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Slovo má starosta obce
Projekty, ktoré sa realizujú
Modernizácia verejného osvetlenia
Od vstupu do obce, t. j. od Budoši po obecný úrad boli do zeme zabudované nové rozvody pre verejné osvetlenie a kamerový systém.
Osadili sa nové stĺpy elektrického osvetlenia so svietidlami. Popod hlavnú cestu sa vykonali pretlaky pre napojenie rodinných domov
na nízkonapäťovú elektrickú sieť, pretože pôvodné betónové stĺpy, z ktorých tieto domy boli napojené, sa postupne odstránia. Vznikne
tak krajší pohľad na krajinu v tejto časti obce. V budúcom roku na tento projekt nadviaže ,,Revitalizácia centrálnej zóny obce“,
v rámci ktorého bude od obecného úradu po objekt materskej školy nahradené i terajšie verejné osvetlenie novým, esteticky krajším.
Káble NN napätia a verejného osvetlenia sa zabudujú do zeme a betónové stĺpy sa odstránia. Začnú sa budovať chodníky a popri moste cez rieku sa vybuduje nová lávka. Obec na tento účel získala grant z EÚ a v súčasnej dobe prebieha výberové konanie na dodávateľa stavebných prác. Celý výberový proces by mal byť ukončený na jar budúceho roku, aby následne mohli začať práce.
Sihla – výstavba rodinných domov
Toto územie je vybavené inžinierskymi sieťami: vodovod, NN napätie s novou trafostanicou, položené káble pre verejné osvetlenie,
potrubné rozvody pre odvod dažďovej vody, potrubie pre splaškovú kanalizáciu a je vybudovaná i prístupová cesta, ktorej teleso bolo
navezené štrkmi, kamenivom a drobným stavebným materiálom. Sme radi, že v tejto lokalite sa už začali budovať prvé rodinné domy.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Po dokončení splaškovej kanalizácie sme plošne na území celej obce urobili veľký počet prístupových ciest. V budúcom roku po získaní ďalších finančných prostriedkov chceme zrekonštruovať cesty do Najdkov, Romancov, Slivkov, ku vodárni a do Vorkov, taktiež
je nutné opraviť niektoré cesty na Zagrúní a na Čerchli. Oprava ciest bude jednou z hlavných priorít pre budúci rok.
Cesta stredom dediny 01156 a cesta z Vyšného konca na Zagrúnie
Obec získala ešte na začiatku tohto roka finančný grant z EÚ. Všetky zmluvy medzi obcou a príslušnými orgánmi (štátna správa
a jednotlivé ministerstvá) sú podpísané a schválené. Súčasťou tohto celého procesu je aj časovo náročné výberové konanie na dodávateľa týchto stavebných prác. Do súťaže sa prihlásilo deväť firiem. Keďže každá ponuka sa musí podrobne analyzovať a vyhodnocovať
a následne to kontroluje Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, celý tento proces sa nám
časovo presunul až na neskorú jeseň. Pôvodne sme realizáciu týchto prác plánovali na leto. Preto chcem požiadať občanov
o ústretovosť. Celková dĺžka týchto dvoch ciest je 6 600 m. Keďže sú doplnené v určitých častiach chodníkmi a odvodňovacími
žľabmi, tak sa ich realizáciou zvýši bezpečnosť chodcov a skvalitní život občanov bývajúcich v ich blízkosti. Je možné, že ich budeme
musieť na určitých miestach doplniť o spomaľovacie prahy, ak to bude nevyhnutné.
Základná škola Čierne – Ústredie
Nová budova – počas letných prázdnin sa realizovali tieto práce:
- celková rekonštrukcia elektroinštalácie,
- nové osvetlenie v učebniach a na chodbách,
- výmena rozvádzačov a istiacich prvkov,
- výmena vykurovacích telies a rozvodov v celej budove,
- výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov i sanitárnych predmetov spojená s výmenou keramických obkladov,
- výmena všetkých lavíc, stoličiek a skríň v triedach,
- nové vybavenie kabinetov skriňami, stolmi a stoličkami,
- zakúpenie stolov, stoličiek a sedacej súpravy do zborovne a kancelárie pána riaditeľa,
- nové podlahy na chodbe a v učebniach.
Stará škola – stará budova
- celková výmena vykurovacích telies a rozvodov,
- zníženie podhľadov v triedach, kabinetoch a chodbách,
- nové podlahy v triedach,
- výmena všetkých lavíc, stoličiek a skríň v triedach,
- celková rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte,
- výmena poškodenej strešnej krytiny na budove.
Vzhľadom na veľký rozsah prác, ktoré bolo nutné urobiť počas letných prázdnin sa posunul po dohode s Krajským školským úradom
v Žiline začiatok nového školského roka o týždeň. Teraz sa zatepľuje obvodový plášť novej budovy s farebným riešením celej fasády
a taktiež sa začalo aj s výstavbou i viacúčelového ihriska s vonkajším osvetlením (futbal, tenis, volejbal, nohejbal). Následne sa budeme venovať dobudovaniu okolia škôl a budovaniu športovísk. Naším cieľom je pri tejto škole vybudovať športovú viacúčelovú halu.
Celá projektová dokumentácia k tomuto zámeru je už vypracovaná. Vedeniu obce sa postupne od roku 2003 cez rôzne dotácie, či už
z Ministerstva školstva alebo Ministerstva výstavby podarilo získať finančné zdroje za viac než 2 mil. € (vyše 60 mil Sk). Vytvorilo
sa pre pedagógov a žiakov oveľa lepšie prostredie. I tieto zmeny by mali prispieť k vyššej kvalite výchovno – vzdelávacieho procesu.
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Nadstavba MŠ na byty
Dokončením tejto stavby sa získa 19 nových bytov a zároveň sa vyrieši havarijný stav strechy na existujúcej budove. Rozšíri sa priestor pre materskú školu na zriadenie ďalšej triedy. Taktiež sa vybudovalo nové kanalizačné napojenie tejto budovy. Chcem požiadať
vedenie materskej školy, lekárov i občanov, ktorí tento objekt navštevujú o maximálne pochopenie. Celá táto rekonštrukcia bude trvať
ešte rok. Realizuje ju stavebná firma Milan Jurga, ktorá zamestnáva predovšetkým občanov našej obce.
Trojmedzie
Pre podporu turistického ruchu sme získali finančné prostriedky z grantu EÚ konkrétne určené na vybudovanie prístrešku na Trojmedzí. Taktiež sa v týchto priestoroch položila kamenná dlažba a pri žulovom monolite Slovenskej republiky sa osadili sedačky. Všetky
práce vykonala príspevková organizácia TES Čierne. Tento
rok sa tu druhýkrát slávila svätá omša, za veľkej účasti občanov z našej obce. Zúčastnil sa jej i podpredseda Žilinského
samosprávneho kraja Ing. Jozef Štrba a generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. Ladislav Stromček a duchovní zo SR,
ČR a PL. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave slávenia eucharistie, t.j pracovníkom Technických
služieb Čierne , vedeniu Združenia súkromných vlastníkov
lesa Čierne (upravili turistický chodník z Vyšného konca cez
Valy k Trojmedziu), firme Blesk (zabezpečila rozvody NN
napätia pre ozvučenie), p. prednostovi ObÚ a ostatným spolupracovníkom, ktorí sa starali o služby spojené s prípravou
a občerstvením pre hostí. Po skončení bohoslužby nasledoval
pekný kultúrny program, ktorý moderoval pán Ján Ďurica.
Ing. Bohuslav Budoš pozval skvelú zostavu heligónkarov.
Bolo ich vyše tridsať. Ďakujem i ženám, ktoré napiekli dobré
koláče. Mgr. Petrovi Najdekovi a pani Oľge Gettinovej, ktorí
sa postarali o modlitby počas púte. Vďaka patrí i ženám
z Vyšného konca, ktoré prišli v krojoch, folklórnej skupine
Ozvena a členom dobrovoľných hasičských zborov, ktorí
niesli vlajku a štandardu obce. Ďakujem všetkým pútnikom, ktorých bolo oveľa viac než vlani.
Nové parkovisko pred budovou Jednoty Čierne – Ústredie
Na základe dobrej spolupráce s vedením COOP Jednota Čadca bolo zrealizované parkovisko. Jednota bude pokračovať
v rekonštrukcii vnútorných priestorov budovy. Pri budovaní parkoviska obec zabudovala káble pre NN napätie a verejné osvetlenie,
osadila do tohto priestoru dva nové stĺpy so svietidlami. Obdobné aktivity sú naplánované na začiatok budúceho roka pred predajňou
na Vyšnom konci.
Nové projekty, ktoré sa pripravujú
Rekonštrukcia turistickej ubytovne Magistrál – vytvorenie ubytovania vyššieho štandardu, t. j. jedno a dvojlôžkové izby so sociálnym
zariadením. Zateplenie celého objektu, výmena okien a nové farebné riešenie fasády, úprava celého okolia až po železničnú stanicu,
demolácia skladu Poľnohospodárskeho družstva.
Získané nenávratné finančné dotácie 2006-2010
Jednotlivé projekty:
Základná škola – Ústredie stará budova
Výmena okien a zateplenie obvodového plášťa, nová fasáda
73 026,62 €
Základná škola – Ústredie, nová budova
Výmena okien
66 387,83 €
Rozšírenie vodovodu – Zagrúnie
66 387,83 €
Zdokonalenie separovaného zberu
146 714,68 €
Základná škola – Vyšný koniec
Inovácia obsahu vzdelávania foriem a metód vyučovacieho procesu
6 445 €
Základná škola – Vyšný koniec
Rekonštrukcia budovy
1 282 958 €
Základná škola – Ústredie
Rekonštrukcia starej a novej časti školy
569 233,75 €

Cesta 01156 stredom dediny
1 153 125,20 €
Cesta z Vyšného konca na Zagrúnie
566 839,34 €
Revitalizácia centrálnej zóny obce – pešia zóna
532 416 €
Modernizácia verejného osvetlenia
85 673,32 €
Trojmedzie nerozdeľuje ale spája
36 180,14 €
Hľadajme, čo nás spája
Podpora kultúry
666 €
Nadstavba Materskej školy Čierne - Ústredie (výstavba 19
bytov)
Oprávnené náklady
(1 004 002,56 € )
251 000 €
Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu 115 016 €
Nepriame dotácie
Zriadenie pošty a príslušenstva

9 665,40 €
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Vážení občania,
vedeniu obce sa počas štvorročného obdobia podarilo vypracovať veľké množstvo projektov, na základe ktorých sme získali nenávratné finančné prostriedky v sume 4 979 087 € (150 mil. Sk). Ak si uvedomíme, že obec v tomto roku dostane z výnosu podielových
daní cca 800 000 € (t. j. niečo cez 24 mil. Sk), tak tieto nenávratné finančné prostriedky z grantov EÚ sú výraznou pomocou pre ďalší
rozvoj obce. Získať ich nebolo jednoduché, vyžadovalo to od celého kolektívu nielen pochopenie a nadšenie pre danú vec, ale od
viacerých i prácu cez víkendy a nadčasy. Som však osobne rád, že táto vynaložená energia bola úspešná v podobe schválených investícií. V čase výraznej hospodárskej krízy, ktorá nám spôsobila spomalenie viacerých zámerov, to bol správny liek na nedostatok finančných zdrojov. Zároveň sme si vytvorili i dobrý predpoklad do budúcna, keďže niektoré kapitoly grantov EÚ sa budú dať čerpať
i v nasledujúcom období.
Keďže sa končí i volebné obdobie, chcem osobne poďakovať i poslancom OZ za ich prácu v jednotlivých komisiách a vo svojich
volebných obvodoch. Snažil som sa vytvárať dobrú klímu v poslaneckom zbore. Sám som sa zameral na získavanie finančných zdrojov cez svoje dlhoročné skúsenosti v investičnej výstavbe a osobné kontakty s predstaviteľmi vládnych a štátnych inštitúcií. Pri svojej
práci som sa často stretával s rôznymi subjektami. Preto chcem poďakovať členom všetkých záujmových združení – folklórnej skupine
Ozvena a Ozvenka, dobrovoľným hasičským zborom, turistickému klubu Aha, Základnej organizácií Jednoty dôchodcov, Kysuckým
heligónkarom, vedeniu a pedagógom základných a materských škôl, personálu v základných školách a školských jedálňach, všetkým
členom ŠK Čierne, podnikateľským subjektom v obci, pracovníkom Technických služieb, vrátane úseku kultúry, vedeniu a členom
Poľnohospodárskeho družstva, vedeniu a personálu Domova sociálnych služieb za veľmi dobrú spoluprácu. Osobitne ďakujem za
pomoc a podporu duchovnému správcovi farnosti vdp. Stanislavovi Vnukovi a Vám milí spoluobčania, s ktorými som sa stretával
pracovne i osobne.
Vážení občania, nech sa nám darí spoločne napĺňať všetky pozitívne hodnoty života.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Veľká voda
V posledných desaťročiach dochádza v Európe k zmene mikroklimatických podmienok. Pôvodné územie sa postupne mení i vplyvom
rôznych kalamít, ktoré spôsobuje kôrovec alebo veterné smršte. Naviac tým, že dlhodobo odvodňujeme prostredie, v ktorom žijeme,
spôsobujeme pokles podzemných vôd. Roky nekosená krajina má za následok, že dažďová voda nestačí vsakovať do pôdy, a preto
rýchlo povrchovo steká do najbližšieho potoka a robí problém. Voda nezostáva v prírode (v pôde) a to má za následok rast teploty nad
plochou veľkých území. Výrazne sa mení prúdenie vzduchu, tvorba oblačnosti a pohyb vetrov. Predovšetkým v lete sa vytláčajú zrážky do chladnejších horských oblastí, čo následne zvyšuje riziko extrémnych prívalových dažďov. I Kysuce boli v tomto roku v máji
a na začiatku septembra vystavené veľkým vodám. Veľká voda neobišla ani našu obec. Značné zrážky boli v Beskydách, a preto sa
rozvodnili potoky, ktoré vedú z tohto územia – Strýčkov potok, Markov potok, Kadelov potok a Čadečanka. Veľa vody však spadlo
i na celom území obce. Hlavne z rovinatých území bolo nutné hĺbením ďalších rigolov odvádzať vodu. Chcem preto poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili týchto záchranných prác. Okrem občanov, ktorých táto voda ohrozovala, to boli i pracovníci TES Čierne,
firma Jurga, Spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa a členovia dobrovoľných hasičských zborov. Tieto veľké vody nám poškodili
niektoré brehy potokov a rieky a taktiež miestnu komunikáciu v Kadelovom potoku. Postupne sme začali spätne vystužovať breh rieky
a potokov a následne chceme opraviť i strhnutú cestu v Kadelovom potoku. Žiadame i príslušné štátne inštitúcie o povolenie ťažby
štrkov v potoku a rieke, aby sa prehĺbilo koryto.
Slovensko musí zmeniť stratégiu protipovodňovej ochrany z regulácie vodných tokov na spomalenie odtoku dažďovej vody
z lesopoľnohospodárskej i urbánnej krajiny. Najlepšie je nájsť také riešenie, aby dažďová voda ostala tam, kde spadne. Preto do protipovodňovej ochrany musia byť zapojení všetci, aj lesníci, aj poľnohospodári, aj majitelia, či správcovia akýchkoľvek plôch (to zn. aj
vlastníci pozemkov), aby na svojich pozemkoch zadržiavali dažďovú vodu, či už hradením bystrín, kosením plôch, budovaním odrážok na cestách v lesnej a poľnohospodárskej krajine. Všetky tieto opatrenia významným spôsobom prispejú k zníženiu povodňových
rizík. Voda nám potom bude opäť pomáhať. Chce to však vrátiť sa k praktikám našich dedov.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 24. augusta 2010 sa konalo štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2010. Po prejednaní bodov programu poslanci obecného zastupiteľstva schváli tieto uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. berie na vedomie:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne Ústredie, Základnej školy s MŠ Čierne Vyšný koniec
a Materskej školy Čierne Ústredie v školskom roku
2009/2010.
3. Informáciu o rozvojovom programe obce – investíciách.

II. schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ďurica, Mgr. Dana Oravcová, Jaroslav Tatarka.
2. Výsledky hospodárenia obce Čierne za I. polrok 2010.
3. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne
za I. polrok 2010.
4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2010.
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5. Finančný príspevok pre Mikroregión Kysucký triangel vo
výške 0,17 € na občana.
6. Rozsah výkonu funkcie (úväzok) starostu obce na volebné
obdobie rokov 2011 – 2014 nasledovne:
• Obecné zastupiteľstvo v Čiernom podľa § 11 ods. 4
písm. i/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určuje, že vo volebnom období 2011 až 2014 bude
starosta obce Čierne vykonávať funkciu v celom rozsahu (na plný úväzok).
7. Jeden volebný obvod a 11 poslancov obecného zastupiteľstva
pre voľby do miestnej samosprávy ( 27. 11. 2010) .
8. Zámenu pozemku p.č. KNC 4576/7 vo výmere 820 m2 za
pozemok p.č. KNC 4576/8 vo výmere 820 m2 v kat. území
obce Čierne medzi obcou Čierne a Žáčkom Miroslavom, bytom Čierne 245 a manželkou Janou, bytom SNP 737/32 Čadca.
9. Nájom majetku obce Čierne – verejnej kanalizácie pre Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960,
010 57 Žilina. Výška nájmu sa určuje 3,33 € bez DPH ročne.
Nájom sa uzatvára do doby prípravy podkladov na vloženie
majetku obce ako nepeňažného vkladu do základného imania
SEVAK-u, a.s. Žilina, a tým navýšenie akcií Obce Čierne
v spoločnosti SEVAK Žilina.
10. Ukončenie nájmu nebytového priestoru v budove č.p. 161
s nájomcom Dej Stanislav ml., Skalité č. 358, IČO: 44097875
výpoveďou nájomnej zmluvy.
11. Bezodplatný nájom priestorov obecnej knižnice v budove č.p.
969 Príspevkovej organizácii TES Čierne.
12. Návrhy na vyradenie DHM Základnej školy Čierne Ústredie
tak, ako boli predložené v zozname zo dňa 16. 7. 2010.
13. Ukončenie nájmu s nájomcom Maslák Patrik, Okružná
109/D Čadca v priestoroch č.p. 141 Dom služieb k termínu
31. 7. 2010, kedy odovzdal priestory obci.
14. Žiadosť Materskej školy Čierne – Ústredie o riešenie
havarijného stavu kuchynského robota jeho generálnou opravou v cene 1.200,- €.
15. Vypracovanie štúdie – geologického prieskumu na zosuvové
oblasti v obci Čierne vo výške 250,- €.
16. Žiadosť PO TES Čierne o presun finančných prostriedkov
z položky odstraňovanie TKO vo výške 500,- € a z položky
údržba VZ vo výške 1.660,- € do položky letná a zimná údržba.
17. Prenájom nebytových priestorov (nebytový priestor v Dome
služieb po p. Maslákovi) p. Márii Mlichovej, Čierne č. 143 –
jednu miestnosť na presťahovanie kvetinárstva z budovy starej MŠ od 1. 9. 2010.
18. Prenájom nebytových priestorov (nebytový priestor v Dome
služieb po p. Maslákovi) p. Anne Petrákovej, Skalité č. 1180
- jednu miestnosť na zriadenie predajne obuvi od 1. 9. 2010.
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19. Ukončenie nájmu nebytových priestorov na základe žiadosti
p. Róberta Kromku, Čierne č. 241 (nebytové priestory
v budove č. p. 161 nasledovne:
• ukončenie nájmu nebytového priestoru - predajňa domácich potrieb k 31. 8. 2010,
• ukončenie nájmu nebytového priestoru – zadná časť budovy – sklad k 31. 12. 2010.
20. Plány práce orgánov obce na II. polrok 2010.
21. Prevod majetku projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
a MŠ Čierne–zvýšenie kvality vzdelávania a docielenie energetickej efektívnosti“ do správy rozpočtovej organizácie Základná škola s Materskou školou Čierne – Vyšný koniec vo
výške 1.255.629,95 €.
22. Žiadosť Základnej školy s MŠ Čierne Vyšný koniec o úpravu
rozpočtu nasledovne:
• zníženie rozpočtu z kapitoly bežných výdavkov na prevádzku vo výške 12.300,- €,
• zvýšenie rozpočtu v kapitole bežných výdavkov na mzdy
a odvody vo výške 12.300,- €.
23. Žiadosť Základnej školy Čierne Ústredie o úpravu rozpočtu
nasledovne:
• zníženie rozpočtu v kapitole bežných výdavkov na prevádzku vo výške 11.300,- €,
• zvýšenie rozpočtu v kapitole bežných výdavkov na mzdy
a odvody vo výške 11.300,- €.
24. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Čiernom.
III. neschvaľuje:
1. Žiadosť Mgr. Kataríny Rohlíčkovej, Čierne 433 o odkúpenie
cesty – pozemok p.č. KNC 1938.
2. Žiadosť Turistického klubu AHA Čierne o vyplatenie zvyšnej
sumy príspevku na činnosť turistického klubu vo výške
293,25 € v hotovosti do pokladne klubu.
3. Odpredaj časti pozemku parc. č. 7065/1 v lokalite U Capkov
podľa § 9 a ods. 8 písm. e/ zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov žiadateľovi Ing. Radoslavovi Šimčiskovi,
bytom Svrčinovec 877, pokiaľ sa nedorieši odvodnenie jarku
do rieky.
4. Žiadosť p. Antona Kromku, Čierne č. 1134 o povolenie na
usporiadanie diskotéky v AK PUB Čierne u Jeleňa dňa 4. 9.
2010.
Všetky pripravené dokumenty, ktoré sa na zasadaní obecného
zastupiteľstva prerokovali, sú na Obecnom úrade Čierne, kde je
možné do nich nahliadnuť.
JUDr. Jozef Potočár

Prehľad zasadnutí:
Obecné zastupiteľstvo
Počet zasadnutí
OZ v danom roku
Meno,priezvisko
Dana Benková
Jozef Čarnecký
Ján Ďurica
Milan Jurga

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Spolu

1

7

7

7

4

26

1
1
1
1

5
7
6
7

5
6
7
6

5
7
7
7

4
4
3
4

20
25
24
25
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Jozef Kráľ
Zdeněk Martaus
Ing. Marián Moják
Mgr. Dana Oravcová
Jaroslav Tatarka
Mgr. Ján Valent
Ľubomír Vorek

1
1
1
1
1
1
1

6
5
6
7
4
7
5
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6
3
7
6
5
6
3

6
4
5
7
7
6
4

4
0
3
4
2
4
0

23
13
22
25
19
24
13

Obecná rada
Počet zasadnutí
OR v danom roku
Meno,priezvisko
Ing. Marián Moják
Mgr. Dana Oravcová
Ján Ďurica

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Spolu

10

7

5

3

25

10
9
10

6
6
7

5
5
4

3
3
3

24
23
24

Komisia finančná
a správy obec.majetku
Počet zasadnutí
komisie v danom roku
Meno,priezvisko
Ing. Marián Moják
Zdeněk Martaus

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Spolu

4

1

1

0

6

4
2

1
1

1
0

0
0

6
3

Komisia život. prostredia,
poľnoh. a lesného.hospod.
Počet zasadnutí
komisie v danom roku
Meno,priezvisko
Jozef Čarnecký
Milan Jurga

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Spolu

4

1

2

1

8

4
0

1
0

2
0

1
0

8
0

Komisia kultúry, vzdeláv.,
mládeže,športu a soc.vecí
Počet zasadnutí
komisie v danom roku
Meno,priezvisko
Mgr. Dana Oravcová
Ján Ďurica
Mgr. Ján Valent

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Spolu

5

6

4

4

19

5
4
5

6
4
4

4
4
1

4
2
4

19
14
14

Komisia výstavby, územ.
plánu a dopravy
Počet zasadnutí
komisie v danom roku
Meno,priezvisko
Jozef Kráľ
Ľubomír Vorek

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Spolu

4

4

4

4

16

4
4

4
2

4
3

4
3

16
12

Komisia obchodu,služieb,
cestovného ruchu a bytová
Počet zasadnutí
komisie v danom roku
Meno,priezvisko
Jaroslav Tatarka
Dana Benková

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Spolu

2

6

3

3

14

2
1

6
6

3
3

2
3

13
13
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Je čas na zhodnotenie činnosti
Jeseň je obdobím, keď dobrý hospodár pri zbere úrody zhodnocuje svoju prácu, prepočíta náklady a kalkuluje so ziskami. V
úrode sa premieta množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú výnosy.
Od plánovania, cez samotnú technológiu pestovania, až po zber,
ako i výhodný predaj a úžitok pre spotrebiteľa. Úspešný býva
často len ten hospodár, ktorý svojej práci rozumie, robí ju
s plným nasadením a počíta nielen so ziskom, ale aj s možnými
stratami.
Tohtoročná jeseň je obdobím, kedy je potrebné prehodnotiť i
prácu v obecnom zastupiteľstve, v obecnej rade a v jednotlivých
komisiách. Dňa 2. decembra 2006 bolo do funkcie poslancov
obecného zastupiteľstva zvolených jedenásť poslancov. Poslancov s rôznym programom, s rôznou aktívnou prácou, s rôznou
účasťou na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach a hlavne
s rôznym predkladaním návrhov na zlepšenie kvality života občanov Čierneho .
Z postu poslankyne OZ, členky obecnej rady, predsedníčky komisie kultúry, vzdelávania, športu sa mi z množstva návrhov
podarilo presadiť:
• zaradiť na prvé miesto rekonštrukciu škôl v obci,
• zriadiť integrované vzdelávanie v školách pre postihnuté
deti,
• obnoviť tradíciu slávnostného uvítania detí do života,
• každoročne organizovať pietnu spomienku pri pamätníku padlých,
• zakúpiť lavice do domu smútku + rekonštrukcia,
• vytvoriť kalendár kultúrnych podujatí v obci,
• zachovať primeranú výšku poplatkov v školskom klube
a v materskej škole,
• zachovať formu pomoci starším spoluobčanom – opatrovateľská služba,
• zabezpečiť možnosť stravovať sa starším občanom
v škole,
• rozšíriť cezhraničnú spoluprácu so školami v Poľsku,
• premiestniť miestnu poštu do nízkopodlažných priestorov OÚ,
• pomoc školám pri riešení záškoláctva, disociálneho
správania sa žiakov a zanedbávanie výchovy zo strany
rodiny,
• vybudovanie asfaltových ciest v lokalitách, kde ešte nikdy neboli/ U Matysa, U Benčíkov, U Ganderáka.../,
• úpravu cintorínov /vykášanie/,
• spôsob separovania odpadu.
Podporila som:
• dostavbu kostola na Vyšnom konci a realizáciu miestnych hodov,
• kanalizáciu obce Čierne,
• majetkové vysporiadanie a pripravovanú rekonštrukciu
ciest stredom dediny a na Zagrúnie/cez Benčíkov obvod/,
• dokončenie rekonštrukcie Stašovho cintorína,
• rekonštrukciu obecného úradu,
• projekt na vytvorenie tichej zóny v úseku Obecný úrad –
Čierňanka,
• územný plán zóny Čierne- Sihla, Podvŕšky,
• spolufinancovanie projektov v školách, z recyklačných
fondov, cezhraničnej spolupráce,
• množstvo návrhov a pripomienok občanov .

K práci poslankyne som sa snažila pristupovať s plnou vážnosťou
a zodpovednosťou v prospech všetkých Čierňanov.
Vážení spoluobčania,
uchádzam sa o vašu dôveru i v nastávajúcom volebnom období,
v ktorom budem presadzovať plnenie nasledujúcich cieľov:

Ciele na roky 2010 -2014
V oblasti

– Kvalita prírodného a životného prostredia

•

Napojenie domácností na komplexný plán odkanalizovania Horných Kysúc.
• Postupné zabezpečovanie úpravy a regulácie potokov
proti povodniam.
• Dobudovanie zón oddychu s výsadbou zelene na Vyšnom konci a v Ústredí.
• Presadzovať výstavbu diaľnice D3.
• Dobudovanie miestnych komunikácií v obci.
• Komplexná rekonštrukcia obecnej cesty Jednota – Zagrúnie s vybudovaním chodníkov ku ZŠ.
• V maximálnej miere využívať mechanizmy pri zimnej
údržbe ciest a chodníkov.
• Dobudovanie zóny na Vyšnom konci s úpravou parkoviska a nástupného ostrovčeka pri Jednote.
• Komplexné vybudovanie zóny v Ústredí (rekonštrukcia
cesty, vybudovanie chodníkov, vytvorenie parkoviska
pri farskom kostole).
• Vytvoriť podmienky na cyklotrasu s prepojením na ČR
a PL.
V oblasti - Ľudské zdroje
•

Dokončenie rekonštrukcie ZŠ v Ústredí, MŠ v Ústredí
a komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
Vyšný koniec.
• Začatie rekonštrukcie oplotenia škôl.
• Zabezpečiť vzdelávanie sa občanov ohrozených nezamestnanosťou – výučba cudzích jazykov, práca na PC.
• Začatie budovania inžinierskych
sieti
pre IBV
/individuálnu bytovú výstavbu/.
V oblasti – Kultúra, šport a oddych
•

Začať dobudovanie športového areálu s viacúčelovým
využitím.
• Dobudovanie siete malých detských ihrísk.
• Rekonštrukcia existujúcich detských ihrísk pri materských školách s prístupom pre matky s deťmi.
• Podporovanie existujúcich klubov s cieľom skvalitnenia
činnosti – ŠK, turisti, mažoretky, Ozvena, DHZ a iné.
• Zachovávať tradície miestnych hodov- na Zagrúni, na
Vyšnom konci, v Ústredí.
• Zaviesť tradíciu v súťaži pečenia podlesníkov- zemiakobranie.
• Začať s rekonštrukciou hotela Magistrál.
• Efektívne využiť kultúrny dom na Vyšnom konci (polyfunkčný dom, dom sociálnej starostlivosti, byty pre občanov).
V oblasti - Služby občanom
•
•

Vytváranie vhodných podmienok na vznik, uchovanie,
obnovu a rozvíjanie služieb v obci.
Dobudovanie verejného osvetlenia.
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Vážení občania. Ciele, ktoré som predložila, je možné realizovať
s vašou podporou. Obec Čierne je nádherným rodiskom nás
všetkých. Oplatí sa ju zveľaďovať pre pokojný život nás i pre

bude vás zaujímať...
budúcnosť vašich detí. Je skutočným srdcom Triangla a pýchou
kysuckého regiónu.
Mgr. Dana Oravcová

Vážení občania !
Onedlho sa skončí môj mandát nezávislého poslanca v obecnom
zastupiteľstve, preto vám predkladám toto malé poohliadnutie za
činnosťou vykonanou na poli verejnom.
V komunálnej politike pôsobím od roku 1989, kedy som bol
zvolený za poslanca. Niekoľko málo hlasov mi chýbalo na post
starostu, ktorým sa stal p. R. Benčík. V súčasnosti je to druhé
volebné obdobie, v ktorom som sa snažil prednášať a podporovať námety a požiadavky, ktoré ste mi zverili. Nie všetky boli
zrealizované, prihliadnuc na vôľu kompetentných, či ostatných
poslancov ich podporiť. Na základe pripomienok a požiadaviek
od občanov sa podarilo zrealizovať :
- impulz na premiestnenie pošty a skultúrnenie služieb - poďakovanie patrí vedeniu obce,
- osvetlenie za Športklubom, ako aj úpravu časti úseku bočnej
cesty /asfalt + betón/ po kanalizácii okolo Športklubu, ktorá
bola rozkopaná ako prvá, ale ukončená ako jedna z posledných!,
- vyčistenie priepustí pri chodníkoch bočných ciest od nánosov
po dažďoch - vďaka za pomoc a realizáciu patrí p. Ing. J. Kubicovi a členom Dobrovoľného hasičského zboru Čierne,
- odstránenie upchatého kanála povrchovej vody v chodníku v
osade U Gorila - vďaka za pomoc a realizáciu patrí p. J. Čarneckému a pracovníkom fy TES, ktorí závadu odstránili.
Ďalej sa riešila široká paleta záležitostí počnúc projektmi obce,
majetkom, výstavbou, občianskou vybavenosťou kanalizáciou,
úpravou ciest, cez TKO - separáciu, odvoz, šírenie televízneho
signálu - prenájom priestoru, úpravy rozpočtov, až po rôzne
žiadosti občanov, združení, firiem a organizácií, ktorými sa zaoberali poslanci na jednotlivých rokovaniach obecného zastupiteľstva..
Okrem tejto činnosti sa moja iniciatíva sústredila na Komisiu
obchodu, služieb, cest. ruchu a bytovú, v ktorej som zastával post
predsedu a riešili sa hlavne záležitosti týkajúce sa prevádzky
"Červená sedma" /prevádzkový čas, hygiena/, hotel Magistrál
/úroveň poskytovaných služieb, diskotéky/, chyby na "Modrej"
bytovke, výjazdy do terénu v rámci kontroly dodržiavania prijatých záväzných nariadení obce, sortiment predaja ... Vzhľadom k
tomu, že do obce prichádzajú predajcovia rôzneho tovaru a ich
prezentácia je na nízkej a často nevyhovujúcej úrovni, pričom
obci unikajú fin. prostriedky, bol pre tento účel spracovaný materiál /návrh na všeobecne záväzné nariadenie obce - zriadenie
trhoviska a Trhový poriadok/, ktorého realizácia sa odsunula.
Tento materiál zahŕňal i riešenie predaja počas všetkých hodových slávností a iných aktivít spojených s príležitostným predajom v obci.

Vo finančnom vyjadrení bol príjem obce za stánkový predaj
nasledovný:
2007
2008
2009
2010
12.250,- Sk 11.150,-Sk
620,48€ 974,94€
a to bez poplatku za kolotoče a iné atrakcie. Týkal sa iba hodovej
slávnosti v Ústredí. Za stánkový predaj za Grúňami a na V.k. sa
poplatok na hody nevyberal.
V nemalej miere sa riešili i otázky prenájmu bytových i nebytových priestorov, záležitosti nájomníkov, uvoľnených priestorov
na podnikanie, neplatiči a pod. Týmto ďakujem všetkým členom
komisie, ktorí venovali svoj čas a tvorivé myslenie pri realizácii
úloh, ktorými bola komisia poverená a vyplývali jej z uznesení
obecného zastupiteľstva, i keď mala iba poradný hlas. Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva /riadnych, či mimoriadnych /
som sa snažil zúčastňovať, pokiaľ mi to moje pracovné povinnosti dovoľovali, taktiež sa to týkalo i spoločenských akcií či podujatí.
V obci je ešte veľa nevyriešených vecí, záleží však na prioritách,
ochote a vôli predstavených sa nimi zaoberať a ich aj riešiť.
Preto som sa rozhodol aj v nasledujúcom volebnom období kandidovať, a to nielen na post poslanca, ale aj starostu obce. Veď
všetci žijeme v jednej obci, hoci každý na inom mieste a záleží
len na nás, aké prostredie si vytvoríme a v akom svete chceme a
môžeme žiť dôstojný život hodný človeka; lebo všetci sme tu len
krátko a žijeme len raz. Aby sme sa raz nemuseli hanbiť sami
pred sebou, že sme dostatočne a maximálne nevyužili ponúkané
možnosti. Slová však musia viesť k činom, aby sa naplnili, aby
dozrela túžba vybudovať obec, prostredie a vzťahy na kvalitatívne vyššej úrovni ako boli doteraz; aby sa ľudia presvedčili a
zakúsili, že dostanú to, v čo dúfajú a vkladajú svoje nové nádeje
do reálnych projektov. Pred nami stoja výzvy a úlohy; záleží len
na nás, či a ako ich budeme chcieť naplniť a v budúcnosti realizovať, aby sa stali skutočnosťou už pre nás samých a novými
cestami pre ďalšie pokolenia. Preto k spolupráci pozývam všetkých, najmä mladých - veď vy tu budete žiť, rásť, tvoriť, vychovávať svoje deti - napĺňať svoje ideály; veď VY ste nádejou
sveta a ľudstva a ja ponúkam svoje služby i schopnosti pre ich
uskutočnenie, lebo len v dobrom tíme a s kvalitnými hráčmi sa
dosahujú výhry! Ďakujem všetkým starším občanom za úsilie,
námahu, obetavosť a rady, ktorými nás vychovali, naučili, poradili a pomohli nám postaviť sa na nohy a prekonávať mnohé
prekážky. To, čo sa zrodilo z vašich rúk a nadania, reprezentuje
našu spoločnú domovinu a tou je naša obec vo svojej rozmanitosti.
Svoj volebný program včas zverejním.
S úctou Jaroslav Tatarka, nezávislý poslanec

Čas beží ako závratný tátoš a človek s ním, a preto si neuvedomujeme tú závratnú rýchlosť, ktorá sa nedá k ničomu prirovnať. Tie krídla času sú v nás a nekonečnom dotyku s večnosťou, do ktorej zaznamenávame okamihy šťastia i smútku, výhry i prehry. Všetko v živote má svoj začiatok a koniec. Nebolo to ani tak dávno, keď im občania našej obce dali dôveru a už
je tu koniec – záver ich spoločnej práce.
Kladieme si otázku, či ich činy a skutky vždy zodpovedali všeobecným požiadavkám a objektívnym očakávaniam. Tešíme sa
z toho, čo sa im spoločným úsilím v uplynulých 4 rokoch podarilo ( bolo toho neúrekom...mali ste možnosť si to prečítať aj
na stránkach jednotlivých čísiel nášho občasníka) a čo slúžilo našim občanom. Kladieme si množstvo ďalších otázok
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i odpovedí, a predsa jedna z nich je trvalo aktuálna. Aktuálna pre jednotlivca i pre nás všetkých. Čo treba urobiť, aby sme
mali všetci radosť zo života spoločne so všetkými občanmi našej obce? Človek musí pochopiť význam a zmysel svojho poslania – svojho vznešeného poslania – vzniknutého z dôvery občanov.
A o túto dôveru sa aktívne usilovali tým, že pri rôznych príležitostiach nás presviedčali o tom, že táto obec a ľudia, ktorí
v nej žijú, sú im blízki – poznajú ich život, potreby, žili s ich problémami a snažili sa presadiť na zasadnutiach ich požiadavky.
Naša obec má svoje srdce stále otvorené dokorán, aby sa každému, kto v nej žije alebo ju navštívi hoci i na krátky čas, stala
príbytkom, ulicou či miestom, kde sa schádzajú priatelia.
Uznanie, úcta a vďaka patrí Vám – poslancom, starostovi i celému výkonnému aparátu našej obce – všetkým, ktorí ju za
posledné roky svojím umom, prácou a láskou dotvorili.
-r-

V našej obci je to tak
Pred tromi mesiacmi bola výborom Združenia vlastníkov súkromných lesov a lesnej pôdy Čierne ponúknutá vlastníkom organizačná
zmena združenia. Touto zmenou výbor v prvom rade sledoval nasledovné ciele:
- vrátiť vlastníkom poľnohospodárskej a lesnej pôdy postavenie, ktoré im právom prináleží,
- zomknúť sa do skutočne kompetentného pozemkového združenia, ktoré by dokázalo každému jednému vlastníkovi monitorovať a
zabezpečovať plnenie všetkých jeho oprávnených nárokov, to je napr.:
1) Vydobyť z dotknutých pozemkov pre vlastníkov od nájomcov pravidelné ročné platby nájmov za:
• elektrovody od SES,
• povrchový odber vody (nájomné + sťaženie hospodárenia) od SEVAKu,
• poľnohospodársku výrobu (preveriť výšku nájomného, skutočnú obhospodarovanú plochu, zmeniť formu vyplácania
nájomného z naturálnej na finančnú) a zabezpečiť jeho vyplácanie každému vlastníkovi,
• poľovníctvo (nájomné + škody spôsobené zverou) od poľovníckeho združenia,
• výnos z predaja dreva (tzv. nájomné),
• taktiež zabezpečiť vlastníkom drevnú hmotu, resp. výnos z jej predaja vrátane náhrady nákladov na ťažbu
a približovanie, z dôvodu stavby diaľnice od Národnej diaľničnej spoločnosti.
2) S plnou zodpovednosťou pracovať na príprave a predkladaní projektov a prostredníctvom nich žiadať z fondov Európskej
únie či Ministerstva pôdohospodárstva SR finančné prostriedky na refundáciu nákladov všetkých stratových činností v lese,
t.j. likvidácia zvyškov po ťažbe, zalesňovanie, ochrana sadeníc pred burinou (výžin), ochrana sadeníc pred zverou, prestrihávky, prerezávky, prebierky, výrez nežiaducich drevín, hygiena porastu, údržba, oprava a výstavba lesných ciest a iné.
Veľkou škodou je však skutočnosť, že ani 5 - stranový podrobný list, ktorý bol doručený každému vlastníkovi, ani 3,5 hodinové vystúpenie fundovaného právneho poradcu, ktorý do podrobnosti rozobral celý pripravovaný systém a detailne odpovedal na všetky
otázky vlastníkov, ani neustále mravenčie vysvetľovanie členov výboru o akútnosti potreby vykonania tohto kroku nezabezpečili súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov s predmetnou reorganizáciou. Túto skutočnosť plne rešpektujeme a aj keď je všetko organizačne a právne pripravené, z hore uvedeného dôvodu nemôžeme spustiť chod ani s tým súvisiace následné kroky nového pozemkového
združenia. Zatiaľ i naďalej budú vlastníci poškodzovaní zo strany niektorých nájomcov a na zabezpečenie všetkých stratových činností v lese sa budú musieť skladať tak, ako doposiaľ. Reakcie vlastníkov na ponúknutú zmenu po celý čas výbor citlivo sledoval
a analyzoval, na základe čoho dospel k niekoľkým postrehom:
• Je zaujímavé, že vlastníci bývajúci mimo našej obce v drvivej väčšine ponúknutú zmenu uvítali, dokonca niektorí ju ocenili
ďakovnými listami.
• Na druhej strane je zvláštne, že väčšina vlastníkov bývajúcich v našej obci, ktorí sa mohli a kedykoľvek môžu presvedčiť
o správnosti doterajších krokov výboru, prehľadnosti účtovania, spravodlivosti rozdeľovania zisku, stupňa kvality hospodárenia, prípadne môžu porovnať úroveň hospodárenia so susednými združeniami, sa k tejto veľmi dôležitej skutočnosti postavili
ľahostajne. Mnohí ponúknuté možnosti ignorujú, alebo odmietajú.
• Ešte zaujímavejším sa javí poznatok, že predmetnú zmenu, ktorá okrem finančného profitu pre vlastníkov zabezpečí organizačný poriadok v každom zárubku, nevyužili ani vlastníci z rozhádaných sporných zárubkov, v ktorých sa o lesnom hospodárení nedá hovoriť ani po šiestich rokoch od prevzatia užívacích práv.
Bolo zaujímavé sledovať i množstvo „zaručených správ“, ktoré sa začali šíriť v našej obci o tom, ako ide pozemkové združenie
tunelovať, združstevňovať, zoštátňovať, pripraviť ľudí o vlastníctvo, všetko rozpredať, znemožniť vlastníkom prístup k drevnej hmote
až po zákaz vstupu do lesa, čo sú absolútne nezmysly! Ba práve naopak, jednou z hlavých zásad nového združenia je zachovať podiely naďalej vo vlastníctve vlastníkov a ešte k tomu intenzívne napomáhať pri vydokladovaní vlastníctva po tzv. nezistených vlastníkoch. Taktiež prostredníctvom fondov chceme zadovážiť vyvážaciu súpravu s hydraulickou rukou, ktorá by drevnú hmotu dokázala
vlastníkom na skládke naložiť, priviesť na dvor a tam vyložiť.
Napriek hore uvedeným negatívnym skutočnostiam veríme, že vlastníci časom pochopia nevyhnutnosť potreby navrhovanej zmeny
formy združenia a svojím súhlasom umožnia združeniu plnohodnotne konať v ich záujme, i keď, ako sa hovorí, čas sú peniaze, čo
v tomto prípade platí dvojnásobne.
František Kubica, predseda Pozemkového združenia Čierne
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Jedna z mojich obľúbených
V tomto roku by sa Matka Terézia dožila 100 rokov. Je teda logické, že v mojom článku sa sústredím
na ňu – hoci je zatiaľ len „blahoslavenou“ Matkou Teréziou. Matka Terézia bude vždy jednou
z mojich obľúbených hrdiniek Cirkvi. Cítil som určitú spojitosť s ňou podobne ako mnohí iní, hoci
som sa s ňou nikdy nestretol. Jej príbeh, pokora a zanietenosť pre chudobných mi oslovuje srdce.
Osobitne sa mi páči, že modlitba bola takou dôležitou súčasťou jej života. Keď nepracovala, modlila
sa: ranná modlitba a svätá omša pred raňajkami, poludňajšia modlitba na obed a večerná modlitba po
večeri – a potom čas so sestrami v Kongregácii. A keď sa nemodlila alebo nejedla, dávala sa najchudobnejším z chudobných. Dúfam, že si radi prečítate tento článok o blahoslavenej Matke Terézii. Dúfam, že vám pomôže priblížiť sa k Ježišovi. Tiež dúfam, že vás bude motivovať, aby ste vyšli a urobili
malé veci s veľkou láskou – práve tak ako ona. Blahoslavenú Matku Teréziu z Kalkaty považovali za
svätú už počas jej života. Bola symbolom dobra pre ľudí na celom svete. Dostala aj početné ocenenia vrátane Nobelovej
ceny za mier v roku 1979. Keď 5. septembra 1997 zomrela, jej Kongregácia misionárok lásky mala 594 domov v 123
krajinách. Zanechala za sebou viac než 3 800 sestier, takmer 380 bratov, 13 kňazov a veľa spolupracovníkov. Tí všetci
chcú žiť v jej duchu po celom svete. Veľmi rýchlo sa v roku 2003 stala blahoslavenou a o pár rokov bude pravdepodobne
svätorečená. Jej príbeh je príbehom o úspechu, hoci trvala na tom, že je povolaná byť vernou, a nie úspešnou. Napriek jej
popularite a úspechu málo ľudí vie o tom, ako ju Boh formoval a pripravil na povolanie. Narodila sa 26. augusta 1910
ako Agnes Gonxha Bojaxhiu. Bola najmladšou z troch detí albánskych rodičov. Vyrastala v mnohonárodnostnom meste
Skopje, kde bolo veľa vierovyznaní. Jej otec bol v meste úspešným obchodníkom. Podľa jej rozprávania mala šťastné
detstvo a v deň prvého svätého prijímania (keď mala päť rokov) dostala milosť „lásky k dušiam“. Bol to dar od Boha,
ktorý charakterizoval celý jej život. Náhla smrť Agnesinho milovaného otca v roku 1919 obrala rodinu o finančné zabezpečenie. Agnesinu vieru formovala jej zbožná matka a kňazi vo farnosti. Keď mala Agnes 12 rokov, pocítila povolanie
byť misionárkou medzi chudobnými, ale nechcela nechať matku samotnú. Okrem toho mala aj obdobie pochybností:
Bola naozaj povolaná „úplne patriť Bohu?“ O pár rokov neskôr ju istý chorvátsky kňaz oboznámil s knihou Duchovných
cvičení svätého Ignáca z Loyoly. Tam našla odpoveď, ktorú hľadala. Myšlienka na misijnú prácu ju naplnila radosťou
napriek ťažkostiam a bolestiam, ktoré boli s tou prácou spojené. A táto radosť bola potvrdením, ktoré potrebovala. Agnesin odchod do Kongregácie loretánskych sestier bol však ťažký. Keď to ako 18-ročná povedala matke, až po istom čase
dostala jej požehnanie. Matka jej pripomenula, že jej dcéra teraz musí byť „len pre Boha a Ježiša.“ V roku 1937 krátko
pred zložením večných sľubov, ktorými sa stala „Matkou Teréziou“, napísala svojmu duchovnému vodcovi o tom, ako
radostne nesie kríž s Ježišom. Povedala mu, že kríže jej naháňali strach. Ale teraz prijala utrpenie, a preto „Ježiš a ja žijeme v láske“. Nepoznáme presnú povahu krížov, ktoré ju rozplakali. Možno hovorila o svojej skúsenosti, že ako Albánka je na okraji života Loretánskeho rádu v Indii. Ale na hlbšej úrovni hovorila o „temnote“, ktorá ju sprevádzala:
o temnote, ktorá bude témou mnohých listov pre ďalších duchovných vodcov a kňazov. Tieto listy uverejnili až po jej
smrti. Hovoria o tom, že Matka Terézia zakúsila vnútorné utrpenie i duchovné sucho. Mala pocit, že Boh nie je prítomný
napriek tomu, že po ňom veľmi žíznila. Láska Matky Terézie k Bohu bola taká veľká, že v roku 1942 urobila podľa vzoru
Terézie z Lisieux súkromný sľub, že nikdy Ježišovi nič neodmietne. Rozhodla sa, že tento sľub sa dotkne každej oblasti
jej života, že povie „áno“ Bohu v každej situácii bez ohľadu na to, aká bude tá situácia náročná alebo ťažká. Sľub sa týkal
nielen hrdinských rozmerov svätosti, ale aj každodennej rutiny života. V duchu „malej cesty“ svätej Terézie z Lisieux
sľúbila, že bude robiť malé veci s veľkou láskou. Každý čin, každú obetu mala motivovať láska. Matka Terézia mala
v septembri 1946 vo vlaku do Darjeelingu a počas duchovných cvičení silný zážitok s Pánom, pri ktorom ju žiadal, aby
opustila Loretánsky rád a založila v Kalkate novú kongregáciu, ktorá sa bude venovať „vrúcnej dobrovoľnej službe tým
najchudobnejším z chudobných“. Cieľom tejto kongregácie bude uhasiť Ježišov smäd po dušiach, keď visel na kríži.
Matka Terézia si pripomínala tento sľub a vedela, že ho nemôže odmietnuť. Ježišov smäd – jeho túžba po láske chorých
tiel chudobných a jeho túžba ponúknuť sa ako duchovný nápoj pre týchto chudobných – bol podstatou všetkého, čo nasledovalo. Ježiš chcel ich lásku a chcel sa im dať tak, aby sa mu potom slobodne odovzdali. Nepridávali sa k nej len rehoľné sestry. Prichádzali aj laici. Napokon založila laickú vetvu svojej kongregácie a rád pre kňazov. Otvárala vývarovne, detské domovy, domy pre zomierajúcich, kliniky pre malomocných a domy pre obete AIDS. Bola to žena modlitby
a jej službu podporovala kontemplácia. Nemala rada rastúcu popularitu a najmä početné žiadosti, aby prednášala na konferenciách a stretnutiach po celom svete. Ale opäť Pánovi nič neodmietla bez ohľadu na to, koľko ju to stálo.
Hoci Matku Teréziu svet oslavoval, tento svet, nielen svet chudobných, ale aj svet strednej triedy a svet bohatých, pokladala za Kalváriu. Jej cesty do bohatších krajín ju presvedčili, že duchovná chudoba je väčší problém než hmotná chudoba
tretieho sveta, v ktorom pracovala. Bola do poslednej chvíle verná svojmu rozhodnutiu milovať Boha tak, ako ho nikto
nikdy predtým nemiloval. Aj napriek telesným ťažkostiam a duchovnému utrpeniu, ktoré znášala, bol život Matky Terézie plný radosti. Prečo? Pretože vždy nachádzala Ježiša v chudobných. Pretože každý čin lásky ju privádzal „k osobnému
stretnutiu s Bohom.“ Príbeh Matky Terézie nás môže učiť o sile našej viery a dôvery. Nikdy neprestala veriť v Ježiša,
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hoci mala pocit, že ju opustil. Nikdy sa nevzdala Pána a nikdy sa nevzdala povolania, ktoré jej dal. Ukazuje nám, že keď
konáme s čistou vierou ako ona, Boh nám dá silu, ktorú potrebujeme, aby sme vytrvali, ba mali aj úspech. Podobne ako
Matka Terézia nemusíme cítiť prijatie od Pána. Ale podobne ako ona môžeme dôverovať, že ak sme vykonali všetko, čo
môžeme vykonať, Boh s nami bude spokojný a odmení nás. Po druhé, a to je asi najdôležitejšie, tento príbeh nás učí, že
Ježiš veľmi túži po každom z nás. Matka Terézia vo svojej túžbe po Pánovi, ako aj v odhodlaní dávať sa každému, dala
ľudskú tvár dôležitému duchovnému princípu. Jej ochotný úsmev, pripravenosť slúžiť a odhodlanie znášať duchovnú
temnotu nám ukazuje, ako sa Ježiš na nás pozerá. Náš Pán v istom zmysle každý deň žízni pre našu nevieru. Každý deň
trpí pre malé i veľké hriechy, ktoré sme spáchali. A každý deň sa nám dáva a dúfa, že si nás opäť získa. Vernosť Matky
Terézie, hoci bola pôsobivá, je len slabým tieňom Ježišovej vernosti nám. Nech život Matky Terézie, jej viera
a neoblomná láska bude pre nás všetkých obrazom Božej lásky k nám – a príkladom lásky, ktorú mu my môžeme dať.
Pridávam niekoľko myšlienok od Kathryn Spinkovej, dlhoročnej spolupracovníčky Matky Terézie.
Muž, ktorý bol pri mne najbližšie, bol na pokraji smrti. Namiesto končatín mal hnisajúce pahýle. Malomocenstvo mu
znetvorilo tvár a vodnaté oči boli bez života. Bol len jedným z mnohých malomocných, ktorí čakali na liečbu pred klinikou, ktorú viedli Misionárski bratia lásky na predmestí Kalkaty. Keď som prechádzala okolo neho, niečo v ňom ma volalo. Alebo som opäť počula naliehavý hlas Matky Terézie: „Dotkni sa malomocného svojou láskou.“ Vzala som jeho tvár
do rúk. Videla som, že Matka Terézia to tak robila pri rôznych ľuďoch. Na mojom geste nebolo nič mimoriadne. Neobyčajná však bola jeho reakcia. Jeho zničené telo ožilo. Tvár medzi mojimi rukami sa rozžiarila a všetci jeho spoločníci na
lavičke vedľa neho vystierali ku mne ruky a smiali sa neopísateľnou radosťou. „Aby si pochopila, musíš sa dotknúť.“
Rozumovo poznať problém chudoby neznamená, že sme ho skutočne pochopili. Matka Terézia to hovorila pri mnohých
príležitostiach. Sama som ju aj citovala. Ale až v takýchto chvíľach som skutočne spoznala význam jej slov.
Účinok jej žiarivého úsmevu a prítomnosti na iných bol jasný. Davy ľudí sa na ňu tlačili, aby sa jej dotkli alebo boli pri
nej. Ale keď som ju uvidela stáť na schodisku v materinci, keď rozdávala to, čo so svojím charakteristickým humorom
nazvala „navštívenky“ – boli to malé modlitbové kartičky, na ktorých boli také citáty ako „Urobili ste to pre mňa“- kládla
som si otázku, či to nie je náboženský ekvivalent celebrity, ktorá rozdáva autogramy. Ľudia odchádzali povzbudení aj po
tom najkratšom stretnutí. Ale naozaj boli pre ňu dôležití? Odpoveď som dostala, keď som sa s ňou nečakane stretla
v mestečku pri Kapskom Meste. Stretli sme sa predtým len dvakrát: raz v jednom dome sestier v Londýne, keď sme sa
rozprávali asi desať minút, a raz v Ríme na medzinárodnom stretnutí spolupracovníkov, keď sme si vymenili len úsmevy
na diaľku. Ale teraz, o pár rokov neskôr a v úplne inom prostredí, si ma nielenže pamätala, ale vedela aj moje meno. Rada citovala Izaiáša: „Vryl som si ťa do dlaní. Zavolal som ťa po mene.“ Každý bol pre ňu osobitý a bol osobitý pre Boha.
Nikdy som nevidela Matku Teréziu prejsť okolo človeka v núdzi. „Nech vás chudobní zjedia“ – to bola zásada, podľa
ktorej žila aj vtedy, keď mala podlomené zdravie a bola v starobe čoraz slabšia. V tejto veci a mnohých iných bola nekompromisná. „Čo Matka chce, to aj dostane.“ To bola pravda, ktorú prijali všetci, ktorí ju poznali. Nebola len skromná
a útla, ale mala aj silnú vôľu, bola odhodlaná, priama a zdanlivo nebojácna, pretože Boh bol na jej strane. Zároveň však
sebaobetu, ktorú žiadala od iných, sama žila. Keď zistila, že niekoho zranila, urobila maximum, aby to napravila bez
ohľadu na osobnú obetu. Aj v starobe ju prichytili, ako čistí záchody sestier. Po operácii srdca vo februári 1992 sa „zotavovala“ v Ríme. V nevykúrenom kláštore bolo veľmi chladno, ale jediný ústupok, ktorý dovolila, boli roztrhané kartónové škatule, ktoré slúžili ako izolácia na inak holej kamennej dlážke. Priviedla som tam jej dlhoročnú priateľku, ktorá bola
v ranom štádiu Alzheimerovej choroby. Sledovala som, ako sa ju chorá Matka Terézia usiluje potešiť, a bola som dojatá.
Ak však listy, ktoré uverejnili po jej smrti, hovoria o duchovnej „temnote“ Matky Terézie, nachádzajú sa v nich aj odkazy na radosť a šťastie. A túto radosť neustále ukazovala svetu. Povedala: „Radosť žiari z očí. Objavuje sa, keď človek
hovorí a kráča. Keď ľudia vo vašich očiach nájdu toto šťastie, pochopia, že sú milované Božie deti.“ Takto privádzala
ľudí k Bohu. Keď sa nedalo usmievať, riešením bola modlitba. Modlitba bola jej „jednoduché“ tajomstvo: modlitba zakorenená v tichu. Neskladala sa z mnohých slov, ale z horlivosti Ježišovho srdca, ktoré sa neustále obracalo k Bohu.
V aute prstami preberala ružencové zrnká a ak to bolo nevyhnutné, zároveň viedla rozhovor. Videla som ju, ako po celom
dni, ktorý sa začínal pri brieždení, vstúpila do kaplnky. Bola vyčerpaná a skrivená, ale o chvíľu vyšla. Bola o päť centimetrov vyššia a bola pripravená zúčastniť sa v ten večer na náročnej verejnej ceremónii. Ak vždy necítila Božiu prítomnosť tak, ako ju cítila v roku 1946, keď ju Boh povolal do slumov, skrze modlitbu dostala energiu, ktorá bola nevyhnutná,
aby konala jeho dielo a priniesla mimoriadne plody. Hovorila iným, že podľa týchto plodov budú vedieť, či niekto „patrí
Bohu“.
Spracoval p. farár
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Škola začala v riadnom čase
Začiatok školského roka sa už tretí rok nesie v znamení reformy obsahového vzdelávania žiakov pod názvom ISCED1, ISCED2. Z uvedeného vyplýva, že učitelia už tretí rok ukrajujú týždeň zo svojej dovolenky, aby obsahovo pripravili dokumenty
na nastávajúci školský rok. Po písomnej príprave, prerokovaní plánu práce, školského poriadku a cieľov boli pripravení spoločne s vedením školy a p. farárom privítať žiakov po dvojmesačnom oddychu.
Ak v minulom školskom roku navštevovalo školu 307 žiakov, 2. septembra nastúpilo 283.Pokles počtu žiakov podľa predbežných ukazovateľov z matriky bude pokračovať i v nasledujúcom období nielen u nás, ale i v okolitých obciach .
I napriek týmto skutočnostiam škola dokáže zabezpečiť riadnu prevádzku s kvalifikovaným tímom pedagogických zamestnancov. V prevádzke pokračujeme i s dvoma oddeleniami školského klubu a troma oddeleniami v materskej škole.
Zaujímavosťou pre školský rok 2010/2011 je pokračovanie realizácie projektu pod názvom „Inovácia obsahu vzdelávania,
foriem a metód vyučovacieho procesu“, z ktorého jednu aktivitu
z dopravnej výchovy pod názvom Dopraváčik predkladáme.
Cieľ aktivity: Správnou motiváciou a aktivitami viesť žiakov
k bezpečnosti na cestách a ochrane zdravia a ľudského života.
Ide o nadčasovú aktivitu, ktorá sa bude prelínať s výchovou
a vzdelávaním počas dochádzky žiakov do školy. Prípravu projektu
sme začali v októbri 2008, a to vytýčením cieľov, výstupov, návrhu
rozpočtu, ako i detailným časovým rozpracovaním etáp realizácie
projektu. Je to tímová práca štyroch vyučujúcich: Mgr. Dany Oravcovej, Mgr. Jany Špilákovej, Mgr. Emílie Ďurkáčovej a Mgr. Ivany
Jurgovej. Samotná realizácia projektu začala v októbri 2009 a bude
pokračovať do júna 2011. V prvom roku realizácie boli do činnosti
zapojení žiaci dvoch ročníkov štyroch tried. Aktivita bola plnená v
rámci výtvarnej výchovy, ako i vyučovacieho predmetu –Dopravná
výchova. V priemere sme realizovali dve aktivity mesačne
s uvedenými činnosťami:
• vychádzka do intravilánu obce - pozorovaním spoznať hlavnú cestu, vedľajšie cesty, dopravné značky,
• prechádzanie cez cestu a križovatku - naučiť sa prechádzať
cez križovatku,
• vytváranie modelov na riešenie dopravných situácií - zhotovenie semaforov a dopravných značiek,
• tvorba intravilánu obce – vyhotovenie plánu obce formou
makety,
• riešenie dopravných situácií pomocou modelov - osvojiť si
postupy bezpečného prechádzania cez priechod pre chodcov, chôdza po správnej strane chodníka,
• vytvorenie maskota Dopraváčika,
• nácvik primeranej prvej pomoci – privolanie záchrannej
služby – doplnené o výklad zdravotníka - pani Milada Vojčiniaková,
• nácvik podania informácie o nehode, poznať dôležité telefónne čísla – 155, 112, praktické overovanie správneho postupu pri nahlásení nehody pracovníkovi záchrannej služby - Mgr. Roman Jakubík,
• prevencia v cestnej doprave doplnená o výklad s dopravnou policajtkou JUDr. Jankou Durajovou,
• dopravné značky a dopravné predpisy pre cyklistov- osvojiť si dopravné značky a dopravné predpisy pre cyklistov,
• riešenie praktických situácií na cestách,
•
tvorba imitácie dopravného ihriska na školskom dvore,
• nácvik cestnej premávky na imitovanom dopravnom ihrisku – jazda na kolobežke a bicykli,
• uplatňovanie poznatkov o pohybe chodcov, kolobežkárov, bicyklistov na PC,
• jazda šikovnosti – testovanie zručnosti jazdy na kolobežkách a bicykloch na školskom ihrisku.
Riešenie aktivít v rámci projektu bolo pre žiakov veľmi zaujímavé. So záujmom sa zapájali do činnosti a prakticky riešili
dopravné situácie.
Mgr.Dana Oravcová
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Základná škola Čierne- Ústredie
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2009/2010
V školskom roku 2009 / 2010 navštevovalo našu školu 248 žiakov ( 143 chlapcov, 105 dievčat ), ktorí boli rozdelení do 12 tried,
z ktorých 6 bolo na prvom stupni a 6 na druhom stupni. Špeciálnu triedu navštevovalo 10 žiakov. Jeden žiak, u ktorého bol diagnostikovaný autizmus, bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, preto bol vzdelávaný v domácom prostredí. 48 žiakov malo na
vysvedčení samé jednotky, jeden žiak neprospel. Z celkového počtu vymeškaných hodín ( 19 430 ) bolo 75 neospravedlnených.
Školskú dochádzku ukončilo 29 žiakov 9.ročníka. Všetci žiaci boli umiestnení na prihlásené stredné školy v prvom kole prijímacieho
konania. Títo žiaci v rámci celoslovenského Testovania 9 dosiahli v predmete matematika lepší výsledok o 4,4 % ako bol celoslovenský priemer. V predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahli výsledok na úrovni celoslovenského priemeru.
V škole pracovalo 17 kvalifikovaných učiteľov, asistent učiteľa v triede pre žiakov s ŠVVP a vychovávateľka ŠKD.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bolo usporiadanie prednášok a besied pre žiakov o životnom štýle a životospráve a lyžiarskeho kurzu pre žiakov 7. ročníka. V rámci prevencie kriminálnej činnosti mládeže absolvovali žiaci vyšších ročníkov besedy
s príslušníkmi PZ SR a príslušníkmi Mestskej polície v Čadci na témy predchádzania kriminality a trestnoprávnej zodpovednosti žiakov. Žiaci 8. a 9.ročníka sa tiež zúčastnili besedy so sociálnym kurátorom.
Žiaci našej školy sa zúčastňovali aj na športových a kultúrnych akciách v rámci obce. V škole prebiehala i mimoškolská činnosť, a to
v 15 záujmových krúžkoch.
Umiestnenie žiakov v súťažiach:
Názov súťaže
Stolný tenis

okresné kolo
1. miesto

Pytagoriáda
Výtvarná súťaž
Matematická olympiáda
Šach
Šach
Šach
Čo vieš o hviezdach
Okresné kolo - futbal
Turnaj štyroch škôl
Kysucký triangel
Kysucký triangel
Kysucký triangel

Meno a priezvisko - kolektív
Starší žiaci
Veronika Grochalová
Dominika Slováková
Trúchly, Haladej
Jozef Polák
Dominika Moravcová
Jozef Straka
Jozef Straka
Jozef Straka
Martin Benko
Starší žiaci
Starší žiaci
Stolný tenis – chlapci
Vybíjaná – dievčatá
Florbal – chlapci

Astrostop 2009

Martin Benko

4. miesto

Chemická olympiáda

krajské kolo

národné kolo

úsp.riešitelia
úsp.riešitelia
2. miesto
úsp. riešiteľka
1. miesto
1. miesto
3. miesto
5. miesto – medzinárodný turnaj v ČR
16. miesto ME v šachu
4. miesto
3. miesto
3. miesto
1. miesto
3. miesto
3. miesto

Škola naďalej pokračuje v spolupráci so školami zo zahraničia ( e- twinning ) - poľskou školou v Koniakówe a českou školou vo
Vendryni. Od septembra 2010 rozbiehame so školou vo Vendryni PROJEKT PRIATEĽSTVO, ktorý je financovaný z EÚ. Projekt
bude zameraný na športové aktivity a na tradície regiónov. Tiež sme sa zapojili do environmentálnych projektov Batérie na správnom
mieste a Stromy poznania. Vďaka získaniu grantov z projektov Infovek, Otvorená škola Infovek, Škola budúcnosti, Modernizácia
vzdelávania na základných školách + rozpočet školy sa nám podarilo výrazne modernizovať vybavenie PC učební, rozšíriť školskú
počítačovú sieť, zlepšiť technické podmienky práce s PC pre vedenie školy, hospodárku, výchovného poradcu a učiteľov.
Nový školský rok 2010 / 2011 bol slávnostne otvorený 9.septembra z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie našej školy, ktorá sa začala v júni 2010. K 8. septembru boli ukončené stavebné práce vnútorných priestorov „novej“ školy, naďalej prebiehali rekonštrukčné
práce
v „starej“ budove- z tohto dôvodu boli triedy v ročníkoch I., II., III. a IX. dočasne spojené. Cez projekty z EÚ získal zriaďovateľ finančné prostriedky v celkovej hodnote 558 198,45 € na nasledovné opravy:
- kompletné zateplenie obvodového plášťa novej školy,
- kompletnú rekonštrukciu vnútorných priestorov starej aj novej školy ( omietky, podlahy,
podhľady, svietidlá, sanita, dvere ),
- kompletnú výmenu vykurovacích telies, rozvodov vody a elektriky,
- výmenu školského nábytku ( lavice, stoličky, skrine ),
- úprava školského areálu ( asfalt, zámková dlažba, vstup do obidvoch budov s úpravou pre imobilných ľudí ),
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska.
Naša škola zaplatila zo svojho rozpočtu opravu krovu a výmenu strešnej krytiny na „starej“ škole a zhotovenie podhľadu v jednej
z jej tried.
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Ukončenie celého projektu rekonštrukcie a modernizácie školy je plánované na apríl 2011. V tomto školskom roku sú žiaci rozdelení
do 14 tried ( 7 na 1.stupni a 7 na 2.stupni ) a 1 oddelenie školského klubu. Celkovo navštevuje našu školu 249 žiakov . Voľný čas
môžu žiaci tráviť v týchto záujmových útvaroch: hokejbalový krúžok, futbalový krúžok, šikovné ruky, šachy a počítače, ekologický
krúžok, novinársky krúžok, matematický krúžok pre 8.ročník, folklórny krúžok, astronomický krúžok, matematika Testovanie 9, zdravotnícky krúžok, počítačový a stolnotenisový krúžok.
Koncepčný zámer školy na školský rok 2010/2011 je nasledovný:
• v súlade s reformou špeciálneho školstva vypracovať pre špeciálnu triedu školský vzdelávací program,
• vypracovať školské vzdelávacie programy pre tretie a siedme ročníky,
• zabezpečiť vyučovanie v 1., 2., 3., 5., 6. a 7.ročníku v súlade so školským vzdelávacím programom a pripraviť sa na postupné zavádzanie školskej reformy v ostatných ročníkoch,
• v novej škole prebudovať počítačovú učebňu, sieť zabezpečiť prostredníctvom hardwarového servera,
• zabezpečiť vyššie percento odbornosti vo vyučovaní cudzích jazykov,
• mimoriadnu pozornosť venovať nadaným žiakom (olympiády, súťaže),
• zvýšenú pozornosť venovať deťom s poruchami učenia, správania – v spolupráci s PPP integrovať žiakov do špeciálnej
triedy,
• zvýšenú pozornosť venovať spolupráci s družobnou školou v Koniakówe v Poľsku a vo Vendryni v ČR – zvýšiť počet
stretnutí PP a žiakov na štyri – projekt E – Twinning,
• naďalej zbierať druhotné suroviny, pokračovať v zbere a separovaní druhotných surovín – ekologický krúžok.
Ďakujeme starostovi obce a ostatným zamestnancom OÚ za doterajšiu spoluprácu a dúfame v jej zachovanie do budúcna. Prajeme
žiakom a zamestnancom veľa zdravia, osobného šťastia a pracovných úspechov v novom školskom roku 2010 / 2011.
Vedenie ZŠ Ústredie

Školský rok 2009/2010 v MŠ Čierne – Ústredie.
Materská škola pracuje ako samostatná rozpočtová organizácia na úseku školstva. Je trojtriedna, zameraná na výchovu
a vzdelávanie detí od ranného veku po vstup do základnej školy. Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť,
zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi
a vekovými osobitosťami a umožňuje školské stravovanie.
Predmetom činnosti MŠ je zaškoľovanie 3 – 6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V školskom
roku 2010/2011je do MŠ zapísaných 63 detí , z toho počtu je 28 detí, ktoré pôjdu od 1. 9. 2011 do l. ročníka ZŠ. Škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED -O - Dieťa a svet, z tohto záväzného dokumentu sme vytvorili vlastný Školský vzdelávací program s názvom „S Lienkou za poznaním“, ktorý stanovuje ciele výchovy a vzdelávania v našej materskej škole. Vo výchovno-vzdelávacom procese
sme využívali taktiež prvky zdravej školy, odporúčaného projektu Krok za krokom ako aj Rozvíjajúci program výchovy
a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Počas pobytu v materskej škole mali detí príležitosť na sebazdokonaľovanie v rôznych oblastiach. Našou snahou bolo usporiadať denné činnosti tak, aby bol život detí v nej radostný
a zaujímavý. Ako hlavný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa sme uplatňovali hru. Detí mali dostatok možnosti na individuálne, skupinové a kolektívne hry, ktoré sa organizovali v rôznych formách . Striedali sa pohybové, intelektové, pracovné
a estetické činnosti, pri ktorých sme vo veľkej miere využívali námety hier, pracovné listy, edukačné aktivity, nové metódy
a formy práce prezentované odbornými publikáciami s názvom Dieťa a jeho svet , KAFOMET za účelom rozvíjania, upevňovania a overovania vedomostí detí.
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: Materská škola sa aktívne zúčastňuje na aktivitách poriadaných obcou pri príležitosti rôznych sviatkov, osláv, vystúpením detského folklórneho súboru „ Lienka“, realizovali sme dni otvorených dverí pre
rodičov v čase zápisu detí do zariadenia, školu reprezentujú i výsledky práce v jednotlivých krúžkoch. Na škole pracoval výtvarný krúžok, 2 krúžky anglického jazyka v spolupráci s Centrom voľného času v Čadci a environmentálny krúžok. Zapájali
sme sa do rôznych výtvarných súťaži, organizovaných v rámci obce – O najkrajšiu dyňu, O najkrajšieho anjelika, okresuO najkrajší Valentínsky pozdrav, Moja rodina, Moja najobľúbenejšia rozprávka, Vesmír očami detí, Moja mama, celoslovenské
výtvarné súťaže z medzinárodnou účasťou pod názvom Svet okolo nás, Žitnoostrovské pastelky. Na spestrenie činnosti sme do
materskej školy počas roka pozývali bábkové divadla z Martina, Žiliny, Turčianskych Teplíc s divadielkami „ O Jankovi Polienkovi, O zakliatom princovi, O zakliatom Mikulášovi, organizovali sme triedne tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi, ekologické vychádzky do prírody, obvodové kolo v prednese poézie a prózy pod názvom „ Básničkovo“.V priebehu školského roka
deti navštívili Kysuckú hvezdáreň, Kysucké múzeum, Kysuckú knižnicu v Čadci, ZOO Zlín . V rámci školského projektu „Poznaj svoju obec“ sme sa snažili v deťoch pestovať lásku k domovu, oboznamovať ich s ľudovými tradíciami a zvykmi v našej
obci, deti navštívili susedné školy, kostolíky našej obce, športový štadión, obecný úrad, obecnú knižnicu. Zážitky z výletov
vyjadrili vo svojich výtvarných prácach, z ktorých sme v našej MŠ urobili minigalériu.
V závere chcem poďakovať všetkým pedagógom, prevádzkovým zamestnancom, rodičom, Rade školy, ktorí sa zaslúžili
o dobré výsledky našej školy a zároveň im popriať veľa zdravia, elánu a síl v novom školskom roku.
Vedenie Materskej školy Čierne - Ústredie
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Prehľad uskutočnených kultúrno – spoločenských podujatí
jún - september 2010
25. jún
Uvítanie novorodeniatok do života – slávnostné odovzdávanie Pamätných plakiet novorodencom starostom obce spojené
s podpisom do Pamätnej knihy a kul. programom, v ktorom vystúpili deti z DFS Ozvenka - usporiadané Komisiou kultúry,
mládeže, športu a sociálnych vecí.
25.jún
Diskotéka pre deti základných škôl v sále kul. domu v Čiernom. V programe vystúpili tanečné skupiny z oboch základných
škôl, pre deti boli pripravené zábavné súťaže.
3. júl
5. ročník rockového festivalu BACK IN BLACK . Koncert sa konal v areáli lyžiarskeho strediska Čierne – Vyšný koniec
(bývalá Zlatá kačka).
Účinkujúce kapely: TRI GROŠE, ARIA, 100DOLLA, NO FACES , ABOWE, SKLENÉ OČI, HALUZOTVORISTIKA,
GARDEN OF THE MADNESS.
4. júl
Čierňanské hody na sviatok sv. Petra a Pavla – Čierne Vyšný koniec. Po svätej omši sa pred kostolom konalo kultúrne vystúpenie FS RAČAN z Oščadnice a DFS OZVENKA z Čierneho. Nechýbal ani stánkový predaj, hodové atrakcie a o 18.00 hod.
ľudová zábava pri ŠK Čierne.
8. 7. - 14. 7. 2010
VI. Medzinárodný detský tábor na Trojmedzí „Trojmedzie nerozdeľuje , ale spája“ - Poznaj svojich priateľov
Počas letných prázdnin sa konal už VI. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí. Žiaci z ČR, PL a SR sa stretli
tentoraz v Čiernom v ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec, kde bolo slávnostné zahájenie tábora starostom obce Čierne Ing. Pavlom Gomolom. Deti sa
navzájom spoznávali pri turistických vychádzkach,
športových hrách, diskotékach, bláznivej naháňačke, krste táborníka... a rôznych iných táborníckych
činnostiach, ktoré boli počas siedmich dní pre ne
pripravené. Hneď v prvý deň bola vychádzka na
Trojmedzie, kde sme si opekali párky a o 22.00
hodine sa začal krst správneho táborníka. Cesta
naspäť do školy bola zároveň aj cestou odvahy.
Druhý deň patril celodennej vychádzke na Studeničné cez Gírovú. Úžasný obed a bazén iba pre nás
bol blahodárnou odmenou po takej namáhavej
túre pri teplote okolo 30 stupňov.
Pri štafetových i loptových hrách boli neporaziteľné deti z Poľskej republiky a pri bláznivej naháňačke sme sa všetci naozaj vybláznili. Samozrejme, že
sme si nenechali ujsť ani Majstrovstvá sveta vo
futbale a veľmi sme držali palce Španielsku. Nesklamalo nás. Prvá večerná diskotéka niektoré srdcia zasiahla Amorom. Keďže tábor bol zväčša zameraný na turistiku, vedúce
veru nenechali oddychovať nikoho. V nedeľu sme sa vybrali na celodenný výlet do Malej Fatry. Na spiatočnej ceste sme sa
zastavili v Starej Bystrici pozrieť si Slovenský orloj. Nechýbala ani prehliadka Čadce, návšteva plavárne a vychádzka
k Studenej vode. Svoje dojmy, či už zo Studeničného, Vrátnej alebo bláznivej naháňačky, sme zvečnili aj výtvarne a naj získali
vecné odmeny. Vecné odmeny získali aj najlepšie menovky , výhercovia v štafetových súťažiach, loptových hrách, víťazi
v bláznivej naháňačke...
Počas celého tábora sme poctivo pripravovali program pre vzácnych hostí, ktorí prišli v utorok na slávnostné ukončenie tábora (starostovia, riaditelia škôl, predstavitelia samospráv z PL, CZ, SK).
Medzitým sme si stihli vyrobiť vďaka pani Anne Pagáčovej krásne šperky z hmoty FIMO a vďaka lektorovi country tancov
pánovi Jankovi Masnému sme sa naučili tancovať country.
Oddielovými vedúcimi zo Slovenskej republiky boli: Mgr. Dana Oravcová a Mgr. Ivana Franeková
Vedúca tábora, organizačné zabezpečenie tábora: Iveta Bobulová, Príspevková organizácia TES Čierne
Podujatie je spolufinancované Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013: Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája.
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1. august
Čierňanské hody – Kostol sv. Ignáca z Loyoly, Čierne – Ústredie. Po slávnostnej sv. omši folklórny sprievod FSk STAŠKOV
od obecného úradu k TU Magistrál, vystúpenie FSk Staškov a hudobnej country skupiny Zálesáci zo Žiliny. Taktiež nechýbali
hodové atrakcie, stánkový predaj , ľudová veselica a diskotéka pri TU Magistrál.
21. august
Folklórne slávnosti na Trojmedzí – „Hľadajme, čo nás spája“
Dňa 21.8. 2010 sa konalo na Trojmedzí spoločné stretnutie občanov troch krajín. Na hraniciach troch štátov,
v prekrásnom prostredí prírody sa slávnosť začala duchovným posolstvom biskupa Ostravsko – Opavskej
diecézy Františka Václava Lobkowicza, ktorý nabádal
všetkých prítomných veriacich k zľudšteniu duše.
Slávnosti ďalej pokračovali takmer trojhodinovým kultúrnym vystúpením súborov zo Slovenska, Čiech, Poľska, a to: folklórnych skupín - kapela Jetelinka, Malí
Zgrapiane /PL/, FS LÚČ – Záturčianka , Martin /SR/,
heligónkari z Čierneho, Žilinského kraja a ČR. Spolu
sa predstavilo vyše šesťdesiat účinkujúcich. Moderátorom podujatia bol Ján Ďurica.
Okrem slávenia eucharistie, vystúpenia folklórnych
súborov a heligónkarov sa prezentovali aj tradičné
ľudové remeslá a ľudová gastronómia.
V rámci podujatia prebehli pracovné stretnutia na všetkých troch stranách - Žilinská diecéza, OstravskoOpavská diecéza, Bielsko-Źywiecka diecéza, kompetentných zamestnancov obce Čierne , Združení obcí Jablunkovska, Gminy
Istebna - čo ešte viac prispelo k prehĺbeniu partnerstva a nadviazaniu ďalšej novej spolupráce v oblasti kultúry
a spoločenského života.
Slávenia svätej omše a kultúrneho programu sa zúčastnilo približne 1500 ľudí zo Slovenska, Čiech a Poľska, ktorí prišli buď
v sprievode, alebo jednotlivo.
Vďaka všetkým zúčastneným stranám, organizátorom, vzájomnej spolupráci a chuti sa podarilo uskutočniť krásne podujatie,
ktoré potvrdilo, že viera, láska, hudba, spev, tanec, krása a pokoj prírody, a tiež jedinečnosť prostredia je to, čo nás spája
a robí lepšími.
Podujatie sa uskutočnilo s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Pripravujeme
október:
- výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ na tému: Jeseň prichádza (padajúce lístie, sfarbená príroda, práce na poliach, púšťanie šarkanov, zber ovocia, príprava zvieratiek na zimu,...). Svoje práce noste, prosím, do Obecnej knižnice – na Vyšný koniec
(budova ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec) do 31. 10. 2010. Rôzne techniky a originálne nápady sa veľmi cenia. Opäť porotou
vybrané práce získajú vecné odmeny.
- stretnutie dôchodcov v sále kul. domu Čierne – Ústredie spojené s kultúrnym vystúpením domácej DFS Ozvenka, FSk
Ozvena, FS Račan a občerstvením.
november:
- výstava a vyhodnotenie výtvarnej súťaže Jeseň prichádza pre deti ZŠ a MŠ v priestoroch Obecnej knižnice v ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
19. december: Vianoce s Ottom Weiterom – v sále kul. domu sa uskutoční predvianočný koncert detí z MŠ a ZŠ spolu
s vystúpením Otta Weitera.

OBECNÁ KNIŽNICA ČIERNE
Určite si všetci čitatelia a možno aj niektorí zo spoluobčanov všimli, že sa počas letných prázdnin začalo s prestavbou budovy
MŠ v Ústredí. Z dôvodu výstavby 19 bytov v tomto objekte sa musela premiestniť aj Obecná knižnica do priestorov Základnej
školy s Materskou školou na Vyšnom konci do spoločenskej miestnosti. Sťahovanie knižnice prebehlo počas letných prázdnin
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(v mesiacoch júl – august 2010). V tomto čase bola Obecná knižnica zatvorená. V presťahovaných priestoroch sa knižnica
sprístupnila verejnosti od 3. septembra 2010.
Čo všetko bolo treba presťahovať?
65 ks knižných regálov, 3 veľké kancelárske stoly, 26 ks kresiel a stoličiek, 8 ks kožených taburetiek,15 ks sólo skriniek, 12 ks
stolov, audio – techniku, všetky úradné dokumenty / kultúra, evidencia hrobových miest zosnulých a pozostalých, revízny katalóg, sklad, kancelárske potreby, výpočtová technika....) a hlavne 14 075 kníh.
Okrem toho sa do nových priestorov presťahoval aj interiér Pamätnej izby, čo je spolu vyše 250 vystavovaných exponátov.
Veríme, že sa vám v nových priestoroch bude páčiť. Otváracie hodiny knižnice zostali nezmenené:

pondelok:
streda:
piatok:

8.00-11.00 12.00 – 16.00
12.00 – 17.00
12.00 – 16.00

Od septembra 2010 navštívilo knižnicu 30 detí zo 6.A a 7.A zo ZŠ Čierne – Ústredie, ktoré sa na exkurzii dozvedeli, ako sa
delí literatúra, ako sú usporiadané knihy v knižnici, zopakovali si svoje vedomosti z minulého školského roka v zábavnom
kvíze, oboznámili sa s našim najznámejším zberateľom rozprávok a zasúťažili si. Vecné odmeny za svoje preukázané vedomosti získali: Jozef Findura a Dominik Trúchly. Vyučujúce: Mgr. Anna Pagáčová, Mgr. Ivana Nekorancová, Mgr. Iveta Dejová. 13. septembra navštívila knižnicu 5. trieda zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec so svojou vyučujúcou Mgr. Renátou Mikulovou. Deti sa oboznámili s novými priestormi knižnice, usporiadaním kníh, rozdielom medzi krásnou a náučnou literatúrou,
vznikom knihy, ako sa správať v knižnici a ku knihám. Nechýbal ani vedomostný kvíz a sladké odmeny.
Na všetkých stálych a aj nových čitateľov sa teší knihovník: Iveta Bobulová
O všetkých podujatiach budete včas informovaní z obecných vitrín, obecným rozhlasom, alebo na internetovej stránke našej
obce www.obeccierne.sk.
Zmena podujatí vyhradená!

Cintorínske poplatky sa inkasujú v Obecnej knižnici na Vyšnom konci vždy v úradných dňoch:
pondelok, streda, piatok : 8.00 – 11.00
Iveta Bobulová, prac. TES Čierne

Súťaž o pohár starostu obce
Dňa 17.7.2010 sa v Čiernom na Polesí uskutočnil ôsmy ročník súťaže DHZ o pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo

jedenásť hasičských družstiev. V slávnostnom príhovore vystúpil starosta obce Ing. Pavol Gomola a predseda OV DHZ
pán Ladislav Dedič. Súťaž umocnilo slávnostné odovzdávanie odznakov odbornosti s názvom ,,Hasič II.stupňa“, ktorý
prevzala: Mgr. Dana Oravcová, pán Miroslav Kubica, pán Alojz Čepec. Odznak odbornosti ,,Hasič III. stupňa“ prevzali:
Veronika Kullová, Dominika Lašová, Veronika Časnochová, Natália Tatarková, Simona Hruštincová, Monika Moravcová, Michaela Jurgová, Ľubomír Hruštinec, Stanislav Kubica, Marek Kubica a Jaroslav Kuric. Po úvodnej časti začalo
súťaženie družstiev v dvoch kolách s výsledným poradím:
Družstvo mužov:
1. miesto Podvysoká čas 14:31
2. miesto Skalité
čas 14:99
3. miesto Staškov čas 15:34
4. miesto Malá Bytča A –
čas 16:24
5. miesto Malá Bytča B –
čas 16: 81
6.miesto Čierne A čas 17:31
7.miesto Čierne B čas 18:82
8. miesto Kolárovice –
čas 19:23
9. miesto Raková
Disk
Družstvo žien:
1. miesto Kolárovice –
čas 20:89
2. miesto Čierne 31:87
Všetky družstvá súťažili podľa pravidiel a preukázali dobrú pripravenosť nielen
na súťaž, ale aj na prípadný zásah proti živlu. Ďakujeme organizátorom za prípravu a príjemnú atmosféru, ako i sponzorom Ing. Pavlovi Gomolovi, Milanovi
Jurgovi, Milanovi Moravcovi a Vladovi Krenželovi za finančnú podporu.
Mgr. Dana Oravcová, tajomníčka DHZ Čierne
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Za obdobie júl 2010 - september 2010

Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

M arián M oravec – M onika Trlíková, M iroslav Staník – Jana Boháčiková, M artin G elačák – Soňa Budošová, M atej Štetiar – A nna Jurgová, Peter Sobol –
Jana Cyprichová, Ján Štefánik – M artina Bačgoňová, M U D r. A nton M oják – K atarína H ajdková, Jozef M iček – V iera M arčanová, Juraj D rkáč – D arina
V yrobíková, M iroslav K rkoška – Renáta K ubišová,
Pavol M rm us – Tatiana G am rotová

Nela Stráňavová, Ronald Gajdošík, Marek Kyris, Alexandra Šoporová, Tomáš Miklušák, Tobias Čanecký, Gabriela Ondrúšková, Matúš Michnica, Slavomír Strýček

Navždy nás opustili...
Ignác Jurga, Veronika Kráľová, Ferdinand Bulava, Pavol Matys,
Verona Matysová, Martin Tremboš, Anton Najdek

66. výročie Slovenského národného povstania
Dňa 30. augusta 2010 sa v obci Čierne uskutočnil slávnostný
pietny akt kladenia kytice pri príležitosti 66.výročia SNP.
Slávnostné zhromaždenie sa uskutočnilo pri pamätníku obetiam druhej svetovej vojny. Oslavy zahájil starosta obce Ing.
Pavol Gomola. Pietny akt pokračoval prejavmi poslancov
obecného zastupiteľstva. Pamätník bol postavený na večnú
pamiatku umučeným a padlým za slobodu. V roku 1974 sa
začalo s výstavbou pamätníka obetiam padlých počas II. svetovej vojny. Sprístupnený verejnosti bol v deň 30. výročia
vypuknutia Slovenského národného povstania. Od tohto času sa pri pamätníku pravidelne konajú oslavy výročí SNP a iné pietne akty spojené s víťazstvom nad fašizmom v II.
svetovej vojne.
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Milí čitatelia,
už dlhšiu dobu som nepísala a verte mi, či nie, už mi to chýbalo. Preto sadám za stôl a rozmýšľam, ako začať a čo písať.
Dávnejšie mám v hlave myšlienku, že mi chýba napísať vám posledné cesto, a to listové. Mala som aj takú myšlienku, že
vám ho netreba napísať, pretože väčšinou ho kupujete hotové. Potom som zmenila názor, že sa možno nájdu nejaké
osoby, ktoré si to budú chcieť vyskúšať a naučiť sa to. Rada by som zatlieskala tým odvážnym, čo sa o to aspoň pokúsia.
Priznám sa vám, že ani mne to po prvý raz nevyšlo. Bol z neho nepodarok. Skúšala som však ďalej, a nevzdala som to.
No, postupne mi to išlo lepšie, ba až vynikajúco. Potvrdilo sa porekadlo: „Len to sa nenaučíš, do čoho sa nepustíš“.
Pamätám si, ako bolo treba v ročníkoch 6. – 9. na domácich prácach naučiť dievčatá listové cesto. Prišla za mnou
kolegyňa s prosbou, až to za ňu odučím. Nebola si istá, či to dokáže. Vďačne som pomohla. Dopadlo to na výbornú.
Ešte aspoň jeden prípad spojený s prípravou listového cesta. Na Deň učiteľov ma pani zástupkyňa poprosila napiecť
slané tyčinky. Tak som ich v noci napiekla, a to maslové. Vône bol plný dom. Ráno som ich zaniesla a poobede sa
oslavovalo. Boli tam aj zástupcovia z okresu. Ako tak sedíme za stolom, príde jeden z nich k nám, díva sa na mňa
a hovorí: „Pýtal som sa, kto tie tyčinky piekol a povedali, že Vy. Lepšie som v živote nejedol“. Ulial mi do štamprlíka,
sebe tiež, poďakoval mi a poprosil ma o tanec. Bolo to milé a zabudnúť sa na to nedá.
Je to najťažšie cesto na prácu, ale stojí to za to. Pri pomyslení, že viete urobiť všetky základné cestá cukrárskeho umenia,
pocítite radosť. Môžete si povedať: „Všetko viem!“ Nemáme o sebe hovoriť to, čo nevieme, ale čo vieme. Povzbudíme
tým ľudí, s ktorými sa rozprávame, lebo si pomyslia: „Keď to ona dokázala, ja to tiež skúsim a dokážem to aj ja!“
Zvyšuje sa tým sebavedomie človeka. Učíme sa preto, aby sme boli múdri a vedeli si v živote so všetkým poradiť.
Hlavne dievčatá, ktoré sú dospelé, mali by sa doma naučiť tak variť a piecť, ako vie ich mama. Zdokonaľovať
a vylepšovať sa vždy dá. Na to je literatúra. Každého muža očarí mladé dievča svojou krásou. To je pravda. Ale pravdou
je aj to, že láska ide cez žalúdok. Preto sa musí každá snažiť, aby ukázala, že má svoju vyššiu hodnotu, a to sú jej dobré
vlastnosti. Hlavne pracovitosť, vytrvalosť, šetrnosť, láskavosť, skromnosť, trpezlivosť, pochopenie a porozumenie.
Takýmito vlastnosťami očarí dievča muža ešte viac a nastane krásny harmonický vzťah plný lásky, pokoja a dokonalosti.
Tým sa manželstvo upevní a rodina žije šťastne a spokojne.
Listové cesto
Spotreba : 50 dkg margarínu alebo masla, 60 dkg hladkej špeciálnej múky, medzi
prsty soli, citrónová kôra, jeden a pol žĺtka, voda podľa potreby.
Postup: Z múky odoberieme 20 dkg, zmiešame s margarínom alebo maslom
a z masy vytvoríme kocku. Okraje kocky orežeme, najviac 5-6 dkg dáme do zvyšnej
múky. Kocku dáme stuhnúť do chládku. Do múky pridáme soľ, citrónovú kôru,
žĺtky, ocot so studenou vodou. Vodu si pridávame po lyžici opatrne, aby cesto
nebolo ani tuhé, ani riedke. Spravíme cesto, ktoré vypracujeme tak, aby odstávalo
od dosky. Nevyrábame ho tak, ako na rezance, ale ho naťahujeme, aby sa
odlepovalo od tably. Keď sa už odlepí, položíme ho nazad a znova naťahujeme. To
opakujeme aspoň 10 – 15 minút. Keď treba, aj dlhšie. To vám samo ukáže.
Urobíme bochník, zoberieme dlhší nôž a vrch ľahko posekáme. Zo 3-krát do jednej
strany, potom tiež do druhej strany. Najviac pol cm do hĺbky. Bochník sa tak
uvoľní. Prikryjeme utierkou a necháme ¾ hodiny postáť.
Cesto rozvaľkáme, kocku položíme do stredu. Pod kockou si necháme hrubšie cesta. Boky aj vrch si obalíme rukami.
Rozvaľkáme asi na ½ cm hrúbky. Prvý raz skladáme na 3-krát. Vždy po 20-tich minútach ešte rozvaľkáme 3-krát, ale
skladáme na 4 časti. Pri skladaní a vaľkaní si múku dávame preč pierkom.
Z listového cesta môžeme robiť: krémeše, trubičky, rožky, šatôčky, jablká v župane, slané tyčinky.
Krémeše: Väčší kus listového cesta rozvaľkáme na tenko (asi ½ cm), položíme na plech, popicháme nožom a necháme
odpočinúť. Aj druhý plát popicháme. Múku oprášime, dáme piecť. Pečieme a posušíme dlhšie.
Žĺtkový krém do krémešov:
Do hrnca dáme 8 dcl mlieka, vanilku, pol osminky masla, 5 lyžíc kryštálového cukru (t.j. 10 dkg). Do 3 dcl mlieka dáme
5 žĺtkov, 3 Zlaté klasy, kopcovitú lyžicu výberovej múky, štamprlík rumu. Rozmiešame. Vlejeme do hrnca, povaríme,
odstavíme. Bielka vyšľaháme s 10 dkg kryš. cukru. Sneh vmiešame do krému a horúce natierame na plát. Keď vychladne,
dáme vrstvu šľahačky so stužovačom. Prikryjeme druhým, na kocky pokrájaným plátom. Dokrájame na druhý deň
horúcim nožom. Zo zvyšného cesta môžeme urobiť slané tyčinky. Vyvaľkaný plát listového cesta (1/2 cm hrubý)
potrieme vajcom, posypeme rascou a soľou (cez sitko). Pokrájame kolieskom na úzke pásiky a dáme piecť.
Ako robiť a plniť trubičky, rožky, šatôčky a jablká v župane, napíšem nabudúce.
Agnesa Straková
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Obecný úrad Čierne vyhlasuje humanitárnu zbierku šatstva.
Odevy sú určené pre humanitárnu, neziskovú organizáciu
Diakonie Broumov, ktorá poskytuje sociálne služby pre občanov,
ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v krízovej životnej situácii
(sociálne prípady, bezdomovci…).
Viac na www: diakoniebroumov.org

H U M A N I T Á R NA

ZBIERKA

► Letného a zimného oblečenia /dámske, pánske, detské/
► Posteľná bielizeň, plachty, uteráky, utierky, záclony
► Látky (minimálne 1m2, prosíme nedávajte nám odrezky a zvyšky
látok)
► Domáce potreby- kuchynský riad, poháre /biele, čierne/
► Perie, perové a vatované prikrývky, vankúše a deky
► Obuv- akákoľvek nepoškodená obuv
► Hračky
VECI, ktoré z ekologických dôvodov vziať nemôžeme:
kožuchy, odevy z umelých vlákien,
chladničky, televízory, nábytok, počítače, bicykle
a detské kočíky – tie sa presunom znehodnotia, znečistený a vlhký textil.

Zbierka sa uskutoční:
do 05.11.2010
v pracovných dňoch

čas: 7:00 - 14:00 hod.
miesto:Obecný úrad Čierne-oddelenie sociálne
Veci prosíme zabaliť do igelitových obalov či krabíc,
aby sa nepoškodili transportom.
Ďakujeme za podporu a pochopenie.
Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v decembri 2010.

