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Investičné aktivity obce počas leta
Vážení občania,
dlhodobým zámerom vedenia obce a poslancov OZ je neustále vylepšovať občiansku vybavenosť. Chceme, aby
naša obec bola pekná, čistá, aby sa tu všetkým dobre žilo. Preto i tohtoročné leto bolo plné investičných aktivít
zameraných na tento cieľ. Veríme, že sa nám podarilo urobiť opäť malý krôčik vpred. Dlhodobé úsilie je zamerané i na vytvorenie pekných prostredí (námestí) v Ústredí a na Vyšnom konci. Investičné aktivity preto smerovali
i do týchto území a jeho okolia.
Revitalizácia centrálnej zóny obce
Tento projekt prispel k tomu, že sa začal riešiť verejný priestor v ústredí obce, kde sú umiestnené objekty občianskej vybavenosti. Nachádzajú sa tu obchody, materská a základná škola, zdravotné stredisko, úrady
a kostol. Zámerom bolo zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Centrum obce chceme postupne doplniť o ďalšie architektonické prvky. Pred tým je však nutné ,,natiahnuť“ asfaltový koberec na úsek cesty od OÚ po kostol a urobiť
opravu rímsy samotného mostného objektu. Je to časť úseku cesty III/01156, ktorej správcom je Vyšší územný
celok Žilinský samosprávny kraj. V priebehu roka sa uskutočnilo viacero stretnutí a rokovaní so zástupcami odboru dopravy Žilinského samosprávneho kraja. Táto oprava je reálna zrejme v budúcom roku, keďže
v súčastnej dobe VÚC ŽSK nemá potrebné finančné zdroje na túto rekonštrukciu.
Odkanalizovanie Základnej školy v Ústredí
Na splaškovú kanalizáciu sa napojila stará i nová škola a taktiež i susediace bytovky. Objekt starej školy sa navyše napojil na kanalizáciu povrchovej vody s vyústením do rieky. V celom areáli základnej školy je nutné urobiť
ešte terénne úpravy, odstrániť prestarlé okrasné dreviny a nahradiť ich v jarnom období novými. Popri prístupovej ceste v školskom areáli chceme osadiť ešte dva stĺpy verejného osvetlenia. Vo večerných hodinách by harmonicky dopĺňalo osvetlenie v centre tejto časti obce.
Základná škola – Vyšný koniec:
Odkanalizovanie objektu
I tento objekt sa napojil na splaškovú kanalizáciu. Bola to veľmi náročná práca, keďže základná škola sa skladá
z komplexu budov. Terén okolo celej budovy je na mnohých miestach doslova zabetónovaný a zavezený železobetónovými sutinami. Splaškové potrubie je umiestnené okolo celej budovy a napojili sa na neho všetky výpustné miesta z objektu.
Výstavba chodníka
Z hľadiska riešenia bezpečnosti na miestnej komunikácii pred školou sa vybudoval chodník. Cieľom tohto investičného projektu je zvýšiť bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky. Denne sa tu pohybuje vyše 350
školákov, navyše táto ulica je husto zastavaná rodinnými domami a v blízkosti križovatky sa nachádza
i bytovka. Za školským areálom obec postupne vybuduje ďalšie športoviská, to znamená, že tento chodník bude
nepretržite využitý. Popri tomto chodníku sa vybudovalo nové osvetlenie a zároveň položili siete na kamerový
systém. Je tu nutné ešte dobudovať spomaľovacie pruhy. V súvislosti s touto stavbou sa posunul i plot pri bytovke. Chcem poďakovať všetkým vlastníkom bytov, že darovali pozemky, aby sa chodník mohol realizovať
v celej dĺžke až s vyústením na hlavnú cestu 1/12 Čadca – Zvardoň. Chceme ešte premiestniť telefónne vedenie
a odstrániť stávajúce telefónne stĺpy. Celý priestor pred základnou školou by tak pôsobil prirodzene a esteticky.
Materská škola – Vyšný koniec
Počas letných prázdnin sa vykonali stavebné práce vo vnútorných priestoroch materskej školy. Vzniklo tu nové,
pekné, hygienické zariadenie.
Vážení občania,
počas letných mesiacov obec okrem investičných aktivít zorganizovala i viacero kultúrno-spoločenských podujatí. Z nich vynikli najmä:
- Hody na sv. Ignáca - vyše dvesto účinkujúcich v sobotu a v nedeľu spríjemnilo tohtoročnú atmosféru čierňanských hodov.
- Slávenie Eucharistie na Trojmedzí - IV. ročník tejto veľmi peknej medzinárodnej duchovnej aktivity.
- Kurucké Čierne – je to nová aktivita, ktorá by mala prispieť k tomu, aby sme lepšie spoznali svoju minulosť.
Naše územie obce bolo aj v minulosti veľmi zaujímavé, svedčia o tom samotné budované zemné opevnenia –
Valy. Historické pramene hovoria, že na Valoch bola stála vojenská posádka 150 rokov. Vojaci schádzali do našej dediny, kde nakupovali potraviny, ale zrejme tu mali i bližšie priateľstvá. Každoročne by sme chceli organizovať pochod od Kostola sv. Petra a Pavla na Valy ku redute Malé Šance a tu predviesť repliku bojov cisárskych
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a kuruckých oddielov. Tento rok nám to predviedli členovia Hornoliptovského kuruckého regimentu. Do budúcnosti plánujeme vytvoriť i samostatný Kysucký kurucký regiment. Tohtoročné podujatie spevom a hudbou zvýraznila folklórna skupina Ozvena, ktorá prišla v dobových starých čierňanských krojoch. Potom sa už velilo: ,,Do
zbrane, Kuruci!“.
Všetky tieto podujatia boli pekné a prispeli k propagácii obce. Preto chcem úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa
ich zúčastnili a hlavne pomohli s ich organizáciou. Sú to predovšetkým záujmové združenia, folklórna skupina
Ozvena, členovia DHZ obce, Poľovnícke združenie, pracovníci TES Čierne a pracovníci obecného úradu. Osobitne
chcem poďakovať správcovi farnosti, kostolníčkam, mládeži a ochotným ženám, ktoré sa na podujatí zúčastnili
a pomohli s organizáciou.
Vážení občania,
obec využíva všetky granty EÚ, ktoré sú vyhlásené jednotlivými ministerstvami SR. Získať a následne zrealizovať danú aktivitu je pre obec veľká pomoc. Viacero grantov EÚ je nastavených tak, že úhrada faktúr je až po
dokončení celého diela. To nám spôsobuje veľké problémy. Obec totiž musí splácať úver i po dobe splatnosti
týchto faktúr. Žiadali sme nového predsedu ZMOS-u p. Dvonča, ktorý je zároveň primátorom Nitry, aby pri rokovaní s ministrom financií SR otvoril tému – úhrada financií samosprávam za úroky, ktoré sú spôsobené neskorým preplatením faktúr za vykonané práce. Radový občan, ak si neplní daňovú povinnosť, tak je okamžite vystavený exekúcii. Štát však niektoré granty EÚ neprepláca ani po 1,5 roku od kolaudácie stavby. Ako sa dá
v takomto prostredí niečo dlhodobo plánovať? Každodenne nás to núti improvizovať, aby sme rozvoj obce nezastavili. Všeobecne je veľmi ťažko získať granty z EÚ, no a po realizácii nasleduje sklamanie v tejto podobe. Ak
by takto ako štát pracovali samosprávy, tak by všetky mestá a obce boli v nútenej správe – to znamená, nefunkčné. Je tu nová vláda SR a od nej očakávame výraznú zmenu, a to i preto, že sa pripravuje nové programovacie obdobie na roky 2014-2020 v rámci pomoci grantov z fondov EÚ. Žiadame jednotlivých ministrov SR,
ktorí sú zodpovední za zostavenie skladby pomoci, aby sa riešila predovšetkým základná infraštruktúra miest
a obcí, t.j. rekonštrukcia miestnych komunikácií, vodovodov, pomoc pri vybavenosti územia na výstavu rodinných a bytových domov, rozšírenie kanalizácie, oprava verejných budov... Každá obec na Slovensku dáva tieto
priority na prvé miesto. Žiaľ, naši politici, ktorí sú v SNR 15-20 rokov, úplne stratili predstavu o potrebách
samospráv i občanov. Píšem to preto, že i v našej dedine potrebujeme ešte dokončiť rekonštrukciu asi piatich
km z celkového počtu 48 km miestnych komunikácií. Zatiaľ ani jeden grant EÚ nebol zameraný na tento cieľ.
Pritom je to priorita každej samosprávy. Iba vďaka tomu, že žijeme na hraniciach dvoch štátov, sme získali
finančné prostriedky v rámci cezhraničnej spolupráce na rekonštrukciu cesty stredom dediny a na Zágrúnie.
I tak ešte ostalo viacero ciest, ktoré je nutné opraviť. Prerobiť štrkové cesty na asfaltové je pre každú samposprávu veľký finančný problém. V našej obci sa v posledných rokoch do opráv a rekonštrukcie ciest investovali
všetky voľné finančné rezervy z obecného rozpočtu.
Jednotlivé úseky ciest, kde je nutné previesť opravu alebo celkovú rekonštrukciu: za starou školou k rodine p.
Sulkovej, U Jašurkov k domu p. Privarčákovej, Brehy, Sihelky, Sihla, U Priečkov, Jalovce, Do Širancov okolo
rieky, Doliny, Krivá cesta, Podvŕšky, Do Šimankov, U Romancov, U Chovancov, Do Vorkov, U Slivkov, Za Čerchľou, Doliny – Čerchľa, MUDr. Grochal + MUDr. Širanec – Za Čerchľou.
Rekonštrukcia mostov 004 a 005 (U Kríža a ponad Benčíkov potok)
Počas tohto roku bola dokončená projektová dokumentácia na opravu týchto dvoch mostov, ktoré sú vo veľmi
zlom technickom stave. V súčasnom období Slovenská správa ciest Žilina robí prípravu na zahájenie prác. Celá
rekonštrukcia by mala prebehnúť ešte tento rok. Počas opravy bude uzatvorená premávka popod tieto mosty
pre vozidlá i pre osoby.
Vodovod do osady Slivkov a Mojov
Nedostatok vody v týchto osadách chceme riešiť vybudovaním vodojemu, ktorý bude umiestnený nad týmito
osadami. Tento vodojem bude zásobovaný vodou vedenou výtlačným potrubím od vodárne a následne cez gravitačné potrubie rozvedené k jednotlivým rodinným domom.
Futbalový klub ŠK Čierne
Viacročná práca ŠK Čierne, od mládežníckych oddielov cez dorast, sa zúročila v súčasnej dobe výborným herným prejavom a výsledkami v jesennej časti súťaže 1. triedy dospelých. Čo nás všetkých teší, máme najlepšieho kanoniera Romana Baláža a kolektív, ktorý je založený na priateľských vzťahoch. Prajem hrajúcemu trénerovi Jozefovi Privarčákovi, aby i naďalej úspešne viedol naše mužstvo a udržal 1. miesto do konca jesennej časti
súťaže. To bude predpoklad na dobré vykročenie do jarnej časti. Prajem všetkých futbalistom, aby im vydržala
súčasná forma a elán, s akým jednotlivé zápasy hrajú. Na to budú potrebovať predovšetkým zdravie a odohraté
zápasy bez zranení. Chlapci, nech i naďalej sa vlnia siete súperovej bránky gólmi!

Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 26. júna 2012 sa konalo Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čiernom. 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.
2.
3.
4.

Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
Správu o udržiavaní miestnych cintorínov za r. 2011 až marec 2012.
Správu o činnosti obecnej knižnice za r. 2011 až jún 2012.
Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.

II. s c h v a ľ u j e:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Návrhovú komisiu v zložení: Milan Jurga, Ing. Peter Moják, Mgr. Peter Najdek.
Úpravu rozpočtu obce na rok 2012 č.2/2012.
V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1. júna 2012 plat starostovi obce Čierne zvýšený o 58,3%.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. č. KNC 4715/8 zastavaná plocha o výmere
39 m2 za cenu 10,- €/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ je v tom, že sa jedná o malú výmeru pozemku a vznik neprimerane vysokých nákladov pri inom spôsobe prevodu) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
Romana Baláža a manželky Gabriely Balážovej, obidvaja bytom Čierne 1049.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. č. KNC 4820/8 ostatná plocha o výmere
249 m2 za cenu 10,- €/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ je v tom, že odpredávaný pozemok tvorí
priľahlú plochu k stavbe, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa) firme KABRO, s. r. o., Ul. slobody 43, Čadca, IČO:
36397750.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. č. KNC 4576/13 trvalý trávny porast
o výmere 820 m2 za cenu 15,- €/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (hodný osobitný zreteľ je v tom, že je to pozemok určený obcou na individuálnu bytovú výstavbu, kde cena a výmera bola obcou určená uznesením OZ už v minulosti) do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Petrovi Královi a manželke Mgr. Ľubici Královej obidvaja bytom Mierová
2121/5, 022 01 Čadca.
Zámer odpredať pozemok p. č. KNC 2411 kat. územia Čierne priamym predajom podľa schválených Zásad hospodárenia
s majetkom Obce Čierne. Výmera pozemku, cena a kupujúci budú schválení na ďalšom zasadaní obecného zastupiteľstva.
Zámer odpredať časť pozemku p. č. KNC 4820/1 kat. územia Čierne priamym predajom podľa schválených Zásad hospodárenia s majetkom Obce Čierne. Výmera pozemku, cena a kupujúci budú schválení na zasadaní obecného zastupiteľstva.
Zámer odkúpiť časť pozemku p. č. KNC 1218/1 kat. územia Čierne od COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova
87, 022 01 Čadca za cenu určenú znaleckým posudkom. Výmera odkupovaného pozemku bude odčlenená geometrickým plánom.
Zmenu uznesenia č. 2 časť V bod 1 zo dňa 27. 3. 2012 tak, že termín splnenia uznesenia bude po dodatočnom zlegalizovaní
stavby chata Poniklec a zápise na list vlastníctva obce.
Plány práce orgánov obce na II. polrok 2012 – plán práce obecnej rady a plán práce obecného zastupiteľstva.
Ukončenie nájmu jednoizbového bytu č. 10 v bytovom dome č. 1151 Čierne s p. Petrou Legerskou k 30. 6. 2012.
Ukončenie nájmu dvojizbového bytu č. 5 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 s p. Petrom Časnochom a manž. Simonou Časnochovou k 30. 6. 2012.
Ukončenie nájmu dvojizbového bytu č. 7 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 s p. Tatianou Mrmusovou k 30. 6. 2012.
Ukončenie nájmu dvojizbového bytu č. 19 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 Čierne s p. Marekom Vyšlanom k 30. 6. 2012.
Ukončenie nájmu jednoizbového bytu č. 18 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 s p. Máriou Jurgovou k 30. 6. 2012.
Prenájom bytu č. 5 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 p. Jurajovi Gregušovi a manž. Anne, bytom Dunajov č. 333 od 1. 7. 2012.
Prenájom bytu č. 7 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 p. Petre Raszykovej, bytom Čierne č. 130 a p. Petrovi Jahôdkovi, bytom
Vrútky – Nábrežná 22/16 od 1. 7. 2012.
Prenájom bytu č. 19 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 p. Petre Legerskej, bytom Čierne č. 1151/10 od 1. 7. 2012.
Prenájom bytu č. 18 v nadstavbe MŠ Čierne č. 169 p. Romanovi Vašíčkovi, bytom Čierne č. 214 od 1. 7. 2012.
Prenájom bytu č. 10 v bytovom dome Čierne č. 1151 p. Vladimírovi Najdekovi, bytom Skalité od 1. 7. 2012.
Žiadosť Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný koniec o uzavretie MŠ počas letných prázdnin 2012 z dôvodu
rekonštrukcie priestorov materskej školy.
Zvýšenie mesačného poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 10,- €.
Zvýšenie mesačného poplatku za pobyt žiaka v školskom klube na 5,- €.
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25. Návrh na zvýšenie počtu detí v triedach materských škôl v obci Čierne podľa § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) s platnosťou od 1. 9.
2012 nasledovne: spolu v troch triedach 70 detí.
26. Žiadosť p. Pavla Petráka, Čierne č. 131 o povolenie umiestniť prenosnú betónovú garáž na parcelu č. KN 4787 v k.ú. obce
Čierne. Výška nájmu 100,- €/rok.
27. Zámer zrealizovať prekládku VN napätia pri MŠ Čierne – Ústredie podľa projektovej dokumentácie.
28. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou
kanalizáciou v k. ú. Obce Čierne v mieste, kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná.
III. n e s c h v a ľ u j e:
1.
2.

Žiadosť Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica o finančný príspevok na organizovanie kultúrnych
a spoločenských akcií pre klientov.
Žiadosť Materskej školy Čierne – Ústredie č. 169 o vytvorenie novej triedy.

Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 1/2011 o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Čierne v mieste, kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná.
Obec Čierne podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o VV a VK ) vydáva tento dodatok č. 1 v tomto znení :
Čl. I.
Predmet dodatku
1. Časť III. Určenie doby sa v doterajšom znení ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
Obec Čierne ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti splniť povinnosť uvedenú v bode 2.1 písm. b/ tohto VZN v lehote do 31. 12. 2012.
V prípade nesplnenia povinností vlastníkom nehnuteľnosti v stanovenom rozsahu a termíne obec predloží podnet na správne konanie
za porušenie zákona o VV a VK na príslušný Obvodný úrad životného prostredia.
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2011 ostávajú nezmenené.
Čl. II.
Záverečné ustanovenia dodatku
Dodatok č. 1 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Čiernom dňa 26. 6. 2012 a nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli Obce Čierne.
V Čiernom dňa 27. 6. 2012

Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 25. septembra 2012 sa konalo Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čiernom. 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.
2.
3.
4.

Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne - Ústredie, Základnej školy s MŠ Čierne -Vyšný koniec a Materskej
školy Čierne - Ústredie v školskom roku 2011/2012.
Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.
Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne za I. polrok 2012.

II. s c h v a ľ u j e:
1.
2.
3.
4.

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vyšlan, Ing. Peter Moják, Pavol Fonš.
Výsledky hospodárenia obce za I. polrok 2012.
Úpravu rozpočtu obce č.3 na rok 2012.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. č. KN-C 121/3 záhrada o výmere 142 m2
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za cenu 5,- €/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ je v tom, že sa jedná o malú výmeru pozemku
a vznik neprimerane vysokých nákladov pri inom spôsobe prevodu) do vlastníctva p. Jany Maslíkovej, Čadca, Ul. SNP 735.
5. Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. č. KN-C 4820/9 ostatná plocha o výmere
168 m2 za cenu 10,- €/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ je v tom, že odpredávaný pozemok tvorí
priľahlú plochu k stavbe, ktorá je vo vlastníctve nadobúdateľa) firme KABRO, s. r. o., Ul. Slobody 43, Čadca, IČO:
36397750.
6. Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona 507/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku p. č. KNC 4576/20 trvalý trávny porast o
výmere 975 m2 za cenu 15,- €/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (hodný osobitný zreteľ je v tom, že je to pozemok
určený obcou na individuálnu bytovú výstavbu, kde cena a výmera bola obcou určená uznesením OZ už v minulosti)
Jozefovi Koričárovi, bytom Čierne č. 669 a Dane Moravcovej, bytom Čierne č. 1068 do podielového spoluvlastníctva každému v ½.
7. Zámer odpredať časť pozemku p. č. KNC 18/4 kat. územia Čierne priamym predajom podľa schválených Zásad hospodárenia
s majetkom Obce Čierne. Výmera pozemku, cena a kupujúci budú schválení na ďalšom zasadaní obecného zastupiteľstva.
8. Návrh na udelenie čestného občianstva obce pre Mgr. Pavla Kužmu, bytom Vysoká nad Kysucou.
9. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove Domu služieb č. p. 141 k dátumu 30.9.2012 s p. Antonom Kromkom,
Čierne č. 1134.
10. Žiadosť ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec o schválenie finančných prostriedkov na zakúpenie výdajného ohrevného vozíka
v cene 714,- € bez DPH + montáž z rozpočtu obce na rok 2013.
11. Dodatok č. 1 k VZN Obce Čierne č. 4/2010 prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku.
III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Žiadosť p. Anny Petrákovej PE a PE, Skalité 1180 o preplatenie podlahovej krytiny (výmena podlahy v budove č. p. 189 prenajatý
priestor p. Petrákovou).

DODATOK č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 4/2010 prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku.
Obec Čierne na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z.. o pohrebníctve v platnom znení vydáva tento dodatok č. 1 v tomto znení:
Čl. I.
Predmet dodatku
1. Čl. 17 Cenník poskytovaných služieb ods. 1, 2, 3 sa v doterajšom znení rušia a nahrádzajú sa novým znením nasledovne:
(1) Prepožičanie miesta na hrob, alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu bez ohľadu na vek zosnulého na
dobu 15 rokov:
- jednohrob – 45,- €,
- dvojhrob – 90,- €,
- trojhrob a viac – vždy násobok 45,- €.
(2) Obnova (predĺženie) užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov:
jednohrob – 45,- €,
dvojhrob – 90,- €,
trojhrob a viac – vždy násobok 45,- €.
(3) 3a) Rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov:
- miesto pre jeden hrob – 54,- €,
- miesto pre dva hroby – 108,- €.
(4) 3b) Prepožičanie miesta na detský hrob alebo urnu v zemi vrátane miesta pre príslušenstvo hrobu na dobu 15 rokov
a obnovu (predĺženie) užívacieho práva na miesto pre detský hrob alebo urnu po dobu 15 rokov): 18,- €.
V prepočte na jeden rok činí poplatok za hrobové miesto a rezervu:
- poplatok za hrobové miesto: 3,- € na 1 rok / na 15 rokov 45,- €,
- poplatok za rezervu hrobového miesta: 3,60 € za 1 rok / na 15 rokov 54,- €,
- poplatok za detský hrob: 1,20 € na 1 rok / na 15 rokov – 18,- €.
2. Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2010 ostávajú nezmenené.
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Čl. II.
Záverečné ustanovenia dodatku
Dodatok č. 1 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Čiernom dňa 25. 9. 2012 a nadobudne účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Čierne.
V Čiernom dňa 25. 9. 2012
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Cintorínske poplatky
Príspevková organizácia TES Čierne, príspevková organizácia 023 13 Čierne 189
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.
Ak budete listovou zásielkou upozornení, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto (obnova alebo rezerva) na našich
obecných pohrebiskách, je potrebné na základe Všeobecne 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. 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, alebo u vedúcehoo Príspevkovej organiácie TES Čierne Jozefa
Čarneckého. Kontakt 43 73 119, mobil: 0905 182 928.
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.
Taktiež žiadame spoluobčanov, aby z hrobov použité kahance, staré kytice a vence hádzali hneď do kontajnerov.
Iveta Bobulová, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne

SEPAROVANÝ ZBER
Od augusta 2012 obec Čierne zmenila odberateľa separovaného odpadu. Je to firma T+T, a.s. Žilina, ktorá má zberovú linku
v Hornom Hričove. Z tohto dôvodu obec pristúpila k určitým zmenám v odvoze separovaných komodít.
- Zvoz sa bude vykonávať v trojmesačných intervaloch , pretože firma T+T vyžaduje väčší počet vriec vyseparovaných
komodít.
- Harmonogram zvozu do budúcich mesiacov nebude vytvorený. Termín vývozov bude vždy aktualizovaný na internetovej
stránke obce, v miestnych novinách, vo výveskách a v obchodoch.
- Evidencia vriec je naďalej povinná, ale bude postačovať, ak si občan sám označí vrecia číslom domu.
Žiadame občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť čistote separovaných komodít. Firma T+T bude obci fakturovať zvýšené
náklady na uloženie komunálneho odpadu, kde znečistené a inak znehodnotené plasty patria!
VÝVOZ PLASTOV SA USKUTOČNÍ: VYŠNÝ KONIEC
NIŽNÝ KONIEC

6. 11.2012 (UTOROK)
7. 11. 2012 ( STREDA)

VÝVOZ SKLA:

13.11.2012 (UTOROK)
14.11.2012 (STREDA)

VYŠNÝ KONIEC
NIŽNÝ KONIEC

Pripomienka k poplatkom za tuhý komunálny odpad.
Upozorňujeme občanov, ktorí žiadajú úľavu z poplatku za tuhý komunálny odpad, aby potvrdenia k úľave doručili v stanovenej
lehote do 31.3.2013. Bez adekvátnych potvrdení úľava nebude akceptovaná. Pri vydaní rozhodnutia o poplatku za aktuálny rok zmena už nie je možná.
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Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
je najlepšie, najlacnejšie a najekologickejšie riešenie
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. (ďalej SEVAK), ukončili v 06/2010 stavbu „ Dodávka pitnej vody
a odkanalizovanie Horných Kysúc“, ktorá bola spolufinancovaná z Kohézneho fondu Európskej únie. Zrealizovaním
predmetnej stavby naša spoločnosť vytvorila podmienky v obciach Horných Kysúc na odvádzanie odpadových vôd
z nehnuteľností do verejnej kanalizácie.
SEVAK v spolupráci so starostami obcí, s médiami ako aj ďalšími inštitúciami v súčasnej dobe vyvíjajú aktivity, cieľom
ktorých je zabezpečiť pripojenie nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. V tomto príspevku vyberáme najdôležitejšie informácie, o ktorých by vlastníci nehnuteľností v súvislosti s pripájaním sa na verejnú kanalizáciu mali vedieť :
Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je najlepšie, najlacnejšie a najekologickejšie riešenie
Vybudovaním verejnej kanalizácie sa zvýšila hodnota nehnuteľnosti a štandard bývania v obci a vytvorili sa podmienky
pre najekologickejšiu likvidáciu odpadových vôd. Legálne zhromažďovanie odpadovej vody v žumpe a následná likvidácia t.j. zhromažďovanie vo vodotesnej žumpe a vývoz odpadovej vody na čistiareň odpadovej vody pri 4 osobách a
odbere 120 m3/rok stojí 1 440 EUR/rok. Ak likviduje vlastník nehnuteľnosti odpadové vody prostredníctvom verejnej
kanalizácie, okrem jednorazových vstupných nákladov na vybudovanie kanalizačnej prípojky, zaplatí za rok za 120 m3
vypustenej odpadovej vody 136,8 EUR. Z hľadiska ceny, ako aj z hľadiska komfortu je odvádzanie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou jednoznačne lacnejšie. Vypúšťanie obsahu žúmp do povrchových vôd t.j. priamo do
vodného toku, resp. do podzemných vôd t.j napr. voľne na terén, pôdu je podľa § 36 odsek 11 zákona 364/2004
Z.z. o vodách zakázané.
Určovanie množstva odvedenej odpadovej vody na základe vodomeru osadenom na vlastný zdroj vody
SEVAK od roku 2010 umožňuje montáž meradla na vlastný zdroj, čím sa spravodlivo určuje množstvo vypustenej odpadovej vody a to v prípade, ak jediným zdrojom vody je vlastný zdroj napr. studňa. V súčasnosti evidujeme veľké množstvo žiadostí na montáž meradla na vlastný zdroj. Žiadatelia však otáľajú s vytvorením podmienok pre jeho samotnú
montáž a následným pripojením sa na verejnú kanalizáciu, akoby čakali na posledný termín v súlade s Všeobecným záväzným nariadením obce. Upozorňujeme, že kapacity našej spoločnosti sú obmedzené a v neskorších mesiacoch budú na
montáž vodomeru, kontrolu pripojenia, dlhšie čakacie lehoty a nebude možné vyhovieť všetkým žiadateľom, pričom môže dôjsť k nedodržaniu lehoty na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu, stanovenej vo Všeobecnom záväznom nariadení,
ktoré vydala obec.
Neoprávnené pripojenie na verejnú kanalizáciu
V prípade, že vlastník nehnuteľnosti sa pripojí na verejnú kanalizáciu bez uzatvorenej zmluvy, jedná sa o neoprávnené
odvádzanie odpadových vôd. Po zistení takéhoto prípadu SEVAK vyfakturuje vlastníkovi nehnuteľnosti náhradu
škody spätne za 2 roky. Kontrola neoprávneného pripojenia na verejnú kanalizáciu sa vykonáva kanalizačnou kamerou,
ktorá sa pohybuje v potrubí a umožňuje presne identifikovať miesto neoprávneného pripojenia na kanalizáciu.
Nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
Nepripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, ak v obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná
kanalizácia zriadená, sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa, podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách v platnom znení, priestupku. Na týchto vlastníkov bude naša spoločnosť predkladať podnety
na Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, ktorý uloží vlastníkovi nehnuteľnosti pokutu do výšky 331 EUR.
Na základe uvedených informácií v súlade s Všeobecným záväzným nariadením obce

vyzývame
vlastníkov nehnuteľností na urýchlené pripojenie sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu.
Podrobnejšie informácie k pripojeniu Vám poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra SEVAK v Čadci,
t.č. 041/4333206, - 07, 0918 345 667, 0907 875 528.
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Základná škola Čierne- Ústredie
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2011/2012
V školskom roku 2011 / 2012 navštevovalo našu školu 225 žiakov ( 124 chlapcov, 101 dievčat ), ktorí boli rozdelení
do 12 tried, z ktorých 6 bolo na prvom stupni a 6 na druhom stupni. Dve špeciálne triedy navštevovalo spolu 11 žiakov.
42 žiakov prospelo s vyznamenaním, traja žiaci neprospeli. Celkovo vymeškali žiaci 19 831 hodín, 11 hodín bolo neospravedlnených.
Školskú dochádzku ukončilo 24 žiakov 9.ročníka. Všetci žiaci boli umiestnení na prihlásené stredné školy v prvom kole
prijímacieho konania. Títo žiaci v rámci celoslovenského Testovania 9 dosiahli v predmete matematika výsledok o 26,21
% vyšší ako bol celoslovenský priemer. V predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahli výsledok o 0,97 % pod úrovňou
celoslovenského priemeru.
Na škole pracovalo 17 kvalifikovaných učiteľov, asistent učiteľa v triede pre žiakov s ŠVVP a vychovávateľka ŠKD.
Umiestnenie žiakov v súťažiach:
Názov súťaže
Matematická olympiáda
Matematická olympiáda
Šach
Okresné kolo - futbal
Futb.turnaj Vendryně
Prehadzovaná Venryně
Florbal – Kysucký triangel
Pytagoriáda

Meno a priezvisko - kolektív
Trúchly, Haladej
Dominika Moravcová
Dominik Trúchly
Starší žiaci
Starší žiaci
Staršie žiačky
Starší žiaci
Romanová,Haladej,Moravcová

okresné kolo
úsp.riešitelia
úsp. riešiteľka
4. miesto
3. miesto
1. miesto
3. miesto
3. miesto
úsp.riešitelia

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bolo usporiadanie prednášok a besied , žiaci našej školy sa tiež zúčastňovali
na športových i kultúrnych akciách:
•

literárna súťaž – knižnica Čierne (žiaci IV.B a IV.A),

•

čitateľská súťaž – žiaci 3. a 4.ročníka,

•

lyžiarsky výcvik – SKI Čierne (žiaci VII.A),

•

Medzinárodný šachový turnaj v Čiernom – (Dominik Trúchly – 9. miesto v kategórii do 16. rokov), Marek Urbaník (10. miesto v kategórii do 16. rokov),

•

dopravné ihrisko Čadca + deň otvorených dverí na polícii v Čadci (žiaci III.A, IV.B a IV.A),

•

športový deň Vendryně (súťaž žiakov vo futbale, vybíjanej, prehadzovanej a atletike),

•

beseda so spisovateľom Jozefom Banášom – Vyšný koniec (žiaci VII.A, IX.A),

•

návšteva hvezdárne v Kysuckom Novom Meste (žiaci astronomického krúžku),

•

návšteva Múzea Čadca (žiaci VII.A, IV.A triedy),

•

beseda s matrikárkou OÚ Čierne (VIII.A trieda),

•

beseda so starostom obce Čierne Ing. Pavlom Gomolom (IX.A trieda),

•

beseda s kurátorom v rámci prevencie trestnej činnosti (VII. A,VIII.A, IX.A trieda),
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•

účasť na oslavách 67. výročia oslobodenia obce Čierne (žiaci ZŠ Čierne),

•

školský plavecký výcvik – IV.A a B trieda (krytá plaváreň Čadca),

•

ukrajinský cirkus - všetky triedy,

•

Deň detí (ZŠ Skalité) – účasť športových družstiev ZŠ Čierne – Ústredie: futbal, atletika, florbal,

•

Čerňanská latka – skok do výšky žiaci 8. a 9. ročníka – víťaz J. Jurčaga, 156 cm.

Dievčatá VIII. ročník:
•

„Uvítanie detí do života“ (OÚ),

•

vystúpenie na Deň matiek (OÚ),

•

vystúpenie na hodovej slávnosti – Vyšný koniec.

Škola naďalej pokračuje v spolupráci so školami zo zahraničia ( e- twinning ) - poľskou školou v Koniakówe a českou
školou vo Vendryně. Od septembra 2010 prebiehal so školou vo Vendryně PROJEKT PRIATEĽSTVO, ktorý bol financovaný z EÚ. Projekt bol zameraný na športové aktivity a na tradície regiónov.
Tiež sme sa zapojili do environmentálnych projektov Batérie na správnom mieste a Stromy poznania.
Nový školský rok 2012 / 2013 bol slávnostne otvorený 3.septembra. V tomto školskom roku sú žiaci rozdelení do 10
tried ( 4 na 1.stupni a 6 na 2.stupni, z toho je jedna špeciálna trieda- 9.B ) a 1 oddelenie školského klubu. Celkovo navštevuje našu školu 221 žiakov . Voľný čas môžu žiaci tráviť v týchto záujmových útvaroch: futbalový krúžok, florbal,
šachy a počítače, pohybové hry, matematika Testovanie 9, počítačový krúžok, stolný tenis, požiarnicky krúžok, hravá
angličtina, angličtina pre najmenších, tanečný krúžok, spevácky krúžok a domáci kutil.
Koncepčný zámer školy na školský rok 2012 / 2013 :
•

v súlade s reformou špeciálneho školstva vypracovať pre špeciálnu triedu školský vzdelávací program,

•

vypracovať školské vzdelávacie programy pre deviate ročníky,

•

zabezpečiť vyššie percento projektového vyučovania – 30% z celkového počtu,

•

100 % odbornosť vo vyučovaní cudzích jazykov,

•

mimoriadnu pozornosť venovať nadaným žiakom / olympiády, súťaže /,

•

zvýšenú pozornosť venovať deťom s poruchami učenia, správania – v spolupráci s PPP integrovať žiakov do
špeciálnej triedy,

•

zvýšenú pozornosť venovať spolupráci s družobnou školou v Koniakówe v Poľsku a vo Vendryni ČR –
zvýšiť počet stretnutí PP a žiakov na štyri – projekt E – Twinning,

•

zamerať sa na čítanie s porozumením,

•

zlepšiť výsledky testovania zo slovenského jazyka v 9. ročníku.

Ďakujeme starostovi obce a ostatným zamestnancom OÚ za doterajšiu spoluprácu a dúfame v jej zachovanie do budúcna. Prajeme žiakom a zamestnancom veľa zdravia, osobného šťastia a pracovných úspechov v novom školskom roku
2012 / 2013.
Vedenie ZŠ Ústredie

str.11

ČAS

kultúra a šport

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia uskutočnené jún – september 2012
26. jún - Cirkus JACKO - vystúpenie pre žiakov zo ZŠ Čierne – Ústredie v sále kul. domu v Čiernom.
29. jún - Prázdninová diskotéka
Pre všetky deti bola v sále kul. domu v Čiernom pripravená diskotéka. V programe spevom a hrou na gitare vystúpila Michaela
Balamucká a dievčatá z hip – hopovej tanečnej skupiny z Čadce. Jednotkári mali vstup voľný a za vysvedčenie získali ešte aj
po malé prekvapenie. Na podujatí spolupracovala Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.
1. júl - hody pri Kostole sv. Petra a Pavla – Vyšný koniec
V nedeľu 1.7. 2012 sa už po štvrtýkrát konali hody pri Kostole sv. Petra a Pavla na Vyšnom konci. Obec Čierne – Príspevková
organizácia TES Čierne pripravila kultúrny program, v ktorom po slávnostnej sv. omši vystúpili: mažoretky Čačanky z Čadce,
Michaela Balamucká, deti z FK pri ZŠ Čierne – Ústredie a FSk Ozvena.
2. – 9. júl - VIII. ročník Medzinárodného detského tábora „ Łącząc nasze siły – zdobędziemy więcej – Istebna /PL/
2012”
„Spojením našich síl – dosiahneme viac – Istebna 2012 “
V roku 2012 sa uskutočnil už VIII. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí. Tento rok tábor organizovala obec
Istebna a tábor sa uskutočnil na Gymnáziu Jana Pavla II. v Istebnej v termíne od 2. – 9. 7. 2012. Zo ZŠ Čierne - Ústredie sa
tábora zúčastnilo 8 detí a zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec 7 detí.
V dňoch od 2. do 9. júla sa uskutočnil VIII. ročník Medzinárodného detského tábora v obci Istebna v Poľsku. Medzi účastníkov
zo Slovenskej republiky patrili vybraní pätnásti žiaci II. stupňa základných škôl z obce Čierne. Títo žiaci počas školského roka
2011/2012 reprezentovali školy v rozličných súťažiach, a preto ich odmenou bola aj účasť v medzinárodnom tábore. Boli to
žiaci zo ZŠ Čierne- Ústredie: Andrej Kužma, Matej Tarana, Dominika Krenželáková, Erika Benková, Natália Štrbová, Dominik Trúchly, Erik Jaššo a žiaci zo ŽS s MŠ Čierne – Vyšný koniec: Adam Vyšlan, Kamil Budoš, Martin Jurga, Magdaléna
Krenželová, Frederik Urbánek, Juraj Štetiar, Lucia Guničová a Natália Šamajová. Žiaci boli pod pedagogickým dozorom
PaedDr. Ingrid Knapovej a Moniky Franekovej. Boli ubytovaní na Gymnáziu Jána Pawla II. v Istebnej. Po vzájomnom privítaní sa účastníkov zo štyroch štátov: Slovenska, Česka, Poľska a Ukrajiny, mali žiaci pestrý program. Prvý podvečer sa začal
krstom táborníka a pod vedením animátora nastalo vzájomné spoznávanie sa. Každý si vyrobil identifikátor. Počas uplynulých
dní mali žiaci možnosť navštíviť galériu na Szańcach, Chatu Kawuloka, Prezidentský zámok, videli historické pamiatky v
Krakowe aj vo Wisle. Mali možnosť sa oboznámiť s kultúrou a históriou obce Istebna a jej okolia. V popoludňajších hodinách
sa uskutočňovali športové hry, súťaže, diskotéky. Pre spríjemnenie horúcich letných dní si boli žiaci zaplávať v komplexe
Zagroń. Pre spestrenie programu ich pozvaní umeleckí hostia naučili vyrábať predmety zo sena. Maľovali rozličné predmety
z dreva, zo sadry a absolvovali výrobný proces pečenia chleba. Zmyslom celého tábora bola integrácia, vzájomné spoznávanie
sa, spoznávanie a porovnávanie kultúr jednotlivých štátov. Finálnu časť tvorilo vytvorenie záverečného programu žiakov
z jednotlivých štátov a jeho prezentácia pred starostami obcí a riaditeľmi škôl. Aj tento rok sa ukončenie nieslo v odspievaní
poľskej, českej, slovenskej a ukrajinskej hymny. Všetkým sa nám páčilo a tešíme sa o rok v ČR.
vedúce: Ingrid Knapová, Monika Franeková, organizačné zabezpečenie: Iveta Bobulová
Ingrid Knapová
15. júl
Pri príležitosti 78. výročia založenia ŠK Čierne – futbalový turnaj mužov. Organizátor: ŠK Čierne
4. - 5. august - I. Lokálny veľtrh cestovného ruchu v Čiernom
Podpora využitia potenciálu cestovného ruchu v Mikroregióne Kysucký triangel
4. - 5. 8. 2012 - Hodové slávnosti na sv. Ignáca v Čiernom Ústredí V dňoch 4. - 5. 8. 2012 sa v Čiernom konali hody na sv. Ignáca. Dvojdňový bohatý program, ktorý sa začal slávnostným otvorením a vysvätením nového námestia v Čiernom – Ústredí, pokračoval kultúrnym vystúpením. Hlavnou hviezdou sobotňajšieho programu bola určite česká speváčka Markéta Konvičková. Dievčatá Dominika Moravcová, Michaela Balamucká, skupiny
The Ochranki z Turzovky a T.O.R. Band z Krásna nad Kysucou dotvorili príjemnú predhodovú atmosféru. Nedeľňajšiu slávnostnú svätú omšu obohatil Spevácky zbor Sursum Corda z Rosiny, ktorý dirigoval Tomáš Vrškový. Poobedňajší program
pokračoval vystúpením ľudových súborov: FS Poľana zo Zvolena, FS Ziemia Źywiecka z Poľska, FSk Ozvena z Čierneho, FSk
Svrčinovec, Goralská ľudová hudba Romana Capeka, Hudobno tanečná skupina KUK z Čadce, FS Slezan z Českého Těšína
a medzivstupy spestrili Kysuckí heligónkari. Podujatím verbálne sprevádzal Ján Ďurica.
25. august - IV. ročník spoločného stretnutia v slovensko- česko- poľskom pohraničí na Trojmedzí spojený so svätou
omšou.
Žilinská diecéza, Ostravsko-Opavská diecéza a Bielsko-Źywiecka diecéza v spolupráci s obcou Čierne, Združením obcí Jablunkovska a Gminou Istebna pripravili slávenie svätej omše na Trojmedzí v sobotu 25. augusta 2012 o 10:00 hod. pod patronátom biskupa Žilinskej diecézy Mons. Tomáša Galisa, biskupa Bielsko – Źywieckej diecézy ordynariusza Tadeusza Rakoczyho a biskupa Ostravsko-Opavskej diecézy Mons. Františka Václava Lobkowicza.
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Z tlače:
Spoločná štátna hranica medzi Slovenskom, Českou republikou a Poľskom v sobotu 25. augusta 2012 spojila niekoľko stoviek
veriacich na Trojmedzí. Na mieste, kde sa stretávajú 3 krajiny, slávili spoločnú svätú omšu pútnici z Ostravsko-Opavskej, Bielsko-Źywieckej a Žilinskej diecézy. V spolupráci s obcou Čierne, Združením obcí Jablunkovska a Gminou Istebna to bolo už 4.
spoločné stretnutie obyvateľov troch susediacich štátov. Pútnici zo Slovenska sa zišli pri Kostole sv. Petra a Pavla v Čiernom a
odtiaľ spolu so žilinským biskupom Tomášom Galisom putovali na Trojmedzie. Krátko po desiatej hodine začal spoločný program scénkou, ktorú predviedli mladí združení v medzinárodnom projekte Archa mladých. Hlavný celebrant Tomáš Galis v
úvode sv. omše pozdravil pútnikov a vyzdvihol výnimočnosť stretnutia i spomienku na Pannu Máriu Kráľovnú. Pomocný biskup Bielsko-Źywieckej diecézy Piotr Greger v homílii rozvíjal myšlienku služby a pripomenul fakt, že Európa sa tvorila práve
putovaním kresťanov a jediným jazykom, ktorému všetci rozumeli, bola evanjeliová láska. „Evanjelium nás vyzýva do služby.
Budujme Európu na evanjeliových základoch kresťanstva," dodal biskup.Na záver sv. omše pozdravil prítomných ostravskoopavský biskup František Václav Lobkowicz a ponúkol recept na riešenie súčasnej krízy od sv. Benedikta: „Ora et labora. Európa má vtedy nádhernú budúcnosť, ak budeme poctivo pracovať a modliť sa za náš kontinet." Pred záverečným požehnaním
žilinský biskup dnes po prvý raz oslovil svet prostredníctvom internetovej sociálnej siete Twitter. V krátkom textovom príspevku oznámil spustenie nového informačného webu www.rio13.sk pre Svetové dni mládeže v Riu 2013 a Národné stretnutie R13
v Ružomberku. Po svätej omši nasledoval pestrý kultúrny program, ktorý pripravili jednotlivé krajiny. Na stretnutí sa zúčastnili
aj predstavitelia miestnych samospráv a obcí z Jablunkovska, Gminy Istebna a Kysúc.
26. august - BESKIDZKI PIKNIK COUNTRY - WIŚLACEK COUNTRY 2012
V nedeľu 26. 8. 2012 sa členky z minuloročného kurzu country tancov zúčastnili na pozvanie vo Wisle /PL/ Beskydského
piknik country. Ženy sa predstavili v dvoch choreografiách pod vedením lektora country kurzu – Jána Masného z Čadce. Po
predstavení sa diváci učili tanečné kroky pod vedením Jána Masného, Oľgy Kopečnej, Anny Pagáčovej, Evy Gábrišovej, Ingrid
Knapovej a Ivety Bobulovej.
8. september - Olympiáda partnerských obcí vo Vendryni
Zábavná olympiáda, kde pre štyri súťažné družstvá boli pripravené zábavné a netradičné športové disciplíny: napríklad beh cez
prekážky, hod medicinbalom, preťahovanie lanom, beh s pneumatikou, hod gumenou čižmou, skok do diaľky s kufrom v ruke,
slalom so sudom piva na fúriku, šípky, skladanie obrázkov, prekvapenie pre starostov, ...
Reprezentovali nás:
Ženy:
1. Alena Kužmová
2. Iveta Taranová
3. Dana Oravcová
4. Žofia Gomolová

muži:
1. Miroslav Kužma
2. Jaroslav Tarana
3. Peter Najdek
4. Ferdinand Bulava

dievčatá:
1. Veronika Taranová (5.roč., Ústr.)
2. Adela Najdeková (9. roč., VK)
3. Dominika Stenchláková (9.roč., VK)
4. Nikola Čanecká (9. roč., VK)

chlapci:
1. Matej Tarana (7.roč., Ústr.)
2. Andrej Kužma (7.roč., Ústr.)
3. Jozef Vyšlan (8.roč., VK)
4. Kamil Budoš (8.roč., VK)

V hode medicinbalom 1. miesto získala Dominika Stenchláková a 3. miesto Nikola Čanecká. V hode gumenou čižmou patrilo
1. miesto Dane Oravcovej a 3. miesto Žofii Gomolovej. V súťaži pre starostov Pavol Gomola obsadil 3. miesto. Ako družstvo
sme obsadili 4. miesto.
15. september - Kurucké Čierne
Obec Čierne , Žilinský samosprávny kraj a Kysucké múzeum v Čadci pripravili pre občanov Čierneho a širokého okolia veľmi
zaujímavé podujatie pod názvom KURUCKÉ ČIERNE. Už od skorého obeda v sobotu 15. septembra 2012 sa z centra dediny
na Vyšnom konci ozývali hlučné výstrely z pušiek, pištolí i kanóna. To Kurucký regiment z Vavrišova zvolával ľudí
z blízkeho i ďalekého okolia. Takto sa kedysi v minulosti verbovalo za vojakov. Veľmi pekné a poučné podujatie spojené
s výstupom na Malé Šance, kde kedysi stálo opevnenie a dodnes je tu zachovalý val približne v dĺžke asi 1,5 kilometra, bolo
pre všetkých, ktorí sa prišli pozrieť, určite príjemným zážitkom. Ukážky bojov – streľbami z pištolí , pušiek a boj muža
s mužom so šabľami Kuruckým regimentom z Vavrišova na vrchu Valy, nám ukázali, aká bola dôležitá ochrana pre pokojný
život poddaných, valachov, pastierov, roľníkov, ...
Zachovanie pokoja, mieru, života bez strachu o svoj život a majetok - hodnoty ktoré dnes berieme akosi samozrejme - nám
v príhovoroch Petra Kubicu, Miloša Jesenského a starostu našej obce Pavla Gomolu pripomenulo, že nie vždy tomu tak bolo.
Za kultúrny program ďakujeme aj FSk Ozvena.
september – október
dvojmesačný kurz country tancov s lektorom v sále kul. domu v Čiernom

Pripravujeme: október - december 2012
október - Kurz country tancov
- pre každého bez rozdielu veku a pohlavia s lektorom v sále kul. domu v Čiernom.
október - DISKO – PARTY pre deti v sále kul domu v Čiernom.
Začiatok o 18:00 hod., Vstupné: 0,50 €

Hrá: DJ Rado
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október - Mesiac úcty k starším
– stretnutie dôchodcov v sále kul. domu v Čiernom spojené s kultúrnym vystúpením
a občerstvením. V programe vystúpia deti zo základných škôl a FSk Ozvena.

pre všetkých pozvaných seniorov

november - Výtvarná súťaž O najkrajšieho Mikuláša.
Svoje práce noste, prosím, do 5. 12. 2012 do Obecnej knižnice . Všetkými prácami si potom vyzdobíme sálu kultúrneho domu
na Mikulášsku párty. Najlepšie dielka opäť získajú vecnú odmenu.
8. december - Mikulášska párty pre všetky dobré deti, kam zavíta aj Mikuláš s pomocníkmi.
Určite nebude chýbať rozsvietenie stromčeka pred Obecným úradom, diskotéka, kultúrny program a jedno veľké a nečakané
prekvapenie.
27. december - Jasličková slávnosť
31. december - Uvítanie Nového roka na Trojmedzí
Spoločné stretnutie a spoločné privítanie Nového roka občanov troch krajín na Trojmedzí.
Z m e n a p o d u j a t í v y h r a d e n á ! Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce www.obeccierne.sk , z obecných vitrín, alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43
73 183.
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 verejná univerzálna knižnica, ktorá zabezpečuje podľa čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky slobodný prístup k informáciam všetkým záujemcom bez rozdielu politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu
rasy, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia. Knižnicu tvoria dve oddelenia – jedno pre deti a mládež, druhé
pre dospelých. Vo voľnom výbere je ku dňu 21. 9. 2012 spolu 14 586 knižných jednotiek. Knižný fond sa neustále dopĺňa o
nové knižné tituly.
Otváracie hodiny Obecnej knižnice v Čiernom:
pondelok: 8:00 – 11:00
12:00 – 16:00
streda
12:00 – 17:00
piatok
12:00 – 16:00
Sídlo knižnice:
Od septembra 2010 je sídlo knižnice v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, 023 13 Čierne 969 .
Služby:
Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh : beletriu – romány, detektívky, sci - fi, náučnú a odbornú
literatúru pre dospelých, krásnu a náučnú literatúru pre deti a mládež. Ďalej časopisov: Nový čas bývanie, Fifík, Kamarát , In,
Plus 7 dní, Život, týždenník Kysuce, ktoré sú bezplatné. Podľa záujmu: služby internetu, rezerváciu kníh a časopisov, kopírovanie a kopírovanie
z materiálov knižnice.
Zápisné sa platí na jeden kalendárny rok:
deti: 0,50 €, študenti a dôchodcovia: 1 €, dospelí: 1,50 €
Kontakt:
knihovník - Iveta Bobulová, 041 / 43 73 183
Upozorňujem všetkých čitateľov, ktorí si zapožičali knihy pred viac ako troma mesiacmi, aby do 30. 10. 2012 prišli
knižné tituly vrátiť späť do knižnice. V opačnom prípade vám po tomto termíne bude zaslaná upomienka s peňažnou
pokutou.
Pripravujeme:
- besedy, exkurzie, zábavné súťaže, pasovanie do Vzorného cechu čitateľov Obecnej knižnice kráľom Gregorom.
Iveta Bobulová, (knihovník)
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Za obdobie júl 2012 –september 2012

Manželstvo uzatvorili...
Ján Kubalík – Mgr. Michaela Kubicová, Juraj Kulla
– Nikola Krišicová, Ľuboš Priečko – Monika
Martiniaková, Michal Kolkus – Miroslava
Čentáková, Lukáš Sulka – Mária Moravcová, Lukáš
Chobot – Mgr. Emília Pajerová, Jozef Pastorek –
Martina Štetiarová, Miroslav Kysa – Zuzana
Paluchová, Martin Kubík – Denisa Paľuchová,
Štefan Borik – Michaela Moravcová, Igor Koričar –
Jana Kubištová, Jaroslav Gonščák –
Simona Mrvová, Viliam Tlelka –
Erika Stryčková

Prišli na svet...
Daniel Gabriš, Matúš Jurga, Samuel
Fonš, Laura Maslová, Nina Žatkuláková,
Jozef Kozák, Martin Mrmus, Daniel
Smolka, Melánia Zacharová, Tadeáš
Adamjak, Lucia Klužáková, Patrik Kulla,
Filip Kopásek, Michal Majchrák, Peter
Kubisz, Adrián Bzdilík, Juraj Kulla,
Mathias Beleš, Matúš Jašurek

Navždy nás opustili...
Pavel Greguš, Žofia Dejová, Rozália Hlušková, Mária Budošová,
Pavel Putyra, František Laš, Agnesa Gomolová, Agnesa Plevková,
Agnesa Najdeková

Zber obnoseného šatstva
Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa bude konať v obci Čierne
vo vestibule Obecného úradu
v dňoch od 15.10. (pondelok) do 24.10. (streda),
v čase od 07:00 do 15:00 hod.
Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony,
závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.
Nezáleží na tom, či je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov. Veci môžu byť
aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
Prosíme občanov, aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili osobitne a označili.
NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce (okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. V
neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.
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Rozhovor s Markétou Konvičkovou
Ako si sa dostala k spievaniu?
Úplnou náhodou. Ja som totiž od malička chcela vždy tancovať, približne od piatich rokov som chodila na spoločenské tance, držalo
ma to takmer 5 rokov, lenže doma som si vždy tak akosi automaticky pospevovala, no a naši mi hovorili, že by som mohla byť speváčkou, ale ja som tomu veľkú šancu nedávala. V živote by mi nenapadlo, že si raz potrasiem rukou napríklad s Luciou Bílou, ako
dieťa som si naozaj niečo také ani len nepredstavovala. Potom som však v 13-tich začala chodiť do ľudovej umeleckej školy na populárny spev, kde som s učiteľkou spevu absolvovala hlasové hygieny, učila sa spievať a pod. Vtedy to tak nejako začalo, pretože sa
organizovali rôzne miestne súťaže a dokonca sa mi poradilo nejakú i vyhrať. Pamätám si, že som mala 14 rokov, v porote bol Igor
Timko, ja som to vyhrala, on ma tak otcovsky pochvalne poklepal po ramene a hovorí mi: ,, Dievča, si veľmi dobrá a príjemná, drž sa
toho.“ Od tej doby sa toho naozaj držím, ale vôbec by mi nenapadlo, že raz si s ním zaspievam na jednom pódiu. V roku 2011 sme
boli na spoločnom turné, s kapelou som bola hosťom na ich troch veľkých koncertoch v Brne, Ostrave a Prahe. To len taká milá recesia na okraj ☺. No a potom to prišlo v tých 15-tich, Česko-slovenská Superstar, kam ma skôr dokopali známi, vtedy šla aj kamarátka,
tak som to šla skúsiť tiež. A prišiel prvý vážny impulz, že by som mohla spievať, živiť sa tým. Každopádne v tých 15-tich to človeku
nedôjde, všade kamery, ľudia ťa poznávajú... Ja som tam nešla za tým účelom, aby som sa stala speváčkou, ja som tam šla s tým, že sa
nedostanem ďalej. Nakoniec sa však opak stal pravdou.
Prečo tak málo koncertuješ na Slovensku?
To je skôr otázka na organizátorov (smiech). Ja osobne s tým nemám problém, za 2 roky sme mali vyše 200 koncertov, v Českej republike, Turecku, Chorvátsku a 2x ročne jazdíme na Slovensko. Dúfam, že v budúcnosti sa mi podarí na Slovensko dostať častejšie,
ale skôr to býva tak, že slovenské hviezdy majú väčšiu šancu preraziť u nás v Čechách, než české na Slovensku, takže viac sa zameriavam na to Česko. Predsa len, tam ešte nie som nejaká veľká ikona, mám síce fanúšikov, mám pesničky, vydávam dosky, točím videoklipy, ale chcela by som sa dostať vyššie a trebárs potom sa skúsiť presadiť v inej krajine.
Spomínala si Superstar. Čo Ti dala do ďalšej kariéry?
Dala mi úplne všetko. Dala mi prvý impulz, skúsenosti, potom som mala aj šťastie, lebo sa ma hneď po Superstar ujala agentúra, pod
ktorou som doteraz a na moje narodeniny sme podpísali zmluvu o spolupráci na ďalších 5 rokov, takže je možné, že spievať ešte minimálne 5 rokov budem. Dala mi prehľad, fakt to bol taký prvý „nástrel“, pretože predsa len, uplynulého 2 a pol roka spievania, potom
sa už aj tých skúseností nahrnulo viac, ale začiatok toho všetkého bola Superstar. Určite by som nepovedala, že by mi Superstar niečo
vzala, ba naopak, mám väčšiu istotu doma, rodičia ma podporujú, mám výborných kamarátov a vážime si toho, že sa vidíme málo,
pretože veľa koncertujem, vážime si spoločne strávený čas, s bratom vychádzam výborne, s otcom... Takže ja si myslím, že mi nezobrala nič. Vraví sa, že berie súkromie, ale ja si nemyslím, že by som plnila bulvárne plátky, to nie, takže si skutočne myslím, že mi skôr
viac dala, než vzala.
Voľného času zrejme nemáš veľa, ale keď už sa nejaký vyskytne, ako ho tráviš?
Pomerne často chodím do fitka. Rada jem, takže najmä preto chodím do fitka, aby som sa mohla poriadne najesť. Mám rada vaše
slovenské halušky, tie mi vždycky prababička varila. Fitko mi veľmi pomáha aj po psychickej stránke, všetko to zo seba zlejem, všetky
zlé myšlienky... Začala som cvičiť i bikramojógu, to je pri teplote 40°C, fakt je to makačka, ja som sa takmer utopila vo vlastnom pote.
Inak som s kamarátmi, ideme do kina alebo chodím na hodiny spevu, čítam knihy... snažím sa ten voľný čas dávať i trošku do seba
a zdokonaľovať sa, ale samozrejme, vždy tam je i ten čas na kamarátov.
Vstupuješ do maturitného ročníka. Ako popri tom všetkom stíhaš školské povinnosti?
No, tak ja som vlastne už tretím rokom s individuálnym študijným plánom, to znamená hlavne komunikáciu s učiteľmi, škola ma veľmi podporuje, takisto mám výborných spolužiakov, bez nich by som tam už asi nebola, pretože predsa len, to učivo si treba vždy opísať, oni mi ho vždy bez problémov dajú, nik mi nerobí problémy, takže tak to zvládam. Fakt chodím pomerne málo do školy, ale musím povedať, že tri roky som to zvládala, teraz som mala dokonca vyznamenanie ;-) Je to pre mňa záhada, ale mám ozaj dobré študijné
výsledky a snáď dobre dopadne aj maturita.
Ako sa Ti koncertovalo na Čiernom?
Mne sa tu koncertovalo skvele, vôbec som nečakala takú dobrú atmosféru. Vzhľadom na to, že mám na Slovensku tak málo koncertov
a rádia až tak nehrajú moje pesničky, tak je fajn, že kúsok za hranicami, odkiaľ pochádzam, som mohla mať koncert. Taktiež bolo
fajn, keď sa na konci tri dievčatá postavili a dali standing ovation, potom chlapci, prídavok… Mňa to hrozne potešilo, že boli tunajší
ľudia spokojní a budem rada, keď si to niekedy zopakujeme.
Vo väčšine textov dominuje téma lásky. Prečo?
Áno, ja si totiž myslím, že to je častou témou väčšiny pesničiek a ja som mladé dievča, ktoré by o tej láske zrejme malo spievať. Ak
narážaš na to, či mám priateľa, tak nemám ;-) ale každopádne, myslím si, že láska, rodina, priateľstvo … také tie pozitívne veci by
mali byť námetom pre pesničky. Pesničky, pri ktorých ľudia plačú a utápajú sa v „depkách“… samozrejme, treba aj také, aj ja také
mám, ale skôr sa snažím priniesť niečo optimistické a vyťažiť z toho. Napríklad dávam najavo, že láska sa nedá deliť tromi, pretože
som zástancom toho, že by sa mali milovať dvaja ľudia a keď už je tam nejaký tretí článok, tak to nerobí dobrotu. Svojimi textami sa
snažím ľuďom niečo povedať či oznámiť.
Ďakujem za rozhovor.
Rozprávala sa: Dominika Mariňáková
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Novootvorená pohrebná služba Čierne – Ústredie (bývalá lekáreň), poskytuje všetky
pohrebné služby nonstop na telefónnych číslach: 0907 137 497, 0918 082 727,
0908 923 476
Poskytuje:
-

predaj truhiel, vencov, smútočných potrieb.

Zabezpečuje:
- vybavenie matričných dokladov,
- prepravu zosnulého
- náhrobné pomníky

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v decembri 2012.

