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Príhovor starostu ...
Výstavba Diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité
Vážení občania!
Diaľnica D3 v úseku Svrčinovec – Skalité sa začala budovať
25. 10. 2013. Dĺžka stavby je 12,15 km. Na stavbe je vybudovaných 23 mostných objektov v extrémnych výškach od 58 do
83 metrov. Výstavba tejto veľmi potrebnej investície mala
skončiť 24. 10. 2016. Podľa vyjadrenia vedenia D3 sa tento
termín posúva, požiadalo o predĺženie výstavby. Nový termín
ukončenia stavby D3 bude v rozmedzí 06 – 11/2017. Žilinský
kraj sa po jej dokončení napojí na priemyselnú oblasť Poľsko
– Katowice. Veríme, že táto diaľnica pomôže nášmu kraju,
Kysuciam, v otázke zamestnanosti. Očakávame, že prídu
nové investície a naši ľudia budú môcť pracovať doma. Sme
radi, že tento región dostane túto výraznú a veľmi potrebnú
investíciu. Chceme a požadujeme, aby sa po dokončení úseku diaľnice Svrčinovec – Skalité plynule pokračovalo
s dostavbou v časti Čadca – Bukov – Svrčinovec.
V najbližšom období sa chceme osobne stretnúť s ministrom
výstavby (primátor Čadce a starostovia obcí Čierne, Skalité,
Svrčinovec). Pán minister Arpád Érsek osobne túto stavbu
navštívil v septembri 2016.
Odvodnenie telesa Diaľnice D3
S postupnou dostavbou diaľnice sledujeme a monitorujeme
počas dažďov a búrok množstvo vody odvádzanej z telesa
diaľnice do miestnych potokov. Ak sa preukáže značný nárast
množstva vody, je nutné, aby projektanti stavby hľadali ešte
iné riešenia. V súčasnej dobe sa upravujú svahy okolo diaľnice, postupne sa zatrávňujú a vysádzajú okrasnými drevinami.
Takto upravené by mali zachytiť pri búrkach značné množstvo
vody. V osade U Kozov po dohode so ŽSR chceme časť vody
presmerovať popri železničnej trati. Nechceme totiž, aby došlo
k navýšeniu množstva vody v potôčiku vedenom cez túto osadu. Počas dažďov a búrok sledujeme výšku hladiny vo všetkých našich potokoch. Výstavba diaľnice je výrazný zásah do
našej krajiny.
Oprava cesty 1/12 Svrčinovec – Čierne – Skalité
Táto cesta bola počas výstavby diaľnice mimoriadne zaťažená
ťažkou dopravou. Vývoz zeminy z telesa diaľnice a dvoch
tunelov, následne dovoz sypkých materiálov, štrkov, betónov
a potrebných technológií spôsobil na tejto ceste výrazné deformácie. 30. 8. 2016 za účasti NDS, a. s., Bratislava
a Združenia D3 Svrčinovec – Skalité sme sa zúčastnili pracovného rokovania s následnou fyzickou obhliadkou celej
trasy cesty 1/12. Boli navrhnuté 4 úseky tejto cesty na opravu:
• km 0,900 – spevnenie krajnice vozovky v dĺžke 300 m,
• km 2,100 – vybudovanie nového priepustu,
• km 3,700 – navrhnutý oporný múr v dĺžke 350 m,

• km 7,000 – navrhnutý oporný múr v dĺžke 850 m.
Obec Čierne požadovala o zaradenie do spomínaných opráv
najmä úsek cesty 1/12 od km 2,100 v dĺžke 450 m (ide o úsek
od mosta U Budoši smerom na Skalité). Na spomínanom
úseku následne 5. 10. 2016 došlo k vážnej dopravnej nehode.
Na tomto úseku cestného telesa je výrazná deformácia, dochádza tu k zosuvu pôdy a k vyplavovaniu svahu. Navyše,
celý úsek sa nachádza v zastavanom území obce. V súvislosti
s výstavbou diaľnice D3 požadujeme, aby sa v závere jej ukončenia opravila celá cesta 1/12 aj s priľahlým chodníkom.
Dopravná dostupnosť na ceste 1/11 Svrčinovec – Čadca
V poslednej dobe sa opätovne vrátil problém s veľkou zahustenosťou dopravy na ceste 1/11 Svrčinovec – Čadca – hraničný prechod ČR. Viackrát v týždni dochádza celodenne
k výraznej zahustenosti cestnej premávky a tým k znefunkčneniu autobusovej dopravy. Tento stav sa nezlepší ani po
uvedení časti Diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité do používania.
Táto situácia má priamu súvislosť s dochádzkou občanov do
zamestnania, študentov do škôl (neskorý príchod do práce, do
školy, neskorý návrat domov). V tejto súvislosti sa viackrát
stretli starostovia obcí Čierne, Skalité, Svrčinovec a primátor
Čadce, aby túto situáciu riešili. Ako jedno z riešení je odklon
kamiónovej dopravy z ČR cez iný koridor Slovenska. Taktiež
sme žiadali posilnenie vlakovej dopravy, i keď po skúsenostiach z minulých rokov vieme, že občania uprednostňujú autobusovú dopravu a dopravu osobnými autami. Obdobná dopravná zahustenosť je na trase Šamorín – Dunajská Lužná –
Rovinka – Bratislava. Aj keď sa predpokladá, že sa bude pokračovať v dostavbe Diaľnice D3 v úseku Čadca – Bukov –
Svrčinovec, tak najbližšie 3 – 4 roky sa táto situácia výrazne
asi nezmení. V tejto súvislosti cez VÚC Žilinského samosprávneho kraja žiadame Ministerstvo výstavby a Slovenskú
správu ciest o pomoc v tejto neľahkej situácii.
Odkanalizovanie Horných Kysúc
V rámci projektu Odkanalizovanie Horných Kysúc bolo v našej
obci vyhotovených 724 prípojok. K termínu 30. 8. 2016 bolo
zrealizovaných 587 napojení, čo predstavuje 81,08 %. Nenapojených je ešte 137 rodinných domov. Tento problém budeme riešiť v rámci celých Kysúc na najbližšom spoločnom zasadnutí. Nie je možné, aby takáto veľká investícia zostala
nevyužitá. Opätovne vyzývame investora tejto stavby SEVAK,
a. s., Žilina, aby vyvinul také úsilie, ktoré povedie k tomu, aby
sa napojili všetci, ktorí sú do tohto projektu začlenení. Celkovo
príroda po realizácii tohto projektu „ožila“. Túto zmenu je cítiť
v každej osade. Preto je nutné, aby sa dopojili všetci, ktorí sú
do tohto projektu začlenení. Vypúšťanie splaškových vôd
z toaliet a kúpeľní do prírody je zdraviu škodlivé. Preto tie
domy, ktoré nemajú splaškovú kanalizáciu, musia odpad so
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septikov likvidovať vývozom v cisternách. Napojiť sa na splaškovú kanalizáciu je najlepšie riešenie pre každý rodinný dom.
Obec sa bude i naďalej rozrastať a v budúcnosti bude úplnou
samozrejmosťou, že každý rodinný dom musí byť napojený na
splaškovú kanalizáciu. Budovanie nových území na výstavbu
rodinných domov má automaticky riešený i odvod splaškových
vôd.
Výstavba rodinných domov
Obce a mestá nemajú dostatok finančných prostriedkov na
prípravu nových území na výstavbu rodinných domov. Finančne náročné je hlavne zavedenie príslušnej infraštruktúry do
týchto nových území. Naša obec je od roku 2010 členom Sekcie Združenia miest a obcí Slovenska – komisia výstavby,
hospodárstva a energetiky. Chceme, aby ministerstvo výstavby vyčlenilo finančné prostriedky ako pomoc na riešenie infraštruktúry pri výstavbe rodinných domov. Ak chceme, aby sa
nové ulice, osady tvorili esteticky pekné, tak je nutné, aby
predovšetkým občania súhlasili s daným zámerom. Na výstavbu rodinných domov chceme pripraviť nové územia.
V tejto súvislosti je nutné vykúpiť pozemky, sceliť ich a urobiť
zastavovací plán budúcej výstavby. Vzniknú tak stavebné
parcely, do ktorých sa zavedú nové cesty. Do týchto ciest sa
umiestnia všetky inžinierske siete – voda, NN napätia, potrubie na povrchovú vodu, potrubie na splaškovú kanalizáciu,
plyn. Nové územia obec pripraví v osade Brehy a v osade
U Moravcov a následne v lokalite pod betonárkou. K tomuto
zámeru pozveme občanov, vlastníkov pozemkov a predstavíme im zastavovacie plány na výstavbu v daných lokalitách.
V tejto súvislosti prosím občanov o ústretovosť. Nie každý
musí súhlasiť s daným zámerom, ale vždy sa dá dohodnúť.
Konkrétny pozemok, ak ho daný občan nechce predať, sa dá
zameniť za iný pozemok v rovnakej rozlohe a v rovnakej kvalite. Naša dedinka je veľmi pekná, žijú tu pracovití ľudia. Chceme, aby sa ďalej rozvíjala. Pre mladú generáciu, ktorá si chce
postaviť rodinný domček, je potrebné takéto územia pripraviť.
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neho domu, ktorú budovali naši občania, sa teda podarí úplne
zrekonštruovať a vznikne pekný polyfunkčný objekt. Bude
poskytovať aj ubytovanie, aj služby. Naviac veľmi pekne zapadne do budúceho námestia. V priestore medzi touto budovou a kostolom sa vytvorí námestie s parkoviskom. Ústrednou
dominantnou stavbou tohto námestia bude kostol. Veľmi dôležitou stránkou je zabezpečenie financovania tejto rozsiahlej
rekonštrukcie objektu, námestia a parkoviska. V našom prípade ide o združené financovanie – Štátny fond rozvoja bývania,
rozpočet obce a chceme využiť aj možnosť čerpania financií
z grantov EÚ. Všetky faktúry tejto stavby sú uhrádzané na
základe skutočne prevedených prác a po fyzickej kontrole
pracovníkov Krajského stavebného úradu, stavebného dozoru
a zástupcov obce. Práce vykonáva firma Pajmi, s. r. o., Čierne
a pracovníci Príspevkovej organizácie TES Čierne. Vedeniu
obce sa dlhodobo darí získavať financie na svoje investičné
zámery a tým i podporovať zamestnanosť predovšetkým našich občanov.
Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité – 2. etapa
Tento projekt rieši vybudovanie cesty vedúcej z Vyšného konca od železničnej zastávky poza rieku cez údolie Čadečky až
na hranicu s Poľskou republikou. Celá cesta má dĺžku 2 500
m, z toho je 204 m v obci Skalité. V osade U Moravcov je cez
rieku Čierňanku naprojektovaný most a pri ihrisku je plánovaná veľká odstavná plocha – parkovisko s osvetlením. Spoločný slovensko-poľský monitorovací výbor pre cezhraničnú spoluprácu tento náš projekt schválil. V najbližšom období naša
obec podpíše zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na
uvedenú stavbu. Sme radi, že naša obec sa prepojí miestnou
komunikáciou cez zaujímavé údolie Čadečky do poľskej Jaworzynky. Určite táto cesta dá i nový impulz pre rozvoj turistického ruchu na oboch stranách hraníc. Bližšie informácie
o uvedenej stavbe napíšeme v budúcom čísle Času.
Trojmedzie

Prestavba kultúrneho domu na Vyšnom konci
Počas leta intenzívne pokračovali všetky práce na celom objekte stavby. Pracovalo sa na úprave vnútorných a vonkajších
priestorov a taktiež aj na zateplení celého objektu. Celý objekt
sa prestavbou hmotne aj opticky znížil. Urobila sa nová strecha, vymenili sa okná a z vrchnej strany budovy sa previedlo
aj farebné riešenie častí fasády. Ďalšie práce na vonkajšej
fasáde budovy sa vykonajú až v budúcom roku z dôvodu
možného poškodenia. Počas zimných mesiacov sa bude pracovať na úprave vnútorných priestorov. Prestavbou tohto objektu vznikne na druhom a treťom poschodí po jednej garsónke a 4 dvojizbových bytoch. Na prízemí budú dva bezbariérové byty a na prvé poschodie sa presťahuje obchod Koruna
a dve až tri malé predajne. Celkovo sa po prestavbe získa 10
dvojizbových bytov a dve garsónky. Ukončenie prác je podľa
harmonogramu plánované k 30. 5. 2017. Túto stavbu kultúr-

Vstup Slovenska, Českej a Poľskej republiky do Európskej
únie dal samosprávam nový impulz na spoluprácu v tomto
prihraničnom regióne. Postupne sa začali realizovať aj spoločné investičné projekty. Jedným z nich bola aj stavba mosta
na Trojmedzí. Most navrhol český projektant. Vyrobila
a stavala ho slovenská firma. Finančné prostriedky sme získali
spoločne s Gminou Istebna z grantov EÚ. Do užívania bol
daný 14. 7. 2007. Nazvali sme ho Mostom priateľstva. Splnil
veľmi dôležitú úlohu – spojil ľudí troch národov. Keďže bol
drevený, vedeli sme, že je dočasný. Bol viackrát impregnovaný. Tohto roku sme chceli niektoré jeho prvky napadnuté hnilobou vymeniť. Na základe statického posudku sme sa rozhodli most odstrániť. Viedla nás k tomu aj tá skutočnosť, že
v letnom období sa na Trojmedzí konajú viaceré podujatia za
účasti veľkého množstva ľudí. V súčasnej dobe s Gminou
Istebna pracujeme na novej verzii mosta. Nosné časti budú
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oceľové, ostatné prvky drevené. Chceme, aby prirodzene
a nerušene zapadol do krajiny Trojmedzia. Projekt zároveň
rieši aj širšie súvislosti územia na slovenskej a poľskej strane.
Dôležité bude získať aj finančné prostriedky na jeho realizáciu,
ktorá sa očakáva v roku 2018. Chceme, aby opäť plnil svoju
krásnu úlohu – spájal ľudí troch národov.
Na Trojmedzie vedie cesta z poľskej Jaworzynky a českej
Hrčavy. Dostupnosť Trojmedzia zo slovenskej strany bude po
dokončení výstavby Diaľnice D3 z Vyšného konca od železničnej zastávky cez kopec Valy. Prvá časť tejto trasy vedie až
pod pilier mosta Valy po novovybudovanej peknej ceste. Ďalšia časť bude vedená po pôvodnom turistickom chodníčku až
na Trojmedzie – k slovenskému žulovému monolitu. Tento
turistický chodník by sme chceli spevniť kamenivom, mokrejšie
územia prekryť odvodňovacími žľabmi a popri ňom osadiť
turistické značenie s mapou tohto pohraničného regiónu. Na
tieto práce a súvisiace aktivity chceme využiť aj granty EÚ.
Podmienkou získania takejto finančnej podpory je ale majetkovoprávne vyrovnanie pôdy pod telesom chodníka. V tejto
súvislosti chceme osloviť vlastníkov pôdy s návrhom, či by boli
ochotní pôdu pod chodník darovať obci. Tento chodník tam už
dlhé obdobie existuje. Keďže chceme dokončiť všetky práce
na námestí pri Kostole sv. Petra a Pavla, ktoré sú finančne
náročné, nemáme už ďalšie financie na výkup týchto pozemkov.
Cesta cez Valy
Ďalšia veľmi pekná turistická cesta bude vedená po horizonte
kopca Valy. Vychádzať bude od železničnej stanice Vyšný
koniec smerom hore na Valy, ďalej bude pokračovať po horizonte až na Latonku a z Latonky sa zíde do údolia Čadečky.
Popri tejto ceste a následnom chodníku chceme osadiť graficky jednotné informačné tabule s popisom histórie Valov. Na
Latonke chceme odkryť základy prvého kostolíka, ktorý bol
postavený koncom 15. storočia alebo až v 16. storočí. Podľa
našej kroniky bol kostol drevený, dosť priestranný, stavaný
tunajšími tesármi i majstrami z okolia. Do kostola chodili veriaci z Čierneho, Skalitého, Čadečky a z poľských obcí Jaworzynka, Koniaków a Istebna. V monografii obce Skalité sa uvádza, že tento kostol bol postavený na kopci Valy v tesnom
susedstve čierňansko-skalitskej hranice v roku 1587. Isté je,
že naša obec má unikátnu historickú pamiatku – obranný
systém Valy a redutu Malé Šance v lokalite Latonka. Keďže
Kysuce nemajú veľkú históriu, pretože nemali žiaden hrad ani
zámok, iba kaštieľ v Radoli, je tento obranný systém Valov
s priľahlou redutou najvýznamnejší z hľadiska histórie Kysúc.
Pri tejto redute chceme postaviť turistickú rozhľadňu, keďže
z kopca Valy a z Latonky je nádherný výhľad na všetky svetové strany. V budúcnosti plánujeme preskúmať, či sa v danej
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lokalite nenachádzal aj cintorín. Chceli by sme poprosiť občanov o darovanie tejto pôdy na vyššie uvedené aktivity.
Redutu – Malé Šance na Valoch navštívil v rámci kontrolného
dňa 14. – 15. júla 1766 cisár Jozef II., syn Márie Terézie. Vtedy na redute slúžilo 42 vojakov s jedným veliteľom a mali
4 delá. Oblasť v blízkosti hraníc viacerých štátov je odjakživa
zaujímavé a tajomné miesto. Systém novovekých opevnení,
budovaný na južnej a juhovýchodnej hranici Sliezska od 16.
do 19. storočia, sa dnes nachádza na území troch štátov.
Jablunkovský priesmyk a blízke okolie predstavovalo už od
ranného stredoveku bránu, ktorou bolo možné prejsť medzi
Tešínskym kniežatstvom a Hornými Uhrami. Reduty boli umiestnené tak, aby chránili cesty prichádzajúce z Uhorska do
Tešínska.
Obec Čierne a jej zahraniční partneri
Na základe dlhodobých aktivít, ktoré robí naša obec v rámci
cezhraničnej spolupráce, sme postupne rozšírili spoluprácu
a vytvorili partnerstvá v prihraničnom regióne. Na poľskej strane máme ako partnerov Gminu Istebna, mesto Wisla a mesto
Skoczów. Na českej strane obec Hrčavu, obec Vendryně
a obec Hrádek ve Slezsku. Naša obec je sídlom Mikroregiónu
Kysucký triangel, ktorý združuje obce Čierne, Skalité, Svrčinovec, a taktiež členom medzinárodného združenia Triangel –
MKT, Mosty u Jablunkova, Hrčava, Bukovec a Gmina Istebna.
Všetky tieto partnerstvá a združenia chceme využiť pre možnosť širšieho zapojenia sa do projektov EÚ, ktoré sú plánované do roku 2020. Sme radi, že i v súčasnej dobe sa nám darí
získavať ďalšie a ďalšie financie z týchto medzinárodných
grantov. Granty EÚ sú výrazným prínosom pre rozvoj našej
obce. Preto pracujeme na ďalších zámeroch a projektoch,
ktoré prispejú k modernizácii našej dediny. Ešte do konca roka
podáme ďalšie dva veľké projekty v rámci cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Budovať, stavať sa však dá jedine vtedy, ak
sú k dispozícii pozemky. To vyžaduje pochopenie ľudí – občanov. Nič veľké a pekné sa nerodí ľahko. Veď i ľudský život je
o dialógu a kompromisoch. Kto volí inú cestu, zostáva osamotený a utrápený. Chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí
v súčasnej dobe alebo v minulosti darovali, zamenili alebo
odpredali pozemky pod investičné zámery, ktoré realizovala
obec alebo samotní občania. Iba takto sa mohli postaviť školy,
detské ihriská, obecné budovy, športoviská, kultúrne domy,
bytovky, ale i rodinné domy. Vďaka týmto občanom sa darilo
a darí obec naďalej rozvíjať. Chcem, aby naša dedinka patrila
medzi najkrajšie na Slovensku. Verím, že spoločne to dokážeme.

Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 24.augusta 2016 sa konalo Obecné zastupiteľstvo
v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu poslanci schválili toto uznesenie:
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. Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch škôl a školských
zariadení v školskom roku 2015/2016.
3. Správu starostu obce o výstavbe v obci a informácie zástupcu Združenia D3 Svrčinovec – Skalité o výstavbe Diaľnice D3
a o problémoch spojených s výstavbou.
4. Správu nezávislého audítora za rok 2015.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k výsledkom hospodárenia obce za I. polrok 2016.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu obce
č. 3/2016.
7. Správu o platení poplatkov za odvoz TKO v roku 2016.
8. Správu o platení dane z nehnuteľnosti v roku 2016.
9. Žiadosť p. Oľgy Gettinovej, bytom Čierne 726, o prenájom
nebytových priestorov v objekte č. 641 na prevádzkovanie
pohrebnej služby „Harmónia“.
II. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Moják, Pavol Fonš,
Jozef Bazger.
2. Výsledky hospodárenia obce Čierne za I. polrok 2016.
3. Úpravu rozpočtu obce č. 3/2016 (Pozri príloha č. 1 tohto
uznesenia)
4. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne
za rok 2016.
5. Dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Obcou Hrádek, Hrádek 352, 739 97 (ČR) a Obcou Čierne, 023 13 Čierne 189
v oblasti propagácie a rozvoja športu, propagácie a rozvoja
kultúry a umenia, v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia, podpory na úrovni spolkov a spolkovej činnosti a účasť
v medzinárodných projektoch.
6. Zámer odpredať pozemok číslo parcely KNC 4814/2, zast.
plocha s výmerou 109 m2, vedená na LV č. 2830 obce Čierne, na základe GP č. 38/2016 v kat. území Čierne z dôvodu
osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Rudolfovi Mitrengovi a manž. Anne Mitrengovej, bytom Čierne
230, 023 13. Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že výmera odpredávaného
pozemku je malá a pre obec je pozemok nevyužiteľný. Iným
spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké

náklady. V pozemku sa nachádza potrubie dažďovej kanalizácie, ktorá je v správe obce Čierne, a preto v zmluve
o prevode majetku bude zriadené vecné bremeno.
7. Zámer odpredať pozemok číslo parcely KNC 4814/3, zast.
plocha s výmerou 53 m2, vedená na LV č. 2830 obce Čierne,
na základe GP č. 38/2016 v kat. území Čierne z dôvodu
osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Františkovi Švancárovi, bytom Čierne 235, 023 13. Odôvodnenie
osobitného zreteľa: osobitný zreteľ spočíva v tom, že výmera
odpredávaného pozemku je malá a pre obec je pozemok
z hľadiska jeho situovania nevyužiteľný. Iným spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady.
8. Zámer odpredať pozemok číslo parcely KNC 4814/1, zast.
plocha s výmerou 135 m2, vedená na LV č. 2830 obce Čierne, na základe GP č. 38/2016 v kat. území Čierne z dôvodu
osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľke Darine
Klegovej, bytom Čierne 252, 023 13. Odôvodnenie osobitného zreteľa: osobitný zreteľ spočíva v tom, že výmera odpredávaného pozemku je malá a pre obec je pozemok
z hľadiska jeho situovania nevyužiteľný. Iným spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady.
V pozemku sa nachádza potrubie dažďovej kanalizácie, ktorá
je v správe obce Čierne, a preto v zmluve o prevode majetku
bude zriadené vecné bremeno.
9. Zámer odpredať vlastnícky podiel 1/720 v parcele EKN
5618/2 trvalé trávne porasty s výmerou 4496 m2, vedenou na
LV 4496, ktorá je časťou totožná s parcelou KNC 2906/3,
ostatné plochy s výmerou 539 m2 na základe GP č.
34928961-158/2015 v kat. území Čierne z dôvodu osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení noviel žiadateľke Anne Tvardošovej,
bytom Čierne 981, 023 13. Výmera odpredávaného pozemku
podľa podielu je 0,75 m2. Odôvodnenie osobitného zreteľa:
osobitný zreteľ spočíva v tom, že výmera odpredávaného podielu z pozemku je malá a iným spôsobom prevodu majetku
vzniknú
neprimerane
vysoké
náklady.
Pozemok
s výmerou, ktorá prislúcha veľkosti podielu, je pre obec nevyužiteľný.
10. Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
č. 30201/ZoVB-004/2016/Čierne/1019/Zdr/SO808-64b, ev.č.
oprávneného z vecného bremena: 809624 - 028-2016:
- LV č.2830, poradie B na LV – 1, parcela č.KNE-7072/1, celková výmera pozemku 1380 m2, druh pozemku – ostatná
plocha, spoluvlastnícky podiel - 1/1, číslo podielu podľa FP –
1, výmera dielu podľa GP – 3/3, výška jednorázovej náhrady
pripadajúca na spoluvlastnícky podiel povinného – 3,57 EUR.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného strpieť na
nehnuteľnosti Obj. 808-64b – Preložka káblov ŽSR na PKS
v súbehu so železnicou na časti nehnuteľnosti vstup, pre-
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chod, prejazd Oprávneného z vecného bremena a jeho zamestnancov a vozidiel Oprávneného z vecného bremena
a jeho zamestnancov za účelom údržby a opravy predmetného zariadenia, pričom toto oprávnenie sa vzťahuje na nehnuteľnosť v rozsahu zakreslenom v geometrickom pláne č.
26/15.
11. Dohodu o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena č.30703/VB-011/2016/Čierne/1019/
FurJa, ktoré vzniklo v súvislosti s preložkou Vedenia na pozemkoch parcela KNC 4838/1 s výmerou 9 m2 na LV č. 1313
a parcela KNE 7072/1
s výmerou 5 m2 na LV č. 2830
v rámci objektu SO 808-61b Preložka telefónnych káblov ST
stavby Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité.
12. Dohodu o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena č. 30703/VB-004/2016/Čierne/1019/
FurJa, ktoré vzniklo v súvislosti s preložkou Vedenia
na
pozemku parcela KNE 7026/1 s výmerou 8 m2 na LV č. 2830
v rámci objektu SO 80863 Preložka telefónnych káblov
ST stavby Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité.
13. Odpredaj pozemkov KNC 2411/1 zast. plocha s výmerou 990
m2 a KNC 2411/2 zast. plocha s výmerou 200 m2 vedených
na LV 1313 k. ú. Čierne COOP Jednote Čadca, SD, Palárikova 87, 022 01 Čadca v sume 16,-€/1m2 v celosti podľa
§ 9a odst. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení noviel. Pozemky sú priľahlou plochou, ktorá tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľa.
14. Odkúpenie pozemku KNC 3623 trvalý trávny porast
s výmerou 379 m2 v k. ú. Čierne od Aleny Mravcovej, bytom
Čierne 507, za účelom výstavby obslužnej budovy pri ŠK
Čierne v sume 10,-€/1m2.
15. Odkúpenie podielov v pozemkoch KNC 4783/6 zast. plocha
s výmerou 156 m2 a KNC 5684/4 les s výmerou 737 m2 od
podielových spoluvlastníkov, vedených na LV 5853 a LV
3144 v k. ú. Čierne za účelom výstavby chodníka za cenu
10,- €/1m2. Podiel 13/300 pod B10 z parcely KNC 4783/6 zast. plocha s výmerou 156 m2, vedený na LV č. 5853, podiel
13/300 pod B10 z parcely KNC 5684/4 les s výmerou 737
m2, vedený na LV č. 3144, obidva v k. ú. Čierne v sume
16,- €/1m2 od COOP Jednoty, SD Čadca .
16. Zmenu uznesenia OZ č. 1/2016/II/5 zo dňa 22. marca 2016:
Odpredaj podielu v pozemku KNE 6081 – orná pôda
s výmerou 493 m2, vedeného na LV obce č. 7283 pod B4,
podiel 1/48 v k. ú. Čierne z dôvodu osobitného zreteľa podľa
§ 9a, odst. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení noviel Štefánii Švancárovej, bytom Čierne 1065, 023
13, za cenu 10,- €/m2. Podiel z výmery uvedeného pozemku
predstavuje 10,3 m2. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že výmera odpredávaného podielu z pozemku je malá a iným spôsobom prevodu majetku
vzniknú neprimerane vysoké náklady. Pozemok s výmerou,
ktorá prislúcha veľkosti podielu, t.j. 10,3 m2, je pre obec ne-

bude vás zaujímať...
využiteľný. Zmena v uznesení - odpredaj podielu 1/48
v pozemku KNC 2609 orná pôda s výmerou 498 m2.

17. Žiadosť Športového klubu Čierne o poskytnutie dotácie vo
výške 5.000,- € na zakúpenie autobusu na športové účely
s tým, že dotácia vo výške 5.000,- € bude odpočítaná
z dotácie obce ŠK Čierne v roku 2017 vo výške 2.500,- €
a v roku 2018 vo výške 2.500,- €.
18. Návrhy na udelenie ocenení:
a) Čestné občianstvo
- Mons. František Rábek, diecézny biskup – vojenský ordinár
b) Cena obce
- Ján Ďurica, Čierne 181
III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Žiadosť Váhostav-Sk-Prefa, s.r.o., 013 42 Horný Hričov
o zníženie nájomného za prenájom nehnuteľnosti – pozemku
p. č. KNC 3619.
2. Žiadosť p. Pavla Jurgu a manž. Gabriely, bytom Čierne 1049,
o odkúpenie pozemku KNC 2407/3 zast. plocha s výmerou
167 m2 v k. ú. Čierne z dôvodu, že daný pozemok slúži ako
prístup k ďalšiemu pozemku obce.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
s c h v a ľ u j e:
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5
rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území
obce Čierne.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
s c h v a ľ u j e:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
s c h v a ľ u j e:
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2007 o záväznej časti územného plánu
zóny Čierne – Sihla a Podvŕšky.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

str.7

ČAS

duchovné slovo

Mária a modlitba sv. ruženca
Na začiatku by som chcel ešte raz poďakovať za vrelé privítanie i za prijatie, ktoré tieto prvé mesiace vo farnosti i celkovo v obci Čierne zažívam.
Chcem vás zároveň poprosiť o modlitby, aby som bol pre vás dobrým pastierom, aby som vedel v tichosti modlitby aj ja rozoznať, čo chce odo mňa
Boh, čo vy veriaci potrebujete a čo vám skutočne osoží pre večnosť. Moje
zamyslenie bude smerovať k tej, ktorá celý život počúvala Boha, ktorá bola
otvorená na jeho Slovo a všetky Božie slová uchovávala v tichosti vo svojom srdci a rozjímala o nich.
Máme mesiac október, ktorý je zasvätený Ružencovej Panne Márii, a teda
pouvažujeme spolu aj nad dôležitosťou tejto modlitby, aj keď každá modlitba je dôležitá a potrebná. Či už vychádza z radosti alebo z bolesti, zo šťastia alebo z trápenia, z vďaky alebo z potreby. Modlitba je postoj srdca túžiaceho odpovedať na Božie pozvanie. Toto sa deje vždy, keď rozjímame o
Pánovom živote a necháme sa Máriou poučiť o jej Synovi.
Modliť sa ruženec teda znamená uvažovať spolu s Pannou Máriou o Ježišovom živote. Ruženec je rozjímavá, kontemplatívna modlitba. Emeritný
pápež Benedikt XVI. ešte ako známy teológ a kardinál J. Ratzinger napísal
vo svojej knihe o svojom osobnom vzťahu k modlitbe ruženca, kde poukazuje, ako je táto „ľudová zbožná úcta“ základným prameňom pre dušu, ktorá
z neho čerpá vnútorný pokoj a tichosť. Modlitba ruženca je meditačná niť.
Jej rytmické opakovanie ukolíše dušu, prenáša na ňu pokoj, kým sústredenie sa na slová, najmä na Máriinu postavu a na obrazy Krista, ktoré sa postupne otvárajú pred našimi očami, zbavujú dušu starostí a umožňujú jej
pozdvihnúť pohľad k Bohu. Ruženec nám v skutočnosti vracia tú pôvodnú múdrosť, ktorá dobre vie, že opakovanie je dôležitý
komponent modlitby a meditácie.
Medzi 20 tajomstvami svätého ruženca, ako hovorí Adrienne von Speyr, nie je ani jedno, ktoré by nesvedčilo o Pánovom živote.
Ani jediné, skrze ktoré by sme nevideli všetky ostatné v novom svetle. Z perspektívy Počatia môžeme novým spôsobom chápať
kríž, ale aj Veľkú noc a Turíce. Z perspektívy Veľkej noci zasa počatie a narodenie. Každé tajomstvo je perlou, ktorá, sotva sa jej
dotkneme, ukazuje svoju súvislosť s celou plnosťou. Každé matkino tajomstvo zahaľuje, ale aj odhaľuje celý jej život so Synom.
Mária nás teda učí v modlitbe sv. ruženca uvažovať o Ježišovi, o jeho živote, o jeho slovách. Ona častokrát mlčí, aby počula
Synovo slovo v sebe, aby ho neprerušila žiadnym vlastným nevhodným slovom a aby potom o ňom mohla rozmýšľať, kontemplovať ho. A toto rozmýšľanie ju vedie ku konaniu. Všetka činnosť Márie, počnúc jej „áno“ Bohu, jej cesty k Alžbete, až po jej
krížovú cestu a jej vstup do Cirkvi, má svoje jadro v kontemplácii. A do tohto mlčania nás berie so sebou práve pri modlitbe sv.
ruženca. Máme načúvať Bohu tým, že sa sami odmlčíme a necháme na seba pôsobiť jednotlivý obraz tajomstva. A potom, samozrejme, konať podľa toho, čo sme spoznali, že od nás Boh chce.
Práve modlitba svätého ruženca ma denne učí, že môj život nie je nič iné, ako neustále opakovanie „áno“ Bohu spolu s Máriou –
najmä vtedy, keď to moje „áno“ je také neisté, krehké a povedané s malou dušičkou. Vôbec sa netreba trápiť tým, že nám niekedy myšlienky zalietajú mimo, k našim problémom, možno k deťom a ich ťažkostiam, ku škole, ku skúškam, k ťažkým vzťahom
v rodine či v práci alebo k pochybnostiam vo viere. Boh má záujem o naše problémy. Nehanbime sa za ne pred ním, nebojme sa
ich „objať“ v modlitbe a odovzdať Bohu. Takéto „vyrušenia“ nám aspoň ukazujú, za čo sa máme modliť – a to je tiež Boží dar.
Niekedy sa nám možno nebude chcieť modliť, bude sa nám zdať všetko iné oveľa dôležitejšie. Tu treba vydržať. Tomáš Kempenský odporúča spraviť si na začiatku „malé násilie“ na sebe, aby sme dosiahli „veľké ovocie“ – čiže vernosť aj napriek nechuti.
Bol som veľmi povzbudený, keď mi niektorí rodičia tu v Čiernom hovorili, že sa doma celá rodina spolu s deťmi modlia svätý
ruženec. To je obrovská sila pre tú konkrétnu rodinu, ale som presvedčený, že aj pre celú farnosť.
Zakončím toto zamyslenie modlitbou teológa Karla Rahnera: „Svätá Panna, pravá matka večného Slova, matka všetkých vykúpených a všetkých veriacich, ukazuj nám toho, ktorý bol posvätený v milosti, Ježiša, požehnaný plod tvojho lona, ukazuj nám
Ježiša, dnes a naveky.“ Amen.
Peter Švec, farár
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Základná škola Čierne - Ústredie
Školský rok 2015 / 2016 v ZŠ Čierne – Ústredie
Hlavným cieľom každej školy je vzdelávanie. Ani naša škola nie je
výnimkou. Ale aby škola nebola len učením, život v nej si spestrujeme zaujímavými aktivitami a podujatiami. Mnohé organizujeme
sami, mnohé v spolupráci s rodičmi, obcou či družobnými školami.
A aký bol ten minulý školský rok?
Údaje o počte žiakov
počet všetkých tried ZŠ spolu :
z toho 1.- 4. ročník
5.- 9. ročník
počet všetkých žiakov ZŠ spolu:
z toho 1.- 4. ročník
5.- 9. ročník
počet oddelení ŠKD / počet žiakov
počet začlenených žiakov v bežných triedach
Prospech žiakov
Za 1. polrok
Z celkového počtu 199 žiakov:
Prospelo 199 žiakov
Neprospelo –
0 žiakov
Neklasifikovaní – 0 žiakov
Žiaci so ŠVVP – prospeli – 4
neprospeli - 0
Prospelo s vyznamenaním:
Prospelo veľmi dobre:
Za 2.polrok
Prospelo 199 žiakov
Neprospeli –
0 žiakov
Neklasifikovaní – 0 žiakov
Prospelo s vyznamenaním:
– samé jednotky
Prospelo veľmi dobre:
Žiaci so ŠVVP – prospeli – 4
neprospeli - 0
Dochádzka žiakov
Vymeš- Osprakané
vedlnehodiny - ných
spolu
I. polrok 6431
6431
II. polrok 10831
10816

9
4
5
199
86
113
1/ 23
4

95 žiakov
35 žiakov

99 žiakov
48 žiakov
39 žiakov

Neospravedlnených

Priemer
na žiaka neospr.
ospr.

0
15

32,3
54,3

0
0,07

Prehľad výsledkov súťaží, olympiád, aktivít žiakov
a učiteľov
September 2015
Dni voľby povolania– žiaci 9. ročníka
Exkurzia Uhrovec /8. – 9. ročník/

Október 2015
- Exkurzia Banská Štiavnica, Kremnica (6. – 7. ročník)
- Výlet – Vychylovka /deti z družobnej školy Koniakow/
- Aktivity a výtvarná súťaž pri príležitosti výročia narodenia
Ľ. Štúra
- Zo života Ľudovíta Štúra – výtvarná súťaž /Obecná knižnica
v Čiernom/ - odmenené boli práce Kataríny Kužmovej - V. A,
Sone Krenželákovej a Simony Stehlíkovej - VIII. A
- Burza SŠ /žiaci 9. roč./
- Vystúpenie na OÚ pre dôchodcov /deti z tanečného krúžku/
- Školské dni športu - ABC futbalistu /okresná súťaž v žonglovaní
s loptou/ -2. miesto: J. Teplan-VII. A
November 2015
- Dobšinského rozprávkový večer
- Vystúpenie pri pamätníku 1. sv. vojny
- Testovanie 5 - 2015
- Školská výtvarná súťaž „ Miss tekvica“
- Školská výtvarná súťaž „ Naj rozprávková bytosť“
- Astrostop – astronomická súťaž - M.Cyprich, VIII.A - 5. miesto
- Školský stolnotenisový turnaj chlapcov
– 1. Ivan Cyprich IX. A, 2. Rastislav Grochal - IX. A, 3. Adrián Krišica - IX. A
- Školský stolnotenisový turnaj dievčat - 1. Natália Jurgová VIII. A, 2. Izabela Richterová - VIII. A, 3. Ivana Mikulová - IX. A
December 2015
- Chemická show /vzdelávací program pre žiakov 1. – 9. roč./
- Matematická olympiáda – školské kolo
- Pytagoriáda – školské kolo
- Chemická olympiáda – školské kolo - úspešní riešitelia:1. Natália Voreková, 2. Adela Becková, 3. Sára Gerátová
- Do školy prišiel Mikuláš so sprievodom a s darčekmi od ZRPŠ
- Mikulášska párty /OÚ/ - vystúpenie žiakov tanečného krúžku
- Mikulášske tvorivé dielne
- Mikulášsky turnaj v minifutbale chlapcov - SOŠ Krásno nad
Kysucou – 2. miesto, najlepší brankár turnaja – M. Teplan VII. A
- Školský stolnotenisový turnaj- učitelia - žiaci
- Čaro Vianoc - okresná súťaž v tvorení betlehemov – 1. miesto:
S. Bednárová, H. Belešová, VIII. A, 3. miesto - S. Najdeková IV. A
- Vianoce v Kericu – besedy v ANJ s dobrovoľníkmi z rôznych
krajín/žiaci VIII. A triedy/
- Vianočná besiedka
Január 2016
- Novoročný turnaj v hokejbale /CVČ Čadca/ - 1. miesto – HBK
Čierne /Hokejbalový krúžok/
- 3D na bicykli – vzdelávací projekt
- Šaliansky Maťko- okresné kolo súťaže: 3. miesto: S. Najdeková IV. A
Február 2016
- Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v prednese poézie
a prózy
- Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo súťaže v prednese poézie
a prózy – N. Voreková, IX. A, 3. miesto v III. kategórii
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Dejepisná olympiáda – úspešný riešiteľ obvodného kola M.
Cyprich - VIII. A
- „Valentínsky červený deň“ – celoškolská akcia
- Lyžiarsky výcvik Oščadnica /žiaci 7.A a 8. A /
- Večerné pozorovanie – Kysucká hvezdáreň – členovia astronomického krúžku
- Biele deti – divadelné predstavenie s protidrogovou tematikou
DK Čadca /žiaci 9. roč./
- Obecný karneval
Marec 2016
- „Ujo Etos“ – hudobno-divadelné predstavenie pre I. stupeň
/agentúra PRIMA NOTA/
- „Zábrany bez zábran“ – hudobno-motivačný program pre
II. stupeň /agentúra PRIMA NOTA/
- Veľkonočné tvorivé dielne
- Beseda o západoafrickom štáte Ghana /Obecná knižnica
v Čiernom/
- Marec MESIAC KNIHY – návšteva obecnej knižnice / žiaci 2. až
5. roč./
- Slovenské dni športu – Majstrovstvá Slovenska – ABC futbalistu
– 5. miesto: J. Teplan, VII.A
- Svetový deň vody – celoškolská propagačná akcia zameraná na
ochranu vody a vodných zdrojov
- Chemická olympiáda – okresné kolo - úspešní riešitelia: Adela
Becková, Natália Voreková
- Obvodné kolo matemat. Pytagoriáda - CVČ Čadca- úspešní
riešitelia: Alexandra Hajtmanová, IV. A
- „Čo vieš o hviezdach?“ – M. Cyprich, VIII.A - 1. miesto
v regionálnom kole celoštátnej súťaže
Apríl 2016
- Testovanie 9 2016 /9.A/
- The Grimm brothers – divadelné predstavenie v anglickom jazyku /Divadelné centrum Martin – žiaci 1. až 9. roč./
- Okresné kolo vo futbale dievčat – 2. miesto - mladšie dievčatá
- „ Čo vieš o hviezdach?“ – M. Cyprich, VIII.A - 8. miesto
v krajskom kole celoštátnej súťaže
- Okresné kolo Matematickej olympiády - CVČ Čadca - úspešní
riešitelia: 1. – 2. miesto: Viktória Stráňavová - VII. A, 13. – 16.
miesto: František Findura - VI. A
- DEŇ ZEME – upratovanie okolia školy, brehov Čierňanky, hromadný zber papiera, batérií, vrchnákov z PET fliaš, starých elektrospotrebičov, liečivých rastlín ... /žiaci ZŠ/
Máj 2016
- Škola v prírode Terchová /žiaci 3. a 4. roč./
- Medzinárodný šachový turnaj OÚ Čierne – / Dievčatá do 15 r. E. Cyprichová, VII.A – 3. miesto/
- Exkurzia s výučbou SOŠ Krásno nad Kysucou /žiaci VIII. A/
- Vyučovanie v cudzom jazyku v našej ZŠ – dobrovoľníci z Kericu
- Fatálny alkoholový syndróm – prednáška spojená s besedou /
žiaci IX. A, VIII. A/
- Prevencia šikanovania na ZŠ – beseda spojená s prednáškou –
Občianske združenie Náruč /žiaci 3. a 4. roč./
- Okresné kolo vo futbale dievčat – 4. miesto staršie žiačky
- Okresné kolo v atletike družstiev – 4. – 5. miesto – chlapci – 568
bodov
- Hokejbalový turnaj Triangel – 1. miesto starší žiaci
-

školstvo

Jún 2016
- Plavecký výcvik /žiaci 4. roč./
- Exkurzia ČOV v Čadci, tvorivé dielne – včelárstvo, Kysucké
múzeum /žiaci VII. A/
- Športová olympiáda k MDD pre žiakov ZŠ Čierne – Ústredie
- Trestnoprávna zodpovednosť – prednáška pre žiakov 8. roč.
- ÚPSVaR Čadca – Voľba povolania /VIII. A/
- Protidrogová výchova – prednáška spojená s diskusiou pre
žiakov 7. roč. /polícia –p. Zlochová/
- Školský futbalový turnaj dievčat a chlapcov – žiaci II. stupňa
- Junior Street cup hokejbal - 1. miesto starší žiaci
Sponzori súťaží:
Milan Jurga, Andrea Majáková, Veronika Gerátová, Vladimír Mikula,
Ján Krenželák, Mgr. Milan Majchrák – Pekárne Čadca, Ing. Ivan
Cyprich

Výsledky externých meraní
Testovanie 9 2016
Názov

Počet
žiakov

Úspešnosť
v%

Testovanie SJL

16

69, 17%

Testovanie MAT

16

64,79 %

Celoslovenský priemer

SJL

66,62 %

Celoslovenský priemer

MAT

61,99 %

V obidvoch meraniach sme boli úspešnejší oproti národnému priemeru. Zo SJL o 2,55 % a z matematiky o 2,80 %.
Testovanie 5 2015
Názov
Testovanie SJL
Testovanie MAT
Celoslovenský priemer
Celoslovenský priemer

Počet
žiakov
18
18
SJL
MAT

Úspešnosť
v%
69, 3%
57, 8 %
62, 6 %
52, 8%

V obidvoch meraniach sme boli úspešnejší oproti národnému priemeru. Zo SJL o 6,7 % a z matematiky o 5 %.

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
V školskom roku 2015/2016 podali zákonní zástupcovia žiakov 30
prihlášok na stredné školy a učilištia za 9. ročník, 8. ročník a 5.
ročník. Deväť rokov školskej dochádzky splnilo 18 žiakov deviateho
ročníka. Všetkých 18 žiakov bolo umiestnených na prihlásené stredné školy v prvom kole prijímacieho konania. Okrem nich sa ešte
prihlásila jedna žiačka piatej triedy na osemročné gymnázium
v Čadci a jedna žiačka 8 triedy na bilingválnu sekciu obchodnej
akadémie.
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počet žiakov 9. ročníka spolu:
z toho neumiestnených :
z toho prijatých
na gymnáziá :
na SOŠ :
na SOU :
počet žiakov končiacich v nižších roč. spolu:
z toho umiestnených :

18
0
4
10
4
2
2

Krúžky
NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI

1. Cyklistický + atletika
2. Lieterárny
3. Ekologický + pohyb. hry
4. Astronomický
5. Varenie
6. Florbalový
7. Futbalový
8.Futbalový - prípravka
9. Zábavná matematika
10. Anglický jazyk
pre najmenších
11. Stolný tenis
12. Hokejbal
13. Futbal - žiačky
14. Spev ma baví
15. Hra na gitare
16. Anglický jazyk
17. Pod lupou

p. Holák
p. Pagáčová
p. B. Časnochová
p. Gábrišová
p. Pagáčová
p. Holák
p. Drastich
p. Holák
p. Oškrobaná
p. Kužmová
p. Drastich
sl. Mariňáková
p. Drastich
p. Kubicová
p. Kullová
p. Jakubcová
p. Nekorancová

Celkový počet žiakov zapojených do krúžkovej činnosti prostredníctvom vzdelávacích poukazov: 189

Materiálno-technické podmienky
V školskom roku škola zakúpila učebné pomôcky za 4000 € ( 4
počítače, 2 dataprojektory + notebooky + plátno, učebné pomôcky
na fyziku a chémiu, nástenné obrazy na dejepis, geografiu
a interaktívne pomôcky na vyučovanie anglického jazyka.

školstvo

Z 2% daní sa zakúpili pomôcky pre kabinet TV v hodnote 780 € nové žinenky, bežecké pomôcky, stolnotenisové a bedmintonové
súpravy, volejbalové lopty, stolnotenisový stôl, futbalové lopty, brankársky výstroj na florbal.
Za 9000 € sme vybudovali kompletnú jazykovú učebňu pre 18 žiakov s interaktívnou tabuľou a kompletnou audiotechnikou na vyučovanie anglického a nemeckého jazyka.
Opravili sme sokel vo vstupnej chodbe, v dvoch učebniach boli
vymenené vykurovacie telesá za výkonnejšie, tiež boli opravené
mantinely na hokejbalovom ihrisku.
V novej školskej budove sa vytvorila kompletná školská dielňa, ktorá
bude od nového školského roku slúžiť na vyučovanie technickej
výchovy.
O žiakoch našej školy vie aj široká verejnosť, pretože naši žiaci sa
spolu s učiteľmi prezentujú prípravou drobných darčekov, kultúrnymi
programami, prácou na projektoch, vystúpeniami na obecných akciách i v družobných školách, vydávaním školského časopisu, športovými i vedomostnými súťažami. Mnohokrát zápasíme s časom či
únavou, no napriek tomu sa nevzdávame. Za vynaloženú námahu
patrí všetkým SDEČNÁ VĎAKA.
Vedenie ZŠ Čierne – Ústredie

CIRKUS
Ukrajinský cirkus Jacko predvádza svoje umenie po celom Slovensku. 13.septembra zavítal už druhýkrát aj k nám. V sále kultúrneho
domu sa nám predstavili artisti so zaujímavým programom, do ktorého zapájali aj nás – žiakov. Žongléri predvádzali takmer nemožné
spôsoby žonglovania s loptami, kruhmi či kužeľmi. Všetkých zaujala
zručnosť a obratnosť artistky s kruhmi, ktoré dokázala roztočiť na
rôznych častiach tela. Vystúpenie sprevádzal potlesk mladších
i starších detí. Napätie s nevyslovenou otázkou – Ako to dopadne?sa striedalo s humornými scénkami v podaní klaunov, takže nebola
núdza ani o smiech. Program v nás zanechal dobrý pocit z príjemne
stráveného predpoludnia.
Viktória Babušková a Monika Časnochová, VII.A

Víťaz PANTHERS CUP JUNIOR 2016 - MŠ Čierne - Vyšný koniec
Naša materská škola sa zapojila do prvého ročníka Panthers cup
junior 2016 v Rakovej. Deti z materských škôl súťažili v niekoľkých športových disciplínach: skok vo vreci, chôdza na chodúľoch, kop do brány, hod na cieľ, preťahovanie lanom. Po športových výkonoch mali chutný obed v hoteli Severka a na záver
bolo vyhodnotenie a odmena. Deti dostali putovný pohár
a medaily. Ďakujeme organizátorovi pánovi Chovancovi a tešíme
sa z víťazstva.
Za kolektív: Bc. Jana Lašová
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Vzdelávacie, kultúrno - spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch jún - október 2016
18. jún - III. ročník Európskeho cyklistického pikniku na
Trojmedzí
Krásna príroda, zaujímavé cyklotrasy a skvelé počasie prilákali
vyše tisíc cykloturistov i turistov na III. ročník Európskeho cyklistického pikniku, ktorý sa konal na Trojmedzí v sobotu 18. júna
2016. Nešlo len o športové výkony, ale hlavne o stretnutie blízkych susedov, priateľov – Čechov, Slovákov a Poliakov. Miesto
na Trojmedzí sa zaplnilo ľuďmi, pre ktorých bol pripravený kultúrny program, súťaže, rozhovory, špeciality regionálnych kuchýň....
Opäť aspoň na chvíľu o niečo bližšie k sebe.
Podujatie pripravili: Poľský rozhlas Katovice, Český rozhlas
Ostrava, RTVS rádio Regina, Obec Čierne, Obec Hrčava, Obec
Istebna.
2. - 9. júl - XII. ročník Medzinárodného detského tábora na
Trojmedzí – Vendryně ČR „Olympijské zápolenie troch národov vo Vendryni“
Spolu pätnásť detí z našej obce sa za odmenu zúčastnilo už XII.
ročníka Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí, ktorý sa
tentoraz konal v obci Vendryně v základnej škole.
Na tomto tábore sa opäť stretli deti z troch štátov - Česka, Poľska, Slovenska, aby popri mnohých aktivitách a výletoch spoznávali navzájom svoju kultúru a jazyk.
Tábor sa uskutočnil pod patronátom Sdružení obcí Jablunkovska. Vedúci zo Slovenskej republiky: Izabela Bobulová, Miroslav
Mihalda. Organizačné zabezpečenie: Iveta Bobulová.
12. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí
v znamení športu a vzájomnosti
Za tónov národných hymien slovenské, české a poľské družstvá
nastupujú pred zvedavé publikum. To ich víta nadšeným potleskom.
Po národných hymnách a predstavení jednotlivých skupín nasleduje vystúpenie mládežníkov, spoločná hymna a príhovory zúčastnených z jednotlivých krajín. Situácia nápadne pripomínajúca medzinárodné športové podujatie nebola síce rovno letnou
olympiádou, ale svojím charakterom napĺňala podobné posolstvo. Tak ako sa športovci z celého sveta stretávajú pod piatimi
kruhmi, aby v duchu fair play bojovali za svoju krajinu, ale najmä
za samotný šport, tak sa už po dvanásty raz stretli deti
z Čierneho, poľskej Istebnej a českého Združenia obcí Jablunkovska na Medzinárodnom detskom tábore na Trojmedzí, aby sa
naučili spájať, nie rozdeľovať.
Tento rok sa tábor konal v českej obci Vendryně. Program na
záver, ktorý si deti pripravili pre zástupcov jednotlivých škôl
a obcí, napovedal o celkovom ladení predchádzajúcich dní. Týždeň strávilo vyše štyridsaťpäť detí z krajín, ktoré spája hraničný
bod na Trojmedzí, naozaj aktívne. V duchu športového roku
2016 a najmä blížiacich sa olympijských hier absolvovali táborníci nejeden zápas, preteky, či zápolenie. Okrem všadeprítomného

športu zažili aj tradičný krst táborníka, výlety na Studeničné či na
Trojmedzie a množstvo ďalších akcií.
Podľa slov vedúcich bol tento ročník špeciálny najmä silným
prepojením jednotlivých národností. Ak v dnešnom svete nejeden človek lipne na silnom vytýčení hraníc okolo seba, medzi
„deťmi z Trojmedzia“ to neplatilo ani náhodou. Slovenská vedúca
Izabela Bobulová vydvihuje práve tento aspekt: „Prvýkrát sa
stalo, že sa až tak veľmi pomiešali. Iste tomu pomohlo aj to, že
Češky mali izbu spolu so Slovenkami. Veľmi ale Slováci a Česi
komunikovali aj s Poliakmi, čo po minulé roky nebolo zvykom.
Viacerí Česi však žijú v dvojjazyčných obciach, s poľštinou sa
stretávajú v škole, takže keď bolo treba, pomáhali s prekladom.
Aj hry boli vymýšľané takým spôsobom, aby nesúperili štáty
navzájom, ale aby sa jednotlivé skupinky viac preplietli
a navzájom si vybudovali vzťahy.“
Z detí bolo v závere tábora cítiť spokojnosť, prekypovali zážitkami a novými priateľstvami. Pochvaľovali si všetko, od dobrého
jedla, cez zaujímavý program až po veľkú medzinárodnú partiu.
A medzinárodná partia stojí aj za skvelou atmosférou tohto projektu. Partia vedúcich, ktorí svoje vzájomné vzťahy budujú, obrusujú a skrášľujú už niekoľko rokov. Charakter tých vzťahov možno neraz cítiť aj bez veľkých slov a gest. Deti majú na to radar,
ak je niekde vzájomná blízkosť a úcta, dokážu ju vycítiť a prijať
za svoju. To sa rok čo rok deje aj v tábore na Trojmedzí. Tábore,
ktorý nechce rozdeľovať, ale spájať.
Dominika Mariňáková
3. júl
Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla spojená
s kultúrnym vystúpením malých a veľkých mažoretiek Tina, FSk
Ozvena a heligónkara Viktora Staša.
22. júl – 5. august - Rozkvitnuté medze rodiska
Vernisáž výstavy Rozkvitnuté medze rodiska čierňanského rodáka Rudolfa Rypáka sa slávnostne konala za prítomnosti autora,
kurátora výstavy Jozefa Švikruhu a vzácnych hostí v piatok 22.
júla 2016 v sále kultúrneho domu v Čiernom.
V kultúrnom programe vystúpili: FSk Ozvena, Dominika Moravcová, Ema Kneblová a Lucia Rypáková.
Moderátor podujatia: Ján Ďurica
23. júl - XV. ročník - Rodinná spartakiáda Gminy Skoczów
Rodinná spartakiáda v Skoczowe /PL/ pripomínala obrovskú
rodinu so šestnástimi súperiacimi družstvami zo Slovenska,
Česka a Poľska.
Horúca a dusná sobota 23. júla 2016 neubrala nič z nadšenia,
odhodlanosti a súťaživosti jednotlivých zúčastnených.
Po slávnostnom nástupe a defilé vedúci družstiev losovali
o poradie v jednotlivých súťažiach.
Organizátorom sa podarilo vtipne zostaviť sedem súťažných úloh
pre dospelých i deti.
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Bežecká rallye, beh s vajíčkom na lyžici, skok vo vreci, pílenie
bloku dreva, zručnosť kanalizačného pracovníka, hospodárska
súťaž v nosení metrákového prasaťa v drevenom koryte, pribíjanie klincov vo veľkom nepomere s kladivom – toto boli úlohy pre
súťažné tímy. Diváci boli nadšení.
S veľkou bojovnosťou, odhodlaním a s cieľom uspieť čo najlepšie obec Čierne reprezentovali a konečné 14. miesto vybojovali:
Marta Jašurková, Oľga Kopečná, Beáta Stašová, Gabika Čamborová, Anička Kopečná, Iveta Bobulová, Pavol Laš, Marek
Jašurek, Martin Kopečný, Dušan Čambora, Jozef Kopečný.

jednoznačne víťazmi, ako aj v jedení párok. No i tak to nestačilo
na medailové umiestnenie. Ale o to nešlo. Dôležité bolo zúčastniť sa a prežiť netradične jednu sobotu.
Obec Čierne reprezentovali: Alexandra Šoporová, Sofia Gilániová, Marta Jašurková, Anton Jašurek, Beáta Stašová, Dana Oravcová, Ján Oravec, Ľubomír Hruštinec, Marek Jašurek a starosta obce Pavol Gomola.

31. júla - Hody v Čiernom

20. október - Mesiac úcty k starším

Obec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne pripravila pri
príležitosti konania miestnych hodov na sv. Ignáca v nedeľu
31.7. 2016 pestrý kultúrny program. „Kermaš“ začal slávnostnou
svätou omšou v Kostole sv. Ignáca z Loyoly a pokračoval zmesou vystúpení folklóru a populárnej hudby v areáli ZŠ Čierne –
Ústredie.
V programe vystúpilo vyše osemdesiat účinkujúcich:
FSk Ozvena, spevácka folklórna skupina Černice, speváčky
Sofia Gilániová a Dominika Moravcová, Goralskí heligónkari, FS
Stavbár, Kysucká vrchárska heligónka, Peter a Stanislav Bažíkovci a hudobná skupina VEĽKÝ DOM.
Sprievodným podujatím bola aj výstava čierňanského rodáka
Rudolfa Rypáka v sále kultúrneho domu pod názvom Rozkvitnuté medze rodiska. Moderátor podujatia: Ján Ďurica

Slávnostné stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

3. september - Olympiáda partnerských obcí - Vendryně /ČR/

Vianočné koledy- Koncert žiakov ZUŠ Čadca – M.R. Štefánika,
elokované pracovisko Čierne.

V sobotu 3. septembra 2016 sa Vendryňský park premenil na
divoký západ.
To organizátor – obec Vendryňě, pripravil netradičnú olympiádu
pre svojich partnerov. Dvanásť družstiev zo Slovenska, Česka
a Poľska súťažilo v disciplínach: Westernový slalom, Zlatá horúčka, hod klobúkom, váľanie suda, preťahovanie lanom
a mnohé ďalšie...
Organizátori tento ročník vskutku poňali vo westernovom štýle
a súťažilo sa ako na divokom Západe. Víťazila presná muška,
sila, ale aj šťastie.
Našu obec reprezentovali: Dana Oravcová, Dominika Oravcová,
Michaela Oravcová, Marta Jašurková, Marika Šušlová, Ján
Oravec, Peter Najdek, Vladimír Fonš, Marek Jašurek, Alojz Laš,
Oliver Šušla a v tíme nechýbal ani starosta obce Pavol Gomola.
Podujatie bolo spestrené súťažami pre verejnosť, regionálnou
kuchyňou a rôznymi atrakciami pre deti.
24. september - Olympiáda v Hrádku /ČR/
Táto olympiáda zameraná na šikovnosť a vynaliezavosť priniesla
nášmu družstvu zemiakovú medailu. Súťažilo sa v hode kockou
/našťastie, nie na diaľku/, v pribíjaní klincov, v jedení párok,
v triafaní futbalovej lopty do brány, v preťahovaní lanom a
v slalome na detskej „tatre“.
Vyvrcholením spartakiády bolo prekvapenie pre starostov
a súťažiacich, ktorí mali v časovom limite troch minút uviazať čo
najdlhšie lano zo svojho oblečenia. V tejto disciplíne sme sa stali

PRIPRAVUJEME:
6. október - Uvítanie novorodeniatok

november - Výročie ukončenia 1. svetovej vojny
Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri Pamätníku padlých v 1. sv.
vojne. V spolupráci: Jednota dôchodcov Slovenska Čierne, ZŠ
Čierne - Ústredie
Svetielková slávnosť - IV. Ročník - svetielková prechádzka po
obci, ohňostroj, kultúrny program, občerstvenie.
Organizátor: MŠ Čierne - Ústredie
december
Mikulášska párty pre deti a ich dobrých rodičov.

Vianočný koncert - koncert učiteľov ZUŠ Čadca – M.R. Štefánika
v Kostole sv. Ignáca z Loyoly.
Spoločné privítanie Nového roka po svätej omši pri Kostole sv.
Ignáca z Loyoly – Kultúrne vystúpenie, príhovor, prípitok, ohňostroj.
VIII. ročník - Uvítanie Nového roka na Trojmedzí - stretnutie
s občanmi troch krajín na Trojmedzí – spoločné uvítanie Nového
roka.

Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková
organizácia TES Čierne.
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulovaiveta@azet.sk
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).
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Obecná knižnica v Čiernom
„Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha
hovorí a naša duša odpovedá.“
André Maurois, francúzsky spisovateľ

Prosím všetkých čitateľov, ktorým bola zaslaná upomienka, aby
knihy vrátili späť do knižnice, kde na ne čakajú ďalší čitatelia..

Otváracia doba Obecnej knižnice v Čiernom:

Zápisné na kalendárny rok 2016:

pondelok
streda
piatok

8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00

deti 0,50 €, študenti 1 €, dôchodcovia 1 €, dospelí 1,50 €.

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom jún – september 2016
Vyhodnotenie zábavno-vedomostnej súťaže KOLOTOČ pre
žiakov základných škôl, exkurzie, besedy, súťaže.
7. marec – 21. kolo Kolotoča
V marcovom 21. kole Kolotoča vás súťažilo štyridsaťštyri. Už si
začínate zvykať /hlavne druhý stupeň/ na nové vyplňovanie otázok. Máte dve možnosti na výber a podčiarkujete správne odpovede. Víťazom v tomto kole sa stali: Lucia Vorková z 3.
A a Paulína Čanecká zo 6. A, obe zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec.
jún
Výtvarná súťaž: Pohľadnica z prázdnin očami detí.
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže: ocenení: Miška Michnicová,
Viktória Ľochová, Svetlana Serafínová, Margarétka Zakuciová,
Emma Matysová, Iza Karolína Čáková. Výstavu ste si mohli
pozrieť v priestoroch ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec do konca
augusta 2016.
22. a 27. jún - Pasovanie do „Cechu čitateľského“ v Obecnej
knižnici v Čiernom
Slávnostný deň nastal pre druháčikov zo ZŠ Čierne – Ústredie
a ZŠ s MŠ Čierne –Vyšný koniec nečakane pred koncom školského roka. Do „Cechu čitateľského“ Jeho kráľovskou výsosťou
kráľom Gregorom bolo pasovaných celkom štyridsať druhákov.
Žiaci si pre kráľa Gregora a vzácnych hostí pripravili i kultúrne
vystúpenie. Slávnosť pokračovala sľubom Jeho kráľovskej výsosti, prísahou, pasovaním, prebratím prvého čitateľského preukazu a malého darčeka. Na záver boli všetci hostia pozvaní na
malé občerstvenie do komnaty hojnosti.
V stredu 22. júna 2016 a v pondelok 27. júna 2016 odchádzali
noví čitatelia z Obecnej knižnice v Čiernom už aj s vypožičanými
knihami.

Vyhodnotenie Kolotoča školský rok 2015/2016
Vedomostné „kolotočovanie“ v minulom školskom roku ubehlo
ako voda.
V školskom roku 2015/2016 ste súťažili skoro každý pondelok,
spolu 35 kôl. Ľahkou matematikou prídeš na to, že pani knihovníčka musela pripraviť rovných 700 otázok. Niektorí sa Kolotoča
zúčastnili len jednorazovo, ale viacerí chodili pravidelne. Keď
som to porátala, vaša účasť na Kolotoči bola spolu 1153 krát.
V priemere na jedno kolo vás prišlo odpovedať na zadané otázky
až tridsaťtri. Rozdalo sa 70 vecných odmien.
Nenecháme svoje šedivé bunky oddychovať a v Kolotoči pokračujeme od septembra i v tomto školskom roku 2016/2017.
Platia rovnaké pravidlá, každý pondelok, desať otázok zo všeobecného prehľadu pre prvý aj druhý stupeň a odmeny pre víťazov. Príď sa i ty zapojiť a môžeš získať za svoje vedomosti vecnú odmenu.
august
Celoslovenská výtvarná súťaž Moja lentilka pre dedka/babku.
Vyhlasovateľom súťaže boli: OZ Korálky, Centrum Memory,
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Obecná
knižnica v Čiernom. Do súťaže sa zapojilo 11 detí a všetky výtvarné práce boli zaslané OZ Korálky do Vranova nad Topľou.

Pripravujeme:
- nové knižné tituly, ďalšie kolá Kolotoča, besedy, exkurzie, výtvarné súťaže a stretnutie s ADELOU BANÁŠOVOU.
O všetkom sa včas dozvieš buď v Obecnej knižnici, alebo
z internetovej stránky našej obce.

Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v Čiernom. Kontakt: 43 73 183,
Email: bobulova.iveta@azet.sk
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Literárne okienko, vybrané tituly nových kníh v našej knižnici
Len to nikomu nepovedz
Jedenásta kniha Miroslavy Varáčkovej opisuje ťažké životné situácie, v ktorých sa denne ocitne nejeden tínedžer. Osamelá sedemnásťročná Eva musí čeliť posmechu svojich spolužiakov, a tak sa
snaží byť pred ostatnými neviditeľná. Keď sa však nevinné žarty
spolužiakov zmenia na priamočiaru šikanu a tyraniu, Eva jedinú
útechu nájde práve v tanci. Avšak práve pri tanci, ktorý jej prináša
jedinú radosť, dostane od života najtvrdšiu ranu menom láska.

Keď som ťa stretla
Ona neznáša jeho a on neznáša ju. Obaja bývajú však na jednej
ulici, a preto sa neustále stretávajú. Kniha Cecelie Ahern je
o Jasmine a Mattovi. Jasmine miluje svoju prácu a rodinu, najviac
však svoju sestru Heather, ktorá trpí Downovým syndrómom. Avšak
všetko sa zmení, keď o svoju prácu príde. Začne mať problémy
nielen so sebou, ale aj so svojou sestrou Heather. Rozhlasový reportér Matt holduje alkoholu, domov k rodine sa vracia neskoro
večer. Hazarduje so svojím šťastím až do takej miery, že ho vyhodia
z práce. Obaja postupne prichádzajú na to, že život je celkom iný,
ako si ho dovtedy predstavovali.
Jedného dňa možno
Dominika Würll vo svojej knihe opisuje príbeh Niny a Jakuba. Naoko
ideálny manžel svojimi skratmi ničí Nine život. Avšak okrem manželstva ich spája aj ich spoločný syn. Len kvôli nemu je Nina ochotná hrať sa na ukážkovú rodinu. Všetko sa však zmení, keď sa Jakub
neovládne a pokúsi sa jej zbaviť. Avšak aj v tomto prípade platí
známe „karma je zdarma“. Keď sa dozvie, čo celé roky skrývala
Jakubova rodina, život sa jej otočí o stoosemdesiat stupňov.
Futbalový atlas sveta
V ucelenej futbalovej encyklopédii autor rozdeľuje svet podľa geografického kľúča s prihliadnutím na členstvo krajiny v konkrétnej
kontinentálnej futbalovej federácii. Venuje sa každej z 209 členských krajín FIFA. Nechýbajú tu ani rôzne zaujímavosti, výsledky
z kvalifikácií a záverečných turnajov majstrovstiev sveta, šampionátov či Pohára konfederácií, taktiež informácie o najlepších súčasných i bývalých legendárnych hráčoch a kluboch. Futbalový atlas
navyše obsahuje aj logá klubov a federácií a viac ako 2000 fotografií.
Bylinky malej čarodejnice
Malá čarodejnica Lenka je bylinkárka. Síce nemá čarodejnú knihu
a čiernu mačku, zato má herbár a pavúka Škuľa. Lenka vie, ako
ktorá rastlinka vyzerá, na aké účely slúži, a tiež vie, kde ju treba

hľadať a či bude z nej lepší čaj, obklad alebo hojivá mastička.Preto
pomáha zvieratkám, keď ich bolí bruško, prechladia sa alebo sa
chcú zbaviť molí v kožuchu. Nielenže sa s Lenkou a jej kamarátmi
dobre zabavíš, ale sa aj niečo nové naučíš.

Malý milionár
Kniha, ktorú napísal svetoznámy britský komik David Williams rozpráva, o chlapcovi, ktorý sa stal akoby zázrakom zo dňa na deň
milionárom. Malý Joe si tak splní všetko, o čom sníval. Kúpi si vlastnú Formulu 1, žraloka či nahrávacie štúdio. Dokonca mu bude robiť
komorníka orangutan. Aj keď si Joe myslí, že už má všetko, zistí, že
mu ešte niečo v živote chýba a tým je skutočný priateľ. Pri jeho
hľadaní to nebude mať ľahké a pochopí, že peniaze nie sú všetko.
Hľadá sa Dory
Rok po tom, ako Marlin s Dory preplávali celý oceán, aby našli Nema, žijú všetky tri rybky spokojne pri Veľkom koralovom útese. Jedného dňa sa Dory na výlete s Nemovou triedou začnú vynárať spomienky na rodičov. Dory si začne spomínať na to, ako sa ešte ako
malá rybka stratila a rozhodne sa svojich rodičov nájsť. Spolu
s Marlinom a Nemom sa ich preto vyberú hľadať. Dostanú sa až do
akvária Inštitútu podmorského života v Kalifornii, kde ľudia zachraňujú a liečia zranené morské živočíchy. No ako sa ukáže, nájsť
rodičov nebude také ľahké, ako sa na začiatku zdalo...
Kečupové oblaky
Pätnásťročná Zoe dlhé mesiace mlčala. Ale jej život je v troskách
a dúfa, že keď sa niekomu zdôverí a vyrozpráva, čo sa vlastne
stalo, konečne sa jej uľaví. O tom, ako sa zaľúbila do dvoch chalanov, zradila ich a o smrti jedného z nich, ktorú vraj spôsobila. A tak
si vylieva svoje zlomené srdce a píše pánovi Harrisovi, ktorý je
v cele smrti v jednej texaskej väznici. Pretože potrebuje niekomu
vyrozprávať svoj netradičný príbeh.
Nezabudni, kniha je tvoja dobrá kamarátka, ktorá ti nepovie - nemám čas, nezavadzaj.
Ak sa nudíš, je tu vždy pre teba.
Ak je ti smutno, rozveselí ťa.
Ak sa cítiš hlúpo, poučí ťa.
Je fakt super.
Vaša knihovníčka
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice v Čiernom
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

OZNAMY
Obec Čierne ponúka na predaj prvé vydanie CD čierňanských piesní v podaní folklórnej skupiny Ozvena - Čierne dedina.
Cena jedného CD je 5,- € a môžete si ho zakúpiť v Obecnej knižnici v Čiernom /budova ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec/
u pani Bobulovej vždy v úradné dni: pondelok, streda a piatok.
Turistické známky si záujemcovia môžu zakúpiť v úradných dňoch /pondelok, streda, piatok/ v Obecnej knižnici v Čiernom
u pani Bobulovej. Cena za jeden kus: 1,50 €.
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Za obdobie júl 2016 – september 2016
Manželstvo uzatvorili...
Jozef Koběluš – Mária Vojvodíková,
Ján Gomola – Lucia Kullová,
Miroslav Gomola – Lucia Jurčíková,
Stanislav Prachniar – Eva Jašurková,
Martin Brisuda – Zuzana Maruniaková,
Todor Borisov – Veronika Jurgová,
Ing. Michal Marušin – Mgr. Monika Piteková,
Ján Stráňava – Jana Šubíková.
mimo obce Čierne:
Ing. Jakub Matys – Mgr. Eva Turiaková,
Stanislav Radolský – Bc. Iveta Chilá,
Michal Serafin – Zuzana Halgašová,
Ing. Michal Jendrišák – Bc. Martina Hurinová,
Miroslav Krkoška – Ing. Katarína Demeterová,
Jaroslav Rudinský – Katarína Michnicová,
Dominik Laš – Kristína Kullová,
Stanislav Kubica – Mgr. Jana Zborovančíková

Prišli na svet...
Kristína Polačková,
Ondrej Jurga,
Samuel Kráľ,
Ivan Poliak,
Tadeáš Stráňava,
Rebeka Rafajová,
Tobias Maják,
Kristína Barteková,
Klára Pišteková,
Tobias Jahôdka.

Navždy nás opustili...
Anna Sirotová, Ladislav Martaus, Anna Budošová, Anna Vyšlanová,
Rozália Širancová, Peter Sýkora

