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bude vás zaujímať...

Slovo má starosta ...
Výstavba diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité

dotknutých obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité sme rozhorčení
spôsobom realizácie tejto fázy stavby.

Vážení občania!
Táto stavba je zo strany investora NDS, a. s., Bratislava a jej
zhotoviteľov vedená bez dôkladnej prípravy a veľmi sťažuje život
v celej obci. Pritom sa táto stavba od hranice s Poľskou
republikou začala budovať už v roku 1997. Investor stavby
ponechal jednotlivým firmám konzorcia „Združenia SvrčinovecSkalité“ doslova voľnú ruku a títo začali realizovať jednotlivé
úseky stavby bez náležitej prípravy. Naviac, v priebehu výstavby
sa dostali Doprastav, a. s. i Váhostav, a. s. do veľmi
komplikovanej finančnej situácie, čo nás absolútne neteší,
pretože táto nestabilita sa prenáša i do radov pracovníkov stavby
a jej jednotlivých subdodávateľov. Stavba D3 je pravidelne
predmetom rokovaní OZ v Čiernom, Skalitom i vo Svrčinovci.
Taktiež na rokovanie nášho OZ boli prizvaní i pracovníci
Obvodného oddelenia polície Čadca a samotné trvalé
znečisťovanie všetkých ciest a poškodenie majetku občanov
bolo viackrát riešené s Dopravným inšpektorátom v Čadci.
Neriešenie závažných problémov na stavbe viedlo starostov obcí
Mikroregiónu Kysucký triangel k spoločnému vyhláseniu, ktoré
bolo uverejnené v týždenníku Kysuce. Opätovne ho na tomto
mieste uverejňujeme.
Otvorený list starostov obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité
v súvislosti s výstavbou diaľnice D3
Mnohoročné snaženie sa starostov obcí Svrčinovec Juraja
Strýčka, Čierne Ing. Pavla Gomolu a Skalité PaedDr. Andrei
Šimurdovej sa pretavilo do skutočného začiatku výstavby
diaľnice D3 v úseku Svrčinovec – Skalité.
Výstavba je od začiatku sprevádzaná mnohými problémami,
ktoré starostovia dotknutých obcí neustále riešia.
Dňa 1. 10. 2014 sa v obci Čierne konalo zasadanie Mikroregiónu
Kysucký triangel, ktorý združuje obce Svrčinovec, Čierne
a Skalité. Tu bolo prijaté uznesenie:
„Starostovia obcí Svrčinovec Juraj Strýček, Čierne Ing. Pavol
Gomola a Skalité PaedDr. Andrea Šimurdová vyzývajú
dodávateľa stavby diaľnice združenie D3:
•

na okamžité zlepšenie kvality
využívaných pri stavbe diaľnice,

•

na dobudovanie prístupových komunikácií pre stavbu telesa
diaľnice,

•

na urýchlenie dobudovania náhradných vodných zdrojov,

•

na dôsledné dodržiavanie podmienok stavebného povolenia
stavby diaľnice D3 v úseku Svrčinovec – Skalité.“

čistenia

komunikácií

Stavba bola začatá bez dôslednej prípravy. Nie sú dobudované
prístupové komunikácie na stavbu telesa diaľnice. Ako náhrada
sa využívajú existujúce miestne cesty, ktoré neboli pred stavbou
spevnené, a tak dochádza k ich výraznej deštrukcii. Nehovoriac
o tom, že stavba ani neuvažuje s ich opravou, nakoľko nie sú
súčasťou stavebného povolenia.
V obci Čierne výrazne komplikuje bežný život občanov
nevybudovanie prístupovej cesty v miestnej časti Čierne –
Čadečka SO 818-11, ktorá bola pôvodne do stavby zahrnutá.
Táto prístupová cesta mala slúžiť pre vývoz zeminy do depónia
SO 059-00. Zároveň mala slúžiť aj ako obchvat obcí Čierne
a Skalité počas výstavby diaľnice.
Pred začatím stavby diaľnice mali byť vybudované náhradné
vodné zdroje. K ich realizácii dochádza až teraz, v priebehu
výstavby. Viaceré osady, rodinné domy ostali niekoľko týždňov
bez pitnej vody.
Najviditeľnejším problémom stavby, s ktorým ako starostovia
a občania obcí Svrčinovec, Čierne, Skalité zápasíme, je neustále
znečistenie ciest, čo spôsobuje nielen zníženie kvality života
obyvateľov, ale predovšetkým ohrozuje všetkých účastníkov
cestnej premávky. Stavebné firmy majú k dispozícii zastaranú
a nedostačujúcu techniku, ktorú navyše používajú len sporadicky
– prípadne až na výzvu obecného úradu. Od znečistených,
zablatených ciest dochádza k ničeniu majetku občanov a obcí
(fasády, omietky domov, ploty, dvory, záhrady, autá, atď.).
Myslíme si, že v dnešnej dobe disponujú firmy, ktoré realizujú
takúto veľkú stavbu, adekvátnou technikou na dostatočné
čistenie ciest. Preto žiadame dodávateľa, aby takáto technika
bola okamžite nasadená pri stavbe diaľnice v skalitskej doline.
Investor stavby, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ponechala
všetky činnosti stavby na dodávateľa stavby združenie D3
v zložení Váhostav, Doprastav, Strabag a Metrostav, a ten
následne na svojich subdodávateľov. My, ako starostovia obcí
Svrčinovec, Čierne a Skalité, dennodenne nahrádzame úlohu
stavbyvedúcich na jednotlivých úsekoch stavby. Preto žiadame
okamžité riešenie tejto situácie.
Juraj Strýček, starosta obce Svrčinovec
Ing. Pavol Gomola, starosta obce Čierne
PaedDr. Andrea Šimurdová, starostka obce Skalité
Tento list bol zároveň zaslaný aj predsedovi vlády SR, ministrovi
dopravy, pôšt a telekomunikácií a investorovi stavby NDS, a. s.
Bratislava.
Výstavba mostov v obci

Dlhoročne očakávaná stavba diaľnice D3 v úseku Svrčinovec –
Skalité priniesla so sebou aj mnoho problémov. Ako starostovia

V súvislosti s výstavbou diaľnice D3 sa v obci stavajú 3 mosty:
most pri železničnej zastávke Čierne – Vyšný koniec – stavba je
dokončená,
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most v Čadečke – stavba vo výstavbe,
most v osade U Strýčkov – stavba vo výstavbe.
Nová cesta od železničnej zastávky do osady U Moravcov
V súčasnej dobe bolo vydané územné rozhodnutie na realizáciu
cesty poza rieku od železničnej zastávky na Vyšnom konci do
osady U Moravcov. Je to náhrada za nerealizovanú prístupovú
komunikáciu, ktorá mala byť medzi obcou Čierne a Skalité do
údolia Čadečka. V blízkej dobe sa teda časť dopravy presmeruje
na túto novú cestu a zníži sa tým intenzita dopravy na hlavnej
ceste I/12. Tento rok je mimoriadne bohatý na dážď a to značne
komplikuje život stavbárom, ale hlavne našim spoluobčanom
dotknutých osád a ulíc, po ktorých sa dopravuje materiál na
výstavbu diaľnice D3. Ak sa dodrží harmonogram prác, tak
stavba diaľnice sa ukončí koncom roka 2017. Pri výstavbe
diaľnice sa tu dobudujú nové cesty, ktoré vylepšia našu súčasnú
cestnú sieť. Taktiež sa presmeruje medzinárodná doprava. Zníži
sa teda počet áut na našich cestách. To budú tie pozitíva.
V súčasnej etape stavby diaľnice D3 zažívame teraz asi
najťažšie obdobie. Viaceré osady a ulice sú výrazne zasiahnuté
priebehom stavby diaľnice. Na Vyšnom konci sú to rodinné domy
pri hlavnej ceste I/12 Čadca – Skalité a najmä vjazd do osady
U Moravcov. Taktiež, samozrejme, i obe osady U Moravcov
a Fonšov. Postupne však, ak sa dobudujú mostné objekty, tak
sa doprava materiálu presmeruje aj na teleso budúcej trasy
diaľnice. Diaľnica D3 musí priniesť tomuto kraju prosperitu. Na
Kysuciach žijú múdri a pracovití ľudia, a to je obrovský potenciál.
Náhradné vodné zdroje
Postupne sa s výstavbou diaľnice D3 budujú nové náhradné
vodné zdroje. Obec požadovala, aby boli zrealizované pred
samotnou výstavbou diaľnice. Investor stavby ich buduje až teraz
a vo viacerých osadách to výrazne komplikuje bežný život
občanov. Veríme však, že za tieto príkoria, ktoré musia občania
dočasne znášať, bude „nová voda“, ktorá je čerpaná z vrtov,
kvalitnejšia než bola tá pôvodná zo studničiek.
Posunutie prístupovej cesty SO 807-11
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo s firmou Doprastav, a. s.
začať realizáciu cesty, ktorú predtým projektanti veľmi necitlivo
navrhli okolo rodinných domov v osade U Budoši. Preto chcem
všetkým občanom Čierneho a Svrčinovca poďakovať za
pochopenie a ústretovosť pri majetkovoprávnom vysporiadaní
pozemkov pod túto novovybudovanú cestu. S väčšinou
vlastníkov má obec urobenú zmluvu o budúcej zmluve
a následne aj zmluvu o odpredaji podielovej časti pozemkov.
Táto cesta zostane po dokončení stavby ako trvalá a umožní
lepší prístup do samotnej osady U Budoši, ale i do priľahlých
osád našej obce a Svrčinovca. Preto chceme poďakovať
poslancom OZ našej obce, ktorí tento akt jednomyseľne podporili
a schválili. V súčasnej dobe sa táto cesta už realizuje a napojí sa
na nový most cez Čierňanku v osade U Strýčkov, ktorý je taktiež
už vo výstavbe.

bude vás zaujímať...

Cesta na Kozove vŕšky cez les
Prístupová cesta na dovoz zeminy na depónium SO 058-02 bola
taktiež projektantami veľmi necitlivo navrhnutá okolo rodinných
domov v osade U Kadelov. So zhotoviteľom stavby Doprastav, a.
s. sa nám podarilo nájsť náhradné riešenie v podobe
vybudovania novej cesty cez Kozove vŕšky. V tejto súvislosti
chcem poďakovať vedeniu Pozemkového združenia Čierne, s. r.
o. – Ing. Jozefovi Kráľovi za podporu a súhlasné stanovisko
k danej novej ceste, po ktorej sa presmeruje dovoz zeminy na
depónium v Kadelovom potoku. Taktiež ďakujem všetkým
spolumajiteľom pozemkov na tejto novovybudovanej ceste za
kladné stanovisko a súhlas s jej realizáciou. V tejto súvislosti
patrí uznanie a poďakovanie občanom bývajúcim v osade
U Kadelov pod Kubínovým cintorínom za to, že dlhodobo vydržali
tieto príkoria. V súčasnej dobe je táto stavba už vybudovaná
a doprava zeminy môže byť presmerovaná po nej. Zostane tu
však dovoz betónových zmesí a podporných konštrukcií pod
teleso mosta a taktiež presun strojov potrebných na realizáciu
tejto etapy stavby. Tieto sa nedajú z technologického hľadiska
presunúť na inú trasu.
Výstavba rodinných domov na Sihle
Všetkých 15 pozemkov je odpredaných. Postavených je 12
domov. V súčasnej dobe tu chceme realizovať cestu so živičným
povrchom. Z ekonomického hľadiska sme požiadali previesť tieto
práce firmy, ktoré pracujú pri výstavbe diaľnice D3. Všetkým
obyvateľom tejto novej osady prajem, aby sa im dobre bývalo
a medzi sebou mali pekné susedské vzťahy.
Detské ihrisko pri farskom kostole
Námestie svätého Ignáca z Loyoly sme v zadnej časti areálu
doplnili o detské ihrisko. Je určené pre deti vo veku od 3 do 12
rokov. Dúfame, že ho staršia mládež nepoškodí, pretože sme ho
ponechali bez oplotenia. Ihrisko sa nachádza v centre obce.
V blízkom okolí sa nachádzajú bytovky i viaceré rodinné domy.
V prednej časti tohto námestia sú dočasne umiestnené taktiež
prvky detskej architektúry, ktoré chceme v ďalšej etape nahradiť
napr. pekným vodotryskom.
Kamerový systém v centre obce
V ústredí našej obce sa nachádzajú všetky dôležité inštitúcie,
ako sú základná a materská škola, kostol, obchody, byty, obecný
úrad, ale teraz i detské ihrisko. Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti
a ochrany majetku občanov a obce tu do konca roka osadíme
kamerový systém s nočným videním. Takéto kamery si pred
časom nainštalovali i základné školy a výrazne sa znížil
vandalizmus v ich okolí.
Trojmedzie
Na Trojmedzí pri turistickom altánku sa vybudoval nový chodník
z kameňa dovezeného z obce Terchová. Drevené konštrukcie
súčasného mosta podliehajú vplyvu počasia a impregnácia je
nákladná, preto lepším riešením do budúcna je premostenie
oceľovým mostom, ktorý zaručí väčšiu životnosť a trvácnosť.
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Preto pripravujeme s poľským partnerom Gmina Istebná projekt
na premostenie rokliny oceľovým mostom. Trojmedzie je
celoročne navštevované veľkým počtom turistov, a preto mu
musíme venovať náležitú pozornosť a postupne ho ďalej dopĺňať
o turistické prvky.
Turistický altánok v osade U Moravcov
V rámci schváleného finančného grantu – Cezhraničná
spolupráca SR – ČR – obec vybudovala v osade U Moravcov
turistický altánok. Ihrisko, na ktorom sa táto stavba nachádza, sa
využíva na viaceré hasičské súťaže, ale i na pravidelné futbalové
zápasy pivnej ligy. Samotný turistický altánok určite spríjemní
a obohatí činnosť viacerých záujmových združení. Postupne
tento areál chceme doplniť o sociálne zariadenie, ktoré bude
napojené na splaškovú kanalizáciu, zároveň je tu potrebné
doviesť vodovod, NN – napätie, vybudovať osvetlenie a
parkovisko. Samotné ihrisko chceme ešte v tomto roku lepšie
odvodniť, presypať zeminou a zasiať trávu. Samotná stavba
altánku je veľmi pekne a precízne prevedená, preto chcem
poďakovať firme AZ DOMY, s. r. o. a všetkým jej
subdodávateľom za túto prácu.

Oslava 80-teho výročia založenia ŠK Čierne
Na túto oslavu prišli legendy československého športu: Jozef
Adamec, Jozef Golonka a komentátori Karol Polák a Marcel
Merčiak. Dvojdňové oslavy boli zakončené pekným futbalovým
turnajom a niesli sa v krásnej atmosfére. Všetci sme si spoločne
zaspomínali na ich športové výkony a aj na vzornú
reprezentáciu. Viacerí sme sa vrátili do svojho detstva, keď nám
títo vzácni hostia rozdávali radosť, jedni v úlohe hráčov a druhí
v úlohe komentátorov. Ocenení boli aj viacerí občania našej
obce za svoje športové zásluhy.
Zároveň chcem poďakovať nášmu rodákovi, bývalému
výbornému futbalistovi Viktorovi Krížovi, za pozvanie fanklubu
Slovenska i za pozvanie týchto vzácnych hostí.
Folklórna skupina Ozvena

bude vás zaujímať...

Obec počas leta robila viacero kultúrno-športových podujatí,
ktoré boli obohatené vystúpeniami Folklórnej skupiny Ozvena.
Boli to najmä:
Slávenie Eucharistie na Trojmedzí, oslava 80-teho výročia
založenia ŠK Čierne, stretnutia so seniormi Jednoty dôchodcov
Slovenska, hasičské súťaže, prednáška o histórii našej obce,
otvorenie turistického altánku U Moravcov atď.
Preto chcem poďakovať vedúcim a jednotlivým členom tohto
súboru za peknú prezentáciu pri týchto podujatiach. Veríme, že
v budúcom roku táto naša folklórna skupina nahrá väčšinu
piesní, ktoré má vo svojom repertoári, na CD nosič. Všetky
piesne, ktoré zozbierali a pravidelne spievajú, je dobré uchovať
pre ďalšie generácie. Je to nutné i z toho dôvodu, že obec si
v budúcom roku pripomenie 370-te výročie od svojho založenia.
Slávenie eucharistie na Trojmedzí
Naša obec v rámci cezhraničnej spolupráce počas roka realizuje
viacero medzinárodných podujatí. Tým, že leží na hraniciach
s Poľskou a Českou republikou, je predurčená práve na takéto
aktivity. Slávenie eucharistie na Trojmedzí, ktoré sa tento rok
konalo po šiestykrát, zvýrazňuje a obohacuje spoluprácu

samospráv prihraničného regiónu. Zároveň je aj vyústením
snahy samospráv tohto regiónu.
Samotnému podujatiu predchádza púť z jednotlivých obcí:
Čierne (SK), Hrčava (CZ) a Jaworzynka (PL). V čele tejto púte
ide mládež, biskup a duchovní, predstavitelia štátnych
a samosprávnych orgánov, členovia rôznych záujmových
združení.
Za nimi každoročne aj niekoľko stoviek pútnikov. Asi po hodine
putovania sa všetky tri skupiny pútnikov spoja a slávi sa
eucharistia. Je krásne mať na hraniciach priateľov. Toto naše
Trojmedzie je zvýraznením výbornej spolupráce nielen
samospráv a všetkých záujmových združení, ale predovšetkým
úprimného a srdečného prepojenia občanov troch národov. Preto
sa usilujeme, aby sa v roku 2015 stalo miestom stretnutia „Dňa
priateľstva a spolupráce západoslovanských národov“.
Prvé oslavy sa plánujú na rok 2015, keď si zároveň svet
pripomenie 70 rokov od skončenia 2. svetovej vojny. Cieľom
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tohto podujatia je oživovať staré slovanské tradície a zvyky,
nadväzovať vzťahy priateľstva a spolupráce medzi slovanskými
národmi.
Z histórie vieme, že 25. 6. 1941 sa v americkom Pittsburghu zišlo
5000 Slovanov na Protifašistickom slovanskom kongrese, aby
demonštrovali vôľu slovanských národov žiť v mieri, a vyzvali
svetové mocnosti k spojenectvu s cieľom poraziť nemecký
fašizmus. V povojnovom období sa v roku 1969 na hraniciach
Bieloruska, Ruska a Ukrajiny začali stretávať ľudia, aby si tento
deň pripomenuli. Neskôr sa na tomto mieste vybudoval
monument Priateľstva slovanských národov. Od tej doby na toto
miesto prichádzajú každoročne štátnici, politici, ale aj

bude vás zaujímať...

predstavitelia cirkvi, aby spoločne s občanmi všetkých troch
republík oslávili tento deň.
Obec Čierne spoločne s organizátormi tohto podujatia má veľký
záujem o to, aby sa takýto deň slávil i medzi západnými
Slovanmi. Chce tu v nasledujúcich rokoch pozvať predstaviteľov
jednotlivých štátov (prezidentov, predsedov vlád a parlamentov,
poslancov a predstaviteľov cirkví ...).
Veríme, že sa nám to s pomocou vedenia Žilinského
samosprávneho kraja a priateľov z Českej a Poľskej republiky
podarí zorganizovať.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 30.júna 2014 sa konalo obecné zastupiteľstvo 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. Ústnu sťažnosť občanov z osady od Kadelov vo veci
prístupovej cesty k výstavbe diaľnice.
2. Ústnu žiadosť p. Františka Jurgu, Čierne č. 621 o dopojenie
ich kanalizácie na verejnú kanalizáciu.
3. Ústnu žiadosť p. Romana Kardoša, Čierne č. 70 o zriadenie
internetovej prípojky na budove Obecného úradu Čierne.
4. Sťažnosť p. Veroniky Špaldoňovej, Čierne č. 669 vo veci
rozporu vo výmere pozemku pri budovaní garáže p.
Rastislavom Najdekom, Čierne č. 691.
5. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
6. Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.
7. Audítorskú správu za rok 2013.
8. Správu z výsledku kontroly NKÚ za rok 2013.
II. k o n š t a t u j e, ž e:
1. Návrh Zmeny a Doplnku č.3 Územného plánu obce Čierne
bol po dobu 30 dní zverejnený na úradnej tabuli a oficiálnej
web stránke Obce a prerokovaný s dotknutými orgánmi
štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými
osobami v súlade s ustanovením § 22 Stavebného zákona
2. Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované
v Zmene a Doplnku č.3 Územného plánu obce Čierne, resp.
bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej
projektovej dokumentácie a pred realizáciou jednotlivých
zámerov.
3. Okresný úrad Žilina, Odbor OP, referát pôdohospodárstva
vydal k predloženému návrhu súhlas podľa §13 Zákona
č.220/2004 Z.z. listom č. OÚ-ZA-OOP4-2014/010618-

3/KOZ zo dňa 16.5.2014 na budúce použitie
poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a na iné
zámery, v celom požadovanom rozsahu 10,84 ha natrvalo
v rámci Zmeny a Doplnku č.3 Územného plánu obce
Čierne.
4. Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky,
Oddelenie ÚP preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č.3
Územného plánu obce Čierne podľa § 25 stavebného
zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZAOVBP1/V/2014/014930/HRI zo dňa 18.6.2014.
III. s ú h l a s í:
1. S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a právnických osôb k Zmene a
Doplnku č.3 Územného plánu obce Čierne.
IV. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vyšlan, Mgr.
Peter Najdek, Jozef Čarnecký.
2. Zmenu a Doplnok č.3 Územného plánu obce Čierne v
súlade s ustanovením § 26 ods. 3) Stavebného zákona.
3. Úpravu rozpočtu Obce Čierne č. 2/2014. (pozri prílohu
uznesenia č. 1)
4. Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Čierne
za rok 2013.
5. Plány práce orgánov obce na II. polrok 2014 (OR, OZ).
6. Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2014.
7. Plán odpadového hospodárstva obce Čierne na roky 2011
- 2015.
8. 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 4576/17
trvalý trávnatý porast o výmere 1113 m2 za cenu 15,-€/m2
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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 p. Michalovi
Trajerovi a manž. Veronike Trajerovej, bytom Plané Place,
Glasgow, G 71 5HY, Veľká Británia a Svrčinovec č. 770.
9. 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 975m2 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 p. Adamovi
Cyprichovi a manž. Miroslave Cyprichovej, bytom Čadca,
Komenského 133/4.
10. Zámer odpredať podiel z pozemku č. KNE 6051/32
vedeného na LV č. 5615 pod B7, ktorého vlastníkom je
Obec Čierne z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa
§ 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
výmera odpredávaného podielu je malá a iným spôsobom
prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady.
11. Uzatvorenie zmlúv o budúcich zmluvách o odovzdaní
a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy
a prevádzky v rámci stavby Diaľnica D3 Svrčinovec Skalité. Predmetom zmlúv je záväzok zmluvných strán, že
v budúcnosti po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o užívaní stavby medzi sebou uzatvoria zmluvu
o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície do
vlastníctva a trvalej prevádzky, na základe ktorej budúci
odovzdávajúci bezodplatne odovzdá objekty uvedené
v prílohe č. 2 tohto uznesenia vybudované ako vyvolaná
investícia v rámci stavby Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
a budúci preberajúci tieto objekty prevezme do svojho
vlastníctva a trvalej prevádzky.
12. 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 2014 starostovi obce Čierne plat
zvýšený o 58,3 %.
13. a) Žiadosti nájomcov nebytových priestorov o odpustenie
penálle a to:
- Ján Geláčak, Čierne 980 penále vo výške 387,23 €
- Patrik Strenk, Čierne 474 a Marek Cyprich, Čierne 100
355,44 €
- Mária Mlíchová, Čierne 143,
161,72 €
- Milan Jurga, Čierne 1136,
264,66 €
- Pavol Kubalák, Čierne 529,
273,33 €
- Emília Kubicová , Čierne 1036, 592,02 €
- Ľudmila Krkošková, Čierne 152, 231,58 €

bude vás zaujímať...
- Magdaléna Belešová, Čierne 163, 154,17 €
(Penále boli vyrubené 1x a všetci hore uvedení nájomcovia
majú svoje podlžnosti uhradené.)
b) Odpustenie penále všetkým nájomcom nebytových
priestorov a dočasným užívateľom pozemkov za rok
2014, ktorí budú mať zaplatený nájom za 3. Q. 2014 do
15. 7. 2014.

V. n e s c h v a ľ u j e:
1. Žiadosť p. Karola Budoša, Čierne č. 108 o odkúpenie
parcely č. 7174/2 v k. ú. obce Čierne.
2. Žiadosť p. Emílie Jaššovej, Čierne č. 1175 o odkúpenie
parcely č. 4779/1 o výmere 687 m2 v k.ú. obce Čierne.
3. Žiadosť Pozemkového združenia Čierne, s.r.o. 023 13
Čierne č. 189 o odkúpenie chaty pri Stašovom cintoríne,
a taktiež neschvaľuje ich žiadosť o prenájom uvedeného
objektu.
VI. r u š í:
1. Uznesenie č. 1/2014/II/7 zo dňa 25. marca 2014 (odpredaj
pozemku na Sihle p. Marjakovi).
2. Uznesenie č. 4/2013/II/13 zo dňa 6. augusta 2013
(prenájom priestorov p. Priečkovi v Dome služieb).
VII. ž i a d a:
1. Starostu obce o vykonanie dostupných opatrení u investora
diaľnice vo veci prístupovej cesty k diaľnici v osade U
Kadelov, ako i v celej obci.
2. Starostu obce o dosledovanie vykonania opatrení pre
Obecný úrad z výsledkov kontroly NKÚ za rok 2013.
VIII. u k l a d á:
1. Komisii výstavby, územného plánu a dopravy navrhnúť
opatrenia na dopojenie kanalizácie p. Františkovi Jurgovi,
Čierne č. 621 a následne preveriť skutočnosti uvádzané
v ústnej sťažnosti p. Veroniky Špaldoňovej, Čierne č. 669.

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov
s c h v a ľ u j e:
-

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2014 o nájme
nebytových priestorov a dočasnom užívaní pozemkov vo
vlastníctve Obce Čierne.

-

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 Obce Čierne
o záväznej časti Zmeny a Doplnku č.3 Územného plánu obce
Čierne v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) Stavebného
zákona.
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Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2007 o záväznej časti územného
plánu zóny Čierne - Sihla a Podvŕšky.
4.

Dňa 12. augusta 2014 sa konalo obecné zastupiteľstvo
v Čiernom. Po prejednaní bodov programu poslanci schválili
tieto uznesenia, v ktorých obecné zastupiteľstvo
I. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Moják, Mgr. Ján
Valent, Pavol Fonš.
2. Úpravu rozpočtu nasledovne: zvýšenie bežných príjmov –
111- výnos dane z príjmov: 2 517,- € (5% - spoluúčasť).
Zvýšenie kapitálových výdavkov 717 – zateplenie fasády
Športklubu: 2 516,50 €.
3. Podľa § 9a odst. 8, písm. e zákona č.507/2014 Z. z., ktorým
sa dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov odpredaj pozemku par. č. KNC 4576/18 trvalý
trávnatý porast o výmere 1113 m2 za cenu 15,-€/ m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (osobitný zreteľ je
v tom, že pozemok určený obcou na individuálnu bytovú
výstavbu, kde cena a výmera bola určená obcou
uznesením OZ už v minulosti) Filipovi Čamborovi

5.
6.

7.

bude vás zaujímať...
a Veronike Čamborovej, bytom Kukučínova 42/30, 022 01
Čadca do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Podľa § 9a odst. 8, písm. e zákona č.507/2014 Z.z., ktorým
sa dopĺňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov odpredaj podielu 1/32 v pozemku KNE č.
6051/32 trvalý trávny porast o výmere 1770 m2 vedený na
LV 5615 pod B 7, čo je 55,31 m2 v sume 10,- €/1m2
Pavlovi Fonšovi, bytom Čierne 779 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že odpredávaný
podiel je malej výmery a iným spôsobom prevodu majetku
vzniknú neprimerane vysoké náklady.
Jeden volebný obvod a 11 poslancov obecného
zastupiteľstva pre voľby do miestnej samosprávy.
Rozsah výkonu funkcie (úväzok) starostu obce na volebné
obdobie 2015 – 2018 nasledovne:
- Obecné zastupiteľstvo v Čiernom podľa § 11 odst. 4 písm.
i) zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení
noviel určuje, že vo volebnom období 2015 až 2018 bude
starosta obce Čierne vykonávať funkciu v celom rozsahu
(na plný úväzok).
Zásady udeľovania verejných uznaní.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierne
Vaša obec bude v nasledujúcom roku vytvárať plánovací
dokument, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
do roku 2020.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) je
spolu s územným plánom konkrétneho územia základným a
kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, vychádzajúcim
z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov,
podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov
pôsobiacich v obci. Tento dokument formuluje predstavu
o budúcom smerovaní obce spolu s konkrétnymi akciami
a činnosťami, s konkrétnymi projektmi na zabezpečenie rozvoja
obce. PHSR bude spracovaný na obdobie do roku 2020.
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR
pripravuje metodiku na vypracovanie PHSR obce a VÚC.
Momentálne je zverejnená jej pracovná verzia. Metodika je
vypracovaná s cieľom poskytnutia jednotnej štruktúry pre
vypracovanie PHSR v zmysle pripravovanej novely zákona č.
539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Táto metodika
bude záväzná pre všetky obce.
PHSR obce má niekoľko povinných častí:
-

analytická časť (popis existujúcej situácie, demografia,
stav infraštruktúry),

-

popis kladov a záporov územia, príležitostí rozvoja
a ohrozenia rozvoja (SWOT analýza),

-

strategická časť (zadefinovanie smerov rozvoja obce),

-

realizačná časť (zadanie konkrétnych aktivít pre
dosiahnutie vytýčených cieľov),

-

časový a finančný plán aktivít.

Na tvorbe PHSR sa majú podieľať všetky skupiny obyvateľov
obce, podnikatelia a samotní obyvatelia, ktorí by mali vyjadriť
svoju predstavu o budúcom smerovaní svojho miesta bydliska.
Obec Čierne v súčinnosti so spracovateľom PHSR včas osloví
a oznámi svojim obyvateľom začatie tvorby tohto dokumentu,
v rámci ktorého sú naplánované najmenej dve stretnutia
spracovateľov s obyvateľmi. Nakoľko je PHSR obce Čierne
dôležitý pre určenie smerovania budúcnosti obce, je taktiež
záväzný pri čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov EÚ, je veľmi dôležité, aby sa obyvatelia obce do týchto
aktivít zapojili, a tak prispeli svojim názorom, predstavou,
myšlienkou k zlepšeniu svojho priestoru na život.
Marta Sláviková, riaditeľka Regionálnej
rozvojovej agentúry Kysuce
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VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby pre voľby starostu
obce Čierne 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Čiernom podľa § 23 zákona SNR
č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Pavol Gomola, Ing., 59 r., strojný inžinier, Čierne 948, SMER
– sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská národná strana
2. František Kužma, Ing., 58 r., riaditeľ spoločnosti, Čierne 299,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného
zastupiteľstva v Čiernom 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Čiernom podľa § l8 zákona SNR
č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jozef Bazger, 42 r., živnostník, Čierne 347, SMER – sociálna
demokracia
2. Milan Benko, 49 r., strojár, Čierne 402, PRÁVO A
SPRAVODLIVOSŤ
3. Dana Benková, 45 r., poštová doručovateľka, Čierne 402,
Kresťanskodemokratické hnutie
4. Ivan Cyprich, Ing., 41 r., geodet, Čierne 180, Strana
demokratického Slovenska
5. Viera Čarnecká, 59 r., dôchodkyňa, Čierne 35, nezávislá
kandidátka
6. Peter Časnocha, Ing. PhD, 35 r., stavebný inžinier, Čierne
739, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Ján Ďurica, 61 r., osvetový zamestnanec, Čierne 181,
nezávislý kandidát
8. Pavol Fonš, 54 r., súkromný podnikateľ, Čierne 779,
Kresťanskodemokratické hnutie
9. Anežka Fonšová, 59 r., dôchodkyňa, Čierne 85, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
10. Michal Ganderák, 31 r., živnostník, Čierne 694, SMER –
sociálna demokracia
11. Miroslav Hlúšek, Ing., 42 r., technik, Čierne 1012, Strana
demokratického Slovenska
12. Martin Jurga, Ing., 27 r., bezpečnostný technik, Čierne 223,
SMER – sociálna demokracia
13. Milan Jurga, 51 r., súkromný podnikateľ, Čierne 1136,
Kresťanskodemokratické hnutie
14. František Kadela, 31 r., živnostník, Čierne 424, SMER –
sociálna demokracia

15. Jozef Kráľ, 50 r., súkromný podnikateľ, Čierne 94,
Kresťanskodemokratické hnutie
16. Pavol Kulla, Mgr., 45 r., riaditeľ ZŠ, Čierne 1209,
Kresťanskodemokratické hnutie
17. Ľubomír Kultan, Mgr., 49 r., zamestnanec štátnej správy,
Čierne 727, SMER – sociálna demokracia
18. František Kužma, Ing., 58 r., riaditeľ spoločnosti, Čierne
299, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana
19. Miroslav Kužma, JUDr., 42 r., manažér, Čierne 239, SIEŤ
20. Alojz Laš, 49 r., operátor výroby, Čierne 665, SMER –
sociálna demokracia
21.
Pavol
Laš,
46
r.,
stolár,
Čierne
334,
Kresťanskodemokratické hnutie
22. Peter Moják, Ing., 29 r., projektant stavieb, Čierne 965,
Kresťanskodemokratické hnutie
23. Milan Moravec, 44 r., živnostník, Čierne 715, SMER –
sociálna demokracia
24. Peter Najdek, Mgr., 35 r., zástupca riaditeľa ZŠ, Čierne 486,
Kresťanskodemokratické hnutie
25.Tomáš Najdek, 32 r., elektrikár, Čierne 1244,
Kresťanskodemokratické hnutie
26. Pavol Oravec, 42 r., strojník, Čierne 131, SMER – sociálna
demokracia
27. Dana Oravcová, Mgr., 49 r., zástupkyňa riaditeľa ZŠ, Čierne
619, SMER – sociálna demokracia
28. Miroslav Polaček, 49 r., riaditeľ spoločnosti, Čierne 97,
Sloboda a Solidarita
29. Marta Priečková, 43 r., poštová doručovateľka, Čierne 743,
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
30. Peter Putyra, 36 r. vodič, Čierne 1151, SMER – sociálna
demokracia
31. Andrea Šmatlavová, 37 r., poštová doručovateľka, Čierne
513, Komunistická strana Slovenska
32. Renáta Šubíková, Mgr., 41 r., samostatná referentka, Čierne
707, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
33. Róbert Tatarka, 37 r., remeselník, Čierne 1152,
Kresťanskodemokratické hnutie
34. Jana Tatarková, Mgr., 44 r., diplomovaná zdravotná sestra,
Čierne 555, nezávislá kandidátka
35. Anna Urbanková, 54 r., živnostníčka , Čierne 1044,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana
36. Marcela Voreková, Mgr., 37 r., zamestnankyňa verejnej
správy, Čierne 1165, SMER – sociálna demokracia
V Čiernom, 25. 9. 2014
Jozef Kubalík, predseda miestnej volebnej komisie
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školstvo

Základná škola Čierne - Ústredie
Aký bol školský rok 2013/2014 v ZŠ Čierne – Ústredie
Hlavným cieľom každej školy je vzdelávanie. Ani naša škola nie
je výnimkou. Ale aby škola nebola len učením a mučením, popri
vyučovaní si v nej spestrujeme život zaujímavými aktivitami
a podujatiami. Mnohé organizujeme sami, mnohé v spolupráci
s rodičmi, obcou či s družobnými školami. A aký bol ten minulý
školský rok?
Údaje o počte žiakov
Celkový počet žiakov školy:
215
106 – chlapcov,
109 – dievčat
Triedy základnej školy - 9
1. stupeň
92
42– chlapcov
50– dievčat
2. stupeň
123
64 – chlapcov
59- dievčat
ŠKD oddelenie: 1
počet žiakov
24
Dochádzka žiakov
V školskom roku 2013/2014 bolo vymeškaných:
I. polrok
Vymeškané hodiny
Ospravedlnených
Spolu
10457
10457
II. polrok
Vymeškané hodiny
Ospravedlnených
Spolu
11574
11574
Za celý školský rok:
Vymeškané hodiny
Ospravedlnených
Spolu
22031
22031

Prospech žiakov
V školskom roku 2013/2014 z celkového počtu 213 žiakov za I.
polrok:
Prospelo 208 žiakov
Neprospelo –
5 žiakov
Neklasifikovaní –
0 žiakov
Prospelo s vyznamenaním:
44 žiakov
Prospelo veľmi dobre:
42 žiakov
II. polrok
Prospelo Neprospeli –
Neklasifikovaní –
Prospelo s vyznamenaním:
Prospelo veľmi dobre:

Neospravedlnených
0

Neospravedlnených
0

Neospravedlnených
0

210 žiakov
0
0 žiakov
43 žiakov
51 žiakov

Priemer na žiaka
ospr.
47,86
Priemer na žiaka
ospr.
52,91
Priemer na žiaka
ospr.
99,78

Neospr.
0

Neospr.
0

Neospr.
0

Prehľad výsledkov súťaží, olympiád, aktivít žiakov a učiteľov
September 2013
Účasť na tvorbe Kysuckého kalendára 2014 „Od detí pre
deti“- (D. Verguliak, A. Gelačáková , J. Čopko , V. Švancárová , K. Kužmová , K. Cyprichová , S. Staňová , T. Kulla –
žiaci 3.A)
Exkurzia Trenčín (žiaci 5.A,6.A)
Exkurzia Banská Bystrica – Poštové múzeu, Pamätník SNP
(žiaci 7.A,8.A,9.A)
Október 2013
Školské majstrovstvá okresu Čadca žiakov a žiačok
v zrýchlenom šachu (A. Nekoranec - 2.A, L. Cyprich, M.
Urbaník - 9.A, E. Cyprichová – 5.A, D. Cyprichová – 3.A)

Exkurzia Čadca – SEVAK (žiaci 7.A)
Uvítanie detí do života (Obecný úrad Čierne) – kultúrny
program (žiaci 7.A, 9.A)
November 2013
Slávnostné pasovanie žiakov - zápis do knižnice (žiaci 2.A)
December 2013
Vianočné tvorivé dielne
Lyžiarsky výcvik Oščadnica VEĽKÁ RAČA (žiaci 7.A,8.A)
Január 2014
Osobné pohovory s kurátorkou - žiaci II. stupňa
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Okresné kolo Matematickej olympiády kategórie 5. a 9. roč.
ZŠ - CVČ Čadca (ostatní riešitelia: P. Koričár , A. Kužma ,
V. Stráňavová – 5.A)
Február 2014
Zápis detí do 1. ročníka
Prednáška Facebook a jeho riziká – CPPPaP ČADCA
(žiaci 4.A)
Kysucká knižnica Čadca – Výtvarná súťaž „Ilustrácia obľúbenej knihy“ (D. Cyprichová - 3.A, K. Kužmová - 3.A, A.
Rudinská - 4.A)
Projekt EKOHRY „ Ekomasky“ - tvorba ekomasiek a ich
prezentácia na KARNEVALE (žiaci 1.A, 4.A, 5.A)
Výtvarná súťaž Kysucká knižnica Čadca (K. Kužmová , D.
Cyprichová – 3.A, A. Rudinská – 4.A)
Protidrogová prevencia a iné patologické javy - prednáška
PZ ČADCA p. Zlochová (žiaci 8.A,9.A)
Okresné kolo Dejepisnej olympiády – CVČ Čadca (D. Romanová - 3. miesto, 7.A)
Marec 2014
Monitor T 9 -2014 (9.A)
Divadelné predstavenie – usporiadané MŠ Čierne Ústredie
(žiaci 1.A)/
Marec MESIAC KNIHY – súťaž v obecnej knižnici (žiaci
1.A, 5.A – víťazi S. Bednárová , P. Strýčková)
Výtvarná súťaž Svetská krása (žiaci 4.A – B. Gomola , A.
Rudinská , Ľ. Švancár)
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo (T. Kulla – 3.A, J.
Teplan – 5.A, D. Romanová – 7.A)
Okresné kolo matematická Pytagoriáda
- CVČ Čadca/úspešní riešitelia: D. Romanová – 7.A, 3.miesto, ostatní
riešitelia: A. Gelačáková – 6.A/
Deň učiteľov – kultúrny program (žiaci 7.A,9.A)
Apríl 2014
Čitateľská súťaž - ZŠ Čierne – Ústredie (F. Findura, E.
Majchráková, A. Rudinská - žiaci 4.A, L.Stráňavová, V.
Švancárová, L. Hlúšková – 3.A)

školstvo
Výtvarná súťaž – Obecná knižnica Čierne (1. miesto – B.
Gomola, 2. miesto - A. Rudinská,
3. miesto – Ľ. Švancár)
Projekt EKOHRY – ,,BATÉRIE“ (žiaci 1.A, 4.A, 2.A, 5.A)
Palárikova Raková – divadelné predstavenie v Dome kultúry v Čadci
Veľkonočné tvorivé dielne
DEŇ ZEME – upratovanie okolia školy, brehov Čierňanky,
výsadba stromčekov, hromadný zber papiera, batérií, vrchnákov z PET fliaš, starých elektrospotrebičov, liečivých rastlín ... (žiaci ZŠ)
Matematická olympiáda 6.,7., 8. ročník – okresné kolo
(úspešní riešitelia: D. Romanová ,7.A– umiestnenie 1.-2.
miesto, M.Tarana, 8.A – umiestnenie 1.miesto, ostatní riešitelia: J. Halada – 8.A) - CVČ Čadca
Projekt družobných obcí –vystúpenie detí na Obecnom
úrade (7.A,9.A)

Máj 2014
Výtvarná súťaž – MO SR, Časopis Obrana (zaslané práce
žiakov 4.A triedy)
Vystúpenie SOKOLIAROV (1.r. – 9.r.)
Divadelné predstavenie „Alica v krajine zázrakov“ MASKA
ZVOLEN (1.r. – 4.r.)
MDD ZŠ s MŠ Čierne VK – športová olympiáda: vybíjaná,
jazda na bicykli, šprint na 50 metrov, hod na cieľ, súťaž na
kolobežkách (4.A, 8.A, 9.A)
Jún 2014
Medzinárodný šachový turnaj OÚ Čierne – (dievčatá do 10
r. - D. Cyprichová, 3.A - 2. miesto , dievčatá do 15 r. -E.
Cyprichová, 5.A – 2. miesto)
Cirkus JACKO (1. – 9.r.)
Športovo – vedomostná olympiáda pre žiakov ZŠ Čierne Ústredie
Plavecký kurz pre žiakov 4.A triedy (Plaváreň Čadca)

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ Čierne – Ústredie k 27. 6. 2014
Zákl. škola
Počet žiakov
Počet žiakov

5. roč.
0

8.roč.
1

9.roč.
25

Spolu
26

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
V školskom roku 2013/2014 podali zákonní zástupcovia žiakov
25 prihlášok na stredné školy a učilištia za 9. ročník a 8. ročník.

Deväť rokov školskej dochádzky splnilo 25 žiakov deviateho
ročníka. Všetkých 25 žiakov bolo umiestnených na prihlásené
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stredné školy v prvom kole prijímacieho konania. Okrem nich sa
ešte prihlásila 1 žiačka na bilingválnu obchodnú akadémiu. Našu

prihlásení
prijatí

Gymnázium
1
1

OA, HA
1
1

SPŠ
2
2

SZŠ
1
1

školstvo

školu ukončil aj 1 žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.

PASA
3
3

SOŠ
15
15

DPA
2
2

SPOLU
25
25

Špeciálna internátna stredná škola pre integrované deti – 1 žiak prijatý.

Výsledky externých meraní
Názov
Monitor SJL
Monitor MATEMATIKA

Počet žiakov
24
24

Úspešnosť v %
55, 82%
46, 65 %

Celoslovenský priemer
Celoslovenský priemer

SJL
MAT

62, 00 %
54, 67%

Krúžky na ZŠ Čierne – Ústredie v školskom roku 2013/14
NÁZOV KRÚŽKU
1. Počítačový
2. Slovenský jazyk
3. Ekologický
4. Astronomický
5. Počítačový pre 1. – 4.
6. Florbalový
7. Futbalový
8. Športovo - turistický
9. Zábavná matematika
10. Anglický jazyk
11. Stolný tenis

VEDÚCI
sl. Stráňavová
p. Pagáčová
p. B. Časnochová
p. Gábrišová
sl. Stráňavová
p. Kruták
p. Drastich
p. Vyšlan
p. Oškrobaná
p. Kužmová
p. Drastich

Spolupráca školy a verejnosti
Názov organizácie
OR PZ Čadca
Jednota dôchodcov – Čierne
Materská škola Čierne – Ústredie
Deň Zeme

Druh spolupráce
prednášky o kriminalite mládeže, cyklus prednášok Správaj sa normálne – p. Zlochová / pracovníčka PZ/
kultúrne vystúpenia pre dôchodcov
otvorené hodiny pre deti a učiteľky MŠ
Úprava areálu a okolia školy, čistenie vodných tokov

O žiakoch našej školy vie i široká verejnosť, pretože naši žiaci sa
spolu s učiteľmi prezentujú prípravou drobných darčekov, kultúrnymi programami, prácou na projektoch, vystúpeniami na obecných akciách i v družobných školách, vydávaním školského
časopisu, športovými i vedomostnými súťažami. Mnohokrát zá-

pasíme s časom či únavou, no napriek tomu sa nevzdávame. Za
vynaloženú námahu patrí všetkým SRDEČNÁ VĎAKA.

Vedenie ZŠ Čierne - Ústredie
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MŠ Čierne- Ústredie
Návšteva detí z Materskej školy Čierne – Ústredie na Obecnom úradu v Čiernom
Dňa 24.9.2014 sme sa v rámci témy Obec, v ktorej bývam vybrali
s deťmi na návštevu Obecného úradu v Čiernom. Vo dverách nás hneď
so širokým úsmevom privítal pán starosta obce Ing. P. Gomola. Ako
prvé nám ukázal športové trofeje obce. Dominantou tejto výstavy bola
futbalová lopta posiata podpismi slovenských reprezentantov, ktorú deti
obdivovali najdlhšie. Pán starosta dával tieto trofeje aj kolovať a deti si
ich mohli poobzerať a pokochať sa nielen pohľadom na ne. Minulosť
našej obce pán starosta priblížil cengotom starobylých ovčích zvoncov.
Bodkou za našim programom bola spoločná fotografia a sladká odmena
pre deti.
Za kolektív materskej školy napísala Denisa Liščáková

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Hrozilo obmedzenie, ale našli sme riešenie
Z roka na rok prejavujú rodičia záujem o umiestnenie žiakov našej školy v školskom klube. Zvýšený nárast sme zaznamenali po
zápise druhého septembra 2014 i v dôsledku výstavby diaľnice D3. V snahe dodržať zákon, ktorý striktne určuje počet žiakov počas
rekreačnej činnosti , hrozilo obmedzenie prijatia nových žiakov a vylúčenie niektorých štvrtákov zo školského klubu. Našli sme riešenie. Počas septembra sme posilnili v čase od 13,00 – 15,00 hod. pobyt žiakov v školskom klube o dopravnú výchovu a jazdu na
bicykli. Od októbra budú žiaci v spomínanom čase navštevovať záujmové krúžky ,čím sa vyrieši zdanlivo neriešiteľná prekážka pobytu v školskom klube.
Mgr. Dana Oravcová ZRŠ Čierne – Vyšný koniec

Detská hasičská súťaž,, O pohár riaditeľa školy“ oslavovala desiate výročie
Výbor DHZ Čierne - Vyšný koniec zorganizoval desiaty
ročník detskej pohárovej súťaže, ktorá sa uskutočnila
28.9.2014 na ihrisku U Moravca. Svoju zdatnosť preukázalo 16 žiackych družstiev chlapcov a dievčat. Výbornú atmosféru umocnila účasť pozvaných hostí: za
OV DHZ Marta Balošáková, riaditeľ školy Mgr. Ladislav
Knap, zástupkyňa RŠ Dana Oravcová, predseda komisie mládeže pri OV DHZ Jozef Malík ,vedúci mládeže
v Dolní Lomné pán Truchlík a čestný predseda DO DHZ
Ignác Moravec. Činnosť mladých hasičov je podporovaná finančne zo vzdelávacích poukazov pri ZŠ s MŠ
Čierne –Vyšný koniec/ nákupom pohárov, upomienkových darčekov/ a bezplatným prenajímaním telocvične.
Umiestnenie:
Družstvo chlapcov:
1. miesto a putovný pohár DHZ Staškov
2. miesto DHZ- Čierne - Vyšný koniec
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3. miesto DHZ – Turzovka
Družstvo dievčat::
1. miesto DHZ Zákopčie – Ústredie
2. miesto DHZ Čierne - Vyšný koniec
3. miesto DHZ Stará Bystrica
V závere boli všetci zúčastnení z rúk predsedu DHZ Čierne –Vyšný koniec Františka Malíka ocenení spomienkovým darčekom a
riaditeľ školy Mgr. Ladislav Knap odovzdal spomienkovú plaketu na jubilejný rok. Najväčšie poďakovanie patrí trénerovi Miroslavovi
Malíkovi, ktorý odchoval desiatky zručných hasičov a hasičiek.
Za výbor DHZ Čierne – Vyšný koniec , tajomníčka Mgr. Dana Oravcová

Krúžky v školskom roku 2014/2015 v ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
P.č.

Názov

Deň,hodina

Vedúci

1.

Počítačový, 1.-4.

Pondelok 13,00 -15,00

Mitrengová

2.

Tvorivé hry , 5.r

Pondelok 13,00 -15,00

Mikulová

3.

Zdravotnícky , 5.-9.

Pondelok 13,30 -15,30

Bestvinová

4.

Dejepisný , 5.- 9.

Pondelok 13,30 -15,30

Budošová

5.

Matematický , 9.

Pondelok 13,15-15,15

6.

Matematický , 8.

Utorok 13,15 -15,15

7.

Astronomický , 5. - 9.

Utorok 13,15 -15,15

Miková
Kačeriaková
Koperová
Krutáková

8.

Šachy a počítače 1. – 9.

Utorok 13,15 -15,15

Jurčíková

9.

Futbalový , 4. - 5.

Utorok 13,15 -15,15

Knap

10.

Dramatický, 1. -3.

Utorok 11,15 – 13,15

Oravcová

11.

Cykloturistický , 3. -4.

September - Máj 6 týž.

Oravcová

12.

Futbalový , 1. -3.

Streda 13,15 – 15,15

Kultan

13.

Čitateľský , 1. – 4.

Štvrtok 13,15 – 15,15

Špiláková

14.

Futbalový , 6. -9.

Štvrtok 13,15 – 15,15

Belko

15.

Stolnotenisový, 1. – 9.

Piatok 13,15 – 15,15

Miková

16.

Mažoretky , 1. – 7.

Piatok 13,15 – 15,15

Brnčová

17.

Hasičský 4. – 9.

Nedeľa 13,00 – 15,00

Malík

Materská škola Čierne – Vyšný koniec sa opäť hlási k slovu aj v školskom roku 2014/2015
Po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a nových zážitkov
sme sa opäť stretli v našej materskej škole. Tí, ktorí do materskej
školy chodili, sa vrátili opäť k svojim kamarátom, hračkám, učiteľkám, kuchárkam, školníčke i upratovačke. No veľa bolo
i takých detí, ktoré do našej škôlky zavítali po prvýkrát. Niektoré
nové deti to znášali ľahko, iným prináša adaptácia na nové prostredie problémy a často sa objavili aj slzičky, tie však pomáhajú
osušiť kvalifikované pani učiteľky, ktoré pracujú v troch triedach
s počtom 60 detí. Úsmevom, pohladením a milým prístupom
vyčaríme na tvárach detí úsmev a radosť z pobytu v našej materskej škole. Pani učiteľky pracujú podľa školského vzdeláva-

cieho programu, starajú sa o celostný rozvoj osobnosti detí.
Svedčí o tom aj názov nášho programu „Šťastné, zdravé
a múdre dieťa.“ Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je
rozvinúť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovosociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie
a na život v spoločnosti. Tešíme sa na spoločné školské aj mimoškolské aktivity, s ktorými sa pochválime pred školskou verejnosťou.
Renáta Cyprichová
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kultúra a šport

Vzdelávacie, kultúrno - spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch júl – október 2014
5. júl - Medzinárodný beh priateľstva troch národov
Trojmedzie – II. ročník Goralský maratón

7.7. -13.7. - X. ročník MDT Čierne 2014
X. ročník Medzinárodný detský tábor na Trojmedzí ČIERNE 7. 7.
– 13. 7. 2014
„V trojici na Trojmedzí je úžasné sa spoznávať“
Neuveriteľné, ale už desiatykrát sa stretli deti zo Slovenskej,
Českej a Poľskej republiky, aby spoznali kultúru, reč, tradície,
zvyky svojich najbližších susedov, aby prežili nové dobrodruž-

programe sme našim hosťom priblížili svoje zážitky z X. ročníka
MDT na Trojmedzí, nechýbali ani hymny troch štátov. Oddielové vedúce zo SR: Izabela Bobulová, Janka Šubíková, organizačné zabezpečenie tábora, hlavná vedúca tábora: Iveta Bobulová

12. júl - Finálová Retro zábava Wisla
Vyvrcholenie Fun Retro vo Wisle, kde obec Čierne figurovala ako
partner. Zúčastnili sme sa v retro kostýmoch preteku na starých
lyžiach dňa 1. februára a 3. mája na retro bicykloch. Retro zábava vo Wisle bola spojená s prehliadkou starých automobilov,
hostia sa mohli voziť v dobovom autobuse z minulého storočia.
Nechýbali atraktívne sprievodné podujatia, ako napríklad mliečny bar, čapovanie sódovky, kancelária pre pasovú kontrolu,
diskotéka, retro zábava ...
Akcie sa odohrávali na námestí a v amfiteátri vo Wisle a boli
určené pre širokú verejnosť. Organizátorom podujatia bolo Wislanskie Centrum Kultury. Našu obec reprezentovali: Martina
Kyrisová, Alojz Kyris, Jarmila Putyrová, Peter Putyra.

3. august - Hody na sv. Ignáca Čierne – Ústredie

stvá a spoznali nových kamarátov. Každý rok sa tábor organizuje
v inej krajine. Obec Čierne bola organizátorom pri prvom ročníku
MDT na Trojmedzí v roku 2005.
Od pondelka deti zažili veru všeličo. Zoznámenie, spoločný tanec, štafetové súťaže, výrobu menoviek, názov oddielu až po
Poštu - odkazy milé, premilé... Na Trojmedzí ich vo večerných
hodinách okrem opekačky čakal aj ,,Krst správneho táborníka".
Lesom sa preháňali strašidlá, obesenec ukazoval správnu cestu,
neznámy muž blúdil po lese, prechádzka Bielej pani, lesných
žienok a nahnevaného vojaka - poriadne dvíhali adrenalín nastávajúcim správnym táborníkom. Druhý deň bol turistický. Výstup na Hrčavu, Gírovú, Studeničné a späť. Výborný obed na
chate Studeničné, bazén, volejbal, vedomostná súťaž a večer
diskotéka. Na stredu zostalo precvičovanie slovenskej, českej a
poľskej hymny, nácvik programu na sobotňajšiu Slávnostnú
akadémiu, výlet do Čadce, návšteva galérie, plavárne.
V neposlednom rade bola zaujímavá tiež výroba krásnych klobúkov, večer stretnutie so psovodom a prevážanie sa na kolobežkách. V piatok boli deti na celodennom výlete, počas ktorého
stihli Orloj v Starej Bystrici, hrad Strečno, prezreli si drevenú
dedinku Paseka pod hradom a tešili sa aj z nákupov v Žiline.
V týchto dňoch prebiehala výtvarná súťaž, výroba šperkov
a príveskov z fima, olympiáda vo vybíjanej a štafetových súťažiach a pre najlepších táborníkov každý večer Trikva
s atraktívnymi odmenami. Navštívila nás aj pani redaktorka
z rádia Regina. V sobotu 12. 7. 2014 o 17.00 hodine sa konala
Slávnostná akadémia za účasti pozvaných hostí. V spoločnom

Hodové slávnosti v našej obci už tradične začali slávnostnou
svätou omšou v Kostole sv. Ignáca z Loyoly. Stánkový predaj,
hodové atrakcie a kultúrny program sú neoddeliteľnou súčasťou
našich hodov.
Príjemný kultúrny zážitok si mohli spoluobčania vychutnať pri
vystúpení ľudovej hudobnej skupiny Grúň, pri piesňach Dominiky
Moravcovej, folklórneho súboru Račan z Oščadnice a speváckej

legendy Pavla Hammela v hudobnom doprovode s gitaristom
Jurajom Burianom.

19. – 23. august - Talent v akcii
V tomto termíne sa desať detí z Čierneho zúčastnilo na tábore
Zaži – pod názvom Talent v akcii, ktorý bol hradený
z prostriedkov Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou IUVENTA,
financovaného z Európskeho sociálneho fondu.V prekrásnom
prostredí hotela Piatrova vo Vrútkach spolu 70 detí zo Žilinského
kraja prežilo päť nezabudnuteľných dní, ktoré pre ne pod vede-
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23. augusta 2014 sa konal už VI. ročník spoločného stretnutia v
slovensko - česko - poľskom pohraničí na Trojmedzí spojený so
svätou omšou. Eucharistia na Trojmedzí sa konala pod patronátom biskupa Žilinskej diecézy Mons. Tomáša Galisa, biskupa
Bielsko – Źywieckej diecézy ordynariusza Romana Pindela,
biskupského vikára Ostravsko – Opavskej diecézy Mgr. Adama
Ruckiho. Po svätej omši nasledoval kultúrny program.

obce Čierne Pavol Gomola. Naše súťažné družstvo sa zúčastnilo
10 rôznych súťažných disciplín (Prekvapenie pre starostov, Hod
kriketovou loptičkou, Vendryňský kotár, Prešlapovanie na prepravkách, Smogová rally, Beh s traktorovou pneumatikou, Hod
kuchynským náradím, Preťahovanie lanom, Slalom rozbúrenou
Vendryňkou, Moderný štvorboj). Pre jednotlivcov a ostatnú zúčastnenú širokú verejnosť boli pripravené ďalšie dve súťažné
disciplíny. Naša obec Čierne sa umiestnila na peknom 3. mieste
z 5 zúčastnených obcí. Všetkým zúčastneným, ktorí reprezentovali našu obec na tomto športovom podujatí, by sme chceli srdečne poďakovať a zablahoželať im k ich dosiahnutému úspechu. Tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí prišli povzbudzovať
našich súťažiacich. Zároveň ďakujeme našej partnerskej obci
Vendryně za pozvanie na túto krásnu olympiádu a príjemne
vytvorenú športovo-zábavnú atmosféru.
Mária Stráňavová

29. august

18. september

70. výročie SNP - pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku
padlých.

Divadelné predstavenie martinského divadla pod názvom Ako
išlo vajce na vandrovku pre žiakov ZŠ Čierne – Ústredie
v anglickom jazyku v sále kultúrneho domu.

ním vyškolených pracovníkov s mládežou zabezpečila
a zorganizovala IUVENTA.
Tábor bol určený pre ľudí pracujúcich s mládežou, ktorí majú
záujem rozvíjať svoje schopnosti, tvorivosť, sociálne zručnosti a
prácu v kolektíve. Za obec Čierne sa projektu zúčastnila Iveta
Bobulová.

23. august - slávnostná svätá omša na Trojmedzí – VI.
ročník

6. september - Olympiáda partnerských obcí Vendryně
2014
Dňa 6. 9. 2014 sa súťažné družstvo z našej obce Čierne zúčastnilo na Olympiáde partnerských obcí vo Vendryni. Toto podujatie
sa konalo ako jedna z aktivít v rámci projektu: Poznávame krásy
spriatelených obcí Čierne – Vendryně (kód projektu: Z
241052004201). Projekt je spolufinancovaný z finančných pros-

18. september - Čierne a jeho história
Pod týmto názvom pripravila Príspevková organizácia TES Čierne odbornú prednášku o obci Čierne od jej prvých písomných
zmienok až po druhú svetovú vojnu s pracovníkom KM v Čadci
Mgr. Martinom Turócim. Prednáška, ktorá sa uskutočnila vo
štvrtok 18.9. 2014, bola spojená s čítaním zo zápisov obecných
kroník. Veľmi poučný a zaujímavý návrat do minulosti, pripomenutie krásnych zápisov o histórii našej rodnej obce, obyvateľoch
- od najstaršieho kronikára pána Ignáca Jančára, bolo nezabudnuteľným zážitkom v podaní terajšej kronikárky pani Boženy
Časnochovej. Poslucháči sa dozvedeli o osobnostiach žijúcich
v našej obci, ako vznikol názov našej obce, kedy bol postavený
prvý kostol, prvá hradská cesta, prvá škola, prvý poštový úrad,
prvá železničná stanica ...
Ďakujem všetkým pozvaným hosťom za účasť na podujatí: Jednote dôchodcov Slovenska, FS Ozvene, žiakom zo ZŠ Čierne –
Ústredie, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a ich pedagógom.
V programe vystúpili: recitácia básne - Viera Čarnecká, FS
Ozvena.

20. september

triedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je realizovaný
v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Našu obec reprezentovalo v jednotlivých súťažných disciplínach týchto 15 statočných a oddaných súťažiacich, ktorí zo seba v jednotlivých súťažných disciplínach vydali všetky sily, a tak športovo bojovali za
našu obec: Laura Kullová, Klaudia Čanecká, Dominika Gavláková, Kristián Kulla, Ján Ondrúšek, Vierka Čarnecká, Božena Časnochová, Iveta Bobulová, Mária Stráňavová, Ján Dej, Jozef Dej,
Miroslav Kubica, Miroslav Urbánek, Rudolf Jantulík a starosta

Dňa 20. septembra 2014 sa v našej obci uskutočnil XV. ročník
turistického pochodu cez tri štáty Európy a stretnutia turistov na
Trojmedzí. Toto stretnutie sa konalo v rámci projektu: „Poznávame krásy spriatelených obcí Čierne - Vendryně" (kód projektu:
Z 2241052004201). Projekt je spolufinancovaný z finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.
Tento krásny turistický pochod sa koná v našej obci každoročne,
pričom tento rok to bol jeho jubilejný XV. ročník. Organizátorom
tohto turistického podujatia je predovšetkým miestny turistický
klub AHA Čierne v spolupráci s obcou Čierne. Trasa turistického
pochodu viedla cez tri štáty Európy. Vychádzalo sa zo slovenskej
obce Čierne, pokračovalo sa cez českú obec Hrčava
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k Trojmedziu. Od Trojmedzia trasa viedla do poľskej obce Jaworzynka a z nej sa pokračovalo naspäť do obce Čierne
k nedávno postavenému a otvorenému turistickému prístrešku,
ktorý bol vybudovaný taktiež v rámci uvedeného projektu a bol
spolufinancovaný z finančných prostriedkov ERDF. Turistického
pochodu sa zúčastnili turisti z našej obce Čierne, z okolitých obcí
a miest a z partnerskej obce Vendryně. Cestou sa k nám popridávali ďalší a ďalší nadšení turisti, ktorí mali v rámci tohto krásneho pochodu možnosť spoznať a pokochať sa nádhernou prírodou troch krajín. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tiež miestnemu turistickému klubu AHA za spoluorganizáciu tohto stretnutia.
Mária Stráňavová

kultúra a šport

v Prírodovednom múzeu v Budapešti. V roku 2010 ju Lesoochranárske zoskupenie VLK obnovilo. Obec Čierne je jej 15 zastávkou. Doposiaľ pri jej obnovenom putovaní prešla celým Slovenskom, od východu na západ i od severu na juh: Rajec, Žilina,
Ivanka pri Dunaji, Bratislava, Piešťany, Moravské Lieskové,
Martin, Stropkov, Hanušovce nad Topľou, Snina, Kežmarok,
Medvedzie – Tvrdošín, Svit, Nové Zámky.
Obec Čierne, príspevková organizácia TES Čierne vás srdečne
pozýva na túto výstavu, ktorá je nainštalovaná v Obecnej knižnici

1. - 31. október - Putovná výstava fotografií DIVOČINA
ZACHRÁNI SVET
Výstava Divočina zachráni svet je špecifická svojím poslaním,
výpoveďou aj fotografiami. Lesoochranárske zoskupenie VLK
ňou rozpráva o lese. V tomto príbehu má každá fotografia so
sprievodným textom svoje pevné miesto. Úvod výstavy návštevníkov oboznamuje s rozdielmi medzi umelým a prirodzeným
lesom. Séria fotografií poukazuje na rozmanitosť prirodzeného
lesa a jeho živých i neživých častí, bez ktorých by les nebol
lesom. Les totiž netvoria len stromy, ale je to zložité spoločenstvo, v ktorom sú všetky jeho časti rovnako dôležité a navzájom
veľmi úzko poprepájané. Hmyz, vtáky, rastliny, huby i veľké
cicavce v lese istým spôsobom spolupracujú. Z nesmierneho
množstva prvkov v lese a ich vzájomných prepojení – väzieb,
človek pozná len nepatrné množstvo. Napriek tomu však ľudia
pristupujú k lesu veľmi necitlivo až bezohľadne. Výstava poukazuje na zničujúce zásahy človeka, ktoré znižujú vodozádržnú
schopnosť krajiny a výsledkom sú povodne a odplavená pôda
v čase lejakov a vysušená krajina v období bez zrážok. Les
prestáva byť naozajstným lesom. Ostáva ním len na lesníckych
mapách a v lesníckych štatistikách. Záver výstavy približuje
niektoré aktivity Lesoochranárskeho zoskupenia VLK dlhodobo
zamerané na záchranu prirodzených lesov. Od sadenia stromčekov a osádzania búdok pre sovu dlhochvostú, cez aktívnu
ochranu vzácnych lesných území, až po vytváranie siete evolučných lesov prostredníctvom vzniku súkromných prírodných rezervácií, prenájom lesov, podávanie návrhov na rozširovanie
existujúcich rezervácií i presadzovanie návrhov na vyhlasovanie
cenných území za nové prírodné rezervácie. V minulom storočí
výstava putovala niekoľko rokov po SR a ČR a bola dokonca aj

v Čiernom do konca októbra a je sprístupnená širokej verejnosti
vždy v pondelok, stredu a piatok od 8.00 – 16.00 h.
Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková organizácia
TES Čierne

PRIPRAVUJEME Z KULTÚRY OKTÓBER – DECEMBER 2014
Október - Mesiac úcty k starším
Stretnutie dôchodcov v sále KD v Čiernom spojené s kultúrnym
programom a posedením. V programe vystúpia: deti zo základných škôl a FS Ozvena.

7. november
Divadelné predstavenie DSJP z Čadce Ako išlo kysucké vajce
do sveta v sále kultúrneho domu v Čiernom.

Kto by nepoznal klasickú rozprávku o smelom vajci, ktoré sa
vyberie na vandrovku a spolu so svojimi kamarátmi - zvieratkami,
premôže nebezpečných zbojníkov. Témy ako: túžba spoznávať
nové veci, získavať skúsenosti, zažívať dobrodružstvo, sú prítomné aj v tomto divadelnom predstavení. Autor scenára, Vlado
Mores, išiel však vo svojej hre o niečo ďalej. Klasický príbeh
túžby po poznaní zasadzuje do modernej súčasnosti, pričom
pranieruje aktuálne problémy dnešnej doby, ako je konzumiz-
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mus, komercionalizácia, kariérizmus, závislosti ...Jeho situáciám
nechýba ironicko-sarkastický podtón, niekedy absurdnosť či
v závere hry istá dezilúzia, respektíve nastavené zrkadlo divákovi. V hre je však aj množstvo pozitívnych prvkov, ako láska,
priateľstvo, chuť niečo dosiahnuť, pomáhať iným. Významnou
zložkou inscenácie sú hudba a piesne. Vstupné: 2,- €

november

kultúra a šport

Spoločné stretnutie občanov troch krajín na Trojmedzí a uvítanie
Nového roka. Podujatie je jednou z aktivít spoločného projektu
našej obce s obcou Vendryně: „Poznávame krásy spriatelených
obcí Čierne – Vendryně“ (kód projektu: Z 2241052004201).
Iveta Bobulová, kultúrny pracovník Príspevková organizácia
TES Čierne

Uvítanie novorodeniatok do života.

Zmena

6. december - Mikulášska párty

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.

Na ktorú určite zavíta aj Mikuláš. Pre deti bude pripravené divadelné predstavenie v podaní divadelno-improvizačného súboru
Kapor na scéne, pre dobré deti balíčky od Mikuláša, tradičné
rozsvietenie stromčeka, diskotéka a občerstvenie aj pre dospelých.

31. december - VI. ročník – Uvítanie Nového roka na
Trojmedzí

podujatí

vyhradená

!

Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete
na stránke www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka – predseda klubu,
kontakt: 0915 183 410) .

Obecná knižnica v Čiernom
Otváraca doba Obecnej knižnice v Čiernom:
pondelok
streda
piatok

8:00 - 11:00,
8:00 - 11:00,
12:00 – 16:00

12:00 - 16:00
12:00 - 17:00

Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh
i časopisov (Fifík, Bravo, Zornička, Kamarát, Život, Kysuce, Nový
čas, Bývanie).
Knižný fond je neustále dopĺňaný novými titulmi pre deti i dospelých. Od začiatku tohto roka pribudlo vďaka nákupu a darom 75
kusov nových kníh.
Zápisné pre deti je: 0,50 €, študenti: 1 €, dôchodcovia: 1 €, dospelí: 1,50 €.
Okrem toho môžete v knižnici využiť i služby internetu a zhotovovanie čiernobielych fotokópií.
Upozornenie pre všetkých čitateľov:
Prosím všetkých čitateľov o vrátenie dlhodobo vypožičaných
knižných titulov do 12.11. 2014. Po tomto termíne Vám bude
zaslaná upomienka s peňažnou pokutou.
Cena za upomienku č. 1 .......... 1,50 €
upomienka č. 2 .......... 2,50 €
upomienka č. 3 .......... 3,50 €
Obecná knižnica vyradzovala knihy z dôvodu fyzického opotrebovania a zastarania, ktoré si občania môžu odkúpiť za symbolickú cenu (0,20 € za kus) od mája do septembra 2014.
Zvyšok bude darovaný neziskovej organizácii Strom poznania
a našim spoluobčanom v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Čiernom.

Vzdelávacie
v Čiernom

podujatia

Obecnej

knižnice

Každý pondelok aj v tomto školskom roku 2014/2015 je pre žiakov oboch základných škôl pripravená zábavno-vedomostná
súťaž KOLOTOČ. Stačí sa len pravidelne v pondelok poobede
zastaviť v Obecnej knižnici, vyplniť čo najviac správnych odpovedí na desať otázok. Okrem získania vecnej odmeny si určite
rozšírite svoje vedomosti. A o to ide!
V prvom kole KOLOTOČA vás súťažilo v pondelok 8.9. 2013
spolu 24. Začíname sa rozohrievať, verím, že počet súťažiacich
sa bude iba zvyšovať.
Najviac správnych odpovedí a vecnú odmenu získali:
z prvého stupňa: Viktória Ganderáková zo 4. A zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec,
z druhého stupňa: Nela Najdeková zo 6.A ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec.
Septembrové druhé kolo Kolotoča bolo úspešné pre Alexandru
Hajtmanovú z 3.A a Petru Lackovú zo 7.A zo ZŠ Čierne – Ústredie, ktoré mali v tomto kole najväčší počet správnych odpovedí.
Tento pondelok 22.9. 2014 vás súťažilo rovných tridsať.

Obecná knižnica v Čiernom pripravuje:
- exkurzie, besedy, vedomostné a výtvarné súťaže pre svojich
čitateľov,
- počas celého mesiaca október si môžete v Obecnej knižnici
prezrieť celoslovenskú putovnú výstavu Divočina zachráni svet
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/spolu 63 fotografií, ktoré ukazujú nielen krásu prirodzeného
lesa, ale aj necitlivý a bezohľadný prístup ľudí k lesu, prírode/,

kultúra a šport

- na mesiac november v spolupráci zo SNK v Martine putovnú
výstavu pod názvom Rozprávková krajina Vítězslavy Klimtové.

Literárne okienko
Vybrané tituly nových kníh v našej knižnici

Beletria pre dospelých
Malo to zmysel, David Menasche
Kniha Malo to zmysel prináša odvážny a inšpiratívny príbeh o
učení, láske a odkaze. Nastoľuje otázku, na čom v živote naozaj
záleží.
Aj ja teba, Maxim E. Matkin
Maxim E. Matkin je slovenský autor píšuci pod pseudonymom.
Nemieni sa ho vzdať. Matkin vie o vzťahoch, o láske, o sexe
a o tajomstvách svoje. Žije v dnešnom zrýchlenom svete, a keď
nestíhame, ukazuje nám, čo stojí zato vidieť, urobiť, povedať.
Niekedy stačí poznať len tri slová: aj ja teba.
Chlapec na drevenej debničke, Leon Leyson
Neobyčajný príbeh človeka, ktorý ako malý chlapec vďaka vlastnej odvahe a nezvyčajnej ľudskosti prežil besnenie nacistov
v okupovanom Poľsku.
Syn pána sirôt, Adam Johnson
Autor získal v roku 2013 za tento román prestížnu Pulitzerovu
cenu. Šokujúci príbeh mladého človeka v totalitnom režime Severnej Kórey plný dobrodružstva, krutosti a napätia, ale aj nekonečnej a obetavej lásky.

Pre detských čitateľov
Tom Gates – Všetko fičí podľa plánu (tak trochu), Liz Pichon
Bláznivý Tom Gates sa vracia v treťom pokračovaní svojich
dočarbaných denníkov a zdá sa, že všetko fičí podľa plánu (tak
trochu). Zasa sa začala škola, no nie je to až také zlé. Blíži sa
športový deň, školský trh a Tomove narodeniny. A čo je ešte
lepšie, jeho otrasná sestra Delia sa nechce zúčastniť žiadnej
z týchto akcií! Babka Mavis sa vyhráža, že mu upečie narodeninovú tortu - len to nie!...
Ako skrotiť drzú Soňu, Jiří Holub
Všetko bolo u nás v Žabykláčove úplne v poriadku, kým k nám
neprišla Drzá Soňa. Sme malé mestečko a naša babka hovorieva, že tu vidí do taniera každý každému. Máme jedno námestie,
radnicu, na vŕšku hrad a našu slávnu školu. Práve tam chodím
ja, Čalabúnová, Žuvačková, Vreteno alebo slabinger Vášnivý a
všetci sme žiakmi piatej triedy. Nie je nás veľa, asi pätnásť, pretože ako hovorím, Žabykláčov je malé mestečko medzi kopcami
a lesmi, a je dosť možné, že ste o ňom nikdy nepočuli. Učitelia
nás veľmi radi nemajú, vraj všetci skončíme v polepšovni, ale my
si to nemyslíme. Možno trošku hneváme, ale kto nie? A tak

vlastne viete všetko potrebné - v Žabykláčove sa jednoducho
rozpútala vojna piatakov proti prísnej pani učiteľke. Aj keď to
občas vyzerá, že je to úplne naopak. V každom prípade príhody
detí, rodičov aj učiteľského zboru, ktoré sa stali počas druhého
polroka v jednej malej základnej škole, vám prinesú veľa zábavy
a inšpiráciu pre vaše vlastné huncútstva.
Knihu ilustroval vynikajúci slovenský ilustrátor Juraj Martiška.
Škriatok Bystrík, Carlos Busquets
V tejto krásne ilustrovanej knižke nájdete 4 milé príbehy Škriatka
Bystríka, ktorý pomáha riešiť problémy svojich lesných priateľov.
Bum do pníka!, D. Dragulová – Faktorová
Humor, vtip, zvraty, prekvapenia a minipríbehy - to všetko
v básňach, ktoré možno nielen čítať, recitovať, dramatizovať, ale
aj spievať a hrať, pretože nechýba ani ich zhudobnený variant.
Exoti: Nulová tolerancia, Michael Fry
Ďalšia séria Exotov! Zlá správa: v škole sa objaví nová baba a
chce Nickovi ukradnúť kamošov. Horšia správa: keď sa Nick
pokúsi brániť, dočasne ho vylúčia zo školy.

Odborná literatúra
Telo ako posilňovňa, Mark Lauren
Využite vlastné telo na jeho vytvarovanie podľa svojich predstáv!
Doteraz neexistuje podobná kniha. Roky a roky – od olympijských športovcov z antického Grécka až po dnešné jednotky
špeciálnych operácií − tie najlepšie fyzicky vybavené bytosti sa
nespoliehali na fitnes centrá vo svojich mestách alebo na činky
doma.
„Čo ak vám poviem, že už dávno máte ten najdokonalejší posilňovací prístroj, aký kedy bol vytvorený? Svoje vlastné telo.“
Tréner elitných jednotiek špeciálnych operácií ponúka rafinovane
jednoduchý program na dosiahnutie skvelej formy, program
s rýchlymi výsledkami, kedykoľvek realizovateľný.
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecná knižnica
v Čiernom, kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk
Chcete pomôcť?
Zbierame vrchnáčiky z PET fliaš. Stačí, ak ich budeš nosiť
do Obecnej knižnice. Tvoja nezištná pomoc, ktorá ťa bude
stáť len tú námahu priniesť vrchnáčiky z umelohmotných
fliaš do našej Obecnej knižnice – pomôže tým, ktorí to potrebujú na zakúpenie rehabilitačných pomôcok.
Ahoj, vaša knihovníčka
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spoločenská rubrika

Za obdobie júl – september 2014
Manželstvo uzatvorili...
v obci Čierne:
Jovan Trenchovski – Lenka Mešťanová, Peter
Krella – Marta Gomolová, Michal Capek – Terézia
Matysová, Stanislav Gajdica – Jana Čimborová,
Rudolf Jurga – Zita Remišová, Martin Kužma Gabriela Jurgová, Stanislav Matys – Anna
Vojtušová, Martin Fikoczek – Lenka Majchráková
mimo obce Čierne:

Prišli na svet...
Richard Baroňák, Pavol Tatarka,
Michaela Klužáková, Michal Legerský,
Richard Tatarka, Matúš Hlúšek, Ester
Házyová, Lukáš Gelačák, Diana
Kullová, Dávid Fonš, Tobias Ježík,
Sandra Žideková, Matúš Vorek, Lilien
Urbaníková, Sára Kubicová

Tomáš Vyšlan – Martina Kuricová,
Pavol Jurica – Katarína Švaňová,
Martin Štetiar – Jana Durstinová

Navždy nás opustili...
Katarína Gomolová, Katarína Padyšáková, Pavel Priečko, Jozef Findura,
Štefánia Čepcová, Verona Padyšáková, Verona Bulavová, Ján Vyšlan,
Bruno Grochal, Milan Benko, Alojz Gelačák, Magdaléna Gelačáková,
František Grochal, Tomáš Kužma

Naši rodáci
MUDr. Jozef Cyprich, CSc.
V našom ďalšom čísle čierňanského občasníka ČAS vám chceme priblížiť život ďalšieho významného človeka, ktorým je
MUDr. Jozef Cyprich, CSc. Narodil sa 30. 3. 1941 vo Svrčinovci. Absolvoval lekársku fakultu na Karlovej univerzite
v Prahe. Od roku 1972 pracoval v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe na traumatologicko-ortopedickom oddelení, pričom 15 rokov tu pôsobil ako primár. Jeho odborným zameraním je traumatológia pohybového aparátu umelých náhrad
veľkých kĺbov. Počas svojej dlhoročnej praxe napísal veľké množstvo odborných článkov, ktoré publikoval v domácej
a zahraničnej odbornej literatúre. Rozšíril a zdokonalil operatívu náhrad panvového kĺbu a zaviedol na pracovisku aj implantáciu totálnych náhrad kolenného a ramenného kĺbu.
K jeho zásluhám patrí i získanie nových spolupracovníkov z pražských ortopedických kliník, ktorých príchod viedol
k rozšíreniu celkového spektra ortopedických výkonov a rozvoj traumatológie pohybového aparátu. Po roku 1989 sa pod
jeho vedením podarilo vytvoriť moderné pracovisko na európskej úrovni. Skúsenosti jednotlivých pracovníkov oddelenia
získané na zahraničných stážach, kongresoch a seminároch v Európe i USA sa podarilo prevádzať do dennej praxe oddelenia.
Na záver tomuto významnému človekovi nášho regiónu MUDr. Jozefovi Cyprichovi, CSc. želáme pevné zdravie
a ďakujeme mu za jeho odborné skúsenosti a pomoc v oblasti zdravotníctva.
Ing. Mária Stráňavová
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1.svetová vojna (pokračovanie...)
Obecná kronika nám poskytuje viaceré bližšie skutočnosti o 1.
svetovej vojne. Sú v nej zaznamenané rozpravy jednotlivých
čierňanských vojakov, ktorí mali to šťastie a vrátili sa do svojej
rodnej domoviny. V tomto článku uvádzame niektoré úryvky
z rozprávania čierňanských vojakov, ktorí bojovali v 1. svetovej
vojne.
Jozef Širanec, ktorý narukoval, absolvoval 37 útokov proti
armáde cárskeho Ruska. Prekonal týfus i ťažké zranenie oboch
nôh. Čatára Eduarda Staša na fronte trafila do pravého ramena
guľka. Po liečení vstúpil do vojenskej polície, kde chytal
dezertérov a odvádzal ich k vojenským súdom. Vojak Jozef
Gomola sa zo zajatia na Sibíri dostal domov až na Turíce v roku
1922. Príslušník cisárskej a kráľovskej armády Anton Baláž,
ktorý narukoval 7. októbra 1914 do Trenčína, spomína, že bol na
ruskom a talianskom fronte. Dostal sa do zajatia a vrátil sa na
Vianoce v roku 1918. Ďalší rodák, ktorý sa dostal do ruského
zajatia pri obci Cârlibaba v dnešnom Rumunsku, bol Július
Malovec, ktorý spomínal: „Kozáci nás viedli do Černovíc
a hrozne sme vystáli, ešte aj naše lietadlo nás prenasledovalo.
Kozáci nás bili a nadávali nám: ,Vy sukyne svine! Vy vrahy! Vy
Maďari, vy ubíjali naše bratry!ʻ “ Zo zajatia sa dostal až v roku
1918 po podpise tzv. Brestlitovskej mierovej zmluvy
s boľševickým Ruskom.
Nie všetci však mali to šťastie, aby sa po vojne vrátili späť do
vlasti, rodnej krajiny a domoviny, kde by znova videli svojich
blízkych. Mnohí z nich našli smrť vo vzdialených kútoch Európy.
Ján Malovec (syn čierňanského mäsiara) padol 18. júna 1918
počas bojov na talianskom fronte (na talianskej rieke Piava).
Mínová strela mu rozpárala prsia. Jeho veliteľ spomínal, že keď
zomieral v bahne, stihol ešte zašepkať: „Zbohom, doma.“ Jozef
Štetiar bol jediným vojakom z našej obce, ktorý bojoval v radoch
rakúsko-uhorského námorníctva. Žiaľ, ani on sa domov nevrátil.
Mnohí vojaci boli zajatí a následne vstupovali do
československých légií. Aj po rokoch sa vojakom vybavovali
príšerné zážitky. Mnohí z vojakov, ktorí prežili a vrátili sa do
svojich domov, odmietli pre hrôzostrašné spomienky rozprávať
o vojne. Anton Širanec s hrôzou spomínal na jeden bodákový
útok. Aby prežil a zachránil si svoj holý život, zahrabal sa do
mŕtvol kamarátov, zatiaľ čo nepriatelia bodali do tiel a skúšali, či
sú rakúsko-uhorskí vojaci naozaj mŕtvi. V noci sa pomaly odplazil
k vlastným líniám. Pred očami mal obraz okolitých stromov, ktoré
boli prevŕtané guľkami. Krajina bola mŕtva. Tí, ktorí mali šťastie
a prežili, mali strašné spomienky z bojísk a väčšinou mali
chatrné a podlomené zdravie. Michal Gomola spomínal aj po
rokoch na ukrutný hlad, ktorý zažil v zajatí. Po nociach sa plazil
po zemi a hľadal šupky zo zemiakov či staré jablká, aby si aspoň
na chvíľu utíšil hlad. Čierňanský kronikár spomína i nový druh
zbrane, ktorý zabíjal nečakane a zákerne. Novým druhom anjela

smrti vtedajšej doby bol plyn, gáz, ktorý vyhasínal život z očí na
tvárach spiacich vojakov. Smrtiaca vlna sa valila príšerne na
pokojne spočívajúcich vojakov a tým najtichším objatím ich
preniesla do ríše večného pokoja. Bol to tichý a zároveň
najkrutejší výmysel ľudského mozgu.
Kronikár ďalej spomína: „Každý, kto bol doma, videl, ako
prichádzajú vlaky ranených: nohy, ruky, hlavu, plece a prsia
obviazané. Nemocnice sa plnili zo dňa na deň viac a viac. Školy
tiež začali slúžiť tomuto účelu.“ Kostolné zvony, ktoré predtým
zvolávali veriacich na bohoslužby, tavili a získaný kov používala
armáda na výrobu kanónov. Viac ako štyri roky trvajúce
besnenie spôsobilo hospodársku katastrofu. Obyvatelia živorili.
Najhoršia situácia bola na dedinách, kde zostali najmä deti, ženy
a starci. O polia sa nemal kto starať, potraviny i šatstvo boli
čoraz drahšie a nekvalitnejšie. Iné to nebolo ani v našej obci.
Ľudia pocítili zúfalosť a živorenie. Ceny potravín
niekoľkonásobne stúpli. Obyvatelia nemali čo jesť, hospodárske
zvieratá zase dostávali nekvalitné žrádlo, boli vychudnuté
a nevládali. Deti trpeli podvýživou a zomierali...
Vojna, resp. vojny, ktoré vypukli z akéhokoľvek dôvodu, sú
tmavými miestami v dejinách. Dopady 1. svetovej vojny boli
katastrofálne. Ľudia nemali čo vložiť do úst, mestá a obce boli
zničené, šírili sa rôzne nákazy, epidémie (rok po skončení 1.
svetovej vojny – v roku 1919 prepukla v Európe veľká chrípková
epidémia, ktorej podľahli ďalšie milióny ľudí). Okrem týchto
dopadov mala vojna za následok i duševné a psychické dopady.
Mnoho mužov, ktorí sa zúčastnili bojov na frontoch, sa
nedokázalo včleniť do spoločnosti. Kto raz prežil vojnu ako vojak
na fronte, z vojny sa vrátil ako úplne iný človek, než bol pred
ňou. To, čo tam zažili, nemohlo ich nepoznačiť na celý život.
Každý deň bojovali o svoje vlastné životy pre záujmy vyšších
kruhov. Každý deň sa pozerali, ako niekto zomiera. Každý deň
boli zoči-voči smrti. Mnohí nemali čo jesť, stali sa mrzákmi na
celý život, mnohé rodiny stratili svojich synov, dcéry, rodičia
svoje deti a deti svojich otcov. Toto sú len niektoré z dôsledkov,
ktoré priniesla 1. svetová vojna so sebou (resp., ktoré prináša
každá vojna so sebou). Z týchto dôsledkov vyplýva veľké
utrpenie miliónov ľudí a rodín. Ešte viac sa potvrdzuje, že každá
vojna je vždy až posledným riešením a je zbytočná, pretože v nej
zomierajú milióny nevinných ľudí, ďalšie milióny zostávajú po
vojne nešťastnými. A okolnosti, ktoré vyvolali vojnu, sa považujú
za absurdné. Nech MIER zavládne na celej Zemi.
Na záver citát na zamyslenie:
D. Néhrú: „Každá vojna sa skončí rokovaním. Prečo nerokovať
hneď!“
Ing. Mária Stráňavová
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Pamätník 1. svetovej vojny
V našej obci sa nachádza pamätník, ktorý bol postavený na
počesť vojakom padlým v 1. svetovej vojne. Tento pamätník bol
postavený obcou. Veľkú zásluhu na jeho výstavbe majú občania
a predovšetkým vtedajší okresný náčelník Dr. Vojtech Kállay,
ktorý venoval 10 000 korún z okresných prostriedkov po tri roky.
Podstavec pod pomník bol vyhotovený z čierňanského pieskovca
nalámaného v „Kropoči“. Sochu vyhotovil sochár a kamenár
Josef Vít z Konecchlumí u Jičína. Najskôr pamätník stál pri
hradskej ceste oproti vtedajšiemu hasičskému skladu. Dňa 19.
júna 1932 (vtedy bola pekná slnečná nedeľa) bol pamätník
slávnostne odhalený. Čierňania prichystali peknú slávnosť: zraz,
svätá omša, sprievod, rečnenie, pekné spevy, básne, odhalenie,
posviacka, prívety hosťov a pod. Deti, dievky, mládenci (niektorí
išli aj na koňoch), ženy, chlapi boli sviatočne oblečení,
vyparádení, bola to veľká sláva. Našla sa i slza v oku, keď rečník
spomínal strasti vojnových čias, utrpenia vojakov na fronte, biedy
domova, plač vdov a sirôt... Prítomní si pripomenuli smrť svojich
bratov i otcov. Zazneli i tieto rečníkove slová:
„...pomník tento, jako prosiaca dlaň bude sa dvíhať
k Všemohúcemu a volať vrúcnu modlitbu: Odvráť mor, hlad
a vojny, daj myseľ spokojnú!“
Neskôr sa obec z úcty k týmto ľuďom rozhodla pamätník
premiestniť do tichšej zóny, na dôstojnejšie miesto, ktorým sa
stal park pri Kostole svätého Ignáca z Loyoly.

V súčasnosti prebieha reštaurovanie tohto pamätníka vzhľadom
na to, že je vytvorený z náchylného pieskovca, na ktorý výrazne
vplývajú poveternostné podmienky.
Naša obec sa zapojila do grantového programu s názovom
Región kultúrne 2014, ktorý bol vyhlásený Nadáciou Pontis
v spolupráci s Nadačným fondom Kia Motors Slovakia. V tomto
grantovom programe sa naša obec uchádzala o podporu pri
záchrane
a reštaurovaní
pamätníka 1. svetovej
vojny. Nadačný fond Kia
Motors Slovakia v Nadácii
Pontis v programe Región
kultúrne 2014 prerozdelil
finančné prostriedky vo výške 51 987,14 eur. Do programu prišlo
spolu 49 žiadostí a hodnotiaca komisia rozhodla o podpore 22
projektov, medzi ktorými bol i náš projekt s názvom: Oprava
pamätníka 1. svetovej vojny. Pamätník bude teda zreštaurovaný
z finančných prostriedkov získaných v rámci tohto grantového
programu. Týmto chceme poďakovať hodnotiacej komisii, ktorá
sa rozhodla podporiť náš projekt, a tak nám umožnila opraviť
a zreštaurovať túto krásnu
pamiatku, ktorá zdobí našu
obec viac než 80 rokov.

Projekt: „Poznávame krásy spriatelených obcí Čierne – Vendryně“
Obec Čierne v spolupráci s českou partnerskou obcou Vendryně
spoločne implementujú projekt s názvom: „Poznávame krásy
spriatelených obcí Čierne – Vendryně“ (kód projektu:
Z 2241052004201). Tento projekt je spolufinancovaný
z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a je realizovaný v rámci Operačného programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013.
Obec Čierne je vedúcim partnerom projektu a obec Vendryně je
hlavným cezhraničným partnerom. Celý projekt pozostáva
z dvoch častí: investičnej a neinvestičnej časti. V rámci
investičnej časti bol v obci Čierne postavený turistický prístrešok
v oblasti Čierne – Polesie a 6 informačných tabúľ
rozmiestnených na príslušných miestach po obci. Okrem toho
bude vytvorený stolový kalendár a turistické nálepky. V obci
Vendryně v rámci tohto projektu boli prevedené terénne úpravy
chodníkov a vybudovali sa turistické odpočívadlá, zostrojili sa
informačné tabule, turistické smerovníky a tiež sa obnovili nápisy
na starých krížoch. Okrem toho sa vytvorili aj turistické mapy.

Neinvestičná časť projektu sa zameriava na rôzne celoročné
aktivity konané v oboch obciach. Doteraz prebehla väčšina
z nich. V našej obci sa konali tieto aktivity:
-

Stretnutie spolkov v obci Čierne (15. 4. 2014).

-

Stretnutie samospráv na Trojmedzí – slávnostné
odovzdanie stavby – turistického prístrešku (29. 8.
2014).

-

Stretnutie turistov na Trojmedzí (20. 9. 2014).

-

Silvester na Trojmedzí – je to posledná aktivita projektu,
ktorá sa bude konať 31. 12. 2014, na ktorú vás už teraz
všetkých srdečne pozývame.

V obci Vendryně sa konali tieto aktivity:
-

Vendryňský jarný turistický pochod (10. 5. 2014).

-

Stretnutie spolkov v obci Vendryně (19. 6. 2014).

-

Olympiáda partnerských obcí (6. 9. 2014).
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Okrem týchto aktivít prebehli viaceré pracovné stretnutia
a porady, ktoré boli zamerané na plánovanie jednotlivých aktivít
projektu a na prípravu propagačných materiálov (turistické mapy,
stolové kalendáre a nálepky).
Cieľom tohto projektu je vzájomný sociokultúrny a hospodársky
rozvoj susediacich prihraničných regiónov, rozvoj vzájomnej
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spolupráce a využitie turistického potenciálu regiónov za účelom
zvýšenia ich návštevnosti.
Obce Čierne a Vendryně sú dlhoročnými partnerskými obcami.
Už 10 rokov organizujú spoločné kultúrne a športové podujatia
za účasti svojich občanov od najmladších po najstarších.
Priateľstvo a spolupráca sa rozvíja na oboch stranách a veríme,
že sa bude rozvíjať i naďalej.

Stretnutie samospráv na Trojmedzí – slávnostné odovzdanie stavby
Dňa 29. 8. 2014 sa uskutočnilo v našej obci krásne slávnostné
podujatie, pri ktorom sa stretli samosprávy obce Čierne
a partnerskej obce Vendryně. Toto stretnutie bolo obohatené
slávnostným odovzdaním stavby – turistického prístrešku
(altánku). Celé toto podujatie je jednou z aktivít spoločného
projektu našej obce s obcou Vendryně: „Poznávame krásy
spriatelených obcí Čierne – Vendryně“ (kód projektu:
Z 2241052004201). Projekt je spolufinancovaný z finančných
prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je
realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
V rámci tohto projektu bol vybudovaný aj spomínaný turistický
prístrešok, ktorý bol spolufinancovaný z finančných prostriedkov
ERDF.
Turistický prístrešok sa nachádza v lokalite na Polesí a o jeho
slávnostné odovzdanie a otvorenie sa zaslúžil prestrihnutím
slávnostnej červenej stuhy starosta obce Čierne – Ing. Pavol
Gomola spoločne so starostom obce Vendryně – Ing. Rudolf
Bilko. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj pozvaní hostia
a pracovníci z oboch obecných úradov, poslanci obecných
zastupiteľstiev, folklórny súbor Ozvena, miestni hasiči

z dobrovoľného hasičského zboru a občania našej obce. Celé
podujatie organizačne zabezpečila a viedla Mgr. D. Oravcová
v spolupráci s obecným úradom. Podujatie bolo sprevádzané
hasičskými ukážkami a spevom miestnej ľudovej folklórnej

skupiny Ozvena.
Ing. Mária Stráňavová

Poľovníctvo v našej obci
Vážení občania,

čierňanskí poľovníci, ktorí sú združení v Poľovnícko - ochranárskej spoločnosti Čierne

dovoľte nám, aby sme formou článku do našich obecných novín
v krátkosti predstavili našu Poľovnícko-ochranársku spoločnosť
Čierne( ďalej len POS Čierne). Naša spoločnosť je súčasťou
Združenia poľovníckych spoločností Čierne – Svrčinovec. Poľovný revír tohto združenia je vytvorený z k.ú. Čierne, Svrčinovec
a časť Čadce (Čadečka). Na časti poľovného revíru
v katastrálnom území obce Čierne vykonávajú právo poľovníctva

Ako ste iste postrehli, Pozemkové združenie Čierne, s.r.o. zastupované pánom Ing. Jozefom Králom a Františkom Kubicom
ako konateľmi, vo svojich listoch adresovaných Vám vlastníkom,
ktorí ste členmi Pozemkového združenia Čierne, s.r.o., ale aj
tým, ktorých do združenia lákajú na rôzne výhodné formy hospodárenia, sú doručované listy a návrhy nájomnej zmluvy na
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prenájom lesnej a poľnohospodárskej pôdy. V listoch
Pozemkového združenia Čierne, s.r.o. je vždy venovaná časť
tomu, aké kroky je potrebné podniknúť na to, aby vlastník dostal
od poľovníkov nájomné za prenájom svojich pozemkov na výkon
práva poľovníctva.
Ing. Jozef Král sa stal konateľom Pozemkového združenia
Čierne, s.r.o. a vytrvalo poukazuje na to, čo poľovníci neplnia
a kde sú obrovské príjmy z prenájmu poľovných pozemkov, ktoré
oni ako Pozemkové Združenie môžu získať. Prenájom za výkon
práva poľovníctva podľa platnej nájomnej zmluvy naši členovia
platia ročne za neznámych vlastníkov Slovenskému
pozemkovému fondu vo výške 761,-EUR a Slovenskej
poľovníckej komore 485,- EUR.
V súčasnej dobe platná nájomná zmluva bola uzatvorená v roku
2006 na dobu 10 rokov.
Vďaka vašim splnomocneniam, ktoré ste nám podpísali, došlo
k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na výkon práva poľovníctva pre
našu spoločnosť, spoločnosť vlastníkov žijúcich v obci Čierne .
Jedným z účastníkov tvorby nájomnej zmluvy bol i Ing. Jozef
Král, ktorému tento spôsob uzatvorenia nájomnej zmluvy
nevadil, ba priam sa dá povedať, že ho podporoval. Zákon
takúto formu uzatvorenia nájomnej zmluvy umožňoval.
Členovia Poľovnícko-ochranárskej spoločnosti sú vlastníkmi,
resp. potenciálnymi dedičmi vlastníkov poľnohospodárskej
a lesnej pôdy, ktorá je zároveň poľovnou plochu.
Zakladajúcimi členmi v roku 2006 boli: Ing. Bohuslav Budoš,
Jozef Ganderák, Ján Gelačák, Peter Gelačák, Ing. Jozef Král,
Mgr. Alojz Kubica, Ing. Ján Kubica, Ing. Jozef Kubica, Robert
Kubica, Ing. Milan Laš, Milan Maják, Ján Padyšák, Ondrej
Paľuch, Ing. Jozef Pohančeník, Ing. Pavol Tatarka, Peter Vrana,
Miroslav Žáček. V priebehu roku 2009 na vlastnú žiadosť ukončil
členstvo Ing. Milan Laš a Ing. Jozef Kráľ bol za opakujúce
porušovanie stanov Poľovnícko-ochranárskej spoločnosti
vylúčený. V roku 2011 zaniklo z dôvodu úmrtia členstvo Ing.
Pavlovi Tatarkovi. V roku 2013 na vlastnú žiadosť členstvo
ukončil. Mgr. Alojz Kubica.
Vzhľadom k tomu, že členom poľovníckej spoločnosti na
Čiernom sa môže stať každý občan – vlastník, ktorý spĺňa kritériá
v zmysle stanov a prevádzkového poriadku spoločnosti, stali na
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novými členmi ďalší poľovníci : Martin Budoš, Mgr. Andrej
Kubica. K dnešnému dňu máme jedného čakateľa- p. Juraja
Chadima.
Poľovnícka spoločnosť má jasne stanovené kritériá pre členstvo
a každý občan obce Čierne, ktorý spĺňa podmienky výkonu práva
poľovníctva a má vlastnícky vzťah k poľovným pozemkom v obci,
má právo byť členom. Nikomu doposiaľ nebolo členstvo v našej
spoločnosti zamietnuté.
Samozrejme, ak si člen Poľovníckej spoločnosti neplní svoje
povinnosti, je z nej vylúčený, čo je prípad Ing. Jozefa Krála.
Podľa aktivít Pozemkového združenia Čierne, s.r.o. je práve
vylúčenie Ing. Kráľa príčinou neustáleho napádania a ohovárania
poľovníkov našej Poľovnícko-ochranárskej spoločnosti. Na
takéto nekalé praktiky
zneužíva svoje postavenie
v Pozemkovom združení Čierne, s.r.o. a vlastníkov využíva na
dosiahnutie svojich cieľov v oblasti poľovníctva a nie na ciele, na
ktoré bolo Pozemkové združenie, s.r.o. „založené“.
Doposiaľ sa naša spoločnosť sústredila na riadny výkon práva
poľovníctva, na chov zveri, starostlivosť o zver a v poslednom
rade na lov zveri a okrem týchto zákonom stanovených
povinností organizujeme rôzne kultúrno – spoločenské akcie pre
širokú verejnosť i pre vás - občanov obce Čierne.
Medzi tieto naše aktivity patrí – zabezpečenie občerstvenia na
stretnutí kresťanskej verejnosti na Trojmedzí, pre Jednotou
dôchodcov a na hodových slávnostiach. Každoročne
organizujeme
spoločenský
ples,
zúčastňujeme
sa
medzinárodných výstav poľovníckych trofejí,
kde
reprezentujeme obec a našu spoločnosť.
Chceme vás touto cestou poprosiť o ústretovosť pri príprave
novej nájomnej zmluvy na výkon práva poľovníctva.
V ďalších číslach Čierňanského občasníka vás budeme
informovať o zákonných postupoch tvorby nájomnej zmluvy, aby
občan vedel ako postupujeme a čo je nevyhnutné splniť. Veríme,
že zachováte výkon práva poľovníctva pre čierňanských
poľovníkov a nedopustite, aby výkon práva poľovníctva prevzali
cudzie subjekty pre komerčné účely lovu.
Členovia Poľovníckej spoločnosti

Družstvo informuje: Ponúkame čerstvé výrobky
Vážení vlastníci pôdy, ako predseda družstva by som vás touto
formou chcel
informovať o nových možnostiach odberu
produktov družstva.
Družstvo od počiatku zameriava svoju činnosť hlavne na
zveľaďovanie a udržiavanie pôdneho fondu. Snahou je odburiniť
a vyčistiť pozarastané časti poľnohospodárskej pôdy tak, aby
mohla byť znovu využívaná na poľnohospodárske účely, ďalej
udržať a s odbornou starostlivosťou zvyšovať úrodnosť a výnosy
jestvujúcich trvalo trávnatých porastov a pasienkov. Na

vybraných pôdnych blokoch, ktoré spĺňajú stanovené
požiadavky, družstvo pristúpilo k celkovej obnove doterajších
trávnatých porastov. Cieľom je vysiatie takých kultúr tráv, ktoré
by svojím druhovým zložením a výživnou hodnotou tvorili základ
kŕmnych senáží pre hovädzí dobytok a ovce. Tieto aktivity
družstva môžete všetci vidieť priamo v teréne. Samozrejme,
rastlinná výroba začína produkovať kvalitné krmivo, ktoré je
základnou surovinou pre živočíšnu výrobu. Kvalitné a prírodné
krmivo je základom, na ktorom chceme postaviť chov
hovädzieho dobytka a oviec. Po počiatočnej stagnácii sa podarilo
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obnoviť zvyšovanie prírastkov a podstatne zlepšiť kondíciu
zvierat, ktoré družstvo odkúpilo od svojho predchodcu. V tomto
roku sme zahájili „premenu“ jestvujúceho stáda na čisto mäsový
dobytok. Okrem inseminácie sme zakúpili aj dva čistokrvné býky,
ktoré už od leta „statočne plnia svoju úlohu“. Jedná sa o plemeno
SALERS. Plemeno je odolné voči náročným klimatickým
podmienkam. Je teda vhodné do našich drsnejších podmienok.
Mäso je cenené pre svoju chuť a kvalitu. Samozrejme, že
nepôjde o premenu z roka na rok. Dá sa ale predpokladať, že pri
nastolenom trende a pri rešpektovaní prirodzenej obnovy
základného stáda kráv – matiek, by sme mohli v horizonte troch
rokov začať produkovať značnú časť mäsa v špičkovej kvalite.
Tiež pri ovciach došlo k rozdeleniu na stádo „mliečne“ a stádo
„mäsové“. Postupným cieleným krížením by sme chceli
podporovať práve tie faktory, ktoré povedú k cielenému
zvyšovaniu úžitkovosti v každom stáde. Vo výrobe hydiny je
situácia stabilizovaná. Produkujeme kvalitné mäso, s ktorým sa
snažíme presadiť na našom aj zahraničnom trhu. Družstvo si ako
prvovýrobca zaregistrovalo ochrannú značku. Všetky výrobky
družstva, ktoré pôjdu na trh, budú pre spoľahlivé odlíšenie od
ostatných podobných výrobkov jednotne označované „ KQ
Kysucká qualita“. Len takto označené výrobky budú zaručovať,
že ide výlučne o produkt nášho družstva. Podľa tohto loga naše
výrobky spotrebiteľ ľahko a jednoducho identifikuje a má záruku,
že nekupuje nič iné. Z uvedeného jasne vyplýva, že už
začiatkom budúceho roka ponúkneme na trh ďalší produkt
družstva – „čerstvé hovädzie mäso“. Chceme ponúknuť
hovädzinu hlavne z mladých býkov a jalovíc. Okrajovo
a v obmedzenom množstve aj teľacinu. Všetky zvieratá určené
na porážku boli chované formou pasenia v elektrických
ohradníkoch. Neboli im podávané žiadne iné doplnky výživy. Pre
zlepšenie kondície boli prikrmované zmesou čistého ovseného
a kukuričného šrotu priamo na paši. Touto formou chce družstvo
splniť ďalší z prísľubov, ktoré som ako predseda dal vlastníkom
pôdy. Dodávanie čerstvého mäsa je však spojené s množstvom
konkrétnych podmienok, ktoré musia byť splnené tak, aby bol
dodržaný zákon a všetky ostatné predpisy. Družstvo sa chce pri
týchto aktivitách striktne riadiť podľa zákona a vyvarovať sa
akýchkoľvek porušení! V prvom rade je preto potrebné zistiť
a zaevidovať všetkých, ktorí majú záujem o čerstvé hovädzie
mäso. Následne pre zabezpečenie bezproblémovej dodávky
dohodnúť presné termíny porážania na zmluvnom bitúnku, ako aj
presný čas a formu odberu samotného mäsa odberateľom.
Všetky tieto veci je potrebné dopredu a jasne komunikovať
s príslušným bitúnkom a orgánmi štátnej správy. Až následne, po
splnení všetkých potrebných podmienok, je možné k uvedenej
činnosti pristúpiť. Družstvo preto potrebuje s dostatočným
predstihom evidovať váš záujem. Potrebujeme dopredu a presne
zistiť a evidovať množstvo mäsa. Na základe týchto údajov
môžeme následne spracovať presný plán a postup porážania
dobytka. Tento postup zabezpečí bezproblémový a presne
načasovaný systém, pomocou ktorého sa mäso dostane ku
všetkým, ktorí si ho objednali riadne, načas, v požadovanej
kvalite a v súlade so zákonom. Je jasné, že to vôbec nie je
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jednoduchý proces. Práve preto vás chceme touto cestou
požiadať o súčinnosť a disciplinovanosť. Na to, aby ste si
v presne stanovený termín mohli svoju objednávku bez
problémov vyzdvihnúť, je preto potrebné riadiť sa nižšie
uvedenými pokynmi:
1, V prípade záujmu je potrebné zavolať na mob. tel. číslo : 0948
028 920. Číslo je k dispozícii v pracovných dňoch od 7:30hod do
14:30 hod. a svoju objednávku nahlásiť. Vaša objednávka bude
následne zaevidovaná v našom systéme. Objednávky budeme
prijímať do 31.12.2014 , alebo do vyčerpania zásob. Po tomto
termíne sa budú objednávky prijímať a evidovať naďalej, ale
budeme vytvárať nový poradovník s odberom až v priebehu
nasledujúceho obdobia. Samotné porážanie a odoberanie sa
začne až od januára 2015.
2, Od tohto momentu sa už objednávateľ o nič nestará.
Oznámenie o mieste a čase odberu mu bude doručené formou,
akú si pri objednávaní zvolil. Môže si vybrať z týchto možností :
telefón, e-mail, SMS. Každý je povinný odber obratom potvrdiť
a skontrolovať si objednané množstvo. Termín o odbere bude
každému oznámený dostatočne vopred, min. 14 dní. V prípade,
že by termín niekomu nevyhovoval, bude po dohode presunutý
na najbližší známy termín. Jeho miesto zaujme ďalší v poradí.
Treba komunikovať s operátorkou.
3, Dva dni pred odberom bude opätovne každý kontaktovaný
a znovu požiadaný o záväzné potvrdenie svojej objednávky. Je
potrebné si uvedomiť, že mäso bude čerstvé a musí byť
v stanovenom termíne aj odobrané!!!
4, V stanovený deň si každý svoju objednávku vyzdvihne
a vyplatí v hotovosti pri odbere.
Do poradia sa bude zapisovať podľa toho, v akom poradí budú
záujemcovia volať. V poradovníku pre obmedzené možnosti
dodávky mäsa však bude platiť pravidlo, že záujemca s platnou
nájomnou zmluvou, ktorý prenajal pôdu družstvu, má vždy
prednostné právo pred záujemcom, ktorý síce zavolal skôr, ale
nemá nájomnú zmluvu s družstvom. Záujemcovia, ktorí nemajú
nájomnú zmluvu s družstvom, sa budú zoraďovať podľa toho ako
volali, ale vždy až za tých, ktorí nájomné zmluvy majú. Cieľom
družstva je, aby vlastníci pôdy, ktorí dali družstvu dôveru, boli
družstvom vždy zvýhodnení oproti všetkým ostatným
záujemcom, a to nielen prednostným poradím, ale budú
zvýhodnení aj výhodnejšou – nižšou cenou. Všetky podrobnosti
o cene, spresnenia o odberných množstvách, ostatné
organizačné pokyny a iné otázky vám zodpovieme na t. č : 0948
028 920 v prac. čase. Nevolajte za svoje a šetrite! Využite
možnosť a po zavolaní požiadajte pracovníčku, aby vám
zavolala naspäť. Takto môžete dostať odpoveď na vaše otázky
zadarmo a nepretelefonujete ani cent! Vážení spoluobčania,
naša info linka je vám k dispozícii.

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v decembri 2014.

Karol Pecko, predseda družstva

