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bude vás zaujímať...

Slovo má starosta ...
Výstavba diaľnice „D3 Svrčinovec – Skalité“
Vážení občania!
Od októbra 2013 prebiehajú práce na stavbe diaľnice D3.
Začali sa tu budovať jednotlivé stavebné objekty a všetci cítime, že táto stavba je už u nás. Veľké stavby vyžadujú dobrú
koordináciu a informovanosť. Diaľnicu „D3 Svrčinovec – Skalité“ buduje štát prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Bratislava. S každou veľkou stavbou sú však spojené
i dočasné negatíva (hluk, prašnosť, otrasy), bez ktorých sa
táto stavba nedá zrealizovať. I keď sú tieto negatíva dočasné,
nie každý, kto je touto stavbou dotknutý, ju vníma aj ako obrovský prínos pre tento región. Preto nám veľmi záleží na tom,
aby sa realizovala podľa časového harmonogramu, a aby sme
s investorom stavby a jej dodávateľmi pružne vedeli riešiť
všetky vzniknuté nepredvídané situácie. Aby sa to podarilo, je
potrebná tolerancia na oboch stranách: ako na strane budovateľov, tak aj na strane našich občanov. Ak však vidíme, že
stavba každý deň rastie, tak vieme, že raz bude aj ukončená –
termín je v rokoch 2016 - 2017. Našu obec, samozrejme,
chceme prepojiť s českou Hrčavou, to sa nám pravdepodobne
podarí už v rámci tejto stavby. Cez granty Európskej únie ju
zároveň chceme prepojiť s poľskou Jaworzynkou. Tu musíme
spoločne s poľským partnerom a obcou Skalité vypracovať
celú projektovú dokumentáciu a majetkovo-právne vyrovnať
pozemky pod budúcou cestou. Je tu však obojstranný dlhodobý záujem toto prepojenie zrealizovať.
S výstavbou diaľnice v obci prebieha veľké množstvo rokovaní, ktoré sú zamerané hlavne na:
- výstavbu prístupových komunikácií na budovanie telesa
diaľnice,
- úpravu a posunutie niektorých prístupových komunikácií,
- cestné prepojenie na poľské a české pohraničie,
- preloženie niektorých inžinierskych sietí,
- budovanie náhradných vodných zdrojov,
- poškodenie našich miestnych komunikácií pri výstavbe diaľnice,
- stavbu mostných objektov v obci,
- škody na majetku občanov,
- čistenie ciest, prašnosť,
- ochranu prírody.
Výstavba prístupových komunikácií na budovanie stavebných objektov telesa diaľnice, budovanie náhradných
vodných zdrojov a mostných objektov v obci
Investor stavby postupne buduje:
1. prístupové cesty:
- údolím Čadečky na Valy,
- od železničnej stanice – Vyšný koniec smerom na Valy,
- Gorilovým potokom,
- U Vyšlana v potoku,

U Jeleňa panelovou cestou na Kozove vŕšky,
popod Kubínov cintorín,
Markov – Brehy,
U Strýčkov až k diaľnici,
od Strýčkov – napojenie na hlavnú cestu I/12 Čadca –
Skalité,
- súbežná cesta so železnicou od hranice katastra obce
Svrčinovec až na hranicu katastra obce Skalité (pri
autobusovej zastávke U Kadelov sa prejde na druhú
stranu a popri železnici bude cesta pokračovať až k
hranici obce Skalité).
2. náhradné vodné zdroje:
- niektoré sú už vo výstavbe a niektoré sa monitorujú, pričom
sa sleduje výdatnosť a kvalita zdroja.
3. mostné objekty v obci:
- pri železničnej stanici – Vyšný koniec – nový,
- Čadečka – pri poľnohospodárskom družstve – nový,
- U Budoši – U Strýčka – nový,
- U Kadelov – smer cintorín – rekonštrukcia mosta.
-

Po skončení výstavby diaľnice D3 sa musí všetko poškodené
opraviť a obec získa nové cesty, ktoré podstatne vylepšia
našu miestnu infraštruktúru a taktiež viaceré z nich budú slúžiť
ako pekné cyklotrasy.
Zámery obce využitia zemných valov a redút v lokalite
Valy
Vážení občania!
Naša obec leží na hraniciach s Českou a Poľskou republikou.
Túto jedinečnosť chce obec využiť na poskytovanie služieb
v oblasti cestovného ruchu. V obci žije veľa šikovných
a tvorivých ľudí, ktorí by svoje produkty a služby ponúkali turistom pri návšteve našej obce. Preto musíme dobudovať jej
vnútornú infraštruktúru a hlavne zlepšiť čistotu.
Každoročne dva vyzbierané kontajnery odpadu medzi našou
dedinou a susedným Svrčinovcom hovoria za všetko. K tomu
fľaše, plechovky od rôznych nápojov vyhadzované denne do
priekopy okolo hlavnej cesty občanmi, ktorí robia nákupy
v Čadci alebo dochádzajú do zamestnania autom, poprípade
študentmi stredných škôl. Ďalšia skládka odpadu je na konci
dediny – medzi našou obcou a susedným Skalitým. Aby to
bolo akože „skryté“ – tak sa odpad vyhodí až dole do údolia.
Tomu sa hovorí čistota po slovensky a na Slovensku. Väčšinou títo „aktéri“ majú doma okrasnú záhradu, pravidelne strihanú trávu (mimochodom, aj tú ešte vyvezú a vysypú do priekopy). Denne síce chodia do zamestnania, ale tam toto robiť
nemôžu – pretože sú monitorovaní kamerami. A čo vlastné
vnútorné svedomie – to nie je najlepšia skrytá kamera? Pri
rozhovoroch s ľuďmi, ktorí tu k nám prichádzajú zo západnej
Európy (Nemci, Rakúšania, ale aj Francúzi a ďalší), sa dozvedáme pri otázke - čistota –vyhodiť u nich odpad, fľašu, vrecká
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z desiaty, to im nedovolí ich vlastná hrdosť, lebo každý je hrdý
na svoje meno a hlavne na svoj rod, z ktorého pochádza.
Pýtame sa: A čo naša slovenská hrdosť a naša hrdosť na svoj
rod?
Vážení občania, píšem vám to preto, lebo otázka čistoty na
Slovensku je vážny a dlhodobý problém a trápi nás všetkých.
V súčasnej dobe sa v tomto regióne buduje diaľnica D3 Slovensko - Poľsko. Realizujú sa tu viaceré prístupové cesty,
ktoré budú slúžiť na výstavbu telesa diaľnice. Po dokončení
stavby tieto komunikácie zostanú a postupne prejdú do majetku obce. Budú to pekné trasy, ktoré využijeme na turistiku i
prepojenie na Hrčavu a Jaworzynku. Niektoré doplníme
a predĺžime o náučné chodníky. Takto to plánujeme urobiť aj
v lokalite Valy, kde sa popri zemných opevneniach a troch
zachovaných redutách umiestnia informačné tabule s odborným popisom. Tieto zemné opevnenia a reduty sa budovali
v dobe, keď sa zakladala naša obec. Je to zaujímavá história
z čias stredoveku. Niektoré boli realizované v období 30ročnej vojny, t. j. v rokoch 1618 – 1648, na konci ktorej sa
datuje práve ich vznik. Preto sú Valy akýmsi rodným listom pre
našu obec. Teda, ak sa chceme pozrieť na svoju históriu, tak
ju objavíme práve tu. Na Valoch bola 150 rokov stála vojenská
posádka. Územie obce bolo osídlené v druhej vlne valašskej
kolonizácie. Tvorilo ju 28 rodov, valachov a pastierov, ktorí
veľmi dobre poznali hory. Bránili hranice, cesty a ochraňovali pocestných. Bojovali kušou a neskôr aj puškou. Ich poslaním
bolo nielen strážiť hranice, ale aj cesty pre zachovanie bezpečnosti. Vtedajší panovníci im za to udelili na niekoľko rokov
privilégium oslobodenia od daní a cla. Valasi si postupne vychovali svoje stáda oviec a dobytka a natrvalo sa tu usadili.
Boli však často ohrozovaní zbojníkmi, pretože pohraničie dávalo možnosť rýchlo sa presunúť na poľskú alebo moravskú
stranu. Naše Valy budovali ľudia z Tešínska. Boli obranou
proti tureckým vpádom a taktiež zabraňovali spojiť sa protestantom z oboch strán hraníc. História Valov je teda úplne tvorená súbežne so životom ľudí v našej dedine. V súčasnej
dobe sa v tejto lokalite realizuje záchranný archeologický výskum v rámci stavby diaľnice D3. Všetky nálezy a zistené
historické poznatky pri tomto výskume nám budú poskytnuté
v celom rozsahu. Chceme ich zapracovať do textu informačných tabúľ, rozmiestnených popri náučnom chodníku, aj do
knihy o obci Čierne, ktorú plánujeme vydať v budúcom roku.
Unikátne Valy sú v regióne Kysúc jednou z najstarších stavebných pamiatok, preto je dôležité ich zachovať. Neďaleko
Valov v severozápadnej časti obce na mieste zvanom Latoňka
je ešte ďalšia pozoruhodná pamiatka. Čierňania spolu
s okolitými osadníkmi si tu okolo roku 1500 postavili drevený
kostolík. Chceli by sme nájsť základy tohto kostolíka a istotne
aj prvého spoločného cintorína. Tak ako Valy i kostolík je spoločné dedičstvo vzácne pre tento prihraničný región. Túto
objavenú históriu je potrebné zapracovať i do učebníc dejepisu základných škôl na Kysuciach.
Turistický prístrešok

bude vás zaujímať...

V rámci spolupráce SR – ČR realizujeme s obcou Vendryně
jeden spoločný pekný projekt, ktorý sa skladá z investičnej
i neinvestičnej časti. V rámci investičnej časti sa u nás buduje
turistický prístrešok, ktorý určite prispeje k vyššej kvalite samotných súťaží hasičov, ale zároveň bude slúžiť aj športovcom a ďalším záujmovým združeniam pri ich činnosti.
V našej obci sa zároveň osadí aj 6 informačných tabúľ
s rôznymi informáciami o histórii a súčasnosti obce. Súčasťou
spoločného projektu sú počas tohto roka aj viaceré stretnutia
spolkov a záujmových združení z oboch obcí.
Výstavba rodinných domov na Sihle
V tejto osade je na predaj ešte jeden stavebný pozemok. Dokončila sa montáž osvetlenia a obecné zastupiteľstvo schválilo
dodatok k územnému plánu obce - zóny Sihla v podobe riešenia a umiestnenia stavby garáží. V závere roka sa ešte prevedie položenie asfaltu na novovybudovanú cestu. Táto osada
môže byť aj návodom na riešenie výstavby rodinných domov
v iných lokalitách našej obce.
Územný plán obce
Územný plán obce je významný dokument, ktorým si mestá
a obce stanovujú zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia. ÚPO Doplnok č. 3 rieši
výstavbu v 22 lokalitách v rámci intravilánu a extravilánu obce.
Sú to: Investičná bytová výstavba (IBV) U Širanca, Brehy I,
Brehy II, Podvŕšky, Leng, Kadelov potok, U Capkov,
U Priečkov, U Pavľoška, U Geľačákov, U Matysov, U Moravcov, U Fonšov, Pod Vorkovcami, Ondrášovci, Sihelky,
U Gorilov, U Putyrov, IBV a rekreácia U Chovancov, Občianska vybavenosť U Gorilov, Rekreačná chata, Sklady Kamenec
(stav).
Na obecnom zasadnutí, ktoré sa konalo 30. 06. 2014, bol
tento Doplnok č. 3 schválený.
Vedenie obce a obecné zastupiteľstvo zapracovalo do tohto
Doplnku č. 3 všetky dobré návrhy a podnety od občanov. Obec sa bude snažiť v ďalšom období dovybaviť niektoré územia inžinierskymi sieťami a prístupovými komunikáciami. Nové
osady by sa do budúcna mali tvoriť pekné a estetické. Je tu
však nutná spolupráca medzi budúcimi stavebníkmi na jednej
strane a zástupcami obce na strane druhej. Takýto dobrý
dialóg prebiehal počas výstavby rodinných domov na Sihle
a výsledkom je pekná osada.
Slávenie Eucharistie na Trojmedzí
Vážení občania!
Hranice bývajú aj častou príčinou rôznych konfliktov. Preto tu,
na našich hraniciach, sa neustále snažíme rozvíjať také krásne hodnoty, ako sú priateľstvo, tolerancia a vzájomná úcta.
Prispievajú k tomu aj také pekné podujatia, akými sú Stavanie
mája na Trojmedzí, Medzinárodný detský letný tábor a Silvester na Trojmedzí. Najkrajším podujatím do budúcna zostáva
Slávenie Eucharistie na Trojmedzí, ktoré sa bude tento rok
konať 23. 8. 2014. To je najvýraznejšie posolstvo a duchovný
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odkaz z nášho Trojmedzia občanom ostatných štátov nielen
Európy. Veľmi nás bolia vojnové konflikty v iných častiach
sveta. O to viac vyniká krásna atmosféra a priateľské vzťahy
na našich čierňanských hraniciach.
Srdečne vás všetkých pozývame na toto krásne spoločné
duchovné podujatie Slávenia Eucharistie!
V budúcom roku si pripomenieme 370 rokov od založenia
našej obce. Pri tejto príležitosti chceme vydať novú knihu
o našej obci Čierne, ale zároveň aj pozvať našich významných
rodákov a starostov z ďalších kysuckých obcí. Chceme ešte aj
urobiť prvé historické stretnutie starostov z ďalších štyroch
Trojmedzí, ktoré sú na Slovensku okrem toho nášho. Sú to
tieto samosprávy: Nová Sedlica, Veľké Trakany, BratislavaČuňovo a Moravský Svätý Ján. Ako jeden z možných termínov tohto stretnutia je práve Medzinárodné slávenie Eucharistie na Trojmedzí v budúcom roku.

futbalistov a funkcionárov a taktiež vzdať hold aj tým, ktorí už
nie sú medzi nami, ale dlhé roky tvorili históriu čierňanského
futbalu.
Gratulujem našim dorastencom k 1. miestu v súťaži a zároveň
k postupu do III. ligy. Je to výsledok dlhých rokov systematickej práce s deťmi a mládežou, ktoré priniesli tento pekný úspech. Preto chcem poďakovať aj trénerom žiackych družstiev
a trénerovi dorastu. Mužstvo dospelých splnilo svoj zámer
a skončilo na 5. mieste v V. lige. Taktiež im k tomuto peknému
úspechu gratulujem a zároveň ďakujem celému vedeniu ŠK
Čierne za dobrú prácu. Osobitne chcem poďakovať trénerovi
Jozefovi Privarčákovi, ktorý dokázal počas celej súťaže hráčov
správne motivovať a pripravovať na jednotlivé zápasy. Futbalové výsledky nám všetkým robia radosť. Je to pekná vizitka
našej obce.

Letný tábor detí

Obec Čierne bola v sobotu 14. júna 2014 niekoľko hodín
v priamom vysielaní Rádia Regina Banská Bystrica. Takéto
podujatia veľmi dobre prispejú k predstaveniu našej obce
a regiónu Kysúc občanom na celom Slovensku. Preto sa
chcem všetkým, ktorí prispeli k tomuto vydarenému podujatiu,
poďakovať. Boli to členovia viacerých záujmových združení,
ale aj jednotlivci. Poďakovanie patrí Poľovníckemu združeniu,
Jednote dôchodcov, Folklórnej skupine Ozvena, športovcom
ŠK Čierne, spolupracovníkom z obecného úradu
a príspevkovej organizácie TES Čierne, poslancom obce,
Kysuckým heligónkarom pod vedením Bohuslava Budoša.
Osobitne by som chcel poďakovať za prezentáciu našej obce
nášmu vzácnemu rodákovi Pavlovi Kužmovi, ktorý zasvätil
celý život folklóru, zviditeľneniu nielen našej obce a Kysúc, ale
aj celého Slovenska v zahraničí. Tiež chcem poďakovať za
krásne folklórne vystúpenia Helenke Zahradníkovej a Zuzke
Gacíkovej. Osobitne moje poďakovanie patrí aj speváčke
Simone Martausovej. Ďakujem aj jednotlivcom, ktorí podujatie
obohatili výstavou svojich prác. Sú to: Ján Plichtík – ručná
výroba nožov, Vierka Kullová – výroba medovníčkov, Agnesa
Čanecká – ručne vyrobené výšivky, Anna Gazdaricová – ručne vyrobené výšivky a voskované kraslice, Marta Priečková –
háčkované kabelky, háčkované a lakované kraslice, Vladimír
Priečko – pletené korbáče, Karol Budoš – obrazy, Anna Pagáčová – patchworkové vajíčka, rôzne dekorácie a šperky z fima,
Sylvia Šoporová – ručne háčkované a vyšívané obrusy, Božena Kysová – výroba kraslíc pomocou madeirovej techniky,
Ivana Nekorancová – výroba háčkovaných vajíčok, Júlia Hlúšková – ručné výšivky, Mária Chlebeková – výroba dekoratívnych textilných bytových doplnkov a hračiek.
V neposlednej rade patrí moje poďakovanie kolektívu Rádia
Regina na čele s riaditeľom Miroslavom Debnárom
a pracovníkom Slovenskej televízie, ktorí celé toto podujatie
organizačne viedli.

Tento rok si pripomíname 10. výročie vstupu Slovenska, Poľska a Českej republiky do EÚ. Vstup týchto štátov bol výrazným impulzom na rozvoj spolupráce v našom regióne. Hranice
„padli“ – mohli sme zrazu cestovať, a to nielen po Európe.
Určité bariéry, obavy však aj po vstupe do EÚ zostali. Bol to
možno aj skrytý strach. Veď predtým sme boli stále strážení
(chránení) a teraz zrazu voľnosť. Ako odstrániť túto obavu –
poďme sa spoznávať, spolupracovať, viesť dialóg. V rámci
Československa sme s Čechmi žili 70 rokov v jednom štáte.
Tu nebolo potrebné sa spoznávať. Poliakov sme však nepoznali a oni zasa nás. Myšlienka bola, že ak sa začnú stretávať
samosprávy, tak postupne sa družobne prepoja aj základné
školy a ostatné záujmové združenia. Začnime teda od mládeže – preto naša obec v termíne od 5. 7. do 11. 7. 2005 zorganizovala prvý letný tábor detí na Trojmedzí. Bol to týždenný
pobyt pre 15 detí z Čiech, Poľska a od nás. Deti začali spoznávať kultúru, zvyky iných národov, navzájom súťažili, hrali sa.
Tento rok to bude už 10. ročník tohto pekného podujatia. Každý rok tu vznikajú nové priateľstvá a aj naše obavy sú čoraz
menšie alebo už úplne opadli. Všade totiž žijú ľudia a tí môžu
byť aj slušní, aj iní. Veľmi záleží predovšetkým na tom, akí
sme my. Je dobré, že hranice sú už skôr iba symbolické –
našu obec chceme pri výstavbe diaľnice D3 aj prepojiť na
poľskú Jaworzynku. Chcú to tak ľudia z oboch strán hraníc. To
je dobrá správa pre tento región.
80-te výročie futbalu na Čiernom
Pri príležitosti 80-teho výročia založenia organizovaného
športu v obci ŠK Čierne v spolupráci s obcou usporiada veľký
futbalový turnaj, ktorého sa ho zúčastnia aj futbalové legendy
– starí páni Spartaku Trnava. 19. a 20. júla 2014 to bude
veľký sviatok futbalu u nás. Prídu k nám aj športové legendy:
Jozef Adamec, Jozef Golonka, Ladislav Galis, športoví komentátori Marcel Merčiak a Karol Polák s manželkou. Chceme
si nielen zaspomínať, ale si aj uctiť dosiaľ žijúcich výborných

Európsky cyklistický piknik
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Keďže v tomto prihraničnom regióne máme veľmi dobrú spoluprácu s českými a poľskými partnermi, taktiež ďakujem
svojmu kolegovi Petrovi Staňovi – starostovi obce Hrčava
a predstaviteľom Gminy Istebná za obohatenie tohto podujatia

svojou osobnou účasťou a milými slovami o našej obci, ktoré
zazneli z ich úst vo vysielaní Rádia Regina.
Ak by sa toto podujatie zopakovalo aj v budúcom roku, chceli
by sme ho organizovať už priamo na Trojmedzí.
Celé podujatie sa konalo v rámci 10. výročia vstupu Českej,
Poľskej a Slovenskej republiky do Európskej únie a bolo pod
záštitou Rádia Banská Bystrica, Rádia Ostrava a Rádia Katowice. Európskeho cyklistického pikniku – výletu cez tri štáty
v sobotu 14. 6. 2014 sa zúčastnilo niekoľko 100-viek turistických nadšencov. A milo nás prekvapilo, že zo slovenskej strany prišli aj turisti z Liptova a Kežmarku.

bude vás zaujímať...

Poďakovanie občanom
Ďakujem za starostlivosť všetkým ženám, ktoré sa denne
starajú a zalievajú kvety v autobusových zastávkach. Autobusové zastávky opatrené kvetmi oceňujú hlavne ľudia, ktorí
prichádzajú k nám na návštevu alebo pracujú v rámci výstavby
diaľnice. Urobiť dobrý dojem pri prvej návšteve našej obce je
veľmi dôležité. Kvety chceme umiestniť ešte do autobusovej
zastávky pred Penzión Magistrál na Nižnom konci a na autobusovú zastávku pri Jednote na Vyšnom konci. Sú to miesta,
kde sa stretávame všetci, pretože v blízkosti sa nachádzajú
školy, obchody, železničná stanica a kostol. V tejto súvislosti
opätovne oslovujem hlavne mládež, aby tieto kvety neničila.
Veď aj u vás na dvore rastú a tam ich neničíte. Treba si uvedomiť, že dedina je naša – všetkých, ktorí tu žijeme – aj mladých, aj starších a hlavne mladí tu ten dočasný pozemský
život majú pred sebou dlhší. A možno aj krása kvetov nám
pripomenie toho, ktorý tento vesmír stvoril a uviedol do „pohybu“. Vytvoril to pre nás – pre náš pozemský život. Tak neničme Jeho dielo, dielo Stvoriteľa. Všetko to stvoril pre človeka,
aby ho potešil.
Vážení občania!
Prajem vám, aby ste leto využili nielen na prácu, ale i na oddych. Tí občania, ktorí budú dovolenku tráviť v zahraničí, nech
prinesú domov nové návrhy, podnety a my, ktorí budeme
dovolenkovať na Slovensku, tak prinesme so sebou aj niečo
pekné od nás z Kysúc.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 25. marca 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. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Čierne za rok 2013.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č.
1/2014.
4. Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.
5. Úpravu platu starostu obce na základe priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok
2013.
6. Informácie podané starostom obce k Doplnku č. 3 Územného plánu obce Čierne.
7. Informácie podané starostom obce k výstavbe bytových
domov v lokalite Čierne Za Grúňami.
8. Správu o činnosti komisie kultúry, vzdelávania, mládeže,
športu a sociálnych vecí za rok 2013.

9. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za
rok 2013.
II. s c h v a ľ u j e :
1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Mgr. Ján Valent, Pavol Fonš.
2. Úpravu rozpočtu Obce Čierne č. 1/2014. (viď príloha uznesenia č. 1)
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2013 bez výhrad.
4. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES
Čierne za rok 2013.
5. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2013 a návrhy na vyradenie majetku obce ako aj návrhy na vyradenie
majetku jej rozpočtových a príspevkových organizácií.
6. Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.507/2010 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
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7.

-

8.
9.

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
odpredaj pozemku p. č. KNC 4576/15 trvalý trávny
porast o výmere 820 m2 za cenu 15,- €/1m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (hodný osobitný zreteľ je v tom, že
je to pozemok určený obcou na individuálnu bytovú výstavbu, kde cena a výmera bola obcou určená
uznesením OZ už v minulosti) do bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov
Romanovi
Mariňákovi
a manželke Jane Mariňákovej, obidvaja bytom Svrčinovec
632.
Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č.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 4576/18 trvalý trávny porast
o výmere 1113 m2 za cenu 15,- €/1m2 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa (hodný osobitný zreteľ je v tom, že je to
pozemok určený obcou na individuálnu bytovú výstavbu,
kde cena a výmera bola obcou určená uznesením OZ už
v minulosti) do vlastníctva Jozefovi Marjakovi, bytom Nová
Bystrica 848.
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri Základnej
škole s MŠ Čierne - Vyšný koniec a výšku poplatku za využitie vo výške 1,-€/1 hod, za každé ihrisko na osobu.
Prevádzkový poriadok tréningovej futbalovej plochy v areáli
ŠK Čierne a výšku poplatku za využitie vo výške 10,- €/1
hod. a výška poplatku 15,- €/ 1hod. s použitím osvetlenia.

bude vás zaujímať...

10. Odpredaj hasičského automobilu AVIA 30 za cenu určenú
znaleckým posudkom.
11. Ukončenie nájomnej zmluvy v budove č. p. 141 s p. Patrikom Strenkom, Čierne 474 a s p. Marekom Cyprichom, Čierne 100 k 31. 3. 2014 na základe ich žiadosti.
12. Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 141 (priestory po p. Strenkovi a p. Cyprichovi) p. Danielovi Lašovi,
Skalité 1299 za účelom prevádzky Second hand obchodu
od 1. 4. 2014.
13. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 100,- € Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov, Základná
organizácia Čierne na základe ich žiadosti.
14. Výkup pozemkov pod prístupovú komunikáciu k diaľnici D3
v lokalite U Budoši.
15. Zámer rozšírenia vodovodu a kanalizácie U Ondraši.
III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Žiadosť p. Jána Sulku, Čierne č. 200 o odpredaj časti pozemku č. KNC 4770 v k.ú. obce Čierne o výmere 50 m2
na parkovanie a garážovanie motorového vozidla.
2. Žiadosť Váhostav-Sk-Prefa, s.r.o. Horný Hričov o zníženie
nájmu nehnuteľnosti - pozemku p. č. KN 3619 o výmere
3778 m2 v k.ú. obce Čierne (betonárka).
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Zberný dvor
V obci Čierne je zberný dvor zriadený od 04.10.2007. Nachádza
sa pri areáli Poľnohospodárskeho družstva Čierne. Umiestňujú
sa tu predovšetkým tieto druhy odpadov: kovové odpady, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, opotrebované pneumatiky, sklo, plasty, nadrozmerný odpad z domácností (rôzne
skrine, postele, pohovky, stoly, stoličky, biela elektronika domácej spotreby a iné).
Ukladanie uvedeného odpadu je určené len pre fyzické osoby, to
znamená občanov obce Čierne, nie pre podnikateľské subjekty.
UPOZORNENIE:
Vzhľadom na to, že ľudia sústavne pred bránu zberného dvora
uskladňujú mimo otváracích hodín rôzne druhy odpadov, pristúpime k istým opatreniam. Zberný dvor bude 24 hodín denne
monitorovaný kamerovým systémom a následne za porušenie
tohto upozornenia budú dotyčným jedincom ukladané sankcie!
Preto týmto žiadame občanov, aby využívali zberný dvor
pre odovzdanie rôznych druhov odpadu len počas jeho otváracích hodín.
OTVÁRACIE HODINY zberného dvora:
Streda:
Piatok:
Sobota:

09:00 – 12:00 hod.
09:00 – 12:00 hod.
10:00 – 12:00 hod.

15:00 – 17:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.
15:00 – 17:00 hod.

Separovaný odpad
Okrem odpadu, ktorý dávame na zberný dvor, zároveň aj separujeme v našej obci ďalšie komodity. Sú to tieto: plasty, papier,
sklo, kovové obaly, tetrapacky.
Plasty, kovové obaly a tetrapacky – do zberných nádob a vriec
sa ukladajú vždy iba opláchnuté plasty od nečistôt, bez zvyškov
pôvodného obsahu, a to: fľaše od minerálnych vôd, nealkoholických nápojov, octu, čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže,
čisté plechovky od nápojov, kompótov, krabicové obaly od mlieka, ovocných štiav a džúsov. Zakazuje sa ukladať: znečistené
plastové fľaše a obaly (technické oleje, farby, tuky a iné), ktoré
znehodnotia celý zber, znečistené konzervy, plechovky z farieb.
Sklo – do zberných nádob a vriec sa ukladá vždy len opláchnuté
sklo zbavené nečistôt, a to: črepy z bieleho a farebného skla,
fľaše od nápojov (hnedé, zelené,...) bez uzáverov a zátok, poháre od zaváraním, tabuľové sklo,... Zakazuje sa ukladať: znečistené sklo od farbív, mazív, vrchnáky, viečka, korky, porcelán, keramika (taniere, šálky,...), zrkadlá, drôtené sklo.
Zakazuje sa ukladať separované komodity do kontajnerov
a smetných nádob. Opätovne žiadame občanov, aby do vriec
separovaného zberu dávali len čisté komodity, a tým nezvyšovali
množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa musí z vriec vytriediť.
Prosíme občanov, aby vyplachovali konzervy z jedál, krabice

ČAS

str. 7

z mlieka, džúsov, mikroténové vrecká, tégliky z jogurtov
a margarínov.
OZNAM:

bude vás zaujímať...

odpad (batérie, chladničky).
Zároveň žiadame občanov, aby okolo kontajnerov udržiavali
poriadok a nezapaľovali ich obsah!

Prosíme občanov, aby do kontajnerov neukladali: nadrozmerný
odpad (postele, skrine), kamene, trávu, konáre, nebezpečný

Voľby do Európskeho parlamentu v obci Čierne
Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku
zapísaných do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných odovzdaných hlasov spolu

1

2

3

Spolu

1184
112
112
106

1153
65
65
61

1111
84
84
82

3448
261
261
249

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1. NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska,
Občianska konzervatívna strana
2. Kresťanskodemokratické hnutie
3. SMER – sociálna demokracia
4. Slovenská ľudová strana
5. Národ a Spravodlivosť – naša strana
6. Magnificat Slovakia
7. DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
8. 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA
SLOVENSKA
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
10.Strana TIP
11.Ľudová strana Naše Slovensko
12.EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
13.NOVÝ PARLAMENT
14.MOST – HÍD
15.Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
16.Strana demokratického Slovenska
17.Strana zelených
18.VZDOR – strana práce
19.OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
20.PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
21.Sloboda a Solidarita
22.Strana moderného Slovenska
23.Komunistická strana Slovenska
24.ÚSVIT
25.Strana občianskej ľavice
26.Slovenská národná strana
27.Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
28.PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana
29.Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
V obci Čierne sa zúčastnilo volieb do EP 7,57 % oprávnených voličov.

1
21
20
4
0
16
0

3
11
10
0
8
7
0

0
12
32
1
8
1
0

4
44
62
5
16
24
0

0

0

1

1

0
6
5
1
1
0
1
7
0
1
8
2
3
2
0
0
2
4
1
0
0

0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
9
0
4
0
1
0
0
0
3
1
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
7
1
8
0
2
0
2
3
1
0
0

0
6
8
2
1
0
2
8
0
2
24
3
15
2
3
0
4
7
5
1
0
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«Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Mária, ktorá
si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma
sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé
veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“» (Lk 10, 38-42)
Ako išli ďalej ... prijala ho do domu istá žena menom Marta. Ježiš bol unavený z cesty, v očiach mal všetku bolesť a
ťažobu ľudí, ktorých stretol počas posledných dní. A tak je vďačný za to, že si môže oddýchnuť v príjemnej priateľskej atmosfére; je
pre Neho veľkým darom byť v spoločnosti, kde sa cíti dobre.
Keď mu niekto otvorí dvere, tak vie, že vo vnútri toho domu je srdce otvorené voči láske. Má pred sebou cieľ cesty Jeruzalem, ale neponáhľa sa tam, ak niekoho stretne na tejto ceste. Pre Neho totiž, ako pre dobrého Samaritána, je každé stretnutie
s človekom cieľom, je preňho dôležité. Ježiš vstupuje do domu dvoch izraelských žien, vylúčených z náboženskej formácie, ide priamo k nim, lebo je to miesto, kde je život naozaj skutočný. A evanjelium sa tu stáva opravdivým.
Mária, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Toto je múdrosť srdca, cit pre rozlišovanie toho, čo je
v živote dobré, čo prináša pokoj a posilu: «Človek kráča po takých cestách, kde mu srdce povie, že tam nájde šťastie». (sv. Augustín)
Rád si predstavujem týchto dvoch, ktorí sú úplne závislí na sebe: On sa dáva, ona prijíma. A vnímam ich oboch, ako
sú nádherne šťastní - On našiel pokojné miesto, kde Ho počúvajú srdcom, ona našla Rabbiho - Učiteľa celého pre seba - pre ňu, ktorá
je ženou, ktorú nikto nikdy ničomu skutočnému neučil. On úplne jej a ona úplne Jeho. Márii muselo v ten deň nesmierne horieť srdce.
Od tej chvíle sa celý jej život zmenil. Mária sa stala plodnou - jej lono naplnilo Božie Slovo a tak sa stáva apoštolom - poslom zvesti o
Ježišovi. Už nikdy viac nestratí, čo jej bolo zasiate do srdca - pri každom stretnutí, v každej chvíli života bude spojená s Majstrom,
ktorý ju robí šťastnou.
Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Ježiš s láskou, s akou vždy jedná s apoštolmi, vyčíta Marte,
ale neprotirečí pritom jej službe; vyčíta jej nie snahu, lež jej znepokojenie. Všetkým opakuje: Pozor na pascu nemiernosti, nadmernej
snahy starať sa o to, čo nie je až tak dôležité; môže ťa to totiž pohltiť, zahlušiť, odvrátiť tvoj pohľad od druhých. Myslím, že Ježiš chce
povedať Marte ako aj nám všetkým - Marta, najskôr ľudia, potom veci. Ježiš nechce, aby sa Marta vzdala svojej služby, ale jej hovorí:
Ty si omnoho viac ako toto všetko! Môžeš mať so mnou iný vzťah, nielen byť tou, ktorá ma stále obsluhuje. Môžeš so mnou zdieľať
svoje myšlienky, sny, pocity, múdrosť.
Mária si vybrala lepší podiel - čiže začala cestu k Božiemu Srdcu z lepšej strany. Lebo Boh nehľadá sluhov, ale priateľov, nehľadá ľudí, ktorí robia veľa vecí pre Neho, ale ľudí, ktorí Ho nechajú, aby robil veci v nich.
vdp. Radovan Petrek, správca farnosti

Don Bosco mladým:
Buďte veselí, ale nehrešte.
Buďte veselí, ale vaša veselosť nech je pravdivá ako veselosť svedomia, v ktorom niet hriechu.
S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom.
Usilujte sa mať stále menej nepriateľov a viac priateľov, aby sa všetci stali priateľmi Ježiša Krista.
Musíme sa usilovať zväčšovať počet svojich priateľov a zmenšovať počet nepriateľov tým, že všetkým budeme robiť dobre.
Pamätajte si, že to bude pre vás vždy pekný deň, keď sa vám podarí dobrom premôcť nepriateľa alebo získať priateľa.
Buďme pravými katolíkmi zdravých zásad a dobrých skutkov. Žite verne podľa tejto jedine pravej viery, ktorá zhromaždí raz
všetkých v blaženej večnosti.
Usilujte sa zvíťaziť nad klamnými predstavami, ktoré zvádzajú všetkých chlapcov vášho veku, že tu budete žiť ktovie ako
dlho. To je veľmi neisté. Isté je len to, že umriete a že keď umriete zle, budete navždy stratení. Venujte teda viac ako všetkému ostatnému starostlivosť príprave na smrť tým, že sa budete usilovať žiť v Božej milosti.
Don Bosco krátko pred svojou smrťou zašepkal: „Povedzte mojím chlapcom, že ich všetkých čakám v nebi.“
Požehnané prázdniny, milí mladí priatelia.
-r-
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školstvo

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Výsledky súťaží v ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec v školskom roku 2013/2014
Medzinárodná súťaž
P. č.

Názov súťaže

1.

Jazda zručnosti na bicykli

Umiestnenie
2.

2.

Futbal

2.

3.

Jazda zručnosti na bicykli

4.

Šachový turnaj Čierne

1.
2.
3.
4.
5.
7.
10.
16.
19.
účasť

Čadca
5.

Festival anglickej piesne v PL

6.

Matematická súťaž KLOKANKO
Karate – KamiteTešínsky
pohár – starší žiaci
Karate – KamiteTešínsky
pohár – mladší žiaci
Mladí hasiči –Dolní Lomná
Hra na klavíri
Hra na klavíri štvorručne

7.

8.
9.

Mená súťažiacich

Pripravoval/a/
Mgr. Dana Oravcová

úspešný
riešiteľ
1.

Dominika Serafínová
Sára Krenželová
Dávid Putyra
Ľubomír Serafín
M. Kultán, D. Benko, A. Jašurek
M. Jendrišák, M. Konôpka
M. Mihalda, P. Cyprich
Michaela Oravcová
Saška Gonščáková
Ján Časnocha, Branko Cech
Marek Laš
Ondrej Mitrenga
Juraj Laš
Jakub Mitrenga
Juraj Laš
Marek Laš
Matej Michalík, Nikola Ballónová
Elena Bestvinová
Miriam Miková
Patrik Miko
Ján Jurga

1.

Martin Jurga

1. +2.
3.
diplom

St.+ ml. chlapci
Miriam Miková
Miriam Miková, Viki Koperová

Mgr. Ladislav Knap
Mgr. Dana Oravcová
Ing. Slávka Jurčíková

Mgr. Grochalová
Mgr. Emília Ďurkáčová
Ján Jurga

Miroslav Malík
p. Bielaková

Celoslovenská súťaž
P. č.
1.

Názov súťaže
Karate – Kamite Jozefa Juhaňáka

2.

Šachový turnaj GPX

3.

Záchrana života – výtvarná súťaž

Umiestnenie
1.
3.
21.
11.
13.
prebieha

Mená súťažiacich
Martin Jurga
Ján Jurga
Marek Laš
Jakub Mitrenga
Marek Laš
M. Oravcová

Pripravoval/a/
Ján Jurga
Ing. S. Jurčíková
Mgr. D.Oravcová

Krajská súťaž
P. č.
1.
2.
3.
4.

Názov súťaže
Čo vieš o hviezdach
Dejepisná olympiáda
kategória C
Recitačná súťaž - poézia
8. liga Stolný tenis

Umiestnenie
4.
4.

Mená súťažiacich
Oliver Vorek
Juraj Štetiar

Pripravoval/a/
Mgr. M. Krutáková
Mgr. B. Budošová

účasť
1.

Viktória Koperová
Tomáš Strek, Juraj Štetiar, Martin Jurga

Mgr. E. Škorvánková
Mgr. L. Knap

Okresná súťaž
P. č.
1.

Názov súťaže
Biologická olympiáda kat. F

Umiestnenie
1.

Mená súťažiacich
Elena Bestvinová, Alica Najdeková

Pripravoval/a/
PaedDr. L. Bestvinová
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2.

Súťaž HMZ II. stupeň

1.

3.

Súťaž HMZ I. stupeň

1.

4.

Hasiči deťom

1.

5.
6.

ČVOH
Matematická olympiáda
Matematická pytagoriáda

7.
8.

Hviezdoslavov Kubín
Stolný tenis

1.
1.
1.
3.
2.
3.

9.

Na bicykli bezpečne

2.

10.

Záchrana života – výtvarná
súťaž

2.

11.
12.
13.

Hviezdoslavov Kubín
Hviezdoslavov Kubín
Biologická olympiáda kat. F

3.
3.
3.
2.

14.

Lesy deťom

3.

15.
16.

Olympiáda v ANJ
Matematická Pytagoriáda

17.

OK Plameň Turzovka štafeta +
CIF + požiarny útok

7.
Úspešný
riešiteľ
1. miesto

školstvo

Lenka Kyrisová, Nikola Benčíková
Nela Najdeková,
Jakub Michnica, Tamara Šmatlavová
Monika Paštrnáková, Peter Kulla
Lucia Čamborová
Alica Najdeková, Nela Najdeková
Nikola Benčíková, Elena Benčíková
Lenka Kyrisová
František Urbánek, Kamil Budoš
Šimon Mitrenga
Oliver Vorek
Patrik Majchrák
Patrik Majchrák
Lukáš Padyšák
Erika Lašová
Juraj Štetiar, Adam Vyšlan
Martin Jurga, Kristián Kulla
Lenka Kyrisová, Damián Benko
Nikola Benčíková, Dávid Putyra
Michaela Oravcová
Katka Kyrisová
Iza Karolína Čáková
Kristián Kulla
Oliver Vorek, Paulína Čanecká
Matej Kulla, Linda Najdeková
Dominik Tatarka
Frederik Urbanek, Kamil Budoš
Šimon Mitrenga
Juraj Štetiar
Miriam Miková
Tamara Šmatlavová, Ľubomír Brnčo
Jozef Vyšlan, Dávid + Adrián Putyra
Monika Paštrnáková, Patrik Cyprich
Laura Škorvánková, Michal Zakucia
Jozef Mrmus, Marián Jendrišák
Daniel Zvardoň, Patrik Majchrák

PaedDr. L. Bestvinová
Veronika Urbánková
Mgr. Z. Fonšová
Mgr. M. Krutáková
Mgr. B. Miková
Mgr. B. Miková
Mgr. B. Miková
Mgr. Dana Oravcová
Mgr. Dana Oravcová
Mgr. K. Mitrengová
Mgr. R. Mikulová
Mgr. Z. Fonšová
Mgr. Z. Fonšová
Mgr. S. Krčmáriková
Mgr. E. Ďurkáčová
Miroslav Malík

Obvodná súťaž
P. č.
1.

2.

Názov súťaže
Pohárová súťaž Makov – hasiči /súťažiaci ako
v okresnom kole/
Staškov- zmiešané družstvo
Čierne - dievčatá
- chlapci
Zákopčie – chlapci + dievčatá
- dvojice
Oščadnica - chlapci
- zmiešané družstvo
Stolný tenis - Skalité

3.

Dejepisná olympiáda kategória F
Dejepisná olympiáda kategória E

Umiestnenie
4.
2.
1.
1.
5.
2.
4.
5.
1.
2.
3.
7.
10.
8.
15.

Mená súťažiacich

Pripravoval/a/
Miroslav Malík

Juraj Štetiar
Adam Vyšlan
Kristián Kulla
R. Kotyrová
A. Grochalová
Jaroslav Vyšlan
Lucia Čamborová

Mgr. B. Miková
Mgr. B. Budošová

ČAS
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Dejepisná olympiáda kategória D
Dejepisná olympiáda kategória C
4.

Olympiáda v ANJ

12.
14.
1.
4.
3.

školstvo
Daniela Vorková
Kristína Kyrisová
Juraj Štetiar
Jozef Mravec
Alžbeta Štetiarová

Mgr. Z. Fonšová

Školské kolá
P. č.
1.

Názov súťaže
Stolný tenis – Starší žiaci I.
Starší žiaci II.
Mladší žiaci

2.

ČVOH

3.
4.

Fyzikálna olympiáda
Dejepisná olympiáda /Do/ Kategória F
DO Kategória E
DO Kategória D
DO Kategória C

5.

Šachový turnaj

6.

Olympiáda v ANJ kategória 1A

7.

Olympiáda v ANJ kategória 1B

8.

Matematická Pytagoriáda

Umiestnenie
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Mená súťažiacich
Michal Klušák
Martin Gavlák
Michal Klužák
Martin Jurga, 8.A
Juraj Štetiar
Marián Jendrišák
Samuel Kopásek
Denis Štetiar
Marián Jendrišák
Oliver Vorek
Patrik Majchrák
Ľubomír Brnčo
Lukáš Padyšák
Radka Kotyrová
Anna Grochalová
Sára Krenželová
Jaroslav Vyšlan
Lucia Čamborová
Monika Paštrnáková
Daniela Vorková
Kristína kyrisová
Kristián Kulla
Juraj Štetiar
Jozef Mravec
Samuel Vrana
Marek Laš
Jakub Mitrenga
Jaroslav Vyšlan
A. Štetiarová
Jaroslav Štetiar
Matej Fonš
Juraj Štetiar
Zuzana Chadimová
Kristína Cyprichová
Matej Kulla
Denis Tatarka
Linda Najdeková

Pripravoval/a/
Mgr. Miková

Mgr. M. Krutáková
Mgr. M. Krutáková
Mgr. B. Budošová

Ing. S. Jurčíková
Mgr. Z. Fonšová
Mgr. S. Krčmáriková
Mgr. J. Grochalová
Mgr. Z. Fonšová

Spracovala Mgr. Dana Oravcová ZRŠ

MDD opäť v srdci Triangla
Stalo sa tradíciou, že samosprávy obcí Čierne, Skalité a Svrčinovec v spolupráci so základnými školami usporadúvajú športový poldeň venovaný deťom. Sponzorom podujatia sú Třinecké železiarne. Nebolo tomu inak ani 30.mája tohto roku. Každý organizátor si
pripravuje súťaže podľa svojich technických možností. I napriek nepriazni počasia súboje medzi školami prebehli podľa dohodnutých
pravidiel pod taktovkou organizátorov zo ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec. V snahe začleniť čo najväčší okruh súťažiacich sme tento
rok zaradili do súťaží i žiakov s hendicapom. Skvelé pocity zažívali žiaci so susedných škôl, ako i pedagógovia, ktorí im hlasno udeľovali aplauz. Všetkým víťazom i zúčastneným blahoželáme .Výsledky družstiev i jednotlivcov 230 súťažiacich uvádzame v prehľade.
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Futbal
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Škola
Čierne - Vyšný koniec
Skalité - Kudlov
Svrčinovec

Vybíjaná
Umiestnenie

Škola

Počet vybitých hráčov

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Čierne - Vyšný koniec
Svrčinovec
Skalité - Ústredie

23
26
34

Jazda zručnosti na bicykli: skupiny
Umiestnenie
1. miesto - pohár
2. miesto - pohár
3. miesto - pohár

Škola
Čierne - Vyšný koniec
Skalité - Kudlov
Skalité -Ústredie

Jazda zručnosti na bicykli: individuálne
Umiestnenie
1. miesto - medaila
2. miesto - medaila
3. miesto - medaila
3. miesto - medaila

meno
Ján Časnocha
Branko Cech
Alexandra Gonščáková
Michaela Oravcová

Beh na 50 m
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Meno a priezvisko žiaka
F. Pollák
D. Horeličan
D. Šurik

Škola
Skalité- Kudlov
Skalité-Ústredie
Skalité- Kudlov

Meno a priezvisko žiaka
E. Petrák
P. Mrmus
V. Ganderáková
N. Širancová
K. Širancová

Škola
Skalité- Ústredie
Čierne -Vyšný koniec
Čierne -Vyšný koniec
Čierne -Vyšný koniec
Čierne- Ústredie

Jazda na kolobežke
Umiestnenie
1. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
3. miesto

Hod kriketovou loptičkou
Umiestnenie
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Meno a priezvisko žiaka
A. Babuliak
M. Kulla
M. Mikula

Škola
Čierne- Ústredie
Čierne- Vyšný koniec
Čierne- Vyšný koniec
Za organizačný výbor: Mgr. Dana Oravcová ZRŠ Čierne - Vyšný koniec
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Literatúra trocha inak
Deviataci a niektorí ôsmaci zo ZŠ Čierne – Vyšný koniec si
zopakovali svoje vedomosti z literatúry trochu netradične. Dňa
10. 4. 2014 navštívili Literárne múzeum SNK v Martine, kde sa
nachádza trvalá expozícia, ktorá približuje vývin slovenskej
literatúry od 9. storočia po 20. storočie. Súčasťou múzea je aj
Národný cintorín, kde sú hroby a umelecky cenné náhrobníky
vyše 200 výrazných osobností slovenského kultúrneho, vedeckého a národného života. Ten, samozrejme, nemohli obísť. A tak sa dozvedeli aj množstvo nových poznatkov, ktoré
im zaujímavým spôsobom sprostredkovala fundovaná lektorka. Cieľom putovania bolo prebudiť a upevňovať v žiakoch
záujem o slovenskú literatúru a jej históriu, posilniť národné
povedomie a pestovať v nich hrdosť na naše kultúrne dedičstvo. Našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Návšteva divadelného predstavenia
Je fajn, že naša škola, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, okrem
klasického vyučovania rozširuje obzory žiakov aj návštevou
rôznych podujatí. A tak sa 7. mája naši deviataci, krásne vyobliekaní, vybrali do Mestského divadla v Žiline, aby sa zúčastnili
divadelnej hry pre mládež Vyskočiť z kože. Žiakov hra zaujala,
spracovanie bolo moderné, chvíľami vážne, inokedy humorné.
Z divadla odchádzali s príjemným kultúrnym zážitkom, dobrou
náladou a úsmevom na tvári.

V jazde zručnosti na bicykli pod vedením Mgr. Dany Oravcovej
získali:
1. miesto - ZŠ Podstawova Istebné, PL (počet bodov 90)
2. miesto – ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec (počet bodov 88)
3. miesto – ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec (počet bodov 86)
Výnimkou tohto stretnutia bolo zaradenie do súťaže žiakov
s hendicapom, ktorí sa vzdelávajú v našej škole. S DMO,
Downovým syndrómom, autizmom a ĽMR . Cieľom všetkých
súťažiacich intaktných i s hendicapom bolo splnenie nasledovných úloh. V limite pätnásť sekúnd popísať časti bicykla,
prejsť oboma kolesami šikmú plochu, cez úzku latku
a schody, prejsť popod bariéru, obísť kužele, prekonať prekážku, zastaviť na stopke, zapamätať si číslo pri vybočení
z jazdnej dráhy a opísať bicyklom kruh s uchopením retiazky.
To všetko bez dotyku zeme s nohami. Fantastické výkony,
bojovnosť ako na olympiáde a hlavne neskrývanú radosť,
ktorú deti prejavili, boli dôkazom, že inklúzia - čiže prispôsobenie podmienok deťom s nedostatkom sa oplatí.
V individuálnom hodnotení diplom za 1. miesto získala Miška
Oravcová, 2.miesto získala Saška Gonščáková, 3.miesto získali Janko Časnocha a Branko Mikula.
Mgr. Dana Oravcová ZRŠ ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec

Cesta za poznaním
Za poznaním, tentoraz za hranice našej krajiny do susedného
Poľska, vyrazili deviataci a niektorí ôsmaci z našej školy, ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Chceli spoznať miesto spomienky na dejinnú tragédiu páchanú na nevinných ľuďoch počas II.
svetovej vojny a na vlastné oči vidieť následky hrôzy vojny
v koncentračnom tábore Osvienčim. Veríme, že pohľad našich
žiakov na utrpenie, neľudské zaobchádzanie človeka
s človekom a na násilie v akejkoľvek forme a podobe im bude
výstrahou a signálom do budúcnosti. Práve oni budú tí, ktorí
odmietnu násilie a postavia sa na stranu humanity.

Mladí lesníci a hasiči

Súťažili ako na olympiáde
Dňa 4.6.2014 si zmerali sily žiaci ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný
koniec so žiakmi spriatelenej školy ZŠ Podstawovej z Poľska.
Výborná niekoľkoročná spolupráca sa odzrkadlila i na športovom poli.
Vo futbale pod vedením Mgr. Ladislava Knapa získali
1.miesto - ZŠ Podstawova Istebné, PL
2.miesto – ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec

školstvo
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Každoročne sa naša škola, ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec,
zúčastňuje súťaží Lesy deťom a Hasiči deťom.

spomenie a vždy, keď si budeme čistiť zúbky, si pripomenieme aj
pesničky o zubnej kefke, Zubožrútovi a zdravej strave.

Vždy sme mali úspech, ale tento rok naši deviataci, Kamil Budoš, Šimon Mitrenga a Frederik Urbánek, zúročili niekoľkoročné
skúsenosti a získali 3. a 1. miesto z 30 zúčastnených družstiev.
Druhé družstvo, siedmaci Jaroslav Vyšlan, Matej Michalík a
Tamara Šmatlavová, skončili na 6. a 14. mieste a naši najmladší
reprezentanti, Oliver Vorek, 3.B, Matej Kulla, 4.tr. a Denis Tatarka, 4. tr., ktorí sa súťaže zúčastnili prvý raz, obsadili pekné 10.
a 5. miesto z 35 družstiev mladších žiakov.

Za kolektív MŠ napísala Božena Frollová

Veselé zúbky

Stavanie mája
„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený.“ Aj tieto slová
piesne odzneli v našej Materskej škole Čierne - Vyšný koniec pri
príležitosti stavania mája. Je to starý zvyk, podľa ktorého kedysi
slobodní mládenci stavali máje pod obloky dievčat. V tento krásny prvomájový deň deti vyzdobili máj farebnými stužkami a za
pomoci pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa
niektoré deti a 2 pani učiteľky prezliekli do regionálneho odevu.Spevom ľudových piesní oslávili sviatok 1.mája. Po postavení
mája sme sa spolu s deťmi premiestnili na školské ihrisko, kde
sme si spoločne zaspievali, zatancovali a zahrali sa. Aj takto sme
deťom priblížili tento zvyk a zachovali tradície.
Za celý kolektív MŠ napísala Bc. Renáta Cyprichová

Dopoludnie s psíkmi
Dňa 22.05.2014 našu Materskú školu Čierne – Vyšný koniec
navštívili psovodi - záchranári so 4 psíkmi. Nemeckým ovčiakom
- Ajdou, labradorským retrieverom - Nellkou, bielym švajčiarskym
ovčiakom - Orchideou a argentínskou dogou. Pre deti mali pripravené zážitkové ,, psíkovské divadlo“ spolu s tvorivými aktivi-

Cieľom tohto projektu je zaujímavou a hravou formou vzbudiť
u detí záujem o čistenie zubov. Naša Materská škola Čierne –
Vyšný koniec využila šancu a po druhýkrát sa do projektu prihlásila. Deti sa celý týždeň pripravovali na Deň Veselých zúbkov.
Učili sa správnu techniku umývania, kreslili v pracovných listoch,
maľovali výkresy a každá trieda si pripravila jednu pesničku
o veselých zúbkoch. Pre rodičov, ktorí sa zúčastnili tohto popoludnia, si pani učiteľky z veľkej triedy pripravili program. V úvode
pani učiteľka motivovala deti príbehom o smutnej zubnej kefke,
ktorá nemala komu čistiť zuby. Deti z veľkej triedy, ktoré majú
osvojenú správnu techniku čistenia zubov, čistenie predviedli aj
názorne na umelej protéze. Potom nasledovala rozprávka
o Zubožrútovi, no a nakoniec každá trieda zaspievala pesničku.
V úplnom závere pani učiteľky porozdávali deťom pracovné listy
o zúbkoch. Na spoločne prežité popoludnie si určite každý rád

tami. Predstavenie na motívy rozprávky K. Čapka ,, Ako psíček
a mačička piekli narodeninovú tortu“ bolo úžasné. Deti zaujato
pozorovali divadlo a mali obrovskú radosť zo psích kamarátov.
Po skončení divadla sa deti rozdelili do troch skupín a pre každú
skupinu boli nachystané rôzne úlohy ako preskakovanie psíkov,
aportovanie s psíkmi, úlohy na rozvoj hrubej motoriky, prekážkové dráhy, kŕmenie psíkov, ukážky revíru na zranenú osobu. Pre
deti to bol nezabudnuteľný zážitok, dokonca aj deti, ktoré majú
zo psov strach, prekonali svoje zábrany a zabávali sa s nimi. Deti
si psích kamarátov obľúbili natoľko, že už teraz dúfajú, že sa s
nimi stretnú ešte raz.
Bc. Veronika Rokyčáková
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Deň detí
Dňa 1.06.2014 v našej materskej škole nastal vytúžený sviatok
našich malých škôlkarov – Deň detí. Všetky deti sa tešili na športové prekvapenia, ktoré boli pre ne pripravené. Deti skákali
v „zázračných“ vreciach, preťahovali sa lanom, triafali na cieľ
a pretekali sa v behu. Ihrisko zaplavilo aj more krehkých bubli-

školstvo

niek, ktoré sa deti snažili pochytať. Vyhladnuté, vybehané brušká
nám nasýtili chrumkavo upečené špekačky, ktoré nám pripravovali naše šikovné pani školníčky. Príjemne unavení, veselí
a šťastní sme hrdo stáli na stupni víťazov a boli odmenení krásnymi, farebnými medailami a sladkosťami.
Renáta Cyprichová

Základná škola Čierne - Ústredie
Veľkonočné tvorivé dielne

Volejbalový turnaj družobných škôl

V predveľkonočnom období sa už tradične v priestoroch našej
školy konajú tvorivé dielne. Žiaci, ich rodičia, kolegovia
z družobných škôl i pedagogickí zamestnanci prežijú spolu
príjemné popoludnie pri tvorbe krásnych výrobkov a dekorácií
spríjemnené posedením pri bylinkovom čajíku a koláčikoch.
Našou odmenou za námahu vynaloženú pri ich príprave sú
šťastné úsmevy na tvárach detí i čoraz väčší záujem zo strany
rodičov.

Dôkazom o tom, že vzdialenosť ani jazyk nie sú prekážkou
priateľstva, je v poradí už šiesty ročník medzinárodného volejbalového turnaja. Dňa 16. mája 2014 privítala naša škola, ZŠ
Čierne – Ústredie, štyri súťaženiachtivé družstvá. Naši hostia
z Vendryně, Istebnej a Obecného úradu Čierne bojovali spolu
s družstvom učiteľov základných škôl Čierne o víťazné poháre. Víťazom sa stalo družstvo Obecného úradu Čierne, na
druhom mieste skončila obec Vendryně a tretie miesto obsadil
kolektív pedagógov základných škôl v Čiernom. Keďže víťazné poháre boli len tri a súťažné družstvá štyri, pedagógovia zo
základnej školy Istebna si odniesli sladké medovníkové medaily.
Nepriaznivé počasie nás síce nepotešilo, pretože volejbalový
turnaj sa mal pôvodne konať na multifunkčnom ihrisku pri
našej škole, no vôbec neovplyvnilo úžasnú atmosféru. Veľká
vďaka patrí ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec za „požičanie“
telocvične a všetkým, ktorí sa na organizácii tohto milého
stretnutia podieľali.
Mgr. Anna Pagáčová

Futbal nás baví
Po úspešnom turnaji v stolnom tenise sa žiaci ZŠ v Čiernom Ústredí pustili do ďalšej športovej aktivity. V mesiacoch máj a
jún chlapci a dievčatá preháňali futbalovú loptu na ihrisku
s umelou trávou. Chlapci súťažili od 5. ročníka,dievčatá od
6.ročníka. Po nekompromisných bojoch zvíťazili dievčatá 8.A
a chlapci 9.A triedy. Najlepšími strelcami sa stali Kristína Špiláková z 8.A a Lukáš Krenželák z 9.A. Ďakujeme sponzorom p. Jane Kubušovej, p. Eve Benkovej, p. Vladimírovi Mikulovi a
RZ pri našej škole. Športu zdar a futbalu zvlášť!
Daniel Drastich

Ivana Nekorancová
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Čítanie s porozumením
Hlavným cieľom vyučovania čítania na 1.stupni ZŠ by malo
byť čítanie s porozumením.
Mnohokrát sa stáva, že dieťa prečíta text bezchybne, rýchlo,
ale ak má odpovedať na dané otázky týkajúce sa textu, nevie
správne odpovedať.
Aj v tomto školskom roku sa dňa 29.4.2014 konala v ZŠ Čierne – Ústredie čitateľská súťaž s porozumením textu pod názvom „Popoludnie s rozprávkou“.
Zúčastnili sa jej vybraní žiaci a zároveň najlepší čitatelia 3.a
4.ročníka pod vedením vyučujúcich na I. stupni.
3.A prezentovala ukážku od Dereka Munsona„Koláč pre nepriateľov“. Na 1.mieste skončila Lucka Stráňavová, 2.miesto
obsadila Viktorka Švancárová a 3.miesto patrilo Lucke Hlúškovej.
4.A nám prečítala africký príbeh pod názvom „Leť, orol, leť“.
1.miesto obsadil Ferko Findura, 2. miesto patrilo Evke Majchrákovej a na 3.mieste skončila Adriánka Rudinská.
Žiakom I.stupňa sa ukážky veľmi páčili, so záujmom a správne
odpovedali na kladené otázky týkajúce sa textov.

školstvo

si nielen čitatelia zmerali sily v čitateľských zručnostiach, ale aj
poslucháči si overili svoje schopnosti orientovať sa v texte.
PaedDr. Danka Kubjatková

Vystúpenie sokoliarov
Jedného dňa nám pán učiteľ prišiel oznámiť, že do našej školy
prídu sokoliari. Veľmi sme sa tešili a boli plní očakávania.
Konečne nadišiel ten deň a všetci žiaci sa zhromaždili pred
školou, kde sa predstavenie konalo. Bolo to zábavné
a zároveň náučné. My, piataci, sme si zopakovali učivo
z biológie, ale zároveň sme sa aj veľa nového dozvedeli.
Hneď na začiatku sa mi zapáčil krkavec čierny, aj keď všetky
dravce boli nádherné. Mal krásne lesklé čierne perie. Váži
okolo 2,5 kilogramu. Živí sa myšami a hrabošmi. Žije hlboko
v lese, ďaleko od ľudí. Jeho zobák je nebezpečná zbraň, ktorou si chráni svoje mladé. Je to veľmi inteligentný dravec.
Sokoliar mu dal meno podľa rozprávkového hrdinu Rumburaka.
Predstavenie sa mi veľmi páčilo. Nakoniec sme sa celá trieda
aj s pánom učiteľom odfotili so sokolom mexickým.
Daniel Kužma, žiak 5.A, ZŠ Čierne - Ústredie

Keďže „čítanie je jedným zo základných systémov ľudskej
komunikácie“, išlo hlavne o príjemne strávené popoludnie, kde

MŠ Čierne- Ústredie
Beseda so spisovateľkou v MŠ Čierne - Ústredie
,,Dobrá kniha je drahokam, ktorý vrhá záblesky radosti a šťastia do všetkých vrstiev ľudskej spoločnosti.“ (Charles Augustin
Sainte-Beuve)
Dňa 21.3.2014 navštívila našu materskú školu spisovateľka
Terézia Mešťanová, ktorá sa okrem iného, venuje i tvorbe pre
deti. Beseda sa niesla v duchu rozprávky, ku ktorej majú práve
deti najbližšie. Tie naše sa nenechali zahanbiť a ukázali pani
spisovateľke kúsok svojho talentu prostredníctvom recitovania
krásnych básní i prednesu rozprávkových úryvkov. Príjemné
dopoludnie bolo spestrené rozprávaním autorky o svojom
živote i o tom, ako vznikali jej jednotlivé rozprávkové diela.
Veríme, že podobné stretnutie sa uskutoční čo najskôr a my
tak s pani Mešťanovou oslávime vydanie jej nového rozprávkového diela.

Básničkovo v MŠ Čierne - Ústredie
Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom
slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom
v podobe čítania kníh. V našej materskej škole k tomuto mesiacu už neodmysliteľne patrí súťaž v prednese poézie a prózy

,,Básničkovo“, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 27.3.2014.
Zástupcovia detí z každej triedy ukázali svoj talent nielen
,,ujovi“ kominárovi a pani učiteľkám, ale aj pánovi starostoviIng. Pavlovi Gomolovi, Jánovi Ďuricovi i rodičom, ktorí sa prišli
pozrieť a podporiť svoje ratolesti. Známe i menej známe príbehy a verše sa v prevedení našich detí stali nezabudnuteľnými, nakoľko k nim pridali to najkrajšie zo seba- kúsok detskej hravosti a prirodzenosti. Zároveň sa chceme poďakovať
pánovi starostovi i pánovi Ďuricovi za odmeny v podobe krásnych diplomov a sladkého prekvapenia, no hlavne za to, že si
v dnešnej uponáhľanej dobe našli čas a prišli nám spríjemniť
toto štvrtkové dopoludnie. Už teraz sa tešíme na ich ďalšiu
návštevu, ako i na budúci ročník tejto krásnej súťaže.
Zástupcovia jednotlivých tried v prednese poézie a prózy:
Malá trieda:

Nikoleta Capková, Michaela Čopková

Stredná trieda: Radka Časnochová, Lukáš Klieštik, Vanesa
Kubicová, Marco Stráňava
Veľká trieda: Lívia Cyprichová, Sofia Gilániová, Lucia Haladejová, Matúš- František Kadela, Jakub Kulla
Jaroslava Kráľová
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Vzdelávacie, kultúrno - spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch apríl – jún 2014
apríl – jún: Výstava výtvarných prác Svetská krása
Výtvarná súťaž Svetská krása – na motívy ľudových rozprávok od Pavla Dobšinského pre deti materských
a základných škôl sa síce predĺžila do Veľkej noci, avšak
prác až toľko tentoraz nebolo. Výstavku sme si urobili z 34
dielok - a vy z nich môžete rozpoznať napríklad aj tieto
známe rozprávky od nášho najväčšieho zberateľa ľudových
rozprávok:
Dvanásti bratia a trinásta sestra, Zlatovláska, Čert slúži,
Trojruža, Mahuliena Zlatá panna, Dobrý strelec a drak,
Stratený chlapec, Had, mačička a psík, Čarodejná kráľovná, Červeňkráľ a Žltovláska, Zakliata hora, Panna za drakom ...
Práce budú v priestoroch Obecnej knižnice vystavené do
konca júna 2014. Všetkých srdečne pozývame.
Porota vecnou odmenou ocenila výtvarné práce od detí z
MŠ Čierne – Ústredie: Šimonko Sloviak, Lucia Kužmová,
Natálka Babuliaková, Vaneska Švancárová, Veronika Turiaková, Lívia Cyprichová a Pavlínka Šimková.
Z MŠ Čierne – Vyšný koniec: Charlotte Kubicová, Adrián
Grochal, Karolínka Krčmáriková, Sofia Koperová a Kristián
Lieskovan.
Žiaci zo ZŠ Čierne – Ústredie: Branislav Gomola, Adriana
Rudinská a Ľubomír Švancár zo 4.A. Srdečne blahoželáme!
máj – jún: Šepot lesa v Makove
V spolupráci s Obecnou knižnicou v Makove si občania
môžu pozrieť výstavu fotografií od amatérskeho výtvarníka
Patrika Becka z Čierneho pod názvom Šepot lesa
v priestoroch Obecnej knižnice v Makove.

kých účastníkov prehliadku po centre mesta na retrobicykloch a v retrooblečení, kultúrny program, súťaže, tombolu

i voľnú zábavu.
Obec Čierne v štafetových pretekoch na starých bicykloch
reprezentovali: Jarmila Putyrová, Peter Putyra, Martina
Kyrisová a Alojz Kyris. Toto vynikajúce družstvo vybojovalo
opäť pre obec ďalší víťazný pohár. Povzbudiť ich bol
i starosta obce Ing. Pavol Gomola, Božena Časnochová,
Helena Pajerová a Iveta Bobulová.
Chceme sa poďakovať všetkým spoluobčanom, ktorí nám
nezištne zapožičali oblečenie i bicykle, všetkým súťažiacim
za ich skvelé výkony. Vás všetkých srdečne pozývame do
Wisly 12.7. 2014 na finálovú zábavu v štýle retro, ktorá sa
bude konať v amfiteátri pre širokú verejnosť.
10. máj - Vendryňský jarný turistický pochod

1. máj - Stavanie mája na Trojmedzí - X. ročník
Stavanie mája na Trojmedzí rozvíja dobré vzťahy na hraniciach troch štátov. Máj stavajú tradične zástupcovia samospráv obce Čierne, českej Hrčavy a poľskej Gminy Istebna
s občanmi prihraničného regiónu. Tento rok v kultúrnom
programe vystúpila folklórna skupina Ozvena z Čierneho a
Makovský prameň z Makova. Celé toto podujatie sa uskutočnilo v rámci osláv 10. výročia vstupu SR do EÚ.
3. máj - Rowerowy Rajd Retro
Chladná, mierne upršaná sobota, poľské mesto Wisla
a netradične poobliekaní súťažiaci v retrokostýmoch.
V amfiteátri vo Wisle sa konalo úžasné podujatie ROWEROWY RAJD RETRO. Usporiadatelia si pripravili pre všet-

Dňa 10. 5. 2014 sa v obci Vendryně (Česká republika)
uskutočnil Vendryňský jarný turistický pochod. Táto aktivita

str.18

ČAS

kultúra a šport

bola organizovaná v rámci spoločného projektu obcí Čierne
a Vendryně s názvom: Poznávame krásy spriatelených obcí
Čierne – Vendryně. Projekt je spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vendryňský jarný turistický pochod je jednou z aktivít, ktorá
bola realizovaná v rámci tohto projektu a počas roka budú
organizované ďalšie aktivity či už zo strany obce Čierne
alebo zo strany obce Vendryně. Pochodu sa zúčastnili aj
niektorí naši občania. Po obci Vendryně nás sprevádzal
starosta obce pán Ing. Rudolf Bilko, ktorý nám ukázal kultúrne pamiatky, krásnu prírodu obce a jej okolia. Cestou
späť sme sa zastavili aj v obci Dolná Lomná, kde v súčasnosti prebieha výstava poľovníckych trofejí. V rámci tejto
výstavy sme mali možnosť vidieť aj poľovnícke trofeje slovenského poľovníckeho spolku Združenie poľovníckych
spoločností Čierne – Svrčinovec.

v Čiernom a štvrté miesto patrilo pedagógom zo základnej
školy Istebna.
Družstvá boli odmenené pohármi z rúk starostu obce Ing.
Pavla Gomolu a príjemným posedením pri kotlíkovom guľáši.
Ešte raz veľká vďaka patrí usporiadateľom.

11. máj - Deň matiek

23. máj

Deň matiek je sviatok, ktorý sa oslavuje na celom svete.
V tento významný deň pravidelne pripravuje obec Čierne,
Príspevková organizácia TES Čierne kultúrny program pre
všetky mamičky ako prejav úcty, vďaky - ale najmä toho,
že ich máme radi. Tentoraz v skoro trojhodinovom programe vystúpil skvelý zabávač, imitátor a spevák Štefan Hruštinec spolu s Jurajom Chlebanom a domácou FS Ozvenou.

Cirkusové vystúpenie pre verejnosť MAGIC SHOW MARION v sále kul. domu v Čiernom o 18.00 hodine.

19. máj - Tanečné stretnutie
Tanečné stretnutie žiakov 9. ročníkov z oboch základných
škôl v Čiernom.
Z pôvodne plánovaného kurzu spoločenských tancov
a správania pre žiakov 9. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie sa
uskutočnilo jedno tanečné stretnutie. Šesť párov sa na
tomto jednom stretnutí aj vďaka už bývalým kurzistom zo
ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec naučilo tancovať polku
a valčík.

29. máj
Divadelné vystúpenie v sále kul. domu v Čiernom pre žiakov 1. – 5. ročníkov zo ZŠ Čierne – Ústredie. V divadelnej
hre Alica v krajine zázrakov sa predstavil DS Maska zo
Zvolena.
30. máj - MDD – športový deň detí Kysuckého triangla
Športové zápolenie detí základných škôl zo Skalitého,
Svrčinovca a Čierneho.
Organizátor: ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, Obec Čierne
1. jún - X. ročník Medzinárodného šachového turnaja
v Čiernom 2014

16. máj - Medzinárodný volejbalový turnaj SR, ČR a PR
ZŠ Čierne – Ústredie zorganizovala v piatok 16. mája 2014
medzinárodný volejbalový turnaj družobných škôl, ktorý sa
v priateľskom duchu konal už po šiestykrát.
Zúčastnili sa ho štyri družstvá: z Vendryně, Istebnej, základné školy v Čiernom a družstvo Obecného úradu
v Čiernom.
Prvenstvo si vybojovalo družstvo Obecného úradu
v Čiernom, na druhom mieste skončila obec Vendryně,
tretie miesto obsadil kolektív pedagógov základných škôl

Kultúrny dom v Čiernom sa v nedeľu 1.6.2014 obliekol
do čiernobielych farieb. Konal sa v ňom jubilejný 10. ročník
medzinárodného šachového turnaja. Turnaj sa za tieto roky
veľmi pozitívne zapísal do šachového vedomia a patrí medzi najobľúbenejšie. Dôkazom toho bola vysoká účasť hráčov a kultúrny dom doslova praskal vo švíkoch, keď si proti
sebe sadlo až 90 milovníkov kráľovskej hry, aby si zmeralo
svoje sily. Usporiadateľom bol Mikroregión Kysucký triangel, Obecný úrad Čierne v spolupráci so šachovým klubom
Caissa Čadca.
Šachistov privítal aj starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola. Hneď na úvod si prítomní minútou ticha uctili pamiatku
dvoch obetavých šachistov a skvelých ľudí, a to Ľubomíra
Straku – rodáka z Čierneho a Ing. Petra Biboru - zakladate-
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ľa a predsedu susedného oddielu Chess Club Turzovka,
ktorí sa viackrát zúčastnili čierňanského šachového turnaja.
Tohto ročníka sa zúčastnilo až 21 českých šachistov, ktorí
k nám zavítali z Havířova, Ostravy, Vsetína, Mostov

u Jablunkova, Vendryně, Karolínky, Rychvaldu či
z Husleniek. Slovenskí šachisti pricestovali z Martina, Žiliny,
Nesluše, Turzovky, Dunajova, z Čadce. Za šachovnicu sa
nebálo sadnúť si 36 detí, z toho 8 z Čierneho. Všetci statočne bojovali, ale celkovým víťazom turnaja sa stal už po
siedmykrát IM Marián Jurčík z Čadce. Striebornú medailu si
na krk zavesil FM Jaroslav Čempel z Havířova, bronz vybojoval FM Martin Jurčík z Čadce. Marián Jurčík sa len večer
pred turnajom vrátil z prestížneho turnaja Mitropa cup, kde
reprezentoval v družstve Slovensko, ktoré v silnej konkurencii obsadilo pekné 3. miesto.
Ocenené boli aj ďalšie kategórie:
Chlapci do 10 rokov: 1. Dávid Slivka (Čadca)
2. Daniel Kajánek (Čadca)
3. Jakub Janec (Nesluša)
Chlapci do 15 rokov:

1. Matej Oravec (Čadca)
2. Kristián Hanec (Čadca)
3. Denis Kajánek (Čadca)

Dievčatá do 10 rokov: 1. Dominika Plačková (Zákopčie)
2. Daniela Cyprichová (Čierne)
3. Martinka Mokošáková (Nesluša)

kultúra a šport
2. Erika Cyprichová (Čierne)

Najlepšia žena:
Slávka Jurčíková (Čadca)
Najlepší dôchodca:
Stanislav Juříček (Vsetín)
Najlepší zahraničný hráč: Jaroslav Čempel (Havířov)
Najmladší hráč turnaja: Samuel Janec (Nesluša)
Zaujímavosťou turnaja je, že najmladší účastník mal len 5
rokov a najstarší 72 rokov (Vladislav Bambušek z moravskej Karolínky). Všetkých 10 ročníkov odohral ako jediný
Rudolf Jurčík z Čadce (rodák z Čierneho).
Turnaj prebehol v koreknej a priateľskej atmosfére.
O zdarný priebeh sa starala riaditeľka turnaja Ing. Slávka
Jurčíková, plne vyťažený bol Rudolf Jurčík v trojúlohe –
rozhodca, hráč, obsluha počítača. O ceny a občerstvenie
sa postarali sponzori Severoslovenské montáže Čierne,
Obecný úrad Čierne.
Veríme, že tradícia turnaja bude pokračovať aj v druhej
dekáde, pretože viacerí šachisti sa vyjadrili, že celý rok sa
na tento turnaj tešia.
Ing. Slávka Jurčíková, ŠK Caissa Čadca
6. jún
Vystúpenie cirkusu Jacko v sále kul. domu v Čiernom pre
deti základnej a materskej školy v Čiernom - Ústredí.
22. jún
Goralské slávnosti Skalité - III. lokálny veľtrh cestovného
ruchu obcí Kysucký triangel v rámci projektu: Podpora
využitia potenciálu cestovného ruchu v mikroregióne Kysucký triangel.
Miesto: amfiteáter obec Skalité, organizátor: obec Skalité
29. jún
Už po šiesty raz sa pri príležitosti sviatku patrónov konala
na Vyšnom konci v Kostole sv. Petra a Pavla slávnostná
omša a kultúrne vystúpenie.
V programe vystúpili: FS Ozvena, mažoretky TINA, Ľudová
hudba Capkovci zo Skalitého.

Dievčatá do 15 rokov: 1. Kristýna Lasotová

PRIPRAVUJEME Z KULTÚRY JÚL- AUGUST 2014
7. – 13. júla
X. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí.
Spolu 15 detí zo Slovenskej republiky, 15 detí z Českej
republiky a 15 detí z Poľskej republiky budú bližšie spoznávať zvyky, tradície, reč a kultúru našich blízkych susedov.

Organizátor: obec Čierne
Organizačné zabezpečenie tábora, hlavná vedúca tábora:
Iveta Bobulová
5. júl
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II. ročník Majstrovstvá sveta goralov v horskom maratóne.
Beh priateľstva troch národov priamo na spoločnej hranici
Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska – na Trojmedzí.

kultúra a šport

VI. ročník spoločného duchovného stretnutia v slovenskočesko- poľskom pohraničí na Trojmedzí spojené so svätou
omšou.
29. august

20. júl

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

80-te výročie založenia ŠK v Čiernom.
3. august
Celoobecné oslavy pri príležitosti konania miestnych hodov
na sv. Ignáca, hodové atrakcie, kultúrne vystúpenie, ľudová
veselica. V programe vystúpi ľudová hudobná skupina
Grúň, folklórny súbor Račan z Oščadnice, Pavol Hammel.
Zábava bude pokračovať v sále kultúrneho domu diskotékou.
23. august

Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník Príspevková organizácia TES Čierne
Zmena

podujatí

vyhradená

!

Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej
obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce
www.obeccierne.sk, z obecných vitrín, alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne
nájdete na stránke www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka –
predseda klubu, kontakt: 0915 183 410) .

Obecná knižnica v Čiernom
Srdečne pozývame deti i dospelých do príjemného prostredia Obecnej knižnice v Čiernom.
Výpožičná doba Obecnej knižnice v Čiernom:
pondelok
8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
streda
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
piatok
12:00 – 16:00
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.
Ak v stanovenom čase čitateľ nevráti zapožičané knihy, je
upozornený upomienkou.
Poprosím všetkých čitateľov o vrátenie dlhodobo vypožičaných knižných titulov do konca augusta 2014, aby sa vyhli
upomienke.
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 podujatia Obecnej
knižnice
v Čiernom uskutočnené od marca do júna 2014
Každý pondelok 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!
Fungujeme od januára do júna a potom zas v novom školskom roku 2014/2015 od septembra.
Ako ste pokračovali v tomto školskom roku od 12. marca
2014 do 16. júna?
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1. – 13. marec
Výstava starých čiernobielych fotografií a pohľadníc
z Čierneho
V priestoroch Obecnej knižnice v Čiernom si návštevníci
mohli v mesiaci marec pozrieť historické fotografie z našej
obce a zo života ľudí z minulého stočia .Zároveň si mohli
prezrieť doteraz publikované pohľadnice z Čierneho. Počet
účastníkov: 42
marec – apríl - doplňovačka s tajničkou Marec mesiac
knihy
Tajnička pre žiakov I. stupňa ZŠ ukrývala meno spisovateľky Gabriely Futovej.
Debutovala knižkou „Naša mama je bosorka!“ Je autorkou
ďalších kníh: Nejdem a basta!, Zmätené dvojičky zo slepej
uličky, Hľadám lepšiu mamu, Poškoláci, Brata musíš poslúchať! (Všetky ich máme v knižnici, sú výborné!)
Vylosovaní šťastlivci z prvého stupňa boli: Pavlínka Strýčková, Sofia Bednárová 1.A ZŠ Čierne – Ústredie a Viktória
Koperová z 3.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.Žiaci druhého stupňa sa po vyplnení dozvedeli meno slovenského
básnika, prozaika, dramatika, scenáristu, textára a autora
literatúry pre deti a mládež Daniela Heviera.Vylosovaní
šťastlivci z druhého stupňa boli: Sára Krenželová, Lenka
Kyrisová zo 6.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Viktória
Krišicová z 5.A ZŠ Čierne – Ústredie. Vylosovaným víťazom ešte raz srdečne blahoželáme, získali vecnú odmenu.
28. apríl – 21. kolo Kolotoča
Skoro celý marec a apríl sme nesúťažili, pretože bola knižnica pre chorobu pani knihovníčky zatvorená. Akonáhle
nadišiel pondelok 28.4. 2014, tak sme sa pustili do dvadsiateho prvého kola. Súťažilo vás 37. Vylosovanými víťazmi sú
a vecnú odmenu získavajú: Pavla Klužáková z 8. B ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Iza Karolína Čáková z 2.A
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
5. máj – 22. kolo Kolotoča
Tridsaťtri múdrych hlavičiek súťažilo v pondelok 5. 5. 2014
už v dvadsiatom druhom kole Kolotoča. Tentoraz vám pani
knihovníčka nedala veľmi zabrať, pretože väčšia polovička
z vás dosiahla plný počet bodov. A opäť sa losovalo. Šťastní výhercovia sú: Linda Najdeková zo 4.A ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec a Jaroslava Chromiaková z 8.A ZŠ Čierne –
Ústredie. Blahoželáme.
12. máj – 23. kolo Kolotoča
V dvadsiatom treťom kole zvíťazili: René Kubic a Daniel
Kubalík. Súťažilo vás 31.
Dvadsiate štvrté kolo Kolotoča sa rozbehlo opäť v pondelok
19. mája 2014. Súťažilo vás spolu 32 a najlepšie vedomos-
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ti a vecnú odmenu získali z prvého stupňa Gabriela Paštrnáková zo 4.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a z druhého
stupňa Pavlína Urbaníková z 5.A ZŠ Čierne – Ústredie.
Obe získali plný počet 10 bodov.
21.mája 2014 exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Pavol Dobšinský - Čert slúži
Deti zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec zo 6. B triedy navštívili v predpoludňajších hodinách so svojimi pani učiteľkami i rodičmi Obecnú knižnicu v Čiernom. Porozprávali
a dopĺňali názvy rozprávok od Pavla Dobšinského: O hlúpej
žene, O troch grošoch, Čert slúži. Dozvedeli sa, komu patril
prvý, komu druhý a komu nakoniec tretí groš, ako čert slúžil
a čo vyslúžil za trest pre drevorubača. Vyskúšali si čertovské preoblečenie i maskovanie, vymaľovali omaľovanky
s obrázkami čertov, urobili sme si výstavku a všetci spoločne nakoniec zatancovali a zaspievali. Za svoje výtvarné
práce a aktivity v Obecnej knižnici v Čiernom boli žiaci
odmenení vecnou odmenou.
Vyučujúci: Ing. Jurčíková, Mgr. Oravcová, asistentka D.
Čanecká. Počet žiakov: 6
Už v dvadsiatom piatom kole, a to v pondelok 26. mája
2014, prišlo vyskúšať svoje znalosti 32 žiakov. Plný počet
bodov získali Matej Kulla zo 4.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec a Petra Lacková zo 6.A ZŠ Čierne – Ústredie.
Dvadsiate šieste kolo sa nieslo v zamení veľkého počtu
správnych odpovedí. Šťastie sa nakoniec usmialo a vecnú
odmenu získali Paulína Čanecká zo 4.A triedy a Vilma Agnesa Čanecká zo 7.A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Až 42 detí vás prišlo odpovedať v dvadsiatom siedmom
kole na desať otázok zo všeobecného prehľadu o našej
obci, prísloví, hádaniek, dejín, geografie, literatúry, ...
Tento pondelok sa šťastie usmialo na Marcela Serafína
z 3.B, ktorý získal plný počet bodov a z druhého stupňa zas
na Nelu Najdekovú z 5. A zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Dvadsiate ôsme kolo, súťažiacich spolu rovných tridsať.
Otázky z každého rožka troška. Viete napríklad, kde je
Bollywood, kde žije úhor elektrický a kde jazvec, koľko ročných období je na rovníku? A ešte veľa iných otázok musia
zodpovedať tí, ktorí prídu v pondelok súťažiť. V tomto kole
boli vylosovaní z viacerých správnych odpovedí: Viktória
Ganderáková z 3.A a Daniel Kubalík zo 7. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
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Beletria pre dospelých.
Dávame do pozornosti čitateľom vybrané tituly nových kníh v našej knižnici
Denisa Martincová: Ženy vyhnané z raja
Ženský román o tom, že prekážky nás robia silnejšími!
Ema netuší, že o niekoľko hodín sa jej život zmení. Musí
sa vyrovnať nielen s manželovým odchodom, ktorý ťažko
znášajú aj deti, ale aj s každodenným bojom o prežitie –
a najmä so svojou minulosťou, o ktorej si myslela, že je
navždy pochovaná.
Noro Ölvecký : Na krídlach duše
Skutočný príbeh o tyranovi a zakázanej láske, ktorá dokáže všetko zmeniť!
Strhujúci skutočný príbeh psychicky týranej a ponižovanej ženy, ktorá svojho manžela milovala napriek tomu,
ako veľmi jej ubližoval. Neprestajne mu odpúšťala a zároveň sa ho bála – až kým neprišla na to, že hoci nedokáže zmeniť jeho, dokáže zmeniť seba...
Pavol Boroš: Tri brehy Dunaja

dokáže naplno využiť na vytvorenie pútavého a majstrovsky napísaného románu. Dnes už svetová bestsellerová autorka, držiteľka Ellisovej ceny, úspešná producentka a spisovateľka, hrdo priznáva že za zrodením
najobľúbenejšej hrdinky Tempe Brennanovej je jej vlastný život a práca.
Matti Rönkä: Dobrý brat, zlý brat
Viktor Karppä sa pokojne venuje podnikaniu najmä v
stavebníctve, keď sa zrazu vo Fínsku objaví nová, smrtiaca droga, ktorá si už vyžiadala niekoľko obetí. Kto ju
šíri? Je to neslávne známa ruská mafia, alebo pochádza
z domácich zdrojov? Nervozita narastá na oboch stranách a pokojná nie je ani polícia, ktorá si s prípadom
nevie poradiť. Keď sa do podozrenia dostane sám Viktor,
vydá sa vďaka starým kontaktom po stopách, ktoré mu
umožnia preniknúť až do centra ruskej mafie v Petrohrade. Nájde tam odpoveď, kto šíri nebezpečnú drogu?
Pre detských čitateľov

Príbeh tohoto historického románu sa odohráva krátko
po skončení prvej svetovej vojny a vyhlásení vzniku Československej republiky.
Vojna poriadne zasiahla do osudov protagonistov, ale ich
skutočný boj sa ešte len začína. Michal, ktorý prerušil
štúdiá v Prahe, pôsobí ako dôležitý predstaviteľ novej
československej armády. Šándor, jeho priateľ zo strednej
školy, sa ako Maďar a syn popredného prešporského
advokáta ocitne na druhej strane barikády – medzi tými,
ktorí by radi dosiahli pripojenie Prešporka k Maďarsku.
Navyše, Šándor miluje Michalovu sestru Hanku. Politická
situácia sa zo dňa na deň mení a na jej pozadí sa odohrávajú osobné drámy.

Veselé, vtipné a neodolateľné. Také sú príbehy bláznivej
baby Tallulah. Vau! A je to tu. Toto je moja maličkosť na
ceste k dospelosti. Celkom sama idem do Akadémie
dramatických umení. Zbohom, Tallulah, ty skaderukaskadenoha. Nech žije Lullah, hviezda dosiek, čo znamenajú svet !

Melanie Gideonová: Manželka 22

Robko a Zobko

Ako vyzerá manželstvo po dvadsiatich rokoch? Teda
aspoň väčšina z nich? Deti v problematickom veku, unavení starnúci rodičia, stereotyp a každodenné starosti,
ktoré nikoho nebavia. Manželia akoby si odrazu už nemali čo povedať. Lenže čaká ich ešte druhá polovica
života – fakt má vyzerať takto?
Detektívna literatúra

Je to príbeh malého chlapca s veľkou fantáziou, ktorý má
svoj vysnívaný svet hrdinského moreplavca a objaviteľa
fantastických ostrovov, majiteľa sľúbeného záchranárskeho psa Tarzana. Realita je však iná: každý deň škôlka, odporné dvojčatá Danica a Ivica, čo doňho neustále
zapárajú, a namiesto Tarzana kanárik. Láskyplný záujem
blízkych o jeho starosti však robí zázraky.

Kathy Reichs: Nevinné obete

Jozef Pavlovič: Pes Celebes a mačka Kamčatka

Aj v tomto napínavom príbehu nás Kathy Reichs presviedča, že jej reálne skúsenosti z práce antropologičky

Kdesi pod Kriváňom žijú dvaja kuchári – pes Celebes a
mačka Kamčatka. Pes vymýšľa podľa starých i nových

Babičkine rozprávky na dobrú noc
Pútavo pre detských čitateľov písané príbehy súrodencov
Lenky a Emila v zoologickej záhrade, na futbale i
v bežnom živote ...
Louise Rennison: Búrlivé pančušky
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ti, že menej býva často viac. Pre človeka býva ťažké
odpútať sa od životných stereotypov, zbaviť sa úzkostí,
strachu, predsudkov, problémov, zlosti, stresu, neraz aj
nelichotivého obrazu o sebe. Tepperwein to vie, a preto
sa v tejto knihe zameral na dosiahnutie väčšej harmónie
a duševnej rovnováhy, ba dodáva odvahu novým spôsobom si usporiadať život. Pracovné listy a meditácie umožňujú čitateľovi sledovať osobný vývoj a sústrediť sa
na to, aby dospel k šťastiu a vnútornej slobode.

kuchárskych kníh, najmä však podľa vlastnej hlavy, rôzne psie kúsky a zákusky a mačka mu pri tom pomáha.
Takí sú dobrí v kuchárskom umení, že sa dostali aj na
stránky internetu. Takto sa o nich dozvedel široký svet.
Ak ich chceš spoznať aj ty, otvor knihu a začítaj sa do ich
veselých príhod...
Odborná literatúra
Ako žiť so psom 1000 + 1rada
Úplná praktická príručka pre milovníkov a chovateľov.
Rady na každú situáciu. Vlastnosti a využitie psov, výkon
a výcvik.

Darom sme od vydavateľstva Magma Čadca dostali najznámejšie rozprávky vo veršoch „Rozprávkové básničky
z babičkinej truhličky“ od Terézie Mešťanovej zo Svrčinovca. Na mesiac september pripravujeme s autorkou
besedy pre deti z oboch základných škôl.

Kurt Tepperwein : Zbavte sa nešťastia
V knihe Zbavte sa nešťastia s podtitulom Cesta k vnútornej slobode vedie autor čitateľa k pochopeniu skutočnos-

Úspešná sezóna našich futbalových mužstiev
V. liga dospelí - skupina A - 2013/14
1 TJ Stráža

26 19 2 5 61:30 59

2 FK Terchová

26 16 5 5 45:20 53

3 Jednota Bánová

26 15 3 8 67:33 48

4 FK Strečno

26 14 3 9 61:46 45

5 ŠK Čierne

26 13 5 8 61:44 44

6 ŠK Belá

26 11 5 10 53:40 38

7 FK Rajec

26 10 4 12 47:47 34

8 Slávia Staškov

26 10 4 12 44:54 34

9 Polom Raková

26 9 5 12 43:48 32

10 OFK Kotešová

26 9 5 12 36:54 32

11 Slovan Skalité

26 8 7 11 46:48 31

12 Pokrok Stará Bystrica

26 8 4 14 37:43 28

13 TJ Divinka

26 8 3 15 24:63 27

14 ŠK Radoľa

26 2 5 19 26:81 11

Štatistika:
Zápasy 26

Body

44

Skóre

61 : 44

13 výhier
5 remíz
8 prehier
29 doma
15 vonku
doma:
vonku:

9 doma, 4 vonku
2 doma, 3 vonku
2 doma, 6 vonku
0 trestných
36 : 17
25 : 27

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

04.08.2013
11.08.2013
18.08.2013
25.08.2013
01.09.2013
08.09.2013
15.09.2013
22.09.2013
29.09.2013
06.10.2013
13.10.2013
20.10.2013
27.10.2013
23.03.2014
30.03.2014
06.04.2014
13.04.2014
20.04.2014
27.04.2014
04.05.2014
11.05.2014
18.05.2014
25.05.2014
01.06.2014
08.06.2014
15.06.2014

Čierne
S. Bystrica
Čierne
Skalité
Čierne
Kotešová
Čierne
Terchová
Čierne
Strečno
Čierne
Stráža
Čierne
Rajec
Čierne
Divinka
Čierne
Belá
Čierne
Staškov
Čierne
Bánová
Čierne
Radoľa
Čierne
Raková

-

Rajec
Čierne
Divinka
Čierne
Belá
Čierne
Staškov
Čierne
Bánová
Čierne
Radoľa
Čierne
Raková
Čierne
S. Bystrica
Čierne
Skalité
Čierne
Kotešová
Čierne
Terchová
Čierne
Strečno
Čierne
Stráža
Čierne

2
0
1
5
2
0
6
1
2
3
3
3
3
3
1
0
2
5
6
1
1
4
5
0
2
2

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
2
1
5
0
4
0
0
1
0
1
2
2
2
1
3
3
0
1
1
3
1
3
3
0
2
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IV. liga dorast - skupina A - 2013/14
1 ŠK Čierne

26 20 0 6

84:28

60

Štatistika:

2 ŠK Štiavnik

26 18 5 3

97:32

59

Zápasy 26

3 ŠK Belá

26 19 1 6

104:49

58

4 Fatran Varín

26 16 3 7

72:36

51

5 FK Rajec

26 16 1 9

73:32

49

6 FK Terchová

26 13 6 7

67:44

45

7 REaMOS Kysucký Lieskovec 24 12 2 10

65:48

38

8 FK Strečno

26 10 3 13

47:66

33

9 ŠK Radoľa

25 9

2 14

71:80

29

10 Tatran Oščadnica

26 8

3 15

59:85

27

11 Slovan Podvysoká

26 7

4 15

39:73

25

26 6

2 18

34:109

20

13 Pokrok Stará Bystrica

26 5

4 17

58:78

19

14 Polom Raková

25 2

2 21

28:138

8

12

SNAHA Zborov nad Bystricou

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

04.08.2013
11.08.2013
18.08.2013
25.08.2013
01.09.2013
08.09.2013
15.09.2013
22.09.2013
29.09.2013
06.10.2013
13.10.2013
20.10.2013
27.10.2013
23.03.2014
30.03.2014
06.04.2014
13.04.2014
20.04.2014
27.04.2014
04.05.2014
11.05.2014
18.05.2014
25.05.2014
01.06.2014
08.06.2014
15.06.2014

Terchová
Čierne
Strečno
Čierne
Štiavnik
Čierne
Rajec
Čierne
Oščadnica
Čierne
Belá
Raková
Čierne
Čierne
Zborov n. B.
Čierne
Radoľa
Čierne
K. Lieskovec
Čierne
S. Bystrica
Čierne
Varín
Čierne
Čierne
Podvysoká

-

Čierne
Zborov n. B.
Čierne
Radoľa
Čierne
K. Lieskovec
Čierne
S. Bystrica
Čierne
Varín
Čierne
Čierne
Podvysoká
Terchová
Čierne
Strečno
Čierne
Štiavnik
Čierne
Rajec
Čierne
Oščadnica
Čierne
Belá
Raková
Čierne

1
5
1
1
4
1
0
5
1
7
1
1
4
3
0
5
2
1
3
3
2
4
0
5
3
1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

3
0
6
0
1
2
1
1
6
0
0
4
2
1
1
1
4
2
1
1
1
0
2
1
0
7

Body

60

Skóre

84 : 28

20 výhier
0 remíz
6 prehier
33 doma
27 vonku
doma:
vonku:

11 doma, 9 vonku
0 doma, 0 vonku
2 doma, 4 vonku
0 trestných
47 : 11
37 : 17

Pri pohľade na výsledky uplynulej sezóny našich
mužstiev (5. miesto nováčika V. ligy a postup dorastencov do III. ligy) musíme konštatovať, že sme hrdí
na čierňanský futbal. Poďakovanie preto patrí
úspešným trénerom Jozefovi Privarčákovi a Petrovi
Sikorovi, realizačným tímom a predovšetkým skvelým futbalistom, tiež vedeniu obce, poslancom,
sponzorom, fanúšikom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o to, že v Čiernom opäť radi
chodíme na futbal.
Výbor ŠK Čierne
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spoločenská rubrika

Za obdobie marec – jún 2014
Manželstvo uzatvorili...
v obci Čierne:
Michal Mikula – Soňa Strýčková, Viliam Dršman –
Lenka Urbánková, Jozef Časnocha – Barbora
Smolková, Dalibor Römer – Mgr. Ivana Gregušová,
Marián Ježík – Adela Kubalíková, Ján Odrobiňák –
Anna Juricová, Ladislav Jurga – Michalela
Bergerová, Stanislav Budoš – Zuzana Štetiarová,
Ondrej Špirko – Kristína Kubašková
mimo obce Čierne:
Peter Cyprich – Paula Číšecká

Prišli na svet...
Matúš Poláček, Alex Beleš, Andrej
Liščák, Ema Špilová, Nikolas Špila,
Sofia
Hajdúchová,
Karolína
Majchráková, Michal Bacula, Peter
Koper, Patrícia Najdeková, Marián
Jašurek, Oliver Šušla,
Mária Gilániová,
Tatiana Čanecká,
Filip Mariňák, Adam Kráľ

Navždy nás opustili...
Jozef Gettin, Ján Fonš, Žofia Stráňavová, Ladislav Strýček,
Katarína Jašurková, Jozef Časnocha, Terézia Putyrová, Anna Jurgová,
Ján Cyprich, Rudolf Grochal

Stretnutie spolkov v obci Čierne a stretnutie spolkov v obci Vendryně
Dňa 15. 4. 2014 sa v našej obci konalo krásne stretnutie spolkov. Stretli sa tieto spolky: Jednota dôchodcov z obce Čierne, z obce
Vendryně to boli členovia Poľského kultúrno-osvetového zväzu Vendryně – konkrétne členovia z Klubu kobiet a Klubu seniora, ktorí
sú súčasťou tohto zväzu, Záhradkári a seniorky z domu s opatrovateľskou starostlivosťou. Toto stretnutie bolo jednou z aktivít uskutočnených v rámci spoločného projektu našej obce s českou partnerskou obcou Vendryně, ktorý má názov: „Poznávame krásy spriatelených obcí Čierne a Vendryně“ (kód projektu: Z2241052004201). Projekt je spolufinancovaný z Európskeho regionálneho fondu
rozvoja a je realizovaný v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.
A dňa 19. 6. 2014 sa toto krásne stretnutie spolkov uskutočnilo zase v obci Vendryně rovnako ako jedna z aktivít už vyššie spomínaného projektu. V obci Vendryně sa stretli tieto spolky: členovia Poľského kultúrno-osvetového zväzu Vendryně – konkrétne členovia
z Klubu kobiet a Klubu seniora, Záhradkári, Zbor dobrovoľných hasičov Vendryně a seniorky z domu s opatrovateľskou starostlivosťou
a z našej obce boli zástupcami spolkov členovia združenia Jednota dôchodcov. Obe stretnutia boli popretkávané bohatým kultúrnym
programom, v ktorom vystúpili v obci Čierne: deti z Materskej školy Čierne – Ústredie, deti zo Základnej školy Čierne – Ústredie, mažoretky Tina Čierne, ľudová hudba Mladá heligónka z Kysúc, Folklórna skupina Ozvena, recitácia básne v podaní Vierky Čarneckej
a slávnostnú atmosféru doplnila aj veľkonočná výstava a aranžovanie pod vedením Petronely Tomčíkovej. V obci Vendryně v rámci
kultúrneho programu vystúpili: deti zo Základnej školy Vendryně a Poľskej základnej školy Vendryně, mažoretky z Klubu kobiet,
o divadelné predstavenie sa zaslúžil Amatérsky divadelný súbor Jerzyho Ciencialy a ľudové piesne zahrala kapela Smyki z Klubu
mladých, ktorý je súčasťou už spomínaného Poľského kultúrno-osvetového zväzu Vendryně. Všetci vystupujúci z oboch obcí tieto
krásne stretnutia dokázali spríjemniť svojím umením, spevom, tancom a krásnym vystúpením. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na oboch priateľských stretnutiach, či už organizačne, svojím kultúrnym vystupovaním
alebo svojou prítomnosťou.
Dúfame, že tieto krásne stretnutia budú i naďalej pokračovať a budeme nimi rozvíjať priateľstvá medzi oboma obcami a krajinami.

2007
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CEZHRANIČNEJ
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA
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naši rodáci

Pavol Kužma
Je tu druhé vydanie nášho čierňanského občasníka ČAS
v tomto roku. Chceme vám v ňom priblížiť život a dielo
ďalšieho nášho významného rodáka, ktorý „zasvätil“ celý
svoj život folklóru. Je ním Mgr. Pavol Kužma, na ktorého
môžeme byť všetci právom pyšní. Narodil sa 17. 2. 1942
v obci Čierne. Absolvoval Pedagogickú fakultu v Banskej
Bystrici. V rokoch 1971 – 1990 pôsobil ako učiteľ matematiky a telesnej výchovy v Čadci a v Turzovke. Bol aj
riaditeľom Základnej školy vo Vysokej nad Kysucou –
Hornom Kelčove, kde sa natrvalo usadil. Tu so svojou
manželkou Amáliou založili Detský folklórny súbor Kelčovan, ktorý významnou mierou prispel k zviditeľneniu Kysúc a Slovenska v zahraničí. Obaja svoj život „zasvätili“
práve folklóru. Pod ich vedením sa Kelčovan vypracoval
medzi vrcholné folklórne súbory na Slovensku. Stal sa
viacnásobným laureátom (víťazom) národných súťažných
prehliadok. Uskutočnil stovky vystúpení na prestížnych
domácich a zahraničných festivaloch. K najvýznamnejším
úspechom patrí hlavná zlatá cena Zlatý Ajhasson na Svetovom festivale hier vo Francúzsku v roku 1981. Okrem
folklóru sa venoval aj výkonnostnému športu v atletike
a rozvíjal svoj literárny a vokálno-interpretačný talent.
V roku 1977 bol zakladajúcim členom Miešaného speváckeho zboru Kysuca a stal sa aj jeho sólistom.
V rokoch 1990 – 1999 viedol Kysucké múzeum v Čadci
a Odbor kultúry Krajského úradu v Žiline. Vo vedeckovýskumnej práci sa v oblasti ľudovej kultúry zameral na ľudovú pieseň a ľudové hudobné nástroje, o čom svedčí
i vydaná kniha nesúca názov Piesne Kysúc. Spolu
s manželkou sú majiteľmi zbierky (expozície) tradičných
ľudových hudobných nástrojov z Kysúc. Unikátom sú aj
100-ročné gajdy, ktoré stále doteraz naplno fungujú. Okrem týchto nástrojov je možné vidieť aj hitparády klipov
a prehľad najzaujímavejších folklórnych podujatí. Ako
riaditeľ Múzea kysuckej dediny a ľudovej architektúry vo
Vychylovke sa zaslúžil o jej vyhlásenie za Národnú kultúrnu pamiatku. Za svoju prácu získal mnoho ocenení
a vyznamenaní: štátne vyznamenania Za vynikajúcu prácu, Poctu Ministra kultúry Slovenskej republiky významným osobnostiam a je nositeľom čestného titulu Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava Osobnosť Kysúc
2002. V roku 1984 získal za prózu Amálka osobitnú cenu
za najlepšiu prácu s kysuckou tematikou v národnej literárnej súťaži Jašíkove Kysuce. Získal verejné ocenenia,
ako vyjadrenie úcty a poďakovania za mimoriadne zásluhy pri rozvoji kultúry regiónu Kysúc, a tým i jeho rodnej
obce Čierne, za ich vynikajúcu reprezentáciu a šírenie ich

dobrého mena doma i vo svete (Čestný občan obce Čierne, Čestný občan mesta Čadca, ktorý bol udelený aj jeho
manželke Amálii a pod.). Spolupracoval so slovenskou
televíziou. Ako scenárista a dramaturg pripravil dva ucelené tematické programy s folklórnym súborom Kelčovan
(Drotári, Koničkári) a ako sólista účinkoval v profilovom
televíznom programe Lúčnice. Mohli sme ho viackrát
vidieť na obrazovkách Slovenskej televízie, či počuť
z viacerých vysielaní v rádiách. Naposledy to bol rozhovor s naším rodákom v jeho rodnej obci Čierne pri príležitosti Európskeho cyklistického pikniku, ktorý sa uskutočnil
dňa 14. 6. 2014, kedy banskobystrické rádio Regina celodenne vysielalo z našej obce.
Oceňujeme jeho dlhoročnú prácu, znalosti a profesionalitu, obetavosť a neúnavnosť pri hľadaní a objavovaní
klenotov našej ľudovej kultúry. Vďačíme jemu i jeho manželke za ich obetavú prácu, zozbierané informácie
o folklóre, ľudových zvykoch, tradíciách a piesňach, ktoré
nepretržite zbierajú viac ako 40 rokov, a potom tieto zozbierané informácie v podobe folklórneho, hudobného
a tanečného materiálu z regiónu Kysúc pretavujú do autentických umeleckých výstupov. Ďalej im patrí veľká
vďaka za dobré meno našej obce, Kysúc a Slovenska vo
svete. Obom želáme hlavne pevné zdravie a veľká vďaka!
Na záver ešte pridávame jeden z jeho výrokov
o Kysuciach, ktorý zaznel z jeho úst pri jednom
z mnohých početných rozhovorov s naším rodákom
v slovenských médiách, a ktorý svedčí o jeho láske
a prezentácií Kysúc:
„Kysuce sú často podceňované, ale to len preto, že sú
nepoznané.“
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1. svetová vojna
Tento rok si pripomenieme 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Vojny, v ktorej zahynulo najmenej 9 miliónov
vojakov. Táto udalosť sa dotýka nielen našej slovenskej
krajiny, z ktorej na fronty odišli stovky tisíc vojakov a viac
ako 70 000 z nich sa už nikdy nevrátilo, lebo na frontoch
položili svoje vlastné životy, ale týka sa i našej obce. Vo
väčšine slovenských obcí a miest stoja pamätníky, ktoré
pripomínajú padlých – s každým menom, uvedeným na
pamätníku, sa spája smutný príbeh... Výnimkou nie je ani
naša obec. O tejto skutočnosti svedčí pamätník, ktorý bol
našimi občanmi postavený na počesť vojakom padlým v 1.
svetovej vojne, a aj miestna kronika s opismi mien ľudí,
ktorí narukovali na fronty. Je na ňom uvedených 60 mien
našich otcov, praotcov, prapraotcov, strýkov, príbuzných a
rodinných príslušníkov. Boli povolaní na jednotlivé fronty a
žiaľ, už sa nikdy nevrátili do svojej vlasti a už vôbec nie do
svojej rodnej zeme, otčiny a dediny, v ktorej sa narodili,
vyrastali, žili pomerne pokojným životom až do času, kým
neprišla vojna a nenarukovali na jednotlivé fronty. Vojnou
sa nielenže skončil ich život, ale vojnou bol poznačený aj
život ich rodín, pretože mnohí prišli o svojich otcov, bratov a
synov. Vojnou sú rodiny poznačené na celý život. Tu sa
nám črtajú otázky: „Bolo takéto utrpenie vo svete potrebné?“ „Prečo vlastne vznikla 1. svetová vojna?“ Odpoveď na
prvú otázku si nájde každý z nás sám. Nijaké zlo a už vôbec nie také, ako je vojna a svetová vojna, nie je nikdy a
nikde vo svete potrebné. I keď v súčasnosti vidíme opak.
Keď si prejdeme históriu ľudstva, zistíme, že vojen vo svete
bolo neúrekom. Mnoho ľudí v nich zahynulo, mnohí zostali
sirotami, vdovami, bez domova, mrzákmi, psychicky zničení, a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Tak prečo znova
počujeme v televíznych správach o ďalšej vojne na Východe? Mali by sme si však uvedomiť, že jediným tvorom, ktorý
stojí za všetkými nezmyselnými vojnami, ktoré sa odohrali
na našej planéte Zem, je jedine samotný človek túžiaci po
moci, bohatstve a vláde nad inými.
1. svetová vojna začala 28. júla 1914 a skončila 11. novembra 1918. Odohrávala sa prevažne na území Európy,
ale aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na blízkom Východe a
inde. Dovtedy bola 1. svetová vojna najväčším vojnovým
konfliktom v dejinách ľudstva. Zámienkou na vypuknutie
vojny sa stal úspešný atentát na arcivojvodu a následníka
rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d´Este,
ktorý sa uskutočnil v Srbsku v Sarajeve. Rakúsko-Uhorsko
na základe tohto atentátu vyhlásilo Srbsku vojnu, čo vyvolalo reťazovú reakciu na vojnu dvoch koalícií. Na jednej strane stáli štáty Dohody – Francúzsko, Rusko a Spojené kráľovstvo (na začiatku vojny), neskôr sa k nim pridalo Talian-

sko (1915), ktoré bolo predtým pod vládou RakúskaUhorska a chcelo sa viackrát osamostatniť. V roku 1917 sa
k nim pridalo USA, Japonsko a ďalšie štáty. Na druhej strane stáli Ústredné veľmoci – Nemecko a Rakúsko-Uhorsko,
ku ktorým sa neskôr pridala Osmanská ríša, Bulharsko a
ďalší. Neutrálne do konca vojny zostali v Európe štáty:
Španielsko, Švajčiarsko a škandinávske krajiny. V priebehu
jediného mesiaca sa vojna rozšírila po celej Európe. Bojovalo sa tu prevažne na východnom, západnom, talianskom
a balkánskom fronte. Počas vojny bolo zmobilizovaných
viac než 60 miliónov vojakov. Vojna sa skončila kapituláciou Ústredných veľmocí a prímerie bolo podpísané o 5.
hod. 11. novembra 1918 v Compiégne a začalo platiť od
11. hod. Formálnym zakončením vojny však boli až parížske predmestské zmluvy podpísané s jednotlivými porazenými krajinami v priebehu roku 1919.
A ako to bolo v našej obci v čase vypuknutia vojny? Práve
sa konal v našej dedine miestny „kermaš“, dookola vládol
smiech, rozpravy ľudí, spev, bežný život a veselie. Túto
dobrú náladu však narušil posol s mobilizačnou listinou,
ktorý zavítal do našej obce práve s touto správou. Smiech a
spev vystriedal plač žien a príbuzných za mužmi, ktorí museli odísť na jednotlivé fronty. Muži narukovali najmä k 71.
pešiemu pluku v Trenčíne, ktorý bol známy aj ako Drotársky
regiment. Odvtedy sa až dodnes traduje medzi obyvateľmi
záhadný príbeh, podľa ktorého sa pár dní predtým v lesnej
studničke zafarbila voda dokrvava. Starší ľudia na základe
toho hovorili, že príde vojna, a tak aj bolo. Začína sa písať
smutné až čierne obdobie našej obce... Naša čierňanská
kronika zachytáva podrobne život v obci počas dlhých štyroch vojnových rokov. Vďaka týmto zachyteným poznatkom
prostredníctvom miestneho kronikára Ignáca Jančára a
všetkých pamätníkov Veľkej vojny máme možnosť spoznať
osudy mužov, ktorí si pred sto rokmi obliekli sivú rakúskouhorskú uniformu (o osudoch niektorých z týchto mužov z
našej obce, zaznamenaných v kronike, sa dozviete v budúcom čísle Čierňanského občasníka).
V rokoch 1914 až 1918 narukovalo 232 mužov z našej obce do rakúsko-uhorskej armády. Z nich sa domov už nikdy
nevrátilo 60 mužov. A práve im je venovaný pekný pamätník z pieskovca v našej obci. Na jeho postavenie prispel z
okresných prostriedkov sumou 10-tisíc korún okresný náčelník Vojtech Kállay – otec slávneho fotografa Karola Kállaya. 60 mien, podľa ktorých spoznávame svojich príbuzných. 60 mien mužov z našej obce, ktorí položili život
v nezmyselnej vojne, ktorou je každá vojna a vždy aj bude,
pretože každá vojna spôsobuje veľkú fyzickú i duševnú
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bolesť a zanecháva nezmazateľné stopy a rany nielen
v našich srdciach, ale aj v našich mysliach vo forme vracajúcich sa desivých spomienok. Tento náš pamätník hovorí o
čestnosti, hrdosti, chrabrosti a odvahe mužov z našej obce,
ktorí zahynuli vo vojne, ale aj o vzdaní úcty vojakom ľuďmi
z našej obce, ktorí sa rozhodli pamätník svojimi silami postaviť. Preto si vážme obetavosť a prácu našich príbuzných
a zachovajme túto pamiatku, ktorá zdobí našu obec už 82
rokov i napriek tomu, že sú s týmto pamätníkom spojené
smutné spomienky. Vážme si našich príbuzných, ktorí bojovali v 1. svetovej vojne a položili svoj život za záujmy iných.
Vzdajme česť, pamiatku a tichú spomienku na týchto 60
odvážnych občanov z našej obce:
Jozef Benčík, Martin Benčík, Matej Benko. Imrich Budoš, Michal Capek, Tomáš Capek, František Cyprich,
Ján Čudek, Michal Gelačák, Eduard Golík, Michal Golík,
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Pavel Golík, Ignác Gomola, František Grochal, Ján Grochal, Michal Grochal, Pavel Grochal, Gregor Jašurek,
Šimon Jašurek, František Jurga, Ján Jurga, Jozef Jurga, Cyril Jurica, František Jurica, Jozef Kadela, Ján
Klužák, Ján Malovec, Štefan Martiniak, Florián Matys,
Ján Matys, Juraj Matys, Vincent Matys, Štefan Michalčák, Cyril Michalík, Ignác Michalík, Ondrej Michalík,
Pavel Michnica, Jozef Mrmus, Ladislav Padyšák, Ladislav Papík, Rudolf Pištik, Jozef Sirota, Ján Staš, Juraj
Stráňava, Pavel Stráňava, Šimon Stráňava, Pavel Sýkora, Florián Širanec, Ignác Špila, Ján Štetiar, Jozef Štetiar, Michal Švancár, Ignác Král, František Krenželák,
Imrich Krenželák, Alexander Leutter, Ján Šturc, Tomáš
Tatarka, Šimon Vorek, Pavel Vyšlan.
Česť ich pamiatke!

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v septembri 2014.

Ing. Mária Stráňavová

