ČAS

17. ročník
1. číslo
október 2020

ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
ČAS
Čierňanský občasník
Vydáva obec Čierne

IČO: 00313980
Dátum vydania:
15.10.2020
Reg. číslo: EV 3211/09
ISSN 1339-3170
Periodicita vydávania: 4x za rok

ADRESA REDAKCIE:
ČAS
Obecný úrad Čierne
023 13 Čierne
tel: 041/4373 222

ZODPOVEDNÝ REDAKTOR:
Ján ĎURICA
REDAKČNÁ RADA:
Ing. Jozef Kubica
Mgr. Martina Švancárová
Mgr. Dana Oravcová
Mgr. Iveta Kordeková
Mgr. Dominika Mariňáková
JAZYKOVÁ ÚPRAVA:
Mgr. Adela Kullová

GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Michal Radolský
Reklamná agentúra
TLAČ:
Michal Radolský
Reklamná agentúra

"NESKORÉ ŠŤASTIE JE AKO KRÁSNA JESEŇ, ČLOVEK SA
Z NEHO TEŠÍ DVOJNÁSOBNE."
/G. E. Lessing/

Nepredajné

BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ
Príspevok starostu ...
Vážení občania,
všetci prežívame zložité obdobie
spôsobené šíriacim sa koronavírusom
COVID-19. Ľudstvo sa cíti vážne ohrozené touto novou chorobou. Koronavírus zasiahol takmer celý svet aj všetky
štáty Európy. Vďaka zodpovednému
prístupu a správaniu sa občanov SR
v rámci vzniknutej situácie má naša
krajina najmenej obetí. Je potrebné
poďakovať hlavne lekárom, zdravotníckemu personálu, hasičom, vojakom
a ľuďom, ktorí zabezpečujú karanténu
a odbery vzoriek. Taktiež treba poďakovať vláde SR predošlej i novej a jednotlivým ministerstvám. Veľké poďakovanie patrí predavačkám v obchodoch a logistike, ktorá nepretržite zásobuje obchody. Vírus zrejme neustúpi.
Eliminovať ho však bude až nový liek.
Koronavírus zasiahol aj do diania
všetkých samospráv na Slovensku.
I preto sme náš občasník ČAS nemohli
vydať v pôvodnom termíne. Pokúsim sa
zhrnúť všetky udalosti a aktivity, ktoré
sa od marca 2020 udiali v našej obci.

Vážení občania,
máme možnosť vidieť, že ľudstvo nie je
všemocné, ale je veľmi zraniteľné. Na
určitý čas prestalo aj odveké súperenie
veľmocí a pozornosť sa upriamila viac na
človeka. Zastavili sa aj niektoré vojnové
konflikty, jednotlivé štáty začali medzi
sebou viac spolupracovať a pomáhať si.
Všetko sa zameralo na elimináciu šíriaceho sa koronavírusu. Mimoriadna
situácia si vyžaduje i rázne a mimoriadne opatrenia. V našom štáte bol
vyhlásený núdzový stav. Obmedzila sa
a vo viacerých podnikoch aj zastavila
výroba. Prerušila sa prevádzka škôl
a školských zariadení. Každý človek je už
opatrnejší a možno aj história sa bude
písať – „stalo sa pred, stalo sa po koronavíruse“. Veríme, že všetky prijaté
opatrenia budú časovo ohraničené
a život sa postupne vráti do normálnych
koľají.
Chcem poďakovať našim lekárom
a zdravotným sestrám, ktorí nás v týchto mimoriadne sťažených podmienkach
naďalej liečia, hoci ich vlastné zdravie je
každý deň vystavené veľkému nebezpečenstvu. Nezastavil sa ani chod
v obchodoch s potravinami a následne
i v ďalších prevádzkach. Chcem poďakovať všetkým ľuďom za to, že sa veľmi
disciplinovane správajú. Pre túto nečakanú pandémiu v našej obci viackrát
zasadal krízový štáb obce.
V prvej etape samospráva našej obce
zakúpila ochranné rúška pre všetkých
obyvateľov a následne ich aj všetkým
distribuovala. Navštívili sme osamelé
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osoby, ZŤP občanov, aby sme im pomohli s nákupom potravín, s donáškou
liekov, poprípade ak tieto osoby majú
dohodnuté termíny na nástup liečby
v nemocniciach, tak sme im s príslušným
lekárom dohodli náhradný termín
nástupu alebo iný spôsob liečby. Ostatné záležitosti riešime na základe vyhlásenia a odporučenia vlády SR. Bol
zabezpečený rozvoz jedál, potravín
a liekov pre seniorov. Opakovane dezinfikujeme verejné priestranstvá pred
predajňami potravín, pred poštou, zdravotným strediskom, dezinfikujeme
autobusové zástavky. Ďalej sa vykonáva
dezinfekcia vnútorných priestorov čakárne zdravotného strediska a spoločných priestorov verejných budov.
Dezinfekciu realizujú zamestnanci
príspevkovej organizácie TES Čierne
a pomáhajú im členovia DHZ Čierne.
Krízový štáb obce rozhodol, že od 13. 3.
2020 prerušuje vyučovanie vo všetkých
školách a školských zariadeniach v obci –
základné, materské a umelecké školy.
Následne pre žiakov 6. až 9. ročníka
vzdelávanie pokračovalo dištančnou
formou. Bolo to náročné pre učiteľov
i žiakov, ako aj pre rodičov žiakov. Žiaci
1. až 5. ročníka chodili do školy na
základe dobrovoľnosti.

Základná škola Vyšný koniec – vytvorenie chemického a fyzikálneho
laboratória
V minulom období táto Základná škola
s materskou školou Čierne-Vyšný
koniec prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Dokonale sme využili na tento
účel granty EÚ. Postupne však aj
z vlastných zdrojov, z rozpočtu obce sa
realizovali ďalšie investičné práce, a to
aj v objekte MŠ i v časti, kde je kuchyňa
a jedáleň.
Naším dlhodobým cieľom však bolo aj
v ybudovať chemické a f yzikálne
laboratórium. Sme radi, že sa nám to
podarilo. Tieto laboratóriá určite
prispejú k vyššej kvalite výučby predmetov chémia, fyzika a biológia.
Projekt sa realizuje taktiež z grantov
EÚ. V oboch triedach v novovybudovaných laboratóriách sme pri týchto
prácach zároveň vymenili všetky
svietidlá. Úlohou tohto projektu bolo
zlepšiť technické vybavenie školských
učební. Mladý človek rád spoznáva
niečo nové, rád skúma a vyhodnocuje.
Sme radi, že takéto pokusy a bádania
budú môcť robiť žiaci v tejto škole.

Som veľmi rád, že aj v týchto sťažených
podmienkach vzniknutú situáciu vedenie základných a materských škôl
spolu s pedagógmi zvládlo a dokončil sa
starý školský rok.
Nový školský rok 2020/21 bol zahájený
2. septembra 2020. Ministerstvo
školstva SR vypracovalo dokument
Organizácia a podmienky výchovy
a vzdelávania v základných a materských školách pre školský rok 2020/21.
Jeho cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky základných
a materských škôl po dobu trvania
pandémie ochorenia COVID-19. Základné a materské školy postupujú podľa
tohto dokumentu. Sme radi, že chod
všetkých školských zariadení v našej
obci beží zatiaľ bez problémov. Je to
vďaka dobrému riadeniu organizácie
práce a jednotlivých činností v týchto
školských zariadeniach. Veríme, že
spoločnými silami úspešne zvládneme
všetko, čo nás čaká.
Prajem všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom v školstve
úspešný rok.

Vážení občania,
nedobrovoľnú prestávku spôsobenú
COVID-19, kedy sa v starom školskom
roku zastavil chod všetkých školských
zariadení, a taktiež aj letné prázdniny
sme využili na to, aby sme realizovali
stavebné práce v týchto objektoch.
Taktiež sa však pracovalo aj na iných
investičných aktivitách v rámci obce.
Všetky boli veľmi potrebné. Aspoň
stručne vás s nimi oboznámim.

Základná škola Ústredie – vytvorenie chemického laboratória a novej
učebne
Aj v tejto základnej škole sme z grantov
EÚ vybudovali chemické laboratórium.
Taktiež vylepší vyučovanie pri predmete chémia a biológia. Aj v tejto škole
budú môcť žiaci robiť pokusy a vidieť
v praxi účinnosť niektorých chemických prvkov a zlúčenín. Laboratóriá sú
vybavené zoologickými, botanickými
a chemickými stavebnicami a modelmi,
taktiež aj zostavami prístrojov a mikroskopov.
Ďalej sme rozsiahlou úpravou pôvodnej kotolne, ktorá bola v prevádzke od
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roku 1961 do roku 2002, vytvorili novú
peknú triedu. Vchod má zo školskej
chodby. Pôvodná kotolňa bola na tuhé
palivo – uhlie. Od decembra 2002 sa
v ykuruje plynom. Následne sme
z kotolne odstránili aj pôvodný kotol na
tuhé palivo. Tento priestor sme upravili
a vytvorili sklad na potreby tejto školy.
Nová vytvorená trieda a chemickobiologické laboratórium zlepšia kvalitu vzdelávania pri výučbe viacerých
predmetov.

cyklotrasami na Hrčavu a Skalité.
Finančné dotácie z grantov EÚ alebo
jednotlivých ministerstiev požadujú,
aby tieto vízie a návrhy boli zakreslené
a schválené v územnom pláne obce. Nový ÚPO rieši aj územia na výstavbu
rodinných domov, rozširuje a sústreďuje
ich do lokalít, kde je už vybudovaná
infraštruktúra – inžinierske siete. Je to
hlavne z tých dôvodov, že zaviesť do
nových území nové prístupové cesty,
rozvod pitnej vody, splaškovej kanalizácie, siete NN napätia si vyžaduje
investovať veľké finančné prostriedky.
Koncept – návrh tohto územného plánu
bol predstavený verejnosti na verejnom
prerokovaní 25. 8. 2020. V súčasnej
dobe sa zapracovávajú a vyhodnocujú
ďalšie návrhy k tomuto konceptu.
Stašov cintorín

Materská škola Ústredie
V uplynulom roku sa v tomto objekte
taktiež realizovali investičné práce vo
veľkom rozsahu. V rámci nich sa
modernizovala i jedáleň a kuchyňa.
Tento rok sme dokončili položenie
novej dlažby na prepojovacej chodbe
medzi materskou školou a jedálňou.
Taktiež sme v jednotlivých triedach
materskej školy vymenili 70 kusov
svietidiel. Materské a základné školy
vychovávajú a vyučujú našu novú
generáciu, ktorá bude túto dedinku
ďalej budovať a rozvíjať.

Územný plán obce Čierne
Obec Čierne má schválený ÚPO z roku
1986, ktorý bol postupne doplnený o tri
doplnky. Doplnok č. 1 bol schválený
20. 12. 2004. Doplnok č. 2 bol schválený
24. 9. 2010. Doplnok č. 3 bol schválený
30. 6. 2014.
V súčasnej dobe sa intenzívne pracuje
na novom územnom pláne obce i z toho
dôvodu, že sa v obci v rokoch 2013 –
2017 realizovala výstavba diaľnice D3
Svrčinovec – Skalité, v rámci ktorej sa
vybudovali viaceré nové cesty a prepojenia. Taktiež rastie záujem o cykloturistiku. Našu obec prepojíme týmito
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V obci máme tri cintoríny – Miškov,
Stašov a Kubinov. Postupne sa zapĺňajú
a je nutné pripraviť plochy na ďalšie
nové hroby. Nie vždy sa to dá urobiť bez
úpravy územia. Stašov cintorín a jeho
nová časť je svahovitá. Na vytvorenie
ďalšieho radu hrobov sme preto museli
presunúť veľké množstvo zeminy. Tým
sme dosiahli miernejší sklon budúcich
hrobov. Do takto upraveného územia
sme vybudovali nový chodník a na spevnenie svahu osadili zatrávňovacie prvky.
Prvý rad hrobov je teda od druhého
výškovo oddelený. Cintoríny si vyžadujú
počas celého roka neustálu údržbu.
Preto by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí sa o okolie aj vnútorné priestory
týchto cintorínov starajú. Je to veľká
pomoc. Viackrát v roku nám brigádnicky
pomohli hlavne ženy a muži z miestnej
organizácie Jednota dôchodcov.
Srdečná vďaka.

Prívalové dažde
Extrémne prejavy počasia sú syndrómom krajiny poškodenej človekom.
Povodne striedajú suchá, suchá striedajú povodne. Prívalové dažde zasiahli
počas leta viaceré územia Slovenska.
U nás sme ich zaznamenali v dňoch 24. 7.
a 26. 7. 2020.
Súbežne sa vylialo 8 potokov, a to:
Kadelov potok, Ondrášov potok, Stankovský potok, potok Dolina, nemenovaný potok v osade U Boška, potok
v osade U Jašurkov, nemenovaný potok
od farmy PD, nemenovaný potok U jeleňa. V obci viackrát zasadal krízový
štáb. Bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Prívalové dažde spôsobili
rozsiahle poškodenia koryta týchto
potokov, zatopené pivnice a nádvoria
rodinných domov. Pri odstraňovaní
následkov škôd pomohli členovia DHZ
Čierne, Svrčinovec, Skalité, poslanci OZ,
pracovníci OÚ, technické služby obce
a občania. Taktiež pomohli aj podniky –
Povodie Váhu Nimnica a ŽSR Žilina.
Postupne boli odstránené nanesené
štrky, vyčistilo a prehĺbilo sa koryto,

vystužilo sa dno a brehy na týchto
poškodených úsekoch potokov. Ďalšie
práce na odstraňovaní následkov budú
prebiehať aj v nasledujúcom období.
K zmierneniu následkov prívalových
dažďov by pomohlo pravidelné kosenie
pozemkov, aby časť vody zostala tam,
kde spadla, t. z. v pôde. V minulosti
dažďová voda odtekala do potokov až
po vsiaknutí a doplnení podzemných
vôd. Ak sa pozemky dlhodobo nekosia,
tak tráva sa pri prívalových dažďoch
správa ako fólia, t. z. spadnutá voda sa
nedostáva do pôdy, ale odteká –
následne sa hromadí a robí škodu. Pôda
pod starou, nekosenou trávou zostáva
takmer suchá. Taktiež v území, kde sú
dlhé lány a hony, je potrebné snažiť sa
obnoviť aspoň niektoré medze a pôdu
občas preorať. Ďalej v prírode na dlhých
úsekoch priekop a odvodňovacích rigoloch treba urobiť viacero odrážok,
aby sa voda mohla rozliať do širšieho
územia. Na potokoch a bystrinách vo
vrchnej časti ich tokov robiť hrádzky. Po
ťažbe dreva vždy vyčistiť odvodňovacie
rigoly. Cieľom je snažiť sa vrátiť územiu
podobu spred päťdesiatych rokov.
Na to je však nutný celospoločenský
dohovor všetkých, t. j. nás občanov,
firiem, súkromných vlastníkov lesa.
Chce to radikálnu zmenu v myslení ľudí
strednej generácie, ktorá už nezažila
a ani nepraktizovala nijakú veľkú poľnohospodársku činnosť. Ak sa prívalové
dažde budú často opakovať, tak to
urýchli aj celospoločenský dohovor
o využití krajiny na úrovni štátu. Určite
by tomuto procesu pomohli hlavne pozemkové úpravy, t. j. tzv. komasácia.
Občania by sa stali vlastníkmi pozemkov
s väčšou rozlohou, o ktorých využitie by
sa viac zaujímali, ale i starali. Tento rok
bol pre Slovensko bohatý na dažde a vodu. Ďalšie roky môžu byť zasa extrémne
suché. Preto krajina potrebuje novú
kultúru vody, aby sme sa vo vlastnom
záujme naučili zmierňovať riziká povodní a sucha.

Odľahčenie dažďových vôd z odvodňovacieho systému diaľnice D3 v našej
obci
Ide o technické riešenie realizácie zrážkových vôd železničným priepustom
v km 8,096 železničnej trate Čadca –
Skalité pri reštaurácii U jeleňa. Povrchové vody boli po výstavbe diaľnice
zaústené cez výpustný objekt cestnej
priekopy do priekopy nad komunikáciou. S takýmto riešením sme nesúhlasili. Výsledkom rokovaní s NDS Bratislava je projekt, ktorý rieši odľahčenie
dažďových vôd z odvodňovacieho systému diaľnice.
V rámci tohto projektu budú vybudované:
Stavebný objekt SO 101 – kalová jama,
odľahčovací priepust a úprava priekopy
ŽSR.
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Stavebný objekt SO 102 – prečistenie
koryta medzi železničnou traťou a cestou č. 2010.
Stavebný objekt SO 103 – úprava priekopy pod cestou č. 2010 (cesta stredom
dediny).
Z existujúceho vyústenia diaľnice D3 je
navrhnuté spevnenie a prečistenie
priekopy vedúcej pozdĺž miestnej komunikácie na dĺžke 71 m. Ďalej je
v navrhovanej kalovej jame naprojektovaný odľahčovací priepust DN 300,
ktorý bude vyústený do priekopy pri
železnici. Odtok z kalovej jamy do
priepustu DN 1000 bude redukovaný
pomocou zahradenia tak, aby bola splnená podmienka neprekročenia kapacitného prietoku v úseku pod kalovou
jamou. Koryto medzi železnicou a cestou č. 2010 (cesta stredom dediny) bude
prečistené na kótu pôvodného opevnenia. Taktiež aj priekopa pod cestou
č. 2010 bude prečistená od buriny
a nánosov v dĺžke približne 50 m. Stavebné práce na danom úseku boli zahájené. Po ich dokončení ich budeme
monitorovať počas veľkých dažďov.
Veríme, že pomôžu odľahčiť dažďové
vody z odvodňovacieho systému diaľnice.

Oprava lávky v osade U Širancov
Cez rieku Čierňanku v katastrálnom
území našej obce je zrealizovaných
viacero premostení, sú to mosty a lávky.
Jedna z nich je lávka v osade U Širancov.
Vybudovali si ju osadníci v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.
Doteraz veľmi dobre plní svoju úlohu.
V súčasnej dobe už bolo nutné vymeniť
jej pôvodnú podlahu za novú. Pracovníci
Technických služieb obce Čierne ju
zhotovili z agátového dreva. Lávka sa
nachádza pri ceste, ktorá vedie popri
rieke do tejto osady. Postupne ju
chceme doplniť o chýbajúce verejné
osvetlenie. Prvá časť už bola zrealizovaná. Túto cestu okolo rieky do osady
U Širancov využíva stále väčší počet
obyvateľov. Slúži aj na prechádzky.
Preto ju chceme doplniť o lavičky a v samotnej osade o detské ihrisko.

Oprava cesty I/12 – stabilizácia telesa
vozovky
Štátna /predtým hradská/ cesta v našej
obci bola budovaná v rokoch 1855 –
1860. Stavali ju päť rokov. Bola to veľmi
významná, ale i náročná stavba. Je na
nej vybudovaných viacero kamenných
mostov. V súčasnej dobe je to cesta I/12,
teda cesta 1. triedy. Už pred samotnou
výstavbou diaľnice D3 Svrčinovec –
Skalité sa nám na tejto ceste podarilo
opraviť viaceré mosty. Boli v havarijnom
stave. Aj tak si zaslúžia veľké uznanie –
veď nám dobre slúžili viac než 150
rokov. Samotná výstavba diaľnice –
vývoz zeminy a kameňa z telesa diaľnice
a dvoch tunelov, dovoz technológie –
4

značne zdeformovala teleso tejto cesty.
Preto sme požadovali, aby sa po dokončení tohto úseku D3 táto cesta
v celej dĺžke odfrézovala a realizoval sa
nový živičný kryt. Tieto práce sa aj
následne zrealizovali. Bolo však nutné
v určitých úsekoch stabilizovať aj samotné teleso tejto cesty. Tieto práce sa
postupne realizujú. V tomto roku to bol
úsek v osade U Širancov (vrátane vystuženia priepustu popod cestu I/12)
a teraz sa uskutočňujú obdobné práce
na Vyšnom konci, úsek nad futbalovým
ihriskom. Chceme, aby sa zrealizovali aj
v ďalšej časti – úsek cesty I/12 v osade
U Mrmusov. Veríme, že sa nám to taktiež
podarí vyrokovať s investorom stavby
Národnou diaľničnou spoločnosťou,
a. s., Bratislava. Cesty sú veľmi dôležité,
pretože ich potrebujeme k svojej každodennej činnosti. Pri ich používaní sa
v myšlienkach často vraciame aj na ten
začiatok, kedy sa budovala hradská.

Most na Trojmedzí a cezhraničná
spolupráca
Veľkým impulzom rozvoja cezhraničnej
spolupráce bol vstup Slovenskej, Českej
a Poľskej republiky do Európskej únie
1. mája 2004. Samosprávy obcí okolo
Trojmedzia odvtedy realizovali veľa
pekných projektov. Jeden z nich bol aj
most na Trojmedzí. Pôvodný most na
Trojmedzí bol slávnostne otvorený a daný do užívania 14. 7. 2007. Finančné
prostriedky na jeho stavbu získala obec
Čierne a Gmina Istebna z grantov EÚ –
Program cezhraničnej spolupráce SR –
PL Interreg III. A. Navrhol ho český
projektant a samotnú stavbu realizovala slovenská firma. Most bol drevený, rozpätie medzi piliermi bolo 18 m.
Z oboch strán k nemu viedli drevené
schody. Vyrobený bol zo smrekového
dreva a naimpregnovaný. Prepojil roklinu medzi slovenským a poľským
územím. Bol esteticky pekný a zapadol
do daného prostredia. Dali sme mu
názov Most priateľstva.
Splnil svoju úlohu – výrazne prispel
k zblíženiu ľudí, ktorí žijú v tomto prihraničnom území. Každá stavba má však
svoju životnosť. V roku 2016 po dohode
s Gminou Istebna sme most odstránili.
Následne nastalo obdobie úvah a predkladania viacerých návrhov nového
mosta na Trojmedzí. Riešila sa aj otázka
financovania a to, či sa má prepojiť iba
slovensko-poľské územie alebo aj české.
Taktiež sa posudzoval aj materiál stavby
mosta a jeho finančné zabezpečenie na
realizáciu. Nikdy však nedošlo medzi
partermi k úplnej dohode. S rozvojom
turistického ruchu je však potrebné
povedať, že most na Trojmedzí chýba.
Preto sme sa s poľským partnerom
Gminou Istebna v minulom roku dohodli, že nový most postavíme z vlastných
finančných prostriedkov obce Čierne
a Gminy Istebna, aby mohol plniť
opätovne svoju pôvodnú úlohu. Obec
Čierne vypracovala projektovú doku-

mentáciu, ktorú obe zastupiteľstvá
odsúhlasili – teda obce Čierne a Gmina
Istebna. Tento projekt rieši, rovnako ako
predtým, prepojenie slovensko-poľského územia. Využíva pôvodné základy
– piliere, ktoré sa nadstavia, čím sa zabezpečí bezbariérovosť. Ako materiál je
navrhnutý lepený červený smrek, kameň a na vystuženie podlahy oceľové
uholníky. Je to projekt ekonomický
a ekologický. Životnosť sa odhaduje na
približne 30 rokov. Samotná realizácia
mala byť v tomto roku. Do tohto procesu však prišla pandémia COVID-19,
kedy sa na určitú dobu uzatvorili hranice
štátov. Následne sme sa pri návšteve
Gminy Istebna dozvedeli o iniciatíve
poľského podpredsedu Sliezskeho vojvodstva pána Kalužu. Vedenie Gminy
Istebna nás informovalo o tom, že pán
Kaluža sa taktiež zaujíma o stavbu tohto
mosta – lávky. Požiadali nás o približne
2 – 3 mesiace času na vyhodnotenie
tejto „iniciatívy“. Následne sa uskutočnilo aj stretnutie na úrovni podpredsedov krajov tohto regiónu – to znamená Sliezskeho, Moravskosliezskeho
a Žilinského – na Trojmedzí. Samospráva našej obce ani obce Hrčava o tomto stretnutí nebola informovaná, a teda
ani pozvaná. Podporujeme síce každú
iniciatívu, ale dôležitá je vždy samotná
realizácia. V súčasnej dobe projekt,
ktorý je spoločne schválený s Gminou
Istebna na stavbu nového mosta, vieme
realizovať ešte v tomto roku. Je to aj
v záujme širokej turistickej verejnosti
tohto prihraničného regiónu.
O toto dianie lávky na Trojmedzí sa
budeme naďalej zaujímať, pretože
tento objekt tam skutočne chýba, je
určitou brzdou pri nasledujúcich spoločných aktivitách v rámci cezhraničnej
spolupráce. Ak by sa riešila stavba –
trojmost, tak k projektovému návrhu by
sme sa radi vyjadrili a svoj vstup na
tento most z nášho územia aj sami
navrhli, prípadne naprojektovali. Sme
pripravení na obidva varianty – pozemky
na našom území sú majetkovoprávne
vysporiadané. Prajeme si, aby k realizácii došlo čím skôr.
Samotné Trojmedzie bude vždy celoročne navštevované turistami. Je len na
začiatku svojho rozvoja – poslania. O to
viac sa preto snažíme doplniť jeho chýbajúcu infraštruktúru. Táto znásobí počet ľudí, ktorí prídu za turistikou. Máme
pripravené ďalšie pekné projekty, ktoré
chceme realizovať. V tom nám musí
výraznejšie pomôcť štát a jednotlivé
ministerstvá, ktoré sa k týmto projektom vyjadrujú. Samotné samosprávy
zo svojich rozpočtov nedokážu tieto
veľké investície financovať, vedia ich ale
pripraviť. V budúcnosti Trojmedzie
a jeho okolie bude miestom na viacdenné rodinné, ale i individuálne výlety
a dovolenky. Preto z turizmu musia mať
osoh aj naše subjekty v obci – predajne,
reštaurácie, pizzerie, ubytovne... Najmä
na poľskej strane od mesta Wisla
smerom do Jaworzynky sa budujú
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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ďalšie penzióny a turistické objekty.
Chceme, aby sa aj naša obec zaradila do
mozaiky vyhľadávaných miest na Kysuciach (Vychylovka, Stará Bystrica,
Oščadnica...). Preto ju chceme cyklotrasami prepojiť nielen na českú stranu
– Hrčavu, ale i na Skalité a Oščadnicu
a cez Svrčinovec na Čadcu. Beskydy sú
krásne a majú svoje čaro. Sú to malebné
údolia, kopce, potôčiky. Taktiež sa rozprestierajú na území troch štátov. I to
nás spája a zaväzuje na trvalú spoluprácu v tomto prihraničnom území.
Vlakové spoje
Pomôcť vyriešiť stále sa zhoršujúcu
dopravnú situáciu dostupnosti okresného mesta Čadca budú mať za úlohu
4 nové vlakové spoje na trati Skalité –
Čadca. Vyplnia súčasné niekoľkohodinové medzery medzi spojmi. Zmena
začne platiť s novým grafikonom od
2. decembra 2020.

Nové vlaky v úseku Skalité – Čadca v pracovné dni:
OS 3971 o 8.06 h. zo Skalitého
Os 3949 o 9.06 h. zo Skalitého
Os 3957 o 18.06 h. zo Skalitého
Os 3972 o 8.37 h. z Čadce
Nové vlakové spoje a ich finančné zabezpečenie sa podarilo vyrokovať vďaka
dlhodobému spoločnému úsiliu samospráv Čierne – Svrčinovec – Skalité. V tejto
súvislosti chcem poďakovať najmä p. predsedníčke ŽSK a jej kolektívu, ďalej
Mgr. Renáte Majchrákovej, starostke obce Svrčinovec, a PaedDr. Jozefovi
Cechovi, starostovi obce Skalité, vedúcim pracovníkom Železníc SR a Ministerstvu dopravy SR. Verím, že nové vlakové spoje budeme všetci využívať.
Mali by prispieť k zlepšeniu dostupnosti nášho okresného mesta Čadca.
Samosprávy zo skalitskej doliny ich žiadali už počas výstavby diaľnice D3
Svrčinovec – Skalité. Diaľnica D3 sa budovala v rokoch 2013 – 2017. Slávnostné
uvedenie do prevádzky sa konalo 10. júna 2017. Začiatkom budúceho roka sa má
napojiť na úsek diaľnice Svrčinovec – Čadca. Vlaková doprava však existuje
nezávisle od diania na cestách. Železničná trať cez našu obec sa budovala
v rokoch 1884 až 1885. Stavali ju talianski a nemeckí majstri a Moravania. Aj naši
ľudia si veľa zarobili. Plní veľmi dôležitú úlohu. Vlaková doprava by mala byť oveľa
viac využívaná najmä v dobe výraznej zahustenosti na cestách. Je možné použiť
aj kombináciu – osobný automobil – vlak. Mnohí to už tak praktizujú. Vlaková
doprava je spoľahlivá, pohodlná a v súčasnosti aj oveľa rýchlejšia.
Ing. Pavol Gomola
starosta obce

Oznámenie o posunutí termínu konania podujatia
Historický deň na slovensko-českom opevnení
Obec Čierne v rámci Programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika
získala nenávratný finančný príspevok na projekt Historický deň na slovenskočeskom opevnení. Hlavným cezhraničným partnerom v tomto projekte je obec
Hrčava.
Historický deň súvisí s prezentáciou histórie opevnenia Šance-Valy, ktoré sa
budovalo od 16. do 18. storočia. V súčasnosti sa jeho pozostatky nachádzajú na
území Českej, Slovenskej a Poľskej republiky. Opevnenia Jablunkovského
priesmyku chránili juhovýchodnú hranicu Tešínskeho panstva. Boli zamerané na
turecké nebezpečenstvo a neskôr preukázali ochrannú funkciu pri stavovských
povstaniach v Uhorsku a taktiež aj počas 30-ročnej vojny.
Realizáciou tohto projektu sa má podporiť spolupráca medzi obcami Čierne
a Hrčava, jej inštitúciami a občanmi, aby sa zvýšila kvalitatívna úroveň cezhraničnej
spolupráce a regionálnych aktérov. Taktiež je potrebné pre zachovanie histórie viac
šíriť význam a funkciu týchto opevnení. Samotné Šance-Valy sú častým miestom
stretávania sa turistov a návštevníkov tohto regiónu.
Súčasťou podujatia bude vystúpenie Hornoliptovského kuruckého regimentu,
dobová hudba, dobové nástroje, historická kuchyňa a prednášky historikov. V rámci
projektu budú vyrobené propagačné materiály, informačné tabule o histórii týchto
opevnení, mapy, brožúry, hrnčeky. Historický deň na slovensko-českom opevnení
sa bude konať na slovenskej strane – na Valoch pri redute Malé Šance.
Podujatie sa pôvodne malo konať 22. 8. 2020. Vzhľadom na vtedy prijaté opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva SR bolo preložené na nový termín 24. 10. 2020.
Musíme však konštatovať, že ani v tomto termíne sa dané podujatie nedá
uskutočniť. Úrad verejného zdravotníctva SR v rámci ohrozenia verejného zdravia
s účinnosťou od 1. 10. 2020 do odvolania zakazuje usporadúvať hromadné
podujatia kultúrnej, športovej alebo spoločenskej povahy v jednom okamihu
v počte nad 50 osôb.
Z tohto dôvodu musíme termín projektu Historický deň na slovensko-českom
opevnení posunúť na neskorší dátum.
Ak bude nariadenie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené, tak
s dostatočným časovým limitom oznámime nový termín konania tejto aktivity
spomínaného projektu.

V Čiernom, 2.10.2020
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Ing. Pavol Gomola
starosta obce

ROKOVALO OBECNÉ
ZASTUPITEĽSTVO
14. februára 2020 sa konalo obecné
zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. Berie na vedomie
1. Správu o práci obecnej rady.
2. Rozvojový program obce.
3. Informácie o zhustenosti dopravy

na
cestnom úseku Svrčinovec – Čadca
a návrhy na zlepšenie.
4. Prehodnotenie technického riešenia
zabezpečenia železničných priecestí
v našej obci a v mikroregióne Kysucký
triangel.
5. Informácie z ustanovujúceho zasadnutia rady školy v ZŠ s MŠ ČierneVyšný koniec a informáciu o menovaní
riaditeľa ZŠ Čierne-Ústredie.
6. Informácie z výročnej členskej schôdze DHZ.
7. Oznámenie starostu obce o udelení
ceny starostu obce p. Antonovi Jarošovi, p. Romanovi Balážovi a p. JUDr.
Petrovi Strapáčovi.
II. Schvaľuje

1. Program

rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Milan
Jurga, p. Ing. Peter Staňo, p. Peter
Putyra.
3. Zadanie územného plánu obce Čierne
podľa ustanovenia § 20 ods. 7 písm. c)
stavebného zákona.
4. Záväzok obce Čierne ukončiť proces
obstarávania a schvaľovania územné5
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ho plánu obce Čierne do troch rokov
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
dotácie na spracovanie predmetnej
územnoplánovacej dokumentácie
medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Obcou Čierne.
5. Odpredaj pozemku KNC 6688/31
zastavaná plocha s výmerou 36 m2,
ktorej vlastníkom je obec Čierne,
vedenej na LV č. 2830 v katastrálnom
území Čierne, z dôvodu osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení noviel žiadateľom Mariánovi
Hadidovi a Márii Hadidovej, bytom
Čierne č . 849, 023 13, za cenu
10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľov a výmera pozemku je malá a pre obec nevyužiteľná.
6.Odpredaj pozemku KNC 2138/1
ostatná plocha s výmerou 4 m2, ktorej
vlastníkom je obec Čierne, vedenej na
LV č. 2830 v katastrálnom území
Čierne, z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Vladimírovi Grochalovi, bytom Čierne 547, 023 13, za cenu 10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemok je v priamom susedstve
s pozemkom žiadateľa a výmera pozemku je malá a pre obec nevyužiteľná.
7. Odpredaj pozemku KNC 2136/10
ostatná plocha s výmerou 53 m2,
ktorej vlastníkom je obec Čierne,
vedenej na LV č. 2830 v katastrálnom
území Čierne, z dôvodu osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi Alojzovi Grochalovi, bytom Čierne 547, 023 13, za
cenu 10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa a výmera pozemku
je malá a pre obec nevyužiteľná.
8.Odpredaj pozemku KNC 489/2 záhrada s výmerou 67 m2, ktorej vlastníkom
je obec Čierne, vedenej na LV č. 2830
v katastrálnom území Čierne, z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení noviel žiadateľke
p. Marcele Stráňavovej, bytom Čierne
46, 023 13, za cenu 10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľky a výmera pozemku je malá a pre obec nevyužiteľná.
9.Zámer odpredať pozemok č. KNC
4736/3 zastavaná plocha s výmerou
20 m2 v katastrálnom území Čierne,
vedená na LV 2830, z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení noviel.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
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Osobitný zreteľ spočíva v tom, že
pozemok je v priamom susedstve
s pozemkom žiadateľa a výmera
pozemku je malá a pre obec nevyužiteľná.
10. Zámer odpredať pozemok č. KNC
4736/2 zastavaná plocha s výmerou
87 m2 v katastrálnom území Čierne,
vedená na LV 2830, 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 pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa a výmera pozemku
je malá a pre obec nevyužiteľná.
11. Udelenie ceny obce:
a) p. MUDr. Zite Mináčovej
b) p. MUDr. Janke Maťaškovej
12. Finančný príspevok Miestnej organizácii poštových holubov v Čiernom na
preplatenie nákladov na činnosť vo
výške 100 €.
13. Finančný príspevok základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska
v Čiernom na preplatenie nákladov na
činnosť vo výške 700 €.
14. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. p. 189 (kancelária Prvej
stavebnej sporiteľne) na základe žiadosti nájomcu p. Rastislava Jureka,
A. Bernoláka 2610/17, Čadca, k dátumu 29. 2. 2020.
III. Konštatuje, že:
a) Zadanie územného plánu obce Čierne

bolo po dobu viac ako 30 dní zverejnené spôsobom v mieste obvyklým
a prerokované s orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením
§ 20 stavebného zákona.
b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované v zadaní územného plánu obce
Čierne, resp. bude sa k nim prihliadať
v rámci spracovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie a následných stupňov projektovej dokumentácie.
c) Zo strany verejnosti neboli k návrhu
zadania územného plánu obce Čierne
vznesené žiadne pripomienky.
d) Okresný úrad v Žiline, odbor výstavby
a bytovej politiky posúdil dopracované zadanie územného plánu obce
Čierne a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods. 5) stavebného
zákona listom č. OÚ-ZA-OVBP12019/051132/KRU zo dňa 20. 12. 2019
s odporúčaním Obecnému zastupiteľstvu v Čiernom predmetné zadanie
schváliť.
IV. Súhlasí:
1) S vyhodnotením

pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu zadania územného plánu obce
Čierne.
2) S vypracovaním geodetického zame-

rania – výškopis, polohopis – a vypracovaním projektovej dokumentácie na objekt most U Chovancov.
V. Zriaďuje
1. Komisiu

na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií od
1. 3. 2020.

VI. Volí:
1. Členov

zriadenej komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone verejných funkcií s účinnosťou od 1. 3. 2020
nasledovne:
p. Mgr. Pavla Kullu, p. Mgr. Renátu
Šubíkovú, p. Ing. Zbigniewa Witosa.

VII. Neschvaľuje:
1. Odpredaj

časti pozemku, parcela
č. KNC 4697 v katastrálnom území
obce Čierne, vedenej ako zastavaná
plocha, žiadateľke p. Štefánii Švancárovej, bytom Čierne č. 1056 (parcela je
súčasťou miestnej komunikácie).
2. Odpredaj časti pozemku, parcela
č. KNC 3628/100 v katastrálnom území obce Čierne žiadateľom p. Milanovi
Priečkovi a manž. Jane, bytom Čierne
č. 435.
VIII. Žiada:
1. Starostu

obce zabezpečiť rekonštrukciu kancelárie starostu obce a kancelárie sekretariátu.
2. Starostu obce o zvolanie rokovania vo
veci rozšírenia protihlukových bariér
na stavbe diaľnica D3 Svrčinovec –
Skalité v katastrálnom území Čierne.
3. Starostu obce o zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie
v súvislosti s dopravným značením
pred železničnými priecestiami na
miestnych komunikáciách v obci a odsúhlasenie tejto projektovej dokumentácie s OR PZ a inými príslušnými
orgánmi.
Ing. Pavol Gomola
starosta obce

14. mája 2020 sa konalo obecné zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní
jednotlivých bodov programu poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. Berie na vedomie
1. Správu o práci obecnej rady.
2. Informácie starostu obce

o opatreniach krízového štábu obce v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou udalosťou COVID-19.
3. Rozvojový program obce.
4. Informácie starostu obce o realizácii
projektov z grantov EÚ.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK
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verečnému účtu obce Čierne za rok
2019.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra
k úprave rozpočtu č. 1/2020.
7. Informácie starostu obce o priebehu
schvaľovacieho procesu Územného
plánu obce Čierne.
II. Schvaľuje
1. Program

rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Renáta Šubíková, Jozef Privarčák, Peter
Putyra.
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Čierne za rok 2019
bez výhrad.
4. Monitorovaciu správu programového
rozpočtu obce za rok 2019.
5. Úpravu rozpočtu obce Čierne
č. 1/2020.
6. Výsledky inventarizácie majetku obce
k 31. 12. 2019 a predložené návrhy na
vyradenie.
7. Plán práce obecnej rady a obecného
zastupiteľstva na II. polrok 2020.
8. Plán práce hlavného kontrolóra obce
na II. polrok 2020.
9. Odpredaj pozemku KNC 4736/3, zastavaná plocha s výmerou 20 m2, ktorej
vlastníkom je obec Čierne, vedenej na
LV č. 2830 v katastrálnom území
Čierne, z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
noviel žiadateľovi Ľubomírovi Stašovi,
bytom Čierne č. 584, 023 13, za cenu
10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa, výmera pozemku
je malá a pre obec je pozemok nevyužiteľný.
10. Odpredaj pozemku KNC4736/2, zastavaná plocha s výmerou 87 m2, ktorej
vlastníkom je obec Čierne, vedenej na
LV č. 2830, v katastrálnom území
Čierne, z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a odst. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 ZB. o majetku obcí v znení
noviel žiadateľovi Sebastiánovi Priečkovi, bytom Čierne 585, 023 13, za
cenu 10 €/1m2.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa, výmera pozemku
je malá a pre obec je pozemok nevyužiteľný.
11. Odpustenie dvojmesačného nájmu
nebytových priestorov nájomcom,
ktorí mali uzatvorenú prevádzku z dôvodu opatrení súvisiacimi s COVID-19,
za podmienky, že mali vyrovnané
všetky podlžnosti voči obci k 31. 12.
2019.
12. Žiadosť firmy ENZA, s. r. o., o predĺženie lehoty na vypratanie pozemku
(„betonárka“) do 31. 12. 2020 s tým, že
s firmou ENZA, s. r. o., bude uzatvorená zmluva o prenájme spätne od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 s ročným nájmom 18 000 €.
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

13. Žiadosť

Základnej školy s MŠ ČierneVyšný koniec o financovanie protipožiarnych dverí s tým, že sa škole zapožičia chýbajúca časť financií a do konca
roku 2020 túto čiastku obci vráti späť.
14. Výsledky hospodárenia PO TES Čierne
za rok 2019.
15. Vypracovanie projektovej dokumentácie na predĺženie rozvodu pitnej vody a splaškovej kanalizácie v úseku
Stašov cintorín – osada Doliny.
16. Žiadosť starostu obce Ing. Pavla
Gomolu o zníženie navýšenia platu
o 20 % na obdobie od 1. 5. 2020 do
31. 12. 2020 z dôvodu epidémie
COVID-19.
17. Návrh poslancov obecného zastupiteľstva o pozastavenie vyplácania odmien poslancov (za OZ, OR, komisie
OZ) a ostatných členov komisií na
obdobie od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020
z dôvodu epidémie COVID-19.
Ing. Pavol Gomola
starosta obce

20. augusta 2020 sa konalo obecné
zastupiteľstvo v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. Berie na vedomie
1. Správu o práci obecnej rady.
2. Rozvojový program obce.
3. Informácie starostu obce o činnosti

pri povodňových aktivitách v obci.
starostu obce o realizácii
schválených projektov:
- fyzikálne a chemicko-biologické laboratóriá v ZŠ Čierne VK a v ZŠ Ústredie,
- Historický deň na slovensko-českom
opevnení.
5. Informácie starostu obce o postupe
pri schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie obce Čierne.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k úprave rozpočtu č. 2/2020.
7. Zápis zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcií zo dňa 15. 7. 2020.
4. Informácie

II. Schvaľuje
1. Program

rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Pavol Kulla, Ing. Zbigniew Witos, Jozef
Bazger.
3. Úpravu rozpočtu obce Čierne
č. 2/2020.
4. Spôsob prevodu vlastníctva nasledovnej nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou:
a) parcela registra CKN 2125, trvalý
trávny porast s výmerou 515 m2, ktorá
je zapísaná na obec Čierne, LV č. 1313,
pre kat. ú. Čierne s vecným bremenom
spočívajúcim v povinnosti vlastníka

uvedeného pozemku strpieť kanalizačné potrubie DN 300 s dĺžkou
49,78 m so šachtou, s pásmom ochrany so šírkou 1,5 m od vonkajšieho
pôdorysného okraja uloženého potrubia na obidve strany, čo predstavuje
celkovú výmeru 138,71 m v rozsahu
vyznačenom GP č. 8/2010 v prospech
Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s., Žilina, Bôrická cesta 1960,
podľa zmluvy č. V 137/2012 zo dňa
30. 1. 2012 – 118/2012, podľa zmluvy
č. V 1164/16-945/16.
b) Podmienky obchodnej verejnej
súťaže nasledovne :
1. Odkúpenie vyššie špecifikovanej
parcely je možné len v celosti.
2. Súťažiaci predloží návrh kúpnej
zmluvy s kúpnou cenou, ktorá je najmenej 20 €/m2, t. j. spolu 10 300 €
(515 m2 × 20 €). Minimálna cena bola
určená na základe nadobúdajúcej
hodnoty nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 4.a) tohto uznesenia
a súvisiacich vedľajších nákladov.
3. Súťažiaci prijíma podmienku a uvedie ju tiež v návrhu kúpnej zmluvy, že
zaplatí kúpnu cenu najneskôr do 5 dní
od podpísania kúpnej zmluvy, ale ešte
pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, vedenom Okresným úradom
Čadca, katastrálny odbor, inak má
vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy.
4. Súťažiaci berie na vedomie, že
účinky odstúpenia od zmluvy podľa
bodu 2. nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká
(§ 344 až 349 Obch. zák.).
Informácie o nehnuteľnosti poskytne:
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
Čierne, Obecný úrad Čierne 189,
č. tel.: 0907 063 372, 041/43 73 222;
Ing. Jozef Kubica, prednosta Obecného úradu Čierne, č. tel.: 0915 277 596
5. Návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu: Obec Čierne,
Obecný úrad Čierne 189, 023 13 Čierne v zalepenej obálke a s výrazným
označením ,,verejná obchodná súťaž –
neotvárať“.
6. Lehota na predkladanie návrhov
zmlúv končí 18. 9. 2020 o 10.00 h.
7. Výsledok vyhodnotenia súťaže
bude oznámený účastníkom písomnou správou alebo elektronickou poštou, ktorá bude odoslaná najneskôr
25. 9. 2020.
8. Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje.
9. Predložené návrhy možno meniť
a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci, a len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy
alebo zrušiť súťaž.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v prípade formálnych nedostatkov,
ktoré menia obsah súťažného návrhu,
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vyzvať uchádzača na jeho doplnenie.
12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
meniť všetky uvedené podmienky
verejnej obchodnej súťaže.
14. Víťazom verejnej obchodnej súťaže bude účastník, ktorý ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu.
5. Zámer odpredať pozemok na parcele
č. KNC 4732/10, ostatná plocha s výmerou 11 m2, v k. ú. Čierne, ktorého
vlastníkom je obec Čierne, vedený na
LV č. 2830 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 pozemok je z hľadiska situovania a malej
výmery pre obec nevyužiteľný.
6. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle ust. § 151n zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník na nehnuteľnosť, ktorá je vo
výlučnom vlastníctve obce Čierne,
nachádzajúcu sa v kat. území Čierne,
zapísanú na LV č. 2830, a to parcelu

C-KN č. 4732/9 – ostatná plocha s výmerou 22 m2, ktorej predmetom je
zriadenie vecného bremena – právo
prechodu a prejazdu pešo, osobným
motorovým vozidlom alebo iným motorovým vozidlom cez nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v kat. území Čierne,
zapísanú na LV č. 2830, a to parcelu
C-KN č. 4732/9 – ostatná plocha s výmerou 22 m2, v prospech oprávnených z vecného bremena, a to:
1. Ján Kubalík, nar. 11. 9. 1990, bytom
Čierne č. 579;
2. Katarína Kubalíková, nar. 9. 3. 1988,
bytom Čierne č. 710 na dobu neurčitú.
Vecné bremeno je zriadené bezodplatne. S podmienkou, že oprávnení
z vecného bremena sú povinní uhradiť
všetky náklady spojené so zápisom
vecného bremena do katastra nehnuteľností.
7. Ukončenie nájomnej zmluvy – nebytové priestory v budove č. 141 – dohodou k 30. 6. 2020 s p. Pavlom Kubalákom, ZNAK-MONT, Čierne č. 529.
8. Prijatie návratnej bezúročnej finančnej výpomoci schválenej uznesením
vlády SR č. 494 z 12. 8. 2020 vo výške
výpadku dane z príjmu FO v roku 2020.

9. Zmenu

lokality (miesta konania) projektu „Historický deň na slovenskočeskom opevnení“.

III. Zriaďuje
1. Komisiu

na vyhodnotenie obchodnej
verejnej súťaže na prevod majetku
podľa bodu 4.a) tohto uznesenia
v zložení: Ing. Peter Moják, Milan
Jurga, Ing. Oľga Kopečná, Ing. Jozef
Kubica, Mgr. Michaela Mariňáková.

IV. Žiada
1. Komisiu

kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí o výber
lokality, ktorá bude miestom konania
projektu „Historický deň na slovensko-českom opevnení“. Navrhované
lokality: Valy, „Marakana“ (altán
U Moravcov), areál ŠK Čierne. Do
úvahy je potrebné brať stanovené
podmienky vyplývajúce zo zmluvy
o schválení NFP na daný projekt.

Ing. Pavol Gomola
starosta obce

VÝSLEDKY PARLAMENTNÝCH VOLIEB 2020
Miestna volebná komisia predkladá výsledky parlamentných volieb 2020,
ktoré sa konali 29.02.2020
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 1)
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú
stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17
č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
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Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
DOBRÁ VOĽBA
Sloboda a Solidarita
SME RODINA
Slovenské Hnutie Obrody
ZA ĽUDÍ
MÁME TOHO DOSŤ!
Hlas pravice
Slovenská národná strana
Demokratická strana
OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
99 % - občiansky hlas
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská liga
VLASŤ
MOST - HÍD
SMER - sociálna demokracia
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
HLAS ĽUDU
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť
Práca slovenského národa
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
Socialisti.sk

okrsok I.

okrsok II.

okrsok III.

1244
843
842
1
833

1175
754
752
5
744

1103
763
759
4
749

okrsok I.

okrsok II.

okrsok III.

2
28
17
66
17
1
48
1

3
17
15
65
2
18
2
34
-

2
33
37
55
9
1
35
-

131
34
1
30
37
2
273
142
3

165
19
1
31
29
230
1
109
3

131
38
1
17
2
25
260
101
2
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
O SČÍTANÍ

ŠKOLSTVO
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ČIERNE Vyšný koniec
Okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

SČÍTANIE OBYVATEĽOV,
DOMOV A BYTOV 2021
(SODB 2021) – POTREBNÉ
INFORMÁCIE
1. fáza projektu
Sčítanie domov a bytov v období
od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
2. fáza projektu
Sčítanie obyvateľov v období
od 15. februára 2021 do 31. marca
2021.

20. 11. 2019 sa naša škola zúčastnila okresného kola v stolnom tenise žiakov
a žiačok ZŠ a SŠ v Čadci.
Usporiadateľom bolo Centrum voľného času v Čadci a vyhlasovateľom bolo
Ministerstvo školstva SR a SAŠŠ z poverenia Okresného úradu Žilina – odbor
školstva. Uvedené podujatie sa konalo v športovej hale v Čadci a malo vysokú
športovú a organizačnú úroveň. V kategórii žiakov ZŠ obsadila naša škola pekné
3. miesto v zložení: Patrik Grochal (3. A), Tomáš Michnica (6. A), Matúš Michnica
(3. A), Patrik Miko (7. A).
Ešte lepšie výsledky dosiahli naše žiačky, ktoré vo svojej kategórii obsadili
1. miesto a tým postúpili do krajského kola. Školu reprezentovali: Ela
Klanduchová, Katarína Priečková, Barbora Pokrivková, všetko žiačky 7. A triedy.
K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!
Ing. Milan Najdek

Sčítanie
domov a bytov
Sčítanie domov a bytov v roku 2021
v Slovenskej republike sa realizuje
podľa nového konceptu založeného na
využití existujúcich dátových zdrojov
a znížení administratívnej záťaže
obyvateľov. Sčítanie domov a bytov
vykoná obec alebo v prípade hl. mesta
Bratislavy a mesta Košíc mestská časť
(ďalej len „obec“), tzn., prebehne bez
účasti obyvateľov, čím sa práve u nich
významne zníži administratívna záťaž.
Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý
sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc
zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok
1. januára 2021. Rozhodujúci okamih
sčítania je časový bod, ku ktorému je
potrebné vypĺňať všetky požadované
údaje o domoch a bytoch.

Sčítanie
obyvateľov
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia
Slovenskej republiky. Na účely sčítania
sa obyvateľom rozumie každý, kto má
v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan
Európskej únie, ktorý má na území
Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne
úkony, má povinnosť vyplniť sčítací
formulár jeho zákonný zástupca. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať
k rozhodujúcemu okamihu sčítania,
ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
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Za hrdinstvom našich predkov
29. novembra 2019 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili dejepisnej
exkurzie do Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.
Prvé kroky viedli do skanzenu ťažkej bojovej techniky, ktorý je súčasťou stálej
expozície Múzea SNP. Nachádzajú sa v ňom zbrane česko-slovenskej, nemeckej
a sovietskej výroby, ale aj vozne improvizovaného pancierového vlaku Štefánik.
Nasledovala prehliadka múzea. Expozícia s názvom Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch
1939 – 1945 prezentuje rozhodujúce
politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918 – 1948. Žiaci
si so záujmom prezerali vojenské uniformy, strelné zbrane, dobové predmety
a počúvali pútavý výklad sprievodcu.
V auguste tohto roku bola otvorená vo
vynovených výstavných priestoroch multimediálna výstava, ktorá moderným
spôsobom dopĺňa súčasnú existujúcu
expozíciu. Neobišli sme ani tú a po prehliadke centra Banskej Bystrice nasledovala cesta domov. Dúfame, že každý si
aj napriek sychravému počasiu odniesol
veľa zážitkov a nových skúseností.
Mgr. Stanislava Krčmáriková,
Mgr. Renáta Mikulová, Mgr. Beáta Miková

Všetkovedko
V novembri sa na našej škole odohral súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.
Zvedavé a súťaživé deti sa prihlásili do celoslovenskej vedomostnej súťaže
Všetkovedko. Súťaž je ur-čená pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl.
Obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli –
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vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk,
informatická, hudobná a výtvarná výchova. Do 11. ročníka súťaže sa zapojilo
takmer 22 000 detí z celého Slovenska. Aj naša škola im dala šancu ukázať, čo
všetko vedia. Spolu s polročným vysvedčením si krásne vecné ceny a diplomy
prevzali žiaci z 2.A – Radka Jurgová, Miriam Moravcová, Jozef Kozák, Samuel
Šurik, Zuzana Durkáčová, Margaréta Reháková, Samuel Mikula, Tomáš Ďurkáč;
z 3. A – Patrik Grochal, Veronika Kubalíková, Gabika Ondrúšková, Svetlana
Serafínová, Matúš Michnica, Sára Kubicová a žiaci zo 4. A – Viktória Ľochová,
Pavel Svatoň, Tobias Čanecký. Titulom a diplomom Všetkovedko školy bol
ocenený Patrik Grochal z 3. A triedy.

Slávnostné pasovanie
prvákov

Mgr. Katarína Mitrengová

Perinbaba v Žiline
Piataci a šiestaci sa vo štvrtok 12.12.2019 ponorili do sveta rozprávok.
V Bábkovom divadle v Žiline strávili dopoludnie s postavami z obľúbenej
rozprávky Perinbaba a znova si pripomenuli dôležitosť jej posolstva. Popri
príbehu mohli sledovať nápadité premeny scény, zaujímavé výtvarné riešenia, rôzne druhy divadelných bábok a spoznali zaujímavú prácu bábkohercov.
Na záver môžeme konštatovať, že táto bábková verzia klasickej rozprávky bola
príjemným spestrením predvianočného času.
Mgr. Renáta Mikulová
Mgr. Stanislava Krčmáriková

Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si
zvyknúť na nových ľudí, povinnosti,
pravidlá...
To, čo sa už za krátky čas naši prváci
naučili, predviedli na slávnostnom pasovaní, ktoré sa uskutočnilo 13.12. 2019
v našej škole. Šikovne zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a radosť z pohybu predviedli v tanci. Po programe
všetkým prítomným sľúbili, že budú
s radosťou chodiť do školy, riadne si plniť svoje školské povinnosti a dodržiavať pravidlá slušného správania. Nasledovalo slávnostné pasovanie každého
prváčika za žiaka našej školy samotným
pánom kráľom. Z rúk princezien si prevzali malý darček a pamätný list z „pasovačky“.Odmenou pre prvákov bol potlesk ich rodičov, starých rodičov i súrodencov. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa na tomto milom predvianočnom
popoludní podieľali.
Prváčikom prajeme, nech sa im v škole
darí.
Triedne učiteľky:
Mgr. Katarína Mitrengová, Mgr. Jana Baculová
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Labyrint

Základný lyžiarsky výcvik

6.2.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili
v KD v Čiernom hudobno-vzdelávacieho programu Labyrint, ktorý bol
zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými sa žiaci
stretávajú.

Tak ako po minulé roky, aj tento školský rok sme pre žiakov 7. ročníka
zorganizovali základný lyžiarsky výcvik. Tohtoročný termín sme mali
rezervovaný od 17. 2. do 21. 2. 2020 v Snowparadise Veľká Rača Oščadnica.

Poukazoval na rôzne formy násilného
správania a intolerancie, ako rasizmus
a šikanovanie; na pozitíva aj negatíva
internetu a chatovania, internetovú
zoznamku, sociálne siete; závislosť od
automatov, počítačov a mobilných telefónov;od fajčenia, alkoholu a omamných látok.
Mgr. Ivana Cyprichová

Prvý deň sa žiaci zoznamovali so svahom a podľa ich schopností a zručností boli
rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina zdokonaľovala svoju techniku na
jednotlivých zjazdovkách a druhá skupina sa učila úplné základy lyžovania,
nakoľko niektorí stáli na lyžiach po prvýkrát v živote. Podmienky na lyžovanie
vzhľadom na tohtoročnú zimu boli celkom dobré. Každý jeden deň si žiaci užili
a tešili sa, že môžu byť vonku v prírode s kamarátmi. Na záver treba povedať, že
všetci žiaci vďaka svojim inštruktorom základný lyžiarsky výcvik úspešne zvládli
a tí, ktorí už lyžiarmi boli, zdokonalili svoju techniku a posunuli sa ďalej. Veríme,
že deti sú motivované zdokonaľovať sa v tomto zimnom športe a budú v ňom vo
svojom voľnom čase napredovať. Obdiv patrí nielen
lyžiarom, ale aj tým, ktorí
sa na úspešnom výcviku
podieľali, a to lyžiarskemu
stredisku Snowparadise
Veľká Rača Oščadnica, Chate u medveďa za poskytnutie stravy a pánovi Zdeňkovi Martausovi za bezproblémovú dopravu.

Mgr. Ľubomír Belko
Mgr. Ivana Cyprichová

Zber šípok
Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Zber šípok spoločne
s Lesmi SR.

Ako zimujú naše zvieratá
Centrum voľného času v Čadci zorganizovalo 13. 2. 2020 prírodovednú
súťaž Ako zimujú naše zvieratá.
Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách
v dvoch kategóriách. Za štvrtákov našu
školu reprezentovali Viktorka Ľochová,
Alžbetka Reháková a Tobias Čanecký.
Súťaži predchádzala príprava, ktorá pozostávala z poznávania a charakteristiky
desiatich vybraných živočíchov. Žiaci sa
svedomito pripravovali, úspešne reprezentovali našu školua získali krásne
1. miesto. Srdečne im blahoželáme!

Cieľom projektu bolo zamerať pozornosť mladších vekových kategórií na les ako
výnimočný ekosystém. Do zberu týchto tmavočervených šípkových plodov,
obsahujúcich nemalé množstvo vitamínu C a ďalších zdraviu prospešných látok,
sa tak mohli zapojiť aj rodičia. S melanchóliou si pripomenuli ich detské časy,
kedy zber akýchkoľvek jesenných plodov bol súčasťou jesenného obdobia. Do
tohto ročníka sa zapojilo 126 základných škôl a takmer 7 100 žiakov, ktorí svojou
usilovnosťou a trpezlivosťou vyzbierali takmer 22,5 tony šípkových plodov. Naši
žiaci si uvedomujú význam zberu liečivých plodov a ich ďalšie využitie pre zdravie
človeka. Ich uvedomelosť sa nakoniec preukázala v množstve nazbieraných
kilogramov, a to 171,9 kg. Žiaci z 3. A nazbierali 46,5 kg šípok, čo im zabezpečilo
prvé miesto. Na druhom mieste sa umiestnila 2. A, ktorá nazbierala 40,9 kg a na
treťom mieste skončila 1. A s 26 kg šípok. Najlepším jednotlivcom našej školy sa
stala Svetlanka Serafínová z 3. A, ktorá nazbierala 22, 8 kg šípok. Krásnu vecnú
cenu si prevzala z rúk Ing. Milana Franeka, vedúceho pracovníka Lesnej správy
v Čadci.
Mgr. Zuzana Fonšová

Mgr. Zuzana Fonšová
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Čitateľský oriešok
Aj v tomto školskom roku sa naša škola opäť zapojila do celoslovenskej
čitateľsko-výtvarnej súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK, ktorú organizuje
odborné nakladateľstvo Raabe.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ústredie
EUROWEEK

Súťaž rozvíja u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových
vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Má dve časti – textovú
a výtvarnú. Žiaci na prvom stupni najskôr prelúskali príbehy a odkrývali
tajomstvá sveta. Po vyplnení úloh pokračovali výtvarnou časťou. Z celkového
počtu vyše 35 000 prác, ktoré do súťaže prihlásili základné školy z celého
Slovenska, vybrala odborná porota spolu 1 332 kresieb (333 kresieb za každý
ročník). V tomto školskom roku sa do súťaže mohli po prvýkrát zapojiť aj žiaci
prvého ročníka. Do celoslovenského finále sa z našej školy prebojovala Laura
Hamacková z 1. A triedy a žiaci z 3. A – Rebeka Špiláková, Svetlanka Serafínová,
Klárka Mičianová, Natálka Čelková, Emka Cyprichová, Gabika Ondrúšková.
Srdečne blahoželáme! Víťazom sa však stal každý, kto sa zúčastnil, pretože získal
neoceniteľné skúsenosti a nové vedomosti.
Mgr. Jana Baculová

Šaliansky Maťko
Už niekoľko rokov sa pripravujú žiaci na náročnú súťaž v prednese povesti.
Nebolo to inak ani v tomto školskom roku, kde svoje majstrovstvo predviedli
talentované žiačky na školskom kole a so získaným prvenstvom reprezentovali
školu aj na okresnom kole.
Výsledky školského kola:
I. kategória – 1. miesto Sofia Serafínová
II. kategória – 1. miesto Michaela Michnicová
III. kategória – 1. miesto Sofia Koperová
Výsledky okresného kola:
I. kategória – 1. miesto Sofia Serafínová
a postup na krajské kolo
III. kategória – 2. miesto Sofia Koperová

Multikultúrna výchova je v súčasnom
období neoddeliteľnou súčasťou
vzdelávania detí a mládeže.
Už od školského veku je dôležité rozvíjať
u detí schopnosť vedieť sa pohybovať
v sociokultúrne rôznorodom prostredí
a pripravovať ich na stretnutia s odlišnými ľuďmi. V našej škole sa zaoberáme
multikultúrnou výchovou a možnosťami
jej zaradenia do edukačného procesu aj
formou akcie s názvom EUROWEEK.
Tento rok sa žiaci našej školy venovali
kultúram krajín India, Mjanmarsko, Rakúsko a Turecko. Dobrovoľníci si pripravili pútavé prezentácie, kde nám predstavili svoje zvyky a tradície, kultúrne
a prírodné krásy, národné jedlá a, samozrejme, materinský jazyk. Prezentácie boli oživené ukážkami národných
krojov a ochutnávkou pravého indického korenia, nechýbal ani čas na diskusiu. Takouto pútavou formou majú
naši žiaci možnosť spoznávať rôzne
kultúry a, samozrejme, precvičovať si
svoje zručnosti v anglickom jazyku.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ-Ústredie

Úprimne ďakujeme recitátorkám za úspešnú
reprezentáciu školy!
Mgr. Dana Oravcová, ZRŠ pre prvý stupeň

Hviezdoslavov Kubín
Na školské kolo recitačnej súťaže s názvom Hviezdoslavov Kubín sme sa
dôsledne pripravili.
Po ukončení triednych kôl sa súťaže zúčastnilo deväť súťažiacich v troch vekových kategóriách. Odborná porota v zložení Mgr. Dana Oravcová, Mgr. Magdaléna Truchlíková a Ján Ďurica vyhodnotili krásu slova a určili poradie recitátorov.
Poézia:
1. kategória:
1. miesto Vanesa Slichová
2. miesto Sára Kubicová
3. miesto Alžbeta Reháková
2. kategória:
1. miesto Sofia Koperová
3. kategória:
1. miesto Miriam Miková

Úspešný
projekt
Maškrtníček
je školský
krúžok
varenia
a pečenia,
ktorý sa
u nás teší
mimoriadnej
obľube.

Všetkým recitátorkám
blahoželáme a želáme úspech
v postupovej súťaži.

Deti pripravujú jednoduché jedlá, učia
sa účelne hospodáriť so surovinami,
zdravo stravovať a v rámci environmentálnej výchovy minimalizovať odpad. Práve veľký záujem zo strany detí
bol pre nás inšpiráciou a podnetom na
zapojenie sa do programu Nadácie
Pontis Vy rozhodujete, my pomáhame,
vďaka ktorému spoločnosť Tesco finančne podporuje projekty miestnych komunít. Náš projekt Školský krúžok Maškrtníček postúpil medzi tri víťazné
v našom regióne a v záverečnom hlasovaní zákazníkov v obchodnom dome
Tesco v Čadci získal druhé miesto
a grant vo výške 600 €. Peniaze použijeme na vybavenie školskej kuchynky.
Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom
a priateľom našej školy za podporu projektu!

Mgr. Dana Oravcová
ZRŠ pre prvý stupeň

Mgr. Ivana Nekorancová, ZŠ-Ústredie

Próza:
1. kategória:
1. miesto Natália Tabačárová
2.miesto Klára Mičianová
3. miesto Svetlana Serafinová
2. kategória:
1. miesto Karolína Krčmáriková
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P O Ď A K O VA N I E
Touto cestou sa chceme
v mene všetkých pedagógov
i žiakov našej ZŠ poďakovať
p. starostovi Pavlovi Gomolovi,
poslancom a zamestnancom
OÚ Čierne za rekonštrukciu
starej kotolne na pevné palivo
a vybudovanie novej
biologicko-chemickej učebne.
Škola získala nové priestory
a tým i možnosti na
skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu.

Optika naživo
26. 11. 2019 sa žiaci 8. triedy vybrali do Kysuckého Nového Mesta.
Keďže Kysucká hvezdáreň má v ponuke zážitkovú prednášku z optiky, neodolali
sme a zúčastnili sme sa tohoto zaujímavého dopoludnia. A neoľutovali sme.
Niekoľko základných informácií a potom množstvo zaujímavých pokusov. Kto
chcel vedieť, ako si vyrobiť vlastný projektor 3D hologramu na mobil, tu sa to
dozvedel. Pokusy mali priam detektívny charakter – veci nám mizli pred
očami...Na záver nesmela chýbať aj návšteva kupoly a obhliadka optických
prístrojov v nej. Ďakujeme hvezdárni a jej pracovníkom, že nám pripravili takéto
vzdelávacie možnosti.
Mgr. Eva Gábrišová, ZŠ-Ústredie

Medzinárodné Vianoce
KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia pracujúca s deťmi a
mládežou.

vedenie ZŠ-Ústredie

A SILLY BEAR
Žiaci štvrtých ročníkov sa 19. 2. 2020
zúčastnili činoherného anglickoslovenského predstavenia s názvom
A silly bear.

Ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť
detí a mladých ľudí. Jednou z našich pravidelných aktivít sú aj Medzinárodné
Vianoce. Tento rok sme spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka spoznávali kultúru
a vianočné tradície Rakúska, Francúzska, Turecka, Anglicka, Indie, Mjanmarska,
Ekvádoru a Vietnamu. V priebehu nádherného dopoludnia sa naši žiaci stali
súčasťou televízneho programu, odborníkmi na cudzie jazyky a históriu, ale aj
skvelými tanečníkmi. Vianoce v Kericu sú pre nás vždy neskutočným zážitkom
plným zábavy, vianočnej atmosféry a nových priateľstiev, a to všetko v anglickom
jazyku.
Ing. Jana Kužmová

Predstavenie koncipované ako učebná
pomôcka pre začiatočníkov bolo plné
textovej a situačnej komiky, doplnené
naživo spievanými slovensko-anglickými pesničkami. Príbeh nás vtiahol do
bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej
líške. Vychádzal z jednoduchej anekdoty, kde hlúpučký medveď a šikovný
sedliak spolu každoročne hospodária.
Samozrejme, vyhrá ten múdrejší a prefíkanejší. Takouto formou sa pravidelne
snažíme našim žiakom ľahko a hravo
obohatiť hodiny anglického jazyka, rozvíjať ich jazykové schopnosti a zároveň
ponúknuť deťom jedinečný umelecký
zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom
jazyku.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ-Ústredie

Vesmírne bádanie
Zaujímavosti zo života vo vesmíre.
V piatok 13.12. 2019 mohli naši deviataci nazrieť do tajov života vo
vesmírnej stanici ISS.
Tento pohľad im umožnil pracovník
hvezdárne vo Valašskom Meziříčí, ktorý
navštívil našu školu v rámci projektu
medzinárodnej spolupráce. Žiaci si
mohli vlastnoručne obzrieť sondu, ktorá
bola už viackrát vypustená do stratosféry, a taktiež sa dozvedeli veľa zaujímavého o živote vo vesmírnej stanici
ISS. Popri každodenných starostiach života v beztiažovom stave získali informácie o vedeckých projektoch a aj o
tom, koľko vecí z nášho bežného života
bolo vynájdených na použitie v kozmonautike a nakoniec našli skvelé uplatnenie aj na zemi.
Mgr. Eva Gábrišová, ZŠ-Ústredie
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Úspešný angličtinár
Pavol Gomola, žiak 9. ročníka a víťaz školského kola olympiády v anglickom
jazyku, sa v mesiaci januári 2020 zúčastnil okresného kola tejto veľmi
náročnej súťaže.
Po minuloročnom úspechu Paľko opäť nesklamal a tentoraz získal pódium
v podobe krásneho 3.miesta. Od druhej priečky ho delil jediný bod. Nášmu
žiakovi srdečne gratulujeme a sme hrdí na to, že v škole máme tretieho najlepšieho angličtinára v okrese Čadca.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ-Ústredie

Tvorivé stretnutie s akad. maliarom Muškom
Pri príležitosti výstavy Muška 007 pripravil Dom kultúry v Čadci – Galéria
Čadca tvorivé podujatia pre deti a mládež s akademickým maliarom Pavlom
Muškom.
Žiaci našej školy navštívili výstavu tohto známeho kysuckého výtvarníka a pod
13
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jeho vedením si vytvorili mozaiku – štvrtáci z papiera a starší žiaci z keramických
kachličiek a mozaikových sklíčok. Všetci naplno využili svoju fantáziu a vytvorili
jedinečné mozaiky. Oboznámili sa aj s teóriou, ako vzniká mozaika, dozvedeli sa,
čo je to koláž a textilná technika art protis. Strávili sme príjemné umelecké
popoludnie a už teraz sa tešíme na ďalšie ponuky z Galérie Čadca.
Mgr. Iveta Kordeková, ZŠ-Ústredie

Naše Vianoce
Predvianočné obdobie a Vianoce sú
pre mnohých z nás tým najkrajším
časom v celom roku.
Dlhé čakanie na ich príchod si v našej
škole spríjemňujeme mnohými, dnes už
tradičnými podujatiami. Pravidelne nás
navštevuje Mikuláš s čertom a anjelmi,
svoju šikovnosť a kreativitu si overíme
počas vianočných tvorivých dielní,
sviatočnú náladu prináša vianočná
besiedka. V tomto školskom roku sme
súťažili vo výrobe najkrajšej vianočnej
ozdoby a po prvýkrát sa stali súčasťou
vianočných trhov organizovaných obcou Čierne. Náš vianočný stánok bol
plný krásnych výrobkov a dobrôt pani
učiteliek, šikovných mamičiek i oteckov
a detí. Všetkým, ktorí sa zapojili, touto
cestou ešte raz srdečne ďakujeme.
ZŠ-Ústredie

Deň sv. Valentína
O jeho pôvode vieme veľmi málo. Isté však je, že tento deň nie je novodobým
výmyslom. Valentínske pozdravy si ľudia začali posielať už v 15. storočí.
Prvú „valentínku“ vraj poslal svojej manželke z väzenia orleánsky vojvoda
Charles.
Dnes je 14. február dňom, kedy
máme väčší priestor na prejavenie priateľstva, náklonnosti
či lásky osobám srdcu blízkym.
My sme pri tejto príležitosti
v našej škole zorganizovali „valentínsku poštu“ a červený deň.
„Valentíniek“ bolo neúrekom –
zaľúbené, priateľské i krásne
poďakovania nám učiteľom.
Všetci – deti i dospelí – mali
z nich veľkú radosť.
ZŠ-Ústredie

Rozprávkový
večer
Už tradične
v jeden
novembrový večer
naša škola ožíva
rozprávkou.
Inak to nebolo
ani tento
školský rok.
Pripomenuli sme si klasické rozprávky a ich hrdinov. Večerom nás sprevádzali tri
utešené prasiatka a nechýbal ani kráľ, šašo či čarodejnica. O zábavu veru núdza
nebola! Deti súťažili, hrali divadielka, tancovali na skutočnej diskotéke
a, samozrejme, aj niečo sa o rozprávkach naučili. Domov si odniesli skvelé
zážitky. Ďakujeme preto všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na jeho
príprave, pánovi J. Ďuricovi za úvodné čítanie, pánovi R. Nekorancovi za
ozvučenie a diskotéku.
ZŠ-Ústredie
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Zdravé zúbky

Deviataci ako chemici

Centrum voľného času v Čadci zorganizovalo 13. 2. 2020 prírodovednú
súťaž Ako zimujú naše zvieratá.

V utorok 3. marca 2020 sa žiaci 9. ročníka ZŠ Čierne-Ústredie zúčastnili
otvorených hodín chémie v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej
v Krásne nad Kysucou.

Žiaci súťažili v trojčlenných družstvách
v dvoch kategóriách. Za štvrtákov našu
školu reprezentovali Viktorka Ľochová,
Alžbetka Reháková a Tobias Čanecký.
Súťaži predchádzala príprava, ktorá pozostávala z poznávania a charakteristiky
desiatich vybraných živočíchov. Žiaci sa
svedomito pripravovali, úspešne reprezentovali našu školua získali krásne
1. miesto. Srdečne im blahoželáme!

Ing. Oľga Časnochová žiakom predstavila študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia,
ktorý pripravuje žiakov už 11 rokov a je jediný tohto druhu
na Kysuciach. Žiaci si prezreli chemické laboratórium
školy a dostali tiež možnosť prakticky si vyskúšať niektoré
labo-ratórne techniky. V závere mali možnosť vyjadriť sa
k te-matike odpadov, najmä k ich separácii a recyklácii.
Spo-lupráca bola pre obe školy inšpiratívna, obohacujúca
a určite v nej chceme pokračovať aj v budúcnosti.
Ing. Slávka Jurčíková
učiteľka chémie ZŠ-Ústredie

ZŠ-Ústredie

Lyžiarsky výcvik
Žiaci našej školy sa v termíne od 17.2. do 21.2.2020 zúčastnili lyžiarskeho
výcviku v stredisku Snowparadisena Veľkej Rači.
Dvadsaťpäť žiakov siedmeho ročníka bolo rozdelených podľa výkonnosti do
troch skupín. Všetci žiaci zvládli základy lyžovania a šťastní sa vrátili domov.
Prežili v zasneženej kysuckej krajine päť krásnych a príjemných dní.
Športu zdar a lyžovaniu zvlášť!
Mgr. Ján Holák
ZŠ-Ústredie

Recitačné súťaže
Vlastná záhradka
Naši štvrtáci si založili vlastnú malú
záhradku, pretože sa chcú naučiť
pestovať rastlinky.
Kompletný pestovateľský balík získali
registráciou na stránke obchodného
domu Kaufland. Čaká ich ešte niekoľko
úloh a súťaž o skvelé ceny.
ZŠ-Ústredie

Na Slovensku sa koná ročne viacero recitačných súťaží. Žiaci našej školy sa
pravidelne zúčastňujú súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky
Maťko a súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Lucka Haladejová, žiačka VI.A, sa stala víťazkou okresného kola súťaže Šaliansky
Maťko (III.kategória – žiaci 6.a 7.ročníka ) a postúpila do krajského kola, v ktorom
získala čestné uznanie.
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. V tomto
roku sa školského kola zúčastnilo
šestnásť recitátorov.
V obvodovom kole v Čadci nás
vzorne reprezentovali Sofia Gilániová a Jakub Kulla – obaja zo VI.A.
Jakubko obsadil vo svojej kategórii
(poézia II.kategória) 2. miesto
a postúpil do okresného kola,
ktoré však bolo pre šírenie koronavírusu zatiaľ odložené.
Našim recitátorom ĎAKUJEME a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!
Mgr. Iveta Kordeková
ZŠ-Ústredie

Bronzové šachistky
V Dome kultúry v Čadci sa v sobotu 29. februára 2020 konal šachový turnaj zo série GPX.
Zúčastnilo sa ho 43 mladých dumavých hlavičiek a, samozrejme, nechýbali ani tie naše čierňanské. Základnú školu
v Čiernom-Ústredí reprezentovalo 7 detí zo šachového krúžku: Lucia Vršková, Eliška Klegová – obe zo 7.A, Lukáš Klieštik –
5.A, Patrik Klega, Juraj Liščák – 3.A, Radko Pitek – 2.A a najmladšia Sonička Byrtusová z 1.A. Najlepšie sa darilo Lucke
Vrškovej, ktorá získala 5 bodov zo 7, čo jej prinieslo bronz v kategórii dievčat do 14 rokov a od striebra ju oddelilo len
pomocné hodnotenie. Za svoje cenné bodíky sa na bronzový stupeň víťazov postavila aj naša najmladšia súťažiaca
Sonička Byrtusová v kategórii dievčat do 8 rokov. Všetci predviedli bojovné výkony, za čo im patrí pochvala. Najbližšie sa
za turnajové šachovnice posadia naši šachisti na turnaji GPX v Žiline.
Ing. Slávka Jurčíková, šachový krúžok ZŠ-Ústredie
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KULTÚRA A ŠPORT
Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne
uskutočnené v mesiacoch január – október 2020
21. február
Tanečný večer
Slávnostné ukončenie kurzu spoločenských tancov a správania žiakov
8. ročníka zo ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec
Ešte pred pôstom v piatok 21. februára 2020 žiaci ôsmeho ročníka zo ZŠ s MŠ
Čierne-Vyšný koniec slávnostne ukončili trojmesačný kurz spoločenských
tancov a správania v sále Kultúrneho domu v Čiernom. Jedenásť tanečných
párov sa svojim pozvaným hosťom hneď v úvode predviedlo slávnostným
nástupom. Večer pokračoval tanečnou prehliadkou všetkých tancov, ktoré sa
žiaci počas kurzu naučili, a tanečnou súťažou. V kultúrnom programe vystúpila
hrou na klavíri Miriam Miková. Tanečný večer priniesol zábavu aj rodičom
a pozvaným hosťom, pre ktorých boli pripravené tanečné súťaže, rodičovský
tanec, zábavná tombola aj diskotéka. O finalistoch a víťazoch v tanečnej súťaži
rozhodovala porota v zložení Anna Plichtíková, Jana Tatarková, Peter Najdek
a Peter Moják.
Umiestnenie tanečných párov:
1. miesto: Klárka Kubicová, Adela Bestvinová
2. miesto: Lucia Martausová, Peter Krenžel
3. miesto: Simona Fonšová, Dávid Kubica
Vedúca kurzu: Alžbeta Bobulová
Podujatie pripravila: príspevková
organizácia TES Čierne
Verbálne podujatím sprevádzala:
Iveta Bobulová

23. február
Karneval pre malých i veľkých
Nedeľné popoludnie 23. februára 2020 patrilo v obci Čierne všetkým deťom
i dospelým, ktorí sa chceli na malú chvíľu preniesť do ríše rozprávok
a fantázie.
Vyše 120 masiek súťažilo v kategóriách deti materských škôl, ročníky 1. – 4.,
ročníky 5. – 9. a dospelí na tradičnom karnevale pre malých i veľkých v sále
Kultúrneho domu v Čiernom. Pred prehliadkou všetkých krásnych masiek
vystúpili so zmodernizovaným stvárnením rozprávky o Červenej čiapočke žiaci
5. ročníka ZŠ Čierne-Ústredie. No a potom to nastalo – promenády krásnych
a čarovných masiek. Prvá kategória bola tradične veľmi bohato zastúpená,
počtom masiek sa však nedala zahanbiť ani druhá kategória. Tretia bola
zastúpená mimoriadne veľmi striedmo – popcornom, dažďom a kozmonautom.
Raťafák Plachta, pani Jar, majiteľ Čiernej perly, babky sklerotičky, Viking, Nočná
pani, zápasníci sumo a Monsterovci zas tvorili kategóriu dospelých. Porota
vyberala desať naj masiek z každej kategórie. Bez odmeny neodišla žiadna
maska. Karneval pokračoval diskotékou pre deti a ich rodičov. Za pomoc pri zapisovaní všetkých masiek patrí
vďaka „Tamočkám“ – Adriane
a Michaele, tanečníkom a tanečníčkam, ktorí vábili deti aj rodičov do tanca – Petrovi, Vaneske,
Jessice, Jakubovi, Miške a Ele. Za
spoluprácu ďakujeme komisii kultúry, vzdelávania, mládeže, športu
a sociálnych vecí.
Ďakujeme sponzorom podujatia:
Jaroslav Majchrák, Magdaléna Beešová, Milan Jurga, Marcela Baroniaková, Lenka Gajdičiarová, Róbert Lučan, Petra Kubaňová, Jozef
Prívarčák, Andrea Majáková, Peter
Moják, Zuzana Gelačáková, Jozef
Bazger.

Studničky čistili vdovy,
verilo sa, že nikdy nevyschnú
ako ich slzy...
Každý slovenský chotár má svoju
studničku alebo prameň.
Podľa nich si dávali svoj pseudonym aj
umelci. Slovania studničky už odpradávna uctievali. Bol to zvyk z predkresťanského obdobia. Verili, že keď im
prinesú obetu, voda zo zázračného prameňa im prinavráti zdravie a zabezpečí
vlahu pre úrodu.
Studničku pod „kmpkami“ v Čiernom na
Vyšnom konci (kúsok nad železničnou
stanicou Čierne pri Čadci-zastávka)
pozná z domácich obyvateľov každý. Je
tu totižto odnepamäti. Štvorica domácich turistov a milovníkov prírody – Rudolf Jurga, Alojz Jurga, Stanislav Moják
a Anton Moják – sa rozhodla studničku
zveľadiť. Na jej úprave odpracovali vyše
100 hodín a zo svojich vlastných zdrojov
investovali a vybudovali prístupový
chodník, zabetónovali lavičku na sedenie, vyčistili prítok a odtok studničky či
vymurovali oporný múrik. Príďte sa
osviežiť, oddýchnuť, na chvíľu posedieť
k studničke pod „kmpkami“. Uvidíte
sami.
Veľká vďaka patrí spomínaným pánom.
Veľmi krásny počin.
Text, foto: Iveta Bobulová
obec Čierne

9. marec – 2. apríl
Krajinky, stále ste mi blízke

Podujatie pripravila: príspevková
organizácia TES Čierne.
Slovom sprevádzali: Anetka Kopásková a Iveta Bobulová
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9. marec – 2. apríl
Krajinky, stále ste mi blízke

a členov JDS v Čiernom boli z dôvodu
šírenia nebezpečného vírusu zrušené.

S týmto názvom si návštevníci mohli
prezrieť jubilejnú výstavu obrazov
Karola Budoša – člena neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri
KKS v Čadci v priestoroch volebnej
miestnosti Obecného úradu Čierne.

Všetky pripravované a plánované podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v mesiacoch apríl – október 2020 sa nekonali
z dôvodu celosvetovej nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti
s ochorením COVID 19 a vyhlásením
bezpečnostných opatrení našej vlády.

Organizátor: KKS v Čadci, obec Čierne,
PO TES Čierne
Pripravované tvorivé dielne pre žiakov
oboch základných škôl v našej obci

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
041/43 73 119.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke:
www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka –
predseda klubu, kontakt: 0915 183 410)
Vypracovala:
Iveta Bobulová, kultúrna pracovníčka
príspevkovej organizácie TES Čierne
Kontakt:
041/43 73 183, mobil: 0908 838 346,
email: bobulova.iveta@azet.sk

OBECNÁ KNIŽNICA V ČIENROM

„Čítanie všetkých dobrých kníh je ako rozhovor s najbystrejšími ľuďmi minulých storočí.“
René Descartes

René Descartes sa narodil v 16. storočí vo Francúzsku. Bol to filozof,
matematik, predstaviteľ racionalizmu, špeciálnovedný bádateľ. Hlboko
ovplyvnil celú novovekú vedu.
Časopisy, ktoré si môžete prečítať alebo vypožičať v našej knižnici: Fifík, Fľak,
Včielka, Kamarát, Kysuce, Marianne, Nový čas bývanie, Praktická žena Kreativ.

Knižný fond sa v priebehu celého
kalendárneho roka dopĺňa novými
titulmi pre deti aj dospelých. Nové
knihy v našej knižnici sú zverejnené
na stránkach našej obce.
Od januára 2020 sa vyberá poplatok za zápisné na rok 2020:
deti: 0,50 €
študenti a dôchodcovia: 1 €
dospelí: 1,50 €

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť
január – február
Výstava nových kníh pre deti
aj dospelých

20. február 2020
Exkurzia v Obecnej knižnici
v Čiernom

Exkurzia detí z 2. ročníka ZŠ s MŠ
Čierne-Vyšný koniec.
Program exkurzie:
- informácie o tom, ako zaobchádzať
s knihou v knižnici, o histórii knihy, ako
zistím, od ktorého roka je kniha v knižnici, koľko čitateľov si ju vypožičalo,
dôležitosť správneho ukladania kníh...,
- príprava na pasovanie do Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom, skúška nástupu, kultúrneho programu a aktu pasovania,
- prečítanie rozprávky od Ann Rocardovej Ježibaba Eulália: Tajomný recept.
V príbehu autorka spojila staré veci
s modernými a vtipne vyrozprávala príbeh o ježibabe Eulálii, lietajúcom vysávači, plechovom drakovi Dobrákovi,
neviditeľných červíkoch, chýbajúcej prísade do elixíru...,
- vedomostný test o prečítanej rozprávke,
- výroba záložiek do knihy,
- vyhodnotenie a oceňovanie sladkou
odmenou.
Počet detí: 19
Vyučujúci: Mgr. Ivana Jurgová
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MAREC - MESIAC KNIHY
Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre svojich
čitateľov na mesiac marec pestrú paletu podujatí, besied, exkurzií, výstav a aktivít pre
všetkých čitateľov aj širokú verejnosť.
Z dôvodu šírenia nebezpečného vírusu sa nekonali a
budú presunuté na iné termíny, o ktorých vás
budeme včas informovať.
Išlo o tieto podujatia:
-výstava starých pohľadníc a fotografií o Čiernom,
-výstavka najčítanejšej literatúry pre deti a dospelých,
-exkurzie pre deti z oboch materských a základných
škôl,
-nové knižné tituly spojené s výstavkou,
-prednáška Ako zlepšiť svoju pamäť a poznávacie
schopnosti s lektorkou Marcelou Šavelovou,
-pasovanie do Cechu správneho čitateľa Obecnej
knižnice v Čiernom žiakov druhých ročníkov oboch
základných škôl.

Všetky pripravované a plánované podujatia,
ktoré sa mali uskutočniť v mesiacoch apríl –
október 2020 sa nekonali z dôvodu celo-svetovej
nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 a vyhlásením bezpečnostných opatrení našej vlády.

Mnoho rodičov, detí aj spoluobčanov sa ma pýta, kedy budú
môcť prísť vrátiť alebo si vypožičať knihy.
Na základe mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
v školách bola prerušená aj prevádzka Obecnej knižnice
v Čiernom od 13. 3. 2020. Knižnica bola potom otvorená 12. 5.
2020 a bola otvorená až do konca augusta (v mesiaci máj 5-krát,
v mesiaci jún 2-krát, v mesiaci júl 6-krát, v mesiaci august 7-krát).
Vyhlásením núdzového stavu od 1. 10. 2020 je opäť nútená
zatvoriť svoje priestory.
Z tohto dôvodu plánujeme zmenu otváracích hodín Obecnej
knižnice v Čiernom tak, aby si čitatelia (deti aj dospelí) mohli prísť
vypožičať a vrátiť knihy a neohrozili bezpečnosť žiakov zo ZŠ
Čierne-Vyšný koniec.

VYHODNOTENIE TAJNIČIEK
Obecná knižnica v Čiernom pripravila pre žiakov
prvého aj druhého stupňa základných škôl
doplňovačku s tajničkou.
Tá síce bola pre vás pripravená na mesiac marec, ale
všetci vieme, čo nám zmarilo plány. Preto sme ju
presunuli na máj a jún 2020. Verím, že ste sa niečo
nové pri doplňovaní dozvedeli, niečo si zopakovali
aj sa pobavili. Tajničky so správnymi odpoveďami si
môžete pozrieť na stránke našej obce
www.obeccierne.sk.
Túto tradičnú vedomostnú súťaž Obecná knižnica
v Čiernom organizuje už od roku 2002. Výhercovia
boli odmenení vecnými odmenami, srdečne im
blahoželáme.
Boli to: Monika Svatoňová, Pavel Svatoň, Matúš
Hlúšek, Lucia Hlúšková, Alexandra Šoporová.

O zmene otváracích hodín budú včas informovaní
- žiaci v základných školách,
- verejnosť obecným rozhlasom, na obecnej stránke a v obecných
vitrínach.
Svojim čitateľom prajem veľa krásnych chvíľ s knihou a veľa optimizmu.
Vaša knihovníčka

Vypracovala:
Iveta Bobulová, knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom
Kontakt:
041/ 43 73 183
email: bobulova.iveta@azet.sk

DET ST VO
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Kde je domov môj,
kde je moja otčina?
Kde je hlások tvoj
a láska matkina?

Kde je tá chalúpka malebná
a ten pocit neba,
keď rozbila som kolená
a fúkať ich bolo treba.

Kde sú tie roky čarovné
a prečo toľké básne?
Veď nič nebolo márne
len mamine vrásky vlastne.

Kde je ten lesík voňavý,
kde mi je sestra,brat?
Kde je ten čas bývalý,
keď chceli sme sa len hrať?

Kde sú tie časy radosti
a rozžiarené detské očká,
keď našli sme sladkosti
a mali ich plné vrecká.

Uchovaj v sebe všetky obrázky
a raz,keď deti majú otázky,
prídu opäť pocity radosti
ako vtedy,keď našli sme sladkosti.

Kde sú tie hračky plastové,
kde je ten hrad z piesku?
Kde sú tie roky naivné,
že všetko je ako na obrázku.

Kde sú tie časy rodinné,
keď rodičov deti sme boli?
Keď pravidlá boli odporné
a za slobodu by všetko sme dali

Renáta Softič
rod. Čučová
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ČIERŇANSKÝ TURNAJ
V MARIÁŠI 2019
V sobotu 28. 12. 2019 sa v Čiernom
v Šport klube konal 3. ročník Čierňanského turnaja v mariáši.
Turnaja sa celkovo zúčastnilo 12 kvalitných hráčov mariáša z obce Čierne.
Hrali sa štyri kolá, z toho dve kolá sa hral
klasický „mariáš do sto“ a dve kolá sa
hral ostrejší „mariáš nad sto – pod sto“.
Turnaj ovládol celkový víťaz Pavol
Mariňák, ktorý vyhral obidva druhy
mariáša. Prekvapením turnaja sa stal
Igor Pastva, ktorý s vyrovnanými výkonmi vo všetkých kolách skončil celkovo na 2. mieste.
Víťazi jednotlivých druhov mariáša, ako
aj prví šiesti celkového poradia boli
odmenení hodnotnými cenami a diplomami. O tom, že mariáš sa dá hrať v každom veku, svedčí skutočnosť, že turnaja
sa zúčastnil aj 88-ročný hráč Rudolf
Bulava, ktorý bol najstarším účastníkom
(celkovo skončil na 7. mieste).
Turnaj bol dobre organizačne a logisticky zabezpečený a hral sa v peknej
vianočnej atmosfére. Uvedené podujatie bolo taktiež venované spomienke
na Miroslava Kopaska st., ktorému hráči
na úvod vzdali minútu ticha. Miro bol
víťazom 1. ročníka turnaja v mariáši,
konaného v roku 2018.
Poďakovanie za úspešný 3. ročník patrí
ako organizátorom – Ing. Jaroslavovi
Budošovi, Ing. Milanovi Najdekovi a Vla-

dimírovi Rešetkovi, tak i sponzorom –
Miroslavovi Kopaskovi ml., Robovi Lučanovi a Ing. Petrovi Staňovi za ceny pre
víťazov.
Ďakujeme všetkým zúčastneným hráčom a veríme, že 4. ročníka Čierňanského turnaja v mariáši 2020 (27. 12. 2020)
sa zúčastnia ďalší hráči bez rozdielu
veku a pohlavia.
Mariáš je najrozšírenejšia kartová hra
nielen na Slovensku, ale i v Európe.
V priebehu roka sa na Slovensku koná
obrovské množstvo turnajov organizovaných Slovenským mariášovým zväzom, ale i miestnymi či okresnými mariášovými klubmi, združeniami a pod.
Výsledky turnaja 2019:
1. – 2. kolo „mariáša do sto“:
1. miesto: Pavol Mariňák

V dňoch od 6. 2. do 9. 2. sa naša domáca
otužilecká skupina Čierne wydry
z Trojmezí zúčastnila na celosvetovom zraze otužilcov, ktorý niesol názov Mędzygalaktyczny zlot
morsow.

užívali plnými dúškami.
Naše „wydry“ sa v nedeľu spolu so šesťtisícovým davom podieľali na vytvorení
nového svetového rekordu v počte
otužilcov na jednom mieste. Na pravé
poludnie všetci spolu vykročili do chladných vôd Baltského mora.
Okrem otužovania sa „wydry“ podieľali
aj na štvordňovom sprievodnom programe.

Hosťujúce poľské mesto Mielno učarovalo Čierňanom hneď v prvých minútach
zájazdu. Neodmysliteľný slaný morský
vzduch, šum mora či škriekanie čajok si

Goralskú kultúru nášho Trojmedzia reprezentovali spolu Peter Staňo, Vlasta
Mudríková, Jozef Šulgan, Jiří Erlebach
a Gorole z Mostoch. Spolu zožali niekoľ-

ČIERNE WYDRY
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2. miesto: Vladimír Rešetka
3. miesto: Igor Pastva
3. – 4. kolo „mariáša nad sto – pod sto“:
1. miesto: Pavol Mariňák
2. miesto: Jaroslav Budoš
3. miesto: Igor Pastva
Celkové poradie:
1. miesto: Pavol Mariňák
2. miesto: Igor Pastva
3. miesto: Vladimír Rešetka
4. miesto: Jaroslav Budoš
5. miesto: Anton Ďurkáč
6. miesto: Pavol Majerčík
Tešíme sa na ďalší ročník Čierňanského
turnaja v mariáši.
Za fanúšikov a hráčov mariášu
Ing. Milan Najdek

ko obrovských potleskov a úspechov.
Vystúpeniam sa tešili predovšetkým
zástupcovia členských štátov V4, s ktorými naši Čierňania strávili množstvo
príjemných chvíľ a rozhovorov.
Celá skupina Čierne wydry z Trojmezí sa
chce týmto poďakovať manželom Petrovi a Monike Staňovcom, ktorí prišli
s nápadom založiť otužilecký klub. Bez
ich úsilia a nápadov by sa na Čiernom začalo aktívne otužovať len veľmi ťažko.
Zároveň pozývajú všetkých na spoločné
studené ponory v Čiernom!
Jozef Šulgan
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
MANŽELSTVO UZATVORILI:
V obci:
Pavol Heglas – Lucia Dobdová, Ing. Pavol Hudák – Ing. Adela Korduliaková, Andrej Bukovan –
Monika Fonšová, Róbert Gavlák – Mgr. Katarína Stráňavová, Igor Mitrenga – Jana Vojčiniaková,
Ing. Ondrej Tatarka – Miriam Klieštiková, Martin Budoš – Veronika Mlíchová, Enson Plasa – Ivana
Papíková, Miloš Marko – Kludia Čanecká, MUDr. Matúš Sloviak – MDDr. Emília Malíková, Vladislav
Jurčík – Nikola Chovanová
Mimo obce:
Milan Holešťák – Monika Jurgová, Jozef Najdek – Mgr. Zuzana Jurgová, Ivan Flóro – Zuzana
Čanecká, Michal Hauskrecht – Mgr. Kristína Stašová, Martin Kunáš – Mária Chlebcová, Ing. Peter
Fischer – Ing. Katarína Štetiarová, Marián Cerchlan – Bc. Martina Murčová, Antonín Caufal – Eliška
Fonšová, Daniel Cyprich – Veronika Michalíková

PRIŠLI NA SVET:
Karolína Kubicová, Klaudia Kucharčíková, Rebeka Klieštiková, Ondrej Brisuda, Rebeka
Cyprichová, Damián Jašurek, Marián Kováč, Samuel Tatarka, Teo Tremboš, Marco Attanasio, Zoe
Attanasio, Marek Švancár, Natália Mikulová, Karolína Rebrošová, Andrei Maxim Panicerschi,
Klára Michalíková, Maxim Privarčák, Peter Pšenica, Dominika Mojáková, Mathias Slicho, Adela
Kromková, Viktor Krenželák, Richard Milo, Jakub Jamečný, Marek Krkoška, Lucia Škutová, Agáta
Maslíková, Emma Fikoczková, Olívia Budošová, Sofia Kubalíková, Mia Viktória Miklušáková, Stela
Stráňavová, Dominika Polačková, Olívia Poloková, Dario Rea, Isabell Vivien Unzeitigová, Filip
Grochal

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
Jozef Kubica, Jaroslav Urbánek, Verona Gomolová, Michal Časnocha, František Michalik,
Ferdinand Petrák, Anna Gomolová, Emilia Gulčíková, Jaroslav Michnáč, Mária Házyová, Martin
Jaššo, Anton Kyris, Marta Jašurková, Emil Šustek, Anna Padyšáková, Jozef Tvardoš, Anton
Krenželák, Anna Priečková, Ján Štefánik, Agnesa Konôpková, Rozalia Krenželáková, Ladislav
Štetiar, Alojz Matys, Agnesa Putyrová, Janka Švancarová, Ľubomír Padyšák, Anna Lušňáková,
Mária Vyšlanová, Alojz Kubica, Pavel Haratyk, Milan Stráňava
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INFORMAČNÝ KALEIDOSKOP
PRÁVNE RADY
Pre koho je predovšetkým určený
inštitút osobného bankrotu?

2. Vyrovnanie pozemku s viacerými
vlastníkmi

Dlžníkom môže byť výlučne fyzická
osoba – nepodnikateľ, ktorého dlhy prevyšujú aktuálnu hodnotu jeho majetku
a aj napriek vynaloženému úsiliu sa dlhy
nedarí splácať.

Veľmi zaujímavou a aktuálnou témou
v poslednej dobe sú pozemky a problémy s ich vyrovnaním, obzvlášť ak má
pozemok viacerých vlastníkov. Poznáme dva druhy vlastníkov, a to známi
alebo neznámi. Pri známych vlastníkoch
je proces vyrovnania o niečo jednoduchší, a to z hľadiska, že dotyčná osoba buď
žije a následne je jednoduchšie sa s ňou
kontaktovať a dohodnúť na prípadnom
predaji alebo odkúpení na základe nadobúdacej zmluvy (kúpna zmluva,
darovacia zmluva, notárska zápisnica
a pod.), alebo nežije, no má určitých
právnych nástupcov, teda dedičov. Je
potrebné dodať, že vlastníci pozemku
majú medzi sebou navzájom predkupné
právo. To znamená, že ak niektorý
vlastník plánuje nehnuteľnosť predať/kúpiť, musí ju v prvom rade ponúknuť ostatným vlastníkom a až po ich
odmietnutí ju môže ponúknuť tretej
osobe. Proces vyrovnania s neznámymi
vlastníkmi má nasledovný priebeh.
V prvom rade tieto osoby bývajú zaznačené na liste vlastníctva iba menom
a priezviskom bez ďalších identifikačných údajov (dátum narodenia a trvalý
pobyt) ako pri bežnom vlastníkovi a sú
zastúpené Slovenským pozemkovým
fondom. Z takto zapísaných údajov ďalej
nie je možné osobu bližšie identifikovať.
Ak na liste vlastníctva figurujete ako
jediný známy vlastník popri ďalších
neznámych, môžete sa prostredníctvom žaloby obrátiť na súd. Žaloba musí
spĺňať niekoľko náležitostí, ktorými sú:
označenie všetkých neznámych vlastníkov; ich podiely na nehnuteľnosti; označenie dôvodov, pre ktoré požadujete
zrušenie a vyrovnanie podielového spoluvlastníctva; stanovenie reálnej ceny,
za ktorú ste ochotný predmetnú nehnuteľnosť odkúpiť. Následne je potrebné
vyžiadať si potvrdenie o neznámych
vlastníkoch, ktoré vydáva príslušná
obec. Neznámych vlastníkov bude zastupovať Slovenský pozemkový fond,
ktorému v prípade rozhodnutia súdu vo
váš prospech musíte vyplatiť za podiely
ostatných vlastníkov vopred vypočítanú
sumu.

Mohla by nastať situácia, že by sa
dlžník sám úmyselne priviedol k osobnému bankrotu, aby sa vyhol plneniu
svojich záväzkov voči veriteľom?

1. Osobný bankrot
Na úvod treba uviesť, že kritériá na
povolenie osobného bankrotu sú veľmi
prísne a nie každý ich spĺňa. Aby vôbec
mohol byť proces osobného bankrotu
začatý, musia byť splnené zákonom
stanovené podmienky, a to: 1. Dlžník
musí poukázať sumu 663,88 € na účet
súdu, ktorá slúži na pokrytie preddavku
za odmenu a výdavky predbežného
správcu v konkurznom konaní. 2. Dlžník
musí byť v úpadku, čo znamená, že je
platobne neschopný. To znamená
neschopnosť plniť 30 dní po lehote
splatnosti aspoň dva peňažné záväzky
dvom rozdielnym veriteľom. 3. Poslednou podmienkou je, že výška majetku
dlžníka musí dosahovať hodnotu najmenej 1 659,70 €. Ak by majetok
nedosiahol túto hodnotu, súd je povinný konkurzné konanie pre nedostatok
majetku zastaviť. Ako žiadateľ osobného bankrotu musíte okrem vyššie
spomenutých predpokladov splniť aj
podmienku subjektívneho charakteru,
a to takú, že treba preukázať poctivý
zámer. V praxi to znamená, že musíte
mať úprimnú snahu o vyriešenie svojej
situácie a zbavenie sa dlhov bez toho,
aby ste robili obštrukcie pri uspokojovaní svojich veriteľov. Okrem toho
musíte poskytnúť maximálnu potrebnú
súčinnosť, preukázať snahu nájsť si
zamestnanie alebo zabezpečiť si iný
zdroj príjmov a dokázať, že máte riadny
záujem o opätovné zaradenie sa do
spoločnosti. K vyhláseniu osobného
bankrotu treba priložiť aj nasledujúce
dokumenty: zoznam majetku, zoznam
spriaznených osôb, zoznam majetku
väčšej hodnoty vlastneného v posledných troch rokoch, životopis, vyhlásenie
o platobnej neschopnosti a doklad o vedení exekučného konania, nie však
starší ako 30 dní.
ČAS - ČIERŇANSKÝ OBČASNÍK

Rozhodujúcou skutočnosťou je fakt, že
takýto proces nie je krátkodobá záležitosť, ale 3,5-ročný proces, počas ktorého musí dlžník spĺňať prísne podmienky. Ak by tieto nespĺňal, následkom by
bola strata vlastného majetku, ktorý je
speňažený prostredníctvom správcu
konkurznej podstaty už na začiatku
celého konania o oddlžení. Navyše by sa
nezbavil svojich dlhov, ktoré by boli
naďalej vymožiteľné. Avšak právna
úprava ráta aj s takouto možnosťou,
a preto dbá aj na záujmy veriteľov, aby
nedošlo k ich znevýhodneniu. Samotný
systém nastavenia podmienok je sám
o sebe akousi zárukou a garanciou, že
veritelia nebudú ukrátení o svoje práva.
Napríklad ak by sa chcel dlžník vedome
vyhnúť plateniu dlhov a týmto by začal
prevádzať svoj majetok na iné osoby,
zväčša osoby v príbuzenskom vzťahu
ako manžel či deti, so zámerom cielene
ho vyňať z majetku, ktorý by podliehal
speňažovaniu v konkurznom konaní,
išlo by o odporovateľný právny úkon
a bol by vyhlásený za neplatný.
Výhody
Ak sa človek dostane do finančnej tiesne, vyhlásenie osobného bankrotu je
jediným možným riešením zbavenia sa
dlhov z dlhodobého hľadiska, ktoré naša právna úprava povoľuje. Dokonca len
pomocou tohto inštitútu sa možno svojich finančných záväzkov zbaviť úplne.
Existujú možnosti, ktoré môžu pomôcť
riešiť momentálnu insolvenciu, no majú
iba krátkodobý charakter. Sú nimi napríklad vykrytie dlhu pomocou čerpania úveru, takzvané refinancovanie. Aj
keď dlžník splatí jeden dlh, v konečnom
dôsledku sa ho nezbavil, pretože sa
preniesol do podoby samotného úveru
a navyše je povinný platiť úrok. Ďalšou
alternatívou je dohoda s veriteľom na
splátkovom kalendári. Zásadná podmienka, ktorá sa pri takejto dohode
uplatňuje, je tá, že v prípade, ak by
dlžník neuhradil čo i len jednu splátku,
môže byť celý záväzok postúpený na
vymáhanie exekútorovi, s čím rastú aj
celkové náklady konečnej sumy, ktorú
bude potrebné vyplatiť.

JUDr. Peter Strapáč, PhD.
advokát
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INFORMAČNÝ KALEIDOSKOP
SPRÁVA O ČINNOSTI ZO – JDS ČIERNE ZA ROK 2019
Rok 2019 je za nami, hodnotíme
dosiahnuté výsledky práce vrátane
hospodárenia.
ZO k 31. 12. 2019 mala 110 členov, je to
zároveň i najväčšia organizácia v obci.
Činnosť ZO JDS koordinuje 11-členný
výbor a 3-členná revízna komisia, ktorá
pravidelne mesačne zasadá, prejednáva
úlohy a program na nasledujúci mesiac.
S úlohami a akciami OV JDS v Čadci, ktoré pre našu ZO vyplývajú, nás oboznamoval predseda Rudolf Benčík a v zastúpení A. Pohančeníková. Činnosť ZO
počas roka 2019 bola pestrá. Pre svojich
členov zabezpečujeme zájazdy, pobyty
v kúpeľných zariadeniach, návštevu
divadelných predstavení, kultúrnych
vystúpení, výstavy, rôzne prednášky
a iné spoločné podujatia. Hlavným cieľom našej činnosti je obohatiť život
seniorov.
Svoju prácu sme začínali v januári zasadaním výboru, vypracovali sme plán
práce a organizačné úlohy na VČS, ktorá
bola 5. 2. 2019 v sále KD v Čiernom za
účasti vzácnych hostí, predsedníčky OV
JDS Margity Ďurišovej a starostu obce
Čierne Pavla Gomolu. Zasadanie VČS sa
riadilo vopred schváleným programom.
Uplynulé obdobie sme bilancovali správou o činnosti, hospodárení a správou
revíznej komisie. Predložený bol plán
aktivít na rok 2019 na schválenie a doplnenie. Starosta obce vo svojom príhovore pozdravil prítomných, zaželal
veľa zdravia, poďakoval z bohatú činnosť a spoluprácu. Hosť Margita Ďurišová tiež prítomným popriala dobré
zdravie a vyslovila vďaku predsedovi
Rudolfovi Benčíkovi a celému výboru za
pestrú činnosť v ZO a aktívnym členom,
ktorí sa zapájajú do rôznych podujatí,
a zároveň odovzdala členom ďakovné
listy a vyznamenania. V marci sa konala
členská schôdza pri príležitosti MDŽ,
kde sa prihovoril ženám predseda
Rudolf Benčík. Veselé fašiangové obdobie sme spestrili maskami, ktoré nás
rozveselili. Muzikanti prispeli k dobrej
nálade, ktorá ovládla všetkých prítomných. Počas roka, ale hlavne v zimných
a jesenných mesiacoch, 75 členiek ZO
navštívilo historickú budovu SND v Bratislave a videlo všetky ponúkané žánre
divadelného predstavenia – činohru,
operu, balet – a spolu s prítomnými
prežívali krásne vystúpenie účinkujúcich, ktoré v nich zanechalo hlboký
umelecký zážitok. Rozšírenie našich
vedomostí nadobúdame vzdelaním
rôznych prednášok, kurzov, čítaním
kníh, odborných časopisov, encyklopédií i univerzitou 3. veku. Už tradične
v mesiaci marci spoločne navštevujeme
Obecnú knižnicu v Čiernom, vypočujeme si dohodnutú prednášku, pozrieme výstavu, vymeníme knihy a poroz20

právame sa pri káve. Adventný čas sme
využili opäť spoločnou návštevou knižnice a pozreli sme si vianočnú výstavu,
kde sme strávili príjemné dopoludnie.
Naša zem má tiež sviatok, ktorý si každoročne pripomíname 22. 4. Avšak
v našej obci občania a členovia ZO JDS
nečakali na tento deň, ale už 6. 4. sme
boli v teréne po celej obci s vrecami
v rukách a zbierali všetko, čo do prírody,
na verejné priestranstvá, okolie rieky
a potokov nepatrí. Boli sme zhrození, čo
všetko tam bolo a koľko toho bolo.
Vďaka patrí všetkým, ktorým záleží na
svojom okolí a neváhajú priložiť ruku
k dielu, aby naše životné prostredie
bolo čistejšie, krajšie, aby sme sa v ňom
cítili príjemne. I cez leto sa robia menšie
brigády na verejných priestranstvách,
v okolí kostolov, hlavne keď prichádzajú
hody. Väčší počet členov ZO JDS sa opäť
schádza v októbri na Stašovom a Kubínovom cintoríne, čistia chodníky, dom
smútku, parkovací priestor, upravujú
terén. Na brigáde sa členovia ZO zúčastnili 5-krát v počte 28 členov.
Ľudová pieseň patrí k najkrajšiemu, čo
sa nám zachovalo z minulosti ľudu, čo
nám hovorí o jeho živote v predchádzajúcich rokoch. Hudba a spev otvárajú
srdcia, spájajú ľudí, pri nich zabúdame
na vek a choroby. Seniori z Kysúc sa
stretávajú v máji každý rok na inom
mieste v hojnom počte pri hudbe a speve. Koná sa okresná prehliadka speváckych a folklórnych súborov s názvom
Znie pieseň naša, na ktorej sa vždy
zúčastňuje ZO JDS i naša hudobnospevácka skupina Čierňanskí seniori
s vedúcim G. Gomolom a účinkujúcimi
A. Stašom, M. Michnicom, V. Kubicovou,
B. Martiniakovou, M. Zákuciovou, V. Čarneckou, O. Gettinovou a Š. Zvercovou.
Vystupujú v pekných „čorňanských krojach“, nezabúdajú tiež na „čorňanské
pešničky“ a šírenie krásnych tradícií.
Začiatkom septembra bola Čadca plná
hudby, spevu, tanca, ľudových krojov,
zábavy a radosti. Konal sa už 3. ročník
Festivalu seniorov Kysúc s názvom
Pesničky veselé radi zaspievame. Zo ZO
JDS vystupovala hudobno-spevácka
skupina Čierňanskí seniori. Na pódiu
zaspievali pekné ľudové piesne tiež
i v nárečovom podaní, za čo boli odmenení veľkým potleskom. Priniesli si
ďakovný list a malé darčeky. Dobré
športové výkony v ZO podávajú i naši
dlhoroční športovci. Úspešný bol deň
28. máj na OŠH v Čadci pre športovkyne
K. Cyprichovú, ktorá získala za hod
váľkom 2. miesto a za vrh guľou 1. miesto. V. Čarnecká získala za beh na 100 m
2. miesto. Pretekov za zúčastnili
E. Širancová, A. Fonšová, Š. Zvercová,
M. Benková, M. Hlubíková a A. Pohančeníková. Na krajských športových hrách
v Bytči nás reprezentovali členky
M. Benková a K. Cyprichová, ktorá

získala za vrh guľou a hod váľkom
1. miesto. Športovcom prajeme veľa
zdravia a športových úspechov.
Ako seniori si voľné chvíle vypĺňame
spoločným posedením, vychádzkami do
prírody, kde chodíme kvôli relaxu,
doplneniu energie na naše vnúčatá,
a popri tom využívame čas aj zberom
liečivých rastlín a lesných plodov. Zdravie posilňujeme cvičením, plávaním,
turistikou, v zime i na lyžiach a bežkách.
Ešte stále sa veľa našich členov pre
potešenie venuje svojim poliam, záhradám, kde pestujú zemiaky, zeleninu,
ovocné stromy, bylinky, kvety, udržujú
poriadok v okolí domova. Tiež radi
relaxujeme v termálnej vode. Pre členov
organizujeme 1-dňové kúpanie. Vlakom
21 členov cestovalo do Rajeckých
Teplíc. Kúpanie v Oraviciach sme spojili
s nákupom v Jablonke v Poľsku, ktorého
sa zúčastnilo 46 členov. Na regeneráciu
nášho zdravia okrem iného využívame
možnosti platených kúpeľných zariadení, s ktorými má JDS podpísanú zmluvu, sú to rekreačno-liečebné, relaxačné
pobyty a kúpeľné pobyty s dotáciou, čo
využili i naši členovia, najčastejšie Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice,
Dudince, Nimnica, Piešťany či T. Lomnica. Príjemné popoludnie v prírode sme
v júli strávili na Vyšnom konci v bývalom
areáli Kačky pri chutnom guľáši, ktorý
nám pripravili členovia Poľovníckeho
združenia v Čiernom. Veľká vďaka patrí
tým, ktorí venovali svoj čas pri varení
guľáša, už teraz sa tešíme na ďalší.
O dobrú náladu sa postarali naši veselí
muzikanti.
Členovia ZO žijú i napriek svojmu veku
aktívnym spoločenským životom v obci,
zapájame sa a zúčastňujeme sa rôznych
obecných, cirkevných a kultúrno-spoločenských akcií, z ktorých spomeniem
napr. Vianočné ozveny, kde vystupujú
i naši členovia vo FS Ozvena; divadelné
predstavenia, ktoré sa konajú v sále KD
Čierne a Čadci; stavanie „mája“ na Trojmedzí; oslava Dňa matiek; akcia Vitaj
leto, kde účinkovala i naša hudobná
skupina; športové a futbalové turnaje;
hodové slávnostné sv. omše na Nižnom
a Vyšnom konci; medzinárodná sv. omša
na Trojmedzí, kde v kultúrnom programe vystupujú členovia ZO, ženy sú
v „čorňanských krojach“, a tak dodržiavajú tradície ľudovej kultúry; vianočné
trhy, na ktorých vystupovala naša hudobná skupina, členky ZO sa tiež podieľali na predaji svojich výrobkov
a občerstvenia pre prítomných atď.
Aktivity vyvíjame i v októbri – Mesiaci
úcty k starším. Človek je krásny nielen
vtedy, keď má ešte pružnú chôdzu.
Človek je krásny podľa múdrosti, ktorá
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sa mu zračí v oku, podľa vrások a bielych
vlasov. Október je mesiac jesene a v živote človeka sa zvykne hovoriť o jeseni
života. Slávnostná členská schôdza sa
uskutočnila v októbri v sále DK v Čiernom s kultúrnym programom a peknou
výstavou „Z truhlíc našich materí“. Bolo
čo obdivovať a na čo spomínať, niektorí
mladší si vypočuli prednášku o názvoch
oblečenia a šatiek, ktoré sme s údivom
prezerali. Pri dobrom občerstvení
a skvelej hudbe sme spoločne strávili
pekné popoludnie.
Medzinárodný deň vojnových veteránov si pripomíname 11. 11. o 11.11 hod.
za rozozvučania zvonov farského kostola pri pamätníku na 1. svetovú vojnu
krátkou modlitbou, prosbou a dôstojnou spomienkou na padlých vojakov
v dvoch svetových vojnách a rôznych
ozbrojených konfliktoch. Pri zažatých
sviecach spomíname na tých, ktorí
položili svoje životy za našu slobodu.
Členovia ZO sa pietneho aktu zúčastnili
vo veľkom počte. Vo vyzdobenej sále
s vianočným stromčekom v KD Čierne
sme 12. 12. slávnostnou členskou
schôdzou ukončili rok 2019. Schôdzu
zahájil srdečným privítaním prítomných
predseda ZO Rudolf Benčík. Po kultúrnom programe sa opäť ujal slova,
v krátkosti spomenul našu činnosť počas roka, poďakoval všetkým ochotným
členom a vyzdvihol, že i keď zdravie už
tak neslúži, ako by malo, členovia sa
zapájajú do rôznych akcií, či už ide
o kultúrno-spoločenské, ale hlavne brigádnické akcie. Zaželal pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov
v kruhu svojich blízkych a tiež veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania
do nového roka 2020. Našim jubilantom, ktorí sa počas roka dožili okrúhlych
narodenín od 60 – 80 rokov, srdečne
zablahoželal a odovzdal ružu. Sálou sa
vznášala príjemná predvianočná nálada.
Čas si našli i vianočné koledy. Posedenie
členov sa ukončilo vo večerných hodinách vzájomným želaním k vianočným
sviatkom a novému roku.
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Posledná akcia, na ktorej sa aktívne
podieľame, je Silvester. Po ďakovnej sv.
omši v Kostole sv. Ignáca v Čiernom sa
v areáli oddychovej zóny stretli členovia
ZO JDS, aby spoločne so všetkými ľuďmi
dobrej vôle strávili posledný deň v roku.
Vianočná výzdoba, praskajúci oheň,
občerstvenie, kultúrny program, k tomu
skvelí muzikanti Čierňanskí senori naladili tú správnu silvestrovskú atmosféru, až roztancovali prítomných. Nadšení ľudia prichádzali jeden k druhému
s gratuláciou, boli sme ako jedna veľká
rodina. Večerný silvestrovský ohňostroj
rozžiaril očká hlavne deťom, ale i dospelým. Starý rok sme ukončili spevom,
dobrou náladou a srdečným blahoželaním do nového roka. Pomalým lúčením sme sa rozchádzali domov. Poďakovanie patrí 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 v zdraví. To Boh daj.
Pri hodnotení našej činnosti chceme poďakovať poslancom OZ za schválený
finančný príspevok, ktorý sme využili na
kultúrno-športové a spoločenské aktivity. Srdečne ďakujeme starostovi obce
Pavlovi Gomolovi za dobrú spoluprácu,
pozornosť a prejavenú úctu k nám seniorom. Sme mu za to vďační. Vďaka
patrí i vedúcemu TES Petrovi Putyrovi
a zamestnancom. Veľké poďakovanie
patrí tiež predsedníčke OV JDS v Čadci
Margite Ďurišovej, ktorá nás informuje
predovšetkým o pobytoch v kúpeľných
zariadeniach, nech dobrá spolupráca
trvá i naďalej. Nesmierne si vážime
a srdečne ďakujeme za finančnú a inú
podporu všetkým sponzorom, ktorí
nám výrazne napomáhajú napĺňať naše
ciele, a tými sú: MUDr. Alojz Širanec,
Milan Jurga, Ján Benko, Igor Pastva,
členovia Poľovníckeho združenia v Čiernom. Pevne veríme, že aj v budúcnosti
bude pokračovať vzájomná spolupráca.
Milé a srdečné poďakovanie patrí pred-

sedovi ZO JDS Čierne Rudolfovi Benčíkovi za úspešné vedenie organizácie.
Vďaka patrí A. Pohančeníkovej za zabezpečenie kultúrnych, divadelných a iných
akcií v priebehu roka. Tiež i V. Čarneckej,
ktorá počas celého roka naše stretnutie
obohacuje peknými básňami, E. Širancovej za dôkladné vedenie hospodárskej
agendy, A. Fonšovej za domáce zákusky.
Veľká vďaka patrí hudobnej skupine
G. Gomolu v zložení A. Staš, P. Stráňava,
M. Hurík, M. Capek, ktorá rozdáva
veselú náladu na našich stretnutiach,
a zároveň i hudobno-speváckej skupine
Čierňanskí seniori. Poďakovanie patrí
všetkým členkám ZO, šikovným kuchárkam za výborné domáce koláče a iné
pochúťky, ktoré počas celého roka pripravujú na všetky stretnutia. Veľká
vďaka patrí členom, ktorí úspešne reprezentujú ZO, ako aj obec na rôznych
kultúrnych, speváckych a športových
súťažiach a prispeli k obohateniu činnosti našej organizácie. Vďaka aj členom
výboru za aktívnu prácu. Nakoniec
chcem poďakovať všetkým členom ZO
JDS, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o činnosť v našej organizácii, aby
sme sa i naďalej stretávali v hojnom
počte, v láske a úcte.
Činnosť ZO JDS je ukážkou, ako sa seniori výrazne podieľajú na bohatej
a zmysluplnej činnosti občanov v kultúrnošportovom uplatnení, upevňovaní
medzigeneračných vzťahov aj v rozvoji
družobnej cezhraničnej spolupráce.
Želáme si, aby nás činnosť napĺňala
radosťou, aby nám zdravie umožnilo
aktivity obohacovať a rozširovať. Nech
je naše spoločné úsilie odmenené
uznaním a nech nás neopúšťa ani sila,
vôľa, pozitívna energia či obyčajná
radosť zo života.
... a čas plynie, neuveriteľne sa náhli, ale
človek má stále možnosť napĺňať svoje
dni zmysluplnou činnosťou.
Viera Čarnecká
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