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bude vás zaujímať...

Príhovor starostu ...
Vážení spoluobčania,
tohtoročná zima bola po mnohých rokoch poznamenaná nízkymi
teplotami. Príroda i ľudia si odpočinuli. Niektoré investičné aktivity na
diaľnici i v našej obci sa museli pozastaviť. Práce sme presmerovali
do objektov, kde sa vykurovalo. Náš život v obci je ešte stále poznamenaný výstavbou Diaľnice D3. Viaceré pracovné rokovania
s vedením Diaľnice D3 sú predovšetkým o tom, čo všetko treba po
realizácii takejto veľkej stavby v obci opraviť. Tieto pracovné rokovania nám sťažuje a komplikuje i tá skutočnosť, že investor stavby
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava za posledných 10
mesiacov vymenil na poste generálneho riaditeľa 4 nominantov.
Taktiež i na poste ministra výstavby sa za toto obdobie vymenili traja
ministri. Dúfame, že po týchto personálnych výmenách sa život vráti
do pôvodných koľají. Chceme sa venovať ďalšiemu rozvoju budovania infraštruktúry v našej obci. Na tento účel chce obec využiť najmä
finančné prostriedky z európskych fondov. Čerpať granty Európskej
únie je možné len do roku 2020. V ich čerpaní máme veľkú úspešnosť, a to nás nielen teší, ale i zaväzuje, aby sme prakticky denne
pracovali na ďalších pre obec veľmi potrebných projektových zámeroch. Aby sa mohlo budovať, tak je nutné mať predovšetkým majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov. Na to je potrebná podpora
a pochopenie našich občanov. Aj v tejto oblasti nastal výrazný posun. Ľudia sú ochotní pozemky odpredať alebo zameniť za iné. Za
takýto kladný postoj im ďakujeme. Všetci chceme, aby naša dedinka
bola pekná, aby sa nám tu dobre žilo. V najbližšom období chceme
dobudovať námestia v jednej i druhej časti obce, opraviť cesty,
všetky poškodené objekty a pripraviť pre mladé rodiny stavebné
pozemky na výstavbu rodinných domov.
Vážení občania, o ďalších investičných zámeroch vás budeme informovať v budúcom vydaní obecných novín.
1. Prestavba a nadstavba kultúrneho domu – vytvorenie 12 b. j.
Na tejto stavbe sa opäť intenzívne pracuje, i keď silné mrazy počas
zimného obdobia tieto práce pozastavili. Upravujú sa vnútorné priestory, tvoria sa bytové jednotky. Tento objekt kultúrneho domu, ktorý
budovali naši spoluobčania, sa podarí úplne zrekonštruovať
a vznikne pekná polyfunkčná budova. Ukončenie prác je plánované
k dátumu 30. 5. 2017. Do tohto termínu je nutné vykonať ešte veľa
práce, ale výsledok bude pekný. V priestore medzi kostolom a touto
stavbou bude parkovisko a námestie. Budova, v ktorej je obchod
Koruna, sa odstráni a presťahuje sa na I. poschodie polyfunkčného
objektu.
Naša obec má tri objekty, v ktorých je 46 nájomných bytov. Sú to
objekty:
- bytový dom U Širancov – 11 bytov, a to 1 bezbariérový, 3
jednoizbové a 7 trojizbových bytov,
-

bytový dom Vyšný koniec (pri futbalovom štadióne) – 16
bytov, a to 1 bezbariérový, 2 jednoizbové, 7 dvojizbových
a 6 trojizbových bytov,

-

bytový dom MŠ Ústredie – 19 bytov, a to 6 jednoizbových,
10 dvojizbových a 3 trojizbové byty.

K týmto bytom od 1. 6. 2017 pribudne 12 bytov v objekte bývalého
kultúrneho domu Vyšný koniec. Budú to 2 bezbariérové byty, 2
garsónky a 8 dvojizbových bytov.
2. Výstavba trafostaníc
Dlhodobý nedostatok NN napätia v niektorých častiach našej obce
sa realizáciou tohto projektu odstráni. Ide o lokality Zagrúnie, Slivkov, Mojov, Čerchľa, Doliny. V minulosti tu prebehli merania NN
napätia, ktoré preukázali výrazné podpätie. Severoslovenské elektrárne, a. s., Žilina už začali s realizáciou tejto stavby. Termín ukončenia je august 2017.
3. Modernizácia priestorov v budove obecného úradu na II.
poschodí
Budova obecného úradu je viacúčelová a postupne prechádza celkovou modernizáciou. Na druhom poschodí tejto budovy sa nachádza zasadacia miestnosť, ktorá slúži na rokovania obecného zastupiteľstva. Taktiež v nej prebiehajú všetky pracovné stretnutia so
štátnymi a verejnými inštitúciami. Využívajú ju aj naše záujmové
združenia. Slúži i na medzinárodné stretnutia s občanmi. Vedľa tejto
zasadacej miestnosti na tom istom poschodí má kancelárie príspevková organizácia Technické služby, odpadové hospodárstvo a odbor
kultúry. Z dôvodu skvalitnenia služieb pre občanov sa tieto priestory
v súčasnej dobe modernizujú a zároveň sa doplnia o príslušnú výpočtovú techniku. Stavebné práce prebiehali i počas zimného obdobia a prevádzali ich zamestnanci Technických služieb s pomocou
občanov, ktorí sú zamestnaní v menších obecných službách. Všetci
sa pričinili o to, aby nové priestory boli pekné a plnili svoj účel.
V strednej časti tejto budovy, v priestore nad sálou kultúrneho domu
chceme zriadiť archív. Tu sústredíme všetky dôležité dokumenty,
zápisnice a uznesenia OZ a OR, agendu matriky, pozemkov, hospodárenie obce a projektové dokumentácie.
Po roku 1989 sa na území obce realizovali viaceré naše obecné
i štátne zákazky. Išlo aj o veľké stavby nadregionálneho významu –
plynofikácia obce, rekonštrukcia železničnej trate Čadca – Zwardoň,
odkanalizovanie Horných Kysúc a privádzač vody, výstavba Diaľnice
D3. K týmto pribudli projekty realizované z grantov EÚ – rekonštrukcia verejných budov, základných škôl, miestnych komunikácií, výstavba viacúčelových ihrísk, bytových domov, prestavba kultúrneho
domu na Vyšnom konci, lávka a turistické mobiliáre na Trojmedzí,
modernizácia verejného osvetlenia.
Všetky významné dokumenty, monitorovacie správy a projektové
dokumentácie je nutné archivovať pre prípadné kontroly i pre budúce generácie.
4. Úprava brehov rieky Čierňanky v osade U Grochalov
Úsek medzi hlavnou železničnou stanicou a autobusovou zastávkou
U Kadelov je veľmi zložitý na realizáciu chodníka pre chodcov.
Cesta III/01156, ktorá tu prechádza, je z jednej strany ohraničená
riekou a z druhej strany železnicou. Železnice SR nesúhlasia, aby
chodník pre chodcov bol umiestnený medzi železnicu a túto cestu.
Jedine úpravou brehu rieky, jej spevnením, by sme takýto chodník
chceli zrealizovať. Taktiež by sa tu previedla rekonštrukcia verejného osvetlenia. Veríme, že sa nám to podarí. V spolupráci s Povodím
Váhu závod Nimnica zrealizuje spevnenie brehu rieky v tejto časti
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5. Výstavba Diaľnice D3
Podľa posledných informácií, ktoré sme dostali od vedenia stavby
Diaľnice D3, termín zahájenia prevádzky na úseku Svrčinovec –
Skalité je plánovaný na 06 – 07/2017. Táto stavba sa začala budovať 25. 10. 2013. Jej ukončenie podľa harmonogramu malo byť 24.
10. 2016. Budeme určite všetci sledovať, ako sa bude vyvíjať dopravná situácia na úseku Svrčinovec – Čadca.
6. Odvodnenie telesa Diaľnice D3
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité prechádza cez celý kataster našej
obce v dĺžke 5 500 m. Hlboké údolia sú preklenuté mostami
a v teréne zarezané do svahov. Mosty a zárezy do svahov zmenili
ráz krajiny a takýmto zásahom do prírody sa zmenil aj vodný režim
v celej trase D3. Všetci cítime a vieme, že príroda a klimatické podmienky sa za posledné desaťročia v tejto časti Európy výrazne
zmenili. Hlavne v letnom období horúčavy striedajú prívalové dažde.
Po dostavbe diaľnice tu teda nastáva nová situácia, ako odviesť
v čase búrok vodu z telesa diaľnice. Samotná stavba D3 je pred
dokončením. V tomto roku sa budú realizovať zatrávnenia
a výsadba drevín na svahoch diaľnice. Sú to aspekty, ktoré značne
absorbujú vodu. Počas realizácie tejto stavby sme neustále sledovali a monitorovali územie pod diaľnicou i stav hladiny vody
v potokoch, do ktorých je diaľnica odvodnená. Značná časť územia
našej obce pod diaľnicou je totiž husto osídlená. Keďže nechceme
nič nechať na náhodu, tak nezávisle od projektu odvodnenia telesa
diaľnice si samostatne necháme v rámci mikroregiónu Kysucký
triangel odborníkmi spracovať štúdiu, ktorá bude riešiť odvodnenie
tejto stavby. Táto odborná štúdia by mala vylepšiť zrealizovaný
projekt odvodnenia telesa diaľnice v úseku Svrčinovec – Skalité.
Predstavíme ju vedeniu stavby D3. V každom prípade, celý úsek
Diaľnice D3 budeme pri každej búrke monitorovať a sledovať.
7. Oprava cesty 1/12 Svrčinovec – Čierne – Skalité
Táto cesta bola počas výstavby Diaľnice D3 mimoriadne zaťažená
dopravou. Vývoz zeminy, dovoz stavebných materiálov spôsobil na
tejto ceste trvalé deformácie. Keďže táto cesta bola v minulosti iba
cesta III. triedy, nespĺňa teda technické parametre cesty I. triedy.
Požadujeme, aby sa v celej dĺžke odfrézovala a aby sa urobil nový
živičný kryt. Taktiež požadujeme, aby sa v km 2,100 vybudoval nový
priepust – osada U Budoši. Ďalej požadujeme, aby sa v km 2,100
v dĺžke 450 m (úsek od mosta U Budoši smerom do centra obce)
stabilizovala vozovka. Na spomínanom úseku došlo 5. 10. 2016
k vážnej dopravnej nehode. V km 3,700 požadujeme vybudovať
oporný múr s dĺžkou 350 m – úsek za „krivou cestou“. V km 6,750 –
7,600 vybudovať oporný múr (úsek medzi obcou Čierne a Skalité).
Taktiež požadujeme rekonštrukciu chodníkov popri ceste 1/12.

Pred obecným úradom sa urobí parkovisko, ktoré sa nerealizovalo
z dôvodu možného poškodenia ťažkými mechanizmami, ktoré boli
používané pri výstavbe D3. Mnohé ťažké mechanizmy sa tu otáčali,
ale aj krátkodobo parkovali. Z tohto parkoviska sa urobí popri ceste
až po záhradu p. Ignáca Kužmu nový chodník. V chodníku budú
zabudované vpuste a odvodňovacie potrubie pre povrchovú vodu.
Pre tento účel obec vykúpila pozemky pod celou plochou nového
chodníka. Súbežne pri týchto prácach sa do zeme zabuduje 550 m
kábla pre verejné osvetlenie. Existujúce vzdušné vedenie, ktoré je
vedené po betónových stĺpoch, sa premiestni do zeme. Betónové
stĺpy sa odstránia a nahradia novými oceľovými. Pri týchto prácach
sa napojí NN napätím zemou i 5 rodinných domov. Po prevedení
týchto prác vznikne bezpečnejšia a esteticky krajšia ulica od hlavnej
cesty po Stašov cintorín. Na parkovisku Stašovho cintorína budú
dve svietidlá s možnosťou ďalšieho rozšírenia.
10. Odkúpenie rodinného domu v centre obce
Chcem poďakovať rodine p. Petra Purka za ochotu odpredať tento
rodinný dom a taktiež obecnému zastupiteľstvu za schválenie tohto
zámeru. Táto stavba sa nachádza v centre obce oproti budove
obecného úradu. V jeho okolí sa nachádzajú budovy – Domov sociálnych služieb, pošta, obecný úrad. Budovať infraštruktúru v centre
obce je dlhodobý a náročný proces. Je to preto, že väčšina týchto
objektov, ktoré je nutné zrekonštruovať, nevlastní obec. Po rekonštrukcii tohto objektu chceme v tejto budove zriadiť informačné
centrum a ďalšie služby pre mikroregión Kysucký triangel
a cezhraničnú spoluprácu. Dlhodobým zámerom našej samosprávy
je vybudovať pekné námestia na Nižnom aj Vyšnom konci obce.
Týmto zámerom budeme venovať nielen pozornosť, ale aj financie.
11. Odkanalizovanie obce
V rámci projektu Odkanalizovanie Horných Kysúc bolo v našej obci
vyhotovených 724 prípojok. K dátumu 28. 2. 2017 bolo zrealizovaných 598 napojení, to je 82,60 % /pozri štatistika pripojenia na VK/.
Neustále vyzývame investora stavby Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a. s., Žilina, aby prijal opatrenia na dopojenie všetkých
domácností, ktoré boli zahrnuté do tohto projektu.
Horné Kysuce štatistika pripojenia na VK k 31.01.2017
Obec

Pripojené k
31.01.2017
% počet pripojených
z celkového počtu
vybudovaných odbočení

našej obce. V súčasnej dobe tu už Povodie Váhu prevádza výrub
prestarnutých stromov.
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Počet KP podľa projektu

str. 3

okres Čadca
Kanalizácia Čadca

1199 859

71,64

8. Oprava miestnych komunikácií

Kanalizácia Raková

667

564

84,56

Veľkým nedostatkom grantov EÚ je tá skutočnosť, že ani jedna
výzva nie je zameraná na rekonštrukciu alebo opravu miestnych
komunikácií. Pritom chodníky a cesty sú pre každého prioritou.
Miestne komunikácie v našej obci chceme opravovať predovšetkým
z materiálov, ktoré získame odfrézovaním ciest I/12 a III/01156.
Postupne chceme opraviť všetky naše cesty do jednotlivých osád.

Kanalizácia Zákopčie

131

77

58,78

Kanalizácia Staškov

483

445

92,13

Kanalizácia Olešná

180

115

63,89

Kanalizácia Podvysoká

215

220

102,33

Kanalizácia Turzovka

778

595

76,48

Kanalizácia Korňa

295

250

84,75

9. Výstavba chodníka od obecného úradu po rodinný dom p.
Ignáca Kužmu
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80

56

70,00

558

386

69,18

Kanalizácia Makov

302

185

61,26

Kanalizácia Svrčinovec

391

316

80,82

Kanalizácia Čierne

724

598

82,60

Kanalizácia Skalité
Kanalizácia Dlhá na Kysucou
Spolu

890

568

63,82

101 57
6994 5291

56,44

Kanalizácia Klokočov
Kanalizácia Vysoká n. Kysucou

12. Stašov cintorín
Cintoríny sú miestom, kde odpočívajú naši najbližší. Do cintorínov
patrí okrasná zeleň i stromy, pretože dotvárajú a vyplňujú priestor.
Taktiež aj zvýrazňujú pietu a ticho. Na Stašovom cintoríne sa po
roku 1970 vysadili tuje, ktoré plnili túto úlohu. Postupne sa rozrastali
i do veľkosti. Neboli upravované, strihané, a preto dorástli do neprimeranej výšky. Po mnohých diskusiách s občanmi, s poslancami OZ
aj s projektantmi – architektami, t. z. odborníkmi na zeleň a okrasné
kry, tieto tuje nahradíme novými. Tieto práce prebehnú počas roka
a súbežne sa vysadia nové tuje, ktoré sa počas rastu budú strihať
a tvarovať. Tak opäť docielime súlad estetična i dôstojnosti, ktoré
cintoríny potrebujú. Do priestoru tohto cintorína sme osadili aj nádoby na separovaný odpad. Žiadame všetkých, aby jednotlivé komodity ukladali a triedili tak, ako je to určené.
13. Príprava území na výstavbu rodinných domov
Chceme, aby sa naša obec rozvíjala kultivovane a nie chaoticky,
preto obec pripraví stavebné pozemky. Chceme, aby naši občania
zostávali doma. Sme radi, že naša obec má neustále stúpajúci
demografický vývoj. Tak ako v minulosti, aj v súčasnej dobe veľká
časť občanov pracuje mimo okresu. Títo sa však denne alebo po
turnusoch vracajú domov. Naša samospráva sa snaží v rámci svojich možností vytvárať dobré podmienky na bývanie. Jedným z veľmi
dôležitých faktorov stabilizácie obyvateľstva je pripraviť nové územia
na výstavbu rodinných domov. Kvôli tomuto zámeru obec za posledné obdobie pružne reagovala na podnety svojich občanov
a vypracovala tri dodatky k územno-plánovacej dokumentácii,
v ktorých sa riešia najmä územia na túto výstavbu. Ak samospráva
nechce, aby sa výstavba odvíjala často chaoticky, tak túto úlohu –
vytvoriť nové stavebné parcely, zobrala na seba. Vyžaduje to veľa
práce a energie. Pre každú obec je finančne náročný samotný výkup
pozemkov, náklady na geodetické a projekčné práce, majetkovoprávne vyrovnanie, zavedenie inžinierskych sietí (pitná voda, NN
napätie, splašková kanalizácia, plyn, verejné osvetlenie, miestna
komunikácia). Odmenou je však po realizácii výstavby rodinných
domov nová osada, ktorá prispieva k celkovému estetickému vzhľadu obce. Naša obec je od roku 2010 členom komisie výstavby,
energetiky a hospodárstva, ktorá pracuje pri Združení miest a obcí
Slovenska. Spoločne s ďalšími členmi sekcie presadzujeme také
riešenie, aby štát finančne prispel na zavedenie inžinierskych sietí
do území, ktoré majú obce a mestá pripravené na výstavbu rodinných alebo bytových domov. V obci Čierne chceme v troch lokalitách postupne pripraviť okolo 40 stavebných parciel. O tomto zámere sú informovaní občania, najmä vlastníci pozemkov. Vedieme
s nimi neustály dialóg, ktorého výsledkom bude vytvorenie nových
stavebných parciel. Najlepším riešením je, ak vlastníci pozemkov po
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vytvorení stavebných parciel sami spätne odkúpia pozemok na
stavbu rodinného domu pre seba alebo pre svojich rodinných príslušníkov – deti, vnukov, vnúčatá.
14. Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité, II. etapa
V poľskej Gmine Istebna bola za účasti predstaviteľov našej samosprávy slávnostne podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku na tento projekt. Rozpočet na túto stavbu na slovenskej
strane je vo výške 1 265 903 Eur. Do verejnej súťaže na realizáciu
tejto stavby sa prihlásilo 25 firiem zo Slovenska i Českej republiky.
Súčasťou tohto projektu bude i vybudovanie veľkého parkoviska
v osade U Moravcov, ktoré bude slúžiť i pri našich obecných aktivitách – tzn. hasičských súťažiach, futbalových „osadových“ turnajoch,
stretnutiach dôchodcov a našich záujmových združení. Parkovisko
sa bude nachádzať v blízkosti už vybudovaného turistického altánku
a futbalového ihriska. Z ďalšieho grantu EÚ chceme v tomto areáli
postaviť sociálne zariadenie. Celý areál v budúcnosti bude plniť
významnú úlohu pre obec i v rámci medzinárodnej spolupráce.
Doplní našu chýbajúcu infraštruktúru.
V súčasnej dobe sa u nás i v poľskej Istebnej robí verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Dátum vecnej realizácie
ukončenia celého projektu je 31. 5. 2018. Realizáciou tohto projektu
sa nám podarí prepojiť našu obec s poľskou Jaworzynkou.
15. Trojmedzie
Nová koncepcia mosta – lávky na Trojmedzí, ktorá sa tvorí, nemôže
byť budovaná iba na myšlienke, že sa prepoja tri územia: slovenské
– poľské – české. Nový most musí spĺňať nároky a pohľady aj odborných a ochranárskych združení. Naša obec preto pozve na ďalšie rokovania práve ľudí z týchto združení.
Vznik dvoch samostatných štátov rozdelením Československa –
Slovenskej a Českej republiky 1. 1. 1993 znamenal zároveň vznik
trojmedzia alebo trojhraničia. Veľkým impulzom na medzinárodnú
spoluprácu bol vstup Slovenskej, Českej a Poľskej republiky do
Európskej únie 1. 5. 2004. Širokej verejnosti musím však pripomenúť, a hlavne oceniť, prvé medzinárodné stretnutie Ochrancov prírody Beskýd, ktoré sa konalo 22. 4. 1990 na Hrčave. Na tomto stretnutí vystúpila i naša folklórna skupina Ozvena. O rok neskôr Miroslav Golis s Rudolfom Gerátom a ďalšími na Trojmedzí vysadili lipku
slovanskej vzájomnosti. Dnes je už z nej statný strom. Vtedy sa na
Hrčave prijalo memorandum o spolupráci pri ochrane prírody Beskýd, ktoré sú našim spoločným domovom. K tejto spolupráci sa
neskôr pripojili i ochrancovia z Bialsko Bialej a Zywca.
Pri výstavbe Diaľnice D3 sa z Vyšného konca od železničnej stanice
na Valy urobila nová cesta. Vedie po úpätí celého kopca a schádza
do údolia Čadečky. Táto cesta bude určená pre cyklistov a turistov.
Navrhujeme, aby bola z oboch strán uzatvorená pre autá
a motorkárov. Chceme ju prepojiť s Trojmedzím. Ťažba dreva v tejto
oblasti musí byť špecifická, to znamená každý výrub musí byť osobitne posúdený a na ťažbu je potrebné využívať predovšetkým
kone. Takáto dohoda je urobená medzi Pozemkovým združením,
s.r.o., Čierne, samosprávou a poslancami OZ. Ak sa nám podarí
zosúladiť túto ťažbu so zákazom vstupu motorkárov a automobilov
na Valy, tak súbežne môže rásť les i existovať turistický ruch. Nová
cesta cez Valy sa nesmie poškodiť a zničiť. Chceme preto požiadať
nové vedenie Dobrovoľného hasičského zboru Čierne a vedenie
Turistického klubu AHA Čierne, aby nám pomohlo zaviesť tento
režim a následne ho i kontrolovať.
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16. Dobrovoľný hasičský zbor
DHZ bolo založené v roku 1928. Na budúci rok teda oslávi jubileum.
Naša samospráva pri tejto príležitosti chce oceniť a poďakovať
viacerým dlhoročným členom za ich aktívnu činnosť, za prácu, ktorú
vykonávajú v prospech celej obce. DHZ na základe dohody predsedov troch hasičských zborov Čierne – Ústredie – JUDr. Miroslava
Kužmu, Čierne – Vyšný koniec – Františka Malíka a Čierne – Zagrúnie – Jozefa Kubicu došlo k zlúčeniu a vytvoril sa jeden subjekt.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15. decembra 2016
schválilo toto zlúčenie do jedného subjektu s názvom Dobrovoľný
hasičský zbor v Čiernom. Následne 28. 12. 2016 za účasti predstaviteľov samosprávy – t. z. starostu obce a poslancov OZ, zamestnancov ObÚ, bolo zvolené nové vedenie, a to: predseda Jozef Jurga, p podpredsedovi JUDr. Miroslav Kužma a Miroslav Jendrišák,
veliteľ Milan Moravec, tajomníčka Mgr. Dana Oravcová, strojník
Jozef Šmatlava, pokladník Alojz Laš, preventivári Jozef Koričár,
Jozef Kubica a Dávid Krenželák, referent mládeže Miroslav Malík.

bude vás zaujímať...

Tiež bola zvolená revízna komisia v zložení: Rudolf Jurga, Marek
Sirota, Anton Fonš.
Budovu požiarnej zbrojnice, ktorá je pri Kostole sv. Petra a Pavla,
chceme zmodernizovať, zatepliť fasádu obvodových stien, stropu,
vymeniť vstupné dvere, okná a zaviesť úspornejší typ vykurovania.
Priestory, ktoré sú v budove obecného úradu, taktiež zmodernizujeme. DHZ plní počas celej svojej existencie od čias svojho založenia veľmi významnú úlohu. Jej členovia si zaslúžia úctu
a poďakovanie za svoju prácu.
Pavol Gomola, starosta obce
V závere ešte veľkonočné prianie: Vo svetle tohto radostného
posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom lásky, nádeje, radosti a pokoja. Úprimne želajú Pavol Gomola,
starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a kolektív
pracovníkov obecného úradu a TES v Čiernom.

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
15. decembra 2016 sa konalo obecné zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu poslanci
schválil toto uznesenie:
5. Rozpočet príspevkovej organizácie TES Čierne na rok
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
2017.
I. b e r i e n a v e d o m i e:
6. Plán práce obecnej rady a obecného zastupiteľstva ob1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia
ce Čierne na I. polrok 2017.
OZ.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I.
2. Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.
polrok 2017.
3. Audítorskú
správu
z overovania
individuálnej
a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015.
8. Dohodu o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu obce
zriadenie vecného bremena č. 30703/VB Čierne č. 4/2016.
097/2016/Čierne/1019/FurJa, ktoré vzniklo v súvislosti
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
s realizáciou objektu SO 341-61 Prípojka VN 22kV pre
Čierne na rok 2017.
odpočívadlo Čierne v rámci stavby Diaľnica D3 Svrčino6. Rozpočet obce Čierne na roky 2018 – 2019.
vec Skalité na pozemku KNE 7089/1 s výmerou 31 m2
7. Žiadosť p. Antona Kubaňa, Čierne 526 o prenájom nena LV č. 2830.
bytových priestorov v budove č. p. 641 za účelom zria9. Dohodu o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za
denia predajne textilu a kominárstva.
zriadenie vecného bremena č. 30703/VB 036/2016/Čierne/1019/FurJa, ktoré vzniklo v súvislosti
II. s c h v a ľ u j e:
s realizáciou objektu SO 808-61a Preložka telefónnych
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. František Kužma,
káblov ST na PKS v súbehu so železnicou a objektu
Peter Putyra, Mgr. Peter Najdek.
808-63a Preložka diaľkového optického kábla ST na
PKS v súbehu so železnicou v rámci stavby Diaľnica D3
2. Konsolidovanú výročnú správu obce Čierne za rok 2015
Svrčinovec – Skalité na pozemkoch KNE 7010/1
a monitorovaciu správu programového rozpočtu za I.
s výmerou 8 m2, KNE 7014 s výmerou 1 m2, KNE
polrok 2016.
7174/2 s výmerou 18 m2, KNC 964/2 s výmerou 21 m2,
3. Úpravu rozpočtu obce Čierne č. 4/2016 (Úprava rozpoKNE 7174/2 s výmerou 18 m2 a KNC 964/2 s výmerou
čtu obce č. 4/2016 tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia)
21 m2.
a zároveň poveruje starostu obce vykonať úpravu roz10. Odpredaj pozemku KNC 4814/2, zast. plocha s výmerou
počtu do 30. 12. 2016.
109 m2 vedená na LV č. 2830 obce Čierne, na základe
4. Rozpočet obce Čierne na rok 2017 v kategóriách 610,
GP č. 38/2016 v kat. území Čierne z dôvodu osobitného
620, 630, 640, 650 a programový rozpočet obce na rok
zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona 138/1991
2017.
Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Rudolfovi
Mitrengovi a manž. Anne Mitrengovej, obidvaja bytom
Čierne 230, 023 13 za cenu 5 €/1m2. Odôvodnenie
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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, ktoré je
v správe obce Čierne, a preto v zmluve o prevode majetku bude zriadené vecné bremeno.

11. Odpredaj pozemku 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 za cenu 10
€/1m2. 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.
12. Odpredaj pozemku 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 za cenu 7 €/1m2.
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
odvodňovací rigol na dažďovú vodu, ktorý je v správe
obce Čierne, a preto v zmluve o prevode majetku bude
zriadené vecné bremeno.
13. Odpredaj vlastníckeho podielu 1/720 v parcele EKN
5618/2 trvalé trávne porasty s výmerou 4496 m2 vedené 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
za cenu 10 €/1m2. 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.
14. Úprava výšky tvorby fondu opráv, prevádzky a údržby
bytových domov, ktoré sú majetkom obce nasledovne:
• Bytový dom č. p. 45 - 0,36 €/1m2 úžitkovej plochy bytu.
• Bytový dom č. p. 1151 - 0,36 €/1m2 úžitkovej plochy bytu.
• Bytový dom č. p. 169 - 0,36 €/1m2 úžitkovej plochy bytu.

bude vás zaujímať...
15. Zlúčenie DHZ Čierne Vyšný koniec, DHZ Čierne Ústredie a DHZ Zagrúnie s vytvorením jedného subjektu
Dobrovoľný hasičský zbor Čierne. K zlúčeniu jednotlivých DHZ dochádza na základe vzájomnej dohody, ku
ktorej došlo na zasadnutí obecnej rady za prítomnosti
zástupcov jednotlivých zložiek JUDr. Miroslava Kužmu
za DHZ Čierne Ústredie, Jozefa Kubicu za DHZ Čierne
Zagrúnie a Františka Malíka za DHZ Čierne Vyšný koniec. Voľba členov vnútornej organizácie hasičskej jednotky DHZ Čierne sa uskutoční 28. 12. 2016 o 16.00
hod.
16. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. p.
189 – Predajňa textilu s p. Annou Petrákovou, PEaPE,
023 14 Skalité 1180, na základe jej žiadosti k dátumu
31.12.2016.
17. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte č. p.
141 Dom služieb s p. Marekom Kozákom, 023 14 Skalité 1209, na základe jeho žiadosti k dátumu 31. 12.
2016.
18. Prenájom nebytových priestorov v objekte č. p. 141
Dom služieb (priestory po p. Kozákovi) p. Lenke Stráňavovej, 023 13 Čierne 1031, za účelom poskytovania
kozmetických služieb od 3. 2017.
19. Predložené návrhy na vyradenie majetku z účtovníctva
pre rozpočtové organizácie obce, a to Základná škola
s MŠ Čierne Vyšný koniec, Základná škola Ústredie
a Materská škola Ústredie..
20. Odkúpenie nehnuteľnosti – rodinný dom číslo popisné
157, na parcele číslo KNC 60, list vlastníctva č. 1009
v katastrálnom území Čierne, ktorého vlastníkom je Peter Purek, bytom Čierne č. p. 762, pre účel vytvorenia
informačného centra pre mikroregión Kysucký triangel,
resp. pre iné účely 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
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čierne č. 4/2016 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy materských škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 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
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného
zastupiteľstva v Čiernom.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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„Kristus bol vzkriesený Otcovou slávou, aby sme aj my žili novým životom“ (porov.
Rim 6, 4).
Ústredným bodom slávenia Veľkej noci je Ježišovo vzkriesenie, ktoré je základom našej kresťanskej viery. V prvej časti
tohto článku sa chcem dotknúť skutočnosti, že Ježišovo vzkriesenie je aktom lásky Otca k svojmu Synovi, ale zároveň aj
pozvaním k novému životu pre nás veriacich, čoho sa dotknem v druhej časti. Ako hovorí Raniero Cantalamessa: „Vzkriesenie je predovšetkým aktom nesmiernej nežnosti, s ktorou Otec skrze Ducha Svätého svojím Všemohúcim Slovom budí
svojho Syna zo smrti po jeho nesmiernom utrpení a ustanovuje ho Pánom.“ Sv. Pavol na začiatku listu Rimanom túto skutočnosť popisuje týmito slovami: „Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium,
ktoré Boh vopred prisľúbil vo svätých Písmach a skrze svojich prorokov, o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza
z Dávidovho rodu a podľa Ducha Svätého od vzkriesenia z mŕtvych je ustanovený v moci ako Boží Syn, o Ježišovi Kristovi,
našom Pánovi“ (Rim 1,1-4).
Vzkriesenie je teda predovšetkým darom Otca jeho vyvolenému Synovi, v ktorom našiel svoje zaľúbenie; je opätovným
objatím po krutom „rozdelení“ kríža, činom nesmierne nežného citu Otca. Je akýmsi Božím výkrikom, ako to naznačuje
prorok Izaiáš: „Bol príliš dlho ticho, mlčal, premáhal sa, ale teraz kričí“ (porov. Iz 42,14). Ježišovo Vzkriesenie je výkrik,
ktorým Boh prerušil svoje „mlčanie“ (porov. Raniero Cantalamessa, Život pod vládou Kristovou).
Prvé slová, ktoré Cirkev vedená Duchom Svätým, vložila do úst Vzkrieseného Syna v introite veľkonočnej omše, sú radostným zvolaním Syna k Otcovi: „Vstal som z mŕtvych a som znovu s Tebou!“ Tieto slová sú prevzaté zo žalmov (porov.
Ž 3; Ž138) a od najstarších dôb (Klement Rímsky, Justín) sú pripisované Vzkriesenému Ježišovi. Otcovo zvolanie ku
Vzkriesenému Ježišovi je v Písme potvrdené slovami: „Ty si môj Syn, Ja som ťa dnes splodil“(porov. Ž 2; Sk 13,33). Akoby
v Bohu Otcovi Kristovo Vzkriesenie zväčšilo radosť z večného plodenia Slova. Je dôležité zdôrazniť, že tento intímny a
„otcovský“ rozmer vzkriesenia nie je obsiahnutý len v liturgii a v zbožnosti, ale samotné Božie Slovo ho na mnohých miestach potvrdzuje; ide o skutočnosť a nielen o zbožné prianie (porov. Raniero Cantalamessa, Život pod vládou Kristovou).
Po Zoslaní Ducha Svätého apoštol Peter prehlasuje: Boh vzkriesil Ježiša, „vytrhol ho z bolesti smrti“ a v aplikácii na Krista
používa slová Žalmu 16. Podľa apoštola práve v tomto žalme Ježiš vyjadruje svoju neotrasiteľnú dôveru v Otca prostredníctvom kráľa Dávida, keď verí, že ho Otec neponechá v hrobe a v podsvetí a nerozpadne sa na prach. Otec slávnostne
vyzval svojho Syna pri Vzkriesení : „Sadni si po mojej pravici“ (Sk 2,34), a „dal mu miesto po svojej pravici“ (Sk 5,31) a ako
potvrdzuje kniha Zjavenia: „dal mu sadnúť s ním na trón“ (Zj 3,21).
Vzkriesenie Pána Ježiša však nie je iba pravda našej viery, ku ktorej sa hlásime svojimi ústami a účasťou na liturgických
sláveniach, ale je v službe nášho života. V evanjeliu vidíme, že vzkriesený Ježiš vstupuje do konkrétnej situácie ľudí. Spomeňme si na Máriu Magdalénu, ktorá plače, na emauzských učeníkov, ktorí sklamaní a bezradní utekajú z Jeruzalema.
Máme tu potom ustráchaných apoštolov, ktorí sa zo strachu pred Židmi schovávajú v dome za zatvorenými dverami, ale aj
apoštola Tomáša, ktorý prežíva svoj osobný zápas a ťažkosť uveriť vo vzkrieseného Pána.
Plač, bezradnosť, strach, sklamanie, ťažkosti a životné zápasy – to všetko je niečo, čo poznáme aj z nášho života. Vzkriesený Ježiš však mení životnú situáciu tých, s ktorými sa stretá a ktorí v neho uveria. A tak je On sám pre nás pozvaním
k novému životu. Evanjelium nám jasne ukazuje, ako sa mení životná situácia apoštolov, keď vstupuje medzi nich vzkriesený Ježiš a prináša im dar Ducha Svätého. Povie: „Prijmite Ducha Svätého.“ Ďalej im prináša pokoj, odpustenie a radosť
(porov. Jn 20, 22-23).
V evanjeliu ďalej vidíme láskavý a milosrdný postoj vzkrieseného Pána k apoštolovi Tomášovi, ktorý neverí hneď. Nie že by
nechcel veriť alebo že by neveril z pohodlnosti či z lenivosti, alebo z pýchy, ale jednoducho nemohol veriť, pretože sa mu
to zdalo až príliš krásne a úžasné a bál sa, aby sa nestal obeťou ilúzie či iba svojej túžby veriť. Až po jeho osobnom stretnutí so vzkrieseným Kristom vyzná: „Pán môj a Boh môj.“
Aj nám sa niekedy môže zdať až príliš krásne a úžasné uveriť, že nás Boh miluje nezištnou a milosrdnou láskou. Môže sa
nám zdať až príliš krásne, že by nám odpustil i tie najväčšie previnenia alebo hoci aj tie najmenšie, ale stále znova dookola. A práve k tomu slúži slávenie Veľkej noci, aby sme si oživili svoju vieru, ktorá je aj naším víťazstvom, ako hovorí sv.
apoštol Ján. Pretože viera vo vzkrieseného Pána Ježiša mení náš život. Hlásiť sa ku vzkriesenému Pánu Ježišovi znamená milovať ho a byť mu vďačný za všetko čo pre nás urobil, ale zároveň to znamená milovať aj našich bratov a sestry.
Stretnutie s Ježišom nás nemôže nechať bezo zmeny. Nutne nás musí meniť na nových ľudí, musí meniť naše zmýšľanie,
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meniť naše srdce, dávať nám nové chápanie života a nové vzájomné vzťahy. Tak to vidíme u prvých kresťanov: mali jedno
srdce a jednu dušu. Zúčastňovali sa na spoločných modlitbách, na lámaní chleba a učení apoštolov (čiže na sv. omši).
Všetko mali spoločné, nik netrpel núdzou. O všetko sa delili. Žili vo vzájomnej láske a boli v obľube u ľudí (porov. Sk 2, 4447).
Aj pre nás sa má stať viera víťazstvom. Víťazstvom života. A v živote víťazíme, ak v ňom nechávame zvíťaziť lásku ukrižovaného a vzkrieseného Pána Ježiša. Tragédiou nášho kresťanstva je to, že ho prežívame iba navonok, bez vnútorného
záujmu a hĺbky. Vidíme to, žiaľ, aj v celej našej spoločnosti, ktorá sa síce navonok hlási ku kresťanstvu, ale vo vnútri je
plná mravného rozkladu. A preto, ako hovorí sv. Pavol, máme sa „obliecť v Krista“, naplniť sa ním, nechať sa premeniť
v neho, máme byť plní Ducha Svätého. To je aj cieľom kresťanského života, ako hovorí sv. Serafín Sarovský, „získať Ducha Svätého.“
Toto prajem a vyprosujem aj počas týchto veľkonočných sviatkov nám všetkým, aby sme boli plní Ducha Svätého, a teda
plní lásky, ktorá nikdy nezaniká a bez ktorej život nemôže byť životom, a tak vydávali svedectvo o našej viere vo vzkrieseného Pána Ježiša, ktorá je aj naším víťazstvom.
Peter Švec, farár

Liturgické slávenia počas Veľkého týždňa a Veľkej noci 2017 vo Farnosti Čierne
Dátum
09.04.

Deň a liturgické slávenie
Kvetná nedeľa,
čiže Nedeľa utrpenia Pána

Sv. omše a obrady
7,20 FARSKÝ SV. IGNÁC
8,45 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL
10,15 FARSKÝ SV. IGNÁC

10.04.

Pondelok Veľkého týždňa

17,00 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL

11.04.

Utorok Veľkého týždňa

7,30 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL

12.04.

Streda Veľkého týždňa

17,30 FARSKÝ SV. IGNÁC

13.04.

Zelený štvrtok Pánovej večere

14.04.
15.04.

17,00 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL
17,30 FARSKÝ SV. IGNÁC

Veľký piatok

15,00 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL

Slávenie utrpenia a smrti Pána

16,00 FARSKÝ SV. IGNÁC

Biela sobota

20,00 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL

Veľkonočná vigília

20,00 FARSKÝ SV. IGNÁC
7,20 FARSKÝ SV. IGNÁC

16.04.

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕt-

8,45 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL

vychvstania

10,15 FARSKÝ SV. IGNÁC
11,15 ZÁGRUNIE SV. JOZEF
7,20 FARSKÝ SV. IGNÁC

17.04.

Veľkonočný pondelok

8,45 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL
10,15 FARSKÝ SV. IGNÁC
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Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Pasovanie prvákov
Dňa 16. 12. 2016 sa v priestoroch našej školy ozýval detský
smiech a spev. Dôvodom bola príležitosť s názvom „ PASOVANIE PRVÁKOV.“
Deti ukázali svojim rodičom, čo sa od septembra naučili na vyučovacích hodinách a ako sa z malých škôlkarov stali šikovní
prváci. Po zložení slávnostného sľubu ich kráľ aj s princeznami
slávnostne „pasovali“ a prijali medzi žiakov našej školy. Za odmenu si odniesli pasovacie dekréty a malé srdiečka ako spomienku na významný deň ich života. Aj tento rok táto tradícia
splnila svoj účel a zanechala v očiach detí veľa radosti a dojmov,
z čoho sa všetci veľmi tešíme.

sprievode riaditeľa školy Róberta Biernatského. Nádherné melódie umocnili priateľstvo s družobnou školou a obohatili poslucháčov školy o nezabudnuteľný kultúrny zážitok.
ZRŠ, Mgr. Dana Oravcová

Krása slova
V snahe prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných
žiakov v oblasti umeleckého slova, viesť ich k samostatnej
tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času sa
15.2. 2017 v našej škole uskutočnilo tradičné školské kolo
v prednese poézie a prózy. Na súťaž sa žiaci pripravovali v troch
kategóriách od druhého po deviaty ročník. Víťazi triednych kôl vo
svojich ukážkach priblížili poslucháčom tajomstvá zo sveta zvierat, prírody , zápletky súrodencov, generačné rozdiely , ale i moc
peňazí a ich vplyv na život maloletých.
Výsledky školského kola v prednese poézie:
I. kategória

1. miesto – Sofia Koperová
2. miesto – Ivona Bestvinová
II. kategória 1. miesto – Viktória Koperová
III. kategória 1. miesto - Sára Krenželová

Výsledky školského kola v prednese prózy:
I. kategória

Hudba bez hraníc

1. miesto – Aneta Kopásková
2. miesto – Karolína Krčmáriková
3. miesto - Nikola Tatarková
II. kategória 1. miesto – Miriam Miková
2. miesto – Iza Karolína Čáková
III. kategória 1. miesto - Erika Lašová

ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec v spolupráci so ZUŠ M. R. Štefánika v Čadci, elokované pracovisko v ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný
koniec, pripravili fašiangový koncert pod názvom ,,Hudba bez
hraníc.“

Výsledky obvodného kola v prednese prózy:

Na koncerte vystúpili absolventi ZUŠ pod vedením Bc. Moniky
Fučkovej, Dis. art., Márie Kozovej, Dis. Art., Mgr. Viliama Cabuka, Dis. art. a žiaci a učitelia družobnej školy z poľskej Istebnej v

I. kategória 2. miesto – Aneta Kopásková
II. kategória 2. miesto – Miriam Miková
III. kategória 1. miesto - Erika Lašová
Výsledky obvodného kola v prednese poézie:
III. Kategória 3. miesto – Viktória Koperová
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Tri zlaté v okresných kolách
Prvé priečky v okresnej súťaži ,,Šaliansky Maťko“ v recitácii
povesti obsadili žiačky našej školy.
V I. kategórii Sofia Koperová /3.roč/ a v II. kategórii Adriána Lučanová /4.roč./ s postupom na krajské kolo.
Výborné prvé miesto obsadila aj Aneta Kopásková v okresnej
súťaži ,, Krása slova“ v recitácii prózy s postupom na krajské
kolo.
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec

Zámer pobytového lyžiarskeho kurzu splnil
očakávania
Žiaci školy za finančnej podpory Ministerstva školstva SR vo
výške 150€ vycestovali v termíne od 20. – 24. 2. 2017 na týždenný pobytový lyžiarsky kurz do najväčšieho kysuckého lyžiarskeho strediska Snowparadise Veľká Rača Oščadnica.
V stredisku boli spoločne s pedagógmi ubytovaní v penzióne
Dedovka, kde mali zabezpečenú celodennú stravu. Hlavným
obsahovým zameraním lyžiarskeho kurzu bolo zvládnutie základných pohybových zručností – techniky lyžovania v ľahkých
až stredne náročných podmienkach (lyžiarske trate označené
modrou a červenou značkou).
Cieľom kurzu bolo dosiahnuť osvojenie poznatkov o lyžiarskom
výstroji a o nebezpečenstvách zimného pobytu v horách, zvládnutie základov techniky lyžovania, bezpečného ovládania lyží
v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou technikou, poznanie a uvedomenie si povinnosti rešpektovania pravidiel správania sa lyžiara na zjazdovkách.
Praktický nácvik bol doplnený o získavanie teoretických vedomostí formou prednášok a videozáznamov vo večerných hodinách ,ako i besedami o prvej pomoci vďaka zdravotníčke pani
Márie Hadidovej a hasičov pána Miroslava Kozu a Štefana Cenigu. Realizáciou pobytového kurzu sme v maximálnej miere využili časovú dotáciu výcviku lyžovania, regeneráciu žiakov, ale
i utužovanie kolektívu a osamostatňovanie sa. Ďakujem kolegom, inštruktorom Mgr. Ľubomírovi Belkovi a Mgr. Dominike
Oravcovej, za ochotu a výborné odborné vedenie kurzu .
Organizátorka a vedúca kurzu Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ

školstvo

zlyžovali celú Dedovku. Po jarných prázdninách sme v škole
dostali diplomy a účastnícke listy.
Tento lyžiarsky výcvik sa nám veľmi páčil. Radi by sme si ho
zopakovali.
Denis Tatarka, Matej Kulla, Ondrej Mitrenga, Andrej Babulják, 7.A

Návšteva prípravkárov v 1. ročníku ZŠ
Dňa 21.2.2017 navštívili prípravkári z MŠ Čierne-Vyšný koniec
svojich kamarátov v 1. ročníku ZŠ. Boli zvedaví, ako sa žiaci učia
a ako prebieha školské vyučovanie.
Pani učiteľka K. Mitrengová predviedla zaujímavú ukážku vyučovacej hodiny, do ktorej zapájala aj škôlkarov, ktorí boli aktívni pri
riešení rôznych úloh z matematiky a slovenského jazyka. Deťom
sa v škole páčilo a odchádzali z návštevy plní dojmov, pretože aj
ich už čoskoro čaká zápis do 1. triedy, na ktorý sa veľmi tešia.
Mgr. Renáta Čanecká

Jazýček môj, ohýbaj sa!

Ako vnímali lyžiarsky kurz žiaci?
Týždeň pred jarnými prázdninami sme v pondelok ráno nabalení
nasadli do autobusu a plní očakávaní sme vyrazili na týždenný
lyžiarsky výcvik.
Po príchode do lyžiarskeho strediska Snowparadise Veľká Rača
sme si odložili ruksaky a hneď sme išli lyžovať. Vyviezli sme sa
lanovkou na hornú stanicu Dedovky. Začali sme rozcvičkou
a potom sme sa rozdelili do skupín podľa toho, ako vieme lyžovať. Poobede sme sa ubytovali. Ubytovanie sa nám páčilo. Nasledujúce tri dni sa niektorí učili základy a iní si zdokonaľovali
techniku. V utorok sme mali besedu so zdravotnou sestrou a vo
štvrtok s dobrovoľnými hasičmi. V piatok sme mali súťaž
v lyžovaní - slalom. Na konci lyžiarskeho výcviku všetci žiaci

Dňa 15.3.2017 sme sa s deťmi Sárkou Kubicovou a Veronikou
Kubalíkovou z MŠ Čierne-Vyšný koniec zúčastnili 7. ročníka
recitačnej súťaže v poézii a próze ,,Jazýček môj, ohýbaj sa!“
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Súťažná prehliadka sa konala v Kysuckej knižnici v Čadci, na
ktorej sa zúčastnilo 23 detí z okresných materských škôl. Obidve
naše dievčatá boli úspešné a umiestnili sa na stupni víťazov.

školstvo

Veronika Kubalíková získala 1.miesto a Sárka Kubicová
3.miesto.
Za kolektív MŠ Čierne- Vyšný koniec
Mgr. Renáta Čanecká

Základná škola Čierne - Ústredie
Medzinárodné Vianoce v KERICu
Čo sú Vianoce? Niečo výnimočné. Vianoce nie sú niečo, čo trvá
večne... Je to kus domova, čo nosí každý vo svojom srdci.....
Všetci máme svoje predstavy o dokonalých Vianociach a naši
ôsmaci sa presvedčili, že tie naše sú iné ako Vianoce dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta.
Druhýkrát sme sa zúčastnili projektu Medzinárodné Vianoce,
ktorý už 10. rok organizuje nezisková mládežnícka organizácia
Keric.
Počas jedného dopoludnia sme „navštívili“ päť krajín – Honduras, Taliansko, Francúzsko, Anglicko a Rusko. Mladí dobrovoľníci nám každý iným, no veľmi zaujímavým spôsobom priblížili, ako
trávia Vianoce v svojej domovine. Žiaci sa dozvedeli nielen o
zvykoch a jedlách, ale vyskúšali si aj tradičné tance a hry. Podujatie sprevádzala výborná nálada a smiech.

zaň. Takéto šikanovanie im môže pripadať iba ako druh neškodnej zábavy. Agresora zároveň ich anonymita chráni pred odhalením. Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie – nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do bezpečia domova. Ak používa
mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste.
Kyberšikanovanie (elektronické šikanovanie, cyberbullying, cybermobbing): forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové
technológie, ako je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha
vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov,
ako sú email, IM (instant messeneger – napr. Skype, ICQ), čet,
diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií
a videí, blogy, SMS správy, telefonáty.
Kybernetické prenasledovanie (online prenasledovanie, cyberstalking): neustále sledovanie niekoho vo virtuálnom prostredí,
často spojené s obťažovaním, vyhrážaním a zastrašovaním.
„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých.“

Tešíme sa na ďalší ročník!
Ing. Jana Kužmová

Domáce násilie a šikana
Dňa 21. januára 2017 sa pre žiakov 8.A a 9.A ZŠ Čierne- Ústredie uskutočnila prednáška v dvojhodinovom bloku. Prednášku
viedla preventistka Mgr. Zuzana Majchráková z občianskeho
hnutia Náruč v Čadci. Žiaci sa formou besedy zoznámili s typmi
násilia, ich dôsledkami a riešením. Násilie môže byť nielen reálne, ale často aj virtuálne. Práve virtuálne násilie je veľmi nebezpečné a mnohokrát náročnejšie na vypátranie násilníka, ktorý
vystupuje v anonymite alebo pod iným menom – profilom.
Šikanovanie: opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je
vysmievať sa, ubližovať niekomu, ponižovať ho. Agresor zneužíva svoju moc nad obeťou.
Kybernetické šikanovanie, elektronické šikanovanie, online šikanovanie, kybernetické prenasledovanie, happy slapping
Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov
na internete. Nie je to niečo nové, je to len prejav, ktorý sa objavuje v inom priestore. S rozšírením moderných technológií sa aj
výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia.
Pre agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia
pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete,
menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť

Koordinátor protidrogovej prevencie a sociálno –
patologických javov Mgr. Anna Sulková

Pasovanie druháčikov v Obecnej knižnici Čierne
V pondelok 20. marca 2017 Obecnú knižnicu Čierne navštívilo
za prítomnosti druháčikov zo ZŠ Čierne – Ústredie a ich rodičov
Jeho veličenstvo kráľ Gregor. Túto cestu podniklo spolu
s dvornou dámou a pážaťom. Potom už sa mohlo začať slávnostné pasovanie druhákov do „Cechu vzorného čitateľa obecnej
knižnice v Čiernom“.
Kráľ Gregor so svojím sprievodom prišli k trónu za zvukov fanfár.
Kráľovský sprievod srdečne privítala naša knihovníčka pani Iveta
Bobulová. Požiadala druhákov o krátky kultúrny program, ktorý
sa veľmi páčil všetkým divákom. Budúci čitatelia predniesli Jeho
veličenstvu kráľovi Gregorovi slávnostný sľub. Po tomto sľube
konečne nadišiel čas pasovania. Kráľ Gregor mal veľa práce
a každý druháčik dostal od knihovníčky čitateľský preukaz a od
dvornej dámy sladkú odmenu. Po tomto akte sa kráľ Gregor so
svojím sprievodom patrične rozlúčil a všetkých prítomných pozval do komnaty hojnosti. Po krátkom hodovaní si druháčikovia
prezreli knižnicu a povyberali si svoje prvé knihy.
„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha.“
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Lucius Annaeus Seneca
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa
zúčastnili slávnostného aktu. Veľká vďaka patrí aj našej knihov-
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a knihám
a budovať v nich
sústredenosť,
vytrvalosť
a koncentráciu. Do súťaže sa prihlásilo 4O detí. Najlepší čitatelia
z každej triedy boli odmenení diplomom a vecnou odmenou.
V tejto iniciatíve budeme pokračovať a tešíme sa na ďalšie
úspešné ročníky.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Ústredie

Športujeme, reprezentujeme, vyhrávame ...
V uplynulých mesiacoch sa žiaci našej školy zúčastnili viacerých
súťaží, v ktorých dosiahli výborné výsledky nielen v športových
súťažiach.

níčke Ivete Bobulovej za jej dlhoročnú obetavú prácu a za prípravu tohto milého podujatia.
triedna učiteľka II. A Mgr. Anna Sulková

Ročníková súťaž – Čítanie s porozumením
v anglickom jazyku
Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na
rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie
k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie
ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote.
Už v antickom Grécku platilo, že rozvoj duševných schopností,
medzi ktoré patrí aj čítanie s porozumením, má byť harmonicky
spojený s telesným rozvojom a naopak.
V rámci podpory Roka čitateľskej gramotnosti a v duchu hesla
„Myslenie je pohyb“ si učitelia anglického jazyka pripravili pre
žiakov 5. až 9. ročníka súťaž v čítaní s porozumením. Touto
cestou sa snažíme potlačiť ľahostajnosť žiakov voči čítaniu

Bratia – dvojčatá, opäť perfektne reprezentovali. Juraj Teplan
a Marek Teplan – praví profesionáli. Zúčastnili sa okresného kola
ABC futbalistu (rope skipping – skákanie na švihadle
a žonglovanie s loptou). Juraj obsadil 2.miesto, Marek svoju
kategóriu vyhral. Dúfame, že dosiahnuté výsledky im budú stačiť
na postup a uvidíme ich na majstrovstvách Slovenska. Natália
Štefániková z 9.A získala 3.miesto.
Chlapci mali veľký podiel aj na ďalšom vynikajúcom úspechu.
Spolu so spolužiakmi (Danielom Kužmom, Radoslavom Kubicom, Adriánom Baculákom) sa umiestnili na 2.mieste Mikulášskeho turnaja v malom futbale, ktorý každoročne poriada SOŠ –
drevárska v Krásne nad Kysucou. Zopakovali výkon z minulého
ročníka. Je to najprestížnejší turnaj žiakov ZŠ v okrese Čadca.
Ďakujeme aj chlapcom zo ZŠ – Vyšný koniec, ktorí nám pomohli
(Juraj Kubica, Jakub Mitrenga, Ondrej Mitrenga).
O dva stupienky vyššie sa posunul Matej Cyprich (9.A)
v 9.ročníku Dejepisnej olympiády. Po minuloročnom 10.mieste
skončil na solídnom 8.mieste. Patril medzi 10 úspešných riešiteľov z 20 súťažiacich.
Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy i obce.
Mgr. Daniel Drastich, ZŠ Čierne - Ústredie
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kultúra a šport

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch január - marec 2017
6. januára 2017 - Slávnostný Novoročný trojkráľový koncert
V dôstojnom priestore Kostola sv. Ignáca z Loyoly sa v piatok
6. januára 2017 konal slávnostný koncert speváckeho zboru Sursum
Corda z Rosiny.
Zmesou vianočných piesní a kolied (Čujte, čujte pastieri, Aleluja,
Gloria , Do hory, do lesa, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus pán,
Adoramus te Christe, Salve Jesu parvule, Ej, tejto noci Pána, Tichá
noc...) prišiel v novom roku potešiť našich spoluobčanov
tridsaťčlenný miešaný spevácky zbor. Krása, sila, citlivosť ľudského
hlasu znela kostolom a vnášala do sŕdc poslucháčov pokoj a radosť.
Že spev je ich veľkou láskou, bolo cítiť každým nadýchnutím. Bol to
o to väčší zážitok pretože koncert dirigoval „náš“ Mgr. art. Tomáš
Vrškový.
Nezabudnuteľný koncert.
Podujatie pripravili: Obec Čierne, Príspevková organizácia TES
Čierne, Farnosť Čierne. Večerom sprevádzal: Ján Ďurica
29. január 2017 - Lyžiarsky BEH RETRO Wisla 2017
Poslednú januárovú nedeľu sa jedenásťčlenná skupina z Čierneho
zúčastnila retro preteku v našom partnerskom meste Wisla.
Každoročne, a to už od roku 2014, sa tohto podujatia zúčastňujú aj
Čierňania, oblečení do obdobia 50. až 80. rokov minulého storočia.
Za silného povzbudzovania ostatných členov skupiny (Marta
Jašurková, Viera Najdeková, Milan Najdek, Anna Pagáčová, Božena
Časnochová, Iveta Bobulová a Peter Putyra) sa všetkým súťažiacim
podarilo prísť do cieľa bez úrazu aj s celými lyžami. V zmiešanej
štafete na starých drevených lyžiach našu obec reprezentovali a
ručne maľovaný, sklenený víťazný pohár, k tomu metrovú salámu
prebrali: Anna Pajerová, Jarmila Putyrová, Ján Dej, Marek Jašurek.
Organizátori mali pripravené pre všetkých účastníkov tohto podujatia
občerstvenie, kultúrny program, poháre a ceny pre každé súťažné
družstvo. V príjemnej atmosfére odchádzali poslední súťažiaci
a diváci až za tmy. Ako vždy, vo Wisle s neskutočnou
organizátorkou, moderátorkou a zároveň i pretekárkou Mariou
Bujok a jej spolupracovníkmi bolo skvelo.

Novinkou boli i noví spolumoderátori: Anetka Kopásková a Kristián
Kulla.
Poďakovanie patrí sponzorom podujatia: Jaroslavovi Majchrákovi,
Milanovi Jurgovi, Lenke Stráňavovej, Magdaléne Belešovej,
Zdeňkovi
Martausovi, Rudolfovi
Stenchlákovi, Josefovi
Wawrzaczovi, Marcele Baroniakovej, Petrovi Mojákovi, Antonovi
Mojákovi ml., Andrei Majákovej, Jozefovi Majákovi, PO TES Čierne,
Poľovníckemu združeniu Gírová, Róbertovi Lučanovi.

13. marec – 13. apríl - Veľkonočná výstavka ručných prác
v Obecnej knižnici v Čiernom
Predzvesť jari oznamovala Obecná knižnica v Čiernom už
v predstihu výstavkou ručných prác od našich šikovných ženičiek.
Kraslice zdobené voskom, medovníčky, zajačiky, domčeky,
slimáčiky, vence, netradične aj tašky a ďalšie vystavované exponáty
takto pripomínali, že sa blíži najstarší a najvýznamnejší sviatok
kresťanského cirkevného roka. Výstava je sprístupnená vždy v
utorok a štvrtok v čase: od 9.30 - 11.30,12.00 -15.00 h.
Vystavujúci: Mária Moravcová, Vierka Kullová, Anna Gazdaricová,
Marta Strýčková, Vierka Grešáková.
17. marec 2017 - Slávnostný tanečný večer žiakov deviateho
ročníka ZŠ Čierne – Ústredie
Slávnostný tanečný večer žiakov deviateho ročníka za účasti
rodičov a pozvaných hostí sa konal 17. 3. 2017 v sále kultúrneho
domu v Čiernom.

12. február 2017 - Karnevalové popoludnie v Čiernom
Druhá februárová nedeľa sa v Čiernom niesla v duchu fašiangov –
ako tradične, uskutočnil sa Karneval pre malých i veľkých. Sála
kultúrneho domu sa na popoludnie premenila na rozprávkovú
krajinu, ktorú prišlo navštíviť mnoho postáv nielen z detských
rozprávok či zvieracej ríše, ale aj ľudoví hrdinovia a hrdinovia
televíznych seriálov. Ako vždy sa súťažilo v štyroch kategóriách:
detičky materská škola, deti ročníkov 1. - 4., deti ročníkov 5. - 9.
a kategória dospelých. Na podujatí sa pravidelne zúčastňuje stovka
masiek. I keď porota (tentoraz v zložení Anna Pagáčová, Adriana
Franeková, Ivana Čopková, Silvia Šoporová, Vladimír Židek a
Martin Mrmus) vyberá desať najlepších vo svojej kategórii, žiadna
maska neodchádza bez odmeny. Promenádu masiek striedalo
vystúpenie mažoretiek Čačaniek z Čadce a diskotékové kolá.

Rodičia a pozvaní hostia, netrpezliví a mierne strémovaní deviataci
nedočkavo čakali na slávnostný nástup. Tým sa všetko začalo. Ďalej
nasledovala prehliadka tancov, tanečná súťaž žiakov, zvolenie si
najsprávnejšej devy a chalana z triedy, vyhodnotenie finalistov,
rodičovský tanec, zábavná tombola, tanečné súťaže pre hostí
a najmä príjemný večer, kde sa zabával každý.
Porota v zložení Anna Pagáčová, Peter Moják, Vladimír Fonš, Peter
Putyra a Jakub Michnica rozhodovala o konečnom poradí tanečných
párov. Svojou energiou, prejavom – eleganciou, porotu o svojom
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víťazstve presvedčili a na prvom mieste skončili Soňa Krenželáková
a Richard Maják, druhé miesto obsadili Natália Štefániková a Matej
Cyprich, tretie miesto si vytancovali Veronika Taranová a Timotej
Kulla, štvrté miesto patrilo Natálii Jurgovej a Jurajovi Krišťakovi.
Výborná atmosféra a nezabudnuteľný večer pre tanečníkov.
Podujatie pripravila príspevková organizácia TES Čierne, večerom
sprevádzala Iveta Bobulová.

kultúra a šport

8. máj 2017 - Deň víťazstva nad fašizmom
Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri Pamätníku padlých.
14. máj 2017 - Celoobecná oslava Dňa matiek
Kultúrne vystúpenie pozvaných umelcov pre všetky mamičky k ich
sviatku.

19. marec 2017 - XXX. ročník Jozefovského behu – X. ročník
memoriálu Jána Konôpku

V programe vystúpi: hudobná skupina AT Band Horné Zelenice
(Adam Tutura, Majo Hubinský a Marianna Lihánová), prednes:
Anetka Kopásková a Vanesa Šutá.

Bežecký pretek od šesťročných žiakov a žiačky až po ženy a mužov
nad 60 rokov.

máj - XII. ročník Medzinárodného šachového turnaja – Kysucký
triangel

25. marec - HODINA ZEME od 20:30 do 21:30 h.

Pre všetkých, ktorí majú radi šach – od začiatočníkov až po
seniorov, s medzinárodnou účasťou hráčov z PR, SR, ČR.

Obec Čierne sa znovu zapojila do najväčšieho ekologického hnutia,
do Hodiny Zeme, ktorá sa na Slovensku uskutočnila už po ôsmykrát. Hodina Zeme je
najväčšou
celosvetovou
kampaňou
zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických
zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút v našich domácnostiach
i verejného osvetlenia v našej obci sme sa svojou troškou pokúsili
prispieť k zlepšeniu budúcnosti našej planéty i my.
Hodina Zeme vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za
budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k
zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

jún - MDD - športový deň detí Kysuckého triangla
Športové zápolenie detí základných škôl zo Skalitého, Svrčinovca
a Čierneho.
Organizátor: obec Skalité
jún - IV. ročník Európsky cyklistický piknik na Trojmedzí
Partneri podujatia: Rádio Katowice, Rádio Ostrava, Rádio Regina,
Gmina Istebna, Obec Hrčava, Obec Čierne
29. jún

Pripravujeme apríl – jún 2017
7. apríl
Slávnostný tanečný večer žiakov ôsmich ročníkov ZŠ s MŠ Čierne
– Vyšný koniec spolu s rodičmi, tanečnou súťažou, zábavou
a tombolou.
1. máj 2017 - Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí
Oslavy vstupu do Európskej únie spojené s kultúrnym vystúpením
a zdobením mája (FSk Ozvena, pozvaný súbor).

Hudobno zábavný koncert PACI PAC pre deti a ich rodičov v sále
kultúrneho domu v Čiernom. Vstupné: 5,- €.
Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková
organizácia TES Čierne
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk
Z m e n a p o d u j a t í v y h r a d e n á ! Viac informácií o
podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z
internetovej stránky našej obce www.obeccierne.sk, z obecných
vitrín, alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na
stránke: www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka – predseda klubu,
kontakt: 0915 183 410).

Obecná knižnica v Čiernom
Rok 2017 je rokom 200. výročia narodenia J. M. Hurbana.
„Orly letia a pútnik sa vlečie po zaprášenej ceste.“
Jozef Miloslav Hurban
Celým menom Jozef Ľudovít Miloslav Hurban (nar. 19.3. 1817,
pseudonymy Slavomil F. Kořennatý, Ľudovít Pavlovič, M.
z Bohuslavíc, M. Selovský) - prvý predseda Slovenskej národnej
rady, slovenský spisovateľ, novinár, politik a organizátor
kultúrneho života slovenského národného hnutia, evanjelický
kňaz a vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 – 1849.
Pôvodne bol stúpenec Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra. Je
po ňom pomenovaná planétka Hurban.

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ČITATEĽOV OBECNEJ
KNIŽNICE V ČIERNOM
POZOR! ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN
Od 1. novembra 2016 je Obecná knižnica v Čiernom otvorená:
UTOROK:
ŠTVRTOK:

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30

12:00 – 15:00
12:00 – 15:00

Zápisné sa platí na jeden kalendárny rok:
-

deti: 0,50 €
študenti a dôchodcovia: 1 €
dospelí: 1,50 €
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Zároveň žiadame všetkých čitateľov, ktorí majú dlhodobo
vypožičané knižné tituly a ešte neuhradili zápisné za rok 2017,
o vrátenie kníh a zaplatenie zápisného do konca apríla 2017. Po
tomto termíne Vám bude zaslaná upomienka s peňažnou
pokutou.

kultúra a šport

Zábavno – vedomostná súťaž Kolotoč s vecnou odmenou pre
víťazov prebieha v utorky a vyhodnotenie vo štvrtky.

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom, exkurzie,
besedy, súťaže, vyhodnotenie zábavno – vedomostnej súťaže
Kolotoč pre žiakov základných škôl január - marec 2016
10. 1. 2017 - 12. kolo Kolotoča - Novoročný kolotoč

Vyše dva tucty, presne dvadsaťšesť, vytrvalých kolotočiarov
prišlo po zimných prázdninách v novom roku zasúťažiť. Najviac
správnych odpovedí mali a vecnú odmenu získali: Michaela
Michnicová, 1.A a Oliver Vorek, 6.A zo ZŠ s MŠ - Čierne –
Vyšný koniec.
17.1.2017 - 13. kolo Kolotoča

Presne dva tucty (24) vás súťažilo v trinástom kole. Zvíťaziť sa
podarilo a vecnú odmenu získali: Stanislava Martausová a Mário
Vojčiniak obaja zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
24.1.2017 - 14. kolo Kolotoča

Dosť náročné kolo, hlavne pre druhý stupeň, preverilo vedomosti
zo všeobecného prehľadu. Dvadsaťšesť súťažiacich v tomto kole
veru nemalo jednoduchú úlohu. Nakoniec sa víťazmi stali: Filip
Švancár, 3.A ZŠ Čierne – Ústredie a Elena Bestvinová, 8.A ZŠ
s MS Čierne – Vyšný koniec.
6.3.2017 - BESEDA O VZŤAHOCH A NENÁVISTNÝCH
PREJAVOCH NA INTERNETE

Obecná knižnica v Čiernom zorganizovala 6. marca 2017
besedu pre žiakov 9. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie s lektorkou
Mgr. Martinou Vicianovou, PhD. V neformálnej atmosfére sa
tridsať mladých ľudí dozvedelo niečo viac o vzťahoch, vzťahu
k sebe samému, sebareflexii a poznávaní svojich hodnôt.
Súčasťou besedy bolo aj bližšie oboznámenie sa s kampaňou
No Hate (Bez nenávisti). Porozprávali sa o svojich právach na
internete a diskutovali o princípoch správania sa v online
prostredí. Viac info na www.beznenavisti.sk.

Opäť rovnaký počet súťažiacich ako v predchádzajúcom kole,
čiže dvadsaťštyri. Z viacerých správnych odpovedí boli
vylosovaní víťazi: Sofia Koperová, 3.A a Oliver Vorek zo 6.B, ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

7.3.2017 - 18. kolo Kolotoča

7.2.2017 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom

Tentoraz vás prišlo súťažiť rovných štyridsať. Šťastnými
výhercami osemnásteho kola sa stali: Kristína Balážová, 4.A
a Viktória Ganderáková, 6.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.

Exkurzia detí z 3.A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec:
- tajomstvo knihy,
- ako sa stať čitateľom,
- pravidlá správania sa v knižnici, knižničný a výpožičný
poriadok,
- zápis nových čitateľov a výpožičky literatúry.
Počet detí: 21, vyučujúci: Mgr. Zuzana Fonšová
31.1.2017 - 15. kolo Kolotoča

Dvadsaťšesť súťažiacich v poslednom januárovom kole opäť
prevetralo vedomosti ako z prvého, tak i z druhého stupňa
základných škôl. Šťastie prialo a vecnú odmenu získali: Viktória
Ganderáková, 6.A a Marek Kyris z 1.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec.
7.2.2017 - 16. kolo Kolotoča

Dvadsaťsedem súťažiacich a dosť veľa správnych odpovedí
v tomto prvom februárovom kole. Víťazmi sa stali: Katarína
Witosová, 4.A a Viktória Koperová zo 6.A, ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec. Blahoželáme, získali vecnú odmenu.
14.2.2017 - 17. kolo Kolotoča

Možno aj dlhšia prestávka v Kolotoči mala za následok hojný
počet súťažiacich.

8.3.2017 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom – marec,
mesiac knihy

Exkurzia detí zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec:
- tajomstvo knihy,
- pravidlá správania sa v knižnici, knižničný a výpožičný
poriadok,
- zápis nových čitateľov a výpožičky literatúry.
Počet detí: 21, vyučujúci: Mgr. Janka Špiláková
14.3.2017 - 19. kolo Kolotoča

Toto marcové kolo bolo úspešné pre Gabiku Jurčíkovú z 3.A
a Olivera Voreka zo 6.B, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Súťažilo vás devätnásť.
16.3.2017 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom – marec,
Mesiac knihy, Veľkonočná výstava

Prehliadka Veľkonočnej výstavy, čítanie textu s veľkonočnou
tematikou – čitateľská gramotnosť detí z 1.A a 9.B ZŠ s MŠ
Čierne – Vyšný koniec.
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Počet detí: 23, vyučujúci: Mgr. Katarína Mitrengová, Mgr. Ivana
Jurgová

Pripravujeme:

20.3.2017 - Slávnostné pasovanie žiakov do cechu Správneho
čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom Jeho kráľovskou výsosťou
kráľom Gregorom.

- nové knižné tituly, ďalšie kolá Kolotoča,
- exkurzie, besedy, pasovanie do cechu Správneho čitateľa
Obecnej knižnice v Čiernom Jeho kráľovskou výsosťou kráľom
Gregorom žiakov 2. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec,
- stretnutie s Adelou Banášovou...

Slávnostné pasovanie žiakov 2. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie do
cechu Správneho čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom Jeho
kráľovskou výsosťou kráľom Gregorom. Každý druhák získal
čitateľský preukaz, malý darček a na záver boli všetci žiaci
i hostia pozvaní do Komnaty hojnosti. Spokojní druháci
odchádzali domov s knihou a príjemným zážitkom poskytnutým
dvorom Jeho kráľovskej výsosti.
Počet detí:19, vyučujúci: Mgr. Anna Sulková

Všetkým čitateľom prajem nádherné veľkonočné sviatky v kruhu
svojej rodiny.
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v Čiernom
Kontakt: 041/ 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

Prichádza jar
Prichádza jar...., aj takto si občania predstavujú jarné upratovanie.

Otváracie hodiny zberného dvora sú zverejnené vo výveskách aj na stránke obce.
Upozornenie!
Prosíme občanov, ktorí sypú popol do veľkoobjemových
kontajnerov rozmiestnených po obci, aby do nich sypali výlučne
len studený popol!!! Pretože dochádza čoraz k častejším
požiarom týchto kontajnerov, ktoré sú spôsobené práve sypaním
horúceho popola, a tieto kontajnery sa tak ničia. Nehovoriac
o tom, že musia byť mnohokrát privolaní hasiči, aby uhasili
požiar, a každý výjadz musí obec zaplatiť!!!
Dbajme na svoju bezpečnosť a bezpečnosť druhých, buďme
ohľaduplní a chráňme si majetok!
TES Čierne
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spoločenská rubrika

Za obdobie december 2016 – marec 2017
Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...
Viktória Rebrošová, Jakub Baroniak,
Andrea Pecková, Dávid Gavlas, Eliána
Gičová, Leonard Jurga, Terézia
Rokyčáková, Helena Varsaviková, Ema
Rokyčáková, Alex Laš, Matúš Mihalec,
Natália Kučáková, Sebastián Paštrnák,
Eliška Stráňavová,
Kristián Šimek,
Jakub Jurica,
Adam Cerchlan, Jakub Kadela

Boris Tremboš – Lenka Špilová
Vladimír Jurga – Eva Poláková
Mimo obce Čierne:

Mgr. Jozef Štetiar – Monika Brehovská,
Miroslav Kopečný – Veronika Majchráková

Navždy nás opustili...
Pavol Capek, Jozef Kubička, Dominik Tatarka, Agnesa Benková,
Agnesa Šulganová, Pavol Grochal, Ľuboslava Benčíková, Emilia Jurgová,
Anton Palárik, Ľudmila Čanecká, Ján Jurica

Prehľad o počte a stave obyvateľov obce Čierne k 31.12.2016
V roku 2016 sa do obce prihlásilo 40 občanov – 20 mužov a 20 žien. Odhlásilo sa 68 občanov – 23 mužov a 45 žien. Z toho 3 občania
sa odhlásili do Belgicka a 1 do ČR.
Narodilo sa 39 detí, z toho 17 chlapcov a 22 dievčat. Zomrelo 32 občanov – 19 mužov a 13 žien.
K 31. decembru 2016 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4 376 obyvateľov – 2 223 mužov a 2 153 žien.

OZ N A M
Príspevková organizácia TES Čierne žiada občanov obce Čierne vo veci prerastajúcich drevín a krovitých porastov pozemkov súvisiacich s prístupovými cestami a chodníkmi, aby si odstránili dreviny, haluze, konáre a iné prekážky v zmysle §47 zákona č.543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Dreviny spôsobujú nemalé škody na údržbových a zberných vozidlách na odvoz TKO. Nápravu
môžete uskutočniť do 30.04.2017. V opačnom prípade príspevková organizácia TES Čierne pristúpi k výrezu drevín zasahujúcich do
ciest bez súhlasu majiteľa.
Ďalej žiadame občanov, aby z obecných ciest odstránili prekážky brániace letnej a zimnej údržbe ciest a chodníkov (kamene, múriky, schodíky, popolnice...),ktoré zasahujú do prístupových ciest v našej obci. Tieto prekážky sú príčinou častých nemalých škôd
vzniknutých na mechanizmoch, ktoré vykonávajú údržbu ciest. Tieto sa následne musia často opravovať a vznikajú zbytočne náklady
na opravy a stroj, ktorý by mal pracovať na údržbe ciest, tak stojí v dielni a čaká na opravu.
Vozidlá, ktoré zabezpečujú odvoz TKO a veľkoobjemových kontajnerov, nechcú vchádzať do ulíc, ktoré sú neprejazdne z dôvodu
zaparkovaných vozidiel, neorezaných konárov z ovocných drevín a veľkých kameňov naukladaných častokrát až na ceste. Tu dochádza k škodám na pneumatikách, pracovných svetlách, spätných zrkadlách, ktoré si musia vodiči opravovať na vlastné náklady. Obec
takéto ulice musí dať vyviesť vlastnými prostriedkami na náklady obce a tým sa všetko predražuje.
Za pochopenie ďakujeme.

Peter Putyra, pracovník p. o. TES Čierne
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Výzvy, do ktorých sa obec zapojila
Ako sme Vás informovali v predchádzajúcich číslach nášho občasníka, obec Čierne sa i naďalej zapája do vyhlasovaných výziev, ktoré sú zamerané na získanie nenávratných finančných
príspevkov či dotácií.
V čísle č. 3/2016 bola uverejnená informácia, že sa obec zapojila
do programu Interreg V – A Poľsko – Slovenská republika 2014 –
2020 s projektom s názvom Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité, druhá etapa.
Zmyslom tohto projektu je cestné prepojenie obce Čierne
a Gminy Istebna. Toto prepojenie by malo výrazne časovo
i vzdialenostne skrátiť doterajšiu dopravu z obce Čierne do Gminy Istebna a opačne. Dňa 1. 2. 2017 bola podpísaná zmluva
medzi poľským Ministerstvom rozvoja a financií so sídlom vo
Varšave, ktoré pôsobí ako riadiaci orgán programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovenská republika 2014 –
2020 a Gminou Istebna, ktorá je vedúcim partnerom projektu.
Pred nami je realizácia tohto projektu a v súčasnosti prebieha
verejné obstarávanie, v rámci ktorého sa vyberie zhotoviteľ stavby.
Obec spolu s Mestským centrom kultúry Integrátor v Skoczówe
v rámci vyššie uvedeného programu podala aj mikroprojekt
s názvom Festival slovensko-poľskej vzájomnosti. Jeho zmyslom
je zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom viacerých amatérskych slovenských a poľských folklórnych
zoskupení u oboch partnerov. Mikroprojekt bol obci schválený
a v súčasnosti sa čaká na podpísanie zmluvy medzi riadiacim
výborom tohto programu a obcou Čierne.
Obec sa ďalej zapojila aj do programu Interreg V – A Slovenská
republika – Česká republika 2014 – 2020. Do tohto programu sa
naša obec zapojila s českou obcou Hrčava. Spoločne 30. 10.
2016 podali projekt s názvom Poďme bližšie na bicykli k histórii
pohraničia. Zmyslom projektu je sprístupniť kultúrne a prírodné
dedičstvo formou vybudovania cyklotrás s dôrazom na zlepšenie
ich prepojenia. Tým sa oživí prihraničné územie. Novovybudovaná cyklotrasa sa priamo napojí na turistickú trasu vedúcu
k opevneniu Šance – Valy. V rámci projektu by sa mala pri ŠK
Čierne vybudovať aj požičovňa bicyklov. Podaná žiadosť prešla
formálnym hodnotením a postúpila do druhého kola hodnotenia
žiadostí. Veríme, že budeme úspešní a projekt bude schválený.
Obec Čierne i so svojimi cezhraničnými partnermi (česká obec
Hrádek ve Slezsku a Vendryně a poľské mesto Wisla a Mestské
centrum kultúry v Istebnej) sa zapojili do vyhláseného grantového programu Európa pre občanov 2014 - 2020. Celý program je
zameraný na rôzne diskusné témy, ktoré majú celoeurópsky
dopad a týkajú sa Európskej únie. Obec si vybrala jednu zo 4
uverejnených tém, a to: Diskusia na tému budúcnosti Európy. Po
schválení žiadosti sa bude v našej obci konať 2-dňový seminár
a diskusia na túto tému, pričom pozvaní budú aj cezhraniční
partneri.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky ako riadiaci orgán pre integrovaný regionálny operačný

program vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov
na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách. Obec Čierne ako zriaďovateľ oboch našich základných škôl sa zapojila do tejto výzvy a za každú školu
sa podal 1 projektový zámer. Projektový zámer Základnej školy
s materskou školou Čierne – Vyšný koniec je zameraný na zlepšenie technického vybavenia fyzikálnej a biologicko-chemickej
učebne. Projektový zámer Základnej školy Čierne – Ústredie je
zameraný na zlepšenie technického vybavenia biologickochemickej učebne. Obsahom oboch projektových zámerov škôl
je nákup potrebného technického vybavenia, učebných pomôcok
pre žiakov a učiteľov i menšie stavebné úpravy, ktoré sa týkajú
elektorinštalácie učební.
Dňa 15. 3. 2017 obec podala aj žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na Environmentálny fond k projektu s názvom Športklub Čierne – zateplenie fasády a výmena výplní otvorov. Zmyslom tohto projektu je zateplenie budovy Športklubu Čierne
a výmena zvyšných výplní otvorov. Po minulé roky obec podala
takúto žiadosť viackrát, ale nikdy nebola úspešná. Veríme však
i naďalej, že sa to zmení a obec bude v tomto projekte úspešná,
a tak bude môcť realizovať dlhoročný projektový zámer.
Obec podala aj dve žiadosti na Vyšší územný celok v Žiline, kde
sa zapojila do vyhlásených výziev ŠPORT a KULTÚRA.
V súčasnej dobe prebieha hodnotenie týchto žiadostí. Veríme, že
i tu budeme mať úspech.
Na základe požiadaviek našich hasičov obec Čierne podala aj
žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v tomto rozsahu:
- rekonštrukcia fasády objektu so zateplením,
- výmena výplní otvorov obvodového plášťa,
- zateplenie stropu nad posledným vykurovaným podlažím,
- rekonštrukcia elektroinštalácie a spôsobu vykurovania.
Obecná knižnica v Čiernom sa zapojila do grantového programu
vyhláseného Fondom na podporu umenia. Žiadosť knižnice je
zameraná na získanie finančných prostriedkov na nákup knižného fondu (približne ide o zakúpenie 160 ks kníh).
Ďalej sa obec zapojila do vyhláseného grantu Nadácie banky
VÚB, a. s., ktorý bol zameraný na skrášlenie verejného priestranstva. Obec sa zapojila do tohto grantu so zámerom skrášlenia a rekonštrukcie niektorých objektov, ktoré sa nachádzajú
v Zimnej vode. Koncom mesiaca marca 2017 by komisia expertov mala rozhodnúť o schválení alebo neschválení tohto projektu.
Rovnako ako doteraz, obec Čierne sa snaží využívať a reagovať
na všetky vyhlasované výzvy so svojimi projektovými zámermi,
ktoré má pripravené, popr. ich pripraví podľa špecifických oblastí
vyhlasovaných výziev. Veríme však, že sa nám mnohé z nich
podarí spoločnými silami naplniť, a tiež dúfame v schválenie
podaných a naďalej podávaných žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a dotácií v prospech našej obce.
Ing. Mária Stráňavová
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Hasiči zjednotili svoje sily.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na svojom riadnom zasadnutí
15. 12. 2016 schválilo zlúčenie troch hasičských zborov v obci
do jedného zboru pod názvom DHZ Čierne. Na členskej schôdzi
DHZ konanej 28. 12. 2016 boli verejným hlasovaním zvolení
nasledovní členovia výboru DHZ Čierne:
Predseda:
Jozef Jurga
Podpredsedovia:
JUDr. Miroslav Kužma, Miroslav Jendrišák
Veliteľ:
Milan Moravec
Tajomníčka:
Mgr. Dana Oravcová
Strojník:
Jozef Šmatlava
Pokladník:
Alojz Laš
Preventivári:
Jozef Koričár, Jozef Kubica,
Dávid Krenželák
Referent mládeže: Miroslav Malík

Revízna komisia v zložení: Rudolf Jurga, Marek Sirota, Anton
Fonš
Delegát na Okresnú konferenciu DHZ: Miroslav Malík

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Čiernom hodnotila činnosť
za rok 2016.
Uplynul rok a ako každý hospodár bilancuje výsledky svojej práce a vytýči si ďalšie ciele, ktoré plánuje realizovať
v nasledujúcom roku, zamýšľame sa aj nad tým, čo možno od
prichádzajúcich dní očakávať.
Naša ZO JDS mala k 31. 12. 2016 106 platiacich členov. Činnosť
našej ZO JDS koordinuje 8- členný výbor a 3 členná revízna
komisia, ktorá pravidelne mesačne zasadá, prejednáva úlohy
a program na nasledujúci mesiac. S úlohami a akciami OV JDS,
ktoré pre našu ZO vyplývajú, nás oboznamuje predseda ZO p.
Rudolf Benčík.
Hlavným cieľom našej činnosti je obohacovať život seniorov.
Priebeh našej činnosti v roku 2016 bol nasledovný. Začiatkom
roka sa výbor podrobnejšie venoval úlohám plánu práce
a výročnej členskej schôdzi, ktorá bola až v marci. Naša činnosť
nespočíva len v organizovaní spoločenských, kultúrnych .a športových podujatí, ale podieľame sa aj na brigádnických prácach.
Každoročne v jarných mesiacoch sa naši členovia zúčastňujú
upratovania a skrášľovania v celej obci. Už 5.4.2016 bola brigáda na V.K., tzv. lokalita rašelinisko Polesie, ktoré má byť vyhlásené za chránený areál, kde sme vyčistili veľkú časť územia od
rôznych nečistôt, vysekali kríky, staré vŕby a stromy, ktoré sme
nachystali na ďalšie spracovanie. Zúčastnilo sa 25 členov. Ďalšia
brigáda bola 25. 4. 2016 , čistilo sa okolie domu smútku
a hrobov, s účasťou 13 členov. Na Vyšnom konci sa 13. 5. 2016
upratovali verejné priestranstvá a okolie kostola, prítomných bolo
12 členov. Jesenné brigády sa uskutočnili 13. a 17. 10. 2016 na
Stašovom a Kubínovom cintoríne.
Po práci je potrebný aj oddych. Jednou z obľúbených akcií je
kúpanie sa v termálnej vode. Pre členov bol zorganizovaný 2krát celodenný zájazd . Už tradičným miestom sú Oravice
a Tatralandia Liptovský Mikuláš, kde zabudneme na starosti
všedných dní a načerpáme nové sily do ďalších dní.

Naša spevácka skupina sa každoročne zúčastňuje okresnej
prehliadky folklórnych a speváckych súborov na Kysuciach pod
názvom Znie pieseň naša, kde spríjemňujeme deň nielen sebe,
ale rozdávame radosť všetkým prítomným. Dobrou náladou
a pekným piesňami pod vedením Gusta Gomolu sme prispeli
i my 25. 5. 2016 v Kultúrnom dome v Makove.
Ďalšou významnou činnosťou ZO sú Okresné športové hry, ktoré
sa konali 17. 5. 2016 v Čadci. Našim športovkyniam sa darilo,
súťažili statočne a získali: Mária Benková 3 tretie miesta, hod
váľkom, vrh guľou, hod granátom do diaľky. K. Cyprichová 2
druhé miesta, hod váľkom , hod granátom. V. Čarnecká 2 prvé
miesta za beh na 50 a 100 m a hod granátom na cieľ 2. miesto.
Súťaže sa zúčastnila i členka p. Gettinová. Z 9 ZO JDS okresu
Čadca , Čierne obsadilo 2. miesto. Na Krajských športových
hrách v Martine 13. 7. 2016 naše športovkyne K. Cyprichová
a Mária Benková vybojovali medailové miesta. K. Cyprichová vo
vrhu guľou a hode váľkom 1. miesto, M. Benková vo vrhu guľou
2. miesto a v hode váľkom 3. miesto. Súťaže sa zúčastnila aj
členka V. Čarnecká.
Veselo bolo v prírode pri výbornom guláši 14. 7. 2016 na Vyšnom konci. tzv. „kačka“, kde sme strávili pekné popoludnie so
spevom a dobrou náladou. Vyslovujeme veľkú vďaku poľovníckemu združeniu, hlavne tým, ktorí pripravili chutný guláš. Prítomní členovia boli spokojní. Tešíme sa aj na budúce.
Spoločné podujatia, na ktorých sa zúčastňujeme počas roka:
oslavy Dňa matiek, hodové slávnosti, putovanie na Trojmedzie,
kde sa koná sv. omša. Pri príležitosti 20. výročia vysvätenia
kaplnky na Zágruni, kde sa konala ďakovná sv. omša, sme prijali
pozvanie na slávnosť. Zdravie si upevňujeme po celý rok vychádzkami do prírody, turistikou, športovaním, cvičením, ale aj
prácou v záhradkách. Preto členovia ZO JDS využívajú termálne vody v kúpeľných centrách, rekondičné pobyty, najviac

