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bude vás zaujímať...

Príhovor starostu ...
Vážení spoluobčania,
celé letné i jesenné obdobie sme využili na investičné práce,
ktoré opäť vylepšia dobudovanie našej vnútornej infraštruktúry.
Okrem našich pracovníkov z technických služieb nám pomáhali i
dodávateľské firmy Pajmi, s. r. o., Čierne, Doprastav, a. s., Bratislava a Strabag, s. r. o., Bratislava. Taktiež nám výrazne pomohli
aj občania, ktorí pracujú v menších obecných službách.
Námestia v obci
Osídľovanie obce Čierne sa začalo najskôr na kopcoch, postupne prešlo do údolí. S výstavbou rodinných domov – dreveníc sa
začalo na začiatku a na konci dediny. Ľudia to pomenovali Vyšný
a Nižný koniec. Väčšia intenzita výstavby bola na nižnom konci,
kde sa v roku 1888 postavil i farský kostol, zasvätený sv. Ignácovi z Loyoly. Prirodzene každá časť dediny, Nižný i Vyšný koniec,
chcela mať vo svojich centrách vybudovanú základnú infraštruktúru – školu, obchod, krčmu, železničnú stanicu, neskôr kultúrny
dom a hasičskú zbrojnicu.
Ľudia sa chcú stretávať, porozprávať sa, posedieť si. To núti
každú samosprávu budovať i námestia. Vytvoriť námestie je teda
dlhodobý cieľ každej dediny. Väčšina kysuckých dedín však
v minulosti do centra obce orientovala výstavbu verejných budov
a rodinných domov. Vybudovať námestie si vyžaduje mať priestor, do ktorého je možné zakomponovať zeleň, stromy, lavičky,
architektúru.
Keď naša samospráva s farským úradom a širokou verejnosťou
v rokoch 2004 – 2005 hľadala miesto na stavbu nového kostola
na Vyšnom konci, zaujal ju priestor v samotnom centre v tejto
časti obce. Nachádzali sa tam dve budovy, ktoré už neslúžili
svojmu pôvodnému účelu. Bola to budova starej základnej školy,
vybudovaná v roku 1912, a budova materskej školy, vybudovaná
v roku 1947. Obe tieto budovy dlhé desaťročia plnili v obci veľmi
dôležitú úlohu. Splnili teda svoje významné poslanie. Po roku
1978, keď sa dostavala budova základnej školy s materskou
školou na Vyšnom konci, sa tieto budovy začať využívali na
podnikateľské účely – obchody, sklady, kancelárie.
Po dlhej odbornej diskusii s projektantmi, poslancami obecného
zastupiteľstva a verejnosťou sa rozhodlo, že dané budovy sa
odstránia a na týchto pozemkoch sa postaví kostol a následne
vybuduje námestie. Kostol bol postavený v roku 2008. Budova
bývalého kultúrneho domu sa prestavala na polyfunkčný objekt a
dala sa do užívania tento rok. V priestore medzi kostolom a polyfunkčným objektom chceme vytvoriť námestie. Námestia sa
prirodzene budujú aj pri kostoloch. Súčasťou nášho námestia
budú okrem parkoviska aj lavičky, nové osvetlenie, farebná fontána. Priestor námestia skrášlia rôzne okrasné kríky a stromčeky. Celé územie bude monitorované kamerovým systémom.
V súčasnej dobe je už vybudované parkovisko. Ďalšie práce na
tomto objekte budú pokračovať v budúcom roku. Priestor pri
farskom kostole bude v budúcnosti doplnený o ďalšie architektonické prvky. Námestia sú tvárou každej dediny. Majú pôsobiť
dôstojne a esteticky. To je aj naším cieľom.

Verejná kanalizácia
Podľa údajov Výskumného ústavu vodného hospodárstva SR 80
– 85 % vody z vlastných studní pri rodinných domoch nespĺňa
hygienické normy, najmä z dôvodu prítomnosti fekálneho znečistenia, nitrátov a železa. Príčinou býva nedostatočná hĺbka studní
a únik odpadových vôd do ich blízkosti.
Podľa navrhovanej novely vodného zákona z rezortu Ministerstva ŽP SR by sa mali vlastníci nehnuteľností, ak je to technicky
možné a kanalizácia je na príslušnom mieste vybudovaná, povinne pripojiť. Má sa to týkať aj tých vlastníkov, ktorí mali doteraz
povolenie na žumpu a môžu sa technicky napojiť na vetvu verejnej kanalizácie. Tento zákon prispeje k tomu, aby sa zlepšil stav
podzemných a povrchových vôd.
Riadna prevádzka žúmp, domových čistiarní odpadových vôd a
iných zariadení je zvyčajne finančne náročnejšia ako poplatky za
vypúšťanie odpadovej vody prostredníctvom verejnej kanalizácie. Naša samospráva neustále vyzýva investora stavby SeVaK,
a. s., Žilina, ktorý v uplynulých rokoch realizoval projekt „Odkanalizovanie Horných Kysúc“, aby dopojil všetkých, ktorí boli do
tohto projektu začlenení. Je neekonomické a proti zdravému
rozumu mať v zemi uložené splaškové potrubie s príslušným
zariadením za takmer 100 mil. € a nevyužívať ho. Približne toľko
stála stavba „Odkanalizovanie Horných Kysúc“. Hlavnými znečisťovateľmi odpadových vôd sú priemysel, poľnohospodárska
činnosť a domácnosti.
Na Slovensku je v súčasnosti ešte nepripojených 240 tisíc obyvateľov na verejnú kanalizáciu, hoci technicky majú možnosť
napojiť sa. Musí sa klásť oveľa väčší dôraz na kontrolu likvidácie
odpadových vôd. Z tohto dôvodu Ministerstvo ŽP SR pripravilo
zákon, ktorý rieši problematiku napojenia sa na verejnú kanalizáciu. Pripojenosť k verejnej kanalizácii na Slovensku je stále nízka.
U nás v obci sa tento rok podarilo dopojiť aj rodinné domy, ktoré
neboli do projektu „Odkanalizovanie Horných Kysúc“ zahrnuté.
Ide o lokalitu U Romancov. Taktiež sme pomohli dopojiť rodinné
domy na Vyšnom konci, ktoré boli zahrnuté v projekte „Odkanalizovanie Horných Kysúc“.
V rámci projektu „Odkanalizovanie Horných Kysúc“ bolo v našej
obci vyhotovených 724 prípojok. K dátumu 31. 8. 2017 bolo
zrealizovaných 603 napojení, to je 83,29 %. Neustále vyzývame
investora stavby Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.,
Žilina, aby prijal opatrenia na dopojenie všetkých domácností,
ktoré boli zahrnuté do tohto projektu. Naša samospráva sa snaží
napojiť aj rodinné domy, ktoré do tohto projektu neboli zahrnuté.
Ide o územia, ktoré majú v blízkosti možnosť napojenia na vetvu
kanalizácie. Chceme tak zlepšiť životné prostredie v ďalších
osadách.
Odpadové hospodárstvo
Opätovne uverejňujeme štatistiku našej obce za rok 2016.
Náklady na komunálny, triedený odpad, na čistotu našej obce
v roku 2016:
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náklady na zber, odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu: 107 126 €
náklady na odvoz triedeného odpadu : 4 910 €
ostatné náklady súvisiace s komunálnym odpadom a čistotou obce: 7 000 €

Spolu náklady na čistotu obce:

119 036 €

Príjem v rámci komunálneho, triedeného odpadu v roku 2016:
•
•
•

poplatok právnické osoby
poplatok občania
príjem z triedeného odpadu

13 311 €
66 738 €
5 947 €

Spolu príjem

85 996 €

Rozdiel medzi nákladmi a príjmom:

33 040 €

Poplatky:
• občania, ktorí neseparujú, a chalupári
18,54 €/osoba/rok, t. j. 1,54 €/mesiac
• občania, ktorí separujú
15,95 €/osoba/rok, t. j. 1,33 €/mesiac
Na porovnanie, škatuľka cigariet stojí 3,50 €.
Rozdiel medzi nákladmi a príjmom v minulom roku bol 33 040 €.
Dotácia obce na jedného občana bola vo výške 7,56 €. Treba
pouvažovať nad tým, či obec bude i naďalej dotovať, t. j. nepriamo podporovať tvorbu zmesového, čiže neseparovaného odpadu. Obyčajne to tak na Slovensku chodí, že čo je lacné, tak si to
nikto neváži. Tieto financie by obec veľmi potrebovala na dokončenie opráv miestnych komunikácií.
V našich kontajneroch nájdete totiž všetko to, čo tam nepatrí –
kamene, haluze z ovocných stromov, drevené debničky, papierové kartóny, plastové a sklenené fľaše, pokosenú trávu. Preto je
podiel vyseparovaného odpadu taký malý. Najrýchlejšia cesta
k zmene prístupu dospelých vedie cez ich deti, ale i cez poplatky
za netriedený, t. j. zmesový komunálny odpad.
Výstavba trafostaníc
Sme radi, že sa dokončila výstavba troch trafostaníc, ktoré sú
umiestnené v našich horských osadách. Realizáciou tohto projektu sa odstránil nedostatok NN napätia v osadách U Moji, Slivkov, na Zágruní, Čerchli, Dolinách a Sihelkách. Táto veľmi potrebná investícia zabezpečí dostatočný prísun energie na elektrické vykurovanie v zimnom období a aj pre ďalší rozvoj obce
v oblasti výstavby rodinných domov. Chcem poďakovať investorovi stavby SSE, a. s., Žilina, že realizoval túto stavbu aj napriek
tomu, že v týchto osadách nie je hustá zástavba rodinných domov. Taktiež ďakujem občanom za ústretovosť a pochopenie pri
realizácii tejto výstavby trafostaníc.
Viacerí občania, ktorých sa priamo dotýkala realizácia tejto stavby, boli zasiahnutí aj negatívami súvisiacimi so zemnými prácami. Počas realizácie stavby mali občania i obmedzenú možnosť
prepravy motorovými vozidlami. Trafostanice v súčasnej dobe už
plnia svoje poslanie.
Chodník od OÚ
Aby bolo možné realizovať rozšírenie cesty a vybudovať chodník, obec musela odkúpenú parcelu odlesniť. V tejto súvislosti
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chcem poďakovať Ing. Jozefovi Královi a občanom – spoluvlastníkom za ústretovosť pri odlesnení tohto úseku. Ťažba dreva
prebehla rýchlo a profesionálne, rovnako aj následné čistenie po
výrube. Pri realizácii tejto stavby sa vymenili niektoré pôvodné
betónové stĺpy a nahradili sa novými. Zároveň sa napojili štyri
rodinné domy NN napätím v zemi a taktiež sa v tejto časti obce
zrealizuje nové verejné osvetlenie a vybuduje chodník. V chodníku bude zabudované potrubie na povrchovú vodu a dažďové
vpusty. Po prevedení všetkých týchto prác vznikne hlavne bezpečnejšia a taktiež i esteticky krajšia ulica od obecného úradu po
Stašov cintorín.
Cesta Doliny – Čerchľa
Cesta sa vybudovala pri výstavbe trafostanice Čerchľa – Doliny.
Investorom tejto stavby trafostanice bola SSE Žilina, a. s. Cesta
je vedená strmým horským územím. V zimnom období bude
uzavretá pre automobily z dôvodu bezpečnosti tak na strane
vodičov a spolujazdcov, ako i na strane obyvateľov osady Doliny.
V prípade snehu a námrazy nebude zjazdná ani pre automobily
s reťazami. Počas roka však vylepší život ľudí, ktorí žijú v tomto
horskom prostredí. Tým, že cesta na Čerchľu je strmá, tak tu i
v letnom období dochádza ku kolíziám cyklistov a haváriám
automobilov. Vo vrchnej časti, kde je najstrmšia, ju doplníme o
zábradlie.
Zároveň sme požiadali Okresné oddelenie policajného zboru
v Čadci, aby na tejto ceste častejšie robili dychové kontroly na
prítomnosť alkoholu a drog.
Cesta do Poľska – cestné prepojenie cez Čadečku
Ako sme vás informovali v predošlých číslach Času, obec získala
finančné prostriedky na stavbu cesty – prepojenie miestnou
komunikáciou z Vyšného konca cez Čadečku do Poľska. Cesta
má dĺžku 2500 m a v osade U Moravcov je plánovaná výstavba
nového mosta. Pre rôzne obštrukcie na strane firiem, ktoré sa
prihlásili do súťaže, sme na slovenskej strane ešte túto súťaž na
budúceho zhotoviteľa stavby ešte nedokončili. Celý projekt
s príslušnými dokumentmi sme odoslali na Úrad pre verejné
obstarávanie v Bratislave. Na poľskej strane súťaž na zhotoviteľa
tejto stavby prebehla bez komplikácií a v súčasnej dobe už prebieha i realizácia.
Most na Trojmedzí
Jedným z nežiaducich javov, ktoré Trojmedzie v poslednom
období zažíva, je aj vandalizmus. Z tohto dôvodu aj obec Hrčava
zo svojho turistického mobiliára odstránila krb. Aj tvorba koncepcie nového mosta musí zohľadniť tieto negatívne skutočnosti. Pri
spoločných rokovaniach samospráv našej obce, obce Hrčava a
Gminy Istebna vzišli aj také návrhy, aby Trojmedzie malo svoje
návštevné hodiny. Tak je to aj na iných dôležitých turistických
miestach na Slovensku aj v zahraničí. Predišlo by sa tým pohybu
osôb v nočných hodinách. Totiž práve títo, takzvaní turisti,
v nočných hodinách prevádzajú vandalizmus. Ak sa samosprávy
na takomto spoločnom postupe dohodnú, následne s týmto časovým režimom oboznámime polície prihraničného regiónu.
Nový projekt mosta na Trojmedzí spoločne tvoria projektanti zo
Slovenska, Čiech a Poľska a musí spĺňať viaceré kritériá. Popri
tom si každá samospráva na svojom území chce realizovať aj
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ďalšie turistické atrakcie. Naším zámerom je dostať turistov, ktorí
prídu na Trojmedzie, k nám do dediny. Tu by mohli ochutnať
naše slovenské výrobky, vyrobené v tomto regióne. A to je už
výzva pre našich podnikateľov, ktorí by mohli takéto výrobky a
služby ponúkať. Poliaci a Česi to už začínajú realizovať.
Obec Čierne má okrem v súčasnosti pripravovaného spoločného
projektu mosta na Trojmedzí vypracované projektové dokumentácie na tieto aktivity:
• z Trojmedzia smerom na kopec Valy dve turistické cesty
(jedna je asfaltová, druhá štrková),
• na kopci Valy prepojenie nespevnenej cesty asfaltovou cestou v dĺžke 300 m,
• na Valoch vybudovanie repliky časti reduty „Malé šance“ z
čias stredoveku,
• vybudovanie strážnej veže na Valoch,
• pri parkovisku v osade U Moravcov vybudovanie sociálneho
zariadenia a požičovne bicyklov.
Celý projekt dostal názov „Trojmedzie bez bariér“.
Valy
Potešilo nás, že Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou má
jednu expozíciu venovanú objektu Šance – Valy.
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Počas projektovania Diaľnice D3 sme mysleli na to, aby sme
zakomponovali niektoré prístupové cesty, ktoré pôvodne slúžili
stavbárom, na budovanie telesa diaľnice na ich ďalšie využitie
v turistickom ruchu. Jednou z týchto ciest je aj cesta cez Valy.
V časti Latonka je v dĺžke 300 m v pôvodnom stave. Tento úsek
chceme zrekonštruovať a opraviť. K tomu je však nutné vysporiadanie pozemkov majetkovoprávne pod telesom tejto cesty – to
znamená vykúpiť jednotlivé podiely od vlastníkov pozemkov.
Táto cesta bude v letnom období slúžiť ako pekná cyklotrasa a
v zimnom období ako bežkárska trasa. Napojí sa na bežkárske
trasy vedúce na Skalité, do Poľska a do Čiech.
Cezhraničná spolupráca
Slovensko má 79 okresov, z toho je 36 prihraničných. Prihraničné regióny je nutné výraznejšie podporovať v rámci financovania
zo štátneho, prípadne regionálneho rozpočtu. Cezhraničná spolupráca dokáže priniesť ekonomický rozvoj aj spoločenský prínos. Geografická poloha i jazyková blízkosť sú obrovskou výhodou pre túto spoluprácu. Naša obec patrí k špičke, čo sa týka
počtu prihraničných partnerstiev, intenzity i formy spolupráce.
Darí sa nám neustále získavať dotácie z grantov EÚ, čo je veľká
pomoc pre ďalší rozvoj tejto spolupráce. Cezhraničná turistika už
nemá hranice, ale potenciál. Ten je nutné využiť.
Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
24. júla 2017 sa konalo mimoriadne obecné zastupiteľstvo
v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:

ru predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111- 2017-23)
b) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu„Predchádzanie vzniku odpadu
kompostovaním“ vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov t. j. 8.004,50 €.

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. s c h v a ľ u j e
1. Návrhovú komisiu v zložení: Milan Jurga, Jozef Bazger, Ján
Ďurica.
2. a) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci projektu: „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“ realizovaného v rámci 23. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameranej na podpo-

3. Odkúpenie pozemkov KNC 1574 orná pôda o výmere 424 m2
a KNC 1575 orná pôda o výmere 266 m2 od Františka Stráňavu – celý podiel ½ a od Emílie Stráňavovej – celý podiel ½
obidvaja bytom Čierne 366 za dohodnutú cenu 10,- €/m2.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Oz n a m
V mesiacoch október a november 2017 pracovníci technických
služieb našej obce vykonajú orezanie haluzí, stromov, ktoré
zasahujú (prečnievajú) do miestnych komunikácií. Tieto prečnievajúce haluze veľmi sťažujú a v určitých osadách úplne znemožňujú prechod motorových vozidiel, ktoré vyvážajú komunálny
odpad. Žiadame občanov, aby výsadbu mladých stromov realizovali ďalej od svojich plotov. Predídu tak v budúcnosti následným komplikáciám.
Pracovníci technických služieb taktiež odstránia kamene, ktoré
občania osadili pred svoje ploty. V zimnom období 2016/17 počas zimnej údržby došlo k poškodeniu hydrauliky na traktoroch

vykonávajúcich zimnú údržbu. Nielenže vznikla obci značná
finančná škoda, ale nastal i časový výpadok týchto mechanizmov. Obec musela objednať iný stroj, ktorý nahradil poškodený.
Nechápeme počínanie tých občanov, ktorí pred svoje ploty osadzujú kamene, vysádzajú tuje a robia si akési predzáhradky.
Pritom dobre vedia, že zimy na Kysuciach bývajú bohaté na
sneh a práve takéto prekážky sú príčinou poškodenia drahých
mechanizmov. Pritom od obce požadujú, aby všetky služby boli
zabezpečené rýchlo a kvalitne. Ak sa táto kultúra (správanie
občanov) nezlepší, obec v takýchto osadách nebude zabezpečovať zimnú údržbu.
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duchovné slovo

Napomínanie ako prejav lásky
Aké sú podľa vás prejavy lásky? Skúsim vymenovať aspoň niektoré: náklonnosť, pozornosť, starostlivosť, zodpovednosť,
trpezlivosť, obdiv, empatia, strach o druhého... A do tohto zoznamu určite patrí aj málo spomínaný prejav lásky či starostlivosti o blízkeho človeka – napomínanie.
Ak by rodičia nenapomenuli svoje deti, aké majú byť alebo že sa majú učiť, asi by ich nemali radi. Na druhej strane, ak by
ich len napomínali a nepovzbudili, môžu ich znechutiť – a to už nie je láska.
Pán Ježiš hovorí o napomínaní takto: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa
počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného, alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená
ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to Cirkvi. A keby ani Cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti
je ako pohan a mýtnik“ (Mt 18, 15-17).
Aj keď tieto slová nehovoria o napomínaní v rodine, ale skôr v širšom spoločenstve ukazujú, že ak sme jeden za druhého
zodpovední – ak prijímame vzájomnú zodpovednosť, teda ak sa máme naozaj radi, dokážeme aj napomenúť.
Mimochodom, práve tento prejav lásky sa vyžaduje od krstných rodičov smerom ku „krsňaťu“, ktoré v určitom veku už ťažko prijíma rady od rodičov a potrebuje usmernenie od tretej strany. Ale, samozrejme, aj smerom ku kmotrovcom. Ak kráčajú mimo, ak neodovzdávajú svojmu dieťaťu vieru, náboženský život, tak krstní rodičia sú tí, ktorí majú s láskou napomenúť: „Inak ste sľubovali pri krste.“ Ak to nedokážu, ak im to je ľahostajné, aké je to priateľstvo? Aká je to priateľská láska?
Ale najviac sa, samozrejme, napomínanie ako prejav lásky objavuje v rodine. Už v biblickej Knihe Prísloví sa hovorí: „Karhaj svojho syna a dožičí ti pokojného života a poskytne slasť tvojej duši“ (Prís 29,17) . Alebo známe slovenské príslovie:
„Ohýbaj ma, mamko, pokiaľ som ja Janko.“
O potrebe napomínania pri výchove, myslím, nikto nepochybuje – okrem detí, ktoré sú napomínané. Aj keď i ony časom
pochopia, že to bolo potrebné, a rodičom budú za to veľmi vďačné, že ich včas usmernili. Niekedy však my dospelí máme
problém napomínať, nevieme, ako na to, či už rodičia, učitelia, vychovávatelia, alebo aj my kňazi. Preto sa musíme učiť
napomínať. Jednak v zmysle miery – aby sme nepreháňali, jednak v zmysle spôsobu – ako na to.
Také malé know-how napomínania pochádza od nástupcu sv. Don Bosca, ktorý sa veľmi zaslúžil o výchovu mladého človeka. Volá sa Desatoro Dona Ruu o napomínaní. V krátkosti by som vám ho priblížil:
1. Opakuj veľmi často to isté upozornenie chybujúcemu, pretože nikto sa nestane dokonalým naraz. Opakovať nie ako
prejav netrpezlivosti – kedy už budeš taký ako máš byť, ale ako prejav trpezlivosti s chybou dieťaťa.
2. Prv, ako začneš konať, musíš zistiť s najväčšou presnosťou, či pochybenie vôbec existuje a aj jeho rozsah.
3. Čakaj na vhodnú chvíľu. Nie hneď! To je hnev, nie napomínanie ako prejav lásky.
4. Hovor bez vášnivosti, s pokojom.
5. Počúvaj s veľkým záujmom obranu a vysvetlenie chybujúceho.
6. Prispôsob dialóg jeho povahe. Aby chápal, čo chceš povedať.
7. Nikdy nepokoruj previnilého. To by bola tvoja pýcha. A pýcha nie je láska.
8. Zachovaj najprísnejšie mlčanie o poklesku. Nemyslím, že by rodičia navzájom nemali hovoriť o problémoch svojich
detí, ale veľmi často treba mlčať i pred partnerom. O druhých ľuďoch či deťoch ani nehovorím.
9. K chybujúcemu zachovaj rovnakú lásku a dôveru ako pred chybou. Je to jedna z najťažších vecí, ale aj najpovzbudzujúcejších.
10. Pochvala je ako balzam na poklesok. Samozrejme, nie za chybu – ale ukáž, že okrem chyby vnímaš aj to dobré, čo
urobil, jeho pekné stránky.
Sme na začiatku školského roka. Čo keby sme sa počas neho aj my dospelí viac učili. Myslím, že predmet „napomínanie
ako prejav lásky“ totiž nikto z nás nezvláda na jednotku. Učme sa napomínať. Učme sa skutočnej láske.
Peter Švec, farár
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Základná škola Čierne - Ústredie
Školský rok 2016 / 2017 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 školy
Počet všetkých tried ZŠ spolu :
10
- z toho 1.- 4. ročník
5
5.- 9. ročník
5
Počet všetkých žiakov ZŠ spolu:
213
- z toho 1.- 4. ročník
97
5.- 9. ročník
116
Počet špeciálnych tried / počet žiakov
0
Počet oddelení ŠKD / počet žiakov
1/ 29
Počet začlenených žiakov v bežných trie6
dach
Prospech žiakov za 1. polrok
Prospelo - 210 žiakov
Neprospeli – 3 žiaci
Neklasifikovaní – 0 žiakov
Žiaci so ŠVVP – prospeli – 6, neprospeli - 0
Prospelo s vyznamenaním:
89 žiakov
Prospelo veľmi dobre:
45 žiakov
II. polrok
Prospelo - 213 žiakov, Neprospeli – 0, Neklasifikovaní – 0 žiakov
Prospelo s vyznamenaním: 91 žiakov – samé jednotky 64 žiakov
Prospelo veľmi dobre:
37 žiakov
Žiaci so ŠVVP – prospeli – 6, neprospeli - 0
Dochádzka žiakov
V školskom roku 2016/2017 bolo vymeškaných:
Vymeškané hodiny
Ospravedlnených
Neospravedlnených
Priemer na žiaka ospr. Neospr.
I. polrok
6573

6573
30,9

0
0

8847

8847
43,52

0
0

II.polrok

Údaje o prijatých žiakoch na stredné školy
V školskom roku 2016 / 2017 podali zákonní zástupcovia žiakov
58 prihlášok na stredné školy a učilištia za 9. ročník. Deväť rokov
školskej dochádzky splnilo 30 žiakov deviateho ročníka.
Všetkých 30 žiakov bolo umiestnených na prihlásené stredné
školy v prvom kole prijímacieho konania.

30
Počet žiakov 9. ročníka spolu:
0
z toho neumiestnených :
4
z toho prijatých na gymnáziá :
7
na SPŠ:
17
na SOŠ :
2
na SZŠ:
Počet žiakov končiacich v nižších ročníkoch
0
spolu:
0
z toho neumiestnených :
Výsledky externých meraní
Testovanie 9/2017 – apríl 2017
Názov
Počet žiakov
Úspešnosť v %
Testovanie SJL
30
61, 2%
Testovanie MATEMATIKA
30
57, 7 %
Celoslovenský priemer SJL
61, 2 %
Celoslovenský priemer MAT
56, 4%
V meraniach sme boli úspešnejší oproti národnému priemeru v
matematike o 1,3 %.
Zo SJL sme dosiahli rovnaký výsledok, ako bol celoslovenský
priemer.
Testovanie 5/2016 – november 2016
Názov
Počet žiakov
Úspešnosť v %
Testovanie SJL
22
63, 6%
Testovanie MATEMATIKA
22
62,3 %
Celoslovenský priemer SJL
0,5 %
Celoslovenský priemer MAT
7,2 %
V obidvoch meraniach sme boli úspešnejší oproti národnému
priemeru. Zo SJL o 0,5 % a z matematiky o 7,2 %.
Prehľad výsledkov súťaží, olympiád, aktivít žiakov a učiteľov
September 2016
• Dni voľby povolania– žiaci 9. ročníka
• Exkurzia Spišský hrad a Levoča /7. – 9. ročník/
Október 2016
• Exkurzia Budatínsky hrad + Múzeum dopravy Rajecké Teplice / 5. – 6. ročník/
• Exkurzia hvezdáreň KNM /5. a 4. roč. /
• Vystúpenie na OÚ pre dôchodcov /žiaci 6. ročníka p. Oškrobaná/
• Školské dni športu - ABC futbalistu /okresná súťaž v žonglovaní s loptou/ - 2. miesto, J. Teplan - VII. A (pripravoval
Mgr. Daniel Drastich)
• Divadelné predstavenie v anglickom jazyku DK Čadca / 4. a
6.ročník/
November 2016
• Rozprávkový večer Ľ.Podjavorinskej
• Vystúpenie pri pamätníku 1. sv. vojny
• Burza SŠ /žiaci 9. roč./
• Testovanie 5 - 2016
• Astrostop – astronomická súťaž - M.Cyprich, IX.A - 3. miesto
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(pripravovala Mgr. Eva Gábrišová)
December 2016
• Matematická olympiáda – školské kolo
• Školské dni športu - ABC futbalistu /okresná súťaž v žonglovaní s loptou/ - 1. miesto, M. Teplan - VIII. A, J. Teplan 2.
miesto, 3. miesto N. Štefániková (pripravoval Mgr. Daniel
Drastich)
• Pytagoriáda – školské kolo
• Technická olympiáda /V. Stráňavová – úsp.riešiteľ okr. kola –
pripravovala – Mgr. Gábrišová/
• Do školy prišiel Mikuláš so sprievodom a s darčekmi od
ZRPŠ
• Vianočné tvorivé dielne
• Mikulášsky turnaj v minifutbale chlapcov - SOŠ Krásno nad
Kysucou – 2. miesto, najlepší brankár turnaja – M. Teplan VIII. A
• Ročníková súťaž – čítanie s porozumením v AJ 5. – 9. roč. /
p. Kužmová/
• Čaro Vianoc /okresná súťaž v tvorení betlehemov – 1. miesto
S. Bednárová, H. Belešová IX. A, 3. miesto - S. Najdeková V. A (pripravovala Mgr. Ivana Nekorancová)
• Vianoce v Kericu – besedy v ANJ s dobrovoľníkmi z rôznych
krajín/žiaci VIII. A triedy/
• Vianočná besiedka
Január 2017
• Novoročný turnaj v hokejbale /CVČ Čadca/ - 2. miesto –
HBK Čierne /hokejbalový krúžok/
• Prednáška šikana a domáce násilie – vzdelávací projekt
Náruč – žiaci 8. a 9. roč. /zabez. A. Sulková/
• Matematická olympiáda- okresné kolo súťaže: 2. miesto A.
Hajtmanová - V. A a A. Nekoranec – úspešný riešiteľ (pripravovala Ing. Oškrobaná)
Február 2017
• Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy
• Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo súťaže v prednese
poézie a prózy –1. miesto L. Haladejová, 3. A a 3. miesto
S. Najdeková, 5.A (pripravovala Mgr. Anna Pagáčová)
• Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy –2. miesto L. Haladejová, 3. A (pripravovala
Mgr. Anna Pagáčová)
• Dejepisná olympiáda – úspešný riešiteľ okresného kola
M. Cyprich - IX. A
• (pripravoval Mgr. Daniel Drastich)
• Lyžiarsky výcvik Oščadnica Veľká Rača /žiaci 7.A /
• Večerné pozorovanie – Kysucká hvezdáreň – členovia astronomického krúžku
• Obecný karneval
Marec 2017
• Veľkonočné tvorivé dielne
• Beseda o živote v Afrike ( dobrovoľník p.Polák z Čadce )
• Marec MESIAC KNIHY – návšteva obecnej knižnice / žiaci 2.
až 5. roč./
• Svetový deň vody – celoškolská propagačná akcia zameraná
na ochranu vody a vodných zdrojov

školstvo

• Chemická olympiáda – okresné kolo (úspešní riešitelia
M. Cyprich a S. Stehlíková, IX. roč., pripravovala Ing. Slávka
Jurčíková)
• Okresné kolo matematická Pytagoriáda
- CVČ Čadca
3. miesto Š. Sloviak, 3. A (pripravovala A. Časnochová)
• „Čo vieš o hviezdach?“ – M. Cyprich IX.A - 2. miesto v okresnom kole a úspešný riešiteľ krajského kola celoštátnej súťaže
(pripravovala Mgr. Eva Gábrišová)
Apríl 2017
• Testovanie 9 2017 /9.A/
• Divadelné predstavenie v anglickom jazyku AROUND THE
WORLD /Divadelné centrum Martin – žiaci 1. až 9. roč./ v KD
Čierne
• Okresné kolo vo futbale dievčat– 2. miesto - mladšie dievčatá
• Okresné kolo matematickej olympiády - CVČ Čadca
• Úspešní riešitelia: 1. miesto: Viktória Stráňavová - VIII. A
4.miesto: František Findura - VII. A (pripravovala Ing. Marta
Oškrobaná)
• DEŇ ZEME – upratovanie okolia školy, brehov Čierňanky,
hromadný zber papiera, batérií, vrchnákov z PET fliaš, starých elektrospotrebičov, liečivých rastlín ... /žiaci ZŠ/
• Cezpoľný beh – okresné kolo – 1. miesto chlapci
• Cezpoľný beh – krajské kolo – 7. miesto chlapci – pripravoval
Mgr. Ján Holák
• Protidrogový vlak v Čadci / 9.A/
Máj 2017
• Škola v prírode Terchová /žiaci 3. a 4. roč./
• Slovenské dni športu – majstrovstvá Slovenska – ABC futbalistu – 3. miesto M. Teplan ,VIII. A (pripravoval Mgr. Daniel
Drastich)
• Medzinárodný šachový turnaj OÚ Čierne – / dievčatá do 15 r.
-E. Cyprichová, VII.A – 3. miesto/
• Exkurzia s výukou SOŠ Krásno nad Kysucou /žiaci VIII. A/
• Fatálny alkoholový syndróm – prednáška spojená s besedou
/ žiaci IX. A, VIII. A/
• Prevencia šikany 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 –2. miesto – chlapci
• Okresné kolo v atletike jednotlivci –1. miesto – diaľka a 60 m
beh – J. Krišťak, IX. roč., 300 m J.Teplan, 1000 m beh 1. miesto R. Kubica, obaja VIII. roč.
• Krajské kolo v atletike jednotlivci –2. miesto J. Teplan - beh
300m, 3. miesto R. Kubica - beh 1000m a 6. miesto J. Krišťak
- skok do diaľky – pripravoval Mgr. J. Holák
• Futbalový turnaj Triangel Skalité – 1. miesto starší žiaci
Jún 2017
• Škola v prírode Terchová /žiaci 3. a 4. roč./
• Plavecký výcvik /žiaci 4. roč./
• Exkurzia ČOV v Čadci, tvorivé dielne – včelárstvo Kysucké
múzeum /žiaci VI. A/
• Športová olympiáda k MDD pre žiakov ZŠ Čierne - Ústredie
• Zdravá výživa – prednáška pre žiakov 8. roč.
• ÚPSVaR Čadca – voľba povolania /VIII. A/

ČAS

str.8

• 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, Mgr. Milan Majchrák – Pekárne Čadca,
Ing. Ivan Cyprich, Ing. František Kužma
Krúžky na ZŠ Čierne - Ústredie v školskom roku 2016/17
Názov krúžku
vedúci
1. Futbalový- mladší žiaci
p. Holák
2. Šikovné ruky + varenie
p. Pagáčová
3. Ekologický + pohyb.hry
p. B. Časnochová
4. Astronomický
p. Gábrišová
5. Divadelno - tanečný
p. Pagáčová
6. Urob si sám
p. Vyšlan
7. Futbalový
p. Drastich
8.Futbalový - prípravka
p. Holák
9. Zábavná matematika
p. Oškrobaná
10. Anglický jazyk pre najm.
p. Kužmová
11. Literárny
p. Drastich
12. Hokejbal
sl. Mariňáková
13. Futbal – starší žiaci
p. Drastich
14. Spev ma baví
p. Kubicová
15. Hra na gitare
p. Kullová
16. Hravá angličtina
p. Kužmová
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17. Pod lupou
p. Nekorancová
Celkový počet žiakov zapojených do krúžkovej činnosti prostredníctvom vzdelávacích poukazov: 193
Materiálno-technické podmienky
V školskom roku škola zakúpila učebné pomôcky za 1807 €
(skrinky na výpočtovú techniku). Z 2 % daní sa zakúpili pomôcky
pre kabinet TV v hodnote 600 € - florbalové hokejky, bežecké
pomôcky, volejbalové lopty, futbalové lopty, brankársky výstroj
na futbal, siete na bránky multifunkčného ihriska.
Za 4500 € sa zakúpili tri interaktívne tabule – dve do starej školy
a jedna do novej školy. Zasieťovalo sa hokejbalové ihrisko.
V novej školskej budove v počítačovej učebni sa kompletne
vymenili staré počítače za nové – 20 kusov počítačov. V starej
škole sa zriadila PC učebňa 10 kusov počítačov + notebook.
Z finančného daru ZRPŠ sa do učebne zakúpil sieťový disk na
interaktívne vyučovanie v ročníkoch 1. – 3.
O žiakoch našej školy vie aj široká verejnosť, pretože 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 SRDEČNÁ VĎAKA.
Vedenie ZŠ Čierne - Ústredie

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Aj adaptácia má šťastný koniec
Proces nástupu dieťaťa do materskej školy predstavuje na pohľad jednoduchú etapu ľudského života. Mamy, rovnako ako deti,
prežívajú toto odlúčenie ťažko. Mali by sa s tým však čo najskôr
vysporiadať. Čím menej pochybností a neistoty uvidia deti
v očiach rodičov, tým jednoduchšie sa budú novej situácii prispôsobovať. To, akým spôsobom a či sa vôbec vaše dieťa prispôsobí novému prostrediu, závisí od mnohých faktorov. Dôležitú rolu
zohráva vek, povaha dieťatka, jeho osobnosť, ale aj samotní
rodičia. Veľmi dôležitá je kooperácia dieťaťa, rodiča a učiteľa,
aby túto fázu zvládli všetci na výbornú.
Prvé dni v škôlke sú stresujúce
Po nástupe do materskej školy majú učiteľky doslova plné ruky
práce. V tomto období každé dieťa prechádza 3 základnými
vývojovými fázami, pričom každá z nich trvá približne týždeň.
V orientačnej fáze sa dieťa stáva pozorovateľom nového prostredia, ľudí, pravidiel a aktivít, ktorých súčasťou sa stáva. Býva
málo výrečné a kontaktné voči svojmu okoliu a snaží sa spracovať všetky podnety zo svojho okolia. V tomto období sa väčšinou
nechce ani hrať a nechutí mu jesť, nakoľko je vo veľkom strese.
Kontaktná fáza (druhý týždeň) predstavuje obdobie, kedy sa
snaží dieťa o svoje presadenie v kolektíve. Hľadá si svoje miesto
a upútava na seba pozornosť. Všíma si, čo je pre rovesníkov
zaujímavé, a snaží sa získať si ich priazeň. Dieťa je komunikatívnejšie, hravejšie, no stále veľmi vyčerpané zo spracúvania
nových podnetov. Musí si zvykať na nové povahy spolužiakov,
zvládať riešenia konfliktov pod vedením učiteľky.

V prítomnosti rodičov môže byť plačlivejšie a pôsobiť nevyrovnane.
Tretí týždeň sa prekrýva s poslednou fázou upokojenia. Dieťa
sa stáva vyrovnanejšie, je menej plačlivé a chápe pravidlá materskej školy. Prejavuje svoju náklonnosť, napodobňuje iné deti
a prehlbuje priateľstvá. Priestory škôlky sú pre neho známe
a upokojenie umožňuje štandardné stravovanie. Kto prežil nástup svojich detí do škôlky, vie, že každé to prežívalo úplne inak.
Nestanovujte si preto žiadny limit a neporovnávajte vaše dieťa
s inými. Pamätajte, že každé dieťa je jedinečné a má iné povahové črty. Nakoniec si však zvykne a vy budete mať radosť, že
ste ho podporovali, ako ste vedeli.

Materská škola Čierne - Vyšný koniec víťazom
2. ročníka PANTHERS CUP JUNIOR 2017
Naša materská škola sa zapojila do prvého ročníka Panthers cup
junior 2016 v Rakovej, kde naše deti bodovali a získali prvé
miesto. Tento rok sa konal 2. ročník vo Svrčinovci a naše deti
opäť vyhrali. Putovný pohár sa teda len po roku previezol v autobuse a znova stojí na svojom čestnom mieste. 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 deti občerstvenie a na
záver sa uskutočnilo vyhodnotenie s odmenami. Deti dostali
okrem putovného pohára i krásne zlaté medaily. Ďakujeme organizátorovi pánovi N. Chovancovi a tešíme sa z víťazstva.
Kolektív MŠ Čierne - Vyšný koniec
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kultúra a šport

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch jún - september 2017
29. jún - PACI PAC v Čiernom
Vo štvrtok 29.6.2017 navštívila náš kultúrny dom populárna dvojica
PACI PAC. Svojím vystúpením potešili hlavne deti predškolského
veku. Deti si zatlieskali do rytmu pesničky ŤAPI ŤAP, povozili sa na
vláčiku, zaskákali ako opica, naučili sa počítať od 1 do 10, zaspievali
si spoločne PEC NÁM SPADLA, zasúťažili s pesničkou
DOKOLEČKA DOKOLA. Na javisku sa zjavili aj vodník Ferko,
papagáj a prasiatko.

som, že deti mali k sebe postupne čoraz bližšie. Aj týmto
programom sme chceli ukázať, že hoci sme samostatné národy
s rozdielnymi jazykmi, máme k sebe bližšie, ako by sa na prvý
pohľad mohlo zdať. Sme najbližší susedia, patríme k sebe,“
zdôrazňuje Bobulová posolstvo tábora.

2. júl - Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla

V jednom z príhovorov na záver zaznelo, že toto podujatie je
o hraniciach, ktoré nerozdeľujú, ale spájajú. Jednu z takýchto hraníc
predstavovala podľa hlavnej organizátorky spočiatku aj jazyková
bariéra, s ktorou si však zúčastnení hravo poradili: „Zo začiatku si
deti nerozumeli, preto sme po celej škole vyvesili kartičky so slovami
ako ďakujem, ahoj, výlet či hrad vo všetkých troch jazykoch.
Samozrejme, ako prvé sa navzájom naučili niektoré menej vhodné
slová, včas sme ich však zastavili.“

V tento deň sa pri príležitosti sviatku patrónov Kostola sv. Petra
a Pavla konala slávnostná svätá omša spojená s kultúrnym
vystúpením miestnych mažoretiek TINA a domácej FSk OZVENA.
Veľkou udalosťou bolo i vysvätenie novej 12 - bytovej jednotky na
Vyšnom konci (bývalého kultúrneho domu), ktorá bola dokončená a
odovzdaná do užívania 1.7.2017.

Dobrý kolektív sa v tábore na Trojmedzí podarí každoročne vytvoriť
nielen medzi deťmi, ale aj medzi ich vedúcimi. Okrem spomínanej
Ivety Bobulovej zastupovala slovenskú stranu dvojica Izabela
Bobulová – Jozef Šulgan. Jediný muž v ženskom kolektíve bol na
tejto akcii prvýkrát v roku 2010 ešte ako účastník. O sedem rokov
neskôr už plnil zodpovednejšie úlohy.

8. júl

„Atmosféra, duch toho tábora je stále ten istý. Ale teraz ako vedúci
si to väčšmi užívam. Aj keď, vtedy som sa o čosi viac vyspal. Teraz
som po nociach dával na deti pozor a zaháňal ich do postelí,“ smeje
sa Šulgan. Na účastníkov tábora, či už z radov detí, alebo vedúcich,
nachádza len slová chvály: „S mojou kolegyňou sa mi
spolupracovalo výborne, stále sme sa mali o čom rozprávať. Avšak
nielen my, vedúci zo Slovenska, ale všetci, čo sme tu boli, sme si
dobre porozumeli.“

Účinkovali: Adriana Pešinová, Mário Praženec, Peter Štenda, Matúš
Buch

8.7.2017 sa uskutočnil už XVI. ročník spartakiády v Skoczowe.
Organizátorom sa podarilo vtipne zostaviť sedem súťažných úloh
pre dospelých i deti. Tradične sa tu zišli celé rodiny a nemohli
chýbať ani zástupcovia našej obce Čierne, ktorí si vybojovali pekné
9.miesto.
10. – 17. júl - 13. ročník medzinárodného detského tábora na
Trojmedzí sa niesol v duchu hesla: „Sme tí, čo spájajú.“
Letné obdobie je každoročne plné rôznych detských táborov.
V Čiernom sa už po trinásty raz jeden taký konal, vo viacerých
smeroch je však špecifický.
Účastníci totiž pochádzajú z troch krajín, z Českej republiky, Poľska
a Slovenska. Navyše, na medzinárodný detský tábor na Trojmedzí
chodia deti zo škôl z poľskej gminy Istebnej, z českého Združenia
obcí Jablunkovska a zo slovenskej obce Čierne za odmenu.
„Pre deti, ktoré sú tu, je to akoby darček za ich výborný prospech
alebo za reprezentáciu školy v športových či vedomostných
súťažiach. Okrem poistenia si nehradia nič iné,“ hovorí Iveta
Bobulová, jedna z vedúcich tábora a zároveň hlavná organizátorka
13. ročníka, ktorý sa počas júla uskutočnil v Čiernom.
Štyridsaťpäť detí z troch krajín spolu strávilo osem dní naplnených
až po okraj. Bobulová priznáva, že každým rokom je čoraz ťažšie
prísť s niečím novým. Tentoraz na účastníkov čakali výlety po okolí,
prehliadka čierňanských sakrálnych pamiatok, Oravského hradu,
Žiliny, Slanického ostrova, tradičný krst táborníka, množstvo
športových súťaží či rôznych akcií, ktoré mali zdôrazniť motto tohto
ročníka. To znelo: „Sme tí, čo spájajú.“
V jeho duchu sa niesol aj záverečný program, ktorý si táborníci
pripravili pre zástupcov jednotlivých obcí, škôl a krajín. „Vnímala

Zaujímalo nás, či si rovnako dobre rozumel aj s deťmi. Priznáva, že
ho vnímali trošku inak ako jeho kolegyne: „Decká sa s niektorými
vecami hanbili ísť za babami, preto to riešili so mnou. Vyskytli sa
problémy, ktoré sa k nim ani nedostali, riešil som ich iba ja. Bolo
však úžasné sledovať, ako sa postupne vybudoval kolektív, hoci na
začiatku boli deti trošku nesmelé, oťukávali sa. Napokon sa tu
vytvorili priateľstvá medzi všetkými. Tento tábor je práve tým
špecifický. Posolstvom, že máme s ostatnými krajinami držať
pokope.“
Mgr. Dominika Mariňáková
27. júl – 6. august - Amatérske ťahy štetcom Dominika Tatarku
Výstava obrazov v sále Kultúrneho domu Čierne
„V mysli máte svoje sny – realizujte ich a podporujte v ich plnení aj
ostatných.“
Toto sú krásne slová amatérskeho umelca - maliara Dominika
Tatarku (†26) z Čierneho, ktorý tragicky zahynul začiatkom tohto
roka. Napriek tomu sa jeho rodičia rozhodli splniť mu dlhoročný sen,
ktorý nestihol zrealizovať – uskutočniť výstavu Dominikovej
začínajúcej tvorby, čo je viac ako 40 obrazov. Tak sa v priestoroch
Kultúrneho domu v Čiernom vo štvrtok 27. júla 2017 o 15. hodine
uskutočnila vernisáž výstavy Amatérske ťahy štetcom Dominika
Tatarku.
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V živote človeka existuje asi len málo chvíľ a okamihov, kedy sa
v ňom nahromadí toľko rôznych pocitov, až je z toho zmätený.
Zmiešané pocity, áno, tak sa to nazýva, ale iné je o nich
každodenne počúvať a iné je zažiť ich skutočne. Kultúrny dom,
v ktorom prebiehala vernisáž výstavy Amatérske ťahy štetcom
Dominika Tatarku, sa stal presne tým miestom, kde ste toto mohli
zažiť.
Cítiť obrovskú lásku a silu Dominikových rodičov – Jaroslava
a Magdalény, že aj napriek bolesti, akú si dokáže predstaviť len
človek, ktorý prišiel o dieťa, dokázali splniť sen svojmu synovi.
Obdiv voči talentu mladého umelca, tvoriaceho v tichosti
a skromnosti svojej izby. Smútok z toho, že Dominikovi nebolo
dopriate viac času, aby jeden zo svojich najväčších snov mohol
uskutočniť sám.
Pýchu a hrdosť, že náš syn, brat, kamarát, najlepší priateľ dokázal
za svoj krátky život tak veľa...
„Spolu s manželkou sme pozorovali, že Dominika maľovanie baví,
kúpili sme mu stojan, plátno a farby. Pri pomyslení na to, koľko
mladých ľudí dnes zabíja čas pri počítači, sme sa rozhodli ho
v záľube naplno podporovať,“ hovorí otec Jaroslav Tatarka. Podľa
jeho slov bola práve podpora najbližších a nadšenie, povzbudenie
v Dominikových myšlienkach a srdci tým motorom, ktorý ho hnal
dopredu a dával mu silu zdokonaľovať sa. Aj napriek tomu, že
nemal žiadneho mentora alebo kurátora, ktorý by ho usmerňoval,
bol nastavený v živote tak, že chcel niečo dokázať. Svoje umelecké
nadanie mal v pláne rozvíjať v poľskom Krakove... Nestihol...
Dominik Tatarka si popri učiteľskom zamestnaní privyrábal ako
taxikár. „Viezol všelijakých ľudí – opitých, agresívnych, ale
i utrápených a nešťastných. Možno aj o tom je obraz Život je boj.
Dominik sa ich snažil aspoň slovami v ich situácii utešiť a podporiť.
Mal dobré srdce a talent od Boha,“ spomína otec.
Úchvatné obrazy amatérskeho umelca pútajú pohľady svojou
jednoduchosťou, ale pod ňou sa ukrývajú veľké poklady. Dominikov
pohľad na svetské udalosti, ľudské trápenia, zápasy, ale i radosti
a lásky... Zmes všetkého zhmotnená štetcom a farbami... „Veľa ľudí
má krásne myšlienky, ale len málokto vie tie myšlienky dať do
reality, aby výsledný efekt iných potešil, povzbudil a motivoval.“
Štvrtkovú vernisáž moderoval zástupca starostu Ján Ďurica.
Prítomným obdivovateľom umelca sa prihovoril aj starosta obce
Čierne Pavol Gomola, ktorý vo svojom prejave takisto vyzdvihol
hrdosť obce na talentovaného mladého muža. Spevom a hrou na
gitare spríjemnila akciu speváčka Dominika Moravcová.
„Dominik mal veľmi veľké a dobré srdce. Bol vždy ochotný pomôcť,
aj napriek únave po 24-hodinovej službe nepovedal nie. Snaž sa
pomáhať každému, takto sme ho vychovávali. Nielen jeho, ale aj
našich synov Patrika a Frederika. Sú úžasní,“ hovorí mama
Magdalénka.
V mene rodičov sa chcem poďakovať za organizáciu výstavy Ivete
Bobulovej, starostovi obce Pavlovi Gomolovi, obecnému
zastupiteľstvu za podporu a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o splnenie sna Dominika Tatarku.
Dominik svoj krátky život prežil naplno a dokázal to, o čom mnohí
len bojazlivo snívajú. Jeho odkaz je jasný – nebojte sa žiť svoje
sny...
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Citát amerického spisovateľa Roberta Fulgmuma: „Ticho je vždy
súčasťou krásnej hudby. Ticho je vždy súčasťou krásneho umenia.
Ticho je vždy súčasťou krásneho života.“
Bc. Janka Jurgová
(Príspevok bol uverejnený v týždenníku Kysucký večerník)
5. – 6. august - Čierňanské hodové slávnosti, Festival
slovensko-poľskej vzájomnosti
26.august - IX. ročník spoločného duchovného stretnutia troch
krajín na Trojmedzí
2. september
2.9.2017 sa konala Olympiáda partnerských obcí vo Vendryně, kde
nechýbalo ani zastúpenie z našej obce Čierne. Program bol veľmi
bohatý a zábavný. Súťažné družstvá súťažili v netradičných
disciplínach ako napríklad - hľadanie strateného pokladu, hod
delovou guľou, vykúpenie morskej panny, prieskum ostrova
pokladov s kompasom, ktorý neukazuje sever, posledná plavba
čiernej perly, prekvapenie pre starostov a mnohé iné. Na záver
olympiády bolo každé družstvo obdarované pohárom a pamätným
listom. Podujatie bolo spestrené atrakciami pre deti a večernou
tanečnou zábavou.

Pripravujeme
-

-

-

uvítanie novorodeniatok,
stretnutie dôchodcov,
výročie ukončenia 1. svetovej vojny – pietny akt
kladenia vencov a kytíc pri Pamätníku padlých v 1. sv.
vojne
výtvarné súťaže a výstavy,
mikulášska párty s divadelným vystúpením pre deti a ich
rodičov, diskotékou, balíčkom od sv. Mikuláša
a rozsvietením stromčeka,
Vianočná koleda III,
spoločné uvítanie nového roka s ohňostrojom a
kultúrnym vystúpením pri Kostole sv. Ignáca, Silvester
na Trojmedzí...

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).
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Obecná knižnica v Čiernom
„Knihy sú nemí učitelia.“
Aulus Gellius (125 – 180), rímsky spisovateľ
OTVÁRACE HODINY:
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 €

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom, exkurzie,
besedy, súťaže, vyhodnotenie zábavno – vedomostnej súťaže
Kolotoč pre žiakov základných škôl jún – september 2017
13.6.2017 - 31. kolo Kolotoča

Slnko a školské výlety urobili svoje. Tentoraz vás súťažilo
devätnásť. Vylosovaní víťazi tohto kola boli: Mário Vojčiniak, 6.B
a Sofia Koperová, 3.A – ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec.
20.6.2017 - 32. kolo Kolotoča

V predposlednom kole našej súťažnej hry, tentoraz hádankovej,
zvíťazili sestry s plným počtom bodov: Sofia Koperová, 3.A
a Viktória Koperová zo 6. A ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec.
Súťažilo vás šestnásť.
27.6.2017 - 33. kolo Kolotoča

Posledné kolo v tomto školskom roku vás čakalo v utorok
27. júna 2017.
Neuveriteľné, ako rýchlo nám školský rok ubehol. Tridsaťtri
súťažných kôl bolo pripravených na tento školský rok, spolu 660
otázok.
Je to už tak, všetko má svoj koniec – aj náš Kolotoč.
V poslednom kole sa podarilo zvíťaziť Karolíne Krčmárikovej
z 3.A a Sofii Koperovej zo 6.A, obe zo ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný
koniec. Súťažilo vás 14.
Zábavno - vedomostnú súťaž Kolotoč v školskom roku 2017/18
vynecháme a zameriame sa na prednášky a stretnutia so
zaujímavými ľuďmi.

Pripravujeme:
-

-

nové knižné tituly, časopisy pre svojich čitateľov, ktoré
si môžete vypožičať: Kysuce, Život, Nový čas Bývanie,
Rebrík, Zornička, Včielka, Fifík, Kamarát,
exkurzie, besedy, prednášky...

Nové knihy v Obecnej knižnici v Čiernom
Od minulého čísla Obecná knižnica v Čiernom zverejňuje
zakúpené nové knižné tituly do našej knižnice, preto
pokračujeme:
Krásna literatúra pre deti a mládež:
- Stoličný, P.: Dobrý deň, opica
- Majchráková, S.: Vodník Čľupko
- Havranová, I.: Havkáči z našej ulice
- Hlavatá, D.: Zvedavé rozprávky
- Šebesta, J.: Venussha (Ťažký týždeň)
- Hore, R.: Určuj čas
- Hlavatá, D.: Ako sa Berta a Oskar nezmestili do kože
- Janovic, T.: Dínom – dánom
- Ivaničková, M.: S troma psami za pätami
Náučná literatúra pre deti a mládež:

- McMillan, B.: Deň v živote tela
Beletria pre dospelých:
- Dedinská, E.: Dievčatko s modrými očami
- Hlavatá, D.: Obžalovaná, seďte!
- Gahérová, L.: Žiadne pravidlá
- Stall, S.: Ako psy menili svet
Náučná literatúra pre dospelých

- Kubica, P.: KomuNICKuj
- Haskew, M. E.: Zbrane druhej svetovej vojny
- Kollár, D.: Od hradu k hradu
Všetkým deťom a študentom prajem úspešný školský rok
2017/18, ostatným čitateľom pevné zdravie a ostrý zrak (aby sa
vám dalo dobre čítať).
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v Čiernom
Kontakt: 041/ 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk
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Triumf ŠK Čierne na domácom turnaji bol zároveň víťaznou rozlúčkou Jozefa
Privarčáka
K bohatému turnajovému programu počas futbalového leta sme
prispeli aj v Čiernom. Pri príležitosti 83. výročia založenia
športového klubu jeho predstavitelia zorganizovali futbalový
turnaj, ktorý bol pre zúčastnené tímy zároveň previerkou ich sily
pred blížiacou sa sezónou.
Okrem našich futbalistov sa na podujatí predstavil aj víťaz
z minulého roku FK Čadca B – Horelica, TJ Kysučan Korňa
a český zástupca FK Slávia Orlová - Lutyně. Domáci hráči sa
o postup do finále pobili s čadčianskym tímom a po pomerne
jednoznačnom výsledku 5:2 sa stali prvým postupujúcim. Ich
súper vzišiel z vyrovnaného zápasu Korne s Orlovou-Lutyně, po
ktorom sa vďaka presnejšej muške počas penaltového rozstrelu
tešili českí hráči.
Futbalisti Korne sa na tomto turnaji museli cítiť ako pri tréningu
pokutových kopov. Aj stretnutie o bronzovú priečku totiž dospelo
až k rozuzleniu zo značky bieleho bodu a opäť sa tešil ich
protivník. FK Čadca B – Horelica si tentoraz z Čierneho odniesla
pohár za tretie miesto, česť Korne hájil Ján Hrtús, ktorý bol
vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja.
Hráčsku kariéru mení za trénerskú
Posledný duel dňa sa už po štvrťhodinke hry dočkal prerušenia.
Dôvodom bolo striedanie Jozefa Privarčáka, ktorý vo finále
turnaja odohral svoje posledné minúty a následne ukončil
aktívnu hráčsku kariéru. Tento krok však pre znalých nebol až
takým prekvapením, už počas sezóny bolo Privarčáka vidieť
častejšie na trénerskej lavičke ako v drese na ihrisku.
„Roky pribúdajú. Videl som, že sú tu mladí, ktorí sú odo mňa
lepší a treba im dať priestor. Piata liga je kvalitná súťaž a myslím
si, že som viac potrebný na lavičke než na ihrisku. Keď človek
hrá, vidí to inak, ako keď stojí za čiarou. Z lavičky lepšie
zareaguje, keď nastanú nejaké dôležité momenty. Aj preto som
sa rozhodol zavesiť kopačky na klinec,“ uviedol lúčiaci sa hráč
na margo svojho odchodu.

Ten sa však týka iba aktívneho hráčskeho pôsobenia, pri
čierňanskom futbale Privarčák ostáva: „Dohodli sme sa
s vedením klubu, že zostanem pri mužstve ako tréner. Teším sa

z toho, pretože sme dobrá partia, hrajú tu super chalani a je
radosť ich trénovať.“
Cesta do futbalového sveta začala v Čiernom
Jozef Privarčák pôsobil v ŠK Čierne ostatných osem sezón. Tu
zažil v detstve aj prvé dotyky s loptou, čoskoro však prestúpil do
Čadce a následne okúsil i vyššie súťaže v Kysuckom Lieskovci,
Púchove, Dunajskej Strede či v rakúskom Kirchbergu.
Rád spomína najmä na pôsobenie vo vtedajšom Matadore
Púchov, s ktorým sa mu v roku 2000 poradilo postúpiť do
najvyššej futbalovej súťaže: „Nezabudnuteľné momenty kariéry
boli určite postupy. Najmä ten, ktorý sme vybojovali s Púchovom.
Stretol som sa tam s kvalitnými futbalistami, doteraz sme
v kontakte, stretávame sa. To je asi také jadro mojej kariéry.“
Produktívny Birtus chválil partiu
Čierňania mali teda o motiváciu navyše, každý z nich chcel, aby
rozlúčka ich spoluhráča prebehla vo víťaznej atmosfére. Dokázali
to aj v súboji o celkový triumf na turnaji, keď po prvom polčase
viedli už 3:0. Veľkú zásluhu na víťazstve mal jeden z najlepších
hráčov podujatia Marcel Birtus. V dvoch zápasoch dal dovedna
štyri góly, na ďalšie prihrával a okrem toho vypracoval viacero
streleckých príležitostí pre seba i svojich kolegov.
„Dnes to bolo super. Mali sme dobrú celú sezónu, je tu silný
mančaft, aj preto to dnes, rovnako ako počas jari, sypalo. Ja síce
už v tíme nepatrím medzi najmladších, ale zas, ani medzi tých
najstarších. Je však škoda, že tu nie je viac mladých futbalistov.
Doba je taká, že chalanom sa nechce hrať futbal, a preto
kupujeme hráčov, ktorí sem potom musia dochádzať na tréningy,
a je to celé o čosi ťažšie,“ povedal čierňanský strelec.
Česi spokojní s druhým miestom aj s organizáciou turnaja
Na konci turnaja chválil Jozef Privarčák najmä súdržnosť tímu
a kolektívne poňatie hry. Podľa neho každý jeden člen celku
prispel k výhre. Jeho náprotivok Martin Velký, tréner FK Slávia
Orlová-Lutyně, zas upozornil najmä na vyspelosť a pripravenosť
domáceho mužstva.
„Čierne má veľmi kvalitný tím, hrali to dobre takticky, technicky aj
fyzicky. My sme tu mali mladých chalanov, väčšina z nich boli
dorastenci, takže ten rozdiel bolo poznať. Prvé stretnutie bolo
z našej strany dobré, rovnako aj prvý polčas finále. Dostali sme
však dva rýchle góly, mladí to následne trošku nezvládli
mentálne a napokon z toho bola prehra o päť gólov. Som však
nadšený z organizácie turnaja, táto akcia splnila naše
očakávania. Bola tu priateľská atmosféra, vyšlo aj počasie. Celé
to bolo parádne zorganizované, za náš tím dávam určite
jednotku.“
1. vyraďovací zápas: ŠK Čierne 5:2 FK Čadca B – Horelica
2. vyraďovací zápas: TJ Kysučan Korňa 2:2 (3:4 pk.) FK Slávia
Orlová-Lutyně
Stretnutie starých pánov: ŠK Čierne 2:5 FK Čadca
O 3. miesto: FK Čadca B – Horelica 5:5 (3:1 pk.) TJ Kysučan
Korňa
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Finále: ŠK Čierne 5:0 FK Slávia Orlová - Lutyně

4. TJ Kysučan Korňa

Konečné umiestnenie:

Individuálne ocenenia:
Najlepší brankár: Ján Hrtús (TJ Kysučan Korňa)
Najlepší hráč: Lukáš Benko (ŠK Čierne)
Najlepší strelec: Pavol Poláček (FK Čadca B – Horelica)

1. ŠK Čierne
2. FK Slávia Orlová-Lutyně
3. FK Čadca B – Horelica

Mgr. Dominika Mariňáková

Skalitský tenisový areál Trojmedzie patril cez víkend tenisovým pohárom
V sobotu 30. 9. 2017 sa uskutočnil prvý ročník tenisového
turnaja štvorhier o putovný pohár Kysuckého trianglu
(preložené zo 16. 9. 2017). V troch vekových kategóriách
bojovalo 9 družstiev zo Skalitého, Čierneho a Svrčinovca
o postup do finálových zápasov. Do finále o 1. až 3. miesto
postúpili družstvá:
Čierne z kategórie do 70 rokov v zložení – Jozef Privarčák (40
rokov) a Patrik Jurga (25 rokov);
Svrčinovec z kategórie do 110 rokov v zložení – Rudolf Cyprich
(53 rokov) a Štefan Cyprich (53 rokov);
Skalité z kategórie nad 110 rokov v zložení – Ľubo Mikula (59
rokov) a Jozef Cerchlan (65 rokov).

Výsledky finálových zápasov:
Skalité – Čierne 2:0 (6:3, 6:3)
Svrčinovec – Čierne 2:1 (2:6, 6:3, 10:8)
Skalité – Svrčinovec 2:0 (6:3, 6:4)
Poradie na prvých troch miestach: 1. Skalité, 2. Svrčinovec,
3. Čierne. Víťazom prvého ročníka o putovný pohár Kysuckého
trianglu sa stalo družstvo Skalitého. Blahoželáme!
Družstvá boli na záver turnaja odmenené peknými pohármi
venovanými starostami obcí Kysuckého trianglu, diplomami
a vecnými cenami venovanými miestnymi sponzormi.
Poďakovanie za úspešný prvý ročník patrí všetkým zúčastneným
hráčom, starostom obcí a miestnym sponzorom.
V nedeľu 1. 10. 2017 v tenisovom areáli Trojmedzie vyvrcholila
celoročná súťaž „Skalitského Davisovho pohára“. V boji
o tretie miesto zvíťazilo družstvo Slovena (Igor Kamenišťák,
Jozef Cerchlan a Ľubo Mikula) nad družstvom Čadca – Žarec
(Vlado Kráľ, Miro Kuzma a Peter Adamica) s výsledkom 2:1.
Finálový zápas medzi družstvom Bombardéri (Branislav Čanecký
zo Skalitého a Jozef Privarčák z Čierneho) a družstvom Čadca –
Nemocnica (Peter Ondrušek a Martin Solík) vyhrala Nemocnica
v pomere 2:1. Blahoželáme! Tenis dnes už nie je len pre
bohatých, kto má chuť a záujem sa tomuto krásnemu športu
venovať, je v tenisovom areáli Trojmedzie Skalité vítaný.
Jaro B.
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Za obdobie júl 2017– september 2017
Manželstvo uzatvorili...
Róbert Rišňovský – Stanislava Liščáková, Ján Majchrák –
Jana Homolová, Jozef Tomek – Beáta Becková, Patrik Strenk
– Adriána Lašová, Milan Valkovič – Jana Škorvánková, Michal
Šnirc – Gabriela Oravcová, Jozef Bazger – Miroslava
Jašurková, Stanislav Choluj – Veronika Jurčagová, Martin
Martiniak – Zuzana Koričárová, Michal Ďurko – Lucia
Šamajová, Ľubomír Golis – Martina Sobolová, Lukáš Gera –
Mgr. Kristína Pagáčová, Tomáš Padych – Mgr. Veronika
Krenželová

Prišli na svet...
Ema
Jačaninová,
Adela
Budošová, Jozef Kužma,
Matúš Jašurek, Šimon Házy,
Dorota Brisudová

Mimo obce:
Ľuboš Cyprich – Ľubomíra Mikulová,
Ján Gavlák – Terézia Mičkechová,
František Kulla – Kristína Ďurašová, Marek Kubica – Miroslava
Cyprichová, Martin Jurga – Ing. Miroslava Jarabicová

Navždy nás opustili...
František Lušňák, Jozef Jašurek, Pavol Putyra, Ignác Priečko,
Ing. Jarmila Jedináková, Verona Grochalová, Marta Padychová,
Anna Višnovská, Mária Michaliková, Verona Mešťanová,
Anna Ganderáková, Katarína Ganderáková, Štefánia Kováčiková,
Pavol Kadela, Marián Krella, Žofia Kubicová
Štatistika
V obci Čierne k dátumu 1. 9. 2017 žije 4391 obyvateľov, z toho 2227 mužov a 2164 žien. V rámci EÚ na 100 mužov pripadá 104,8 žien. Na Slovensku 105,4 žien.
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Medzinárodné plavecké preteky s účasťou dorastenky z Čierneho
6. mája 2017 sa konali plavecké preteky Veľká cena primátora
mesta Trenčín zdravotne znevýhodnenej mládeže a 2. majstrovstvá SR v plávaní mládeže s Downovým syndrómom v Trenčíne.
Pretekov sa zúčastnilo 5 klubov z Českej republiky, jeden z Poľska, jeden z Rakúska a 35 klubov zo Slovenska, spolu 100 pretekárov, z toho 33 žien. Na stupienku víťazov v kategórii dorasteniek si 2. miesto na 50 m a 2. miesto na 100 m vyplávala aj
Miška Oravcová, slečna s Downovým syndrómom, ktorú trénovala sestra Dominika a Jozef Jedinák. Gratulujeme!

Projektová činnosť v obci
Naša obec sa zapojila do viacerých vyhlasovaných grantových
výziev, ktoré sa zameriavajú na rôzne oblasti podpory a na získavanie nenávratných finančných prostriedkov či dotácií.

Druhým realizovaným projektom, ktorý je v súčasnej dobe takmer pri konci, je mikroprojekt s názvom Festival slovenskopoľskej vzájomnosti číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/B/0014.

V súčasnej dobe prebieha realizácia viacerých projektov, mnohé
projektové žiadosti sa nachádzajú v štádiu hodnotenia členov
odborných komisií a na ďalších projektových zámeroch sa pracuje, aby mohli byť podané v rámci budúcich vyhlasovaných výziev.

Realizátormi tohto projektu je naša obec so svojím poľským
cezhraničným partnerom Miejskym centrom kultury Integrator
v Skoczówe. Zmyslom tohto mikroprojektu je zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva u oboch partnerov. Počas jeho
realizácie prebehli viaceré aktivity, ktoré boli zamerané na zachovávanie kultúrneho a prírodného dedičstva u oboch partnerov. Mnohí ste boli priamymi účastníkmi týchto krásnych aktivít a
stretnutí, kde sme vzájomne mali možnosť spoznať prírodné
krásy oboch krajín a tiež bohaté kultúrne dedičstvo, ktoré bolo
objavené, poznané a zachované aj vďaka realizácii tohto mikroprojektu. Naša obec mala možnosť zo získaných prostriedkov
zakúpiť pódium a drevené remeselnícke stánky, ktoré boli použité v súvislosti s realizáciou aktivít mikroprojektu. Mikroprojekt je
spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizovaný v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
V súčasnosti prebieha vyúčtovanie mikroprojektu a následná
kontrola tohto vyúčtovania. Touto cestou chceme ešte raz srdečne poďakovať nášmu cezhraničnému projektovému partnerovi
Miejskemu centru kultury Integrator v Skoczówe na čele s jeho
pani riaditeľkou Juliou Raszka a jej pracovníkom a pracovníčkam, ktorí svojou činnosťou prispeli k zdarnému priebehu realizácie mikroprojektu a taktiež ďakujeme všetkým, ktorí v našej
obci priložili ruku k dielu a tiež prispeli svojou prácou alebo účasťou na krásnych aktivitách tohto mikroprojektu.

Momentálne sú realizované dva projekty. Prvým je projekt
s názvom Stavba cezhraničného komunikačného spojenia
Jaworzynka – Čierne – Skalité, druhá etapa (číslo projektu:
PLSK.02.01.00-24-0013/16). Projekt pozostáva v cestnom prepojení obce Čierne a Gminy Istebna. Zmyslom tohto prepojenia
je docieliť výrazné časové a vzdialenostné skrátenie doterajšej
dopravy z obce Čierne do Gminy Istebna a opačne. V súčasnosti
stále prebieha verejné obstarávanie, v rámci ktorého sa vyberie
zhotoviteľ stavby. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizovaný v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

V neposlednom rade naše poďakovanie patrí členom hodnotiacej
komisie, ktorí schválili tento mikroprojekt a tým umožnili jeho

