hod. –
10,- €/hodina
- Sobota – Nedeľa: od 10.00 hod. do 21.00 hod. – 5,-€/hodina
- Večerný poplatok (s osvetlením) - do 21.00 hod. –
10,- €/hodina
III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Žiadosť Základnej školy Čierne Ústredie o navýšenie rozpočtu na školský klub detí od 1. 10. 2011.
IV. s ú h l a s í:
1. S predložením žiadosti o úver zo ŠFRB a s výškou požadovaného úveru.
2. S predložením žiadosti na MVV RR SR o získanie dotácie.
V. ž i a d a starostu obce:
1. Zabezpečiť všetky úkony spojené s prípravou stavby „Bytový
dom 20 BJ – prestavba kultúrneho domu“.
2. Predložiť žiadosti na ŠFRB na získanie úveru a na MDV RR
SR na získanie dotácie na túto stavbu.
VI. r u š í:
Uznesenie č. 3/2011/I/12 zo dňa 28. júna 2011.
Uznesenie č. 4/2011/II/4/a zo dňa 11. októbra 2011 z dôvodu
späťvzatia žiadosti žiadateľom.
Všetky materiály k prejednávaným bodom sú uložené na sekretariáte starostu obce.

Ing. Pavol Gomola, starosta obce
Na deň 20. januára 2012 bolo starostom obce zvolané zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Po prejednaní bodov programu poslanci
schválili tieto uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Dana Benková, Ing. Miroslav
Vyšlan, Mgr. Peter Najdek.

2. Odkúpenie pozemku p. č. KNC 2264/2 o výmere 83 m2 orná
pôda a pozemku p. č. KNC 2266/2výmere 44 m2 orná pôda
kat. územia Čierne od Juricovej Anny, bytom Čierne 642 za
dohodnutú kúpnu cenu 10,- €/1 m2.
3. Odkúpenie pozemku p. č. KNC 2265/2 o výmere 23 m2 zastavaná plocha kat. územia Čierne od Kullovej Veroniky, bytom Čierne 636 za dohodnutú kúpnu cenu 10,- €/1 m2.
4. Prenájom bytov v bytovej jednotke č. p. 169 Čierne
s termínom od 1. 2. 2012 nasledovne:

ČAS

str. 6

a) dvojizbové byty: Ing. Peter Moják, bytom Čierne 965,
Matej Vyšlan, bytom Čierne 181, Veronika Časnochová,
bytom Čierne 16
b) jednoizbové byty: Štefánia Kavuliaková, bytom Čierne
927
5. Dodatok k č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Čierne č.3/2011, ktorým sa upravuje spôsob prenájmu nájomných bytov Obce Čierne.
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II. r u š í:
1. Prenájom bytov v bytovej jednotke č. p. 169 Čierne schválené obecným zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2011 takto:
- dvojizbový byt prenajatý Dane Trnkovej, bytom Čierne 470
- dvojizbový byt prenajatý Marošovi Jašurkovi a Veronike
Časnochovej, Čierne 16
- jednoizbový byt prenajatý Gabriele Petrákovej, Čierne 762
- jednoizbový byt prenajatý Ing. Petrovi Mojákovi, Čierne 965
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rozpočet obce Čierne na rok 2012
Bežné príjmy

2012

Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku
Daňové príjmy - dane za špecifické služby
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné granty a transfery

v€
888 000
68 800
94 800
45 500
250
297 409
737 724

Bežné príjmy spolu:

2 132 483

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy - predaj pozemku
Tuzemské kapitálové granty a transfery spolu:
322 001
322 001
322 001
322 001
322 001
322 001
Kapitálové príjmy spolu:

2012
180 220

Projekt - Trojmedzie nerozdeľuje ale spája - altán
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Čierne Ústredie-95%
Rekonštr.a revitalizácia centrálnej zóny obce
Prestavba cesty III 01156-014/08
Rekonštrukcia MK Benčikov - Zagrúnie 011/08
Rekonštrukcia dom služieb

1 732 093
5 200
27 180
320 055
914 135
451 978
13 545
1 912 313

Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií
Príjmové finančné operácie

2012
60 000
60 000

Bežné príjmy

2 132 483

Kapitálové príjmy

1 912 313

Príjmové finančné operácie

60 000

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

30 000

Rozpočtové príjmy spolu

4 134 796

Bežné výdavky

2012
v€

01.1.1 Výdavky verejnej správy

405 768

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

33 335

01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splátky úrokov

47 112

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

4 100

06.2.0 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač. čin.

19 950

04.5.1 Cestná doprava - oprava MK

49 800
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05.1.0 Nakladanie s odpadmi
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120 000

05.4.0 Údržba verejnej zelene

4 800

06.4.0 Verejné osvetlenie
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde
neklasifikované

31 500

08.1.0 Rekreačné a športové služby

15 400

08.2.0. Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

10 480

4 500

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

3 250

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

5 500

08.2.0.5 Kultúrne služby - knižnica

14 200

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - orig. komp.

329 501

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

690 050

10 Sociálne zabezpečenie

7 700

Bežné výdavky spolu:

1 796 946

Kapitálové výdavky

2012
v€

01.1.1 Výdavky verejnej správy

10 500

716

Prípravná a projektová dokumentácia

7 500

711

Výkup pozemkov

3 000

71

Výstavba-projekty obce:ŠR+EÚ+obec

889 779

717

Rekonštr. a revitalizácia centr. zóny obce

336 900

717

Revital. Šport. areálu + multifunkčné ihrisko

90 000

717

revital. areálu ZŠ s MŠ VK+ ihrisko + chodník

95 000

717

Revital. areálu ZŠ Ústr.

10 000

717

Revital. areálu Kubínovho cint. + parkovisko

45 000

717

Revital. areálu MŠ Ústr. + detské ihrisko

717

Revital. areálu Stašovho cintorína

20 000

717

Revitalizácia zelene obce + projekty

28 209

717

Rekonštr. mat. školy + zdrav. strediska

61 478

717

Prístrešky vstupov do bytov - MŠ

1 500

717

Prístrešok do zdrav. strediska + MŠ

1 000

717

Rekonštr. vnút. priestorov + zdrav. stredisko

5 000

717

Kamerový systém od OÚ po železn. stanicu

6 000

717

Parkovisko pred Jednotou

3 500

717

Napojenie pripojovacieho miesta-19 bj MŠ

5 000

717

Rekonštr. sociál. zariadení MŠ VK

9 972

716

Projekt byty - rekonštr. domu č.s.641-20 bj

10 000

717

Rekonštr. NN vedenia od OÚ po kostol

50 000

717

Infraštruktúra - bytová zóna Sihly

50 000

717

Zriadenie telocvične MŠ Ústredie

19 000

717

Inžinierske siete k bytom

12 220

717

revital. centr. zóny obce - práce nad rámec projektu

19 000

718
DHZ VK - kalové čerpadlo
Kapitálové výdavky spolu:
Výdavkové finančné operácie
01.7.0 Transakcie verejného dlhu - splátky istín

6 000

5 000
900 279
2012 v €
1 437 571
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Výdavkové finančné operácie

1 437 571
2012 v €

Sumarizácia
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu

1 796 946
900 279
1 437 571
4 134 796

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

2 132 483
1 912 313
60 000
30 000

Rozpočtové príjmy spolu

4 134 796

Hospodárenie celkom

0
spracovala: Ing.Oľga Kopečná

Kanalizácia – napojenie
„ Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je
pre akúkoľvek ľudskú činnosť
nenahraditeľná.“
V rokoch 2008 až 2010 bola realizovaná stavba „ Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc “, ktorej súčasťou bolo aj
odkanalizovanie obce Čierne. Obvodný úrad životného prostredia Čadca vydal 30. 8. 2010 rozhodnutie, ktorým bolo povolené dočasné užívanie spomenutej stavby. Od tohto dňa bolo možné pripájať na novovybudované kanalizačné rozvody rodinné domy a iné objekty v obci, ktoré sú v dosahu tejto siete.
Z dôvodu, že vlastníci nenapájali svoje nehnuteľnosti v dostatočnej miere, obec sa rozhodla prijať Všeobecné záväzné nariadenie č.
1/2011, ktoré nadobudlo účinnosť 16. 6. 2011. V tomto nariadení obec ukladá v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vlastníkovi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Čierne, na ktorej vznikajú
odpadové vody pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu vybudovanú v obci, s výnimkou tých, ktorí majú povolené príslušným
Obvodným úradom ŽP vypúšťať odpadové vody inak (domová čistička odpadových vôd). Termín napojenia podľa tohto VZN je do
30. 6. 2012.
Vlastníkovi nehnuteľnosti za nesplnenie tejto povinnosti hrozí priestupkové správne konanie za porušenie zákona a uložená pokuta.
Obec stanovila tento termín napojenia v záujme všetkých obyvateľov, ktorí si uvedomujú naliehavosť zamedziť znečisťovanie povrchových a podzemných vôd a tým vylepšiť životné podmienky z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva.
K 15. 3. 2012 je napojených na verejnú kanalizáciu s uzatvorenou zmluvou o stočnom 96 vlastníkov rodinných domov, čo je 14 % zo
680 prípojok, ktoré boli vyvedené od potrubia k oploteniam rodinných domov alebo na iné priestranstvá mimo komunikácie. Je veľa
prípadov, kde je možnosť napojiť na jednu prípojku aj tri rodinné domy. Takýto spôsob môže znížiť náklady na ich pripojenie, umožní
odkanalizovanie odľahlejších domov, ktoré nie sú v tesnom susedstve s komunikáciou, v ktorej je kanalizačná stoka. Toto však závisí
od dobrej vôle majiteľa alebo majiteľov pozemkov, cez ktoré trasa vedie a hlavne je to o susedských vzťahoch a vzájomnej spolupráci.
Každý vlastník rodinného domu má možnosť zistiť miesto napojenia orientačne na obecnom úrade alebo presne podľa geodetického
zamerania skutočného vyhotovenia kanalizácie aj s prípojkami v Zákazníckom centre Severoslovenských vodárňní a kanalizáciií
v Čadci na Matičnom námestí ( oproti Úradu práce ). Tam je k dispozícii zobrazenie katastrálnej mapy s uloženými kanalizačnými
sieťami aj umiestnenie odbočky určenej pre Váš dom alebo najbližšej k Vášmu domu. V Zákazníckom centre Vám poskytnú aj tlačivo
žiadosti o pripojenie a ďalšie potrebné informácie o spôsobe napojenia. K žiadosti je potrebné doložiť výpis z listu vlastníctva na Vašu
nehnuteľnosť, ktorý si stiahnete z internetového portálu na stránke www.katasterportal.sk. Ak nemáte prístup k internetu, výpis Vám
vytlačíme na obecnom úrade.
Dodržaním termínu napojenia sa vyhnete problémom s priestupkovým konaním, vyhnete sa finančným sankciám a urobíte veľmi prospešnú službu pre ozdravenie životného prostredia, čo je dôležité pre nás a za čo nám poďakuje budúca generácia.
„Znečisťovanie vody je škodlivé
pre človeka i ostatné živé tvory,
ktoré od nej závisia.“
Ing. Jozef Kubica
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Daň z nehnuteľnosti
Daň z nehnuteľností
upravuje zákon č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
V zmysle uvedeného zákona daň z nehnuteľností zahŕňa:
1. daň z pozemkov,
2. daň zo stavieb,
3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.
DAŇ Z POZEMKOV
Daňovníkom je:
- vlastník pozemku,
- správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC
zapísaný v katastri nehnuteľností,
- fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli
pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky,
- nájomca, ak je uzatvorená nájomná zmluva na dobu najmenej 5 rokov a táto zmluva je zapísaná v katastri
nehnuteľností,
- osoba, ktorá pozemok skutočne užíva, pokiaľ nemožno
určiť daňovníka na základe vyššie uvedených možností.
Predmetom dane z pozemkov sú:
- orná pôda,
- trvalé trávne porasty,
- záhrady,
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
- rybníky s chovom rýb a ostatné hodspodársky využívané
vodné plochy,
- zastavané plochy a nádvoria,
- stavebné pozemky,
- ostatné plochy.
Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúce
zaradenie pozemku podľa katastra nehnuteľností. Za stavebný
pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku
tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v stavebnom
povolení.
DAŇ ZO STAVIEB
Daňovníkom je :
- vlastník stavby,
- správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC,
- fyzická alebo právnická osoba, ktorá stavbu užíva, ak
nemožno určiť daňovníka na základe vyššie uvedených
možností.
Predmetom dane zo stavieb sú:
- stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby
pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
- stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov
na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže
a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené
alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
- priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby
slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú
administratívu,

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
- ostatné stavby.
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za
podlažie vo výške 0,033 eura za každé ďalšie podlažie okrem
prvého podlažia / resp. okrem prízemia/. Zdaňujú sa nadzemné aj
podzemné podlažia.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2.
Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni
najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej
plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie
stavby.
Sadzba dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb je určená
vo všeobecne záväznom nariadení obce.
DAŇ Z BYTOV
Daňovníkom dane z bytov je:
- vlastník bytu alebo nebytového priestoru,
- správca bytu vo vlastníctve štátu, obce alebo VÚC.
Predmetom dane z bytov sú byty a nebytové priestory.
Základom dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo
nebytového priestoru v m2.
Sadzba dane z bytov je 0,083 € za každý aj začatý m2
podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú,
daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň
ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. V tomto
prípade treba správcovi dane predložiť
vyhlásenie
o splnomocnení jednej osoby na zastupovanie v daňovom konaní
(tlačivá sú na obecnom úrade a na našej internetovej stránke
obce).
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník
nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva. Pre vyrubenie dane
z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas roka, sa neprihliada,
okrem prípadu nadobudnutia vlastníctva vydražením.
Oznamovacia povinnosť – daňovník má povinnosť oznámiť
správcovi dane do 30 dní všetky zmeny, ktoré majú vplyv na
výšku dane / nadobudnutie nehnuteľnosti, vydanie stavebného
alebo kolaudačného povolenia, zmena účelu stavby, zmena zaradenia pozemku, zmena výmery a pod./.
Vyrubenie a platenie dane – správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Rozhodnutia sú doručované daňovníkom priamo pri platení
dane alebo sa doručia v priebehu roka daňovníkovi. Daň
z nehnuteľností je splatná podľa rozpisu uvedeného v rozhodnutí,
ktorý daňovník obdrží.
-

Sadzba dane z nehnuteľností v obci Čierne :

Orná pôda

Hodnota
pôdy
0,1384

0,30 %

Trvalé trávne porasty

0,0209

0,30 %

Záhrady

1,8500

0,38 %

Daň z pozemkov

Sadzba dane
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Lesné pozemky

0,2177

0,30 %

Zastavané plochy a nádvoria

1,8500

0,38%

Stavebné pozemky

18,5800

0,30 %

Ostatné plochy

1,8500

0,038%

-

Daň zo stavieb
Stavby na bývanie

0,083

Stavby na pôd. produk.

0,080

Rekreačné chaty

0,166

Garáže

0,239

Priemyselné stavby

0,558

Stavby na ostatné podnikanie

1,395

Ostatné stavby

0,200

Daň z bytov
Byty

0,083

Nebytové priestory

0,083

Zníženie dane:
Správca dane poskytuje v celej
pri pozemkoch vo výške 30 % na:

obci

zníženie

bude vás zaujímať...

dane

pozemky , ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi
alebo občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia
výhradne pre ich potrebu.
Správca dane poskytuje v celej obci zníženie dane zo stavieb
a bytov vo výške 30% na:
- stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov v hmotnej
núdzi, občanov starších ako 70 rokov alebo občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie.
Správca dane poskytuje v celej obci zníženie dane zo stavieb
a bytov vo výške 50% na:
- stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov držiteľov
preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou
sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Správca dane poskytuje v celej obci zníženie dane zo stavieb
a bytov vo výške 30% na:
- garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace
ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov a
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím a držiteľov preukazu
občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia
pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Nárok na oslobodenie si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní
alebo predložením príslušných dokladov v termíne do 31.1. daného roka.
Marta Jašurková

Informácia pre chovateľov zvierat
Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky a fretky. To
znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transporderom – mikročípom spĺňajúcim normu ISO 11784
alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, ak je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je
riadne čitateľné. Psy, ktoré sú tetované po 3. júli 2011, musia byť dodatočne označené transpordérom – mikročípom. Na psy, mačky
a fretky , ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, t.j. pred
1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné obdobie v súlade s § 54b ods. 5. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30.
septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpordérom – mikročípom alebo tetovaním.
Aplikáciu transpordéra – mikročípu, môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu.
Zodpovednosť veterinárneho lekára je overiť si funkčnosť transpordéru – mikročípu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.
Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Údaje do CRSZ
zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.
Vypracovala Marta Jašurková

Ako platiť poplatky za tuhý komunálny odpad (TKO)?
-

poplatky za TKO sa platia podľa trvalého alebo prechodného
pobytu v obci,
- platí sa za aktuálny rok ( nie dozadu),
- 50% úľavu majú študenti na internátoch,
- 50% úľavu majú pracujúci na turnusoch,
- 100% úľavu majú:
a) občania v domovoch dôchodcov,
b) občania ktorí dlhodobo žijú v zahraničí,
c) občania ktorí donesú doklad o zaplatení poplatku v inom
meste, obci.
Na každú úľavu treba doniesť vierohodný a aktuálny doklad:

a) študenti potvrdenie o štúdiu, alebo doklad o pobyte na internátoch,
b) zamestnanci aktuálne potvrdenie firmy o práci na turnusy,
c) živnostníci aktuálnu zmluvu o diele, doklad o ubytovaní,
d) doklad o prechodnom pobyte v inom meste.
Čestné vyhlásenie môže byť použité pre osoby, ktoré sa
dlhodobo nezdržiavajú v mieste svojho trvalého bydliska a nie je
známe ich aktuálne miesto pobytu.
Ak zmena v platení poplatku prebehne v priebehu roka, treba zmenu ohlásiť do 30 dní aktuálneho roka.
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Dlžníci na poplatkoch TKO
19. Petrák Ľubomír
20. Petrák Miroslav
21. Petrák Ján
22. Michalík Martin
23. Kráľ Pavel
24. Matys Ján
25. Richtárechová Oľga
26. Mrmus František
27. Jurga Jozef
28. Miklušáková Iveta
29. Putyrová Anna
30. Benčík Pavol
31. Serafín Jozef
32. Časnochová Janka
33. Cyprich Marián
34. Ramšák Pavol
35. Javor Ján
36. Tatarka Jozef

Čierne č. 15
Čierne č. 24
Čierne č. 24
Čierne č. 119
Čierne č. 132
Čierne č. 147
Čierne č. 150
Čierne č. 209
Čierne č. 226
Čierne č. 461
Čierne č. 461
Čierne č. 463
Čierne č. 481
Čierne č. 490
Čierne č. 498
Čierne č. 498
Čierne č. 499
Čierne č. 546

1. Štetiarová Anna
2. Sýkora Peter
3. Štetiar Ján
4. Macášková Anna
5. Válek Michal
6. Kulla Marian
7. Pajánková Anna
8. Mariaková Anna
9. Benko František
10. Sýkora Ignác
11. Sýkora Jozef
12.Šperka Milan
13. Martaus Marián
14. Laš Milan
15. Jurga Ján
16. Varmus Pavol
17. Vorek Pavol
18. Petráková Mária

Čierne č. 546
Čierne č. 546
Čierne č. 546
Čierne č. 569
Čierne č. 574
Čierne č. 582
Čierne č. 594
Čierne č. 599
Čierne č. 602
Čierne č. 608
Čierne č. 611
Čierne č. 616
Čierne č. 616
Čierne č. 634
Čierne č. 637
Čierne č. 716
Čierne č. 723
Čierne č. 733

37. Moravec Pavol
38. Bulava Rudolf
39. Kubica František
40. Padychová Marta
41. Mičkech Ľubomír
42. Radolský Jozef
43. Štefanik Jozef
44. Štefanik Robert
45. Cyprich Marián
46. Časnochová Anna
47. Tremboš Jozef
48. Slováková Agnesa
49. Škorvánek Patrik
50. Gavlák Marian
51. Gomola Miroslav
52. Jurčík Jozef

Čierne č. 762
Čierne č. 833
Čierne č. 852
Čierne č. 853
Čierne č. 877
Čierne č. 880
Čierne č 920
Čierne č. 921
Čierne č. 976
Čierne č. 976
Čierne č. 1020
Čierne č. 1022
Čierne č. 1054
Čierne č. 1134
Čierne č. 976
Čierne č. 945

ROZPIS ODVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU na I. polrok 2012
Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

12.1.

9.2.

8.3.

5.4.

3.5.

14.6.

4.5.

15.6.

17.5.

28.6.

18.5.

29.6.

26.1.

23.2.

22.3.

19.4.

31.5.
1.6.
Zvozy
sa
budú
prevádzať
v zimnom
období
vo
štvrtok,
Upozorňujeme občanov, aby popolnice vykladali vždy vo štvrtok ráno.

v prípade

nedozbierania

v piatok.

ROZPIS SEPAROVANÉHO ZBERU NA I. POLROK 2012
DRUH

DÁTUM

DÁTUM

PLASTY

Vyš. koniec 16.1.
Niž. koniec 17.1.

Vyš. koniec 27.2.
Niž. koniec 28.2.

SKLO

Vyš. koniec 23.1.
Niž. koniec 24.1.

DÁTUM

Vyš. koniec 19.3.
Niž. koniec 20.3.

DÁTUM

DÁTUM

Vyš. koniec 11.4.
Niž. koniec 12.4.

Vyš. koniec 21.5.
Niž. koniec 22.5.

Vyš. koniec 14.5.
Niž. koniec 15.5.

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.
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Cintorínske poplatky
Príspevková organizácia TES Čierne, príspevková organizácia 023 13 Čierne 189
Ak budete listovou zásielkou upozornený, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto (obnova alebo rezerva) na našich
obecných cintorínoch, je potrebné na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce Čierne č. 4/2010 - Prevádzkový poriadok pre
pohrebiská a dom smútku - cenník poskytovaných služieb, ktoré bolo schválené dňa 23.11. 2010 a účinné od 1.1. 2011 - užívacie
právo predĺžiť na ďalších 15 rokov.
Cenník za obnovu a rezervu hrobového miesta:
- obnova (predĺženie) užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov pre jednohrob:
15,- €,
- rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov: 18,- €,
- poplatok za detský hrob na 15 rokov : 6 €.
Cintorínske poplatky sa inkasujú v Obecnej knižnici v Čiernom, ktorá je presťahovaná v priestoroch ZŠ s MŠ - Vyšný koniec vždy:
pondelok, streda, piatok v čase od 8:00 – 11:00 hod.
V prípade, že za toto miesto už nechcete ďalej platiť, je potrebné spísať čestné prehlásenie, že hrobové miesto je voľné pre ďalšieho
zomrelého.
Mnohí spoluobčania i po opakovanej výzve neuhradili za svojich zomrelých príbuzných obnovu a ani neprišli podpísať čestné
prehlásenie, prípadne uviesť iného príbuzného, na ktorého by sme sa mohli o úhradu obrátiť. V takom prípade Príspevková
organizácia TES Čierne považuje hrobové miesta za voľné a v prípade nutnosti ich môže použiť pre ďalších zomrelých.
Pri akýchkoľvek nejasnostiach sa informujte u p. Bobulovej, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne, kontakt: 041/43 73 183.
Dôležité upozornenie!
Žiadame občanov, aby sa pri úmrtí príbuzného obrátili najskôr na prevádzkovateľa pohrebiska: Príspevkovú organizáciu
TES Čierne č. l89 (budova Obecného úradu na 2. poschodí) u pána Jozefa Čarneckého, č. t.:43 73 183, mobil: 0905 182 928
a až následne zabezpečovali smútočné obrady.

Výsledky volieb do NR SR – 10.3.2012 v obci Čierne
Počet voličov zapísaných v zozname
voličov vo volebnom okrsku
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na
hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú
obálku z cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
podľa § 30
Počet platných odovzdaných hlasov

1
1163

2
1120

3
1092

Celkom
3375

774

707

678

2159

-

-

-

-

774
757

707
702

678
667

2159
2126

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Zelení...................................................................................... č. 1
Kresťanskodemokratické hnutie ............................................. č. 2
Strana demokratickej ľavice ................................................... č. 3
Slovenská národná strana ....................................................... č. 4
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ..................................... č. 5
Sloboda a solidarita ................................................................ č. 6
Právo a spravodlivosť ............................................................ č. 7
Náš kraj .................................................................................. č. 8
Strana zelených ...................................................................... č. 9
Ľudová stana Naše Slovensko ................................................ č.10
SMER - sociálna demokracia ................................................. č.11
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska.......................... č.12
Národ a Spravodlivosť naša strana ........................................ č.13
Komunistická strana Slovenska ............................................. č.14
Strana Rómskej únie na Slovensku ........................................ č.15
MOST – HÍD ......................................................................... č.16
99 % - občiansky hlas ............................................................ č.17
ĽS – Hnutie za demokratické Slovensko ............................... č.18
STRANA + 1 HLAS .............................................................. č.19
Robíme to pre deti – SF ......................................................... č.20

54
71
27
9
3
1
7
522
4
11
2
3
11
10
3

69
55
18
15
4
4
9
468
1
15
4
4
11
10
1

42
1
57
14
7
3
10
480
5
12
4
3
9
6
1

165
1
183
59
31
7
1
7
26
1470
10
38
10
10
31
26
5
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Obyčajní ľudia ........................................................................ č.21
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS ................ .. č.22
Strana občanov Slovenska ...................................................... č.23
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja............. č.24
Strana slobodné slovo – NORY MOJSEJOVEJ ..................... č.25
Strana živnostníkov Slovenska ................................................ č.26

1
13
2
3
-

9
3
2

10
1
2
-

1
32
3
8
2

V Čiernom sa zúčastnili volieb aj stúpenci ,,Konskej iniciatívy“
Vo volebnom okrsku 03 (MŠ Čierne - Vyšný koniec) dňa
10.marca 2012 komisia otvorila volebnú miestnosť presne
v schválenom čase 7.00 hod. a privítala prvých voličov. Počas
dopoludnia prevládala príjemná pracovná atmosféra a radosť zo
záujmu občanov vyjadriť svoje volebné právo. Voliči prichádzali jednotlivo, v skupinkách, manželia i celé rodiny. Privítali sme
i množstvo prvovoličov a občanov s voličským preukazom. Dve
členky komisie na požiadanie navštívili i dlhodobo chorých
spoluobčanov s prenosnou urnou. Krásny pohľad bol na rodičov, ktorí k voľbám privádzali svoje deti a priúčali ich v praxi
ako sa aktívne podieľať na veciach verejných a vyjadriť svoj
názor v tajnom hlasovaní. Voľby nenarušila ani ,,dobrá nálada“
jednotlivca, ktorý famózne zvládol udržanie rovnováhy za plentou i chôdzu vzpriamene v úseku štyroch metrov popred komisiu. K narušeniu nedošlo ani po príchode dvoch až neprirodzene
usmiatych mládencov, z ktorých len jeden využil volebné právo.
Slušne sa po obdržaní obálky a volebných lístkov odobral za
plentu, aby si nerušene mohol upraviť volebné lístky. Kamarát
trpezlivo čakal pri vchode do volebnej miestnosti. Počas čakania
oslovil predsedníčku volebnej komisie, či si môže za plentou
a pri volebnej urne kamaráta odfotografovať. Fotenie za plentou
mu nebolo umožnené. Povolenie dostal len na fotografovanie pri
volebnej urne. Prišli ďalší voliči a pozornosť bola venovaná
usmerneniu o spôsobe hlasovania. Aké nemilé bolo niekoľko
sekundové prekvapenie členov komisie, keď milý mládenec –
volič vybral z igelitovej tašky masku koňa, natiahol si ju na hlavu
a nad urnou sa nechal nie fotografovať, ale kamerovať svojím

kamarátom ako rozsýpa volebné lístky nad urnou. Po tomto skutku mu bolo predsedníčkou komisie zabránené ďalšie kamerovanie. Mládenci opustili miestnosť a svoj postoj k politickým stranám vyjadrili dokrútkou, ktorú zverejnili na internete. Čo si
o tom myslieť? Je to spôsob vyjadrenia názoru? Vzdor? Rebélia?
Nevychovanosť? Asociálne správanie? Provokácia? Nová doba
zmýšľania skupiny ľudí? Volanie o pomoc? Odpovedať si čitateľ
musí sám.
Ja vám chcem ponúknuť životné ciele, ktoré majú žiaci ôsmeho
ročníka našej školy.
Bronka Š.: Zabrániť, aby pár ľudí menilo svet vo svoj prospech.
Simonka J.: Stať sa učiteľkou.
Jakubko K.: Úspešne vyštudovať strednú školu, nájsť si dobré
zamestnanie a založiť si rodinu.
Mirka S.: Vyštudovať a nájsť si dobrú prácu.
Kristínka G.: Mať rodinu, dobrých priateľov okolo seba, dobré
rodinné vzťahy.
Mirko T.: Byť slávnym športovcom.
Majka K.: Chcela by som byť dobrou mamou a mať dobrú prácu.
Miška L.: V živote by som sa chcela stať dobrou mamou, mať
rodinu, byť úspešná v práci.
Maťka B.: Učiť sa, vyučiť sa, zmaturovať a pracovať.
Nebudem citovať všetkých žiakov, pretože ich myšlienky sú
často totožné, len inak formulované, ale vznešené a krásne. Za
všetky členky komisie chcem zaželať zvoleným poslancom veľa
síl, múdrosť ducha, rozvážnosť a zodpovednosť pri schvaľovaní
zákonov v prospech občanov SR.
Mgr. Dana Oravcová

Oznam
Prosíme občanov, aby dodržovali úradné hodiny na všetkých pracoviskách obecného úradu, aby sa
predišlo zbytočným nedorozumeniam. Ďakujeme za porozumenie.
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Bolo Kristovo zmŕtvychvstanie zbytočné?
Na začiatok by som vám rád položil otázky: Čo je zmyslom dnešného dňa? Bolo Kristovo zmŕtvychvstanie zbytočné?
Skôr, ako sa pokúsime dať si každý sám odpoveď, vypočujme si príbeh.
V auguste 1983 Russell Stendal sa stal rukojemníkom bandy vojakov v kolumbijskej džungli. Počas takmer piatich mesiacov väzby pochopil, čo skutočne znamená milovať svojich nepriateľov. V liste domov napísal: „Som v nebezpečenstve,
že stratím svoj život; oni sú v nebezpečenstve, že stratia svoje duše.“ Skrze láskavé správanie sa Russell čoskoro spriatelil s tými, čo ho strážili. Jedného dňa mu veliteľ stráže povedal: „Nebudeme ťa môcť zabiť, pozerajúc sa ti do očí, lebo
máme ťa radi. Tak to budeme musieť urobiť v noci, keď budeš spať.“ Boh dal
silu Russellovi, aby im odpustil. No napriek tomu nasledujúcich desať nocí
nezažmúril oko. 3. januára 1984 ho prepustili. Keď sa lúčil so svojimi väzniteľmi, mnohým vypadli z očí slzy.
Boh vo svojej láske sa rozhodol zomrieť, aby nás vykúpil, aby sme neboli
pod jarmom hriechu. Pripomeňme si, čo by sme mali urobiť ako odpoveď na
Kristovo zmŕtvychvstanie, ktoré je našou istotou a nádejou, že tak ako on
vstal z mŕtvych, raz všetci budeme vzkriesení. Je pravdou, že na udalosť
zmŕtvychvstania Krista si spomíname každú nedeľu, ale zvlášť dnes na Veľkonočnú nedeľu a celé veľkonočné obdobie.
Apoštol Ján o sebe napísal: „Vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu
prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali Písmo, že má vstať z mŕtvych“ (Jn
20,9). Čo cítil apoštol Ján po Kristovom zmŕtvychvstaní, poznávame z jeho
slov, ktoré napísal v evanjeliu v troch listoch a v Knihe Zjavenia. Zmŕtvychvstalý Kristus je srdcom celého jeho života. Ján prišiel až k prázdnemu hrobu. Písmo nehovorí, ako vstal Ježiš z hrobu. To preto, že zmŕtvychvstanie
Krista nie je historickou udalosťou v bežnom zmysle slova. Znamená to, že
zmŕtvychvstanie nebolo udalosťou, ktorú by bolo možné pozorovať ľudskými zmyslami, nedá sa všeobecne skúmať. Povedané praxou dnešnej vedy, i
keby sme umiestnili kameru do Kristovho hrobu, nebola by schopná zachytiť
nám túto udalosť, pretože sa Ježiš nevrátil do tohto života a do tohoto sveta,
ale vstúpil do sveta nedostupného ľudským zmyslom, do sveta Boha. Evanjelium opisuje prázdny hrob. Takýto hrob bol
prekvapením nielen pre ženy, ktoré zavčasu ráno prišli s tým najlepším úmyslom, ale pre všetkých, ktorí sa s Ježišom
stretli. Nevynímajúc apoštolov, ktorí sa na Veľký piatok všetci sklamali. Ich život prestal mať zmysel. Predsa pre Ježiša
opustili všetko (porov. Mk 20,28). Tri roky strávené v jeho škole ich s ním úzko spojili, že si nevedeli predstaviť svoj
ďalší život bez neho (porov. Jn 6,68 n.). Boli ochotní zomrieť naraz s Ježišom a nie iba trpieť za neho. Za najlepšie v
tejto situácii považovali vrátiť sa k svojim a svojej práci, a nejako vydržať do smrti. Anjeli pri prázdnom hrobe plnia
úlohu komentovať tajomstvo, ktoré sa stalo. A predsa ich slová sú svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní. Ježiš po
svojom zmŕtvychvstaní už vedie iný život; je iný, porovnávajúc ho so životom Lazára po jeho vzkriesení, či mládenca z
mestečka Naim. Ich život sa vrátil do starých koľají. Pred nimi bola znova smrť. Museli ešte raz zomrieť. Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní už žije iný život; život, ktorý nepozná smrť...
Pán Ježiš sa zjavuje vopred určeným svedkom, aby v ňom mohli rozpoznať toho istého Ježiša, s ktorým sa pred jeho smrťou stretávali, rukami dotýkali, ich oči ho videli, uši počuli. S Ježišom sa skutočne stretávajú, ale on už žije v inom oslávenom svete.
Pravda o Ježišom zmŕtvychvstaní vyzýva viac a viac prežívať to, čo teológ Karl Ráhner hovorí, že viera je stále sa stávajúca. Viera nie je ako keď si kúpime hodinky a nosíme ich, a nemusíme sa o ne starať, ani ich naťahovať. Viera nie je
taká skutočnosť, že prijmeme vieru, a už sa nemusíme o ňu starať, už ju máme, už ju nosíme. Nenosíme ju, pretože ona
nie je ako hodinky. Vieru treba ustavične oživovať. Keď sa neoživuje, hynie. Každoročné slávenie Veľkej noci, ktoré
sprostredkúva Cirkev, má i ten význam, aby sme si svoju vieru oživovali. Veľkú noc slávime v našej zemepisnej šírke v
čase, keď sa príroda hlási k životu. Je to aj pre zmysly obohatením. Jar je nový život. Rovnako Kristovo zmŕtvychvstanie
je nový život. Mnohé vo viere nám pripomína príroda, ak ju pozorne vnímame. Rozkrojme jablko a vypadnú nám z neho
zrniečka. Viďme v tom zrniečku dielo Božej lásky, Božej múdrosti, Božieho plánu. My sme ho nestvorili. Žije na svete
taký vedec, ktorý by stvoril jedno jablčné zrniečko tak, aby z neho vyrástla jabloň? Smelo môžeme povedať a nahlas: nie!
A predsa v tom zrniečku, ktoré stvoril Boh, sú korene jablone, kmeň, konáre, listy, kvet a jablká. To jedno zrniečko má
prebudiť našu myseľ: Boh existuje, Boh je. Aleluja, radujme sa! Aleluja! Dovoľme, aby do nášho srdca, rozumu, citov
prišiel s veľkonočným „aleluja“ Kristov pokoj, láska...
Tomas David Parks, nositeľ Nobelovej ceny, píše: „Vidím všade okolo seba poriadok v prírode. Nemôžem pripustiť, že to
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vzniklo náhodným, šťastným spojením atómov. U mňa tento poriadok predpokladá inteligenciu. A ja tú inteligenciu nazývam menom Boh.“ Iný vedec, Karl Linné, známy prírodovedec, hovorí: „Ja neverím v Boha. Neverím, lebo ja ho vidím,
vidím Boha v prírode.“
A my dnes stojíme pri prázdnom Ježišovom hrobe. Chceme povedať, že Ježiš je mŕtvy? Nie! Veríme, že Ježiš vstal z
mŕtvych. Prečo? Pretože máme o tom správy hodnoverných svedkov: Petra, Jána, Tomáša, Jakuba, učeníkov z Emauz,
svedectvo Márie Magdalény, Márie Jakubovej i Salome, svedectvo apoštola Pavla, svedectvo päťsto bratov a iných.
Dnešný deň je výzvou pre každého z nás, aby sme sa zriekli svojich hriechov. Kto pácha hriech, ten ničí, trhá, odkladá
svoje priateľstvo so zmŕtvychvstalým Kristom, ten nemôže obsiahnuť pokoj, ktorý Kristus adresuje nielen apoštolom, ale
i každému z nás po svojom zmŕtvychvstaní. Prijmime jeho slová: „Pokoj vám“ (Jn 20,26). K Veľkej noci patrí sviatostné
vyznanie hriechov. A práve stav po sviatosti zmierenia umožňuje prežiť pokoj sám so sebou, ale aj s blížnymi a najmä s
Bohom. Treba nám tento stav využiť a upevniť sa v priateľstve s Bohom, viac sa zamerať na neho. Po Veľkej noci prídu
všedné dni. Nedovoľme, aby sme sa vrátili do stavu nepokoja. Veľkonočné udalosti nás učia načerpať síl pre dušu a viac
sa zamerať na Boha, žiť s Bohom, budovať svoju vieru. U niekoho rázne rozhodnutie zriecť sa chyby, u iného prerušenie
priateľstva, ktoré neosoží duši, u ďalšieho zintenzívnenie duchovného života modlitby či účasti na omši bude začiatkom
nového života viery. Nik nemôže povedať, že viera tu nebola, lebo sme ju nežili, nerozvíjali, nesprávali sa tak, ako sa od
kresťana právom očakávalo. Vzkriesenie Pána je príležitosťou objaviť pre seba túto úžasnú hodnotu. Pre posilnenie a
dnešné oduševnenie nech nám poslúži aj táto udalosť.
Istý mladý muž stratil svoju prácu. Súčasne sa však objavili aj rôzne iné problémy a toto všetko spôsobilo, že sa cítil
veľmi stratený. Nevedel ako ďalej. Rozhodol sa ísť za svojím duchovným otcom. Sadli si do pracovne. Muž podrobne
vyrozprával svoje problémy a nakoniec takmer s hnevom povedal: „Prosil som Boha, aby mi vnukol, čo mám robiť. Povedzte, dôstojný pán, prečo mi neodpovedal?!“ Kňaz, ktorý sedel v druhom kúte izby za písacím stolom, povedal niečo,
ale tak potichu a nezrozumiteľne, že mladý muž sa nahol dopredu a spýtal sa: „Čo ste to povedali?“ Kňaz znovu čosi
odpovedal, ale šeptom. Muž vstal, prešiel cez izbu k písaciemu stolu a povedal: „Prepáčte, ale znovu som vás nepočul.“
Kňaz opäť niečo zašepkal. Mladý muž sa nahol takmer úplne k nemu. A vtedy, keď sa im hlavy takmer dotýkali, kňaz
povedal: „Boh niekedy šepká... Ak ho chceš počuť, musíš k nemu bližšie...“ Mladý muž pochopil. Všetci chceme počuť
Božiu odpoveď na svoje problémy. Ak nepočujeme, nie sme azda príliš ďaleko? Tak je to aj s vierou v Boha.
Čo cennejšie, osožnejšie môže vlastniť človek ako Boha? Zmŕtvychvstanie Pána je výzvou priblížiť sa ku Kristovi. A
stáva sa, a často, že tvrdo pracujeme, trpíme, a nič nezískavame. Konštatujeme, že náš život je plytký, prázdny, hluchý,
bez radosti. A práve preto, pozrime na prázdny hrob. Kristus vstal z mŕtvych. Žije, aleluja! Prijmime ho ako svojho Vykupiteľa a Spasiteľa. Spoznáme, že s ním náš život bude mať zmysel tu na zemi a stane sa najväčšou nádejou pre náš
večný život. Odstráňme všetko, čo nám bráni naplno žiť s Kristom. V dnešný deň, keď si pripomíname zmŕtvychvstanie
Krista, zrieknime sa hriechu a obnovme priateľstvo s Kristom. Hriech zabraňuje nám obsiahnuť milosti, ktoré dáva Boh.
Hriech zabraňuje nadviazať kontakt s Bohom.
Turista v istom veľkomeste chcel telefonovať. Vošiel do telefónnej búdky a usiloval sa v zozname nájsť číslo, ktoré potreboval. Stmievalo sa, a tak sa len ťažko orientoval v zozname. Všimol si, že nad ním je umiestnené svetlo, ale nikde žiaden
vypínač. Ako sa tak vrtel v búdke so zoznamom v ruke, okoloidúci mu povedal: „Pane, ak chcete, aby sa zasvietilo svetlo,
musíte za sebou zatvoriť dvere.“ Turista tak trochu zahanbený, ale tiež potešený radou, zatvoril dvere a telefónna búdka
sa naplnila svetlom. Rýchlo našiel potrebné číslo a mohol telefonovať.
Podobne, keď chceme rásť vo viere, keď sa chceme modliť, musíme zatvoriť dvere svojho srdca pred týmto rušným a
hlučným svetom. Len tak dokážeme otvoriť svoje srdce Nebeskému Otcovi. Všetko to „tmavé“ v našom vnútri spôsobené
sklamaniami a skúškami bude osvietené. Vstúpime do rozhovoru s Otcom. On nás uistí, že je s nami. Ježiš často odchádzal na opustené miesta, aby bol sám s Nebeským Otcom. Najväčší sviatok, Veľká noc, zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, je
čas, milosť začať tak, ako chce od nás Boh. Nebojme sa zatvoriť dvere pred týmto svetom, keď sa ideme stretnúť s Bohom. V opačnom prípade, ak to neurobíme, „pre tmu“ nenájdeme, čo na najväčší sviatok môžeme začať hľadať, objavovať, žiť... Záleží nám na vzťahu k Bohu? Chceme dať duši to, čo jej patrí? Mnohí už máme nový Katechizmus Katolíckej
cirkvi. Povedzme si znova, že chceme svoju vieru ešte viac poznať, a keď ju budeme poznať, budeme môcť naplno svoju
vieru žiť. Vieme, že kto nepozná pravdy viery, ten nestojí o vieru. Latinské príslovie: „Ignoti nulla cupido,“ – „Čo nepoznám, po tom netúžim, nemám rád“, stále platí.
Keď sa Russell Stendal stal rukojemníkom bandy vojakov v kolumbijskej džungli, nevedel, čo ho čaká. Vedel však, čo
má a musí ako kresťan podniknúť. Splnil poslanie, aj keď to môže neprijateľne znieť. Keď sa lúčil so svojimi väzniteľmi,
mnohým vypadli z očí slzy, pretože jeho viera premohla ich nenávisť. Kristus dnes premohol smrť. Jeho zmŕtvychvstanie
nech premôže každého z nás.
To Vám praje a vyprosuje počas Veľkej noci - p. farár S. Vnuk
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Mladí šachisti opäť úspešní
Dňa 11.12.2011 sa v Dome kultúry Čadca konal šachový turnaj série Spektrum Chess, ktorého výsledky sa započítavajú
do GPX 2011/2012. Turnaja sa zúčastnilo 76 detí z okresu Čadca, Kysuckého Nového Mesta, Žiliny, Martina, Stropkova
a dvaja hostia z ČR. Nechýbali na ňom ani deti zo šachového krúžku zo ZŠ Čierne - Ústredie. Zahrať si išli "ostrieľanejší" šachisti aj začiatočníci, ktorí sa učia hrať šach prvý rok. Hoci šach je prevažne chlapčenský šport, potešiteľné je, že sa
oň začali na našej škole zaujímať aj dievčatá. Medzi nádejné talenty patria setry Erika Cyprichová (3. roč.) a len šesťročná Danielka Cyprichová (1. roč.). Najväčší úspech zaznamenala Danielka Cyprichová, ktorá dokázala zdolať aj štrnásťročného chlapca a vybojovala si striebornú medailu v kategórii dievčat do 8 rokov (v turnaji hrali všetky kategórie spolu). Sestra Erika Cyprichová skončila 5. v kategórii dievčat do 11 rokov. Darilo sa aj chlapcom. Marek Urbaník ( 7.roč.)
získal 5 bodov zo 7, čo ho zaradilo na krásne 6. miesto v kategórii chlapcov do 14 rokov, kde je už veľká konkurencia.
Hneď za ním 7. miesto vybojoval Janko Haladej ( 6. roč.) , ktorý v tejto kategórii patril medzi najmladších. Nováčik
Lukáš Cyprich ( 7. roč) skončil na 21. mieste.
Kysucká šachová škola v spolupráci s TJ Slávia Caissa Čadca zorganizovala dňa 28. januára 2012 v Dome kultúry Čadca
svoj prvý medzinárodný šachový festival. Festivalu sa zúčastnil neočakávane veľký počet - 176 detí vo veku od 5 do 16
rokov. Sily si medzi sebou merali šachisti zo Slovenska, Čiech, Poľska. Našu školu reprezentovali Marek Urbaník, Janko
Haladej, Erika Cyprichová, Danielka Cyprichová. Ani tentoraz neobišli naši šachisti naprázdno. So striebornou medailou
odchádzala z turnaja Danielka Cyprichová, ktorá ju opäť vybojovala v kategórii dievčat do 8 rokov.
Mladí šachisti sa už tešia na ďalší turnaj, ktorý by sa mal konať už tradične v máji v Čiernom. Držme im palce!
Ing. Slávka Jurčíková, vedúca šachového krúžku ZŠ Čierne - Ústredie

Lyžiarsky kurz
ZŠ v Čiernom – Ústredí usporiadala v dňoch 25.1. – 31.1. 2012 lyžiarsky kurz žiakov 7.ročníka. Na bohato zasnežených
svahoch sa dievčatá a chlapci predstavili v dvoch skupinách : „lyžiari“ a „nelyžiari“. V úlohách inštruktorov vystupovali
učitelia: Mgr. Rastislav Kruták a Mgr. Daniel Drastich. Po piatich dňoch poctivej lyžiarskej práce prišiel deň „D“- preteky v slalome. V „lyžiarskej“ kategórii vyhral Samuel Peter Staňo a v „nelyžiarskej“ Tomáš Bacula. Ďakujeme RZ pri
ZŠ v Čiernom – Ústredí za poskytnuté financie na odmeny pre víťazov i na sladkosti pre ostatných účastníkov tohto vydareného podujatia.
Mgr.Daniel Drastich , ZŠ Ústredie

Karneval v Materskej škole v Čiernom - Ústredí
Mesiac február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov.
Tak tomu bolo 21.2.2012 aj v našej materskej škole. Triedy sa rozjasnili farebnými girlandami a balónmi, ožili veselými piesňami a
naplnili sa prekrásnymi maskami. Za masky sa prezliekli nielen
deti, ale aj rodičia, učiteľky a pani riaditeľka. Od rána sme mohli
stretnúť princezné a víly, šerifov a Spidermanov, lienky i včielky,
nechýbal ani drak a ďalšie rozprávkové a fantazijné postavičky.
Pre deti boli prichystané rôzne súťaže, za ktoré boli deti odmenené
sladkou odmenou a tanečnou zábavou. Do súťaží sa zapojili aj
rodičia a starí rodičia detí. Nakoniec bola každá maska odmenená
sladkosťou a v triede na deti čakala malá hostinka.

Zápis do 1. ročníka.
Ako chutí školský chlebíček sa presvedčilo 20 detí z MŠ Čierne – Vyšný koniec dňa 15. 2. 2012, ktorí prišli na zápis do
1. ročníka. Okrem detí z MŠ, rodičov a učiteliek z 1. stupňa sa zápisu zúčastnili aj Mgr. Dana Oravcová a Mgr. Ivana
Jurgová, ktoré pôsobia na našej ZŠ ako špeciálni pedagógovia.
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Pani zástupkyňa D. Oravcová privítala všetkých prítomných - domácich i
hostí a po krátkom úvode sme si vypočuli vystúpenie žiakov 1. ročníkov.
Ani naši predškoláci sa však nedali zahanbiť pekným kultúrnym
programom pod vedením p. Márie Jurgovej.
Budúci žiaci si zasadli do lavíc a s veľkým nadšením sa pustili do
pripravených úloh. Test školskej zrelosti ukončili kresbou postavy. Po
odbornom zhodnotení pani zástupkyňou deti absolvovali ústny pohovor u
p. Jurgovej, ktorá testovala výslovnosť a komunikačnú úroveň detí. Za
svoju svedomitú prácu si zo zápisu odniesli diplom, darčeky i sladkú
odmenu. Budúcim prváčikom blahoželáme a v septembri DOVIDENIA.
Mgr. Jana Špiláková

Veľkolepé vystúpenie žiakov divadelného krúžku.
V stredu, pred Štedrým dňom, v kostole sv. Petra a Pavla vystúpili s vianočným pásmom členovia divadelného krúžku pri
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Výborným zvládnutím náročných textov priblížili divákom - dvesto žiakov a detí zo ZŠ a MŠ - zvestovanie
pastierom, príchod Jozefa a Márie do Betlehema a príchod troch kráľov .
Výnimočným doplnkom bolo vystúpenie žiakov špeciálnej triedy, ktorí
spievali a recitovali koledy. Nádhernú a výnimočnú atmosféru umocnil
spoločný spev piesne Tichá noc s husľovým sprievodom Mgr. Eduarda
Urbanoviča. Po aplauze uznania od spolužiakov a učiteľov žiaci vystúpenie zopakovali v popoludňajších hodinách pred sv. omšou pre širokú
verejnosť.
V súčasnosti deti nacvičujú novú rozprávku, ktorú vám v blízkej dobe
predstavíme.
Mgr. D.Oravcová, vedúca krúžku

Lyžiarsky výcvik
V dňoch 25. - 31.1.2012 sa uskutočnil pre žiakov 7. ročníka ZŠ Čierne - Vyšný koniec základný lyžiarsky výcvik
v lyžiarskom stredisku Ski Čierne. Lyžiarskeho výcviku /ďalej LV/ sa zúčastnilo 26 žiakov, z toho 14 nelyžiarov a 12
lyžiarov. Už z týchto čísel je čitateľné, že práca bola náročná, hlavne prvé dva dni, keď sme potrebovali naučiť základy
lyžovania veľký počet žiakov. Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev podľa lyžiarskej zdatnosti.
Cieľom začiatočníkov bolo vedieť zjazdiť terén oblúkmi v obojstrannom prívrate - pluhu. Prvý deň získavali zručnosti
v ovládaní lyží, druhý deň sa učili oblúky v pluhu. Tretí deň, okrem dvoch žiakov, všetci začiatočníci zvládli jazdu na
veľkom vleku a polovicu svahu, zdokonaľovali sa v oblúkoch, každý podľa individuálnych daností. Štvrtý deň všetci
žiaci zlyžovali celý svah, k oblúkom pridávali rôzne akrobatické prvky na zdokonalenie lyžiarskych zručností. Zároveň to
bola príprava na záverečné preukázanie zvládnutia lyžovania a splnenie cieľa.
Cieľom pokročilých bolo vedieť zjazdiť terén paralelnými (znožnými) oblúkmi. Vo výcviku sme sa sústredili na zdokonalenie zjazdu lyžiarskych zručností – vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela a znožnými oblúkmi.
Vyhodnotenie LV sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách a pri ukončení LV s odovzdávaním sladkých
odmien všetkým žiakom. Počasie a podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Lyžiarsky výcvik ukončilo 24 žiakov.
Mgr. Marta Krutáková

Karneval
Stalo sa peknou tradíciou, že každý rok sa v našej škole koná karneval. Tento rok nebol výnimkou, aj napriek snehovej
kalamite. Deti si začali už mesiac vopred pripravovať masky, kostýmy a rôzne rekvizity. A keď nastal vytúžený deň, 21.
február 2012, karnevalové predstavenie sa mohlo začať. Boli tu strigy, šašovia, vodníci, piráti, potápač, žralok, kominár,
čarodejnice, Japonka Zoro, Popoluška, sultán, kalendár, strom, múmia a mnohí ďalší. Fantázie nebolo konca kraja. Masky sa nielen predstavili, ale aj predviedli svoju šikovnosť, rýchlosť a obratnosť pri rôznych zábavných súťažiach a hrách.
Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať z množstva prekrásnych masiek tú najoriginálnejšiu. Radosť z odmien mali všetky
deti, pretože každé dieťa bolo odmenené peknou cenou.
Po vyhodnotení nastala tá pravá zábava – diskotéka. Deti tancovali, šantili, tešili sa. Spokojné a šťastné s úsmevom na
tvári odchádzali domov a už cestou rozmýšľali, akú masku si pripravia na budúci rok.
Mgr. Emília Ďurkáčová
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Prednes poézie a prózy
V pondelok 19. marca 2012 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo v prednese poézie a prózy žiakov 1. stupňa
v počte 6. Privítali sme aj nové nádejné talenty – 4 žiakov z 1. ročníka, tí sa nedali zahanbiť staršími spolužiakmi
a predviedli vzorne pripravený prednes, i keď nesúťažne. A tu sú výsledky:
Poézia:
1. Emka Padyšáková, 4. A, pripravovala pani učiteľka Mgr. Eva
Strýčková
2. Lenka Kyrisová, 3. A, pripravovala pani učiteľka Mgr. Jana Baculová
3. Elenka Bestvinová, 3. B, pripravovala pani učiteľka Mgr. Emília
Ďurkáčová
Próza:
1. Erika Lašová, 4. A, pripravovala pani učiteľka Mgr. Eva Strýčková
2. Alicka Najdeková, 3. B, pripravovala pani učiteľka Mgr. Emília
Ďurkáčová
3. Linda Najdeková, 2. A, pripravovala pani učiteľka Mgr. Jana Baculová
Víťazi školského kola postupujú do okresného kola súťaže „KRÁSA SLOVA“. Srdečne im blahoželáme a všetkým
ostatným ďakujeme za účasť. Tešíme sa, že záujem o literatúru u detí stále existuje. Naším cieľom, napriek tomu, je
priviesť k nej ešte viac detí a naučiť ich vnímať a šíriť jej krásu.
Mgr.Katarína Mitrengová

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
Dňa 10. marca sa žiaci ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec zúčastnili celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov v plnom
počte 42 žiakov. Cieľom testovania bolo:
- získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ (ISCED 2) a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3),
- porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
- poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných
predmetoch, ktorá napomôže pri skvalitňovaní testovania.
Aké predmety sa testovali: - slovenský jazyk a literatúra, matematika.
Aký rozsah učiva sa testuje: - testuje sa učivo, ktoré sa preberá na druhom stupni ZŠ – od 5. ročníka do polovice 9. ročníka ZŠ.
Aké náročné sú úlohy: - úlohy v teste sú zaradené do troch úrovní:
1. Zapamätanie a porozumenie – jednoduché myšlienkové operácie, priraďovanie, zaraďovanie, triedenie, porovnávanie.
2. Špecifický transfer – vyžaduje zložitejšie myšlienkové operácie, aplikáciu vedomostí – indukciu, dedukciu, vysvetľovanie, dokazovanie a pod.
3. Nešpecifický transfer – zložitejšia aplikácia vyžadujúca tvorivý prístup, riešenie problému, hodnotenie a pod.
Očakávaná priemerná úspešnosť žiakov je 50 – 60 %. Testovanie prebiehalo podľa presne stanoveného harmonogramu
plošne na celom území SR. Administrácia testov: slovenský jazyk a literatúra v čase od 8.25 – 9.25 hod., matematika
v čase od 10.05 – 11.15 hod. Počas otvárania zásielky ,ktorú zaslal Ústav informácií prognóz školstva (ÚIPŠ – ŠVS)
Michalovce boli prítomní predseda Rady školy Bc. Ľubomír Kultan, členka rady Mária Mikulová, riaditeľ školy Mgr.
Ladislav Knap , koordinátorka Mgr. Dana Oravcová, administrátorky a externý dozor. Počas testovania nad žiakmi vykonávali aktívny a objektívny dozor Mgr. Eva Strýčková, Mgr. Zuzana Fonšová, Mgr. Zuzana Stašová, Mgr. Jana Špiláková. Externý dozor vykonávali PaedDr. Koperová, Mgr. Čanecká, Mgr. Lajčáková, Mgr. Chovaňáková. Od piateho ročníka na testovanie pripravovala Mgr. Beáta Miková.
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ
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Za obdobie január 2012 –marec 2012

Manželstvo uzatvorili...
Peter Šurik – Kristína Gomolová,
Tomáš Jašurek – Monika Vojteková,
Miroslav Urbánek – Marta Krenželová,
Jozef Kvašňovský – Alena Štetiarová,
Tomáš Maslo – Gabriela Mikulová

Prišli na svet...
Matúš Varmus, Miriam
Moravcová, Erik Baculák, Matej
Grochal, Martin Štefánik, Alica
Koričarová, Peter Jašurek, Martin
Povala, Samuel Tremboš

Navždy nás opustili...
František Stráňava, Anna Jurgová, Ing. Pavol Tatarka,
Eryka Priečková, Jozef Pachta, Tomáš Cyprich,
Anton Moravec, Agnesa Stenchláková, Stanislav Stráňava

PREHĽAD O POČTE A STAVE OBYVATEĽOV k 31.12.2012
V roku 2011 sa do obce prihlásilo 38 občanov – 17 mužov a 21 žien, odhlásilo sa 39 občanov – 18 mužov a 21 žien,
z toho sa 1 odhlásil do ČR a 1 do USA. Narodilo sa 45 detí, z toho 22 chlapcov a 23 dievčat. Zomrelo 45 občanov, z toho
23 mužov a 22 žien.
K 31.12.2011 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4 366 obyvateľov – 2180 mužov a 2186 žien.

Poďakovanie
Dobrovoľná požiarna ochrana na Kysuciach dosahuje dobré výsledky zásluhou obetavých členov, ktorí ochotne venujú
svoj čas, organizačné schopnosti a fyzickú prácu pre pomoc ľuďom v nešťastí, a tým zachraňujú hmotné statky. Medzi
významné osobnosti v našej obci patrí pán Ignác Moravec, ktorý funkciu predsedu DHZ Čierne - Vyšný koniec vykonával viac než dve desaťročia. Za jeho obetavú prácu na úseku prevencie, výcviku CO, prácu s mládežou, organizovanie
súťaží a medzinárodnú spoluprácu, mu patrí naše poďakovanie.
Novým predsedom DHZ Čierne - Vyšný koniec a DHZ Čierne - Ústredie, a to p. Františkovi Malíkovi a p. Jozefovi Kubicovi prajeme veľa zdravia a síl pri napĺňaní odkazu sv. Floriána, patróna hasičov.
Starosta a poslanci Obecného zastupiteľstva v Čiernom

DEŇ ZEME
Pri príležitosti DŇA ZEME obecné zastupiteľstvo a starosta obce vyhlasujú „JARNÉ UPRATOVANIE“ na
deň 21.4.2012. Akcia je zameraná na očistu obce po zimnom období, zber odpadu a likvidáciu čiernych skládok. Vážení občania obce Čierne, isto aj Vám záleží na čistote prostredia v ktorom žijete, ZAPOJTE SA !
Zraz: sobota 21.4.2012 o 8.00 pred obecným úradom: starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu.
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Kultúrne , spoločenské a športové podujatia uskutočnené január – marec 2012
1. január - Novoročný výstup na Veľký Polom (podujatie poriadané TK AHA Čierne).
14. január - KLM – Serafínov – Čierne (podujatie poriadané TK AHA Čierne) - otvorenie bežkárskej sezóny.
28. január - Poľovnícky ples (Poľovnícko – ochranárska spoločnosť Čierne) v sále KD Čierne.
Kurz spoločenských tancov a správania - 18. januára sa začal trojmesačný kurz spoločenských tancov a správania pre žiakov 8. roč.
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Okrem spoločenských tancov (polka, valčík, kačací tanec, country tanec, cha- cha a rock n rollu) sa
žiaci naučili aj pravidlám správania sa pri spoločenskom styku. Plánované ukončenie kurzu: apríl 2012. Počet detí, ktoré navštevujú
kurz: 16. Vedúca kurzu: Iveta Bobulová
Od januára do marca prebiehala výtvarná súťaž pre deti MŠ a ZŠ na tému: „ Naše kostoly, naše kaplnky v obci“. Do súťaže sa
zapojilo 75 detí. Vystavilo sa 45 prác a 7 modelov. Vecnú odmenu za svoje práce získali:
- deti z MŠ Čierne – Vyšný koniec: Simonka Fonšová, Kristínka Hazyová, Juraj Laš, Simonka Lučanová, Karolínka Krčmáriková,
Vaneska Vilimová, Katarínka Priečková,
- deti z MŠ Čierne – Ústredie: Matúško Karpita, Simonka Najdeková, Evička Kocúrová, Alexandra Hajtmanová a Izabelka Lašová,
- žiaci z prvého stupňa.
Všetky vystavené dielka si môžete pozrieť v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a v Obecnej knižnici v Čiernom. Srdečne pozývame! Výstava potrvá do konca júna 2012.
4. február - dorastenecký futbalový turnaj – Kysucký triangel (obce Čierne, Skalité, Svrčinovec) v športovej hale Pratex Čadca.
11. február - Valentínsky večierok (ZRPŠ ZŠ Čierne – Ústredie) v sále KD Čierne.
V nedeľu 26. 2. 2012 sa v sále kul. domu v Čiernom konal tradičný karneval pre malých aj veľkých. Súťažilo sa v štyroch kategóriách: deti MŠ, deti ročníky 1.-4., deti ročníky 5.-9. a kategória dospelých. O víťazoch rozhodovala deväťčlenná porota (Vierka Čarnecká, Janka Jurgová, Zuzana Gazdaricová, Jakub Staš, Monika Franeková, Radovan Bartek, Dominika Bobotová, Štefan Kyzek
spolu s predsedkyňou poroty Annou Pagáčovou). Hodnotilo sa cca 80 masiek a každá maska získala aj vecnú odmenu. V programe
účinkovalo trio mažoretiek Čačaniek z Čadce, domáce duo Rebeliek v tanečnom podaní Emky a Sáry, tanec elektrobugy v prevedení
Michala Krajňáka a tanečná break danceová a hip – hopová skupina dievčat a chlapcov z Čadce. Pekné odmeny a sladkosti masky
získali aj vďaka sponzorom: Jaroslav Majchrák, Jozef Maják, Renáta Staňová, hlavnú cenu v kategórii dospelých – víkendový pobyt
na chate Studeničné (CZ) venoval Josef Wawrzacz, celoročný voľný cestovný lístok Čierne – Čadca a späť venoval súkromný prepravca Zdenko Martaus. O príjemnú atmosféru sa postarali nielen masky, ale všetci, ktorí prišli so svojimi ratolesťami stráviť karnevalové nedeľné popoludnie. Podujatie pripravila Príspevková organizácia TES Čierne, verbálne podujatím sprevádzala Iveta Bobulová
(kul. pracovník Prísp. org. TES Čierne).
26. február - VII. ročník bežkami na Gírovú (TK AHA Čierne).
3. marec - Veľká Fatra – bežky (TK AHA Čierne).
18. marec - uskutočnil sa už XXV. ročník Jozefovského behu – V. ročník memoriálu Jána Konôpku, bežecký pretek od šesťročných
žiakov a žiačky až po ženy a mužov nad 60 rokov. Podujatie organizuje ŠK Čierne a Obec Čierne.

Pripravované podujatia na apríl – júl 2012
Lokálny veľtrh cestovného ruchu v Čiernom v rámci projektu: Podpora využitia potenciálu cestovného ruchu v Mikroregióne
Kysucký triangel. (Príprava obecných slávností - obstarávanie dodávateľa, grafický návrh, príprava materiálov, dopracovanie
a aktualizácia webovej stránky Mikroregiónu Kysucký triangel, grafické spracovanie, výroba propagačných materiálov pre rok 2012,
zabezpečovanie účinkovanie kultúrnych telies a remeselníkov, ... ).
8. apríl - VII. ročník – Veľkonočný výstup na Grúň (TK AHA Čierne).
15. apríl - V. ročník otváranie cyklo - sezóny (Rúbaniskom- 40 km) Trasa: Čierne – Liesková – Serafínov- Ochodzita – Čierne (TK
AHA Čierne).
Apríl - Ukončenie kurzu spoločenských tancov a správania žiakov 8. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
1. máj - Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí, oslavy vstupu do Európskej únie
6. máj - Sv. Florián – hody DHZ Čierne – Zágrunie spojené s prehliadkou hasičskej techniky, stánkovým predajom a hodovými
atrakciami.
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom - pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlých.
13. máj - Celoobecná oslava Dňa matiek - kultúrne vystúpenie populárneho slovenského speváka Dušana Grúňa pre všetky
mamičky k ich sviatku v sále kul. domu. Ženy: vstup voľný, muži vstupné: 5,- €
20. máj - III. roč. Kysuce – Orava –Kysuce (okolie N. Bystrickej priehrady) cyklo – 60 km (TK AHA Čierne).
26. máj - V. ročník – Kysucká päťdesiatka (TK AHA Čierne).
máj – (o presnom termíne budete včas informovaní z obecných vitrín, rozhlasom):
- VIII. ročník Medzinárodného šachového turnaja – Kysucký triangel - pre všetkých, ktorí majú radi šach – od začiatočníkov
až po seniorov s medzinárodnou účasťou hráčov z PL, SK, CZ / v sále kul. domu v Čiernom.
- Uvítanie novorodeniatok do života - slávnostné odovzdávanie pamätných plakiet novorodencom spojené s podpisom do
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pamätnej knihy, kul. programom v sále kul. domu v Čiernom.
Jún - MDD - športový deň detí Kysuckého triangla - športové zápolenie detí zákl. škôl zo Skalitého, Svrčinovca a Čierneho (beh,
vybíjaná, futbal, skok vo vreci, hod kriketovou loptičkou). Podujatie bude organizovať Obec Skalité na ihrisku ŠK Skalité.
10. jún - V. ročník - Cyklotúra Lysá Hora, trasa: Čierne – Gírová – Slavíč – Biely Kríž – Lysá Hora (TK AHA Čierne).
22. jún - Medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov v rámci trojhraničnej spolupráce CZ, SK, PL. Turnaj organizuje ŠK Čierne
v spolupráci s Obcou Čierne na futbalovom ihrisku ŠK Čierne.
1. júl - Čierňanske hody na sviatok sv. Petra a Pavla – Vyšný koniec spojené s kul. vystúpením FS Drevár z Krásna nad Kysucou,
stánkovým predajom a hodovými atrakciami.
22. júl - Pri príležitosti 78. výročia založenia ŠK Čierne – futbalový turnaj mužov. Turnaj organizuje ŠK Čierne.
Zmena
podujatí
v y h r a d e n á ! Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej
stránky obce www.obeccierne.sk, z obecných vitrín, alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke: www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka – predseda klubu,
kontakt: 0915 183 410).
Iveta Bobulová, kul. pracovník TES Čierne, knihovník, kontakt: 041/ 43 73 183

Obecná knižnica v Čiernom
Obecná knižnica v Čiernom je presťahovaná v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec (bývalá bohoslužobná miestnosť) a je verejnosti sprístupnená:
pondelok 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00, streda
12:00 – 17:00, piatok
12:00 – 16:00
V príjemnom prostredí Obecnej knižnice si môžete prečítať aj časopisy ako napr.: Fifík, Kamarát, IN, eva girl, Život, Plus 7 dní, Kysuce, Bývanie. Knižný fond je neustále dopĺňaný novými titulmi pre deti i dospelých. Zápisné pre deti je: 0,50 €, študenti: 1 €, dôchodcovia: 1€, dospelí: 1,50 €. Okrem toho môžete v knižnici využiť i služby internetu, kde je poplatok za každých započatých 15
minút : 0,33 €.

OZNAM PRE VŠETKÝCH ČITATEĽOV
Marec je mesiacom knihy. Obecná knižnica v Čiernom vychádza v ústrety všetkým čitateľom, ktorí do dnešného dňa nereagovali na upomienky a v prípade vrátenia dlhodobo zapožičaných kníh v čase od 1. marca do 30. apríla 2012 – bude každému,
kto príde v tomto termíne vrátiť knihy, odpustený poplatok za upomienky.

Pripravujeme pre deti MŠ a ZŠ pre rok 2012
- exkurzie a besedy s osobnosťami spoločenského života, cestovateľmi, spisovateľmi, besedy o závislostiach, slávnostné pasovanie
prváčikov do cechu čitateľov Obecnej knižnice, výtvarné súťaže, doplňovačky s tajničkou, ...
- besedu s Jozefom Banášom - obecná knižnica v Čiernom pripravuje na 18.apríla 2012 (streda) o 17:00 hod. besedu s Jozefom Banášom, slovenským prozaikom, diplomatom a politikom. Beseda sa uskutoční v Obecnej knižnici v Čiernom (budova ZŠ – Vyšný
koniec). Všetkých srdečne pozývame. Vstup voľný.
„Život je príliš vážna vec na to, aby sme ho brali smrteľne vážne.“
„Najväčšou radosťou je pre mňa písanie.“
Jozef Banáš sa narodil 27. septembra 1948 v Bratislave. Absolvoval Vysokú školu
ekonomickú v Bratislave, odbor zahraničný obchod. Od roku 1977 do roku 2006
pôsobil v oblasti diplomacie a politiky doma i v zahraničí. Jeho literárna tvorba je
tematicky a žánrovo rozmanitá s povestnou štipkou humoru. Jednou z jeho najúspešnejších kníh je satirický román Idioti v politike z roku 2007. Ďalšie diela: politický
triler Zóna nadšenia, romány Zastavte Dubčeka! a Sezóna potkanov. Popri literárnej tvorbe sa venuje aj politickej publicistike a esejistike. Jeho eseje a úvahy o
politike vychádzajú aj v zahraničných médiách. Ovláda päť jazykov. Je ženatý, vyznal
sa, že jeho manželka je jeho životnou láskou. Má s ňou dve dcéry, mladšia z nich je populárna moderátorka Adela Banášová. Žije
v Bratislave.
- slávnostný akt pasovania prváčikov do Cechu vzorného čitateľa knižnice kráľom Gregorom - pre žiakov 1. ročníka oboch
základných škôl sa uskutoční slávnostný akt pasovania do Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom. Podujatie bude sprevádzané slávnostným sprievodom kráľa Gregora, účastníci si prezrú komnaty múdrosti a komnaty hojnosti, pripravený je tiež kultúrny
program pre prváčikov. Podujatie je plánované aj pre rodičov pasovaných detí.

Uskutočnené vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť rok 2012 – Obecná knižnica v
Čiernom:
24. február 2012 - exkurzia žiakov z 3. roč. ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Žiaci sa oboznámili s Pamätnou izbou, dozvedeli sa na
čo slúžili jednotlivé vystavované predmety, dozvedeli sa ako žili naši predkovia v minulosti, ako trávili voľný čas. Získali tiež informáciu o rozdelení hmotných a nehmotných prameňoch. Počet detí: 15. Vyučujúci: Mgr. Emília Ďurkáčová
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14. marec 2012 - exkurzia žiakov školského klubu zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Žiaci sa oboznámili s knižnicou, vznikom
knihy, jej ceste k čitateľovi. Oboznámili sa tiež s najväčším rozprávkarom všetkých čias, vypočuli si informácie o najznámejšom
slovenskom zberateľovi rozprávok. Dozvedeli sa o význame a skrytej múdrosti v rozprávkach. Prečítali sme si rozprávku O troch
grošoch. Na záver bol pre deti pripravený zábavný kvíz, v ktorom za správne odpovede víťazi získali sladkú odmenu. Počet detí: 15.
Vyučujúci: Veronika Urbanková
15.a 16. marec 2012 - exkurzia detí z MŠ – Vyšný koniec a z MŠ Čierne – Ústredie. Deti sa oboznámili s priestormi knižnice. Dozvedeli sa, ako knihy vznikajú, ako sa dostanú k čitateľom, ako sa môžu stať čitateľmi a požičiavať si knihy, načo slúži knižnica, aký je
rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom. Prezreli si celé priestory knižnice, zvlášť oddelenie pre ich vekovú skupinu. Pre deti bola
pripravená i vedomostná súťaž a za správne odpovede boli odmenené sladkou odmenou. Na záver si pozreli rozprávku O Maťkovi
a Kubkovi. Počet detí: MŠ – Vyšný koniec 14, MŠ – Ústredie 30. Vyučujúci: Florová Božena, Krellová Anna, Kopečná Danka, Vyšlanová Marta
marec – doplňovačky s tajničkou - pre žiakov základných škôl bola pripravená doplňovačka s tajničkou. Verím, že ste sa niečo nové
pri doplňovaní dozvedeli a hádam sa aj pobavili. Zo správnych odpovedí boli z každého stupňa vylosovaní traja šťastní výhercovia,
ktorí získali vecnú odmenu.
Všetky informácie o pripravovaných či uskutočnených podujatiach nájdete aj na webovej stránke našej obce: www.obeccierne.sk
Iveta Bobulová (knihovník)

Výsledková listina XXV. ročníka Jozefovského behu V. ročníka Memoriálu Jána Konôpku
Mladšie žiačky ( 6-8 rokov) 600 m
Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
33
17
45
46
21

Meno a priezvisko
Markétka Síkorová
Katarína Čanecká
Agáta Gonščáková
Karolína Špiriaková
Anna Mikulová

Klub
Jablunkov
Skalité
Skalité
Skalité
Skalité

Čas
2. 07
2. 15
2. 19
2. 21
2. 26

Klub
Jablunkov
Skalité
Skalité
Skalité
Čierne
Skalité
Skalité

Čas
1. 55
2. 12
2. 13
2. 14
2. 20
2. 22
2. 25

Mladší žiaci ( 6-8 rokov ) 600 m
Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
27
22
11
6
29
8
16

Meno a priezvisko
Marek Síkora
Denis Šurík
Matúš Kultán
Patrik Kaňa
Patrik Majchrák
Martin Gonščák
Ivan Čanecký

Mladšie žiačky ( 9-11 rokov ) 1 200 m
Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
49
7
26

Meno a priezvisko
Adela Ohrádková
Simona Kaňová
Denisa Sikorová

Klub
Čierne
Skalité
Jablunkov

Čas
8. 13
7. 21
8. 25

Mladší žiaci ( 9-11 rokov ) 1 200 m
Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
4
36
30
28
14
51
2

Poradie

Štartovné číslo

Meno a priezvisko
Adrián Greguš
Ján Lubojacki
Peter Jurga
Jozef Mrmus
Roman Gomola
Filip Búry
Jakub Šurík

Klub
Čierne
Jablunkov
Čierne
Čierne
Skalité
Skalité
Raková

Čas
7. 42
7. 46
8. 07
8. 49
8. 55
9. 36
10. 00

Staršie žiačky ( 12 – 14 rokov ) 1 800 m
Meno a priezvisko

Klub

Čas
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1.
2.
3.

38
13
31
87

Soňa Komútová
Denisa Gomolová
Iva Štefková
Martina Jarošová

kultúra a šport
KNM
Skalité
Jablunkov
KNM

7. 50
8. 05
8. 07
8. 33

Starší žiaci (12-14 rokov ) 1 800 m
Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
10
34
37
25
52

Meno a priezvisko
Michal Kučera
Tomáš Byrtus
Marek Czeczotka
Dávid Halvonik
Tomáš Tatarka

Klub
KNM
Jablunkov
Jablunkov
Stará Bystrica
Čierne

Čas
6. 30
6. 44
6. 47
7. 28
8. 24

Klub
KNM
Jablunkov
KNM
KNM

Čas
24. 13
24. 45
24. 56
25. 43

Klub
KNM
KNM
KNM
Poľsko

Čas
20. 32
22. 00
22. 11
23. 03

Klub
Jablunkov
Poľsko
Čadca
Čierne

Čas
24. 47
28. 15
30. 09
34. 45

Klub
Stará Bystrica
Jablunkov
Wisla

Čas
27. 03
27. 19
28. 48

Juniorky ( 15-18 rokov) 5 900 m
Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
1
48
72
39

Meno a priezvisko
Nikola Štefundová
Gabriela Šotkovská
Michaela Jarošová
Romana Samcová
Juniori ( 15-18 rokov) 5 900 m

Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
20
19
18
42

Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
93
69
10
42

Meno a priezvisko
Patrik Žubor
Ján Klučiarik
Lukáš Prívara
Marek Chrascina
Ženy ( hlavná kategória) 5 900 m
Meno a priezvisko
Lucia Šotkovská
Natalia Pszczótka
Lenka Poneková
Zuzana Hrabcová
Ženy ( nad 35 rokov ) 5 900 m

Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
44
90
24

p. Mária Marcibalová

Meno a priezvisko
Anna Balošáková
Miluše Bieleszová
Maria Bujok

Najstaršia účastníčka na ,,Jozefovskom behu“
KNM
35. 09
Muži ( hlavná kategória ) 11 800 m

Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
95
11
18
97
59
15
96
45
43

Meno a priezvisko
Tomáš Wrobeľ
Ladislav Sventek
Tibor Ponek
Janusz Zenon
Rastislav Najdek
Ľuboslav Kučak
Karol Wojciech
Martin Mlava
Martin Jašurek

Klub
Poľsko
Čadca
Čadca
Poľsko
Čadca
Čadca
Poľsko
Čadca
Čierne

Čas
41. 21
41. 51
43. 57
44. 00
47. 12
50. 03
47. 15
1. 01. 07
1. 09. 27
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Muži ( nad 40 rokov) 11 800 m
Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
58
50
94
89
92

Meno a priezvisko
Miroslav Klus
Peter Tichý
Vladislav Vrana
Petr Tvrzník
Kamil Lubojacki

Klub
Jablunkov
Čadca
Skalité
Jablunkov
Jablunkov

Čas
42. 25
46. 53
48. 06
49. 29
54. 58

Muži ( nad 50 rokov) 5 900 m
Poradie
1.
2.
3.

Štartovné číslo
91
33
49
99
73
67
98
21
51
36
77

Meno a priezvisko
Vladislav Martynek
Anton Kuba
Vladimír Balošák
Bronislav Wálek
Ján Krela
Milan Tabak
Ignác Krkoška
Ján Jaroš
Emil Cisárik
Ladislav Mlava
Andrzej Bujok

Poradie
1.
2.

Štartovné číslo
34
75

Meno a priezvisko
Stanislav Sviták
Milan Merička

Klub
Mosty u Jablunkova
KNM
Čadca
Hrádek
KNM
Žilina
KNM Čadca
KKM Čadca
KKM Čadca
KKM Čadca
Klisky

Čas
21. 54
22. 45
23. 07
23. 26
24. 32
25. 17
25. 42
25. 59
28. 15
29. 56
34. 34

Muži ( nad 60 rokov) 5 900 m
Klub
Žilina
Čadca

Čas
24. 54
35. 09

III. ročník stolnotenisového turnaja Memoriálu Ladislava Hlúška
III. ročník stolnotenisového turnaja Memoriálu Ladislava Hlúška sa konal dňa 29.12.2011.
2. Vladimír Špilák (Svrčinovec)
Vyhodnotenie - účastníkov spolu: 52
IV. kategória : Muži- registrovaní
I. kategória – žiačky:
4. Marián Maják (Čadca)
1. Dominika Gavláková (ZŠ s MŠ Čierne, V. koniec)
5. Ľubomír Tremboš (Zákopčie)
1. Dominika Stenchláková (ZŠ s MŠ Čierne, V. koniec)
6. Ľudovít Valárik (Čadca)
2. Jana Urbánková (ZŠ s MŠ Čierne, V. koniec)
Za organizáciu patrí poďakovanie Mgr . Ladislavovi Knapovi –
II. kategória - žiaci
riaditeľovi ZŠ Čierne - Vyšný koniec a Mgr. Ingrid Knapovej –
2. Jozef Truchlík (Čadca)
učiteľke
ZŠ Čierne - Vyšný koniec. Hlavný sponzor podujatia :
1. Vladimír Špilák (Svrčinovec)
Jozef
Kulla
– Čierne, Jozef Bazger – Čierne. Sponzori podujatia:
2. Samuel Cyprich (Svrčinovec)
Anton
Kromka
– Čierne , Milan Jurga – Čierne, Peter Kubička –
III. kategória - muži- neregistrovaní
Čierne, Jozef Straka – Čierne, Ing. Pavol Cyprich – Čierne.
3. Tibor Kubišta (Svrčinovec)
M. Hlúšek
1. Miroslav Hlúšek (Čierne)

Snowboardisti ďakujú
Sme partia mladých nadšencov snowboardingu z Čierneho, ktorá si v Skiareáli Zlatá kačka v Čiernom vybudovala menší snowpark.
Dňa 11.02. 2012 sme sa veľkou podporou sponzorov mohli usporiadať súťaž s názvom Fun Park Čierne opening + rodinný jam, ktorá
sa na prekvapenie všetkých tešila veľkému záujmu súťažiacich aj divákov. Chceme týmto poďakovať našim sponzorom, ktorí venovali
finančné prostriedky, a to firme PAJMI s. r.o. – p. Milan Jurga, IPC – SLOVAKIA, s.r.o.- p. Ing. Pavol Cyprich a Obecnému úradu
v Čiernom – p. starostovi obce Ing. Pavlovi Gomolovi. Krásne vecné ceny do súťaže venoval skateshop BLACKCOMB z Třinca
v Českej republike v zastúpení Honzu Gořalku z Hrčavy. Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali pri výstavbe
parku a na príprave súťaže.
Za všetkých priaznivcov snowboardingu Jaroslav Koričár

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v júni 2012.

