str. 2

ČAS

bude vás zaujímať...

Príhovor starostu ...
Vážení občania,
tohtoročná zima bola po mnohých rokoch opäť bohatá aj na sneh.
Niekoľkodňové sneženia a víchrice spôsobili na začiatku januára
veľké problémy samosprávam na severe Slovenska. Aj v našej
obci sme museli osloviť podnikateľské subjekty, aby nám pomohli
pri záchranných prácach – odhŕňaní a následnom odvoze snehu
z ciest, chodníkov a verejných priestranstiev. Pomohli aj viacerí
občania, členovia DHZ, pracovníci technických služieb, naša
samospráva a taktiež i pracovníci, ktorí pracujú v rámci aktivačných prác. Všetkým chcem poďakovať za vykonanú prácu
a obetavosť. Záchranné práce prebiehali nepretržite viacero dní.
Sprevádzala ich zima, mráz, víchrica. Stroje pracovali bez prestávky, menili sa iba osádky vozidiel. Výsledkom toho bolo, že
obec nemusela prerušiť vyučovanie v základných a materských
školách. Taktiež bola zabezpečená prevádzka zdravotníckych
zariadení a zásobovanie obchodov. Ešte raz všetkým, ktorí sa
podieľali na týchto náročných prácach, veľmi pekne ďakujem.

Vážení občania,
chcem vás informovať o prácach, ktoré sa realizujú a zároveň sa
nové pripravujú. Chcem sa s vami podeliť aj o ťažkosti, ktoré
musí samospráva a poslanecký zbor riešiť. Našou snahou je
zabezpečiť pokojný chod všetkých inštitúcií a zariadení, ktoré sú
v obci. Taktiež chceme pokračovať aj v ďalšom rozvoji našej
obce. To si vyžaduje súdržnosť, podporu a jednotu v hlavných
princípoch smerovania našej obce. Musíme mať jasnú víziu
a všetky aktivity mať aj finančne zabezpečené. Nechýba nám
odvaha, skúsenosti, vysoká miera pracovitosti. Všetci máme
jediný cieľ, ktorým je aj naďalej skvalitňovať občiansku vybavenosť.
Samospráva našej obce sa snaží získať ďalšie finančné prostriedky z rôznych zdrojov, a to buď z grantov EÚ, alebo
z priamych dotácií z jednotlivých ministerstiev. V rámci cezhraničnej spolupráce SR – ČR sme podali projekt s názvom „Historický deň na slovensko-českom pohraničí“, partnerom za Českú
republiku je obec Hrčava. Projekt je zameraný na priblíženie
histórie, keď sa zakladala naša dedina. V tom časovom období sa
na Valoch začali budovať zemné opevnenia. Súčasťou projektu je
aj odborná prednáška, výroba pohľadníc a propagačného materiálu, v ktorom je zakomponovaná táto história. Taktiež na Valoch
predvedie ukážku bojov v dobových oblečeniach kurucký regiment z Vavrišova. V rámci tohto projektu chceme získať 2 kusy
veľkorozmerových stanov na prekrytie stolov a lavíc, ktoré máme
už zakúpené z predchádzajúceho projektu s mestom Skoczow.
Druhý podaný projekt je na zníženie kriminality a výtržníctva
v obci Čierne. Jeho obsahom je doplnenie a rozšírenie kamerového systému v našej obci. Tretí podaný projekt s názvom „Vybudovanie turistického informačného systému v obci Čierne“ zahŕňa
osadenie samorastov so strieškou a smerovými značkami, osadenie vonkajších kvetináčov do autobusových zastávok
a rekonštrukciu autobusových zastávok v obci. Štvrtý podaný

projekt s názvom „XI. ročník Slávenia eucharistie na Trojmedzí“
zahŕňa finančnú spoluúčasť na občerstvenie a honoráre pre
vystupujúce zoskupenia po ukončení bohoslužby.

Oprava mosta v osade U Budošov
V našej obci na hlavnej ceste I/12 je päť mostných objektov. Boli
postavené pri budovaní hradskej cesty okolo roku 1870. Všetky
sú kamenné. Postupne sa nám podarilo v spolupráci so Slovenskou správou ciest zrekonštruovať Miškov most v Ústredí a dva
mosty na Vyšnom konci, a to Benčíkov most a most U Straška.
Taktiež sa opravili viaceré úseky telesa cesty, ktoré boli spevnené. V súčasnej dobe sa realizujú stavebné práce na spevnení
telesa cesty medzi obcami Čierne a Skalité. Sme radi, že rozsiahlou rekonštrukciou prechádza aj most U Budošov. V realizačnom
pláne máme ešte požiadavku na stabilizáciu hlavnej cesty od
osady U Budošov po osadu U Širancov a na Vyšnom konci je to
úsek cesty nad futbalovým ihriskom.
V závere minulého roka sa na celom území katastra našej obce
odfrézovalo teleso hlavnej cesty a položil sa nový živičný koberec. Cesty všeobecne, či sú to miestne komunikácie, alebo štátne, sú veľmi dôležité. Chceme preto dokončiť aj všetky poškodené úseky na miestnych komunikáciách. Taktiež je nutné zabezpečiť financie na opravu chodníkov popri hlavnej ceste.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Čiernom-Vyšnom
konci
Táto budova bola postavená v roku 1994. Nachádza sa v kat.
území obce Čierne na parcele č. 2248/2 a parcele č. 2248/3.
Obsahom rekonštrukcie je zateplenie celého obvodu plášťa budovy, výmena strešnej krytiny, výmena okien a dverí (garážové
vráta budú tepelne izolované).
Fasádu budovy tvorí zatepľovací systém z polystyrénu hrúbky
120 mm. Okná a dvere budú plastové s bielou vonkajšou aj vnútornou farbou. Vchodové dvere sú navrhnuté ako bezpečnostné.
Rekonštrukcia strešného plášťa spočíva vo výmene pôvodnej
krytiny (asfaltový šindeľ) za hliníkový glazovaný falcovaný plech.
Do medzikrokvového priestoru krovu sa uloží minerálna vlna
hrúbky 300 mm. Tepelná izolácia bude chránená poistnou hydroizoláciou. Na streche budú v dvoch radoch umiestnené zábrany
proti padaniu snehu. Na celej budove sa osadia nové žľaby
a zvody. Vonkajšia fasáda budovy bude biela omietka. Na túto
investíciu sme dostali dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške
30 000 €, spoluúčasť obce je v sume 24 149 €. Realizáciou tohto
projektu sa ušetria finančné prostriedky na energiu v celom objekte a taktiež sa odstráni aj problém so zatekaním strechy.

Distribúcia kompostérov
Kompostovanie sa javí ako najvhodnejší spôsob nakladania
s biologicky rozložiteľným odpadom. Na základe schváleného
projektu „Predchádzanie vzniku odpadu“ naša obec dostane
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1 300 ks kompostérov s objemom 1 060 litrov a 5 ks kompostérov
s objemom 1 400 litrov.
Distribúcia kompostérov občanom prebehne na konci apríla
a v mesiaci máj na základe zmluvy o prenájme. Nájomca – občan
bude musieť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad
v kompostéri a neukladať ho do komunálneho odpadu.
Veríme, že tieto kompostéry prispejú k zníženiu celkového objemu TKO.
Súčasťou dodávky každého kompostéra bude návod na obsluhu
a brožúra správneho kompostovania.

Úprava priestorov jedální a súvisiacich miestností pre
stravníkov základných a materských škôl
Toto opatrenie vlády SR vyžaduje navýšenie finančných prostriedkov nielen na personálne zabezpečenie školských kuchýň,
ale predstavuje aj zvýšené finančné náklady na úpravu priestorov
jedální a súvisiacich miestností pre stravníkov. Taktiež je nutné
zakúpiť stoly, stoličky, kuchynský riad a varnice do kuchýň. Od
1. 9. 2019 budú mať všetci stravníci, t.j. deti základných
a materských škôl, obedy zadarmo. Predpokladáme, že túto
možnosť využijú všetci. V rámci Slovenska sa predpokladá okamžité zvýšenie počtu obedov o 120-tisíc denne. V našej obci je to
o 145 obedov viac. Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje
na to, že toto opatrenie vytvára možné plytvanie s potravinami
a taktiež samosprávy budú musieť tieto zvýšené náklady (na
pracovné sily a rekonštrukciu priestorov) prenášať do režijných
nákladov. Mestá a obce nemôžu plniť svoje úlohy bez finančného
krytia zo strany štátu.
ŠKOLA
Základná
škola s MŠ
Čierne VK
Základná
škola + MŠ
Ústredie

Súčasný stav

Nový stav

Navýšenie

255
kov

stravní- 317
kov

stravní- o 62 stravníkov

240
kov

stravní- 323
kov

stravní- o 83 stravníkov

Odkanalizovanie obce
V rámci projektu „Odkanalizovanie horných Kysúc“ bolo v našej
obci vyhotovených 724 prípojok, k dátumu 31. 1. 2019 bolo zrealizovaných 634 napojení, t. j. 87,57 %. Neustále vyzývame investora stavby SeVaK, a. s., Žilina, aby prijal opatrenia na dopojenie
všetkých domácností, ktoré boli do tohto projektu zahrnuté. Zároveň sa budeme snažiť aj pomôcť občanom napojiť ich rodinné
domy, ktoré neboli v pôvodnom projekte zahrnuté do projektu
„Odkanalizovanie horných Kysúc“.

Odpadové hospodárstvo
Jedným z vážnych problémov na Slovensku je téma odpadového
hospodárstva. Človek od svojho zrodu vždy tvoril odpad. Vedel
ho však rozumne ďalej spracovať a aj použiť pre svoj život. Naša
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spoločnosť pred 40 – 50 rokmi problém s odpadom takmer nepoznala. Zvyšovanie životnej úrovne priamo súvisí s nárastom TKO.
To nás núti hľadať optimálne riešenia v tejto oblasti. V minulých
vydaniach časopisu ČAS som sa tejto téme venoval viackrát.
Chcel som vás s dostatočným časovým predstihom informovať,
aké nové zákony a nariadenia v rámci Slovenskej republiky sa
pripravujú pre túto problematiku. Ochrana životného prostredia je
pre ľudstvo mimoriadne dôležitá. Mať dobrú pitnú vodu, vzduch,
to nie je samozrejmosť. O to sa musíme postarať všetci. Svet je
už prepojený, klimatické zmeny a ich následky cítime i u nás.
Výsledkom sú kalamity – choré lesy, rieky bez vody, príroda
znečistená odpadom. Prognózy a štúdie vypracované svetovými
vedcami hovoria o tom, že v roku 2050 bude v moriach viacej
plastov než rýb. Zmeniť tento stav závisí od každého z nás.
V roku 1996 naša obec produkovala cca 400 ton odpadu. V roku
2018 to bolo viac než 1 500 ton. Na jedného nášho občana to
predstavuje cca 340 kg odpadu. Na porovnanie, v Českej republike občan vyprodukuje priemerne 265 kg odpadu a triedenie –
separácia – je na úrovni 38 %. Niektoré štáty západnej Európy pri
svojej životnej úrovni tvoria na 1 občana až 700 kg odpadu. Samozrejme, majú vysokú mieru triedenia (separácie), a to 70 až 90
%. V našej obci to bolo v roku 2018 iba 10,17 %.
Preto k tejto veľmi dôležitej téme sa stretli na pracovnom rokovaní
vo Svrčinovci starostovia obcí Čierne, Skalité, Svrčinovec
a pracovníci obecných úradov, ktorí sa danou problematikou
zaoberajú. Následne ďalšie stretnutie bolo v Skalitom aj za účasti
zástupcu firmy JOKO. Starostovia samospráv navrhujú k tejto
problematike zvolať spoločné rokovanie obecných zastupiteľstiev.
A taktiež budú robiť aj stretnutia s občanmi.
My sme zároveň informovali samosprávy Skalitého a Svrčinovca,
že zrušíme možnosť ukladania odpadu do veľkoobjemových
kontajnerov, ponecháme maximálne 2 – 3 kusy v horskom prostredí. Zmeníme aj periodicitu zvozov – zvýšime počet zvozov
separovaného odpadu. Navrhujeme zvoz separovaného odpadu
každý 4. až 5. týždeň. Firma JOKO má zakúpený nový voz na
odvoz TKO – popolníc, s ktorým chceme vyvážať popolnice aj
z horských lokalít obce.

Vážení občania,
Slovenská republika sa cez novú legislatívu snaží zmeniť postoj
občana k tejto problematike. Rozhodnutím vlády č. 330/2018 sa
navýšili poplatky za uskladnenie odpadu na skládkach. V roku
2018 bol poplatok za jednu tonu uloženého odpadu na skládke
5 €. V roku 2019 je to už 12 € a v roku 2020 to bude 24 € za
1 tonu uloženého odpadu na skládke.
Na lepší prehľad uverejňujeme aj Prílohu č. 1 k nariadeniu vlády
č. 330/2018 Z. z.
Z uvedených tabuliek vyplýva, že poplatky za TKO budú
v nasledujúcich rokoch výrazne zvýšené. Cieľom návrhu nového
zákona, ktorý schválila vláda, nie je vyberať čo najviac peňazí od
obcí na poplatkoch za skládkovanie ani obce trestať. Cieľ je motivovať obce viac triediť. Tieto nové nariadenia vlády pocítia predovšetkým obce, v ktorých je miera triedenia odpadu veľmi nízka.

ČAS

str. 4

V súčasnej dobe aktuálne poplatky za skládkovanie patria medzi
najnižšie v rámci celej Európskej únie, vďaka čomu sa Slovensko
stalo skládkovou veľmocou, keďže až 2/3 odpadu končia na
skládkach. V našej obci až okolo 90 % odpadu sa vyvezie na
skládku. Preto vás o téme odpadového hospodárstva budem
informovať aj v ďalších číslach tohto časopisu.
Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov
Tabuľka č. 1
Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu
x (%)

1
2
3
4
5
6
7

x ≤ 10
10 < x ≤ 20
20 < x ≤ 30
30 < x ≤ 40
40 < x ≤ 50
50 < x ≤ 60
x > 60

Sadzba za príslušný rok v eurách za
1 tonu
2019
2020
2021
a nasledujúce
roky
17
26
33
12
24
30
10
22
27
8
13
22
7
12
18
7
11
15
7
8
11

Položky a sadzby za uloženie iných druhov komunálneho
odpadu na skládku odpadov
Tabuľka č. 2
Položka

1
2
3

4

Názov položky/druh komunálneho odpadu

Drobný stavebný
odpad
Zemina a kamenivo
Iné druhy kom.
odpadu nezahrnuté
v položkách 1 a 2
tejto tabuľky
a v tabuľke č. 1
Iné druhy kom.
odpadu nezahrnuté
v položkách 1 a 2
tejto tabuľky
a v tabuľke č. 1 –
nebezpečný odpad

Sadzba za príslušný rok v eurách
za 1 tonu
2019
2020
2021
a nasledujúce
roky
7
7
8
3
17

35

5
18

38

7
19

40

Na území našej obce je zriadený zberný dvor komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pri areáli Roľníckeho
družstva Čierne. V prevádzke je od roku 2007.
Opätovne uvádzame, ktoré komodity sa tam môžu odovzdávať:
Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať:
- papier, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály,
sklo,
- elektroodpad z domácností,
- batérie a akumulátory,
- obaly a odpady z obalov,
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-

neobalové výrobky a odpad z nich,
drobný stavebný odpad,
odpad z domácností s obsahom škodlivín,
jedlé tuky a oleje z domácností,
objemný odpad.

Otváracie hodiny:
Streda 9.00 hod. – 12.00 hod. 15.00 hod. – 17.00 hod.
Piatok 9.00 hod. – 12.00 hod. 15.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota 10.00 hod. – 12.00 hod. 15.00 hod. – 17.00 hod.
Náklady na komunálny, triedený odpad a čistotu obce
P.
č.

POPIS

1.

Náklady na zber,
odvoz a uskladnenie
TKO
Ostatné náklady
súvis. s kom. odpadom a čistotou obce

2.

NÁKLADY CELKOM

ROK
2016

ROK
2017

ROK 2018

107 126 €

117 343 €

115 224 €

7 000 €

7 000 €

10 000 €

114 126 €

124 343 €

125 224 €

Príjem v rámci komunálneho odpadu
P.
č.
1.

POPIS

ROK 2016

ROK 2017

ROK 2018

Poplatok právnické
osoby
Poplatok občania

13 311 €

12 135 €

14 177 €

66 738 €

65 447 €

71 516 €

CELKOVÝ PRÍJEM

80 049 €

77 582 €

85 693 €

ROZDIEL MEDZI
NÁKLADMI A PRÍJMAMI
ZA TKO

34 077 €
(1 026 603
Sk)

46 761 €
(1 408 721
Sk)

39 531 €
(1 190 911
Sk)

2.

1. Množstvo všetkého vyprodukovaného odpadu (TKO)
1 399 ton
1 543 ton 1 503,9 ton
2. Množstvo komunálneho odpadu odvezeného na skládku
1 232 ton
1 362 ton 1 353,25 ton
3. Vytriedené (vyseparované) množstvo
167 ton
181 ton

150,65 ton

4. Množstvo všetkého vyprodukovaného odpadu na jedného
občana
319 kg
353 kg
344 kg
5. Množstvo vyprodukovaného odpadu na jedného občana a
odvezeného na skládku
281 kg
312 kg
309,2 kg
6. Množstvo vyseparovaného odpadu na 1 občana
38 kg
41 kg
34,8 kg
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-v percentách

11,93 %

11,73 % 10,17 %

Poplatok – Dodatok č. 7 k VZN obce Čierne č. 2/2012
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
25,11 € pre osoby, ktoré triedia (separujú) odpad
29,20 € pre osoby, ktoré neseparujú odpad a pre chalupárov
Z uvedenej tabuľky a hodnôt vyplýva, že v roku 2016 sa vyprodukovalo 1 399 ton odpadu = (1 232 ton + 167 ton).
Z uvedenej tabuľky a hodnôt vyplýva, že v roku 2017 sa vyprodukovalo 1 543 ton odpadu = (1 362 ton + 181 ton).
Z uvedenej tabuľky a hodnôt vyplýva, že v roku 2018 sa vyprodukovalo 1 503,9 ton odpadu = (1 353,25 ton + 150,65 ton).
Z tohto TKO sme v roku 2018 vytriedili 10,17 %. Je to veľmi málo.
Ak si pozorne prečítate celý tento článok o TKO a pozriete si aj
tabuľku – nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z. – zistíte, že poplatky
za odpad budú v nasledujúcich rokoch výrazne vyššie.
Rozdiel medzi nákladmi a príjmom v minulom roku 2018 bol
39 531 € (1 190 910 Sk). Dotácia z obecného rozpočtu na jedného občana bola vo výške 9 €. Obec tak nepriamo finančne podporuje tvorbu neseparovaného, t. j. zmesového odpadu. Na túto
tému chceme viesť diskusie s občanmi – ako znížiť tvorbu TKO.
Odpad nie je anonymný, tvoríme si ho každý sám.

Navýšenie počtu vlakových spojov na trati Čadca – Skalité – Serafínov a späť
Dopravná situácia v Žilinskom kraji je dlhodobo kritická
a konkrétne v našich obciach mikroregiónu Kysucký triangel
neúnosná. Zhustenosť dopravy na ceste I/11 od hranice
s Českou republikou do Čadce je veľmi veľká. Osobná doprava
z obcí Skalité a Čierne ešte zvyšuje percento jej intenzity. Dobrou
správou je, že výstavba diaľnice D3 Svrčinovec – Bukov – Čadca
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pokračuje dobrým tempom a plní sa časový harmonogram.
V budúcom roku dodávateľ tejto stavby začne s realizáciou aj
druhej rúry tunela Horelica. Pri týchto prácach bude uzavretý aj
tunel, ktorý je v súčasnej dobe v prevádzke. Doprava sa presunie
aj cez mesto Čadca a vznikne ešte väčšia zhustenosť
a spomalenie. Dostupnosť okresného mesta z obcí Skalité, Čierne a Svrčinovec sa ešte zhorší. Ako jedno z riešení sa ponúka
nahradiť osobnú dopravu vlakovými spojmi. K tejto problematike
sa starostovia obcí MKT viackrát stretli na pracovných rokovaniach s cieľom dosiahnuť navýšenie vlakových spojov na spomínanej trati. Vedenie Žilinského samosprávneho kraja nás v tejto
oprávnenej žiadosti podporilo a stretli sme sa aj so zástupcami
Železníc SR. V najbližšom období sa máme stretnúť na pracovnom rokovaní s pracovníkmi Ministerstva dopravy SR. Výsledkom
by mala byť úprava grafikonu vlakových spojov na tejto spomínanej trati. Samozrejme, je nutné zabezpečiť finančné krytie za
nové vlakové spoje, čo bude prioritou na najbližších rokovaniach.
Ak sa nám to podarí, dúfame, že túto dopravu budú využívať naši
občania. Navýšenie vlakových spojov prispeje k zlepšeniu súčasnej dopravnej dostupnosti na úseku Skalité – Čadca. Cestovanie
vlakom bolo vždy pohodlné a čo je dôležité, nebolo ovplyvnené
dopravnou situáciou na cestách.

Vážení občania,
prichádzajú veľkonočné sviatky, pre kresťanov sú to najväčšie sviatky. Pripomíname si umučenie, smrť a víťazné
vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý svet vykúpil od hriechov. Vo
všetkých kultúrach a náboženstvách sa tento sviatok slávi
rôzne, no jedno majú spoločné, je to koniec zimy a príchod
jari. Prajeme vám, aby ste ich prežili v pokoji v kruhu svojej
rodiny, aby vás stretávali len radosti, nie starosti.
Bohatú šibačku a oblievačku vám želajú
starosta obce, poslanci obecného
pracovníci ObÚ a technických služieb.

zastupiteľstva,

Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
11. marca 2019 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 úprave rozpočtu obce
č. 1/2019.
4. Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej
závierky za rok 2017.
5. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky za rok 2017.
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6. Informácie starostu obce o distribúcii kompostérov občanom.
7. Informáciu starostu obce o posilnení vlakových spojov na trati
Čadca – Skalité – Serafínov.
8. Informácie starostu obce o príprave území na výstavbu rodinných domov – lokalita Božkov, Pavľoškov, lokalita U Moravcov, lokalita Brehy.
9. Žiadosť p. Pavla Slanináka, bytom Okružná 110/79 Čadca,
o odkúpenie pozemku v osade U Boškov – Pavľoškov.
10. Žiadosť p. Ing. Lukáša Legerského, Čierne č. 607, a
Bc. Renáty Legerskej, Čierne č. 217, o odkúpenie pozemku
v osade U Boškov – Pavľoškov.
11. Žiadosť p. Ing. Lukáša Legerského, Čierne č. 607, a Bc. Renáty Legerskej, Čierne č. 217 o odkúpenie pozemku v osade
Brehy.
12. Žiadosť Anny Petrákovej PE a PE, Skalité č. 1180,
o prenájom nebytových priestorov v budove domu služieb –
predajne pohrebníctva v prípade jej zrušenia.
13. Informácie o úprave priestorov jedální a súvisiacich miestností
pre stravníkov ZŠ a MŠ (navýšenie počtu stravníkov) + úprava rozpočtu).
II. s c h v a ľ u j e:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Moják, Peter Putyra,
Ján Ďurica.
3. Úpravu rozpočtu obce Čierne č. 1/2019.
4. Zmluvu medzi Obcou Čierne (povinný z vecného bremena)
a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s., Bôrická cesta č. 1960, 010 57 Žilina (oprávnený z vecného bremena), o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného
z vecného bremena. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka pozemkov
strpieť vodovodné a kanalizačné potrubie s pásmom ochrany,
vybudované rámci stavby „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí horných Kysúc“. Plocha obmedzenia predstavuje 6000,30 m2. Jednorazová odplata za vecné bremeno bola
dohodnutá vo výške 6.000,30 €, t. j. 1,00 €/1m2 (návrh zmluvy
je prílohou tohto uznesenia).
5. Odpredaj pozemku KNC 2136/5 ostatná plocha s výmerou
142 m2, vedená na LV č. 2830 obce Čierne v kat. území Čierne, z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľke
p. Zdene Javorovej, bytom Čierne 723, 023 13, za cenu
10 €/1m2. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ
spočíva v tom, že pozemok je v priamej spojitosti s nehnuteľnosťou žiadateľky, výmera pozemku je malá a pre obec je z
hľadiska jeho situovania nevyužiteľný.

bude vás zaujímať...
6. Odpredaj pozemku KNC 1192/3, ostatná plocha s výmerou
121 m2, vedená na LV č. 2830 obce Čierne v kat. území Čierne, z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľke
p. Ivane Baránkovej, rodenej Kerhátovej, bytom Hurbanova
160/150, 022 01 Čadca, za cenu 3 €/1m2. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je
v priamej spojitosti s nehnuteľnosťou žiadateľky a vzhľadom
na jeho polohu a výmeru je pre obec nevyužiteľný. Na pozemku sa nachádza potrubie dažďovej kanalizácie v správe
obce Čierne a z tohto dôvodu v zmluve o prevode majetku
bude zriadené vecné bremeno.
7. Odpredaj pozemku KNC 3466/18 ostatná plocha s výmerou
22 m2 a KNC 3466/16 orná pôda s výmerou 95 m2, vedené
na LV 1313 v kat. území Čierne, z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení noviel žiadateľovi p. Alojzovi Lašovi, bytom Čierne 568, 023 13, za cenu 10 €/1m2. Odôvodnenie osobitného
zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú
v priamej spojitosti s nehnuteľnosťou žiadateľa a vzhľadom na
ich polohu a výmeru sú pre obec nevyužiteľné.
8. Zmluvu medzi Obcou Čierne (povinný z vecného bremena)
a investorom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská
cesta 14, 841 04 Bratislava, a Severoslovenskými vodárňami
a kanalizáciami, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
(oprávnený z vecného bremena), o zriadení vecného bremena č. 30703/VB-001/2019/Čierne/1019/RumDa v prospech
oprávneného z vecného bremena v zmysle GP č. 6/19 zo dňa
31.1.2019, vypracovaného spoločnosťou GEOMETRA, s.r.o.,
Námestie sv. Anny 21, 911 01 Trenčín, na parcelách:
LV č.

Parcela
KNC

Vlastnícky
podiel

Záber
VB
v m2

Cena
VB za
m2/€

Náhrada
v€

2830

4830/2

1/1

3

2,63

7,89

2830

1583/2

1/1

4

2,63

10,52

Spolu:

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.
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9. a) Prijatie daru od vlastníkov pozemkov zo zárubkov Gorilovho, Matysovho a Ganderákovho s cieľom majetkovoprávneho
vyrovnania komunikácie na Hrčavu podľa GP č. 34315583022-2016 zo dňa 9. 8. 2016.
b) Odkúpenie podielov od vlastníkov pozemkov v zárubku
Matysovom s cieľom vybudovania odstavnej a odpočinkovej
plochy a prístupu k tejto ploche v sume 9,48 €/1m2 podľa GP
č. 34315583-022-2016 zo dňa 9. 8. 2016.
10. Odkúpenie podielov od vlastníkov parcely, vedenej na LV
3472, a to EKN 1967/2, ktorá je totožná s parcelou CKN
4827/14 zastavaná plocha s výmerou 387 m2 za cenu
9,48 €/1m2 s cieľom vyrovnania cesty popod Kubínov cintorín
podľa GP č. 75/2018 zo dňa 24. 9. 2018.
11. Zámer odpredať pozemok č. KNC 2164/3 orná pôda výmerou
145 m2 a pozemok č. KNC 2164/2 orná pôda s výmerou
111 m2 v kat. území Čierne z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení noviel. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú v priamej súvislosti
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Pozemky sú malej výmery a pre obec sú nevyužiteľné.
12. Zámer odpredať podiel 1/96 z parcely KNC 1864/4 záhrada

s výmerou 99 m2, vedená na LV č. 3779 v kat. území Čierne,
podiel z uvedenej parcely je 1,03 m2, z dôvodu osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení noviel. Odôvodnenie osobitného zrete-

bude vás zaujímať...
ľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že výmera odpredávaného
pozemku je malá a iným spôsobom prevodu majetku by vznikli neprimerane vysoké náklady.
III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Odpredaj obecných pozemkov CKN 3858/31 zastavaná plocha a nádvoria s celkovou výmerou 1 826 m2 a pozemku
EKN 7111/1 s výmerou 303 m2 žiadateľovi Gella, s. r. o., Skalité č. 182.
IV. Obecné zastupiteľstvo od 1. 4. 2019 volí:
1. Za člena obecnej rady p. Mgr. Renátu Šubíkovú.

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. k zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného
zastupiteľstva v Čiernom.
V Čiernom 11. marca 2019
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

OZ NAM
ZMENA VÝVOZU TRIEDENÉHO ODPADU /sklo, plasty, VKM, obaly z kovu/

Máj:
Jún:
Júl:
August:
Október:
November:
December:

Vyšný koniec –
Vyšný koniec –
Vyšný koniec –
Vyšný koniec –
Vyšný koniec –
Vyšný koniec –
Vyšný koniec –

14. 5. 2019
18. 6. 2019
23. 7. 2019
27. 8. 2019
1. 10. 2019
5. 11. 2019
10. 12. 2019

Nižný koniec –
Nižný koniec –
Nižný koniec –
Nižný koniec –
Nižný koniec –
Nižný koniec –
Nižný koniec –

15. 5. 2019
19. 6. 2019
24. 7. 2019
28. 8. 2019
2. 10. 2019
6. 11. 2019
11. 12. 2019

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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duchovné slovo

„Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš z mŕtvychvstal...“
Slová tejto známej veľkonočnej piesne nás podnecujú k radosti
zo skutočnosti, že Ježiš Kristus vstal zmŕtvych, premohol smrť,
zlo, diabla a nám všetkým zabezpečil večný život. Večný život je
nezaslúžený dar od Boha. Ako hovorí svätý Pavol v liste Rimanom: „Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“
(Rim 6, 23). Tento dar večného života chce dať Boh každému
jednému z nás. Od nás sa vyžaduje, aby sme prijali osobne Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa, aby sme ho pozvali do svojho
života, do svojho srdca. On jediný nás dokáže vnútorne meniť
k lepšiemu a len vďaka nemu a jeho milosti sme schopní konať

dobro, nezištne pomáhať, obetovať sa pre druhých, odpustiť,
milovať.
Prajem vám všetkým požehnané veľkonočné sviatky, dotyk
Božej lásky, aby sme sa stali poslami veľkonočnej radosti,
nádeje a lásky, ktoré majú základ v Ježišovom zmŕtvychvstaní.
V modlitbe Peter Švec, farár

Liturgické slávenia počas Veľkého týždňa a Veľkej noci 2019 vo Farnosti Čierne
Dátum

Deň a liturgické slávenie

Sv. omše a obrady

14.4.

Kvetná nedeľa,

7.20 FARSKÝ SV. IGNÁC

čiže Nedeľa utrpenia Pána

8.45 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL
10.15 FARSKÝ SV. IGNÁC

15.4.

Pondelok Veľkého týždňa

6.30 FARSKÝ SV. IGNÁC

16.4.

Utorok Veľkého týždňa

6.30 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL

17.4.

Streda Veľkého týždňa

7.30 FARSKÝ SV. IGNÁC

18.4.

Zelený štvrtok Pánovej večere

17.00 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL
17.30 FARSKÝ SV. IGNÁC

19.4.
20.4.
21.4.

Veľký piatok

15.00 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL

Slávenie utrpenia a smrti Pána

16.00 FARSKÝ SV. IGNÁC

Biela sobota

20.00 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL

Veľkonočná vigília

20.00 FARSKÝ SV. IGNÁC

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕt-

7.20 FARSKÝ SV. IGNÁC

vychvstania

8.45 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL
10.15 FARSKÝ SV. IGNÁC
11.00 ZÁGRUNIE SV. JOZEF

22.4.

Veľkonočný pondelok

7.20 FARSKÝ SV. IGNÁC
8.45 VYŠNÝ SV. PETER A PAVOL
10.15 FARSKÝ SV. IGNÁC
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školstvo

Základná škola Čierne - Ústredie

Kde bolo tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolami, v malebnej dedinke, nazývanej Čierne, žili dve krásne sestry. Boli to
víly. Malvína bola dobrá, naopak, Zloriana bola veľmi zlá a vo
svojej zlobe zakliala krásnu princeznú Ruženku, ktorá upadla do
večného spánku a zachrániť ju mohli len naši malí záchrancovia
– žiaci prvého stupňa, ktorí strávili v škole príjemný novembrový
večer v ríši klasických slovenských rozprávok.

mihy, ktoré nám budú pripomínať knihy s venovaním a podpisom.
Za krásny zážitok a sprostredkovanie besedy ďakujeme p. knihovníčke Ivetke Bobulovej.

Výchovný koncert
Vianoce, Vianoce, nie sú len darčekov čas... Týmito krásnymi
slovami nás 10. decembra privítali členovia skupiny LETart. Výchovný koncert s názvom Od Mikuláša do Vianoc sa niesol
v znamení skvelej hudby, poučných príbehov o zime, Mikulášovi
a tradíciách vianočných sviatkov. Čaro Vianoc v spojení s nádhernou projekciou nás preniesli do skutočnej vianočnej krajiny,
kam prišiel aj Malý princ.

Zimná výprava
Príroda je krásna, čarovná a jedinečná, ale vie byť aj neľútostná a
krutá, a to hlavne v zimnom období. Zvieratká a vtáctvo žijúce
v lese sú často odkázané na pomoc dobrých ľudí. Naši druháci
sa jedno krásne zasnežené popoludnie vybrali na záchrannú
zimnú výpravu. Deti spolu s pani učiteľkou Boženou Časnochovou vyrobili kŕmidlá, ktoré naplnili mrkvičkou, jabĺčkami, slnečnicovými semienkami, orieškami a inými dobrotami a našli im vhodné miesta v lese. Keď bolo o zvieratká postarané, nesmela chýbať aj skvelá zábava v snehu. V našej škole sa snažíme realizovať environmentálnu výchovu formou zážitkového vyučovania.
Deti sa prostredníctvom vlastných zážitkov oboznamujú s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíjajú si estetické cítenie a formujú svoj humánny a morálny vzťah k ochrane životného prostredia.

Cesta slovenskou históriou
Predstavenie šermiarsko-divadelnej skupiny ViaHistorica nás
prostredníctvom humorných divadelných scénok previedlo významnými obdobiami slovenských dejín. Žiaci mali možnosť vidieť
dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje a zažiť tak
dejepis trochu inak.

Beseda s Gabrielou Futovou
Gabriela Futová – narodila sa 23. 2. 1971 v Prešove. Študovala
žurnalistiku, pracuje v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a je
mamou dvoch detí. Nie takou obyčajnou mamou. Je mamou
spisovateľkou. Píše knihy pre deti. Najradšej také veselé. Vravia
deti... Takto začína jednu zo svojich devätnástich kníh, ktoré
oslovia humorom, nespútanosťou a bezprostrednosťou detského
sveta. 20. február bol výnimočným dňom pre žiakov obidvoch
základných škôl v Čiernom. Strávili totiž príjemné chvíle v spoločnosti tejto úspešnej slovenskej autorky. Prostredníctvom vtipných
a pútavých príbehov nazreli do jej osobného a umeleckého života. Dozvedeli sa o jej spisovateľských začiatkoch, rodine i práci.
Všetci si v spomienkach určite dlho uchováme tieto vzácne oka-

Testovanie 5 – 2018
21. novembra 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie
žiakov 5. ročníka. Naši žiaci dosiahli výborné výsledky.
Priemerná úspešnosť žiakov v SR v teste z matematiky bola
59,3 %, úspešnosť našich žiakov bola 74,8 % .
Priemerná úspešnosť žiakov v SR v teste zo slovenského jazyka
a literatúry bola 58,4 %, úspešnosť našich žiakov bola 70,0 %.

Medzinárodné Vianoce
KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia pracujúca s deťmi a mládežou. Ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou
dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí. Jednou
z aktivít, na ktorej sa naša škola pravidelne zúčastňuje, sú aj
Medzinárodné Vianoce. Tento rok spoznávali kultúru a vianočné
tradície rôznych krajín žiaci ôsmeho a deviateho ročníka.
V priebehu dopoludnia precestovali Turecko, Španielsko, Rakúsko, Taliansko, Fínsko a Francúzsko. Tohtoročné Vianoce v
KERICu boli nezvyčajné aj tým, že žiaci boli rozdelení do skupiniek spolu s deťmi z iných škôl, čo sa im veľmi páčilo. Dobre sa
zabavili, odniesli si skvelé zážitky, nové priateľstvá a kúsok vianočnej nálady.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Ústredie

Tvoja správna voľba
Žiaci z tretej, štvrtej a piatej triedy našej školy sa vo februári 2019
zúčastnili preventívneho projektu TVOJA SPRÁVNA VOĽBA.
Tento projekt bol realizovaný v priestoroch Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Čadci. Žiaci sa zaujímavou a veku primeranou formou dozvedeli o škodlivosti návykových látok. Hlavným
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cieľom je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt bol určený pre deti vo
veku 9 – 10 rokov. Využíva inovatívne prístupy v prevencii kriminality formou interaktívnej tvorivej dielne. Tento projekt má vysoko pozitívne ohlasy u detí i odbornej verejnosti. Po realizácii projektu ho naši žiaci výtvarne spracovali. Z výtvarných diel sme
zhotovili výstavku. Najkrajšie práce boli odmenené.
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O krásu slova a jeho estetické pôsobenie sa naši recitátori snažia
už na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Každý rok sa
tešíme na výkony nových recitátorov i na našich ostrieľaných
súťažiacich.
Tento rok nás v obvodovom kole HK reprezentovali Karolína
Širancová (IV.A), Sofia Gilániová (V.A) a Jakub Kulla (V.A).
Sofia Gilániová (2. miesto – II. kategória próza) a Jakub Kulla
(1. miesto II. –kategória poézia) postúpili do okresného kola
65. ročníka HK, v ktorom opäť podali skvelé výkony. Sofinka
obhájila 2.miesto a Jakubko, ktorý je nielen úspešný recitátor, ale
aj víťaz okresného kola matematickej olympiády, obsadil 3. miesto.
Tento rok sme mali úspešnú žatvu i v okresnom kole recitačnej
súťaže Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenskej povesti.
Víťazkami II. a III. kategórie sa stali žiačky našej školy – Lucka
Haladejová (V.A) a Simonka Najdeková (VII.A). Obidve postúpili
na krajské kolo, ktoré sa konalo v Žiline. V silnej konkurencii
recitátorov z celého Žilinského kraja si Lucka Haladejová „vybojovala“ 2. miesto.
Našim recitátorom ĎAKUJEME a prajeme veľa úspechov
v ďalších súťažiach!
Mgr. Iveta Kordeková, ZŠ Čierne-Ústredie

Koordinátorka protidrogovej prevencie Mgr. Anna Sulková

Úspešní recitátori
Umelecký prednes patrí k formám sebarealizácie detí, mládeže
i dospelých. Recitátori svojou interpretáciou umeleckého textu
hlbšie spoznávajú nielen literárne hodnoty, ale i seba a okolitý
svet.
Recitátorom sa človek nenarodí, môže sa ním stať, ak dostal do
vienka talent a má možnosť ďalej ho rozvíjať... U nás v škole také
talentované deti máme. Každoročne nás reprezentujú na podujatiach v oblasti umeleckého prednesu – Šaliansky Maťko
a Hviezdoslavov Kubín.

Spoznávame našu obec
Vo februári sa žiaci 3. A a 3. B zúčastnili zaujímavej prednášky o
našej obci. Informácie o významných osobnostiach, miestach a
množstvo úsmevných i vážnych príbehov o našej dedinke nám
porozprávala pani učiteľka Božena Časnochová – obecná kronikárka. Deti zaujali najmä úsmevné príbehy o prešibanom Strašekovi a kronika, ktorú videli prvýkrát. Najzaujímavejšie informácie
si zapisovali a získané vedomosti často využívajú na hodinách
vlastivedy.
Mgr. Mária Sulková, ZŠ Ústredie

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Futsal ZŠ
Kolotoč futbalových zápasov sa v tomto školskom roku rozbehol.
Prvé športové podujatie sa tentoraz uskutočnilo v športovej hale
Pratex v Čadci, kde sa prihlásené školy z okresu stretli a zmerali
si svoje sily vo futsale. Športové dopoludnie sa uskutočnilo
20.11.2018. Vybraní žiaci 8.A, 8.B a 9.A triedy ukázali, že futsal
hrať vedia. V základnej skupine a semifinále nenašli premožiteľa,
a tak bez prehry postúpili až do finále, kde hrali proti ZŠ Makov.
Finále bolo veľmi dobre rozohrané. Žiaľ, šťastie sa tentoraz priklonilo k ZŠ Makov. V riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:1
a nasledovali pokutové kopy, v ktorých sme smolne prehrali 3:2.
Celkové umiestnenie na turnaji bolo 2. miesto. Našu školu vzorne
reprezentovali: René Kubic, Marek Fonš, Marcel Serafín (8.B),
Daniel Jurčík (8.A), Matúš Kultan, Ondrej Mitrenga, Matej Pokrivka (9.A).

Strelecká súťaž ZŠ
Naši strelci sa 23. 11. 2018 vybrali do ZŠ Čadca-Podzávoz, kde
sa uskutočnila strelecká súťaž. Súťažilo sa v dvoch kategóriách –
chlapci a dievčatá. Táto súťaž je najmä o presnosti, pokoji
a súdržnosti družstva. Tentoraz mal každý strelec 20 výstrelov
a o celkovom výsledku rozhodol súčet všetkých troch strelcov.
Viac pokoja a presnosti mali dievčatá. Z celkového súčtu striel si
naše dievčatá vystrieľali 2.miesto vo svojej kategórii a chlapci
uchmatli 6. miesto. Našu školu vzorne reprezentovali: Miriam
Miková, Viktória Ganderáková (8.A), Linda Najdeková (9.A),
Samuel Strýček, Lukáš Korček (8.A), Denis Tatarka (9.A).
Mgr. Ľubomír Belko
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Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu
27. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška s pracovníčkou SNSĽP (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva)
na tému „Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu“. Výklad začal
všeobecnými informáciami o činnosti strediska, definíciou ľudských práv a diskriminácie, prepojenou konkrétnymi príkladmi zo
života. Druhá časť prednášky bola zameraná na problematiku
extrémizmu a rasizmu. Žiaci sa dozvedeli, aké skutočnosti vedú
k rasizmu a čo môže ktokoľvek z nich urobiť v boji proti tomuto
neduhu. Prednášajúca ďalej žiakom vysvetlila podstatu extrémizmu, jeho členenie a ukázala žiakom symboly extrémistických
skupín. V závere prednášky sa žiaci aktívne zapojili do hry „Vlakom po Európe“, zameranej na predsudky a postoje voči ľuďom,
kde mali možnosť komparácie svojich názorov. Za realizáciu tejto
poučnej prednášky ďakujeme SNSĽP v Žiline.
Mgr. Stanislava Krčmáriková

Stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ
Ďalšou športovou akciou, na ktorej sa naša škola zúčastnila, bol
stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ. Športové zápolenie sa tentoraz
uskutočnilo v Mestskej športovej hale v Čadci 28. 11. 2018. Hralo
sa v dvoch kategóriách – chlapci a dievčatá. Naši žiaci ukázali
svojimi výkonmi za zelenými stolmi, že stolný tenis je im blízky
a po dramatických zápasoch sa dievčatá vo svojej kategórii
umiestnili na 2. mieste a chlapci na 3. mieste. Našu školu vzorne
reprezentovali: Ela Klanduchová, Katarína Priečková (6.A), Miriam Miková (8.A), Linda Najdeková (9.A), Patrik Miko (6.A), Jozef
Čopko (8.A), Stanislav Laš, Matej Kulla (9.A).

Mgr. Dana Oravcová

Družobná akcia – Istebna (Poľsko)
V rámci spolupráce s družobnou školou sme sa vybrali 30. 11.
2018 reprezentovať našu školu do Istebnej v Poľsku. Vybraní
žiaci si išli zmerať svoje sily v dvoch športových disciplínach, a to
futbal a prehadzovaná. Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo
nielen zasúťažiť si medzi školami, ale aj nadviazať nové vzťahy,
kamarátstva, porozprávať sa. Výsledky z tejto akcie nie sú až
také podstatné, hlavné je, že sme sa mohli opäť po roku stretnúť,

Mgr. Ľubomír Belko

Prednes povesti
29. 1. 2019 sa v Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnilo okresné
kolo súťaže v prednese povesti – Šaliansky Maťko. Našu školu
reprezentovali víťazi školského kola Sofia Serafínová, Sofia Koperová a Simona Fonšová. Po dvojhodinovom maratóne sa milovníci recitácie vracali s cennými umiestneniami:
I. kategória – Sofia Serafínová – 1. miesto a postup na krajské
kolo
II. kategória – Sofia Koperová – 2. miesto
III.kategória – Simona Fonšová – vzorná reprezentácia.
Všetkým recitátorom blahoželáme a veríme, že aj v budúcnosti sa
im bude v prednese umeleckého slova dariť.

stráviť športové dopoludnie s kamarátmi a dohodnúť sa na ďalších termínoch stretnutí. Našu školu vzorne reprezentovali: Marián Ballon, Branislav Kubica (7.A), René Kubic, Marek Fonš
(8.B), Miriam Miková, Viktória Koperová, Adam Kubica, Daniel
Jurčík (8.A).
PaedDr. Ingrid Koperová, Mgr. Ľubomír Belko
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ABC futbalista a rope skipping
V preklade žonglovanie s loptou a skákanie na švihadle si
13.12.2018 išlo vyskúšať päťčlenné družstvo do telocvične ZŠ
Komenského v Čadci. Súťaž preverila žiakov vo fyzickej kondícii
a psychike, lebo len jeden chybný krok či skok ich stál vyradenie
zo súťaže. Najlepšie sa darilo Marcelovi Serafínovi z 8.B, ktorému
sa podarilo žonglovať s loptou až 345-krát bez pádu, čím sa
umiestnil na krásnom 1. mieste a vyhral celú súťaž žiakov ZŠ. Pri
rope skippingu je to hlavne o koncentrácii a fyzických silách.
Jednotlivé umiestnenia našich žiakov boli: Martin Jurga (8.B) –
6. miesto, Viktória Koperová (8.A) – 7. miesto, Vanesa Krenželová (8.A) – 10. miesto, Marcel Serafín (8.B) – 11. miesto a Barbora
Odrobiňáková (9.A) – 24. miesto. Úspech súvisí predovšetkým
s cieľavedomým a zodpovedným tréningom a prístupom. Pokiaľ
trénuješ a vládzeš, výsledky sa dostavia časom. Dnešným súťažením sa to len a len potvrdilo a ja pevne verím, že naši žiaci si to
uvedomili a budú na sebe systematicky pracovať a trénovať.
Mgr. Ľubomír Belko

Pasovanie prvákov
14. december 2018 bol v živote našich prváčikov veľmi významným dňom. Boli pasovaní za riadnych žiakov a prijatí do
cechu školského. Podporiť našich žiakov prišli rodičia, starí rodičia aj príbuzní. Slávnosť zahájil kráľovský rytier, ktorý privítal
kráľa s princeznami, žiakov a všetkých prítomných hostí. Po
zložení sľubu, v ktorom žiaci sľúbili vernosť škole a školským
povinnostiam deväť rokov, ich po jednom kráľ pasoval do cechu
školského. Odtlačkom prsta na pasovací dekrét potvrdili svoj sľub
a prebrali si darček na pamiatku. Potom žiaci predviedli svoj pripravený program pod vedením triednej učiteľky. V závere slávnosti boli žiaci pozvaní na kráľovskú hostinu, kde na nich čakalo
množstvo dobrôt, ktoré im pripravili ich šikovné mamičky. Deti
domov odchádzali s hrdosťou a s peknými spomienkami na vydarené podujatie. Za pomoc veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí
akokoľvek pomohli pri organizácii tohto milého podujatia: pani
učiteľkám primárneho vzdelávania, žiakom deviateho ročníka
(Linda, Gabika, Samuel, Matej), ktorí boli ochotní aj vo svojom
voľnom čase pomôcť pri tejto slávnostnej akcii, rodičom, ktorí
vlastnou iniciatívou spestrili žiakom ich krásny deň výzdobou,
občerstvením, darčekmi a hlavne ich prítomnosťou.

Mgr. Ľubomír Belko, Mgr. Ivana Cyprichová, Mgr.
Marta Krutáková

Dejepisná olympiáda
Žiaci našej školy si 14. 2. 2019 zmerali sily v historických vedomostiach na okresnom kole dejepisnej olympiády v CVČ Čadca.
Celkovo školu reprezentovalo 7 žiakov: E. Klanduchová a
K. Witosová v kat. F, P. Staňová v kat. E, O. Vorek a S. Urbánek
v kat. D, P. Čanecká a D. Tatarka v kat. C. Najlepší výsledok
dosiahol žiak 8. B triedy Oliver Vorek, ktorý vo svojej kategórii
obsadil krásne 3. miesto.
Mgr. Stanislava Krčmáriková

Šach 4-členných zmiešaných družstiev ZŠ
Majstrovstvá Žilinského kraja
26. 2. 2019 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili šachovej súťaže v Námestove. Hralo sa na 7 kôl a najlepšie sa umiestnila
súrodenecká dvojica Mikovcov, ktorí skončili aj na medailových
miestach. Pekné umiestnenia dosiahli aj chlapci – Oliver Vorek
(8. B) a Samuel Urbánek (8.B), ktorí išli hlavne zbierať skúsenosti
a odhaľovať zákonitosti figúrok na šachovnici. Celkové umiestnenie našej školy – 6. miesto. Na prvej šachovnici hrala Miriam
Miková (8.A) – 2. miesto a na tretej šachovnici hral Patrik Miko
(6.A) – 3. miesto. Veríme, že našich žiakov táto súťaž naštartovala k zdokonaľovaniu sa a k napredovaniu v hre.

Mgr. Ivana Jurgová

Základný lyžiarsky výcvik
V dňoch 21. – 25. januára 2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili základného lyžiarskeho kurzu, ktorý sa konal v lyžiarskom
stredisku Snowparadise Veľká Rača, Oščadnica. Celý lyžiarsky
výcvik dopadol na výbornú. Žiaci sa naučili základy lyžovania
a šikovnejší skúšali aj carvingové oblúky. K dispozícii mali dennodenne kvalitne upravené zjazdovky, na ktorých deň čo deň
napredovali a užívali si každú jazdu. Veríme, že žiaci, ktorí absolvovali lyžiarsky výcvik, budú v lyžovaní napredovať
a zdokonaľovať sa v tom, čo sa naučili počas týchto piatich dní.

Mgr. Ľubomír Belko
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Beseda v Kysuckom múzeu
V rámci vyučovania dejepisu absolvovali žiaci besedu na tému
„2. svetová vojna a holokaust na Kysuciach“, ktorú nám sprostredkovalo Kysucké múzeum v Čadci. Beseda sa konala
15. 3. 2019 a zúčastnili sa jej žiaci deviateho ročníka. Počas
dvoch hodín trvajúceho podujatia sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí z histórie regionálnych dejín, ktoré by v učebnici márne
hľadali. Historik nás previedol incidentom v jablunkovských tuneloch, formujúcim sa protifašistickým odbojom, priebehom SNP a
oslobodením. Hádam najzaujímavejšou témou pre žiakov bola
problematika holokaustu a arizácie kysuckých Židov. Viacerí ani
len netušili, že aj Čadca mala židovskú synagógu, ktorú poznáme
už len z fotografií. Našich žiakov téma veľmi zaujímala, často
kládli otázky a živo diskutovali.
Mgr. Stanislava Krčmáriková

Návšteva Kericu
Žiaci 7. triedy navštívili Keric. Lektori z rôznych kútov sveta im
predstavili svoju kultúru. Boli tam napríklad Cessar či Nicollo
z Talianska. Žiaci boli zapojení aj do rôznych aktivít, ktoré si pre
nich lektori pripravili. Riešili úlohy a hrali sa hry. Zábavnou formou
si takto precvičili svoje poznatky z anglického jazyka.
Klára Kubicová (7.A)

Všetkovedko
Tento školský rok sa naša škola opäť zapojila do celoslovenskej
vedomostnej súťaže – Všetkovedko. O titul „najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“ súťažili druháci, tretiaci a štvrtáci. Všetkovedko
kládol deťom otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz
stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk,
matematika, hudobná, výtvarná, dopravná a informatická výchova.

Výsledky súťaže:
 TITUL VŠETKOVEDKO + VŠETKOVEDKO ŠKOLY – Viktória Ľochová
 TITUL VŠETKOVEDKO – Veronika Kubalíková, Sofia Serafínová, Vanesa Kullová, Matej Štetiar, Patrik Grochal, Tobias

školstvo

Čanecký, Viktória Najdeková, Alžbeta Reháková, Pavel
Svatoň, Adela Škripková, Michaela Škripková, Matej Fonš
 TITUL VŠETKOVEDKOV UČEŇ – Klára Mičianová, Sebastián Holaza, Viktória Šamajová, Jakub Vorek
Súťažiaci sa tešili z krásnych diplomov a zaujímavých cien. Všetkým srdečne blahoželáme.
Mgr. Zuzana Fonšová

Hviezdoslavov Kubín
I tento rok sa na počesť slávneho básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava konala na našej škole recitačná súťaž. Zo školského kola na obvodové kolo do Čadce postúpili:
1.kategória: Poézia: Viktória Ľochová (3. A)
Próza: Natália Tabačárová (3. A)
2.kategória: Poézia: Sofia Koperová (5. A)
Próza: Aneta Kopásková (6. A)
3.kategória: Poézia: Miriam Miková (8. A)
V obvodovom kole boli úspešné dve naše žiačky – Natália Tabačárová (1. miesto), Miriam Miková (2. miesto), ktoré nás reprezentovali aj v okresnom kole.
Mgr. Renáta Mikulová

Zážitkové učenie sa detí MŠ Čierne-Vyšný koniec
V zimných mesiacoch nám počasie neprialo na realizáciu zimných športov vonku. My sme sa však neostali nudiť v našej materskej škole a športovali sme v triedach. Vyskúšali sme lyžovanie, ba dokonca sme súťažili na lopároch pomedzi prekážky. Bola
to skvelá príprava na zimné športové šantenie vonku na snehu.
Lenka Najdeková

Recitačnej súťaže v Čadci sa zúčastnili aj škôlkarky
z MŠ Vyšný koniec
20. 3. 2019 sa zúčastnili naše
dievčatá Sofinka Jurgová
a Klárka Kubalíková recitačnej
súťaže detí materských škôl
„Jazýček môj, ohýbaj sa!“.
Konala sa tradične v Kysuckej
knižnici v Čadci. Do súťaže sa
zapojilo 23 detí materských
škôl regiónu Kysúc, aby predviedli svoj recitačný a niektoré
i herecký talent. Pre veľký
počet zúčastnených sa súťažilo v dvoch skupinách s dvoma
porotami. Za odvahu a krásne
recitačné výkony si zaslúžili všetci drobci krásny potlesk a pamätný list s darčekom. Pre deti to bola prvá skúsenosť recitovať
pred obecenstvom a porotou. Deti boli úžasné a ich tréma roztomilá. Veríme, že sa zúčastníme i o rok.
Bc. Jana Lašová

ČAS

str.14

kultúra a šport

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch január – marec 2019
5. január - VIANOČNÉ OZVENY

23. január - Cirkusové vystúpenie z Prahy

Vianočný koncert FS Ozvena v Kostole sv. Petra a Pavla ČierneVyšný koniec. V programe ako hostia vystúpili: FSk Svrčinka a deti
zo ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec.

V stredu 23. januára 2019 sa o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu
v Čiernom konalo vystúpenie klauna Bonella spolu s asistentkou
z cirkusu Bonello. V programe deti a ich rodičia mohli vidieť
žonglérske kúsky a akrobacie. Celým programom sprevádzal klaun
Bonello, ktorý aj počas prestávky pre deti natáčal cukrovú vatu
a pražil popcorn.

11. január - Tanečný večierok žiakov ôsmich ročníkov
11.1.2019 sa v sále Kultúrneho domu v Čiernom konal tanečný
večer – VENČEK. My, žiaci ôsmeho ročníka Základnej školy
s materskou školou Čierne-Vyšný koniec, sme sa zúčastnili
trojmesačného tanečného kurzu pod vedením Alžbetky Bobulovej.
Tanečný kurz sa ponúka žiakom už dlhé roky, a preto sme si ho
nenechali ujsť. Veľmi nás tanec bavil a tešili sme sa na každý
tréning, ktorý sme poctivo odtancovali. Naučili sme sa tancovať
polku, valčík, čaču, rock ´n´ roll a country. Organizátorom podujatia
bola príspevková organizácia TES Čierne. Keď nastal finálový večer,
všetci sme sa slávnostne obliekli. Celý tanečný večierok uvádzala
Iveta Bobulová. Do poroty zasadli Anna Plichtíková, Anna
Pagáčová, Jana Tatarková, Peter Moják a Jozef Privarčák.
Po slávnostnom nástupe nasledovala prehliadka tancov. Následne
sa súťažné páry rozdelili na dve semifinálové skupiny. Do finále sa
z dvanástich párov prebojovalo sedem. Na 7. mieste skončili Viktória
Koperová & Branislav Pokrivka, na 6. Barbora Tatarková & Ondrej
Michnáč, na 5. Vanesa Krenželová & Branislav Padyšák a na
4. Miriam Miková & Daniel Kupka. Pódiové umiestnenie a vecné
ceny si vytancovali na 3. mieste Adela Bestvinová & Jozef Čopko,
na 2. mieste Barbora Pokrivková & Tomáš Kulla. Víťazmi večera sa
stali Viktória Ganderáková & Jakub Kultán. Pre nedostatok
tanečníčok nám vypomáhali Barborka Pokrivková, Lenka Kyrisová,
Elenka Bestvinová a Adelka Bestvinová. Do programu sme zapojili
aj našich hostí. Rodičovský tanec v tento večer nemohol chýbať. Pri
balónovom tanci a tanci s pomarančom sa všetci veľmi zabávali.

Hostia mali možnosť zakúpiť si tombolu, v ktorej boli zaujímavé a
zábavné ceny. Na záver bola diskotéka, v ktorej sa bavili všetci.
Venček bola úžasná udalosť a budeme na ňu v dobrom spomínať.
S radosťou by sme si ho zopakovali.
Miriam Miková (8. A) a Barbora Tatarková (8. B)

10. Február- Karneval pre malých aj veľkých
Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím.
K fašiangom neodmysliteľne patrí zábava, fašiangové masky,
zabíjačky...

V tomto fašiangovom čase už skoro štvrťstoročie obec Čierne
poriada tradičný karneval pre malých aj veľkých.
Pestrá plejáda masiek doma vyrobených i vypožičaných zaplní
pravidelne jednu nedeľu v roku sálu Kultúrneho domu v Čiernom.
Tak to bolo aj v nedeľu 10. 2. 2019. Najbohatšie a najpestrejšie je
vždy zastúpená kategória detí z materských škôl. Nezaostáva ani
kategória ročníkov 1. – 4. Už miernejšie je zastúpená kategória
5. – 9. ročníkov. Určite raritou je kategória dospelých, kde sa počet
masiek približuje k tuctu.
Z každej kategórie odborná porota vyberie vždy desať najlepších
masiek. V nedeľu o tom rozhodovala porota v zložení: Anna
Pagáčová, Sylvia Šoporová, Dominika Moravcová, Peter Moják,
Alena Vorková a Nikola Oravcová.
V Čiernom ale žiadna maska neodchádza bez odmeny. Je to aj
vďaka sponzorom podujatia:
Jaroslav Majchrák, Milan Jurga, Magdaléna Belešová, Peter Moják,
Beata Wawrzacová, Rudolf Stenchlák, Jozef Privarčák, Jozef Maják,
Marcela Baroniaková, Róbert Lučan, Andrea Majáková, Lenka
Gajdičiarová, Mariana Jurčagová.
Pre malých i veľkých karnevalových hostí okrem odmien a diskotéky
čakalo aj vystúpenie mažoretiek Čačaniek z Čadce a mažoretiek
Ella z Rakovej.
Podujatie verbálne sprevádzala dvojica moderátoriek Anetka
Kopásková a Iveta Bobulová.
Podujatie pripravila príspevková organizácia TES Čierne a komisia
výchovy, mládeže, športu a sociálnych vecí.

str.15

ČAS

18. február - Cesta slovenskou históriou – od Sama po Štefana
Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica sa predstavila v sále
Kultúrneho domu v Čiernom štylizovanou hodinou dejepisu, určenou
pre žiakov základných škôl, so zameraním na slovenské dejiny.
Náučné predstavenie s názvom Cesta slovenskou históriou si
pozrelo 220 žiakov zo ZŠ Čierne-Ústredie. V predstavení boli žiaci
prevedení významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania,
avarské rabovania, pohanské zvyky, Konštantín a Metod, boje
s Frankami, príchod Maďarov, turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr), mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické
zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach.
Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne
zapájaní do programu.
27. február – 31. Máj
Výstava obrazov v Obecnej knižnici v Čiernom s názvom
TAJOMNOSTI
Deväť obrazov od šestnásťročného študenta matematického
gymnázia z Bratislavy Jána Valenta vás očaria svojou tajomnosťou
a netradičným stvárnením.
Výstavu si v Obecnej knižnici v Čiernom môžete prísť pozrieť do
konca mája 2019.
3. marec - Farské divadlo Galiba – Rodinné tajomstvo
Tragikomická divadelná hra v podaní členov farského divadla Galiba
z Kysuckého Nového Mesta dokázala zaplniť divákmi sálu v našom
kultúrnom dome. Vtipne i smutne nám herci ukázali, čo všetko sme
schopní urobiť pre peniaze a dedičstvo.
17. marec - Zjazd na hocičom alebo: „Spusti sa zo zasneženého
kopca na čomkoľvek“ v lyžiarskom areáli Siglanówka v Poľskej
republike
„Spusti sa zo zasneženého kopca na čomkoľvek“, takto znelo heslo
netradičných pretekov, ktoré 17. 3. 2019 organizovala partnerská
obec Wisla. Originálnych dopravných prostriedkov bolo 33 a jazdili
na nich účastníci z Českej republiky, Slovenskej republiky
a z Poľska. Fantázii sa medze naozaj nekládli. „Trojsane“ zhotovené
zo záchodov, papierovo-drevené formuly, veselá detská postieľka na
lyžiach, nafukovací čln, skupina tuleňov, perina či „ponorka“.
Naskytol sa nám pohľad na hotovú výstavu umeleckých diel. Súťažili
ženy, muži, ba dokonca aj deti a dôchodcovia.
Vedeli ste, že na Čiernom máme rodinku Simpsonovcov, ježibabu,
ktorá váži 25 ton, a vílu na saniach? Do akcie sa zapojili aj kreatívni
občania, ktorí si okrem skvelých zážitkov odniesli domov aj pohár
najlepšej medzinárodnej družiny zo Slovenska a iné ceny.
Z našej obce sa podujatia zúčastnili a v pretekoch sa aj na svojich
netradičných prostriedkoch spustili: Anna Pajerová, rodinka
Witosová, Izabela a Iveta Bobulové. Podporiť svojich prišiel aj
starosta obce Pavol Gomola a Anna Pagáčová.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili a venovali svoj
voľný čas na výrobu vozidiel.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
Video z podujatia a fotografie si môžete pozrieť na:
https://www.facebook.com/aktywniwisla/
24. marec - XXXII. ročník Jozefovského behu – XII. ročník
Memoriálu Jána Konôpku
(bežecký pretek od šesťročných žiakov a žiačky až po ženy a mužov
nad 60 rokov)

kultúra a šport

Obec Čierne a ŠK Čierne pripravili pre všetkých priaznivcov behu
v nedeľu 24. marca 2019 už 32. ročník Jozefovského behu a
12. ročník Memoriálu Jána Konôpku. Vyše 147 pretekárov v
12 kategóriách súťažilo o stupne víťazov. Priaznivé počasie,
športový duch aj snaha o víťazstvo dokázali z malých i veľkých
športovcov z Českej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej
republiky vydolovať to najlepšie. Výsledkovú listinu si môžete pozrieť
na stránke našej obce.
27. marec - Svetový deň vody
Thomas Puskailer ukázal školákom, ako neplytvať vodou.
V populárnom ekologickom projekte ECO H2O TOUR sa žiakom zo
ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec v sále Kultúrneho domu v Čiernom
predstavil spevák a zanietený ochranca životného prostredia
Thomas Puskailer. Obľúbený spevák, herec a moderátor zábavnou
formou deťom ukázal, ako chrániť vodu a zodpovedne ju používať.
Zároveň zvýšil environmentálne povedomie žiakov a priblížil im
tematiku vody.

Pripravujeme v mesiacoch apríl – jún 2019
5. apríl
PO TES Čierne pripravuje v sále Kultúrneho domu v Čiernom
divadelné predstavenie DDS EVA z Čadce s hrou Budzogáň pre
žiakov oboch základných škôl v našej obci.
27. apríl
Divadelné predstavenie v rámci 52. ročníka Palárikovej Rakovej –
národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov –
predstavenie divadelného súboru dospelých z Kysuckého Nového
Mesta s hrou Mastný hrniec. Predstavenie sa uskutoční v sobotu
27. apríla 2019 o 17.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Čiernom.
Vstupné: 2 €
1. máj - XV. ročník – slávnostné stavanie „mája“ na trojmedzí
Oslavy vstupu do Európskej únie spojené s kultúrnym vystúpením
a zdobením „mája“ (FS Ozvena, žiačky zo ZŠ Čierne-Ústredie,
súbory z ČR a PR) so začiatkom na trojmedzí o 10.00 hod.
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlých.
12. máj - Celoobecná oslava Dňa matiek
Kultúrne vystúpenie populárneho speváka Milana Ivána, známeho aj
z „československej ľudovej televízie“ Šlágr TV v sále Kultúrneho
domu v Čiernom o 16.30 hod.
Ženy vstup voľný, muži vstupné dobrovoľné.
Máj - XV. ročník medzinárodného šachového turnaja – Kysucký
triangel
Pre všetkých, ktorí majú radi šach – od začiatočníkov až po seniorov
s medzinárodnou účasťou hráčov z PR, SR, ČR.
Jún - MDD – športový deň detí Kysuckého triangla
Športové zápolenie detí základných škôl zo Skalitého, Svrčinovca
a Čierneho v areáli ŠK Čierne. Podujatie organizuje ZŠ s MŠ
Čierne-Vyšný koniec v spolupráci s obcou Čierne.
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22. jún - Leto je tu – vitaj, leto! Poďme spolu privítať leto

Altánok U Moravcov – kultúrne vystúpenie pozvaných hudobných
skupín, folklórnych skupín, diskotéka, spojené s predajom
občerstvenia našich občianskych združení a spolkov (hudobnozábavné pásmo Štefana Hruštinca, hudobná skupina Veľký dom, FS
Ozvena, FSk Svrčinka, HS Čierňanskí seniori, FS z Poľskej
republiky, diskotéka, stánky s občerstvením – DHZ, JDS, PO TES,
ŠK Čierne, Poľovnícko-ochranárska spoločnosť Čierne, ZO SZZ...).
30. jún
Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Petra a Pavla Čierne-Vyšný
koniec.
Po svätej omši bude nasledovať kultúrny program, v ktorom vystúpi:
FS Ozvena, mažoretky TINA Čierne, deti zo ZUŠ – elokované
pracovisko Čierne.
30. jún – 7. júl

kultúra a šport

spoznávanie krajiny, jazyka, histórie a kultúry, nadväzovanie nových
kamarátstiev) tentoraz v Českej republike. Deti budú ubytované v ZŠ
Návsí – Česká republika.
Tábor poriada Sdružení obcí Jablunkovska v spolupráci s obcou
Čierne. Organizačné zabezpečenie tábora: Iveta Bobulová.
Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková
organizácia TES Čierne
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk
Z m e n a p o d u j a t í v y h r a d e n á ! Viac informácií o
podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej
stránky našej obce www.obeccierne.sk, z obecných vitrín, alebo na
telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183. Podujatia
organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke:
www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka – predseda klubu, kontakt:
0915 183 410, Vladimír Fonš, kontakt: 0908 977 866).

XV. ročník Medzinárodného detského tábora na trojmedzí,
medzinárodné stretnutie detí z PR, SR a ČR (výlety, súťaže,

Obecná knižnica v Čiernom
„Všetko, čo sme, je výsledkom toho, čo sme si mysleli.“
Budha (563 – 483 p. n. l.)
Srdečne vás pozývame do príjemného prostredia Obecnej
knižnice v Čiernom – budova ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec.
OTVÁRACIE HODINY V OBECNEJ KNIŽNICI V ČIERNOM
UTOROK:
ŠTVRTOK:

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30

12:00 – 17:00
12:00 – 15:00

Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh
i časopisov: Fifík, Fľak, Včielka, Kamarát, Kysuce, Marianne,
Nový čas bývanie, Praktická žena Kreativ.
Knižný fond je neustále dopĺňaný novými titulmi pre deti aj
dospelých.

Okrem toho môžete v knižnici využiť i služby internetu
a zhotovovanie fotokópií aj z materiálov knižnice.
Ak v stanovenom čase čitateľ nevráti zapožičané knihy, je
upozornený upomienkou.
Poplatok za upomienku: č. 1 ... 1,50 €
č. 2 ... 2,50 €
č. 3 ... 3,50 €
Poplatok za zápisné na jeden kalendárny rok:
 deti: 0,50 €
 študenti a dôchodcovia: 1 €
 dospelí: 1,50 €
Prosím všetkých čitateľov, ktorí majú dlhodobo zapožičané
knihy, o ich vrátenie a uhradenie zápisného na rok 2019.

Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom
Vzdelávacie podujatia Obecnej knižnice v Čiernom, exkurzie,
besedy, súťaže január – marec 2019
31. január 2019 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Exkurzia žiakov 1. ročníka ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec:
- prehliadka knižnice,
- prehliadka pamätnej izby,
- prečítanie rozprávky od Ann Rocardovej – Ježibaba Eulália:
Tajomný recept,
- zábavný vedomostný test o prečítanej rozprávke,
- výroba záložiek do knihy,
- vyhodnotenie a oceňovanie sladkou odmenou.
Počet detí: 19
Vyučujúci: Mgr. Ivana Jurgová
7. február 2019 - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Exkurzia detí z 3. ročníka ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec:

- prehliadka knižnice,
- prehliadka a história pamätnej izby,
- spoznávanie predmetov z pamätnej izby a ich použitie,
- čo je to kronika, zápis zo slávnostného otvorenia pamätnej izby
a jej darcovia,
- prečítanie rozprávky Ježibaba Eulália od Ann Rocardovej:
Tajomný recept,
- vedomostný test o prečítanej rozprávke,
- výroba záložiek do knihy,
- vyhodnotenie a oceňovanie sladkou odmenou.
Počet detí: 22
Vyučujúci: Mgr. Katarína Mitrengová
20. február - Beseda s Gabrielou Futovou
Gabriela Futová sa narodila 23. 2. 1971 v Prešove. Študovala
žurnalistiku, pracuje v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a je
mamou dvoch detí. Nie takou obyčajnou mamou. Je mamou
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spisovateľkou. Píše knihy pre deti. Najradšej také veselé. Vravia
deti... Takto začína jednu zo svojich devätnástich kníh, ktoré oslovia
humorom, nespútanosťou a bezprostrednosťou detského sveta.
20. február bol výnimočným dňom pre žiakov obidvoch základných
škôl v Čiernom. Strávili totiž príjemné chvíle v spoločnosti tejto
úspešnej slovenskej autorky. Prostredníctvom vtipných a pútavých
príbehov nazreli do jej osobného a umeleckého života. Dozvedeli sa
o jej spisovateľských začiatkoch, rodine i práci. Všetci si
v spomienkach určite dlho uchováme tieto vzácne okamihy, ktoré
nám budú pripomínať knihy s venovaním a podpisom. Za krásny
zážitok a sprostredkovanie besedy ďakujeme knihovníčke Obecnej
knižnice v Čiernom Ivetke Bobulovej.
ZŠ Čierne-Ústredie
Z kníh:
Naša mama je bosorka, Hľadám lepšiu mamu, Ako čarovná fľaška
zachránila Vianoce, Nezblázni sa, mamička!, Keby som bola
bosorka, Ako topánka Anka do sveta išla, Lepší otec v hrsti ako
kamoš na streche, Rozruch v škole na Kavuličovej ulici, Štyri kosti
pre Flipra, Dokonalá Klára, Zmätené dvojičky zo slepej uličky
(spoluautor Roman Brat), Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody
(spoluautor Roman Brat), Psia škola kocúra Červenochvosta, Brata
musíš poslúchať!, Poškoláci, Nejdem a basta!, Nototo a strašidelná
škola Elvíry Múdrej, Očko špehúň – Tajný život môjho brata,
O Bezvláske, Lebo musím!, Môj malý zverinec...
Počet detí:160
Týždeň mozgu 11. – 17. 3. 2019 v Obecnej knižnici v Čiernom
13. 3. 2019 sa v priestoroch Obecnej knižnice v Čiernom konala
osvetová prednáška v rámci „Týždňa mozgu“.
Týždeň mozgu sa pripomína od roku 1996 v 61 krajinách sveta.
Cieľom prednášky bolo upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho
činnosť, hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie
mozgu v každom veku, ako si zachovať jeho plasticitu a v neposlednom rade hovoriť o mozgových ochoreniach a ich prevencii.
Pre verejnosť je „Týždeň mozgu“ dôležitý z dôvodu uvedomenia si
neustálej potreby starať sa o svoj mozog do vysokého veku v
súvislosti so spomínanou prevenciou degeneratívnych a cievnych
ochorení. Poruchy pamäti sú časté v starobe, ale môžu sa
vyskytovať už od stredného veku. Pre poruchy pamäti všeobecne
platí to, čo pre svaly. Keď ich používame a posilňujeme, sú silné, ak
ich nepoužívame, atrofujú a zmenšujú sa. S pamäťou je to rovnaké.
Každodenné činnosti, ako je premýšľanie, udržiavanie vitality,
okysličovanie mozgu pohybom na vzduchu, tréning kognitívnych
funkcií prostredníctvom vhodných techník a komunikácia
s rozmanitou skupinou ľudí, sú spoľahlivou prevenciou.
Od lektorky kurzu Mgr. Marcely Šavelovej sme sa dozvedeli, čo je
dôležité robiť pre svoj mozog, akým aktivitám sa venovať, akým
spôsobom si môžeme zlepšiť svoju pamäť. Záleží len od nás. Určite
je podstatný a nevyhnutný pohyb, kde nám stačí aspoň desať minút
denne cvičiť. Ďalej je to strava, kde odborníci pre naše lepšie
fungovanie mozgu odporúčajú vlašské orechy, čučoriedky, vajíčka,
pitný režim (najlepšie vodu)... Ďalej je to čítanie nahlas, zapájať
svoju fantáziu a predstavivosť pri veciach, ktoré sa nám ťažko
pamätajú, a hlavne nebyť pohodlný a lenivý. Určite je pravda, že
alkohol zabíja mozgové bunky.
Prednáška bola naozaj veľmi poučná a s lektorkou Marcelou
Šavelovou nám vyše šesťdesiat minút rozprávania a dobrých rád pre
náš mozog a naše mentálne zdravie ubehlo veľmi rýchlo.

kultúra a šport

Marec – Mesiac knihy
Tento mesiac pre školopovinných čitateľov našej knižnice vždy
prináša okrem návštev v knižnici aj doplňovačku s tajničkou. Vy už
viete, kto sa stal výhercom pre prvý aj druhý stupeň. Srdečne vám
blahoželáme, pretože ste získali po vecnej odmene.
25. marec - Slávnostné pasovanie žiakov 2. A triedy zo ZŠ
Čierne-Ústredie do „Cechu správneho čitateľa Obecnej knižnice
v Čiernom“
Presne 25. marca 2019 čakalo na 23 druháčikov v Obecnej knižnici
v Čiernom veľké prekvapenie. Kráľ Gregor so svojimi dvornými
dámami každoročne navštevuje našu knižnicu, aby šikovných
druhákov slávnostne do cechu pasoval. Pri príchode do knižnice
druháčikov a všetkých vzácnych hostí vítalo páža. Zazneli fanfáry a
nastúpeným druhákom sa rozbúšilo prudšie srdiečko. Páža
oznámilo príchod kráľa a celá slávnosť sa začala. Ako sa treba
správať v knižnici, ku knihám, aké tajomstvo kniha ukrýva, na čo
slúži knižnica, to všetko už šikovní druháci vedeli a po slávnostnom
sľube pokľakli pred kráľa Gregora. Jeho kráľovská výsosť každého
druháka slávnostne pasovala, ten si prebral z rúk pani knihovníčky
čitateľský preukaz a od dvornej dámy malý darček. Celý akt kráľ
Gregor ukončil prečítaním čitateľskej prísahy. Samozrejme, aj
druháčikovia si pripravili pre kráľa Gregora a pozvaných hostí malý
darček v podobe dobrých rád. Na záver slávnosti sa všetci zvečnili
na spoločnej fotografii a po odchode Jeho kráľovskej výsosti boli
pasovaní druháci pozvaní do komnaty hojnosti na malé
občerstvenie.
Za spoluprácu pri podujatí ďakujem pani učiteľke Božene
Časnochovej, žiakom zo ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec: Ondrejovi
Michnáčovi, Marekovi Fonšovi, Barborke Tatarkovej, Viktórii
Koperovej a Viktórii Ganderákovej. Za sladkú pozornosť pánovi
Jozefovi Kullovi.
27. marec - Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom
Žiaci 8. A triedy zo ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec navštívili pri
príležitosti Mesiaca knihy Obecnú knižnicu v Čiernom. Dozvedeli sa
o usporiadaní beletrie a náučnej literatúry pre deti aj dospelých,
kedy a kde vznikla prvá verejná knižnica na Slovensku, o najväčšej
knižnici na svete, vôbec o prvej knižnici na svete...
Prevetrali si svoje vedomosti zo všeobecného prehľadu v zábavnovedomostnom teste a na záver si vypožičali svoje obľúbené knihy.
Počet detí: 16, vyučujúci: Mgr. Marta Krutáková

Pripravujeme
- 4. apríl - Slávnostné pasovanie žiakov 2. ročníkov ZŠ s MŠ ČierneVyšný koniec do „Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice
v Čiernom“ Jeho kráľovskou výsosťou kráľom Gregorom,
- exkurzie pre deti materských a základných škôl,
- prednášky.
Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecná knižnica v Čiernom
zatvorená od 12. 4. – 23. 4. 2019.
Svojim čitateľom prajem s prichádzajúcou jarou upevnenie zdravia a
príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojej rodiny
a blízkych.
Vaša knihovníčka
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej
v Čiernom.
Kontakt: 041/4373 183, Email: bobulova.iveta@azet

knižnice

ČAS
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Manželstvo uzatvorili...
V obci:
Michal Gavlák – Kristína Gelačaková

Mimo obce:
Martin Ganderák – Tatiana Plechová
Martin Štrba – Lucia Papíková
Milan Homola – Petra Purková

Prišli na svet...
Linda Čanecká, Vanesa Haratyková, Matej
Liščák, Ján Kromka, Gréta Jašurková,
Timea Koperová, Barbora Ptačinová,
Tamara Kobělušová, Šimon Stráňava, Matej
Moravec, Matej Bestvina, Adam Škorvánek,
Miriam Pecková, Linda Špiláková, Michaela
Gajdičiarová, Lea Strenková,
Alica Vrbová, Ema Černeková,
Viktória Grochalová,
Adam Gavlák,
Nela Štefániková

Navždy nás opustili...
Viliam Štetiar, Anna Sýkorová, Rudolf Unzeitig, Peter Časnocha,
Mária Majáková, Ján Špila, Alojz Štetiar, Alojz Čepec, Pavol Majchrák,
Jozef Mariňák, František Vojčiniak, Jozef Babuška

Prehľad o počte a stave obyvateľov obce Čierne k 31. 12. 2018
K 31. decembru 2018 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4 376 obyvateľov – 2 212 mužov a 2 164 žien.
V roku 2018 sa do obce prihlásilo 44 občanov – 23 mužov a 21 žien. Odhlásilo sa 48 občanov – 28 mužov a 20 žien.
Narodilo sa 51 detí, z toho 24 chlapcov a 27 dievčat. Zomrelo 46 občanov – 23 mužov a 23 žien.
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Bezpečná či nebezpečná?
V roku 2018 došlo v okrese Čadca k 289 dopravným nehodám,
pri ktorých jedna osoba zomrela, 27 osôb sa zranilo ťažko a
51 ľahko. Pri všetkých uvedených ukazovateľoch došlo
k významnému poklesu, a to pri dopravných nehodách o 60,
pri usmrtených osobách o 5, pri ťažko zranených o 6 a pri ľahko
zranených osobách o 24 menej ako v roku 2017.
Dopravné nehody v okrese Čadca za rok 2018 podľa zaznamenaného času
0 – 4 hod.
4 – 8 hod.
8 – 12 hod.
12 – 16 hod.
16 – 20 hod.
20 – 24 hod.
nezaradené

10
35
43
68
55
33
45

Škodová udalosť je udalosť
pondelok
48
v cestnej premávke pri ktorej:
utorok
26
na niektorom z vozidiel nestreda
35
vznikla škoda zrejme prevyštvrtok
54
šujúca 3 990 eur, neunikli
piatok
38
nebezpečné veci, nebola
sobota
50
poškodená cesta alebo venedeľa
38
rejne prospešné zariadenie,
nebola zranená alebo usmrtená osoba, nebol vodič pod vplyvom
alkoholu, účastníci škodovej udalosti sa dohodli na jej zavinení.
Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane
v priamej súvislosti s premávkou vozidla a nie sú splnené podmienky škodovej udalosti.
V mikroregióne Kysucký triangel, ktorý tvoria obce Svrčinovec,
Čierne, Skalité, došlo v období od 1. 4. 2018 do 14. 3. 2019
k 42 škodovým udalostiam, pri ktorých asistovala polícia. Na
diaľnici D3 došlo k 5 škodovým udalostiam, 25 škodových udalostí sa stalo na cestách prvých tried a 12 sa stalo na ostatných
cestách.

Za rovnaké obdobie došlo v mikroregióne Kysucký triangel
k 47 dopravným nehodám. Na diaľnici D3 k jednej, na cestách
prvej triedy k 29 a na ostatných cestách k 17 dopravným nehodám, pričom sa pri nich zranilo 12 osôb ľahko a 2 osoby ťažko.

Údaje za obdobie od 1. 4. 2018 do 14. 3. 2019
Obec

Škodová
udalosť

Svrčinovec
Čierne
Skalité
Spolu

27
5
10
42

Dopravná nehoda
32
7
8
47

Ľahké
zranenie

Ťažké
zranenie

7
4
1
12

1
1
0
2

Z týchto strohých čísiel je zrejmé, že cesty môžeme označiť ako
miesta „bezpečne nebezpečné“.
Ovplyvniť bezpečnosť cestnej premávky je možné rôznymi spôsobmi. Tým základným je dodržiavanie a rešpektovanie pravidiel
cestnej premávky, čo môže ovplyvniť každý z nás. Určite jedným
z najefektívnejších je zlepšiť stavebno-technický stav už existujúcich ciest alebo výstavba nových, ktoré budú svojimi parametrami
zohľadňovať nárast cestnej premávky.
Dennodenná realita našich ciest nám dáva za pravdu, že je to
ľahšie napísať ako urobiť.
Ak si ale pomôžeme Kysuckým trianglom a na vrcholy pomyselného trojuholníka doplníme dôležité súčasti cestnej premávky –
vodičov motorových vozidiel, nemotorových účastníkov, policajtov
– a prepojíme ich vzájomnou úctou a ohľaduplnosťou, vznikne
trojuholník, ktorý najúčinnejšie zvýši bezpečnosť na našich cestách.
Jozef Klieštik
Štatistické údaje poskytol Okresný dopravný inšpektorát OR PZ
v Čadci.

Hasiči zhodnotili celoročnú prácu

Rok 2018 sa niesol v znamení osláv 90. výročia založenia hasičského zboru v Čiernom a 60. výročia podpísania spolupráce
(dohody) medzi DPS (dobrovoľný požiarny zbor) Hrádek v Sliezsku a DPO Čierne. Tieto výročia predurčovali zamerane činnosti
zboru v prvom polroku 2018, ako i sprievodné podujatia na počesť výročí.
Schôdzková činnosť: Výbor sa schádzal podľa plánu práce
a potreby celkom 12-krát. Na stretnutiach boli riešené úlohy vyplývajúce z plánu práce, prevencie, výcviku, súťaží a brigád. Na
oslavu 90. výročia sviatku hasičov sme sa dôkladne pripravovali
už od marca 2018 a samotný priebeh osláv sa v slávnostnom
duchu uskutočnil 6. mája 2018. Oslavy spolupráce sa uskutočnili

u priateľov v Hrádku v Sliezsku 30. júna 2018 za účasti členov
výboru (Jozef Jurga , Mgr. Dana Oravcová, Milan Moravec, Ľubomír Hruštinec, Anton Fonš) a starostu obce Čierne.
Preventívne protipožiarne prehliadky, ktoré je potrebné robiť
minimálne raz za 5 rokov, vykonávame postupne. V roku 2018
boli vytvorené protipožiarne hliadky, ktoré v jarných mesiacoch
navštevovali obyvateľov rodinných domov (cca 200), kontrolovali
a usmerňovali obyvateľov v rámci protipožiarnych opatrení.
Kultúrno-spoločenských aktivít sa zúčastňovali členovia výboru i riadni členovia:
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 stráženie Božieho hrobu vo farskom kostole i na Vyšnom
konci,
 Jozefovský beh,
 oslavy prvého mája na trojmedzí,
 slávenie eucharistie na trojmedzí,
 čierňanske hody na Vyšnom konci i v Ústredí,
 10. výročie vysvätenia Kostola Petra a Pavla na Vyšnom
konci,
 4. ročník hasičskej zabíjačky pre verejnosť,
 pochovanie basy,
 MDD pre MŠ,
 6. Legionářský marš, 28. 7. 2018 v Bystřici nad Olší
(100. výročie ČSR),
 zorganizovanie tanečnej zábavy na Polesí,
 Hry obce Čierne – 2. miesto,
 cyklopiknik Road show v rámci projektu „Na bicykli
k susedom“,
 Silvester na trojmedzí,
 lampiónový sprievod (100. výročie ČSR),
 preprava žiakov na súťaž v Poľsku,
 preprava integrovaných žiakov na výlet do Trenčína
(25. výročie založenia spoločnosti DS),
 prostredníctvom OÚ a starostu Ing. Pavla Gomolu
v Čiernom sme podali žiadosť na rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice z prostriedkov MV SR, ktorá bola schválená i
s podporou osobnej konzultácie tajomníčky Mgr. Dany
Oravcovej (poslankyňa OZ) , PaedDr. Jozefa Cecha (poslanec VÚC), predsedu Jozefa Jurgu a veliteľa Milana Moravca
s ministrom vnútra SR R. Kaliňákom na stretnutí v Skalitom
pri odovzdaní repasovaného vozidla,
 do kultúrno-spoločenskej oblasti môžeme zahrnúť i aktívne
zapojenie sa hasičov do komunálnych volieb 10. 11. 2018
s podporou kandidátov na poslancov z radov hasičov
(JUDr. M. Kužma, Mgr. Dana Oravcová, Milan Moravec).
I napriek neúspechu treba vyzdvihnúť ich odhodlanie obetovať svoj osobný život a čas práci v prospech spoločnosti
a poďakovať za výbornú predchádzajúcu činnosť
v prospech DHZ v Čiernom.
Pri hodnotení činnosti výboru a organizácie dovoľte citovať člena
prezídia DPO SR Bc. Jozefa Smolinského:
,,Dnes prežívame zložitú dobu, pravdou je často len polopravda
a polopravdou je lož a svet je proti takýmto deformáciám tolerantný. Fikcia, kamufláž i lož sú bežnou metódou mocenských zápasov. I medzi hasičmi je veľa takých členov, ktorí sa nechali zvoliť
do funkcií, no pri plnení úloh dávajú od všetkého ruky preč. Potom prichádza oprávnená kritika a osočovanie, čo zanecháva
v dotknutom hlboké rozjatrené rany, ktoré ani najlepší lekár nevylieči. Kvôli takýmto výpadom nám odchádzajú osvedčení funkcionári a iní zdatní sa do funkcií nehrnú.“
Medzi najaktívnejších členov výboru za rok 2018 patria:
Predseda Jozef Jurga, ktorý v zjednotenom hasičskom zbore robí
mediátora prúdov názorov a nálad, ako i koordinátora činnosti
výboru.
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Veliteľ Milan Moravec výborne koordinuje činnosť členov pri všetkých aktivitách i zásahoch. Aktívne sa zapája do činnosti
v stavebnej komisii pri OÚ v Čiernom.
Vedúci mládeže Miroslav Malík, ktorý už niekoľko rokov dosahuje
výborné výsledky pri práci s mládežou a je oporou pri výchove
dorastu. S výsledkami jeho činnosti sa oboznámime v ďalšej
časti.
Tajomníčka a členka preventívnej komisie pri ÚzO v Čadci Mgr.
Dana Oravcová sa výraznou mierou ako poslankyňa OÚ a členka
obecnej rady svojou neúnavnou činnosťou významne pričinila
o zjednotenie hasičských zborov v Čiernom, presadila získavanie
finančných prostriedkov na zakúpenie čerpadla, deväťmiestnej
dodávky pre hasičov, získanie transparentnej finančnej podpory
hasičstva v obci, ale i sprostredkovanie rokovaní pri získavaní
techniky z MVSR (protipovodňový vozík Iveco). Pomohla pri
propagácii našej organizácie zverejňovaním výsledkov v občasníku ČAS, Požiarnik, v knihe o hasičstve, vedením kroniky. Pod
jej vedením sa DHZ i ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec zviditeľňuje
naprieč Slovenskom vo výtvarnom a literárnom prejave žiakov na
popredných miestach.
Pokladník Alojz Laš, vďaka ktorému sa precízne hospodárilo
s finančnými prostriedkami získanými z dotácie z MVSR a schválenému rozpočtu z obce, ako i sponzorskými príspevkami.
Podpredseda Miroslav Jendrišák, ktorý sa vynikajúco zhostil
svojej funkcie v kultúrnej oblasti i pomoci výcviku mužského družstva s vedúcim Rastislavom Grochalom, na ktorého výsledky
všetkých členov sme právom hrdí.
Medzi aktívnych a obetavých členov patria i strojník Jozef Šmatlava, Ľuboš Hruštinec, Pavol Laš.
Výboru sa 2-krát zúčastnili JUDr. Kužma, Jozef Koričár, Rudolf
Jurga, Anton Fonš. Vôbec sa nezúčastňoval Dávid Krenželák ,
Jozef Kubica zo Zágrunia, ktorý si založil vlastné občianske združenie.
Veľmi neradi sme prijali rozhodnutie pokladníka Alojza Laša,
ktorý sa k dňu VČS zo zdravotných a osobných dôvodov vzdal
svojej funkcie.
Výcviková oblasť:
Na úrovni výcviku žiakov pokračujeme v spolupráci s vedením ZŠ
s MŠ Čierne-Vyšný koniec, ktoré nám bezplatne prenajíma telocvičňu pre žiakov a finančne zabezpečuje odmenu práce vedúceho mládeže z prostriedkov MŠ SR, ako i zakúpenie pohárov
a upomienkových darčekov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Pod vedením vedúceho mládeže Miroslava Malíka sme
získali cenné trofeje.
Žiaci sa počas roka zúčastnili súťaží na Slovensku a taktiež
v Čechách v celkovom počte 17. Na Slovensku ich bolo 11 a
v Čechách 6. V Českej republike súťažili v kategóriách starší
žiaci (13 až 16 rokov) a mladší žiaci (8 až 12 rokov) a na Slovensku súťažili v kategórii chlapci a dievčatá.
Výsledky detských súťaží v Čechách:
Dolní Lomná – 1. miesto (starší žiaci) a 8. miesto (mladší žiaci)
Bukovec – 4. miesto (starší žiaci) a 4. miesto (mladší žiaci)
Nýdek – 2. miesto (starší žiaci) a 4. miesto (mladší žiaci)
Mosty u Jablunkova – 3. miesto (starší žiaci)
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Písek – 4. miesto (starší žiaci)
Milíkov – 1. miesto (starší žiaci) a 2. miesto (mladší žiaci)
Výsledky detských súťaží na Slovensku:
Zákopčie (Súťaž s názvom halový päťboj, v ktorom súťažia družstvá zložené z 10 žiakov po dvojiciach. Každá dvojica absolvuje
5 disciplín a je hodnotená medailou. Následne sa všetky body
jednotlivých dvojíc sčítajú a urobí sa celkové hodnotenie družstva.) – 3-krát 3. miesto (dvojice) a celkovo 5. miesto
Turzovka – požiarny útok: 3. miesto (chlapci) a celkové hodnotenie: 5. miesto (chlapci)
Oščadnica – 2. miesto (dievčatá) a 4. miesto (chlapci)
Korňa – 4. miesto (chlapci)
Skalité – 1. miesto (chlapci) a 1. miesto (dievčatá)
Makov – 2. miesto (chlapci) a 4. miesto (dievčatá)
Olešná – nedokončili (chlapci) a nedokončili (dievčatá)
Staškov – 3. miesto (chlapci) a 4. miesto (dievčatá)
Raková – 3. miesto štafeta CTIF a požiarny útok nedokončili
(chlapci)
Čierne – 1. miesto (chlapci), 2. miesto (dievčatá I), 3. miesto
(dievčatá II) a taktiež tu bola vytvorená kategória mladší žiaci:
4. miesto (mladší žiaci)
Zákopčie (jesenné kolo – súťaž v brannom behu) – 3. miesto
(Čadčiansky okres) a celkovo 5. miesto (nezáležalo na kategórii,
ale vek nesmel byť vyšší ako 15 rokov)
Počas celého roka sa na súťažiach zúčastnilo 21 žiakov.
Výcvik mužov: Na súťaže sa mužstvo pripravovalo už v zimných
mesiacoch v školskej telocvični. Aj v roku 2018 sa družstvo zapojilo do Goralského pohára v ČR. Výsledky súťaží pod vedením
Rastislava Grochala a Miroslava Jendrišáka:
Počas sezóny 2018 sme išli zabojovať na cca 27 súťaží na Slovensku aj v Čechách. Z toho 12 súťaží bolo z našej ligy Goralský
pohár, kde sme obsadili:
3. miesto - Mistrovice, 4-krát 2. miesto - Hrádek v Sliezsku, Karviná Louky, Horný Zukov, Marklovice, 1.miesto - Čierne, 2.miesto
- Oščadnica, 1.miesto - Zákopčie – okresné kolo, 2.miesto Raková , 4.miesto - Skalité, 5. miesto – Čadca.
Ďalšie ocenenia:
najkrajšia mašina, najväčšie prekvapenie, Gp čierny kôň na rok
2019, najsympatickejší tím Gp, najlepšia súťaž.
Na tím mužov je naša organizácia DHZ Čierne právom hrdá. Táto
skupina mladých ľudí sa podieľa nielen na výcviku, účasti na
súťažiach, ale aktívne sa zapája do všetkých kultúrno- spoločenských aktivít v obci, brigádnickej činnosti, pomoci pri kalamitách...
Popri týchto aktivitách študujú na VŠ, zakladajú si rodiny
a reprezentujú obec. Je chvályhodné, že svoju dobrovoľnú činnosť uplatňujú v prospech spoluobčanov aktívnou činnosťou a sú
vzorom pre žiakov a dorast, ale i svojich rovesníkov, ktorí
,,systematicky pracujú“ len slovne na sociálnych sieťach.
Zásahy:
Celkový počet zásahov za rok 2018 bol 10, z toho:
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3-krát požiar kontajnera,
4-krát lesný požiar,
1-krát technický zásah (zrážka vlaku s autom),
1-krát požiar chaty (Gorilov potok),
1-krát povodeň (Čadca-Rieky).
Brigádnická verejnoprospešná činnosť:





brigáda v hasičských zbrojniciach (140 hod.),
brigáda na rekonštrukcii výcvikového ihriska (300 hod.),
spracovanie písomnej agendy (80 hod.),
likvidácia snehu počas kalamity na autobusových zastávkach.

Vyhodnotenie 15.ročníka súťaže detí v grafickom prejave
v UzODPO SR Čadca
Kategória do 12 rokov (75 prác)
 3. miesto – Sofia Koperová, ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec
Kategória od 13. – 15. rokov (21 prác)
 mimoriadne ocenenie – Alexandra Gonščáková, ZŠ s MŠ
Čierne-Vyšný koniec, pripravovala Mgr. Dana Oravcová,
ZRŠ
Povýšenie a ocenenie za rok 2018
 Medaila za mimoriadne zásluhy bola udelená Ignácovi
Moravcovi a Františkovi Malíkovi st.
 Medaila za spoluprácu III. stupňa bola udelená partnerom
SDH Hrádek (ČR).
Povýšenie členov DHZ Čierne:
Zbormajster: Martin Jendrišák, Daniel Moravec, Simona Juricová, Lukáš Krenželák, Monika Moravcová, Bc. Peter Stav
St. zbormajster: Rastislav Grochal, Milan Gomola, Michal Haratyk, Simona Hruštincová, Maroš Krenželák, František Malík ml.
Technik: Jozef Koričár
Mladší technik: Bc. Ján Malík
St. technik: Alojz Čepec, Jozef Šmatlava
Vrchný technik: Mgr. Dana Oravcová, Milan Moravec, Pavol
Laš
Ml. inšpektor: Miroslav Malík
Udelenie titulu ,,zaslúžilý člen“: František Malík
Na záver sa chcem všetkým poďakovať za príkladnú prácu
v našej dobrovoľnej hasičskej organizácii, starostovi
a predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu za podporu, ako
i riaditeľstvu školy za prenájom telocvične.
Veríme, že spojenie síl čierňanských hasičov, rozšírenie spolupráce v rámci okrsku a partnerských zborov v ČR a podpora
v zastupiteľstve prispejú k skvalitneniu činnosti organizácie, ako
aj lepšej ochrane občanov Čierneho.
tajomníčka DHZ Čierne
Schválil: výbor DHZ, prerokované na VČS 19. 1. 2019
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Správa o činnosti ZO JDS Čierne za rok 2018
Naša ZO JDS mala k 31. 12. 2018 ako najväčšia organizácia
v obci 110 členov, z toho 13-členný výbor a 3-člennú revíznu
komisiu. V priebehu roka sa mesačne konalo zasadnutie výboru,
na ktorom sa rieši a pripravuje činnosť na ďalší mesiac podľa
plánu práce. S úlohami a akciami OV JDS, ktoré pre našu ZO
vyplývajú, nás oboznamuje predseda Rudolf Benčík.
Akcie ZO JDS počas celého roka boli pestré, zaujímavé
a členovia sa ich radi zúčastňovali. Boli to kultúrno-športové
podujatia, pobyty v kúpeľných zariadeniach, návšteva kultúrnych,
divadelných predstavení, rôzne výstavy, prednášky, 1-dňové
zájazdy do termálnych kúpalísk a pod. Hlavným cieľom našej
činnosti je obohatiť život seniorov.
Rok sme zahájili výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala
1. 2. 2018 v sále KD v Čiernom za prítomnosti vzácnych hostí –
predsedníčky OO JDS Margity Ďurišovej, starostu obce Čierne
Ing. Pavla Gomolu, JUDr. P. Strapáča, ako i hostí Petra Staňa
a Vlasty Mudríkovej, ktorí obohatili náš kultúrny program. Na
schôdzi odovzdala M. Ďurišová členom ZO ďakovné listy
a vyznamenania III. stupňa. K 10. výročiu založenia ZO JDS bola
prichystaná výstava fotografií členov z brigád, zo spoločných
posedení, športových a kultúrnych vystúpení. Veselé spomienky
pri fotografiách oživili pamäť najmä starších členov. Pri príležitosti
sviatku MDŽ sme 8. 3. 2018 pripravili členskú schôdzu v hoteli
Magistrál. So srdečným slovom a gratuláciou nás potešil predseda ZO R. Benčík, ktorý zároveň zúčastnených oboznámil
s významom tohto sviatku. Po úvodnom slove nasledoval krátky
kultúrny program. Za kultúrou, hlavne počas zimných mesiacov,
ale aj v priebehu roka, členovia ZO cestujú a navštevujú kultúrne
a divadelné predstavenia po celom Slovensku, ako napríklad
v Bratislave, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Žiline, Čadci, Banskej
Bystrici, Čiernom. Po vystúpeniach zároveň využívajú prechádzky mestom a spoznávajú nové kultúrne pamiatky.
Seniori sú príkladom toho, že majú záujem o verejné veci, poriadok a čistotu v obci, pretože majú veľký podiel na verejnoprospešných prácach. Zorganizovali brigády 11. a 24. 4. 2018, na
ktorých sa zúčastnilo 15 členov na úprave a skrášľovaní okolo
kostolov, parkov, na verejných priestranstvách na Nižnom
a Vyšnom konci. 16 členov sa zúčastnilo na ďalšej brigáde, ktorá
sa konala 3. a 4. 7. 2018 na Stašovom aj Kubínovom cintoríne,
kde sa čistil dom smútku a okolie, za čo im patrí veľké poďakovanie. Tieto brigády sú zároveň výzvou pre ostatných zapojiť sa.
Realizujú sa aj iné drobné aktivity. Výsledok tohto úsilia poslúži
k dobru všetkým občanom.
Pieseň je liekom na dušu v každom veku, sme generácia, ktorá si
rada zaspieva. I naša ZO má hudobno-spevácku skupinu s názvom Čierňanskí seniori v zložení – vedúci G. Gomola,
A. Staš, M. Michnica, V. Kubicová, B. Martiniaková, M. Zakuciová,
V. Čarnecká, O. Gettinová, Š. Zvercová. Základnú organizáciu
niektorí reprezentovali už 10-krát. Tak to bolo i 3. 5. 2018
v Zborove n. Bystricou, kde sa konala okresná prehliadka spe-

váckych seniorských skupín s názvom „Znie pieseň naša“. Druhýkrát 7. 9. 2018 účinkovali na pódiu v naškrobených krojoch
pred KD v Čadci, kde sa predstavili širokej verejnosti na 2. festivale seniorov Kysúc s názvom „Pesničky veselé radi zaspievame“. Peknými žartovnými slovenskými a čierňanskými pesničkami
naladili celé publikum. Veď pieseň je tou, ktorá ľudí spája
a nášmu životu radosť dáva. So sebou si priniesli pamätné listy
a malé spomienkové darčeky.
Veľkú radosť ZO prinášajú aj seniori športovci. Na OŠH v Čadci
28. 5. 2018 sa im opäť darilo, športovkyne vybojovali tieto umiestnenia. M. Benková – 3 druhé miesta: hod váľkom, hod granátom
na cieľ, vrh guľou; K. Cyprichová – 2 prvé miesta: hod váľkom,
vrh guľou; V. Čarnecká – 2 druhé miesta: beh na 50 a 100 m.
Reprezentovali aj Š. Zvercová, M. Hurik, A. Pohančeníková. Na
KŠH v Liptovskom Mikuláši ZO reprezentovala K. Cyprichová,
kde vybojovala 2. miesto v hode váľkom. Zúčastneným športovcom prajeme veľa zdravia, športových úspechov, aby nás opäť
úspešne reprezentovali aj s ďalšími novými pretekármi. Heslo
znie: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“
Členovia ZO i napriek svojmu veku žijú aktívnym spoločenským
životom v obci. Snažíme sa zapájať do celospoločenského života,
zúčastňujeme sa rôznych akcií obecných, cirkevných, kultúrnospoločenských, z ktorých spomeniem: oslava Dňa matiek, slávnostné stavanie „mája“ na Trojmedzí, športové a futbalové turnaje, slávnostná svätá omša a hodové slávnosti na Nižnom
a Vyšnom konci, slávnostná sv. omša na Trojmedzí, slávnostná
sv. omša na Vyšnom konci pri príležitosti 10. výročia posvätenia
Kostola sv. Petra a Pavla, slávnosti slovensko-poľskej vzájomnosti, pietny akt kladenia vencov pri pomníku, Vianočná koleda –
vystúpenie detí, vystúpenie FSk Ozvena s názvom Vianočné
ozveny. I keď sme už seniori, nezaostávame za vzdelaním. Zúčastňujeme sa rôznych zdravotných prednášok či sociálnych
vzdelávacích kurzov. Pri rozvíjaní vedomostí okrem kníh využívame i rôzne odborné časopisy, encyklopédie. Svoje zdravie si
utužujeme prechádzkami do prírody a zároveň chodíme do prírody i za zberom liečivých bylín a lesných plodov. Niektorí členovia
ešte zdolávajú kratšie aj dlhšie túry a v zime aj na lyžiach. Pre
potešenie sa venujeme pestovaniu zeleniny, ovocia, bylín, kvetín,
čím skrášľujeme svoje okolie a zároveň reprezentujeme obec.
Seniori vedia ešte plnohodnotne žiť. Jednou z obľúbených akcií je
jednodňové kúpanie v termálnej vode. Tento rok nám učarovala
Bešeňová, kam sme sa vybrali 2-krát. Pekné prostredie, teplá
voda, relax vo vonkajších bazénoch, kde zanecháme starosti
všedných dní a užívame si atmosféru danej chvíle. Domov sa
vraciame oddýchnutí a načerpaní pozitívnej energie. Na regeneráciu nášho zdravia využívame i platené zariadenia. Túto možnosť nám ponúkajú slovenské kúpele, s ktorými má JDS podpísanú zmluvu. V ponuke sú pobyty do jednotlivých kúpeľov, najčastejšie: Nimnica, Turčianske a Trenčianske Teplice, Dudince,
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Piešťany, N. Smokovec, ktoré vo veľkom počte seniori využívajú.
Využívané sú tiež zájazdy do Chorvátska, Medžugoria či Fatimy.
Horúce, ale príjemné popoludnie sme strávili v prírode na Vyšnom konci (bývalý areál Kačky) pri výbornom guľáši, ktorý nám
pripravili členovia Poľovníckeho združenia v Čiernom. Teplé
jesenné počasie sme využili na spoločné posedenie pri harmonike a speve tiež na Vyšnom konci U Moravca. Opekané špekáčiky, slanina, domáce buchty i koláče chutili výnimočne.
K tradičným každoročným akciám v októbri patrí slávnostná
členská schôdza v rámci Mesiaca úcty k starším, ktorá sa konala
v sále KD v Čiernom, zahájil ju predseda ZO R. Benčík. Prítomným hosťom bol starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola
a starosta obce Hrčava Peter Staňo. Obaja nám vyjadrili krásne
slová vďaky a uznanie za vykonanú prácu a zároveň popriali veľa
zdravia, pohody elánu a lásky do ďalších rokov života. Kultúrny
program bol obohatený básňou o jeseni života, hudobná skupina
G. Gomolu sa postarala o skvelú náladu. Ako hosť kultúrneho
programu nás potešila krásnym spevom a hrou na heligónke
Vlasta Mudríková s Petrom Staňom.

Na pamiatku Dňa vojnových veteránov sa členovia ZO zišli pri
pamätníku padlých 11. 11. o 11. 11 hod. pri rozozvučaných zvonoch farského kostola, aby si uctili obete vojen krátkou spomienkou, a tak vzdali hold obetiam 1. a 2. svetovej vojny. Venovali
sme im spoločné prosby a modlitbu. Pri zažatých sviecach sme
ticho spomínali na tých, ktorí položili svoje životy za našu slobodu
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a na znak porozumenia medzi národmi a za zachovanie svetového mieru.
Do knižnice nechodíme iba za výpožičkami kníh a prehliadkami
výstav, ale aj na prednášky. V novembri sa 17 členiek ZO zúčastnilo prednášky Mgr. Vladimíra Homolu z KM v Čadci o histórii
Kysúc, ktorý zúčastnených oboznámil s históriou Kysúc od obdobia praveku až po súčasnosť.
Predposlednú akciu sme ukončili slávnostnou členskou schôdzou
v hoteli Magistrál, ktorá sa niesla vo vianočnej atmosfére. Vianočná výzdoba a predvianočná nálada sa vznášala sálou, ktorá
bola obohatená spomienkami na Vianoce a vianočnou poéziou.
Živá hudba našich muzikantov zaznela pre prítomných, ale hlavne pre našich jubilantov, na ktorých nezabúdam – jubilanti
s okrúhlym výročím svojich narodenín 60 rokov a vyššie. S gratuláciou bol odovzdaný aj malý darček. Nasledoval chutný obed
s prípitkom. Po obede nás obohatil svojou vzácnou prednáškou
o zdraví, životnom štýle, strave, spánku a pohybe MUDr. Alojz
Širanec, jeho odmenou bol dlhý potlesk prítomných. Pri stole si
ženy navzájom vymieňali recepty na vianočné koláče a pečivo,
ktoré sme už ochutnávali. Sálou sa napĺňal hlas vianočných kolied. Večerná rozlúčka bola plná vzájomných vianočných blahoželaní a prianí do nového roka 2019.
Posledný deň v roku 31. 12. na Silvestra po ďakovnej sv. omši
v Kostole sv. Ignáca v Čiernom v areáli oddychovej zóny sa stretli
členovia ZO JDS, aby spoločne so všetkými ľuďmi strávili tento
deň v príjemnej vianočnej atmosfére s občerstvením, ktoré pripravili. Veľkolepá nádherná vianočná výzdoba, praskajúci oheň,
k tomu skvelí muzikanti naladili správnu silvestrovskú atmosféru.
Vystúpili Kováčovci z Novej Bystrice, FSk Ozvena a Čierňanskí
seniori, ktorí zožali najväčší potlesk a roztancovali prítomných. Vo
večerných hodinách všetci obdivovali silvestrovský ohňostroj.
Ľudia boli k sebe milí, stisk ruky a srdečná gratulácia do nového
roka 2019 sa vzájomne šírili areálom. Ďakujeme starostovi obce,
pracovníkom OÚ, vedúcemu a pracovníkom TES, veľadôstojnému pánovi farárovi, členom ZO JDS, sponzorom, účinkujúcim
a všetkým, ktorí zabezpečili a pripravili toto podujatie. Prajeme si,
aby sme sa o rok opäť zišli. To Boh daj. Nie z povinnosti, ale
úprimne ďakujeme za spoluprácu a pomoc starostovi obce Pavlovi Gomolovi, ktorý má porozumenie pre skvalitnenie života nás
seniorov. Sme mu za to vďační. Chceme poďakovať i poslancom
obecného zastupiteľstva za schválený finančný príspevok, ktorý
sme využili na kultúrno-športové a spoločenské zameranie.
Vďaka i vedúcemu TES P. Putyrovi. Veľké poďakovanie patrí aj
predsedníčke OV JDS v Čadci Margite Ďurišovej, nech dobrá
spolupráca trvá aj naďalej. Nesmierne si vážime a ďakujeme za
podporu všetkým sponzorom, ktorí nám výrazne napomáhajú
napĺňať naše ciele – MUDr. Alojz Širanec, Ing. Pavol Cyprich,
Milan Jurga a členovia Poľovníckeho združenia Čierne. Pevne
veríme, že aj v budúcnosti bude pokračovať úspešná vzájomná
spolupráca.
Poďakovanie patrí predsedovi ZO JDS Čierne R. Benčíkovi za
úspešné vedenie, A. Pohančeníkovej za zabezpečenie kultúrnych
a iných akcií v priebehu roka i V. Čarneckej, ktorá počas celého
roka naše stretnutia obohacuje peknými básňami. Ďakujeme

