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bude vás zaujímať...

Príhovor starostu ...
Vážení občania,
chcem vás informovať a oboznámiť vás o najdôležitejších
investičných prácach, ktoré sa v priebehu uplynulých mesiacov realizovali. Opravujeme a modernizujeme objekty, ktoré
vybudovali predošlé generácie, ale zároveň aj staviame nové.
Minulosť sa tak prelína so súčasnosťou. Teší nás to, pretože
všetky tieto stavebné práce skrášlia našu obec (dedinku).
Chcem preto poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva,
ktorí všetky tieto aktivity jednomyseľne podporili a schválili.
Snažíme sa získať ďalšie financie na ich realizáciu. Kde je
jednota, tam sa dobre darí a rozvoj obce smeruje priamočiaro.
Vážení občania,
6. decembra 2018 uplynie desať rokov od vysvätenia Kostola
sv. Petra a Pavla. Toto dielo sa podarilo uskutočniť vďaka
obetavosti a neúnavnej práci mnohých ľudí. Na stavbu kostola
prispeli stovky Bohu známych darcov. Naša obec tým získala
ďalšiu významnú dominantu. Na toto krásne výročie sme s
vdp. Petrom Švecom pozvali nášho diecézneho otca biskupa
Tomáša Galisa, ktorý spoločne s nami bude slúžiť slávnostnú
bohoslužbu. Pripomeňme si časovú chronológiu výstavby
Kostola sv. Petra a Pavla a súvisiaceho námestia.
Námestie sv. Jána Pavla II.
Základný kameň a pozemok na stavbu Kostola sv. Petra a
Pavla posvätil v sobotu 22. apríla 2006 nitriansky biskup JE
Mons. Viliam Judák.
V máji 2006 sa začali búracie práce starej materskej školy. Pri
týchto prácach sa v sutinách starej materskej školy zachránil
obraz Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
V júni 2006 sa začalo s výstavbou kostola, boli vykopané základy.
1. decembra 2008 sa konala kolaudácia kostola.
6. decembra 2008 bola posviacka kostola. Kostol posvätil JE
Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, a bol ako prvý
postavený v novovzniknutej Žilinskej diecéze.
V auguste 2015 sa začalo s prestavbou kultúrneho domu.
V máji 2017 sa uskutočnila kolaudácia polyfunkčného objektu
– prestavba bývalého kultúrneho domu a vytvorenie parkoviska.
V roku 2017 prebehli búracie práce súvisiace s odstránením
budovy starej školy.
V roku 2018 pokračujú práce na námestí a na stavbe farebnej
fontány. Súbežne s týmito prácami chceme v spolupráci s vdp.
Petrom Švecom umyť a farebne zvýrazniť čelnú stenu Kostola
sv. Petra a Pavla.

Veríme, že toto námestie po dokončení všetkých prác bude
harmonicky vypĺňať priestor medzi kostolom a polyfunkčným
objektom.
Kniha „Čierne, dedinka naša“
Chcem dodatočne poďakovať celému kolektívu spoluautorov
jednotlivých kapitol. Máme všetci veľkú radosť z toho, že firma
Magma – Mária Ščuryová spolu so svojím kolektívom túto
knihu pre našu obec vytvorila. V rámci Slovenska sa kniha
umiestnila na peknom 3. mieste a v rámci Kysúc súťaž vyhrala. Túto peknú knihu o našej dedine sme prezentovali aj na
výstave v Prahe a vo Frankfurte nad Mohanom.
Zdravotné stredisko
Naša samospráva sa v poslednom období zamerala aj na
modernizáciu a vylepšenie vnútorných priestorov zdravotného
strediska a jednotlivých ambulancií. V mesiaci jún zamestnanci Príspevkovej organizácie TES Čierne uskutočnili rekonštrukciu ambulancie detskej lekárky. V mesiaci júl sa uskutočnila rekonštrukcia priestorov ambulancie praktického lekára.
Chceme, aby naši lekári a sestričky pracovali v príjemnom
prostredí, aby sa dobre cítili a aby nám mohli každodenne
pomáhať a liečiť nás. Už v minulosti sa rozsiahlou rekonštrukciou zmodernizovala čakáreň, ako aj toalety pre pacientov a
pre jednotlivé ambulancie.
Rekonštrukcia vnútorných priestorov obecného úradu
Počas chladných zimných mesiacov zamestnanci našej Príspevkovej organizácie TES Čierne realizovali rozsiahlu rekonštrukciu vnútorných priestorov obecného úradu. Zmodernizovala sa vstupná chodba, prebudovali sa jednotlivé schodištia.
Celkovo sa esteticky vylepšili aj chodby na I. a II. poschodí.
V budúcom roku sa zmodernizujú kancelárie stavebného úradu, školstva a opatrovateľskej služby, cezhraničnej spolupráce, sekretariátu a starostu obce. Na prízemí je potrebné ešte
zrekonštruovať miestnosť, ktorá sa využíva pri voľbách a pri
kultúrnych podujatiach. Počas letných mesiacov budovu
obecného úradu zvonka umyjeme. Chceme, aby dôstojne
reprezentovala našu obec.
Rekonštrukcia vnútorných priestorov tribúny futbalového
štadióna
Pekný futbalový štadión, ktorý bol postavený pred vyše štyridsiatimi rokmi, je po určitom čase nutné opraviť. Rozsiahlou
rekonštrukciou sa zmodernizovali vnútorné priestory štadióna,
boli urobené nové dlažby v chodbách, urobili sa obklady stien
v sprchách, samostatne sa vytvorila šatňa pre rozhodcov so
sprchou a toaletou. Opravila a realizovala sa nová izolácia
fasády pravej strany štadióna. Okolie futbalového štadióna
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sme v uplynulom období dobudovali o veľmi potrebné parkoviská.
Naša samospráva má pripravený projekt na stavbu obslužnej
budovy, ktorá by lepšie a dôstojnejšie zabezpečovala služby
pri kultúrno-športových podujatiach. Snažíme sa získať na
tento účel finančné krytie tejto veľmi potrebnej investície. Pozemky na tento účel má obec už odkúpené od pôvodných
vlastníkov. To je mimoriadne dôležité.
Základná škola s materskou školou Čierne-Vyšný koniec
V tomto objekte sa počas letných prázdnin uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov. V časti, kde je
zriadená materská škola, sa urobili nové podlahy chodieb aj
jednotlivých miestností. Urobila sa maľba všetkých priestorov
a miestností. Taktiež sa zakúpil nový plynový kotol na vykurovanie týchto priestorov.
V objekte základnej školy sa realizovalo zateplenie stropu
kuchyne a jedálne, vybudovala sa stena na vydávanie obedov, uskutočnila sa rekonštrukcia elektrickej inštalácie s novým osvetlením. Taktiež sa uskutočnila maľba všetkých stien
a bola položená dlažba na jednej chodbe.
Aj samotné pekné prostredie vychováva a pôsobí esteticky a
pozitívne. Preto všetky realizované práce prispejú k peknej
klíme, ktorá je potrebná pri výchove a vzdelávaní detí a mládeže.
Zriadenie ďalšej triedy materskej školy
V priestoroch MŠ Ústredie bola od 1. 9. 2018 zriadená ďalšia
trieda a k nej sa vybudovalo aj sociálne zariadenie v zmysle
vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z. a MŽP SR č. 523/2002 Z. z.
V novom školskom roku 2018/19 budú prevádzkované v MŠ
Ústredie 4 triedy a v MŠ Vyšný koniec 3 triedy. Sme radi, že
škôlky prijali viac ako 90% detí rodičov, ktorí požiadali o ich
umiestnenie. Prevádzka materských škôl, školských jedální a
školských klubov je financovaná z rozpočtu obce.
Úprava brehu rieky Čierňanky v osade U Grochalov
V spolupráci s Povodím Váhu, závod Nimnica sa zrealizovala
stavba „Spevnenie koryta a brehu rieky“ v tejto osade. Daný
úsek budeme monitorovať počas letných búrok a výdatných
dažďov. V prípade, ak dôjde k poškodeniu alebo odplaveniu
časti tohto spevnenia, zariadime jeho opravu.
Príprava území na výstavbu rodinných domov
Chceme, aby sa výstavba rodinných domov realizovala na
základe spracovaných štúdií. Nové rodinné domy, ktoré sa
budú stavať na základe schváleného územného plánu zóny,
budú mať záväzne určené parametre, ktoré musí stavebník
dodržať. Ide hlavne o umiestnenie stavby, odstupové vzdialenosti od prístupovej cesty a sklon strechy. Bude veľmi dobré,
keď sa stavebníci medzi sebou dohodnú aj na materiáli a
výške oplotenia rodinných domov.
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Do konca tohto roka budeme mať majetkovoprávne vysporiadané dve územia – osadu U Boškov a osadu U Moravcov.
V budúcom roku sa tieto územia rozdelia na základe zastavovacieho plánu na stavebné parcely. Do území sa zavedú prístupové cesty a vybudujú inžinierske siete. Takto pripravené
stavebné parcely sa odpredajú jednotlivým záujemcom.
Samospráva na základe veľkého počtu záujemcov o výstavbu
rodinných domov pripravuje ďalšie dve územia, na ktoré bude
vypracovaný územný plán zóny. Obecné zastupiteľstvo musí
vypracovať a schváliť zásady odpredaja týchto stavebných
parciel. Na základe vyčíslených nákladov na výkup pozemkov,
geodetické služby, majetkovoprávne vysporiadanie a zavedenie inžinierskych sietí bude vypočítaná predajná cena za 1 m2
stavebného pozemku.
Prepojenie Slovensko – Poľsko miestnou komunikáciou
cez údolie Čadečka
V tejto súvislosti chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli túto
stavbu zrealizovať. Bez ich pomoci by toto pekné dielo nevzniklo. Na projekte sa podieľalo viacero štátnych a verejných
inštitúcií, pomohli občania aj obecné zastupiteľstvo našej obce
a obce Skalité. Chcem poďakovať majiteľom pozemkov –
občanom z Čierneho a Skalitého, Železniciam SR – regionálne pracovisko Žilina a Generálnemu riaditeľstvu ŽSR v Bratislave, Ministerstvu výstavby SR, Ministerstvu pôdohospodárstva SR, VÚC Žilina, Regionálnej rozvojovej agentúre Kysuce,
geodetom a Katastrálnemu úradu Čadca, Pozemkovému
združeniu Čierne, Pozemkovému úradu Čadca, Združeniu D3
Svrčinovec – Skalité, poslancom obecného zastupiteľstva
v Čiernom a v Skalitom, partnerom z Gminy Istebna a najmä
zamestnancom Obecného úradu v Čiernom. Taktiež ďakujem
firme Strabag, s. r. o., Bratislava za práce, ktoré v sťažených
podmienkach uskutočnila.
Verím, že naši občania, ktorí majú radi turistiku, si túto novú
cestu obľúbia. Cestu sme nazvali „Cesta priateľstva“. To preto,
lebo prepojila dva slovanské národy, oddávna vedľa seba
žijúce. Táto nová cesta veľmi dobre zapadne do okruhu okolo
Trojmedzia. Tento okruh ako turistický už existuje, chceme ho
však vylepšiť. Zostáva nám dokončiť cca 400 m cesty asfaltovým krytom smerom na Hrčavu. Na tento účel chceme získať
prostriedky z Európskych fondov. Okruh okolo Trojmedzia
postupne doplníme o informačné tabule a lavičky. Granty EÚ
nám v uplynulých rokoch výrazne pomohli zmodernizovať
budovy základných škôl, verejné osvetlenie a taktiež uskutočniť aj tento projekt.
Pozemky pod telesom celej cesty na slovenskej strane až po
hranicu s Poľskou republikou sú majetkovoprávne vysporiadané. Všetky pozemky sme odkúpili – aj pozemky pod telesom
cesty, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Skalité.
Celá cesta je teda naša.
Teší nás, že túto cestu využívajú občania z oboch strán hraníc, preto ju treba udržiavať v náležitej čistote.
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Cesta Gorilovým potokom
Pri realizácií výstavby diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité sa
našej samospráve podarilo vyrokovať vybudovanie viacerých
ciest so živičným povrchom. Sú to: cesta na Valy, na Kozové
vŕšky, U Vyšlanov a prepojenie od železničnej stanice Vyšný
koniec do osady U Kozov. Všetky vylepšili našu obecnú sieť
miestnych komunikácií, navyše sa využívajú aj na cykloturistiku.
Jedna mimoriadne dôležitá cesta sa realizovala aj cez Gorilov
potok po os mosta Valy. Zostáva nám ju dobudovať smerom
na Hrčavu v dĺžke 400 m. Maximálne sa snažíme získať ďalšie
financie na jej dokončenie. Spracovaný projekt rieši okrem
samotnej realizácie tejto cesty aj odvodnenie telesa cesty,
vybudovanie priepustov, položenie odvodňovacích žľabov a
pri hranici s Českou republikou i vybudovanie odstavného
parkoviska. Je to pomerne finančne nákladná investícia, preto
ju chceme realizovať z grantov EÚ alebo iných dotácií. Táto
cesta bude vždy využívaná iba ako turistická. Taká je v súčasnosti dohoda s vedením obce Hrčava. Preto aj pri hraniciach s Českou republikou je naprojektované odstavné parkovisko. Okolie Trojmedzia si vyžaduje s českým a poľským
partnerom spoločne vypracovať prevádzkový poriadok. Ten
musí zohľadniť celoročnú turistiku, ťažbu dreva a zabezpečiť
usporiadanie 2 – 3 veľkých medzinárodných podujatí. O tejto
téme sme už viackrát rokovali so samosprávami Hrčavy a
Gminy Istebna. Medzinárodná spolupráca medzi týmito samosprávami je veľmi dobrá. Všetci sa snažíme o to isté – dobudovať chýbajúcu infraštruktúru na Trojmedzí. Jednotlivé samosprávy obcí Čierne, Hrčava a Gminy Istebna majú pripravené projektové dokumentácie na realizáciu. Rozpočet týchto
projektov je vysoký, niekoľkonásobne prevyšuje finančné
možnosti týchto samospráv. V tomto nám musia každému
pomôcť vlastné materské štáty.
Z rozpočtu obce dobudovanie cesty na Hrčavu môžeme realizovať kedykoľvek. Vlastné financie však chceme predovšetkým použiť na dokončenie opráv miestnych komunikácií. Dobré prístupové cesty k rodinným domom sú mimoriadne dôležité pre každého občana. Bohužiaľ, na ich opravu – rekonštrukciu sa nevzťahujú žiadne granty EÚ ani dotácie ministerstiev.
V obci máme 48 km miestnych komunikácií, z toho je nutné
opraviť 5800 m. Na ich rekonštrukciu potrebujeme 300-tisíc €.
Ďalšie financie potrebujeme investovať do školstva, športu, na
rozšírenie rozvodov splaškovej kanalizácie a na investičné
stavby. Preto musíme byť dobrí hospodári, musíme ekonomicky myslieť, aby sme to zvládli.
Hasičská súťaž o pohár starostu obce
Členovia DHZ Čierne pripravili veľmi pekné medzinárodné
podujatie. V nedeľu 8. júla 2018 sa uskutočnil 16. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce a zároveň aj 5.
kolo Goralského pohára. Tejto súťaže sa zúčastnilo 47 družstiev mužov a žien z Českej a Slovenskej republiky. Súťaž
mužov vyhral náš Dobrovoľný hasičský zbor Čierne. K tomuto
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krásnemu úspechu im spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva gratulujeme. Zároveň ďakujeme za výbornú organizáciu aj za celý priebeh tejto medzinárodnej súťaže.
Turnaj pivnej ligy o pohár starostu obce
Členovia a priaznivci futbalového klubu Valy zorganizovali
v sobotu 28. júla 2018 na „Maracane“ (ihrisko v osade U Moravcov) ďalší ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce.
Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev.
Výsledky turnaja:
1. miesto – Valy,
2. miesto – Centrum,
3. miesto – Úlet,
4. miesto – Kvitsal,
5. miesto – Fortuna,
6. miesto – Antabus.
Titul najlepší hráč bol udelený Patrikovi Tatarkovi a titul najlepší brankár Kristiánovi Benkovi.
V budúcnosti tento areál bude doplnený o veľmi potrebnú
budovu, ktorá bude poskytovať základné služby pri takýchto
kultúrno-športových podujatiach. Nežiaducim javom je, že
počas sobôt a nedieľ sa tu stretáva mládež, ktorá organizuje
celonočné párty a zanecháva po sebe značný neporiadok.
Zároveň sa jazdou motorovými vozidlami poškodzuje trávnik
futbalového ihriska. Tento areál sme na tento účel nevybudovali. Ľudia, ktorí žijú v tejto osade, potrebujú, aby sa zachovával nočný pokoj. Na monitorovanie tohto objektu obec v danom priestore osadí kamerový systém. Boli vypracované zásady správania sa návštevníkov turistického altánku U Moravcov, ktoré budú umiestnené na altánku. Turistický altánok
U Moravcov – Čierne-Vyšný koniec slúži na oddych a regeneráciu síl širokej verejnosti, mládeže, športovcov a návštevníkov našej obce.
Zásady správania sa návštevníkov turistického altánku U Moravcov
- Altánok je voľne prístupný širokej verejnosti.
- Ak návštevník znečistí priestory altánku alebo jeho blízkeho okolia, je povinný po sebe upratať.
- Pri poškodení alebo zničení zariadenia altánku je návštevník povinný nahradiť správcovi altánku (obci Čierne)
škodu, ktorá bola spôsobená jeho vinou.
- Návštevník je povinný správať sa v súlade s dobrými
mravmi a zvykmi, nepohoršovať a neobťažovať ostatných
svojím nadmerne hlučným, agresívnym a inak neprimeraným správaním.
- Dodržiavať nočný pokoj od 22.00 hod. do 06.00 hod.
- Otvorený oheň zakladať len na mieste na to určenom.
- Odpad ukladať do nádob na to určených.
- Motorové vozidlá parkovať na mieste na to určenom.
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- Pri väčšej skupine osôb (nad 10 osôb) návštevu altánku
hlásiť u pána Petra Putyru na tel. čísle 0905 182 928.
Stavba športovej haly
Tento projekt máme na realizáciu pripravený už dlhšie obdobie. Objekt bude vybudovaný pri Základnej škole ČierneÚstredie. Skladá sa z dvoch celkov. Jeden dilatačný celok
tvorí športová hala, v druhom dilatačnom celku je hala na
gymnastiku, klubové miestnosti, šatne a čajovňa.
Športová hala je v časti pôdorysu dvojpodlažná. V spodnom
podlaží je sociálne zázemie a v druhom nadzemnom podlaží
je stupňovité hľadisko so sedením. Do hľadiska budú viesť
dve schodiská. Jedno vnútorné bude monolitické, železobetó-
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nové a druhé vonkajšie oceľové. Športová hala má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 31,5 m × 19,65 m. Hala na gymnastiku bude mať rozmery 12 m × 10 m. Objekt bude napojený na
vodovod, splaškovú kanalizáciu, plyn a NN napätie. V okolí
tejto stavby sa vybudujú nové parkoviská. V súčasnej dobe
prebieha proces pred vyhlásením verejného obstarávania. So
samotnou výstavbou sa začne v budúcom roku. Táto športová
hala po dokončení výrazne pomôže celoročne podporovať
športové aktivity mládeže i celej širokej verejnosti. Zároveň ju
môžu využívať aj žiaci Základnej školy v Čiernom-Ústredí.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Cezhraničné komunikačné spojenie Jaworzynka – Čierne – Skalité otvorené
Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a realizovaný v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

29. mája 2018 sa slovenská obec Čierne a poľská Gmina
Istebna tešila novému cezhraničnému komunikačnému spojeniu, ktoré zrealizovali v rámci spoločne podaného projektu s
názvom Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité, etapa 2, kód projektu:
PLSK.02.01.00-24-0013/16-00. Celý projekt bol financovaný

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili starostovia obce Čierne
a Gminy Istebna, starostovia a primátori ich partnerských obcí,
predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, predstavitelia
Železníc Slovenskej republiky, pracovníci a kontrolóri Spoločného technického sekretariátu z Krakowa a pracovníci a kontrolóri Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia zhotoviteľa stavby firmy Strabag a ďalší pozvaní hostia. Odteraz
túto komunikáciu môže plnohodnotne využívať široká verejnosť.
Ďakujeme všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o
vytvorenie tohto spoločného komunikačného spojenia.
Starosta obce Čierne
Pavol Gomola po
ukončení slávnostného aktu povedal:
„Myšlienkovite sme
tento projekt spoločne s poľským partnerom pripravovali dvanásť rokov, intenzívne posledné štyri
roky. Keďže sme
chceli na slovenskej
strane vykúpiť aj
pozemky pod telesom
tejto cesty bola to
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náročná práca aj pre geodetov a Katastrálny úrad v Čadci.
Mám veľkú radosť z toho, že toto dielo sa podarilo zrealizovať.
Na začiatku to bol viac-menej iba sen. Pri tomto projekte pomohlo veľa ľudí a veľa inštitúcií z celého Slovenska. Samozrejme, že najväčšia záťaž zostala na zamestnancoch Obecného úradu Čierne. Toto cestné prepojenie odkrýva nové
možnosti cezhraničnej spolupráce v oblasti turistického ruchu.
Turistom, ktorí navštívia tento región chceme ponúknuť svoje
výrobky, slovenskú kuchyňu a príslovečnú pohostinnosť“.

bude vás zaujímať...

Pásku v národných farbách slávnostne prestrihli (na fotografií
sprava): Pavel Rucki, šoltýs obce Jaworzynka, Jozef Polok,
zástupca wojta Gminy Istebna, Henryk Gazurek, wojt Gminy
Istebna, Peter Dobeš, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Pavol Gomola, starosta obce Čierne, Ján Ďurica,
zástupca starostu obce Čierne.

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 22. marca 2018 sa konalo obecné zastupiteľstvo
v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu starostu obce o výstavbe v obci a informácie o
projektoch.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
Čierne za rok 2017.
4. Žiadosť p. Jakuba Michalíka, bytom Čierne 675, o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – Pavľoškov.
5. Žiadosť p. Petry Palicovej, bytom Čierne č. 556, o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – Pavľoškov.
6. Žiadosť PaedDr. Ingrid Koperovej a Mgr. Petra Koperu,
obaja bytom Skalité č. 734, o odkúpenie pozemku v osade
U Boškov – Pavľoškov.
II. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Moják, Mgr. Peter
Najdek, Milan Jurga.
2. Záverečný účet obce Čierne za rok 2017 bez výhrad.
3. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie TES
Čierne za rok 2017.
4. Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú medzi
Stredoslovenskou distribučnou, a. s.,Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina a obcou Čierne, 023 13 Čierne č. 189. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena v prospech
Stredoslovenskej distribučnej, a. s., Žilina ako oprávneného z vecného bremena spočívajúcu v práve umiestnenia a
uloženia inžinierskych sietí (el. vedenia NN) a k nim prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych
predpisov s cieľom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so
vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom období na pozemku parc. KNE č. 7183/2 ostatná plocha s výmerou 568 m2
v rozsahu dielu č. 1 s výmerou 16 m2, vyznačenom GP

č. 202 – 2/2018 vypracovaným spoločnosťou Geodézia Žilina, a. s., Žilina dňa 11. 1. 2018.
Citovaný pozemok je dotknutý realizáciou stavby „Čierne
U Putyrov, zahustenie TS U Putyrov“ a je evidovaný na
LV č. 2830.
5. Odkúpenie pozemku v k. ú. Skalité č. KNC 7600/9 ostatná
plocha s výmerou 739 m2 za cenu 9,48 €/1m2.
Odkúpenie pozemkov v k. ú. Čierne podľa geometrických
plánov:
- GP 9/2018 zo dňa 21. 2. 2018 – parcely KNC 6744/57,
KNC 6744/58, KNC 6744/59.
- GP 23/2017 zo dňa 21. 4. 2017 – parcely KNC 4699/3,
KNC 6744/55, KNC 6671/8,KNC 6671/1, KNC 6744/56.
- GP 34497200-4/2016 zo dňa 6. 10. 2016 – parcely
KNC 6414/212, KNC 6414/215, KNC 6414/216.
- GP 34497200-12/2014 zo dňa 22. 12. 2014 – parcely
KNC 6414/202, KNC 6414/203, KNC 6414/204, KNC
6414/206, KNC 6414/207.
Všetky pozemky za cenu 9,48 €/1m2 v rámci stavby „Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka –
Čierne – Skalité, etapa 2“.
6. a) Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na projekt Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
Čierne-Vyšný koniec“ prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
MV SR.
b) Zabezpečenie spolufinancovania na vyššie uvedený
projekt, na ktorý obec Čierne požaduje dotáciu vo výške
44,6 % z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných
zdrojov, t. j. 24.149,64 €.
7. Úver na financovanie projektu „Stavba cezhraničného
komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité,
etapa 2“ vo výške 933.025,71 € a zabezpečenie úveru
blankozmenkou obce a uzatvorenie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
8. Zámer odpredať časti pozemkov v podielovom vlastníctve
podľa § 9a, odst. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, a to:
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Parcela KNC

Druh pozemku parcely

Výmera v m2

6405/118

zastavané plochy a nádvoria

5

6405/119

zastavané plochy a nádvoria

1

6405/120

zastavané plochy a nádvoria

1

6669/16

zastavané plochy a nádvoria

11

6669/17

zastavané plochy a nádvoria

6

6414/223

zastavané plochy a nádvoria

22

Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava. Názov objektu: 073-00 Sanácia územia
v km 28,600 – 29,050 D3.Odôvodnenie osobitného zreteľa: Nehnuteľnosti uvedené vo výkaze sú v podielovom
vlastníctve obce Čierne a ide o pozemky súvisiace s výstavbou objektov v rámci stavby diaľnice D3 Svrčinovec –
Skalité, ktoré už sú zrealizované. Tieto pozemky sú v
priamom susedstve s už vykúpenými podielmi od obce.
9. Finančný príspevok vo výške 100 € miestnej organizácii
poštových holubov v Čiernom na preplatenie nákladov na
základe ich žiadosti.
10. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 v

11. apríla 2018 sa konalo Obecné zastupiteľstvo
v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:

bude vás zaujímať...
rámci výzvy s kódom Interreg V-A SK-CZ/2018/05 a zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5 % z celkových
výdavkov z vlastných zdrojov obce Čierne.

11. Výstavbu športovej haly v obci Čierne.
III. n e s ch v a ľ u j e:
1. Žiadosť p. Martina Širanca, bytom Čierne č. 98, o prenájom sály dňa 4. 8. 2018 (sobota) na usporiadanie zábavy –
diskotéky.
2. Žiadosť p. Miroslava Gomolu, bytom Svrčinovec č. 216, o
odkúpenie pozemku č. KNC 575/1 s výmerou 621 m2
v k. ú. obce Čierne (uvedený pozemok nepatrí obci).
3. Žiadosť neziskovej organizácie Pierott so sídlom Volgogradská 18, Prešov o finančný dar.
IV. p o v e r u j e:
1. Starostu obce vykonaním všetkých potrebných úkonov
súvisiacich s prípravou výstavby športovej haly v Čiernom.
V. u k l a d á:
1. Prednostovi ObÚ pripraviť VZN o využívaní miestnych
komunikácií. Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

-

I. s c h v a ľ u j e:

v katastrálnom území obce Čierne za cenu 5,50 €/1m2.

1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Oravcová, Mgr.
Pavol Kulla, Peter Putyra.
2. Odkúpenie parciel
- CKN 4849/12 zast. plocha s výmerou 7011 m2,
- CKN 6414/225 ostatná plocha s výmerou 24 m2,
- CKN 6446/2 ostatná plocha s výmerou 28 m2,
- CKN 6448/2 ostatná plocha s výmerou 70 m2,

CKN 6447/2 ostatná plocha s výmerou 67 m2,
CKN 6445/2 ostatná plocha s výmerou 14 m2,
CKN 6444/2 ostatná plocha s výmerou 25 m2,
CKN 4849/14 zast. plocha s výmerou 108 m2

Cena bola určená znaleckým posudkom č. 23/2018 zo dňa
10. 4. 2018, ktorý vyhotovil Ing. František Ščury, bytom
Čadečka 2159, 022 01 Čadca.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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bude vás zaujímať...

17. júla 2018 sa konalo Obecné zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu poslanci
schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu starostu obce o výstavbe v obci.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 1/2018.
4. Žiadosť Martiny Vyšlanovej, bytom Čierne č. 459, o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – Pavľoškov.
5. Žiadosť Martina Cecha, bytom Skalité č. 1260, o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – Pavľoškov.
6. Žiadosť Lucie Palicovej, bytom Čierne 556, o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – Pavľoškov.
7. iadosť Zuzany Priečkovej, bytom Čadca, Jána Kollára 2456/10, o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – Pavľoškov.
8. Žiadosť p. Patrika Strenka, bytom Čierne 474, o úpravu územného plánu obce Čierne.
9. Žiadosť p. Rudolfa Jarabicu, bytom Kukučínova 32/10, Čadca o úpravu územného plánu obce Čierne.
II. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Miroslav Kužma, Mgr. Peter Najdek, Peter Putyra.
2. Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce za rok 2017.
3. Úpravu rozpočtu Obce Čierne č. 1/2018 podľa prílohy č. 1.
4. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2017 a predložené návrhy na vyradenie.
5. Plán práce obecnej rady a obecného zastupiteľstva na II. polrok 2018.
6. Plán práce hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018.
7. Zmluvu medzi obcou Čierne (povinný z vecného bremena) a investorom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská
cesta 14, Bratislava a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami,a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina (oprávnený z vecného
bremena) o zriadení vecného bremena č. 30703/VB-003/2018/Čierne/1019/Zdr/RumDa v prospech oprávneného z vecného
bremena v zmysle GP č. 24/14 zo dňa 22. 9. 2014 vypracovaného spoločnosťou GEOMETRA, s. r. o., Námestie sv. Anny
21, 911 01 Trenčín na parcelách:
LV č.

Parcela
KNE

Vlastnícky
podiel

Záber
VB v m2

2830
2830

7057/6
7059/3

1/1
1/1

3
4

Cena
VB za
m2/€
2,63
2,63
Spolu:

Náhrada v €
7,89
10,52
18,41 €

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na časti pozemku:
a) umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia vrátane ochranného pásma,
b) vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez pozemok, pri umiestnení, rekonštrukcii, modernizácii, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskej siete – vodovodného potrubia,
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena v súlade so
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
8. Zmluvu medzi obcou Čierne (povinný z vecného bremena) a investorom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská
cesta 14, Bratislava a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami,a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina (oprávnený z vecného
bremena) o zriadení vecného bremena č. 30703/VB-001/2018/Čierne/1019/Zdr/RumDa v prospech oprávneného z vecného
bremena v zmysle GP č. 42/15 zo dňa 2. 7. 2015 vypracovaného spoločnosťou GEOMETRA, s. r. o., Námestie sv. Anny 21,
911 01 Trenčín na parcelách:
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LV č.

Parcela
KNE

Vlastnícky
podiel

Záber
VB v m2

2830
2830
2830

7010/1
7174/1
7174/1

1/1
1/1
1/1

1
15
2

Cena
VB za
m2/€
2,63
2,63
2,63
Spolu:

Náhrada v €
2,63
39,45
5,26
47,34 €

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na časti pozemku:
a) umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia vrátane ochranného pásma,
b) vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez pozemok, pri umiestnení, rekonštrukcii, modernizácii, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskej siete – vodovodného potrubia,
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena v súlade so
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
9. Zmluvu medzi obcou Čierne (povinný z vecného bremena) a investorom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská
cesta 14, Bratislava a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami,a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina (oprávnený z vecného
bremena) o zriadení vecného bremena č. 30703/VB-002/2018/Čierne/1019/Zdr/RumDa v prospech oprávneného z vecného
bremena v zmysle GP č. 45/15 zo dňa 2. 7. 2015 vypracovaného spoločnosťou GEOMETRA, s. r. o., Námestie sv. Anny 21,
911 01 Trenčín na parcelách:
LV č.

Parcela
KNE

Vlastnícky
podiel

Záber
VB v m2

2830
2830

19/11
19/12

1/1
1/1

8
7

Cena
VB za
m2/€
2,63
2,63
Spolu:

Náhrada v €
21,04
18,41
39,45 €

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na časti pozemku:
a) umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia vrátane ochranného pásma,
b) vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez pozemok, pri umiestnení, rekonštrukcii, modernizácii, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskej siete – vodovodného potrubia,
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena v súlade so
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
10. Zmluvu medzi obcou Čierne (povinný z vecného bremena) a investorom: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská
cesta 14, Bratislava a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s., Bôrická cesta 1960, Žilina (oprávnený z vecného
bremena) o zriadení vecného bremena č. 30703/VB-004/2018/Čierne/1019/Zdr/RumDa v prospech oprávneného z vecného
bremena v zmysle GP č. 14/15 zo dňa 23. 2. 2015 vypracovaného spoločnosťou GEOMETRA, s. r. o., Námestie sv. Anny
21, 911 01 Trenčín na parcelách:
LV č.

Parcela
KNE

Vlastnícky
podiel

Záber
VB v m2

2830
2830

4722/1
7174/14

1/1
1/1

12
15

Cena
VB za
m2/€
2,63
2,63
Spolu:

Náhrada v €
31,56
39,45
71,01 €

Vecné bremeno spočíva v povinnosti Povinného z vecného bremena strpieť na časti pozemku:
a) umiestnenie inžinierskej siete – vodovodného potrubia vrátane ochranného pásma,
b) vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez pozemok, pri umiestnení, rekonštrukcii, modernizácii, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskej siete – vodovodného potrubia,
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena v súlade so
zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
11. Ukončenie nájomnej zmluvy s p. Vierou Štetiarovou, bytom Čierne č. 797, na pozemok č. KNC 2609 k dátumu 17. 7. 2018.
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12. Kúpnu zmluvu č. 30703/KZ-001/2018/Čierne/SO 073-00/1019/TraMi medzi obcou Čierne ako predávajúcim a Národnou
diaľničnou spoločnosťou, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava ako kupujúcim na odpredaj pozemkov:
LV

Poradie
B na LV

Parcela
KNC

Druh pozemku parcely
zast. plochy
nádvoria
zast. plochy
nádvoria
zast. plochy
nádvoria
zast. plochy
nádvoria
zast. plochy
nádvoria
zast. plochy
nádvoria

5618

4

6405/118

5618

4

6405/119

5618

4

6405/120

6095

4

6669/16

6095

4

6669/17

5111

4

6414/223

Výme- Výmera v m2
ra v m2 pripadajúca na
spoluvl. podiel

Spoluvlastnícky podiel

a

5

0,1823

7/192

Cena za Náhrada
za výkup
m2 v €
celkom v
€
8,56
1,56

a

1

0,0365

7/192

8,56

0,31

a

1

0,0365

7/192

8,56

0,31

a

11

0,4010

7/192

8,56

3,43

a

6

0,2188

7/192

8,56

1,87

a

22

0,8021

7/192

8,56

6,87

Spolu

14,35 €

Cena odpredávaných nehnuteľností je 8,56 €/1m2, čo je spolu 14,35 € × 1,2 = 17,22 €. (pozri bod kúpnej zmluvy č. 4.3).
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Pozemky boli dodatočne použité pri realizácii stavebných objektov stavby diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité a priamo súvisia
s v minulosti vykúpenými pozemkami NDS, a. s., Bratislava.
13. Plný rozsah funkcie (100 % úväzok) starostu obce Čierne pre volebné obdobie 2018 – 2022 v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, § 11 ods. 4 písm. i).
14. Zámer odpredať časť pozemku KNC 2136/5 trvalý trávny porast s výmerou 142 m2 z dôvodu osobitného zreteľa podľa
§ 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľke Zdene Javorovej, bytom Čierne č.
723. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat. území Čierne. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom,
že výmera odpredávaného pozemku je malá a pre obec je pozemok z hľadiska jeho situovania nevyužiteľný. Odpredávaný
pozemok susedí priamo nehnuteľnosťou, ktorej spoluvlastníčka je aj žiadateľka. Iným spôsobom prevodu majetku vzniknú
neprimerane vysoké náklady.
15. Zámer odpredať pozemok KNC 2138/2 orná pôda s výmerou 272 m2 a pozemok KNC 4744/2 zastavaná plocha s výmerou
2 m2 podľa GP č. 63/2017 z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení noviel žiadateľom Pavlovi Michalíkovi a manž. Márii, bytom Čierne 519. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat. území
obce Čierne. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú v priamej spojitosti
s nehnuteľnosťou žiadateľa. Vzhľadom na ich polohu a výmeru sú pre obec nevyužiteľné.
16. Zámer odpredať podiel v parcelách KNC 2526/1 orná pôda s výmerou 9 m2 a KNC 2526/2 orná pôda s výmerou 880 m2
z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľke
Agnese Gregušovej, bytom Čierne č. 802. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat. území Čierne. Obec Čierne má podiel
v uvedených parcelách 1/16, čo predstavuje odpredávanú výmeru 55,56 m2. Odôvodnenie osobitného zreteľa:Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú v priamej spojitosti s nehnuteľnosťou žiadateľa. Vzhľadom na ich polohu a výmeru sú pre
obec nevyužiteľné.
17. Zámer odpredať pozemok KNC 5513/2 zastavaná plocha s výmerou 7 m2 z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Stredoslovenská distribúcia, a. s., Pri Rajčianke
2927/8, Žilina. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat. území Čierne. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že výmera odpredávaného pozemku je malá a pre obec je pozemok z hľadiska jeho situovania nevyužiteľný. Pozemok slúži na zriadenie verejno-prospešnej stavby – trafostanice.
18. Zámer odpredať pozemok KNC 1192/3 ostatná plocha s výmerou 121 m2 z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Ivana Baránková, rod. Kerhátová, bytom Hurbanova 160/150, Čadca. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat. území Čierne. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ
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spočíva v tom, že pozemky sú v priamej spojitosti s nehnuteľnosťou žiadateľa. Vzhľadom na ich polohu a výmeru sú pre
obec nevyužiteľné.
19. Zámer odpredať časť pozemku KNC 4860/7 vodná plocha z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Zdenkovi Jurgovi, bytom Čierne č. 795. Pozemok je vo vlastníctve
obce v kat. území Čierne. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú v priamej spojitosti nehnuteľnosťou žiadateľa. Vzhľadom na ich polohu a malú výmeru sú pre obec nevyužiteľné. Iným spôsobom prevodu
majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady.
20. Zámer odpredať pozemok KNC 4763/5 ostatná plocha s výmerou 37 m2, 4070/3 orná pôda s výmerou 114 m2 z dôvodu
osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Ing. Radoslav Šimčisko, bytom Čierne č. 407. Pozemok je vo vlastníctve obce v kat. území Čierne. Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú v priamej spojitosti s nehnuteľnosťou žiadateľa. Vzhľadom na ich polohu
a malú výmeru sú pre obec nevyužiteľné. Iným spôsobom prevodu majetku vzniknú neprimerane vysoké náklady.
21. Ukončenie nájomnej zmluvy bytu č. 11 v bytovom dome č. p. 45 z dôvodu úmrtia p. Anny Zatkovej k dátumu 14. 6. 2018.
22. Nájomnú zmluvu bytu č. 11 v bytovom dome č. p. 45 s p. Jurajom Zatkom, bytom Čierne č. 45/11, (syn zomrelej Anny Zatkovej) od 15. 6. 2018.
23. Cenu obce pre: p. Alojz Najdek, Čierne 714, p. Alojz Jurica, Čierne 685, p. František Kubica, Čierne 873.
24. Čestné občianstvo obce Čierne pre: MUDr. Karol Pavlusík, Radoľa 93.
25. Vytvorenie novej triedy od 1. 9. 2018 v Materskej škole Čierne-Ústredie z dôvodu zvýšeného záujmu rodičov o umiestnenie
detí v predškolskom zariadení.
III. u r č u j e:
1. V zmysle § 166 odst. 3 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a) pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Čierne na funkčné obdobie 2018 – 2022: 1 volebný obvod,
b) počet poslancov: 11.
IV. n e s c h v a ľ u j e:
1. Žiadosť p. Emila Tremboša, bytom Čierne č. 80, o odkúpenie časti prístupovej cesty.
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. 1/2018 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej škole ČierneÚstredie a v Základnej škole s materskou školou Čierne-Vyšný koniec.
V Čiernom 17. júla 2018
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Nový zákon o ochrane osobných údajov
Nakoľko od 25. mája 2018 je v účinnosti Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, obec Čierne nemôže
poskytovať údaje bez súhlasu dotknutej osoby. Z vedeného vyplýva, že v čierňanskom občasníku nebudú zverejňované niektoré informácie, ktoré mali občania doteraz k dispozícii, alebo budú tieto informácie obmedzené.
Zároveň upozorňujeme občanov, že zo všetkých obecných akcií bude vyhotovená fotodokumentácia za účelom
zverejnenia na web stránke obce a v občasníku ČAS v zmysle uvedeného zákona.
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Základná škola Čierne - Ústredie
Opäť sme sa vzdelávali zábavne a netradične

Športové aktuality

„Máte každý dva a pol želania!" povedala Zlatá rybka. „Pol želania? To sa ako dá?" vyhŕkli Ali a Rick, ale v tom okamihu už
obaja premýšľali, čo si budú priať...

V uplynulých týždňoch sme absolvovali viacero vydarených akcií.
Staršie dievčatá skončili v okresnom kole v malom futbale na
peknom 2. mieste . Reprezentovali nás žiačky 8.a 9.ročníka.
Starší chlapci vyhrali okresné majstrovstvá v atletike a postúpili
na krajské kolo. Chlapci z 9.A zvíťazili aj v individuálnych disciplínach : beh 300 m, beh 1000 m a skok do diaľky. O 1. miesto sa
pričinili aj chlapci z 8.A .

Žiaci našej školy od prváčikov až po deviatakov si mohli v piatok
25. mája rozšíriť a upevniť svoje vedomosti z anglického jazyka
hravým a humorným spôsobom. Umožnili im to Ali a Rick, dvaja
nie úplne obyčajní rybári, ktorí túžia po rozličných veciach. Priali
si cestu do Londýna, cestu do vesmíru, výstup na najvyššiu
horu... Príbeh nás naučil, že nie je dôležité mať peniaze, autá či
paláce, ale že najkrajším prianím je to, ktoré venujeme niekomu
inému.
Cieľom predstavenia bolo atraktívnou a hravou formou umožniť
žiakom zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka, nadobudnúť schopnosť bezprostrednej interakcie a zároveň mať jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku.
Ing. Jana Kužmová

Výborné výsledky dosiahli žiaci našej školy na MDD – športová
olympiáda v Skalitom 1.6.2018, kde sa zúčastnilo všetkých
5 škôl zo Svrčinovca , Čierneho a Skalitého. Deti z 3.A obsadili
2. miesto. Žiak 9.A porazil na 800 m všetkých bežcov a bral
1. miesto. Futbalisti 4.-6.ročníka zdolali svojich súperov
a zaslúžene triumfovali. Vyvrcholením bol turnaj vo florbale . Ani
tu sme sa nedali zahanbiť a po veľmi dobrých výkonoch sme
nedali súperom žiadnu šancu. 1. miesto bolo nádhernou bodkou
za týmto podujatím. (zostava – chlapci 9.A )
Ďakujeme mladým športovcom za skvelú reprezentáciu školy
i obce.
Mgr. Daniel Drastich , ZŠ Čierne - Ústredie

MŠ Ústredie
Besiedka pri príležitosti Dňa matiek

Oslavy sviatku Medzinárodného dňa detí

,,Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, kde na zemi je toľko

Je na svete niečo krajšie ako úprimný detský smiech? Rozohreje
dušu a rozveselí aj to najtvrdšie srdce. Dôkazom tejto myšlienky
bol aj piatkový Medzinárodný deň detí, keď sme sa od rána veselo zabávali. Hľadali sme sladké poklady, hrali balónový hokej,
súťažili o najlepších tanečníkov školy a pochutnávali si na sladkých dobrotách. Dokonca aj pani kuchárky nám pripravili prekvapenie a naservírovali nám slávnostný obed pripravený s láskou a
poriadnou dávkou úsmevu pre každého.
V tento deň by ste človeka, ktorý sa neusmieva, našli v našej
materskej škole len ťažko. Detský smiech je totiž nákazlivý.

dobrých slov, zložila by som z nich modlitbu za mamičku. Veď
ona sama je už modlitbou.“ Milan Rúfus
Mnoho dobrých a krásnych slov venovali deti svojim mamičkám
v piatok-11.mája 2018, keď im v besiedke usporiadanej špeciálne pre ne predviedli pripravený program. Vložili doň veľa úsiliavyužili svoj talent a šikovné rúčky, vlastnoručne vyrobili darčeky,
predniesli básne, piesne, scénky a nechýbali ani tančeky. Čo je
však najpodstatnejšie, do vystúpenia dali svoje srdce, čím jednoducho a úprimne poďakovali mamičkám za každodennú láskyplnú starostlivosť.
Jaroslava Kráľová

Jaroslava Kráľová
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Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Knižná šifra
V dnešnej dobe plnej televízie a internetu ostáva už len veľmi
málo času na knihy. Deti po nich siahnu len zriedka. Preto
sme sa na našej škole rozhodli, že venujeme knihám priestor.
Marec, mesiac knihy, bol na to ako stvorený. Aby bol záujem
zo strany detí väčší, rozhodli sme sa pripraviť súťaž s názvom
Knižná šifra. Bola to súťaž, ktorou sme žiakom chceli priblížiť
známe knihy detskej literatúry. Každý deň v priebehu marca
pribúdal na plagáte jeden obrázok. Úlohou žiakov bolo uhádnuť názov knihy, ktorú obrázok predstavoval. Názov knihy
spolu so svojím menom a triedou vpísali do vopred pripraveného odpoveďového hárka. Počas celého mesiaca vpisovali
do hárka správne odpovede. Po odkrytí posledného obrázka
vhodili odpoveďový hárok so svojimi odpoveďami do pripravenej škatule. Následne boli vyhlásení úspešní riešitelia, ktorým
sa podarilo odkryť všetky správne názvy kníh. Samozrejme,
neminula ich ani odmena. Aj takouto hravou formou sa žiaci
mohli dozvedieť, aké množstvo rôznych kníh im ponúka detská literatúra. Preverili si, koľko kníh poznajú, a možno sa im
niektorá zapáči natoľko, že si ju prečítajú.

Mgr. Mária Bulejová

Koncert s poslaním
Vo štvrtok 5. apríla 2018 predstavila umelecká spoločnosť
LETartproduction žiakom ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
zábavný interaktívny koncert. Žiaci 1. až 6. ročníka sa zúčastnili výchovno - motivačného predstavenia Dr. Zembolí s environmentálnym zameraním. Program, plný poučných textov a
veselých pesničiek, sa zaoberal otázkami ekológie, ľudskou
chamtivosťou a nezodpovednosťou, ktorá mení náš život a
životné podmienky na nepoznanie. Hľadali spôsoby, ako jednoducho, denno-denne, malými krôčikmi dokážu liečiť našu
Zem. Protidrogové zameranie mal program určený pre žiakov

2. stupňa s názvom Trinásta komnata. Vtiahol ich do sveta,
ktorý môže znamenať pre nejedného zvedavca krutý koniec a
veľa bolesti. Je to svet drog, ktorý sa v programe prirovnáva
ku trinástej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek. Kto však otvára správne
dvere, nemá potrebu nazerať do zakázanej komnaty. Tieto
zaujímavé predstavenia mali motivovať žiakov, aby viac premýšľali o kvalite svojho života a skutočných ľudských hodnotách.
Mgr. Zuzana Fonšová

Andersenova noc sa vydarila
Vyvrcholením čitateľských aktivít žiakov našej školy bola dlho
očakávaná Andersenova noc. Tentoraz to bola NOC S ALICOU V KRAJINE ZÁZRAKOV. Prípravy začali dávno predtým,
než prišli žiaci 3. – 8. ročníka dňa 13.apríla 2018 do školy
v netradičnom čase, o 19:00. Dôvod bol len jeden. Spoločne
osláviť sviatok detskej knihy a presvedčiť sa, že i s knihou je
možné zažiť dobrodružstvo.
Po úvodnom príhovore prevzali už réžiu do rúk naši úžasní
deviataci. Prišli v krásnych kostýmoch a preniesli nás do Kraji-

ny zázrakov, ktorú ovládla zlá kráľovná. Po sľube žiakov, že
pomôžu Alici ju oslobodiť, si každý vyžreboval, v akej disciplíne bude súťažiť. Prvá skupina mala za úlohu získať kľúč, aby
sa dostali z králikovej nory do Krajiny zázrakov. Druhá mala
oslobodiť Alicinho priateľa Klobučníka a tretia mala zasa nájsť
kľúč od truhlice, v ktorej bol uložený meč, ktorým mal byť porazený drak Jabberwock.
No a potom to začalo. Obrovské dobrodružstvo pri prekonávaní prekážok. A to všetko v úplnej tme len s baterkami
v rukách. O tom, že to stálo za to, svedčil vystrašený krik detí,
ktorý sa niesol tmavou nocou doďaleka. Oslobodiť Krajinu
zázrakov sa podarilo 3.A, ktorá zvládla úlohy najrýchlejšie a
najdisciplinovanejšie. Zároveň získala do opatery zachránené
zvieratká – plameniaka a ježka, ktorí sa stali maskotmi triedy.
Po úprimnom poďakovaní sa deviatakom už nasledovala veľ-

str.14

ČAS

školstvo

ká laserová diskotéka. Tam sa mohol každý uvoľniť a vyblázniť pred nočným oddychom.
Čo dodať na záver? Hádam len slová jedného z deviatakov:
,,Pani učiteľka, na túto Andersenovu noc nezabudnú do konca
života.“

desivého obdobia. Verím, že pohľad našich žiakov na utrpenie, neľudské zaobchádzanie človeka s človekom a na násilie
v akejkoľvek forme a podobe im bude výstrahou a signálom v
budúcnosti. Že práve oni budú tými, ktorí odmietnu násilie a
postavia sa na stranu humanity.

Mgr. Renáta Mikulová

Mgr. Renáta Mikulová

Dejiny trochu inak

Deviataci a ôsmaci našej školy dňa 24. apríla vyrazili za poznaním. Chceli na vlastné oči vidieť následky hrôzy vojny v
koncentračnom tábore Osvienčim. Keďže vstup bol naplánovaný až na 13:45 hod., využili čas a navštívili jedno z najkrajších miest Európy s úžasnou históriou – Krakov.
Pýchou mesta sú hlavne jeho pamiatky. Viaceré zapísali do
zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Ležia v starom meste Krakova a na jeho Hlavnom námestí, ktoré je najväčším
v Európe. K tunajším dominantám patria radničná veža, renesančná tržnica Sukiennicie a mariánsky kostol s dvoma vežami. Ďalšou slávnou stavebnou dominantou mesta je mohutný
hrad Wawel, týčiaci sa na kopci nad zákrutou rieky Visla. Toto
všetko stihli žiaci za dve hodiny poobdivovať, urobiť si nejaké
selfie a poďme späť do autobusu. Čakal ich totiž hlavný bod
programu – Osvienčim,miesto spomienky na dejinnú tragédiu
páchanú na nevinných ľuďoch počas II. svetovej vojny. Hoci
boli pripravení na to, čo ich čaká, predsa s hrôzou v očiach
sledovali predmety a fotografie, ktoré sú svedectvom tohto

Škola v prírode
Posledný aprílový týždeň strávilo 24 žiakov spolu s pedagogickým dozorom krásny týždeň v škole v prírode, ktorá sa
konala v malebnom prostredí dedinky Lazy pod Makytou, časť
Čertov. Ubytovanie a stravu pre nás zabezpečoval hotel František. Súčasťou pobytu bol plavecký výcvik v hotelovom bazéne. Voľný čas žiakom vypĺňali skúsení animátori, ktorí aktivity
sústredili prevažne do prírody. Riešením úloh žiaci počas
celého týždňa zbierali body pre svoje družstvá. Vyhodnotenie
celotýždňového snaženia a ocenenie detí prebehlo na slávnostnom galavečere v predposledný deň pobytu. Okrem nezabudnuteľných zážitkov si žiaci upevnili priateľské vzťahy,
utužil sa kolektív triedy. Pobytom v prírode si posilnili fyzickú
zdatnosť a upevnili environmentálne cítenie. V neposlednom
rade nadobudli dôležité skúsenosti získané samostatnosťou,
disciplínou a životom v kolektíve bez rodinných príslušníkov.

Mgr. Jana Grochalová, Mgr. Stanislava Krčmáriková

Poznávame prírodu
Stalo sa už tradíciou, že žiaci zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec sa každoročne zúčastňujú zábavno-poznávacej súťaže
Lesy deťom. Nebolo to inak ani tento školský rok, kedy sa
konal jubilejný, už 15. ročník. V daždivý piatok 18. 5. 2018 sa
skupina žiakov vybrala do krásneho areálu Kysuckej galérie
pri kaštieli v Oščadnici, aby si zmerala svoje sily so žiakmi
z celých Kysúc. Súťaž pozostávala z vedomostnej a brannošportovej časti. V silnej konkurencii žiaci získali tieto umiestnenia:
• družstvo ml. žiakov: 1. miesto
Ela Klanduchová, 5.A (v kategórii jednotlivcov 2. miesto)
Aneta Kopásková, 5.A (v kategórii jednotlivcov 14. miesto)
Adriána Lučanová, 5.A (v kategórii jednotlivcov 7. miesto)
•

družstvo st. žiakov: 1. miesto
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Viktória Ganderáková, 7.A (v kategórii jednotlivcov 11. miesto)
Viktória Koperová, 7.A (v kategórii jednotlivcov 1. miesto)
MiriamMiková, 7.A (v kategórii jednotlivcov 2. miesto)
Veľmi pekný úspech dosiahli aj nováčikovia v tejto súťaži, a to
Karolínka Krčmáriková, ktorá v kategórii jednotlivcov získala
krásne 4. miesto, a Kristián Lieskovan, ktorý získal 7. miesto,
obidvaja zo 4.A. Všetkým srdečne blahoželáme!
Táto súťaž bola už len vyvrcholením celoročných príprav na
biologickú olympiádu, v ktorej žiaci dosiahli tieto úspechy:
Kategória F:
• družstvo ml. žiakov: 2. miesto
Vanesa Franeková, 4. A, Sofia Koperová, 4. A, Karolína
Krčmáriková, 4. A, Kristián Lieskovan, 4. A, Tomáš Michnica, 4. A
•

družstvo st. žiakov: 2. miesto
Ela Klanduchová, 5. A , Aneta Kopásková, 5. A , Adriána
Lučanová, 5. A Michaela Straková, 5. A, LuciaVorková, 5. A
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Viedeň 2018
Koniec školského roka sa nesie nielen v znamení blížiacich
sa prázdnin, ale aj v očakávaní koncoročných školských výletov. Starší žiaci navštívili už počas výletov mnohé zaujímavé
miesta na Slovensku, tak sme si to tentoraz namierili trošku
ďalej, až za hranice krajiny, rovno do Viedne. V skorých ranných hodinách 11. júna 2018 žiaci 8. A, 9. A a 9. B vyrazili na
cestu, uviaznuc nielen v tej našej, dobre známej čadčianskej
kolóne, ale aj v ďalších. Po šesťhodinovej ceste sme nakoniec
predsa dorazili do cieľa. Prvou zastávkou bol nádherný zámok
Schȍnbrunn a jeho záhrady. Následne sme sa metrom presunuli do užšieho centra Viedne a navštívili prírodovedné múzeum. Mohli sme si oči vyočiť na množstve vystavených hornín,
minerálov, skamenelín či exponátov zvierat, ktoré v ZOO nenájdete. Toto múzeum sa právom radí medzi najväčšie na
svete. Našou ďalšou zastávkou bola rezidencia Habsburgovcov - slávny Hofburg - a nakoniec majestátny a veľkolepý Dóm
sv. Štefana. V závere výletu si tí odvážnejší počas rozchodu
overili znalosti z anglického a nemeckého jazyka priamo
v praxi.

Kategória E:
• Viktória Koperová, 7. A – 3. miesto
• Miriam Miková, 7.A – 6. miesto

Mgr. Zuzana Fonšová, PaedDr. Lenka Bestvinová

4. ročník EUROWEEKu
V dňoch 6.-7. júna 2018 sa na našej škole uskutočnil už
4. ročník EUROWEEKu. Navštívili nás lektori z rôznych kútov
sveta: John z Nigérie, Kenia z Mexika, Guadalupe z Argentíny, Laetitia z Francúzska a Tessi z Rakúska. Chýbala len
Janet z Talianska, ktorá však u nás hosťovala celý školský
rok. Žiaci celej školy mali opäť možnosť vyskúšať si angličtinu
„naostro“, vypočuť si informácie o jednotlivých krajinách,
z ktorých pochádzali lektori, čokoľvek sa opýtať, ale sa aj
zahrať alebo si zatancovať. Prestávky vyplnili autogramiádou
a ďalšou konverzáciou. Žiaci si odniesli veľa príjemných dojmov a tešia sa na ďalší ročník EUROWEEKu.
Mgr. Stanislava Krčmáriková, Mgr. Jana Grochalová

Mgr. Stanislava Krčmáriková

Netradičné rodičovské združenie
Dňa 12.6.2018 sa v priestoroch našej školy konalo netradičné
rodičovské združenie žiakov šiesteho ročníka. Deti si niekoľko
mesiacov pripravovali program pre svojich rodičov ako vďaku
za všetko, čo pre nich robia. Účasť bola hojná, žiaci sa predviedli v recitácii, hre na hudobný nástroj, divadelnom prevedení rozprávky, v tanci i v humornom spracovaní bežného života.
Rodičia boli nadšení, dokonca sa nám ich podarilo prekvapiť
natoľko, že svoje deti videli v úplne inom svetle. V budúcnosti
hodláme s týmito aktivitami pokračovať, pretože robiť radosť
rodičom i deťom nás baví. Celá akcia sa uskutočnila pod vedením Mgr. Beáty Mikovej.
Mgr. Beáta Miková
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Matematický klokan

Výsledky Testovania T9/2018

Medzinárodná súťaž Matematický klokan sa u nás každoročne
koná vďaka šikovným žiakom, ktorí si svoje vedomosti zmerajú s deťmi z rozličných krajín. V tomto školskom roku sa do
súťaže prihlásilo z našej školy 57 žiakov. Prvákov 14, druhákov 9, tretiakov 9, štvrtákov 7, piatakov 5, šiestakov 5, 4 siedmaci a 4 ôsmaci.
Výsledková listina:

Celoslovenský priemer SJL
63,00%
Celoslovenský priemer MAT
55,90%
Celkový školský priemer SJL
68,00%
Rozdiel priemerov SJL v porovnaní s celoslovenským priemerom
+5,00%
Celkový školský priemer MAT
67,43%
Rozdiel priemerov MAT v porovnaní s celoslovenským priemerom
+11,53%

Kategória

Meno žiaka

Trieda

Klokanko 1
Klokanko 2
Klokanko 2
Klokanko 2
Klokanko 3
Klokanko 4
Klokanko 4
Klokanko 4
Klokanko 5
Klokanko 5
Klokanko 7

Patrik Grochal
Viktória Ľochová
Sebastián Holaza
Tobias Čanecký
Nikola Tatarková
Sofia Koperová
Jozef Bacula
Andrej Grochal
Ela Klanduchová
Patrik Miko
Miriam Miková

1.B
2.A
2.A
2.A
3.A
4.A
4.A
4.A
5.A
5.A
7.A

Každý žiak dostal diplom a darček. Úspešní riešitelia dostali
odmeny navyše.
Na 100% napísala V. Ľochová a stala sa školským šampiónom.

Aj tento rok sa uskutočnilo testovanie žiakov deviateho ročníka –T9/2018 - v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a
matematika. Na základe zverejnených výsledkov ďakujem za
vynikajúcu prípravu Mgr. Renáte Mikulovej –dosiahnuté školské výsledky zo slovenského jazyka a literatúry boli 5% nad
celoslovenským priemerom a Mgr. Beáte Mikovej, ktorá
okrem príprav na hodinách matematiky sa danou problematikou zaoberala aj v rámci záujmového útvaru. Výsledky žiakov
z matematiky v rámci školy boli 11,53% nad celoslovenským
priemerom.
PaedDr. Ingrid Koperová- riaditeľka školy

Športové výsledky
Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ - McDonald´s cup
Ako po minulé roky, tak aj tento školský rok sa naši najmladší
žiaci zúčastnili futbalového turnaja McDonald’s cupu. Turnaj
sa uskutočnil na umelej tráve pri ZŠ Svrčinovec dňa
19.4.2018. V konkurencii štyroch škôl sa naša škola umiestnila
na peknom 3. mieste. Turnaj preveril našich žiakov po fyzickej
aj technickej stránke a je badať, že niektorí žiaci boli na takomto turnaji po prvýkrát v živote. Veríme, že turnaj vyvolal u
našich najmladších túžbu zlepšovať sa v tom, čo ich baví, lebo
len svojou aktivitou a cieľavedomým tréningom to môžu dokázať. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu: Barbara Padyšáková, Timotej Matys, Kristián Lieskovan, Andrej Grochal, Jozef
Bacula,(4.A).
Malý futbal mladších žiakov ZŠ - Školský pohár SFZ
Kolotoč futbalových turnajov sa konečne rozbehol. Mladší
žiaci sa v dňoch 30.04.2018 a 02.05.2018 zúčastnili Školského pohára SFZ. Naším hlavným cieľom bolo prebojovať sa do

Mgr. Beáta Miková
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okresného kola. Cieľ sa začal plniť v pondelok 30.04.2018 na
umelej tráve ZŠ Skalité - Kudlov, kde naši mladší žiaci vyhrali
kvalifikáciu do okresného kola, ktoré sa konalo pri ZŠ Raková
02.05.2018. V okresnom kole sa naši žiaci stretli už s vyspelejšími školami, ktorých jednotliví žiaci reprezentujú svoje kluby v II. či III. žiackej lige. Svoje sily si zmerali so školami: ZŠ
Turzovka, ZŠ Raková, ZŠ Stará Bystrica. Po odohraní všetkých zápasov a vyhodnotení sa naša škola umiestnila na veľmi peknom 3. mieste. Žiaci, ktorí úspešne reprezentovali našu
školu: Patrik Miko (5.A), Marián Ballon, Branislav Kubica (6.A),
René Kubic, Marek Fonš (7.B), Adam Kubica, Daniel Jurčík
(7.A).
Malý futbal starších žiakov ZŠ - Futbal cup
Tak ako sa darilo mladším žiakom, podobne sa darilo aj starším žiakom v malom futbale. Kvalifikáciu o postup do okresného kola vyhrali bez jediného prehratého zápasu a suverénnym spôsobom postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo
v areáli ZŠ Krásno nad Kysucou dňa 21.5.2018. Žiaľ, presúvanie termínu okresného kola nám urobilo veľké komplikácie,
nakoľko niektorí deviataci sa ho z dôvodu zápisu na stredné
školy nezúčastnili. V oklieštenej zostave, plnej bojovnosti a
šikovnosti, si naši žiaci vybojovali pekné 3. miesto. Žiaci, ktorí
reprezentovali školu: Patrik Cyprich (9.B), Martin Mihalda
(9.A), Matúš Kultan, Ondrej Mitrenga, Matej Pokrivka (8.A),
René Kubic (7.B).

Atletika žiakov a žiačok ZŠ
Dňa 24.5.2018 sa uskutočnilo sa za slnečného počasia
v areáli FK Čadca okresné kolo v atletike. Žiaci a žiačky si
zmerali svoje sily v nasledujúcich disciplínach: beh na 60 m,
beh na 300 m, beh na 1000 m chlapci, beh na 800 m dievčatá, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou a v
štafete 4x60 m. Po sčítaní a obodovaní jednotlivých výkonov v
jednotlivých atletických disciplínach sa určilo poradie škôl.
Chlapci: Aleš Balamucký, Michal Bárány, Marcel Konôpka,
Martin Mihalda (9.A), Patrik Cyprich, Tobiáš Jurga, Michael
Zakucia (9.B), Ondrej Mitrenga (8.A) – celkové umiestnenie
družstva - 5. miesto
Dievčatá: Alica Najdeková (9.A), Paula Čanecká, Aneta Kyrisová, Linda Najdeková, Gabriela Paštrnáková (8.A), Vanesa
Krenželová (7.A) – celkové umiestnenie družstva – 9. miesto
Z individuálnych umiestnení sa zaskvel Michael Zakucia (9.B),
ktorý svojím hodom kriketovou loptičkou (81 m) vyhral a suve-
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rénne postúpil na krajské kolo. Na krajskom kole, ktoré sa
konalo 8.6.2018 v ZŠ Rabča na Orave, sa Michaelovi poradilo
umiestniť na veľmi peknom 2. mieste.
Strelecká súťaž
V tomto školskom roku sme si po prvýkrát išli zmerať sily
v streľbe zo vzduchovky na 10 m. Súťažilo sa v telocvični ZŠ
Čadca Podzávoz. Žiaci boli rozdelení do dvoch kategórií a
súťažilo sa na 20 výstrelov.
Žiaci:
Michael Zakucia (9.B), Denis Tatarka (8.A), Lukáš Korček
(7.A) – umiestnenie družstva – 8. miesto
Žiačky:
Miriam Miková, Viktória Ganderáková, Viktória Koperová (7.A)
– umiestnenie družstva– 3. miesto
Medzinárodný deň detí - Kysucký triangel
V tomto školskom roku Medzinárodný deň detí organizovala
ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta v Skalitom dňa 1.6.2018. Tento deň je venovaný hlavne deťom, ktoré si ho aj patrične užili.
Hlavný organizátor pripravil rôzne súťaže, do ktorých sa zapájali žiaci z nasledovných škôl: ZŠ Svrčinovec, ZŠ Čierne Ústredie, ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec, ZŠ sv. A. Svorada a
Benedikta Skalité a ZŠ Skalité - Kudlov.
Jednotlivé výsledky našich žiakov:
Florbal:
• Marián Jendrišák, Patrik Cyprich, Andre Jašurek j (9.B),
Damián Benko, Marcel Konôpka, Martin Mihalda (9.A) –
umiestenie družstva – 3. miesto
Futbal
• Branislav Kubica, Miroslav Trlík, Tomáš Padyšák, Marián
Ballon, Pavol Benčík (6.A), Patrik Miko (5.A), Lukáš Michalík, Timotej Matys, Jozef Bacula (4.A), Jakub Baxa
(3.A) – umiestnenie družstva – 2. miesto
Vybíjaná
• Alica Najdeková, Nela Najdeková, Katka Mikulová (9.A),
Miriam Miková, Vanesa Krenželová (7.A), Ela Klanduchová, Aneta Kopásková (5.A), Gabriela Paštrnáková,
Linda Najdeková, Paula Čanecká, Barbora Odrobiňáková, Simona Házyová (8.A) – umiestnenie družstva –
1. miesto
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Súťaže jednotlivcov:
• Jozef Bacula (4.A) – beh na 60 m – umiestnenie –
3. miesto
• Ondrej Mitrenga (8.A) – beh na 800 m – umiestnenie –
2. miesto
• Kristína Házyová (6.A) – beh na 800 m – umiestnenie –
3.miesto
Šachový úspech našej žiačky
Tento školský rok bol veľmi náročný pre našu žiačku Miriam
Mikovú, ktorá sa prihlásila na šachové tréningy v Čadci pod
vedením trénera Pavla Sedláčka. Najskôr sa len oboznamovala s novým kolektívom, no prvé úspechy zožala po absolvovaní GPX v Žiline, kde sa umiestnila na druhom mieste. Jej kariéra sa rozbehla. Tvrdo na sebe pracovala a jej účasť na
Majstrovstvách SR v Liptovskom Mikuláši ju posunula k elovaným hráčom. Po majstrovstvách získala ELO 1385. Na Majstrovstvách Európskej únie v Ružomberku získala štvrté miesto v Blitz hre D16 a piate miesto v Rapide D14. Naďalej pokračovala v súťaži GPX, ktorá sa konala každý mesiac. Miriam
obsadzovala popredné miesta, väčšinou druhé. V Čadci sa
konalo semifinále a Miriam postúpila zo stredného Slovenska
z prvého miesta. Finále sa konalo v Humennom 9.6.2018 a
Miriam tam prekvapila všetkých prítomných, keď po ôsmom
kole bola vedená ako suverénna víťazka. Napokon skončila
druhá v kategórii D14, pripomíname, že má len 13 rokov, a
prvenstvo si ukoristila jej kamarátka Stellka, ktorá prehrala iba
s Miriam. Sme veľmi radi, že jej záujem o túto kráľovskú hru
pretrváva, má chuť sa zdokonaľovať a sme na ňu všetci nesmierne hrdí, pretože tak ako sebe robí dobré meno aj našej
škole.
Mgr. Ľubomír Belko

Zdravotníci opäť bodovali
Dňa 7. júna 2018 sa v priestoroch Domu kultúry v Čadci konala okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov I. a II. stupňa, ktorú organizoval Slovenský Červený kríž, územný spolok
Čadca. Medzi súťažné disciplíny patrili:
1. zdravotnícke vedomosti,
2. vedomosti o SČK a o bezpríspevkovom darcovstve
krvi,
3. bezpečnosť na cestách a prvá pomoc pre deti,
4. praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.
Našu školu reprezentovali dve družstvá:
x DMZ I. st. – M. Michnicová (2. A), V. Ľochová (2. A),
J. Bacula (4. A), A. Grochal (4. A), T. Michnica (4. A),
x DMZ II. st. – A. Najdeková (9. A), N. Najdeková
(9. A), L. Kyrisová (9. B), N. Benčíková (9. B).
Staršie žiačky v silnej konkurencii opäť potvrdili svoje kvality
v oblasti poskytovania prvej pomoci a už po niekoľkýkrát obsadili krásne 1. miesto. Dievčatá, blahoželáme a zároveň
želáme veľa úspechov na stredných školách!
PaedDr. Lenka Bestvinová
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Stavanie mája v Materskej škole Čierne - Vyšný
koniec
Stavanie mája patrí medzi typické slovenské tradície. Túto
tradíciu sme v pondelok 30.4.2018 dodržali aj v našej MŠ.
Pani učiteľky si spolu s deťmi pripravili pekný a zaujímavý
program plný tanca a spevu a oboznámili sa aj s históriou
„stavania mája“. Na chodbe čakal mladý stromček - máj - na
ozdobenie, o ktoré sa postarali všetky deti. Poviazali naň pestrofarebné stužky, zaspievali si pri tom pesničku „Sadíme my
máje...“. A tak každý, kto išiel v ten deň okolo, mohol počuť
veselý smiech a spev detí. Tešili sa z toho, že aj v našej MŠ
stojí krásny farebný máj – symbol víťazstva jari nad zimou.
Ostáva len dúfať, že túto tradíciu, ako aj iné krásne slovenské
zvyky a dedičstvo našich predkov bude mať v budúcnosti kto
udržiavať aj pre ďalšie generácie. A to je úloha aj nás – učiteliek MŠ. A my to robíme rady a s láskou

Veselý deň detí v Materskej škole Čierne - Vyšný koniec
V piatok 1.6.2018 sme v našej materskej škole oslavovali
v bohatej paráde. Už od rána naše pani učiteľky pripravovali
pre deti oslavu ich veľkého sviatku, a to vytvorením množstva
aktivít na futbalovom ihrisku.Deti všetkých tried spolu s učiteľkami tancovali a cvičili hudbou, skákali vo vreciach, hádzali do
diaľky, behali popod padák a pod. Všetkých však prekvapil
hasičský zbor z Čierneho, ktorý zabezpečil p. Laš. Hasiči
predviedli techniku hasenia, ktorú si mohli deti vyskúšať a
taktiež mohli nasadnúť do vozidla, vyskúšať si vysielačky,
húkačku či prilbu, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Všetky hry
a aktivity splnili očakávania zúčastnených v maximálnej miere.
Odmenou za príjemne strávený deň bola opekačka a sladké
balíčky, ktorým sa deti veľmi potešili.
To, že sme spoločne prežili deň plný radosti a nadšenia, si
môžete pozrieť na našej stránke:
www.msciernevysnykoniec.webnode.sk.
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kultúra a šport

Kultúrne, spoloÿenské a športové podujatia obce þierne uskutoÿnené
v mesiacoch marec – august 2018
24. marec 2018 v ÿase od 20:30 do 21:30 hod. HODINA
ZEME
Naša obec ýierne sa opäĢ zapojila
do najväþšieho
ekologického hnutia pod názvom Hodina Zeme, ktoré na
Slovensku prebieha od roku 2011.
Hodina Zeme je najväþšou celosvetovou kampaĖou
zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti
ochrany životného prostredia a klimatických zmien.
Ten, kto chcel pomôcĢ našej planéte, v sobotu 24. marca 2018
zhasol svetlá na 60 minút vo svojej domácnosti v þase od
20:30 – 21:30 hod.
Hodina Zeme vytvára symboliku spoloþnej zodpovednosti za
budúcnosĢ našej planéty a vyzýva Đudí, aby si uvedomili, že k
zlepšeniu môže prispieĢ každý z nás. Poþas tejto hodiny bolo
vypnuté aj verejné osvetlenie v našej obci.

5. apríl - Výchovné koncerty skupiny AYA zo Žiliny
Skupina AYA (agentúra LETart zo Žiliny) sa v sále kultúrneho
domu v ýiernom predstavila žiakom zo ZŠ s MŠ ýierne –
Vyšný koniec dvoma predstaveniami. Pre prvý stupeĖ to bol
zábavný interaktívny koncert s názvom Dr. Zembolí, plný
pouþných textov a veselých pesniþiek, zameraný na otázky
ekológie a zodpovednosti k budúcemu vývoju našej Zeme.
Deti sa dozvedeli, ako jednoducho, denno-denne, malými
krôþikmi a bez veĐkých reþí dokáže každý z nás lieþiĢ našu
Zem.
Pre žiakov druhého stupĖa to bol koncert s názvom Trinásta
komnata. V tomto výchovnom koncerte herci nazreli do sveta
dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej trinástej
komnaty, ktorá mladým Đućom neprináša niþ pozitívne. Oni
však otvorili mládeži dvere aj iných komnát (Empatie,
Dobra...), cez ktoré vedie cesta k úspechu a k hodnotnejšiemu
životu.

kolektív získal po novuþiþkom pexese. Všetky výtvarné práce
boli vystavené do konca mája v priestoroch obecnej knižnice.
Pexeso je pre všetkých záujemcov k dispozícii v obecnej
knižnici.
Ocenení žiaci ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec:
Linda Najdeková, 8.A; Alex Krenželák, 2.A; Adam Vorek, 3.A;
Alžbeta Reháková, 2.A; Viola Najdeková, 1.A; Kristián
Lieskovan, 4. A; Alica Najdeková, 9. A; Margaréta Zakuciová,
2.A; Adrián Grochal, 4.A; Ema Cyprichová, 1.B; Gabriela
Ondrušková, 1.A.
Ocenení žiaci ZŠ ýierne – Ústredie:
Lívia Cyprichová, 4. A; Lukáš Majchrák, 4. A; Filip Švancár,
4. A; Karolína Kultánová, 4. A; Viktória Lašová, 1. A; Daniel
Kubica, 6. A; Oliver Benþík, 4. A; Timea Cyprichová, 4.A;
Jakub Kulla, 4.A; Aneta Zvercová, 4.A; Sára Cerchlanová,
2.B; Adam Vrškový, 2.A; Lenka Krellová, 1.A; Peter Turiak,
2.A; Michaela ýopková, 1.A.
Ocenené deti MŠ: Ema Romancová
ZŠ Rázusova ýadca: Alexandra Šoporová, 2. A

17. apríl - Návšteva otca biskupa Mons. Tomáša Galisa
v našej farnosti
V utorok 17. apríla 2018 do našej farnosti zavítal otec biskup
Mons. Tomáš Galis pri príležitosti celodennej kanonickej
vizitácie. Otec biskup v rámci svojho programu navštívil
viaceré inštitúcie a organizácie, ktoré sa nachádzajú v našej
obci (obidve školy, kostoly, Kaplnku sv. Jozefa na Zágruní,
domov sociálnych služieb, spoloþnosĢ IPC –Slovakia, s. r. o.).
Poþas svojej návštevy nevynechal ani obecný úrad, kde otca
biskupa privítal starosta obce Pavol Gomola s pracovníkmi a
poslancami. Pán starosta predstavil otcovi biskupovi kolektív
pracovníkov OÚ a TES i prítomných poslancov obecného
zastupiteĐstva a krátkym dokumentom priblížil obsah novej
monografie obce.

13. apríl
Výchovný koncert Petra Bažíka pre žiakov ZŠ ýierne –
Ústredie v sále kultúrneho domu. Koncert si pozrelo 220
žiakov.

marec – máj - Výstava Pexeso þierne
Ako dopadla výtvarná súĢaž Vyrábame pexeso?
Presne 191 prác odovzdali žiaci materských a základných škôl
na vyhlásenú výtvarnú súĢaž s názvom Vyrábame pexeso.
SúĢaž bola zameraná na charakteristické motívy obce ýierne.
Porota v zložení Petra Pallo, Adam Laš, Janka Grochalová,
Alžbeta Bobulová vybrala práce, ktoré našu obec reprezentujú
v tomto našom pexese.
Každý, kto sa zapojil do súĢaže, získal sladkú odmenu. Autori
vybraných dielok vecnú odmenu a pexeso. Každý zapojený

Potom nás otec biskup v družnom rozhovore povzbudil
k tomu, aby sme aj naćalej žili vo viere, nádeji a láske.
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Ćakujeme otcovi biskupovi za jeho úprimné slová, ktoré
zaznievali na jednotlivých miestach jeho návštevy. Rovnako
mu ćakujeme za homíliu pri veþernej svätej omši vo farskom
kostole, ktorá nám pohladila dušu a srdce. Po svätej omši otec
biskup ešte zotrval medzi farníkmi v konštruktívnej diskusii.

24. apríl 2018- Kniha Kysúc
Do þitateĐskej súĢaže o ocenenie Kniha Kysúc 2017 bolo
nominovaných spolu 51 titulov kníh, z toho v kategórii náuþná
literatúra bolo nominovaných 28 titulov a v kategórii beletria 23
titulov.
Knihy získali spolu 11995 platných hlasov, z toho 6495 hlasov
pre knihy z kategórie náuþnej literatúry a 5500 hlasov zaslali
priaznivci knihám z kategórie beletria. V kategórii náuþnej
literatúry monografia ýierne – dedinka naša skonþila na
1. mieste s poþtom 1878 platných hlasov. Knihu vydalo
vydavateĐstvo MAGMA pre obec ýierne.
Zostavovatelia: Ing. Pavol Gomola, Mária Šþuryová, Ing.
Mária StráĖavová, JUDr. Jozef Potoþár, Ján Ćurica, Agnesa
ýanecká, vdp. Mgr. Ján Findura, PaedDr. Jaroslav Veliþka,
Iveta Bobulová, Mgr. Božena ýasnochová, Rudolf Benþík,
Marta Jašurková, PhDr. Rudolf Gerát, Mgr. Miroslav Golis,
Ing. Jozef Kubica, Mgr. Lukáš Jurga, Zuzana Prieþková, Mgr.
ďubica Podoláková, Juraj Bukovan, Mgr. Tibor Paštrnák, Mgr.
Drahomír Veliþka, PhD., Mgr. Ladislav Paštrnák, PhDr. Juraj
Laššuth, Marta Brnþová, Jozef MariĖák, Mgr. Dominika
MariĖáková.
Tlaþová správa Kysuckej knižnice v ýadci
Hlasy þitateĐov urþili TOP knihy Kysúc – Magma excelovala
ýadca (24. apríl 2018) – ýitateĐská anketová súĢaž KNIHA
KYSÚC 2017, ktorej organizátorom je Kysucká knižnica
v ýadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a
mediálnymi partnermi, oznámila výsledky hlasovania a mená
víĢazov. Tohtoroþná súĢaž zaznamenala rekord v poþte
hlasujúcich a zapojilo sa do nej vyše 12 000 respondentov.
V kategórii náuþná literatúra s poþtom 1 878 hlasov získala 1.
miesto publikácia „ýierne – dedinka naša, monografia obce“.
Knihu vydalo vydavateĐstvo MAGMA pre obec ýierne. Na
rozsiahlej publikácii pracoval poþetný tím spolupracovníkov.
V kategórii beletria získala prvenstvo s poþtom 1 211 platných
hlasov „Zabudnutá záhrada“ akademického maliara Ondreja
Zimku. Nádhernú a pestrú záhradu príbehov, obrazov a
kresieb zo života umelca zostavila vo vydavateĐstve Magma
Mária Šþuryová.
Propagáciu súĢaže a jednotlivé súĢažné tituly prezentovali
mediálni partneri Kysuce – Nezávislý týždenník Kysuþanov,
MY Kysucké noviny, e-KYSUCE, Kysucká televízia, Kysucká
knižnica v ýadci a Žilinský samosprávny kraj na svojich www.
stránkach a facebooku.
Slávnostné odovzdávanie ocenení, ktoré je každoroþnou
oslavou regionálnej literárnej tvorby a prehliadkou knižnej
žatvy minulého roka, sa uskutoþnilo na pôde Kysuckej
knižnice v ýadci (ćalej len „knižnica“). Podujatie piesĖou a
hrou na heligónke zahájili deti folklórneho krúžku pri ZŠ ýierne

kultúra a šport

– Ústredie Lucka Haladejová a Simonka Najdeková a
hudobnými vstupmi ho oživila vlastnou hudobnou produkciou
študentka Gymnázia J. M. Hurbana Bianka Macková.
Všetkých prítomných srdeþne privítala zástupkyĖa riaditeĐky
pani ďubica Lašová. V úvode privítala poslancov
zastupiteĐstva ZŠK, zástupcov miest a obcí, primátora mesta
ýadca Milana Guru, mediálnych partnerov a prítomných hostí.
Koordinátorka kultúrno-výchovnej þinnosti knižnice Helena
Pagáþová struþne uviedla pravidlá súĢaže, v ktorej bolo
nominovaných 51 knižných titulov spätých s regiónom Kysúc
tematicky alebo osobou autora, a to v textovej þi obrazovej
þasti. Vyvrcholením podujatia bolo vyhodnotenie súĢaže a
odovzdanie cien. V kategórii náuþná literatúra bolo
nominovaných 28 titulov, ktoré spolu získali 6 495 hlasov. Na
prvom mieste s najväþším poþtom hlasov 1 878 sa umiestnila
monografia ýierne – dedinka naša, monografia obce. Knihu
vydalo vydavateĐstvo MAGMA pre obec ýierne. Na rozsiahlej
publikácii okrem zostavovateĐky Márie Šþuryovej a Pavla
Gomolu pracoval poþetný tím spolupracovníkov. VíĢazná
publikácia získala i celoslovenské ocenenie v súĢaži najkrajšia
kniha a propagaþný materiál o obci Slovenska. Druhé miesto
získala publikácia Dubie. 1367-2017. Autorom knihy je Mário
Janík a kolektív KNM. Na vydaní sa podieĐalo obþianske
združenie Dubie a Kysucké múzeum v ýadci. Na treĢom
mieste v kategórii náuþná literatúra sa umiestnila kniha Proti
prúdu. Kysuce na starých pohĐadniciach. PríĢažlivú publikáciu
vydala vlastným nákladom autorská dvojica Anton Laš a Karol
Masnica. Na odborných textoch sa podieĐali aj ćalší autori –
Drahomír Veliþka, Ivan Gajdiþiar a Ivana Kontríková
Šusteková. V kategórii beletria bolo nominovaných 23 titulov,
ktorým þitatelia zaslali spolu 5 500 hlasov. VíĢazstvo si
odniesla Zabudnutá záhrada akademického maliara Ondreja
Zimku. Nádhernú a pestrú záhradu príbehov, obrazov a
kresieb zostavila vo vydavateĐstve Magma Mária Šþuryová.
Na fotografickej þasti knihy spolupracoval Jaroslav Veliþka.
Druhé miesto získala kniha Temný horizont. Nové prípady
Muldera a Scullyovej. Autor Miloš Jesenský ju vydal vlastným
nákladom. Na treĢom mieste v kategórii beletria sa umiestnila
kniha Pamäte Zuzany VaĖousovej-Kronerovej. Hereþka. Jej
zostavovateĐmi sú Juliana Belková, OldĜich VaĖous,
Drahomíra VaĖousová, Vladimír Gajdošík. Vydal ju Spolok
rodákov Jozefa Kronera v Staškove.
O víĢazoch rozhodla výhradne þitateĐská verejnosĢ
prostredníctvom hlasovacích anketových lístkov uverejnených
v regionálnej tlaþi, v Kysuckej knižnici v ýadci a mestských
knižniciach v Turzovke, v Kysuckom Novom Meste a Krásne
nad Kysucou. Okrem udelených ocenení sa rozhodla Kysucká
knižnica v ýadci udeliĢ i osobitné ocenenie. V tomto roku
udelila mimoriadnu cenu – výnimoþný literárny poþin - za
zanietenú etnografickú, výskumnú a publicistickú þinnosĢ pani
Márii HúšĢavovej in memoriam. SúĢaž má i ćalších víĢazov, a
to tých, ktorí nelenili a vyplnený anketový lístok poslali alebo
osobne doruþili na zberné miesta. V závere slávnostného
veþera boli vylosovaní traja výhercovia, ktorí si môžu v knižnici
vyzdvihnúĢ hodnotné ceny: Mária Mirkoviþ ýelková, Vladimír
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Maslík a Mária Poláþková – Hradská. SúĢažiacim a výhercom
boli darované hodnotné ceny, ktoré do súĢaže venovali:
Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v ýadci,
Nezávislý týždenník Kysuþanov – Kysuce a Kysucké múzeum
v ýadci. Organizátori srdeþne blahoželajú víĢazom a ćakujú
všetkým, ktorí sa podieĐali na príprave a úspešnom priebehu
podujatia.
Kysucká knižnica v ýadci, Mgr. Helena Pagáþová,
Ul. 17. novembra 1258, 022 01 ýadca

1. máj na trojmedzí - Krásny prvomájový deė na
trojmedzí
Oslavy vstupu do Európskej únie i Sviatok práce už po
štrnástykrát oslávili návštevníci i predstavitelia samospráv
obcí ýierne, Hrþavy a Gminy Istebna na trojmedzí.
Všetkým Đudom dobrej vôle zo všetkých troch štátov sa
podarilo na trojmedzí spoloþne vytvoriĢ „ducha miesta“
s úžasnou energiou, kde sa všetci spoloþne radi stretávame.
Bolo to tak aj v utorok 1. mája 2018, v krásny slneþný deĖ.
Prítomným spoluobþanom sa v úvode prihovorili predstavitelia
samospráv: za obec ýierne Pavol Gomola, za obec Hrþava
Peter StaĖo, za Gminu Istebna Henryk Gazurek.
Pri zdobení a stavaní „májky“ sa v kultúrnom programe
návštevníkom predstavili: detský folklórny súbor Jatelinka
z PoĐska, FSk Svrþinka zo Svrþinovca a FSk Ozvena
z ýierneho.
Atmosféra pohody, priateĐstva a krásy Đudových piesní sa
v tento deĖ niesla po celom trojmedzí. Niesla sa i v srdciach
všetkých návštevníkov, ktorí v tento deĖ trojmedzie navštívili.

kultúra a šport

V programe vystúpili deti z PoĐskej republiky a FSk Ozvena.
Pre všetkých úþastníkov podujatia bolo v areáli prístrešku na
Polesí pripravené malé obþerstvenie.

10. jún - Deė detí v þiernom
Divadelné predstavenie pre deti s pesniþkami pod názvom
KRÁLIKY Z KLOBÚKA.
Deti sa zoznámili s králikom Oskarom a králikom Bonifácom.
V komédii s pesniþkami oba králiky zabávali a zábavnou
formou vzdelávali deti o zdravej zeleninke, ovocí a Đudskom
tele. Tie šikovné a odvážne boli odmenené.
Poćakovanie patrí aj sponzorovi podujatia Petrovi Mojákovi,
vćaka ktorému každé dieĢa odišlo so sladkým prekvapením.

23. jún - HRY PRIATEĐSTVA
Obec ýierne pripravila pre svojich partnerov z ýeskej a
PoĐskej republiky, ako aj spolky a organizácie v našej obci
športový poldeĖ v areáli Športového klubu v ýiernom.

13. máj - Deė matiek - Deė matiek v našej dedinke
Drahé mamiþky, vy ste to najdrahšie na svete.
Druhú májovú nedeĐu potešil detský folklórny súbor Kelþovan
spevom a tancom všetky mamiþky. Najmenšie deti, ale aj tie
väþšie zanechali vystúpením v kultúrnom dome oþi mamiþiek
lesklé a srdcia naplnené nezabudnuteĐným zážitkom.
NepostrádateĐnú úlohu mamy, jej dôležitosĢ a nenahraditeĐnosĢ vo svojom príhovore pripomenul aj starosta obce Pavol
Gomola. Všetkým mamiþkám zaželal hlavne pevné zdravie.
VeĐká vćaka a obdiv patrí umeleckým vedúcim súboru –
manželom Amálii a Pavlovi Kužmovcom.
Kvietok, ktorým bola obdarovaná každá mamiþka, pripomenie
ešte aj doma þarovný okamih a krásu tohto vystúpenia.
Podujatie pripravili: obec ýierne, PO TES ýierne a komisia
kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí.

29. máj
Ukonþenie projektu, ktorý bol realizovaný v rámci Programu
cezhraniþnej spolupráce Interreg V-A PoĐsko – Slovensko
2014 – 2020.
Slávnostné otvorenie nového komunikaþného spojenia
Jaworzynka – ýierne – Skalité za úþasti predstaviteĐov
samospráv, pozvaných hostí a širokej verejnosti.

24. jún - XIV. roÿník Medzinárodného šachového turnaja
Mikroregión Kysucký triangel a obec ýierne pripravili pre
všetkých priaznivcov tejto kráĐovskej hry už XIV. roþník
Medzinárodného šachového turnaja v sále kultúrneho domu
v ýiernom.

25. jún
Taneþný veþer žiakov 9. roþníka ZŠ ýierne – Ústredie spolu s
rodiþmi, prehliadkou spoloþenských tancov, taneþnou
súĢažou, zábavou a tombolou v sále kultúrneho domu
v ýiernom.

1. júl
Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla ýierne –
Vyšný koniec spojená s kultúrnym vstúpením po svätej omši.
V programe vystúpi FSk Ozvena a mažoretky TINA ýierne.

2. – 9. júl
XIV. roþník Medzinárodného detského tábora na trojmedzí –
„Vždy budeme spolu“.
Tento rok tábor organizuje Gmina Istebna. PätnásĢ detí
(sedem zo ZŠ ýierne – Ústredie a osem zo ZŠ s MŠ ýierne –
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Vyšný koniec) bude tráviĢ osem dní v PoĐskej republike spolu
so svojimi rovesníkmi z PoĐskej a ýeskej republiky.
Organizaþné zabezpeþenie zo Slovenskej republiky: Iveta
Bobulová, vedúci tábora: Izabela Bobulová, Jozef Vyšlan.

5. august - Kermaš v þiernom
Celoobecné oslavy pri príležitosti konania miestnych hodov na
sv. Ignáca, hodové atrakcie, Đudoví remeselníci, stánkový
predaj, bohatý kultúrny program, Đudová veselica pri penzióne
Magistrál. V kultúrnom programe v areáli ZŠ ýierne – Ústredie
vystúpia: domáca FSk Ozvena, Dominika Moravcová, Sofia
Gilániová, Vlasta Mudríková, súbor z PoĐskej republiky, živý
koncert kapely ABBA Slovakia, hudobná skupina EVERL

kultúra a šport

Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková
organizácia TES ýierne
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 þíslach: 041/ 43 73 222,
041/ 43 73 183. Podujatia organizované turistickým klubom AHA
ýierne nájdete na stránke: www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka –
predseda klubu, kontakt: 0915 183 410).

Kalendárium kultúrno – spoloÿenských, turistických a športových podujatí august – september
2018

Termín

Názov podujatia

Organizátor

Miesto konania

25. august

X. roÿník slávenia eucharistie na trojmedzí, spoloþné
Žilinská diecéza,
stretnutie v slovensko – þesko - poĐskom pohraniþí na
Ostravsko - Opavská
trojmedzí spojené so svätou omšou a kultúrnym programom diecéza, Bielskoħywiecka diecéza,
Združenie obcí
Jablunkovska, Gmina
Istebna, obec ýierne,
obec Hrþava

trojmedzie

august

VI. roÿník MAJSTROVSTVÁ SVETA GORALOV
V HORSKOM MARATÓNE

ŠKP ýadca, Goral
maratón team,
ýR, PR, obec ýierne

trojmedzie

29. august

74. výroÿie SNP - pietny akt kladenia vencov pri pamätníku obec ýierne
padlých

pamätník padlých,
ýierne

8. september

Olympiáda partnerských obcí 2018, Vendrynč
obec VendrynČ
športové zápolenie družstiev ýeskej republiky, PoĐskej
partnerské obce
republiky a Slovenskej republiky v netradiþných disciplínach SR, PR, ýR

obec VendrynČ,
športový areál

15. september

TENISOVÝ TURNAJ, II. roÿník v štvorhrách o pohár
Kysuckého triangla

TJ Slovan Skalité, ď.
Mikula email:
mikula@znovena.sk

tenisové kurty, Skalité

15. september

XIX. roÿník – Cez tri štáty Európy
turistický pochod Kinder AHA

TK AHA ýierne

29. september

XVII. roÿník - Jánošíkov chodník

TK AHA ýierne

september

Spoloÿné stretnutie OZ a predstaviteđov obcí Kysuckého obec ýierne
triangla

ihrisko ŠK ýierne
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Obecná knižnica v þiernom
„V starých þasoch príroda spôsobovala, že Đudia boli
pokojamilovní a celý svet bol šĢastný. Potom þlovek
nadobudol vedomosti a život sa stal zložitým. ďudstvo
stratilo svoju nevinnosĢ. ďudia sa sĢahovali do miest a
zaþali písaĢ knihy. Tu vznikla všetka bieda a tu vytryskli
slzy z oþí filozofov. Múdry muž sa vyhýba miestam, sieti
zákonov a civilizácií. Ukrýva sa v lone prírody, ćaleko od
zlomyseĐných úradníkov a neúspešných reformátorov
sveta. Tajná múdrosĢ spoþíva v prostom putovaní po
tichých cestách zeme.“
Lao-c'

Lao-c' - najväþší mysliteĐ Đudstva, þínsky filozof, zakladateĐ
taoizmu. Narodil sa v roku 604 p. n. l. Jeho meno v preklade
znamená Starý majster, vlastným menom Er Li.
Spolu s Kchung-c' je považovaný za reformátorskú postavu,
ktorá natrvalo poznamenala þínsku kultúru, þínsku politiku a
þínske náboženstvo.

UTOROK:
ŠTVRTOK:

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30

12:00 – 15:00
12:00 – 15:00

Od januára 2018 sa vyberá za zápisné:

Srdeþne vás pozývame do príjemného prostredia Obecnej
knižnice v ýiernom.
VÝPOŽIýNÁ DOBA V OBECNEJ KNIŽNICI V ýIERNOM

-

deti: 0,50 €
študenti a dôchodcovia: 1 €
dospelí: 1,50 €

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v þiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v þiernom,
exkurzie, besedy, súģaže apríl – jún 2018
9. apríl - Slávnostné pasovanie žiakov 2. roÿníka ZŠ s MŠ
þierne – Vyšný koniec do „cechu ÿitateđského“
Každoroþne Obecná knižnica v ýiernom pripravuje pre
druháþikov stretnutie s Jeho kráĐovskou výsosĢou kráĐom
Gregorom, ktorý ich za úþasti rodiþov, starých rodiþov a
kamarátov slávnostne pasuje do cechu þitateĐského.
Bolo tomu tak aj v pondelok 9. apríla 2018, kedy prišiel spolu
so svojím kráĐovským dvorom a slávnostne pasoval
dvadsaĢjeden druhákov zo ZŠ s MŠ ýierne – Vyšný koniec.
Každý z nich dostal novuþiþký þitateĐský preukaz a sladké
prekvapenie. Druháci nezaháĐali
a všetkým hosĢom
predviedli naozaj výborný program. Dozvedeli sme sa, bez
þoho sa nezaobíde vydanie knihy, þo je knižnica,
kníhkupectvo, kníhtlaþ, kto je básnik, knihovník, ilustrátor...
K tomu všetci spoloþne zaspievali a vybrané páry aj
zatancovali na pieseĖ Sedemdesiat sukieĖ mala...
Na záver boli všetky deti pozvané do komnaty hojnosti a pri
odchode sa každému, kto chcel, do nového þitateĐského
preukazu zapísali vypožiþané knihy.

maliarky ďudmily Hudecovej. Dozvedeli sa viac o práci
knihovníka, návštevnosti a histórii našej knižnice.
Poþet seniorov: 4
Sociálny pracovník: Mgr. Sylvia Šoporová
12. apríl 2018 - Exkurzia detí z MŠ þierne – Ústredie
V tento deĖ štyridsaĢ detí zažilo v Obecnej knižnici v ýiernom
hádankové dopoludnie.
Ešte predtým ich však pani Hádankárka previedla po knižnici a
oboznámila ich o dôležitosti knižnice. Hádankový deĖ
pokraþoval naozaj hádankami. Pre deti boli pripravené
hádanky o zvieratkách, veciach, hudobných nástrojoch...
Pani Hádankárke þarovná paliþka ukázala, kto pozná správnu
odpoveć. Deti neodpovedali, ale z pripravených rekvizít
vyberali správnu odpoveć.
Na záver si pozreli rozprávku Bob a Bobek, dievþatá sa zahrali
na modelky (kde sa víĢazkami stali Aniþka a Nelka), chlapci
vyskúšali kráĐovské insígnie a cestou naspäĢ do školy si
odniesli sladkú odmenu.
Poþet detí: 41
Vyuþujúci: Jaroslava KráĐová, Dana Kopeþná, Anna Krellová,
Miroslava Švancárová

10. apríl 2018 - Exkurzia v Obecnej knižnici v þiernom Centrum sociálnych služieb þierne 156

Štvrtok - 12.apríl 2018

Seniori sa oboznámili s priestormi knižnice, prezreli si
vystavované exponáty z pamätnej izby. Pospomínali na to, þo
mali doma. SúþasĢou prehliadky bola i výstava olejomalieb od

bol pre nás a naše deti veĐmi výnimoþným dĖom, nakoĐko sme
sa zúþastnili exkurzie v Obecnej knižnici v ýiernom. Hneć na
úvod sme zostali milo prekvapení. Vo dverách nás totiž
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neþakala pani knihovníþka, ale þarovná Hádankárka. A tak
sme sa znenazdajky ocitli v hádankovom kráĐovstve, ba þo
viac - stali sme sa hádankármi.
Napriek tomu, že niektoré
z hádaniek boli skutoþne Ģažké, detiþky si s nimi hravo
poradili, pretože dokázali svoje nadobudnuté poznatky využiĢ
v hre. A aby toho nebolo málo, mali sme možnosĢ sledovaĢ
špeciálnu knižno-módnu prehliadku, v ktorej dievþatá dokázali,
že im nerobí problém hrdo kráþaĢ ani s knihou na hlave. No a
þože by to bolo za kráĐovstvo bez kráĐa? AspoĖ na malú
chvíĐu sa ním stal náš Samko a so svojím pážaĢom sa
slávnostne rozlúþil so všetkými deĢmi a ukonþil toto nádherné
hádankové dopoludnie.
Na záver chceme srdeþne poćakovaĢ pani knihovníþke, ktorá
nás s nadšením prijala a pripravila zaujímavý a veselý
program. S radosĢou môžeme konštatovaĢ, že aj vćaka dĖu,
akým bol tento, deti opäĢ siahajú po knihe a dávajú jej þoraz
viac prednosĢ pred poþítaþom þi tabletom.
Jaroslava Kráđová
16. apríl 2018 - Pasovanie žiakov 2. A ZŠ þierne – Ústredie
DĖa 16.4.2018 žiaci 2. A triedy spolu so svojimi rodiþmi a
súrodencami prežili zaujímavé popoludnie v Obecnej knižnici
v ýiernom. Zúþastnili sa pasovania do „ cechu vzorného
þitateĐa“. Po príjemnom a srdeþnom privítaní pani knihovníþky
sa deti predstavili prostredníctvom recitácie básní a spevu
piesne. S básĖou Svetluška sa predstavila Nátalia Kadelová a
báseĖ O sedmospáþovi pútavo predniesol Marco StráĖava.
Po chvíĐke poézie nasledovala spoloþná pesniþka, ktorú deti
s radosĢou zaspievali:
„Prišli sme do knižnice, sme tu dnes prvýkrát.
Túžime nieþo zažiĢ a knihy požiþaĢ.
Tu je to zvláštne miesto, tu chceme chodievaĢ.
Vernými þitateĐmi túžime dnes sa staĢ.
KráĐ Gregor je veĐmi múdry, veĐa kníh preþítal. Chceme ísĢ
v jeho stopách a múdrymi sa staĢ.“

kultúra a šport

zážitok, pretože niektoré navštívili knižnicu po prvýkrát a
nakoniec si z tohto kráĐovstva kníh hrdo domov niesli svoju
prvú požiþanú knihu, preukaz i malú sladkú odmenu.
Za zorganizovanie tohto pekného popoludnia plného nových
zážitkov ćakujeme pani knihovníþke Ivetke Bobulovej i celému
kráĐovskému dvoru.
Mgr. Mária Sulková, Poþet detí: 17, Poþet hostí: 22
23. apríl - Pasovanie žiakov 2. B triedy ZŠ þierne Ústredie do "cechu ÿitateđského"
DĖa 23. 4. 2018 sa žiaci 2. B zo ZŠ ýierne - Ústredie
zúþastnili krásneho slávnostného pasovania do cechu
þitateĐského. SĐúbili - a verím, že to dodržia, že budú knihy
þítaĢ, chrániĢ a pravidelne vracaĢ do knižnice! V piesni kráĐovi
Gregorovi sme spievali: „Zábavu, pouþenie kniha prináša!
Múdri byĢ my chceme, þítaĢ skvele vieme, na 1. knihu už sa
tešíme!" Naozaj je to tak: moji žiaci milujú þítanie. Knihy - to je
obrovská devíza do budúcnosti. Već þítanie je najdôležitejší
z predmetov! Na hodinách SJ sme si na pokraþovanie
preþítali už dve úžasné knihy! Myslím, že žiaci sa každé ráno
mali na þo tešiĢ, keć prichádzali na prvú hodinu! Teším sa, že
þítajú veĐmi dobre! "Našu " knižnicu musím s deĢmi þo najskôr
navštíviĢ druhýkrát! Pani knihovníþke patrí veĐká vćaka!
Mgr. ď. Kullová, poþet detí: 16, poþet hostí: 15
31. máj 2018 - Exkurzia v obecnej knižnici detí zo 4. A
triedy ZŠ s MŠ þierne – Vyšný koniec.
Program:
- prehliadka knižnice a pamätnej izby,
- život našich predkov v minulosti, pestovanie plodín,
používanie nástrojov, postupný vývoj vedy a techniky,
zdokonaĐovanie technológií, život v súþasnosti...,
- názorná ukážka náradí z pamätnej izby,
- porovnanie so súþasnosĢou, vymoženosti modernej
doby,
- význam starých slov, vedomostná súĢaž,
- vyhodnotenie, oceĖovanie.
Poþet detí: 21, vyuþujúci: Mgr. Dana Oravcová
11. júna 2018 - Beseda o africkom štáte Ghana pre žiakov
6. a 7. roÿníka ZŠ þierne – Ústredie s pani Emou
Homolovou.

Pripravujeme:
-

-

Po krátkom kultúrnom programe kráĐ Gregor pasoval každého
žiaka do „cechu vzorného þitateĐa“. Pre deti to bol veĐký

besedu o finanþnej gramotnosti,
nové knižné tituly a þasopisy pre svojich þitateĐov:
Kysuce, Život, Nový þas Bývanie, Rebrík, Zorniþka,
Vþielka, Fifík, Kamarát,
exkurzie, besedy, prednášky.

Svojim detským þitateĐom želám krásne prázdniny a leto.
Nezabudnite, že leto môžete príjemne stráviĢ aj s knihou.
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Realizácia projektu pod názvom: „Za poznaním
a pohodou je vždy dobrá kniha.“
17-513-02823
PoskytovateĐ: Fond na podporu umenia
PrijímateĐ finanþných prostriedkov: obec ýierne
Základným úþelom projektu je poskytnutie finanþných
prostriedkov na akvizíciu knižného fondu. PoskytovateĐ
poskytol zo svojho rozpoþtu finanþné prostriedky vo forme
dotácie v celkovej výške 1 000 EUR.
PrijímateĐ - obec ýierne - sa podieĐa na finanþnom
zabezpeþení realizácie projektu formou povinného
spolufinancovania, a to v sume najmenej 55 EUR.
Záväzné výstupy projektu:
Názov akvizície: Akvizícia knižného fondu
Typ akvizície: beletristická literatúra pre dospelých, deti a
mládež, náuþná literatúra pre dospelých, deti a mládež
vychádzajúca z odporúþania FPU pre nákupy literatúry, ktorá
vyšla za finanþnej podpory FPU.
Minimálne 10% z dotácie bolo vyþlenených na nákup kníh
vydaných s podporou FPU.
Minimálny poþet kusov: 80 knižných jednotiek
Umiestnenie: všetky knižné jednotky nadobudnuté akvizíciou
sú umiestnené do voĐného výberu Obecnej knižnice
v ýiernom a sú priamo k dispozícii záujemcom – þitateĐom
knižnice
Ćalšie aktivity: výstavky nadobudnutých kníh pod názvom
„Knihy zakúpené z finanþnej podpory Fondu na podporu
umenia“
Propagácia: informácie o nových knihách v knižnici a o
finanþnej podpore FPU sú zverejnené na webovej stránke
obce ýierne – podstránke knižnice
Do knižných jednotiek boli nalepené samolepky s textom
„Akvizíciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu
umenia“ a logom FPU.
Realizácia projektu:
Z finanþných prostriedkov poskytovateĐa sa na akvizíciu
knižného fondu minulo 1000,32 EUR.
Obec ýierne sa na povinnom spolufinancovaní podieĐala
sumou 70,46 EUR.
Celkom sa zakúpilo 148 kníh, ktoré sú v prírastkovom
zozname kníh zapísané od þísla 21 925 až po 22 072.
Knihy zakúpené obcou ýierne ako spolufinancovateĐom sú
v prírastkovom zozname kníh zapísané od þísla 22 061 po
22 072.

kultúra a šport

Z toho beletristickej literatúry pre dospelých, deti a mládež
bolo zakúpených 136 titulov (72 beletria pre dospelých, 64
krásna literatúra pre deti a mládež).
Náuþnej literatúry pre dospelých, deti a mládež bolo spolu
zakúpených
12
titulov
(4
spoloþensko-politické,
5 prírodovedeckých a 3 náuþné pre deti a mládež).
Z toho obec ýierne spolufinancovala nákup 12 kníh (2 beletria
pre dospelých, 1 náuþná pre dospelých, 1 náuþná pre deti a
mládež a 8 krásnej literatúry pre deti a mládež).
Minimálne 10% percent z dotácie bolo vyþlenených na nákup
kníh vydaných s podporou FPU. Z beletristickej literatúry pre
dospelých to bolo 5 kusov v hodnote 52,90 EUR, z beletristickej literatúry pre deti a mládež to bolo 11 kusov v hodnote
97,30 EUR, z náuþnej literatúry pre dospelých 1 kus v hodnote
11,70 EUR. Zo spolufinancovania bola zakúpená krásna literatúra pre deti 1 kus v hodnote 8,90 EUR. Spolu bolo zakúpených kníh vydaných s podporou FPU v celkovej sume 161,90
EUR, spolufinancovanie bolo 8,90 EUR.
Všetky knižné jednotky nadobudnuté akvizíciou sú umiestnené
do voĐného výberu Obecnej knižnice v ýiernom a sú priamo
k dispozícii záujemcom - þitateĐom knižnice.
Uskutoþnili sa výstavky nadobudnutých kníh s názvom „Knihy
zakúpené z finanþnej podpory Fondu na podporu umenia“.
Informácie o nových knihách v knižnici a o finanþnej podpore
FPU sú zverejnené na webovej stránke obce ýierne podstránke knižnice.
V každej knižnej jednotke nadobudnutej akvizíciou sú
nalepené samolepky s logom FPU a textom „Akvizíciu podporil
z verejných zdrojov Fond na podporu umenia“.
Vćaka poskytnutiu financií od Fondu na podporu umenia pre
náš projekt pod názvom
„Za poznaním a pohodou je vždy dobrá kniha“ sa obohatil
knižný fond v našej Obecnej knižnici v ýiernom. Detským i
dospelým þitateĐom boli poskytnuté nové hodnotné knižné
tituly z beletristickej i náuþnej literatúry pre dospelých, deti a
mládež. Veríme, že tieto tituly obohatia duchovne þitateĐov
našej knižnice. Veríme, že vćaka nášmu projektu mnohí z nich
strávia pri knihe viac þasu ako pri poþítaþi a na sociálnych
sieĢach. Naším cieĐom bolo zvýšiĢ þitateĐskú úroveĖ,
predstavivosĢ, slovnú zásobu a hlavne užitoþne a príjemne
vyplniĢ voĐný þas svojim i potenciálnym þitateĐom našej
knižnice.
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v ýiernom.
Kontakt:
041/4373 183,
Email:
bobulova.iveta@azet
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spoločenská rubrika

Za obdobie marec 2018 – august 2018
Manželstvo uzatvorili...
Vincent Gabriš – Erika Cerchlanová,
Boris Špilák – Bc. Katarína Koričárová,
Michal Gajdičiar – Lenka Stráňavová,
Tomáš Rucek – Veronika Gomolová

Mimo obce:
Peter Eliaš – Katarína Jarábková,
Marián Surovka – Anežka Hažerová,
Martin Liščák – Petra Padyšáková,
Martin Časnocha – Henrieta Labajová,
Ing. Peter Mackovčiak – Ing. Ingrida Buknová,
Michal Staněk – Marcela Mackovčáková,
Mgr. Ján Bulla – Tatiana Odrobiňáková,
Michal Haratyk – Miroslava Sadleková,
Jaroslav Koričár – Mgr. Kristína Martiniaková

Prišli na svet...
Matúš Potočár, Tobias Kužma, Laura
Gomolová, Jakub Budoš, Mathias Čička,
Mateo Michalík, Alexandra Cyprichová,
Jakub
Kubica,
Vivien
Michnáčová,
Dominik Jašurek, Samantha Chmúrová,
Milan
Polovka,
Alissa
Štetiarová,
Karolína Reháková, Emma Pagáčová, Adam
Gomola, Kristína Kopečná, Peter Cyprich,
Filip Časnocha, Karolína Gavláková, Jakub
Priečko, Sofia Dejová, Matúš Legerský

Navždy nás opustili...
Katarína Staňová, Anton Bucha, Vladimír Petrák, Verona Rucková, Anna Špilová,
Margita Klužáková, Zita Sloviaková, Pavol Gelačák, Helena Krenželáková,
Ján Briatka, Jozef Straňava, Agnesa Benková, Milan Házy, Jozef Kubica,
Agnesa Jašurková, Ján Vorek, Rozália Kisková, Anna Zátková,
Magdaléna Richtarechová, Žofia Matysová,Miroslav Cyprich,
Štefánia Zvardoňová, Pavol Koričár, Anna Benková
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informačný kaleidoskop

90. výročie DHZ Čierne
V nedeľu 6. mája 2018 hasiči v Čiernom oslávili deväťdesiate výročie od svojho vzniku. Požiarny zbor bol založený na
ustanovujúcej schôdzi 27. apríla 1928. Oslavy založenia DHZ
boli spojené s oslavami patróna hasičov sv. Floriána, ktorého sa
hasičské zbory okrsku č. 1 v zložení DHZ Čierne, DHZ Skalité,
DHZ Oščadnica, DHZ Svrčinovec, DHZ Čadca rozhodli oslavovať spoločne každý rok v inej obci.
Oslavy začali nástupom družstiev, posvätením techniky
a následne spoločným odchodom na slávenie sv. omše vo farskom kostole.Nádherná atmosféra a múdrosť z evanjelia, ktorá
prenikala každým z účastníkov, bola obohatená ľubozvučnými
tónmi folklórnej skupiny Ozvena. Ďalšia časť osláv sa uskutočnila na Námestí sv. Ignáca. Po privítaní členov DHZ a hostí predsedom DHZ Jozefom Jurgom so slávnostným príhovorom vystúpil starosta obce Ing. Pavol Gomola, ktorý vyzdvihol významný
podiel činnosti hasičov v Čiernom tak v minulosti, ako
i súčasnosti. Slávnostnú atmosféru umocnila účasť poslanca NR
SR Ing. Juraja Blanára s manželkou, ktorý výrazným podielom
prispel k zviditeľneniu hasičov Čierneho v Žilinskom kraji, ako
i podporou získavania financií na rôzne projekty. Medzi vzácnych
hostí, ktorí prišli podporiť a pozdraviť prítomných, patrili poslanci
Žilinského samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Cech a PaedDr.
Jaroslav Velička. Za územnú organizáciu DPO SR Čadca vystúpil s príhovorom predseda Miroslav Koza a okrskový veliteľ
Štefan Ceniga, ktorý pripomenul, že najväčší rozvoj a podpora
hasičstva naprieč Slovenskom sa uskutočnili pod vedením ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka( Smer- SD) – doplnením techniky (protipovodňový vozík, Iveko s výbavou, repasovanie áut,
rekonštrukcia zbrojníc, nákup oblečenia a školenie). Milé
a potešujúce bolo privítanie hostí SDH z Hrádku (CZ) pod vedením pána Malíka, ako i predsedu SDH z Hrčavy (CZ) a zároveň
starostu obce Ing. Petra Staňa. Medzi ďalších hostí patrili: zástupca starostu Čierneho Ján Ďurica, duchovný správca farnosti
Mgr. Peter Švec, PhD., vedúci príspevkovej organizácie TES
Peter Putyra, za ŠK Čierne Jozef Čarnecký, za poľovníkov Ing.
Jozef Kubica, za záhradkárov Ing. Jozef Pohančeník.
Žiadna organizácia by sa nehrdila úspechom, keby nemala vo svojich radoch nadšencov, ktorí činorodou prácou prispievajú k jej rozvoju . Predseda DHZ v Čiernom Jozef Jurga si
spoločne s veliteľom DHZ Milanom Moravcom uctili týchto starších členov odovzdaním ďakovných listov a spomienkových
predmetov.
,, Za aktívnu činnosť v hasičskom zbore pri príležitosti
90.výročia založenia organizácie“: Alojzovi Čepcovi, Antonovi
Krenželákovi, Ignácovi Moravcovi, Františkovi Malíkovi, Františkovi Michalíkovi, Antonovi Jašurkovi, Františkovi Jurgovi, Jozefovi Kubicovi z Ústredia, Jozefovi Kubicovi zo Zágrunia, Gustávovi
Jašurkovi a Antonovi Fonšovi.
,,Za výborné vedenie a podporu DHZ v Čiernom“ predstaviteľom ÚzO DPO Miroslavovi Kozovi, Marte Balošákovej, Ing. Jaroslavovi Kapusniakovi PhD., Ladislavovi Dedičovi, Ladislavovi
Šimaškovi, Štefanovi Cenigovi.

,,Za aktívnu podporu pri presadzovaní hasičstva v Žilinskom
kraji, získavaní novej techniky a rekonštrukcii hasičských
budov“ Ing. Pavlovi Gomolovi, Ing. Jurajovi Blanárovi,
PaedDr. Jozefovi Cechovi.
,,Za modlitby a duchovnú podporu“ Mgr. Petrovi Švecovi,
PhD.
,,Výrazným finančným prispievateľom a sponzorom“
Ing. Pavlovi Cyprichovi, riaditeľstvu ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec, Milanovi Jurgovi, Róbertovi Lučanovi, Ing. Pavlovi Najdekovi, Jurajovi Chadimovi, Jaroslavovi Jašurkovi.
Medailu za mimoriadne zásluhy udelili: Ignácovi Moravcovi
a Františkovi Malíkovi st.
Medailu za spoluprácu III.stupňa: partnerom SDH Hrádek
(CZ)
Povýšenie členov DHZ Čierne:
Zbormajster: Martin Jendrišák, Daniel Moravec
St. zbormajster: Rastislav Grochal
Technik: Jozef Koričár
St. technik: Alojz Čepec, Jozef Šmatlava
Vrchný technik: Mgr. Dana Oravcová, Milan Moravec
Ml. inšpektor: Miroslav Malík
Oslavy pamätného deväťdesiateho výročia vzniku DHZ hasiči
zakončili slávnostným obedom v penzióne Magistrál, kde si spoločne zaspomínali a zaspievali známe piesne , ale aj ,,častušku“,
ktorú im zložila vedúca súboru Ozvena Mgr. Božena Budošová
na melódiu piesne,, Čo ste hasiči“.
1. Deväťdesiat už rokov ubehlo, /:čo sa na tom Čiernom
obojručnou pumpou hasiť začalo.:/
2. Dnes si pískate, techniku máte,/:čo nás vždy desilo,
veľmi nás trápilo, hravo zvládate.:/
3. Svätý Florián, ty si ich patrón, /:pomáhaj im stále
a dopraj im zdravie, úrazom zabráň.:/
4. Veľa slávnych mien- Jančár, Baroniak, /:Priečko, Šturc
a Malík, Kubica, Širanec, zásluhy mali.:/
5. Vyznamenanie najvyššej triedy,/:za obetu veľkú, hasenie požiarov a prevenciu.:/
6. Ignác Moravec, Jozef Kubica,/: nech sa im trblieta, zaslúžený metál, skrášľuje im hruď.:/
7. Vy, hostia milí, s vodou spojení,/: všetkým ďakujeme, že
spokojne spíme v domoch chránení.:/
8. Jak to hasiči, jak to robíte,/: že ohne a ženy, povodne
a živly hravo zvládnete.:/
9. My si vážime, že vás tu máme,/: vy ste naša pýcha, ľahšie sa nám dýcha, blahoželáme.:/
10. Čo vám ešte priať, pekné autá mať, /: zdravie, láska,
šťastie, nech vo vás vždy rastie, chceme vám popriať.:/
11. Všetci členovia, ste jak rodina, /: iba víno pite, vodou zalievajte zvyšky plameňa/.
Za organizačný výbor tajomníčka DHZ v Čiernom Mgr. Dana
Oravcová

