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Slovo má starosta obce
Výstavba v obci
ZŠ Vyšný koniec – pokračujú práce na rekonštrukcii tohto objektu. Počas zimných mesiacov sa práce zamerali na zateplenie stropu
celej budovy a súbežne s tým sa prevádzala montáž pochôdzkových lavičiek na povale a montáž vzduchotechniky do
školskej kuchyne. Taktiež sa postupne vymaľovali všetky priestory a triedy, ktoré boli zasiahnuté realizáciou stavby. V jarných
mesiacoch, ak budú prijateľné poveternostné podmienky, sa bude pokračovať v prácach na fasáde budovy. Je preinvestovaných cca
929 429, 73 € (28 mil. Sk). Kvalita prevádzaných prác je hodnotená ako veľmi dobrá.

Výstavba rodinných domov na Sihle
V minulom roku sa previedli tieto práce:
- položenie potrubia splaškovej kanalizácie, položenie nového vodovodného potrubia a preloženie obecného vodovodu (tieto
práce financoval Sevak, a. s., Žilina),
- v zimnom období bola spracovaná projektová dokumentácia plynofikácie a na rozvody NN napätia. Projekt rieši výstavbu
novej trafostanice v tejto lokalite.
V súčasnej dobe sa robí projekt na verejné osvetlenie, telefón a internet. Na celý úsek budúcej prístupovej cesty bola vyvezená
nevhodná zemina, ktorá bola nahradená štrkom a čiastočne i použitým stavebným materiálom.
Je možnosť odkúpenia zostávajúcich stavebných parciel.

Rekonštrukcia cesty na Zágruni
V jarných mesiacoch sa začne s rekonštrukciou tejto cesty, a to v úseku od hlavnej cesty Čadca – Skalité až po Kaplnku sv. Jozefa na
Zágruni. Cesta bude na niektorých úsekoch doplnená o nové odvodňovacie potrubia a žľaby. Cesta je financovaná z prostriedkov EÚ
s 5%-ným spolufinancovaním obce. V súvislosti s týmito prácami obec za vlastné finančné prostriedky vybuduje pred objektom Coop
Jednota nástupný autobusový ostrovček. Taktiež v rámci spolupráce SR-PL pripravila obec druhú etapu projektov do grantovej
súťaže, v ktorých je navrhnuté riešenie chodníka od hlavnej cesty s pouličným osvetlením popri plote základnej školy v dĺžke 220 m a
vybudovanie spevnenej plochy pred budovou základnej školy.

Rekonštrukcia cesty III./01156 – stredom dediny
Práce na tejto veľmi potrebnej stavbe začnú taktiež v jarných mesiacoch. Rekonštrukcia tejto cesty bude financovaná z prostriedkov
EÚ a 5% zo spoluúčasti obce. Bude pozostávať z vybudovania chodníka v úsekoch od Kadelov po most cez Čierňanku a od
poľnohospodárskeho družstva po osadu Ganderákov. Ďalej to bude obnova odvodňovacích rigolov v celom úseku, obnova asfaltového
krytu komunikácie v celej dĺžke i šírke a rekonštrukcia ríms na mostných objektoch.

Rekonštrukcia ZŠ Ústredie – stará i nová budova
Táto rozsiahla rekonštrukcia bude prebiehať od 6. mesiaca do konca roka 2010. Zrealizuje sa nová fasáda so zateplením na novej
budove školy a v oboch školách sa budú robiť nové podlahy, omietky a všetky vnútorné inštalácie. Súčasťou tejto stavby je aj
vybudovanie polyfunkčného ihriska v areáli školy.

Výstavba bytov
Samospráva čaká na schválenie žiadosti výstavby 19 bytov na polyfunkčnom objekte MŠ v Ústredí. Projektová dokumentácia rieši na
treťom a štvrtom poschodí výstavbu 1-2-3 izbových bytov so samostatnými vchodmi. V tejto súvislosti sa dočasne premiestni obecná
knižnica do priestorov Základnej školy – Vyšný koniec v spoločenskej miestnosti. V budúcnosti sa počíta s vybudovaním
samostatného objektu knižnice v inej lokalite obce, pravdepodobne na Nižnom konci. Prvé a druhé poschodie tohto polyfunkčného
objektu ostane zachované (MŠ + 3 zdravotné ambulancie). Do ambulancií sa vybuduje nový samostatný vchod. V súčasnej dobe je na
tomto objekte dlhodobý problém so zatekaním strechy a vo vnútorných priestoroch budovy je nefunkčná splašková kanalizácia. Pri jej
celkovej rekonštrukcii bude treba dočasne obmedziť chod zdravotníckych ambulancií. Ako najvhodnejší termín sa ponúkajú letné
prázdniny.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v tribúne futbalového štadióna
V rámci rozsiahlej rekonštrukcie v tomto objekte bola vybudovaná nová splašková kanalizácia vo vnútorných priestoroch tribúny.
Taktiež sa previedli nové obklady záchodov a kúpeľní, osadili sa nové pisoáre, sprchy, umývadlá a záchody. V ostatných priestoroch
sa vykonala maľba stien, soklov a drevených obkladov. Objekt športklubu sa napojil samostatnou prípojkou na vodovodnú sieť.

Čistota obce
Vážení občania, vzhľad mesta či obce je jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré ovplyvňujú prvý dojem návštevníka alebo
obyvateľa. Udržiavané fasády obchodov, budov, čisté autobusové zastávky, ulice bez odpadkov, upravené záhrady a priestory pred
obchodmi vyvolávajú u návštevníkov už pri prvom kontakte s dedinou príjemný pocit. Toto je najlacnejšia a veľmi účinná reklama, na
ktorú sa každému mestu alebo obci vyplatí vynaložiť zvýšené úsilie. Ak je dedina, mesto čisté, posilňuje to i hrdosť miestnych
obyvateľov.
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Je to úloha pre všetkých občanov. Najcitlivejšie sú verejné priestranstvá, obchody, reštaurácie a inštitúcie i podnikateľské subjekty
pôsobiace v obci. Verejné priestranstvá – to je úloha obce. Za ostatnými inštitúciami stoja zodpovední ľudia. Dobrý výsledok sa dá
docieliť jedine vzájomnou spoluprácou, pomocou a podporou. Každopádne čistota v obci vyžaduje veľa úsilia. Chcem vás preto
vyzvať a zároveň poprosiť – poďme spoločne do toho, stojí to za to!

Ekológia
Vykurovanie drevnou hmotou je ekologické a navyše pomerne lacné. V obci niekoľko rokov prebieha zvýšená ťažba dreva, po ktorej
zostáva veľa haluzoviny a vrcholcov stromov. Často tieto vzácne produkty končia na ohniskách v lese. S vedením Združenia
súkromných vlastníkov lesov, s pánmi Františkom Kubicom a Ing. Jozefom Kráľom, sme na túto tému viackrát viedli diskusiu. Keďže
obec získala nenávratný finančný grant i na zakúpenie štiepkovača drevnej hmoty do priemeru 20 cm, chceme ho v jarnom období
predstaviť verejnosti. Štiepkovač má výkon 6 m3/hod., je pripojený k obecnému traktoru John Deere. Predstavujeme si, že traktor so
štiepkovačom a vlečkou by prišiel do lesa, alebo na iné určené miesto a tu by si zárubkári alebo iní záujemcovia posekali haluze
a vrcholce stromov. Drevná štiepka sa nafúka na vlečku, ktorú traktor po naplnení odvezie daným ľuďom na dvor. Obec okrem
štiepkovača získala i ďalšie nasledujúce komponenty: traktorový príves s nosnosťou 5 000 kg, čelný a zadný traktorový nakladač
s výbavou na nakladanie s odpadmi, diskovú kosačku do trojbodového závesu traktora, dvojpolohový murčovač do zadného
trojbodového závesu traktora, zametacie zariadenie, desať kusov kovových kontajnerov 7,5 m3 na stavebné odpady, kontajner na
skladovanie použitých batérií, štyridsať kusov plastových kontajnerov na sklo a plasty a dvadsaťtisíc vriec na separovaný zber. Sú to
všetko komponenty, ktoré určite vylepšia náš súčasný stav. Tým, že máme už vlastné murčovače a kosačku, je možné zahájiť i kosenie
plôch okolo ciest a chodníkov.

Zduženie obcí Mikroregión Kysucký triangel
Sídlom združenia je obec Čierne. Zakladateľmi združenia sú Obec Čierne, Obec Skalité a Obec Svrčinovec. Združenie má svoje IČO,
logo, pečiatku a bankový účet. Predsedníctvo v tomto združení je dvojročné. V rokoch 2007-2009 mala predsedníctvo naša obec
Čierne.
Aktivity v rámci Mikroregiónu Kysucký triangel počas predsedníctva obce Čierne 20072009:
-

spoločný medzinárodný deň detí v rámci Mikroregiónu Kysucký triangel,
spoločný deň učiteľov základných a materských škôl v rámci Mikroregiónu Kysucký
triangel,
- založenie separovaného zberu obcí Mikroregiónu Kysucký triangel s mestom Čadca,
- futbalový turnaj dorastencov Kysúc pod záštitou Mikroregiónu Kysucký triangel,
- spoločné stretnutie bývalých zamestnancov TŽ - Třinec s pánom riaditeľom Ing.
Ciencialom a vedením spoločnosti Kovo Třinec, s. r. o. a Trialfa, s. r. o.,
- stretnutie riaditeľov základných škôl so zástupcami Třineckých železiarni (Kovo
Třinec, s. r. o. a Trialfa, s. r. o.),
- exkurzia starostov obcí Mikroregiónu do Třineckých železiarni,
- spoločné zasadnutie obecných zastupiteľstiev v Čiernom,
- slávenie Eucharistie na Trojmedzí za účasti biskupov troch diecéz a predsedov vyšších územných celkov – Žilinský
samosprávny kraj, Moravskosliezsky a Ziwiecky kraj,
- naplnená dlhodobá vízia – založenie medzinárodného Mikroregiónu Triangel združujúcich obce Čierne, Svrčinovec, Skalité
(Slovenská republika), obce Mosty u Jablunkova, Hrčava a Bukovec (Česká republika), Gmina Istebna (Poľská republika).
Najčastejšie riešené témy:
- realizácia projektu ,,Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc“,
- separovaný zber a tuhý komunálny odpad,
- diaľnica D3 SR–PR - majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a ďalší postup prác,
- možné zriadenie obecnej polície v rámci Mikroregiónu,
- zriadenie neziskovej organizácie - centrum voľného času detí.
Podané a úspešné projekty:
1. Vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Čierne, Svrčinovec a Skalité.
2. Vízia – projekt podpory stratégie rozvoja cestovného ruchu v Mikroregióne Kysucký triangel podaný v rámci programu Intereg
III.A.
3. Hľadajme, čo nás spája – projekt zameraný na kultúrnu a turistickú spoluprácu s obcou Hrčava podaný v rámci programu Intereg
III.A.
4. Šance – Valy, aby hranica nebola prekážkou – projekt podporený z Višegrádskeho fondu.
Predsedníctvo v rokoch 2009-2011 má obec Svrčinovec, ktorej prajeme veľa síl a úspechov v ďalšom napredovaní. V novembri 2009
sa konali voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Sme veľmi radi, že v týchto voľbách uspela PaedDr. Andrea Šimurdová –
starostka obce Skalité. Tým i združenie obcí Mikroregiónu Kysucký triangel sa prostredníctvom jej osoby viacej zviditeľní. Prajeme
jej veľa zdravia a úspechov v náročnej práci poslankyne ŽSK.
Starosta obce, poslanci OZ

ČAS

str. 4

bude vás zaujímať...

Diskotéky v turistickej ubytovni Magistrál
Na prvom zasadnutí OZ v tomto roku, ktoré sa konalo 2.3.2010 sa stretli zástupcovia dvoch petičných výborov. Zástupcovia petičného
výboru proti konaniu diskoték v tur. ubytovni Magistrál a zástupcovia petičného výboru za obnovenie diskoték v tur. ubytovni
Magistrál. Vážení občania, ako iste viete, obecné zastupiteľstvo po opakovaných sťažnostiach obyvateľov, ktorí susedia s tur.
ubytovňou Magistrál zrušilo usporadúvanie diskoték v tomto obecnom objekte. Hlavnými dôvodmi tohto rozhodnutia boli:
vandalizmus, ničenie verejného majetku, ničenie a poškodzovanie majetku občanov, poškodzovanie zabezpečovacieho systému na
železničných priecestiach v obci, hlasitosť a hlučnosť hudby, nočný pohyb vozidiel pred týmto objektom.
Pri tejto diskusii vyplynuli i ďalšie otázky, ktoré sú z hľadiska ohrozenia morálky detí veľmi závažné. Je skutočnosť, že na týchto
diskotékach sa zúčastňujú i školopovinné deti, t. j. deti do 15 rokov. Taktiež pri týchto diskotékach je nedostačujúca usporiadateľská
služba. Súčasný prenajímateľ turistickej ubytovne Magistrál nemá dostatok ľudí, ktorí by zabezpečovali usporiadateľskú službu. Je to
logické, pretože najmä zimné mesiace finančne zaťažujú chod tohto zariadenia. Ako jedno z riešení je túto usporiadateľskú službu
vytvoriť z členov záujmových združení, ktoré pôsobia v obci, alebo z rodičov detí, ktorí sa podpísali pod petíciu za obnovenie
usporadúvania diskoték. Všetci sme asi toho názoru, že diskotéky mládež potrebuje.
V minulosti diskotéky nahrádzali tanečné zábavy. Usporiadali ich naše záujmové združenia – hasiči, športovci, červený kríž,
družstevníci, poľovníci, Združenie rodičov a priateľov školy. Keďže najnižšia veková hranica bola 18 rokov, odpadol problém
alkoholu a účasti mladistvých. Súčasnosť je taká, že na diskotékach sa zúčastňujú deti základných škôl. Je teda nutné robiť čajové
diskotéky pre deti základných škôl a oddelene diskotéky pre mládež. Na túto tému bude prebiehať i nasledujúci dialóg. Z diskusie,
ktorá prebehla na obecnom zastupiteľstve vyplynulo, že usporiadateľská služba musí zabezpečiť ochranu rodinných domov, ktoré sa
nachádzajú v okolí ubytovne Magistrál, taktiež ochranu objektov (železničná stanica, Coop-Jednota, materská škola, autobusové
zastávky). Taktiež je ešte nutné dohodnúť, kto bude hradiť prípadné škody vzniknuté po diskotékach. V závere diskusie bolo
dohodnuté, že petičný výbor príde s novým návrhom, ktorý odpovie na tieto otázky.

Voľný čas a deti
Využitie voľného času detí, to je celospoločenský problém. Spoločnosť má vytvárať primerané možnosti vzhľadom na svoju
ekonomiku a budovať zariadenia, v ktorých by mládež trávila voľný čas. Pravdepodobne ani budovanie ďalších ihrísk a športovísk
úplne nevyrieši tému využitia voľného času detí. V obci máme viaceré záujmové združenia, ktoré by mali mládež získať pre svoje
ciele – sú to športový klub, turisti, hasiči, folklórna skupina, poľovnícke združenie a vyše 20 záujmových krúžkov, ktoré vedú v každej
základnej škole učitelia. Záujmové združenia, samospráva ani škola však nenahradia úlohu rodičov. V minulosti tento problém určite,
aspoň na Kysuciach, neexistoval. Každé dievča, či chlapec mali voľný čas úplne naplnený. A to rôznymi aktivitami, ktoré ho nielen
uspokojovali, ale mu aj pomáhali v jeho rozvoji, či už v duševnom alebo fyzickom. Chlapci poväčšine robili ťažšie roboty, učili sa
kosiť (dnes kosu vidia iba v múzeu), rezali ručne drevo, štiepali ho, nosili v batohoch seno, furmančili, pomáhali na stavbách, kopali
vodovody. Dievčatá zasa hrabali seno, okopávali zemiaky, pásli husi, kravy, kozy a ovečky, zbierali žihľavu, krájali ju a kŕmili
zvieratá a dobytok. Políčka boli vykosené, nádherný pohľad na obec. Večer sa rodina poschádzala, každý povedal čo urobil, otec
pochválil a hneď zadelil úlohy na ďalší deň. Potom sa spoločne pomodlili, najedli a išlo sa spať. Nikto nenamietal, všetci boli unavení.
Mali totiž celodennú diskotéku na poli. Bolo treba oddýchnuť, ráno sa vstávalo po štvrtej hodine, to preto, lebo tráva bola za rosy
poddajnejšia, lepšie sa kosila. O piatej sa vyháňali kravy, ovce na pašu, predtým sa dojili. O ôsmej ráno už boli napasené, rýchlo sa
musela roztriasť tráva, čo chlapi nakosili, aby sa využilo slnko. Dobré seno pre dobytok bolo ako dobrý chlieb. Cez deň sa obracalo
seno, sušilo, podvečer sa zvážalo a hromadilo na povale. Sused pomáhal susedovi. Silnejší slabšiemu. Ľudia sa občas poharkali, ale
hneď sa aj udobrili, pretože potreboval jeden druhého. Súdy boli výnimočné. Spravodlivosť nechávali na Boha.
Dnes žijeme v modernej spoločnosti. Nemáme na nič čas. Sme tu, ale už sme mali byť na inom mieste. Je síce už večer, ale ešte nám
chýba dopracovať ďalšie úlohy. Ráno vstávame unavení, a to už máme ísť opäť do toho ,,kolotoča udalostí“. Stále nám chýba čas!
A do toho ešte prišli naše deti. Ešte aj ony nám uberajú z toho času. Čo nás vôbec obťažujú, veď dostali všetko, na čo si pomyslia.
Majú notebook, telefón s kamerou, JPS, terénnu motorku, svoj účet, z ktorého si môžu kedykoľvek vybrať peniaze. Čo sme mali my?
Nič! Mýlime sa však, rodičia. My sme mali rodičov, ale naše deti často vyrastajú bez nich, hoci ich majú. Naše deti nepotrebujú
motorky, notebooky, telefóny, potrebujú predovšetkým nás. Potrebujú si každý deň sadnúť s nami a porozprávať sa. Rozprávať
o našom detstve, o názore na rôzne témy, potrebujú nám povedať, čo ich trápi, čo sa im nedarí, čo nevedia zvládnuť. Potrebujú podať
pomocnú ruku, čakajú na ňu a ak ju nenachádzajú, tak si hľadajú svoj svet. Milí rodičia, dajme svojim deťom tie hodnoty, ktoré sa
nedajú kúpiť.

Požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky vám praje starosta obce.

Vážení občania,
miestne komunikácie, ktoré sa nachádzajú na území našej obce väčšinou nie sú majetkoprávne vysporiadané. Jedným z cieľov obce je
previesť rekonštrukciu ciest do každej osady. Keďže v obci je okolo 48 km miestnych komunikácií, nie je to možné zrealizovať
z financií rozpočtu obce, preto sa využívajú i granty EÚ. Podmienkou rekonštrukcie však okrem dobre spracovanej projektovej
dokumentácie musí byť i list vlastníctva. Preto vám chceme poďakovať za to, že ste v minulom období mnohí boli ochotní bezplatne
darovať obci svoje podiely v pozemkoch pod existujúcimi miestnymi komunikáciami. Zároveň vás prosíme o ochotu a ústretovosť
i v tomto roku, pretože pokračujeme v spracovaní projektovej dokumentácie na ďalšie úseky.
Starosta obce, poslanci OZ
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Informácie z farskej rady
Na farskej rade v decembri 2009 sa diskutovalo o viacerých
aktivitách, ktoré súvisia s našou farnosťou. Keďže medzitým
sa z milodarov podarilo splatiť dlh, ktorý vznikol v súvislosti
s výstavbou Kostola sv. Petra a Pavla, je reálne uvažovať aj
o prácach, ktoré je nutné zrealizovať v ďalšom období.
Splatenie dlhu je dobrá správa, ktorá svedčí o tom, že farnosť
skutočne žije.
Aktivity:
- oprava strechy veže a strechy kostola – je nutné
previesť náter, alebo výmenu strešnej krytiny podľa
posúdenia odborníkom, či iba na objekte veže, alebo
i na objekte strechy kostola,
- zakúpenie hodín na farský kostol,
- výmena okapových žľabov na kostole,
- oprava soklov po vonkajšom obvode kostola,
- izolácia stien kostola – odstránenie vlhkosti,
- podlahové vykurovanie do lavíc a pódia pred
oltárom,
- zvážiť výrobu nových priestrannejších lavíc
do farského kostola,
- oprava strechy na Kaplnke sv. Jozefa robotníka na
Zágruni – uvažuje sa o novej krytine, ktorá by do
tejto lokality veľmi pekne zapadla, a to drevená
šindľová strecha (na tento účel na Zágruni už aj
prebieha finančná zbierka),
- oprava Kaplnky Panny Márie pri domove dôchodcov
podľa vypracovanej projektovej dokumentácie,
- taktiež sa rozprávalo o neetickom postávaní mládeže
i dospelých pred kostolmi a na priľahlej miestnej

komunikácie
počas
nedeľných
bohoslužieb,
o postávaní mládeže na schodoch do kostola a rušení
počas svätej omše,
- riešilo sa i nevhodné parkovanie osobných áut tesne
pred farským kostolom na komunikácii pri
nedeľných bohoslužbách, čím sa sťažuje pohyb
chodcov a znižuje bezpečnosť,
- problémom je i potulujúca sa mládež, ktorá ničí
verejný majetok – okopané autobusové zastávky,
zdemolované smetné koše, sprejerstvo, vandalizmus
v turistickej ubytovni Magistrál a zdravotnom
stredisku (poškodzujú to deti základných škôl, aby
ich bolo ťažšie rozpoznať, tak si na hlavu dávajú
kapucne),
- diskotéky a s tým spojený vandalizmus, nadmerný
hluk hudby a pohyb veľkého počtu osobných áut
v nočných a ranných hodinách,
- upratovanie v kostole a v jeho okolí.
Vážení občania, životnosť kostola je iná než život človeka,
presahuje ho. Kostol, to je dedičstvo po predkoch a je našou
povinnosťou ho udržať v dobrom stave. Kostol je zároveň i
kultúrnou pamiatkou. Ak sa rozkladá kostol, tak i naša viera
je ohrozená. I ľudia, ktorí hľadajú vieru a nie sú katolíci
hovoria, že je to pamiatka po minulých generáciách a patrí do
dediny. V každej obci je dominantou. Vo farskom kostole
sme boli pokrstení nielen my, ale aj naši rodičia a dedovia.
Keďže v obci žijú ľudia, ktorí vedia nielen uživiť svoju
rodinu, ale postupne si opravovať rodičovské domy a upraviť
okolie, je určite v našich silách opraviť i farský kostol.
Starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 15. decembra 2009 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po prejednaní bodov programu poslanci
obecného zastupiteľstva schválili toto uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e :
1.
2.

Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
Správu hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok
2010.

II. s c h v a ľ u j e :
1.
2.
3.
4.

Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Mgr. Ján
Valent, Jaroslav Tatarka.
Úpravu rozpočtu obce pre rok 2009.
Rozpočet obce Čierne na rok 2010.
Rozpočet Príspevkovej organizácie TES Čierne na rok
2010.
a) výstavbu nájomných bytov: „Nadstavba materskej školy
Čierne Ústredie – vytvorenie nových 19 nájomných
bytových jednotiek“,
b) podanie žiadosti o úver na ŠFRB na 19 b. j. Čierne vo
výške 75% rozpočtových nákladov stavby,
c) podanie žiadosti o dotáciu na MV a RR SR na 19 b. j.
Čierne vo výške 25% rozpočtových nákladov stavby,
d) bankovú záruku od VÚB na krytie úveru zo ŠFRB,

5.
6.
7.

e) zabezpečenie vystavenej bankovej záruky vlastnou vista
blankozmenkou v prospech VÚB,
f) v rozpočte obce pre rok 2010 vyčleniť finančnú čiastku
na splácanie úveru a úroku minimálne na 5 mesiacov,
g) počas zmluvného vzťahu so ŠFRB SR, po dobu 30
rokov, vyčleniť v rozpočte na príslušný rok finančné
prostriedky na splácanie úveru, úroku a vlastné zdroje
pre 19 b. j. Čierne,
h) vyčleniť v rozpočte obce pre rok 2010 finančné
prostriedky na zaplatenie notárskej zápisnice a záložnej
zmluvy v prospech ŠFRB k výstavbe 19 b.j. Čierne,
i) stavebný dozor pre stavbu 19 b. j. Čierne Ing. Jozefa
Kubicu,
j) nájomný charakter všetkých 19 b. j. Čierne.
Plány práce orgánov obce na I. polrok 2010.
Odmenu starostu obce za IV. Q 2009.
Uzatvoriť Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových
priestorov zo dňa 1. 7. 2008 s firmou OTS, s.r.o. Čadca
o úhrade 50% nákladov na elektrickú energiu s firmou OTS,
s.r.o. Čadca.
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Ukončenie nájomnej zmluvy v budove č. 640 s p. Dagmar
Baculovou, Čierne č.1138 k dátumu 31. 12. 2009 na základe
jej žiadosti.
9. Prenájom nebytových priestorov v budove č. 640 (priestory
po p. Baculovej) p. Lucii Strýčkovej, Čierne č. 1151
s termínom od 1. 1. 2010 na zriadenie kvetinárstva.
10. Úhradu členského príspevku pre rok 2010 vo výške 554,81
€ Združeniu miest a obcí Slovenska, Bratislava.
11. Finančný príspevok Miestnej organizácií Jednoty
dôchodcov Čierne pre rok 2010 vo výške 850,- € na
činnosť.
12. Finančný príspevok Športovému klubu Čierne vo výške 50,€ na zakúpenie cien pre II. ročník stolnotenisového turnaja
„In memoriam Ladislava Hlúška“.
13. Ukončenie nájomnej zmluvy (priestory v budove č. 189 –
volebná miestnosť) s firmou EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska
48, 083 01 Sabinov k dátumu 31.10.2009.
14. Prenájom sály KD dňa 30.1.2010 Poľovnícko-ochranárskej
spoločnosti Čierne bezodplatne za účelom realizácie
poľovníckeho plesu, s tým, že zabezpečia upratanie po tejto
akcii.
15. Odpustenie nájmu
bytu (za 5 mesiacov) p. Márií
Benčíkovej, bytom Čierne č. 1151/9 na základe jej žiadosti
z dôvodu ťažkej životnej situácie.
16. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Čierne-Vyšný
koniec o úpravu rozpočtu na rok 2009 na originálne
kompetencie nasledovne:
Materská škola
- zníženie rozpočtu na mzdy a odvody vo výške
2850,- €
- upravený rozpočet bude vo výške
73 975,- €
Školská jedáleň
- zníženie rozpočtu na mzdy a odvody vo výške
2500,- €
- upravený rozpočet bude vo výške
38 193,- €
- zníženie rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške
892,21 €
- upravený rozpočet bude vo výške
2 426,79 €

8.
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17. Odpustenie nájmu nebytových priestorov na I. Q 2010 na
základe žiadosti Pavla Švancára – ŠMČ, Okružná 112/22
Čadca.
18. Žiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu v Čiernom
o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z opravy
kaplnky na opravu farských zvonov (400,- € projekt na
opravu kaplnky, zvyšná časť oprava zvonov farského
kostola).
19. Zmenu uznesenia č. 6/2009/II/3 zo dňa 10.11.2009 takto:
- udelenie cien obce nasledovne:
Cena obce: Bibiána Gocálová, in memoriam, Jozef Mikula,
in memoriam, František Jarábek, in memoriam.
Cena starostu obce: Anton Staš, Čierne 524, Agnesa
Straková, Čadca, M.R.Štefánika 2533/13.
20. Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierne č. 6/2009
o miestnych daniach na rok 2010.
21. Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierne č. 7/2009,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čierne č. 4/2008
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
22. Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierne č. 8/2009,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách,
v školských kluboch detí a zariadeniach školského
stravovania , ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Čierne.
23. Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierne č. 9/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Čierne.
III. neschvaľuje:
1.

Žiadosť p. Ivana Martinca, ČSA 1306/48 Kysucké Nové
Mesto (terajší nájomca TU Magistrál)
o povolenie
usporiadania tanečnej zábavy v priestoroch TU Magistrál
dňa 26. 12. 2009 tradičnú Štefanskú zábavu a dňa 31. 12.
2009 tradičnú Silvestrovskú zábavu.

V utorok 2.marca 2010 zasadalo v Čiernom po prvýkrát v tomto roku obecné zastupiteľstvo. Po prejednaní bodov programu
poslanci obecného zastupiteľstva schválili toto uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e :
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

6.

II. s c h v a ľ u j e :
1.
2.
3.
4.

5.

Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Mgr. Ján
Valent, Milan Jurga.
Prijatie daru od občanov - cesta u Vorka.
Prijatie daru od občanov - cesta u Romanca.
Podanie žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007
– 2013 pod názvom projektu: Stavba cezhraničného
komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne – Skalité –
Etapa II. a v prípade schválenia projektu sa bude obec
Čierne spolupodieľať na
financovaní vo výške 5%
oprávnených nákladov, čo činí 8300,- €.
Podanie spoločnej žiadosti o finančný príspevok
z Višegrádskeho fondu pod názvom projektu: Vidíme sa,
počujeme sa a rozumieme si – Svätojánske zvyky na 3

7.

kopcoch 3 štátov a jeho spolufinancovanie obcou Čierne
v čiastke 419,- €.
V zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
pozemku p. č. KNC 3951/6 zastavaná plocha o výmere 20
m2 kat. územia Čierne Jánovi Stráňavovi, bytom Čierne č.
440 za cenu 10,- €/1m2.
V zmysle § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov odpredaj
pozemku p.č. KNC 3951/7 zastavaná plocha o výmere 31
m2 kat. územia Čierne Anne Hajnošovej, bytom Čierne č.
439 za cenu 10,- €/1m2.

III. s ú h l a s í :
1.

S uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Julianou
Jašurkovou, Čierne 1040 a Základnou školou s MŠ ČierneVyšný koniec na priestory v budove ZŠ s MŠ ČierneVyšný koniec.
JUDr.Jozef Potočár, prednosta OÚ

ČAS
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Rozpočet obce Čierne na roky 2010-2012
Bežné príjmy
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku
Daňové príjmy - dane za špecifické služby
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin.
výpomocí, vkladov
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné granty a transfery
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy
Tuzemské kapitálové granty a transfery
Kapitálové príjmy spolu:
Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Príjmové finančné operácie

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu
Bežné výdavky

2010

2011

2012

v€
913 000
59 350
78 700
46 000

v€
1 133 000
60 350
81 100
46 000

v€
1 233 000
61 350
81 200
46 000

250
2 200
723 677
1 823 177

250
2 200
728 375
2 051 275

200
2 200
739 501
2 163 451

2010
43 800
3 768 500
3 812 300

2011
33 200
0
33 200

2012
33 200
0
33 200

30 000
78 000
108 000

0
0
0

0
0
0

1 823 177
3 812 300
108 000
26 057
5 769 534

2 051 275
33 200
0
26 100
2 110 575

2 163 451
33 200
0
26 200
2 222 851

2010

2011

2012

v€

v€

v€

447 204

478 112

500 291

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

10 200

9 730

4 830

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

13 942

11 000

11 000

3 100

4 340

4 420

06.2.0 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.

10 310

7 530

7 580

04.5.1 Cestná doprava

59 025

32 300

41 000

100 200

100 350

104 870

05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami

1 300

3 360

3 500

05.4.0 Údržba verejnej zelene

6 000

6 340

6 780

32 800

33 000

33 500

2 700

3 970

4 680

19 560

15 930

15 930

08.2.0. Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

8 100

9 160

9 540

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

3 630

4 700

4 750

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

6 050

26 550

6 960

15 700

16 800

17 750

01.1.1 Výdavky verejnej správy

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

06.4.0 Verejné osvetlenie
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
08.1.0 Rekreačné a športové služby

08.2.0.5 Kultúrne služby - knižnica

ČAS
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09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - orig.komp.

346 762

381 150

391 250

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

681 567

671 000

720 000

10 Sociálne zabezpečenie

46 000

46 630

46 630

Bežné výdavky spolu:

1 814 150

1 861 952

1 935 261

Kapitálové výdavky
01.1.1 Výdavky verejnej správy

2010

2010

2011

v€

€

€

215 923

184 290

16 600

33 200

33 000

20 000

166 323

131 090

0

70 500

17 000
711
001

Výkup pozemkov

716

Prípravná a projektová dokumentácia

17 000

717

Výstavba-projekty
obce:ŠR+EÚ+obec
Rekonštr.a modernizácia ZŠ s MŠ Vk95%
Rekonštr.a modern. ZŠ s MŠ Vk-5%
obec
Zdokonal.syst.sep.zberu v obci Čierne95%
Zdokonal.syst.sep.zberu v obci Čierne5%
Rekonštr. a modern. ZŠ Čierne
Ústredie-95%
Rekonštr.a modern. ZŠ Čierne Ústr.-5%
obec

717

Prestavba cesty III 01156-95% ŠR+EÚ

1 144 895

717

Prestavba cesty III 01156-5% obec
Rekonšt.MK Benčíkov-Zagrúnie 95%
ŠR+EÚ
Rekonšt.MK Benčíkov-Zagrúnie 5%
obec
Rekonštr.a revital.centrálnej zóny obce95%
Rekonštr.a revital.centrálnej zóny obce5%
Spolu 5%spolufinancovanie proj.=182
461 €

60 258

71
717
717
717
717
717

717
717
717
717

3 649 192
682 134

0

35 902

0

0

375

0

0

555 174

0

70 500

215 923

254 790

7 125

29 220

562 220
29 591
515 183
27 115

70 000
717

Prekládka NN sieti

30 000

717

Inžinierske siete Sihly

40 000

Kapitálové výdavky spolu:

3 736 192

Výdavkové finančné operácie

2010 v €

2011 v €

2012 v €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

219 192

32 700

32 800

Výdavkové finančné operácie

219 192

32 700

32 800

str. 9

ČAS

Sumarizácia

bude vás zaujímať...
rozpočet v €

2011 v €

2012 v €

Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu

1 814 150
3 736 192
219 192
5 769 534

1 861 952
215 923
32 700
2 110 575

1 935 261
254 790
32 800
2 222 851

Bežné príjmy

1 823 177

2 051 275

2 163 451

Kapitálové príjmy

3 812 300

33 200

33 200

108 000

0

0

26 057

26 100

26 200

5 769 534

2 110 575

2 222 851

0

0

0

Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu

Hospodárenie celkom

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 6/ 2009 o miestnych daniach na rok 2010
Obec Čierne v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami § 7odst. 4, 5 a 6 § 8 odst. 2, §12 odst. 1,2, a 3, §
16 odst. 1, 2 a 3 , § 17 odst. 2, 3, 4 a 7 , § 20 odst. 4, § 21 odst. 2
a 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné
nariadenie obce Čierne č. 6/ 2009 o miestnych daniach na
rok 2010
§1
Základné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom podľa § 11 ods. 4 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č.
582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od
1. januára 2010 zavádza miestne dane :
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za ubytovanie,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za predajné automaty.
§2
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 odst.
a),b),d) a e) je kalendárny rok.
PRVÁ ČASŤ
§3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome /ďalej
len „daň z bytov“/.
§4
Daň z pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Čierne hodnotu
pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov
násobí výmera pozemku v m2 za:

a) orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady
0,1384 eura/m2
b) trvalo trávny porast
0,0209 eura/m2,
c) záhrada
1,85 eura/m2,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
0,2177 eura/m2,
f) zastavané plochy a nádvoria
1,85 eura/m2,
g) stavebné pozemky
18,58 eura/m2,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov
1,85 eura/m2.
Hodnota lesnej pôdy , na ktorej sú hospodárske lesy, je stanovená
podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku. Hodnotu pôdy podľa vyhlášky vypočíta Národné
lesnícke centrum, alebo iný vecne príslušný orgán, resp. súdny
znalec. Doklad o hodnote pozemku predkladá daňovník
správcovi dane spolu s vyplneným daňovým priznaním. Ak
daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom,
správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov, na ktorých
sú hospodárske lesy, podľa platného všeobecne záväzného
nariadenia.
§5
Sadzba dane
Správca dane určuje v celej obci ročnú sadzbu dane 0,30%
z pozemkov :
a/ orná pôda, chmelnice, vinice, ovocné sady,
b/ trvalo trávny porast,
d/ lesné pozemky,
g/ stavebné pozemky.
Správca dane určuje v celej obci ročnú sadzbu dane 0,38%
z pozemkov:
c/ záhrady,
f/ zastavané plochy,
h/ ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.
Daň zo stavieb
§6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje v celej obci pre stavby na území obce
Čierne ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý začatý m2
zastavanej plochy:
a) 0,083 eura/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
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b) 0,080 eura/m2 za stavby na poľnohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo , stavby využívané
na skladovanie
vlastnej poľnohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,166 eura/m2 za stavby rekreačných a záhradkárskych
chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,239 eura/m2 za samostatne stojace garáže a stavby určené
alebo využívané na tieto účely postavené mimo obytných
domov,
e) 0,558 eura/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu,
f) 1,395 eura/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na
zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,200 eura/m2 za ostatné stavby neuvedené v písmenách
a až f.
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky
druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 eura za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
§7
Daň z bytov
Správca dane určuje ročnú sadzbu za byty a nebytové priestory
v bytových domoch v celej obci za každý začatý m2 podlahovej
plochy:
a) 0,083 eura/m2 za byty,
b) 0,083 eura/m2 za nebytové priestory.
Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
§8
Oslobodenia od dane a zníženie dane
1. Správca dane
ustanovuje, že poskytuje v celej obci
oslobodenie od dane z pozemkov na :
- lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny
do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej
prebierky).
2. Správca dane poskytuje v celej obci zníženie dane pri
u pozemkoch vo výške 30 % na:
- pozemky , ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70
rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich potrebu.
3. Správca dane poskytuje v celej obci zníženie dane zo stavieb
a bytov vo výške 20% na:
- stavbách na bývanie a bytoch vo vlastníctve občanov
v hmotnej núdzi a držiteľov preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím a držiteľov preukazu občana
s ťažkým
zdravotným
postihnutím
s potrebou
sprievodcu, ktoré slúžia na ich bývanie
4. Správca dane poskytuje v celej obci zníženie dane zo stavieb
a bytov vo výške 30% na:
a) stavby a byty , ktorých vlastníci sú starší ako 70 rokov,
ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace
ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov
a držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím a držiteľov preukazu
občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré
slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
§9
Vyrubenie dane
Správca dane určuje , že daň nižšia ako 3 eurá sa nebude
vyrubovať ani vyberať.

bude vás zaujímať...
§10
Platenie dane
Správca dane určuje platenie vyrubenej dane v 3 rovnakých
splátkach , a to najneskôr:
- I. splátka do 15 dní odo dňa
nadobudnutia
právoplatnosti platobného výmeru,
- II. splátka do 31. júla,
- III. splátka do 30. septembra bežného roka , za ktorý sa
daň vyrubuje.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 33 eura
a právnickej osobe 170 eura, je splatná naraz do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
DRUHÁ ČASŤ
Daň za psa
§ 11
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§ 12
Sadzba dane
Sadzba dane je 5 eur za jedného psa a kalendárny rok. Takto
určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého
daňovníka.
§ 13
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci , v ktorom daňovník nadobudol psa
a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci ,
v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
§14
Oznamovacia povinnosť a platenie daní
1. Daňovník je povinný písomne ohlásiť správcovi dane do 30
dní rozhodujúce skutočnosti pre vznik / kúpa, nadobudnutie psa,
a pod. /, keď tieto skutočnosti nastali. Zároveň daňovník bude
zapísaný do evidencie majiteľov psov a bude mu vydané
evidenčné číslo psa.
2. Ak daňová povinnosť zanikne /úhyn psa, strata a pod./ ,
daňovník podpíše vyhlásenie o zániku daňovej povinnosti.
Zároveň bude vyčiarknutý z evidencie majiteľov psov a vráti
evidenčné číslo psa .Ak takto zanikne daňová povinnosť
v priebehu roka, obec vráti pomernú časť dane za zostávajúce
mesiace, za ktoré bola daň zaplatená.
3. Daň za psa na zdaňovacie obdobie je splatná do 15 dní odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších
zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná
bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4. Daň je možno zaplatiť v hotovosti do pokladne obecného
úradu Čierne, alebo na účet obce vo VÚB, a.s. Čadca , č.ú.
14125-322-/0200.
TRETIA ČASŤ
Daň za ubytovanie
§ 15
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§ 16
Sadzba dane
Sadzba dane za osobu a prenocovanie je v ubytovacom zariadení
je 0,30 eura.
§ 17
Oslobodenie od dane
Obec poskytuje oslobodenie od dane za ubytovanie:
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a) osôb, ktoré zabezpečujú prevádzku zariadenia,
b detí, ktoré sú žiakmi základných škôl v rámci organizovaných
prázdninových pobytov.
§18
Platenie dane
1. Platiteľ dane je povinný po skončení štvrťroka pravdivo
vyhotoviť „Hlásenie o počte ubytovaných hostí a o počte
prenocovaní“ (ďalej len hlásenie) k dani za pobyt podľa
písomnej evidencie a výpočtu dane. Vyhotovené hlásenie
s vypočítanou sumou
dane je daňovník povinný doručiť
Obecnému úradu v Čiernom , vždy do 15.1., 15.4., 15.7. a 15.10.
príslušného roka.
2. Daň za ubytovanie je splatná do konca mesiaca , v ktorom
bolo podané hlásenie.
§19
Evidencia dane za ubytovanie
1. Platiteľ dane , ktorým je prevádzkovateľ zariadenia
poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie, je povinný
registrovať sa na Obecnom úrade v Čiernom do 15 dní od
začatia činnosti.
2. Platiteľ dane je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb
a o počte prenocovaní za sledované obdobie v „ knihe
ubytovaných“ / ďalej len kniha/ v písomnej forme pre potreby
kontroly dane za ubytovanie , mať v nej zapísaných všetkých
hostí a dbať na to, aby kniha obsahovala minimálne tieto
základné údaje o daňovníkovi: meno a priezvisko, úplná adresa
ubytovacej osoby s dňom príchodu, deň odchodu a počet
prenocovaní. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé
ubytovacie zariadenie na území obce.
3. Platiteľ je povinný vydať osobe , ktorá sa ubytuje
v ubytovacom zariadení doklad , v ktorom vyznačí daňovníka,
počet osôb, počet prenocovaní, dátum odkedy a dokedy bolo
prechodné ubytovanie poskytnuté.
4. Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane na
požiadanie pri kontrole knihu ubytovaných a účtovné doklady
preukazujúce úhradu dane ubytovanými osobami.
5. Ak nastane zmena v daňovej povinnosti, alebo táto povinnosť
zanikne , je daňovník povinný nové skutočnosti oznámiť
Obecnému úradu v Čiernom do 15 kalendárnych dní.
ŠTVRTA ČASŤ
Daň za nevýherné hracie prístroje
§ 20
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§ 21
Sadzba dane
Sadzba dane je 83 eura ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.
§ 22
Platenie dane
1. Daň za nevýherné hracie prístroje na zdaňovacie obdobie je
splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto
zdaňovacieho obdobia.
2. Daňovník daň platí v hotovosti do pokladne obecného úradu,
alebo na účet obce vo VÚB Čadca, č.ú. 14125-322/0200.
§ 23
Identifikácia
Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj
štítkom s uvedením:

bude vás zaujímať...
a) názov firmy alebo meno osoby , identifikačné údaje,
b) adresu,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
PIATA ČASŤ
Daň za predajné automaty
§ 24
Základ dane
Základ dane je počet predajných automatov.
§ 25
Sadzba dane
Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je:
a) 33,50 eura ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe
ponúkaného tovaru najviac 10 druhov,
b) 50 eura ročne s viac ako 10 druhmi tovaru,
c) sadzba dane sa zvýši na 5–násobok, ak skladba ponúkaného
tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
§ 26
Platenie dane
1. Daň za predajné automaty je na zdaňovacie obdobie splatná do
15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie
splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia.
2. Daňovník daň platí v hotovosti do pokladne obecného úradu,
alebo na účet obce vo VÚB Čadca, č.ú. 14125-322/0200.
§ 27
Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce:
a) výlučne lístky hromadnej dopravy,
b) ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných
chorôb.
§ 28
Identifikácia
Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom
s uvedením:
a) názov firmy alebo meno osoby , identifikačné údaje,
b) adresa,
c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
ŠIESTA ČASŤ
§ 29
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Miestnu daň podľa § 1 písm. a/ b/ d/ a e/ možno zaviesť ,
zrušiť , zmeniť a určiť podmienky oslobodenia len k 1. januáru
nasledujúceho kalendárneho roka.
2) Pomerná daň podľa tohto VZN sa zaokrúhľuje na eurocenty
nadol.
3)Vo veciach týmto VZN neupravených platia ustanovenia
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
4) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
dňa 15.12.2009.
5) Zmeny a doplnky VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
6) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú
pracovníci obce, obecný kontrolór , prípadne orgány a osoby
poverené starostom obce.
7) Zrušuje sa nariadenie obce č. 3/2008 o miestnych daniach.
8) Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2010.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 7/2009
ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 6/2007o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Obec Čierne na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 3 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

I.

Čl. 3 Sadzba poplatku znie:

Sadzba poplatku od 1. 1.2010 je:
a) poplatník uvedený v čl. 2 ods. 2 písm a), ktorý hodnoverným a preukazným spôsobom preukáže, že triedi (separuje) komunálny
odpad a má ekologické vykurovanie domácnosti 0,0418 (1,25 Sk) EUR na osobu a počet kalendárnych dní v príslušnom období,
počas ktorého má alebo bude mať v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva, alebo je
oprávnený ju užívať,
b) poplatník uvedený v čl. 2 ods. 2 písm. a/, ktorý hodnoverným a preukazným spôsobom preukáže, že triedi (separuje) komunálny
odpad, ale vykurovanie domácnosti nemá ekologické (s výnimkou osád U Mojov, Slivkov, Putyrov, U Chovancov, Zagrúnie,
Poľana, Rediška, Čerchľa ), alebo má vykurovanie domácnosti ekologické, ale netriedi (neseparuje) komunálny odpad 0,0487
(1,46 Sk) EUR na osobu a počet kalendárnych dní v príslušnom období počas ktorého má, alebo bude mať v obci trvalý
pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať,
c) poplatník uvedený v čl. 2 ods. 2 písm. a), ktorý hodnoverným a preukazným spôsobom nepreukáže, že triedi (separuje)
komunálny odpad, a že vykurovanie domácnosti má ekologické 0,0551 (1,65 Sk) EUR na osobu a počet kalendárnych dní
príslušnom období, počas ktorého má, alebo bude mať v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého
nehnuteľnosť užíva, alebo je oprávnený ju užívať,
d) poplatník, ktorý v obci vlastní, alebo užíva chatu, alebo chalupu určenú na individuálnu rekreáciu, tzv. chalupár, u ktorého je
poplatok 0,0487 (1,46 Sk) EUR za jeden liter komunálneho odpadu, alebo drobných stavebných odpadov,
e) poplatník uvedený v čl. 2 ods. 2 písm. b) a c) 0,0551 (1,65 Sk) EUR za jeden liter komunálnych odpadov, alebo drobných
stavebných odpadov.
2. Hodnovernosť poplatník preukáže podpísaným čestným vyhlásením na Obecnom úrade Čierne v termíne do 31.3.2010.
Poplatník, ktorý v stanovenom termíne čestné vyhlásenie obecnému úradu nepredloží, bude sa posudzovať, že nemá ekologické
vykurovanie. Preukazný spôsob bude výsledok elektronickej evidencie, že poplatník je zapojený do programu triedenia /separovania/
komunálneho odpadu v obci Čierne.
3. Ekologické vykurovanie domácnosti je :
- elektrické vykurovanie,
- plynové vykurovanie,
- vykurovanie drevom,
- vykurovanie koksom.

II.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) znie:
a) u poplatníka uvedeného v čl. 3 ods. 1 písm. a), b), c) vyrúbi obec platobným výmerom, ktorý mu zašle po 1. 4. 2010.
U poplatníka uvedeného v čl. 3 ods. 1 písm. d) je poplatok stanovený na základe predpokladaného množstva vyprodukovaného
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, ktorého výška je uvedená v prílohe č. 1 VZN a bude mu vyrubená platobným
výmerom.
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č.4/2008, ktorým sa mení a doplňuje VZN obce Čierne č.6/2007 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Čiernom dňa 15.12. 2009 a nadobúda
účinnosť 1.1.2010.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 8/2009
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materských školách, v školských kluboch
detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierne.
Obec Čierne na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

ČAS

str. 13
Čl.1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt jedného dieťaťa v materskej škole,
b) výšku mesačného príspevku na činnosť školského klubu
detí za jedného žiaka,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania.

bude vás zaujímať...
3.
4.

Čl.4
Zariadenia školského stravovania
1.

Podľa § 140 odst. 10 školského zákona školská jedáleň,
ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií, určuje zriaďovateľ v súlade
s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva
SR bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj
jedál a nápojov.

2.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza:
a) MŠ stravníci od 2-6 rokov
D
Obed
Ol
Úhrada €
0,23 €
0,57 €
0,20 €
1€
6,92 Sk 17,17 Sk 6,03 Sk 30,126 Sk

Čl.2
Materská škola
Podľa § 28 odst. 6 školského zákona za pobyt dieťaťa
v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy
životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa
osobitného predpisu.
2. Obec
Čierne
určuje
pre
materské
školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačný poplatok
pre zákonného zástupcu dieťaťa vo výške 7 € (210,88
Sk). Príspevok v materskej škole neuhrádzajú deti so
zdravotným postihnutím.
3. Príspevok v materskej škole uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi
materskej školy doklad o tom, že je poberateľom
dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe
rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na
viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom na základe rozhodnutia
zriaďovateľa,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase
školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo
inými závažnými dôvodmi - v týchto prípadoch
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
f) určeného príspevku na základe rozhodnutia
zriaďovateľa.

1.

b)

ZŠ
- stravníci od 6-11 rokov
Obed
Úhrada €
0,83 €
0,83 €
25,00 Sk
25,00 Sk
- stravníci od 11-15 rokov
Obed
Úhrada €
0,90 €
0,90 €
27,11 Sk
27,11 Sk
c) dospelí stravníci (zamestnanci a cudzí)
- v MŠ:
Obed
Úhrada €
1€
1€
30,126 Sk
30,126 Sk
-v ZŠ:

3.

Čl.3
Školský klub detí
1.

2.

Podľa § 114 odst.7 školského zákona na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca
žiaka mesačne sumou najviac 15% sumy životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného
predpisu.
Obec Čierne stanovuje pre školské kluby detí
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce výšku mesačného
poplatku pre zákonného zástupcu žiaka v sume 3,50 €
(105,44 Sk). Príspevok v školskom klube neuhrádzajú
deti so zdravotným postihnutím.

Príspevok v školskom klube uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Príspevok v školskom klube sa neuhrádza za dieťa, ak
zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej
školy doklad o tom, že je poberateľom dávok v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Obed
1€
30,126 Sk

Úhrada €
1€
30,126 Sk

Dospelý stravník uhrádza ešte príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na stravovanie /réžiu/ v zariadení
školského stravovania nasledovne:
a)

v MŠ: Úhrada € Úhrada Sk
1,32 €
39,76 Sk
b) v ZŠ: 1,32 €
39,76 Sk
4.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka, sa uhrádza vopred do 10. dňa
v kalendárnom mesiaci.
Čl.5
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto
všeobecne záväznom nariadení bol použitý konverzný
kurz 1 € = 30,126 Sk.
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Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Čiernom dňa 15.12.2009.
Zmeny a doplnky VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Zrušuje sa VZN obce Čierne č.2/2008, ktorým sa určuje
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materských školách, v školských kluboch detí

bude vás zaujímať...

5.

a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierne.
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli obce.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
V minulom vydaní Čierňanského občasníka sme vás informovali o priebehu a rozsahu prác počas dva a pol ročnej realizácie stavby
„Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“. Stavba, ktorá čiastočne obmedzovala bežný život obyvateľov aj zásluhou
nie veľmi profesionálneho prístupu zo strany niektorých dodávateľov, sa stretla skôr s odporom ako s nadšením, ale budúce generácie
určite ocenia jej prínos pre životné prostredie a tiež zdravie obyvateľov.
Mnohých z vás zaujíma termín, kedy sa kanalizácia spusti do prevádzky a kedy sa budete môcť napojiť. Bolo povedané, že rodinné
domy a ostatné objekty v obci sa budú napájať na jednotlivé stoky po prepojení kanalizačného zberača v lokalite U Fonšov a v Čadci
na Podzávoze. Prepojenia sa mali podľa vyjadrenia dodávateľa stavby Váhostavu – SK, a. s.,
Žilina uskutočniť do konca februára 2010. V Čiernom je prepojenie ukončené, v Čadci sa
prepojenie oneskorilo z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. V priebehu
mesiaca marec budú prebiehať kolaudačné konania nadväzujúce na preberacie rokovania
z novembra minulého roka. Z týchto rokovaní vyplynuli určité vady a nedorobky, ktoré
nebránia užívaniu stavby a postupne sa odstraňujú. Medzi nedorobky patria aj konečné úpravy
miestnych komunikácií a tie by mali prebiehať v mesiacoch máj a jún 2010.
K nedorobkom patrí aj uvedenie pozemkov dotknutých stavbou do pôvodného stavu. Preto
každý, kto mal zmluvný vzťah na vstup na pozemok, bude pozemok spätne preberať od
dodávateľa stavby. Tu je potrebné z pohľadu Vášho ako vlastníka a z pohľadu dodávateľa
objektívne zhodnotiť stav pozemku a v prípade, že úprava je dostačujúca, svojím podpisom ho
prevziať.
Z uvedených skutočností a ďalších informácií, ktoré sme získali od investora stavby
Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s., Žilina a od dodávateľa stavby Váhostav – SK, a. s., Žilina nebudeme uvádzať presný
termín možnosti napojenia na kanalizáciu, ale počkáme na nimi vydané oznámenie o termíne, ktoré by malo byť vydané začiatkom leta
2010.
Nezávisle od toho, či je táto nová kanalizačná sieť spustená do prevádzky, majú už mnohí vlastníci rodinných domov zrealizované
kanalizačné potrubia od miesta napojenia pri dome až po vlastnú revíznu šachtu v blízkosti hranice záhrady – plotu. Tých po oznámení
o možnosti napojenia čakajú iba minimálne technické úpravy s prepojením a môžu povedať, že sú odkanalizovaní tak, ako to vyžadujú
právne normy o ochrane prírody, resp. vôd.
Podľa toho, že v obci je zrealizovaných 608 kanalizačných prípojok a minimálne toľko rodinných domov, sa bude od leta napájať.
Čierne by sa malo premeniť do konca roka na stovky malých stavenísk kanalizačných rozvodov v záhradách, či už menšieho alebo
väčšieho rozsahu. Čím skôr a čím viac domácností sa napojí, tým skôr táto stavba, ktorá stála nemalé finančné prostriedky, veľké
fyzické a duševné vypätie realizátorov, ale aj nás všetkých, naplní svoj účel a svoje poslanie.
Ing. Jozef Kubica

Komunálny odpad
Čím je vyspelejšia spoločnosť a vyššia životná úroveň, tým viac odpadu produkujeme. Veľa ľudí si to neuvedomuje, ale odpad
predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší vývoj našej civilizácie. Väčšina vníma odpad ako problém
len pred ich domom.
Keď odpad odvezú, prestáva existovať. Skutočnosť je však iná. Vysoko konzumný spôsob
nášho života sa odráža na hromadení odpadu, ktorý potom vytvára problémy s jeho
uskladnením. Množstvo odpadu neustále narastá. Na jedného obyvateľa SR tak pripadá 315 kg
odpadu za rok. Z celkového množstva komunálnych odpadov v SR vzniká 75% doma
u obyvateľov a asi 25% tvorí priemyselný odpad.
Odpadové hospodárstvo v obci musí byť v súlade so Zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a
je upravené všeobecne záväzným nariadením obce. Zo zákona o odpadoch vyplývajú základné
povinnosti pre občanov a firmy:
- každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s týmto zákonom, teda aj
pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území
obce je povinný nakladať s nimi v súlade so VZN obce,
- každý je povinný sa zapojiť do riadeného systému zberu komunálnych
odpadov,
- každý je povinný užívať zberné nádoby a všetci občania a firmy sú povinné tieto zložky triediť.
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Povinnosť separovať komunálne odpady taktiež vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z. z.. Od roku 2010 je každý občan povinný separovať
zložky komunálneho odpadu - papier, sklo, plasty a kovové obaly. Separovanie odpadu v tomto období sa stáva problémom z dôvodu
veľkého zníženia ceny za výkup vyseparovaných komodít a malý záujem o ne zo strany spracovateľských podnikov. Preto
financovanie zberu, odvozu a recyklácie odpadu znášajú obce zo svojich rozpočtov. Je však potrebné zdôrazniť, že aj napriek súčasnej
nepriaznivej situácii je veľmi dôležité naďalej podporovať rozvoj separovaného zberu a tým minimalizovať tvorbu skládok
komunálneho odpadu.
Miroslava Kubaláková

Rozpis separovaného zberu na II. štvrťrok 2010
DRUH

DÁTUM

PLASTY

SKLO

DÁTUM

DÁTUM

Vyš. koniec
12.4.
Niž. koniec
13.4.

Vyš. koniec
24.5.
Niž. koniec
25.5.

Vyš. koniec
31.3.
Niž. koniec
1.4.

Vyš. koniec
26.5.
Niž. koniec
27.5.

V deň zvozu je potrebné vrecia vyložiť na dostupné miesto pre zberný voz. Zvoz bude realizovaný od 6.30 hod. Firma vrecia
neodoberie, ak bude vo vreciach komunálny odpad a vrecia nebudú opatrené čiarovým kódom. V prípade nejasností volajte na č. tel.
4373 119, 0905 182 928.

Rozpis odvozu komunálneho odpadu na mesiac apríl 2010
Apríl: 1.4.2010, 15.4.2010, 29.4.2010
Zvozy popolníc v osadách začnú prebiehať od mája 2010 po stiahnutí veľkoobjemových kontajnerov. Upozorňujeme občanov, že
dvojtýždňové cykly sa nebudú meniť, ale zvoz sa bude prevádzať vždy 2 dni, t.j. v stredu a štvrtok. V osadách, kde sú rozmiestnené
kontajnery, sa popolnice v zimných mesiacoch nevyvážajú.

Správa o udržiavaní miestnych cintorínov, poplatky za cintorínske služby - rok 2009
Miestne cintoríny (Kubínov starý, Kubínov nový , Stašov nový a Stašov starý) sú udržiavané príspevkovou organizáciu TES Čierne,
ktorá zabezpečuje prevádzkovanie pohrebísk (kosenie a úpravu okolia na pohrebiskách, poriadok a prevádzku Domu smútku,
evidenciu zomrelých, hrobových miest, inkasovanie cintorínskych poplatkov, zhotovovanie betónových rámov na pohrebiskách) a
výkopové práce. Príspevková org. TES Čierne taktiež vydáva povolenia na výstavbu rámu, alebo pomníka.
O evidenciu hrobových miest, zomrelých, ako i inkasovanie poplatkov za miesta a cintorínske služby sa stará pracovníčka TES Čierne
Iveta Bobulová.
Od januára do decembra 2009 bolo spolu pochovaných 51 zomrelých (z toho 26 žien a 25 mužov):
- na Kubínovom novom cintoríne bolo pochovaných 12 zomrelých
- na Kubínovom starom cintoríne bolo pochovaných 31 zomrelých
- na Stašovom novom cintoríne boli pochovaní 2 zomrelí
- na Stašovom starom cintoríne bolo pochovaných 6 zomrelých
Za cintorínske služby poskytnuté TES Čierne (v čom sú zahrnuté poplatky za výkopy hrobov, poplatky za miesto , rezervu a obnovu
hrobov, obhliadka hrobového miesta, obednenie hrobu, demontáž a montáž poklopu krycej dosky, sťažený výkop, exhumácia
telesných ostatkov, umývanie pomníka, poplatky za služby v Dome smútku, uloženie ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení) sa
v roku 2009 spolu vyinkasovalo 5 703 €.
V mesiaci jún 2008 prebehla pasportizácia Kubínovho nového, Kubínovho starého, Stašovho nového, Stašovho starého a Miškovho
cintorína, čo prispeje k presnému a rýchlemu prehľadu hrobových miest , dĺžky prenájmu hrobových miest, ako i poplatkov za
miesto, obnovu či rezervu hrobu (mapy cintorínov s očíslovanými fotografiami hrobových miest si môžete pozrieť na webovej
stránke: www.cemeterysk.sk ).
I napriek inzerátom, oznamom v obecných vitrínach a obecnom rozhlase sa nám doteraz nepodarilo obsadiť miesto obecného hrobára,
čo spôsobuje značné komplikácie.
Žiadame o b č a n o v, aby sa pri úmrtí príbuzného pozostalí najskôr obrátili na prevádzkovateľa pohrebiska - príspevkovú
organizáciu TES Čierne, č. l89 (budova obecného úradu na 2. poschodí), Jozefa Čarneckého, č.t. 4373 183, mobil 0905 182 928,
ktorá zabezpečuje výkop hrobov a ostatné cintorínske služby a až následne zabezpečovali smútočné obrady a hostinu .
Vypracovala: Iveta Bobulová (prac. TES Čierne)
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OZNÁMENIE OBCE ČIERNE
Obec Čierne ponúka na predaj pozemky v lokalite Čierne – Ústredie, miestna časť SIHLA. Tieto pozemky sú určené na
výstavbu rodinných domov. Vybavené sú všetkými inžinierskymi sieťami – vodovodná
prípojka, kanalizácia, elektrická prípojka .
Cena za pozemok je vo výške 15 €/m2.
1. pozemok C-KN 4576/6 trvalo trávny porast o výmere 820 m2
2. pozemok C-KN 4576/8 trvalo trávny porast o výmere 820 m2
3. pozemok C-KN 4576/11 trvalo trávny porast o výmere 823 m2
4. pozemok C-KN 4576/14 trvalo trávny porast o výmere 820 m2
5. pozemok C-KN 4576/16 trvalo trávny porast o výmere 763 m2
6. pozemok C-KN 4576/17 trvalo trávny porast o výmere 1113 m2
7. pozemok C-KN 4576/18 trvalo trávny porast o výmere 1113 m2
8. pozemok C-KN 4576/19 trvalo trávny porast o výmere 970 m2
9. pozemok C-KN 4576/20 trvalo trávny porast o výmere 975 m2

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí zasadala pred prvým
zastupiteľstvom v roku 2010.
Programom rokovania bolo:
- Zhodnotenie činnosti za uplynulý rok.
- Prerokovanie plánu činnosti na 1. polrok 2010.
- Rôzne.
Na rokovaní sa zúčastnili PaeDr. D. Kubjatková, Mgr. Ján Valent, Ján Ďurica, a predsedníčka komisie Mgr. Dana Oravcová a
zapisovateľka Mgr.M.Mariňáková. Dlhodobo sa rokovaní nezúčastňuje p. Marián Matys. Predsedníčka v úvode zhodnotila činnosť
komisie za uplynulé obdobie 2. polroka 2009.Za pozitívne považuje aktívne zapájanie sa členov do činností v obci, spoločné
rokovanie s predstaviteľmi školských inštitúcií a riešenie aktuálnych problémov na výjazdových zasadnutiach – v MŠ, ZŠ, športovom
ihrisku, ako i následné riešenie požiadaviek prostredníctvom obecného zastupiteľstva.
Návrhy na činnosť v roku 2010, ktoré treba presadiť v zastupiteľstve:
- úpravu rozpočtu na rekonštrukciu havarijného stavu kanalizácie v MŠ Ústredie – termín: júl- august 2010,
- rekonštrukcia sociálnych zariadení s vybudovaním diskrétnych zón v MŠ – Ústredie,
- rekonštrukcia hygienicky nevyhovujúceho havarijného stavu sociálneho zariadenia v MŠ Čierne Vyšný koniec - termín: júl –
august 2010,
- vypracovanie projektov na postupné vybudovanie detských ihrísk pre matky s deťmi pri materských školách a športovom
ihrisku s cieľom spoločného stretávania sa rodičov a socializácie detí.
Komisia v ďalšej časti prerokovala:
1. Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2010 – odporúča p. Ivete Bobulovej zapracovať do kalendária vystúpenia miestnych
skupín- Ozvena, Ozvenka, mažoretky Tina, ako i vystúpenia žiakov MŠ a ZŠ.
2. Návrhy návštev sociálnej pracovníčky Mgr. Michaely Mariňákovej v rodinách zo sociálne slabšieho prostredia a spoločne
s OÚ hľadať riešenia na zlepšenie situácie.
3. Návrh Mgr. Oravcovej na zmenu usporiadania stretnutia dôchodcov v mesiaci októbri pre všetkých dôchodcov v obci
s bohatým kultúrnym vystúpením v priestoroch sály obecného úradu (obyvatelia obce, členovia Jednoty dôchodcov, klienti
domova dôchodcov).
Veríme, že sa nám naše predsavzatia podarí presadiť a splniť k spokojnosti občanov.
Mgr. Dana Oravcová

Z činnosti DHZ Čierne –Vyšný koniec za rok 2009
Výbor za uplynulé obdobie zasadal 8 x. Na zasadnutiach prejednával úlohy vyplývajúce z plánu práce a prijímal nové uznesenia na
splnenie úloh .Z pätnásť-členného výboru systematicky pracovali: I .Moravec, F. Malík, M. Malík, A. Čepec, D. Oravcová, Rudolf
Jurga, Lukáš Jurga, Jozef Jurga, Milan Moravec. Na zasadnutiach výboru sa členovia nezúčastňovali pravidelne kvôli pracovnej
zaneprázdnenosti , čo sťažovalo prácu výboru a organizačné zabezpečenia jednotlivých akcií. Okrem schváleného plánu práce sa
výbor zaoberal i zjednotením hasičského zboru v obci do jedného silného zboru. Výbor, ako i VČS dňa 8.2.2009 k takémuto
rozhodnutiu prijali kladné stanovisko.
Dobrovoľní hasiči si i v uplynulom roku zachovávali základné hodnoty humánnej, kultúrno-osvetovej a verejno-prospešnej činnosti.
• Zúčastnili sa dvoch zásahov:
o v septembri 2009- hasenie začínajúceho požiaru v lokalite Valy– oživujúci oheň,
o likvidácia kalamity – október 2009.
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• V oblasti kultúrno-osvetovej - účasť na oslavách sviatku sv. Floriána patróna hasičov na Zagrúni spojených so slávnostnou sv.
omšou a hodovými slávnosťami. Pri tejto príležitosti boli povýšení členovia zboru Mgr. Dana Oravcová, Milan Moravec, Jozef
Jurga na hodnosť mladší technik.
• Organizovanie Okresnej súťaže v Čiernom na športovom ihrisku. Súčasťou vyhodnotenia súťaže bolo povýšenie členov DHZ –
Rudolf Jurga – mladší technik, Miroslav Malík- technik, František Malík – inšpektor.
• Stráženie hrobu. V roku 2009 sa čestnej stráže zúčastnili: I. Moravec, A. Čepec, M. Moravec, M. Malík, F. Malík, Jozef,
Miroslav, Stanislav, Slavomír Kubica, Michal Jendrišák a R. Jurga.
• Zorganizovanie súťaže – O pohár starostu obce Čierne,
- O pohár riaditeľa školy.
Výcviková oblasť
V minulom roku boli do výcviku zapojené štyri družstvá. Družstvo žiačok, žiakov, žien a mužov. Výcviková oblasť je veľmi náročná
na čas , ako i samotný výcvik. Ale vďaka systematickej práci sa nám podarilo získať cenné trofeje pod vedením referenta mládeže p.
M. Malíka.
Súťaže žiakov:
Marec 2009, Zákopčie – päťboj:

II. miesto – zmiešané družstvo,
III. miesto – vo dvojiciach, III. miesto - vo dvojiciach
Máj 2009, Raková - okresné kolo: II. miesto – chlapci
September 2009, Skalité: I.– miesto – chlapci, Makov: IV. miesto – chlapci
Raková: IV. miesto –chlapci, Čierne: IV. miesto – chlapci, VI. miesto – dievčatá
Október 2009, Staškov: IV. miesto – chlapci
Za dosiahnuté úspechy ešte raz srdečne ďakujeme vedúcemu družstva mládeže, ako i samotným žiakom a žiačkam za vzorné
reprezentovanie zboru, školy, obce.
Súťaž mužov a žien: Veľmi pekné obsadenie získali družstvá žien a mužov, ktorí i napriek študijným a pracovným povinnostiam
efektívne využívajú voľný čas na zvýšenie kondície a zdravia, ako i na protipožiarny nácvik.
Družstvá pracovali pod vedením p. Miroslava Kubicu- muži a Lukáša Jurgu – ženy. Počas roka 2009 sa zúčastnili nasledovných
súťaží:
• 20.6.2009-Okrsková súťaž ČadcaII. miesto – muži, I. miesto - dorastenky
• 4.7.2009 – Okresné kolo Čierne – II. miesto –
muži
• Pohár starostu obce I. miesto – ženy, II. miesto - muži
• 5.7.2009 – Pohár starostu Klokočov –
VI. miesto- muži
• 19.7.2009 –Pohár starostu S. BystricaIV. miesto- seniori
• 19.7.2009 – Pohár starostu OščadnicaIV. miesto muži
• 2.8.2009 – Pohár primátora Turzovka- XII.
miesto muži
• 22.8.2009- Pohár starostu Staškov – I. miesto ženy
• 29.8.2009- Pohár starostu- XI. miesto- muži
• Nočná súťaž Podvysoká- IV. miesto- muži, I.
miesto – ženy
• 6.9.2009 – Pohár starostky Skalité - II. miesto –
ženy
Prevencia: V oblasti prevencie máme dobrú spoluprácu so ZŠ, kde prostredníctvom vedenia školy 2x ročne formou obežníka
informujeme žiakov o protipožiarnych opatreniach a predchádzaniu požiarov v prírode a domácnostiach.
Na záver mi dovoľte poďakovať sponzorom, bez pomoci ktorých by naša činnosť nebola možná:
• obecnému zastupiteľstvu za schválenie rozpočtu,
• vedeniu základnej školy Čierne –Vyšný koniec za nábor žiakov, prenajímanie telocvične, spoluorganizovanie žiackej súťaže,
zapájanie sa do súťaže Hasiči očami detí,
• individuálnym sponzorom- Milanovi Moravcovi, Ing. Pavlovi Gomolovi ,Vladimírovi Krenželovi, Rudolfovi Jurgovi- od
Fonši, Petrovi Grochalovi a Milanovi Jurgovi, ako i všetkým aktívnym členom, ktorí činorodou prácou prispievajú
k skvalitneniu činnosti zboru.
Mgr. Dana Oravcová- tajomníčka DHZ Čierne
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Veľkonočná nedeľa – pravda, či klam?
Chicagský psychiater Arnold Goldberg sa podujal urobiť výskum v oblasti hovorenia pravdy. Prišiel k záveru, že na
každého človeka pripadá v priemere 13 klamstiev na týždeň. Dve klamstvá denne a v nedeľu iba jedno, lebo vraj ľudia dlhšie
spia. 35% všetkých účastníkov ankety odpovedalo: ”O čo väčšmi človek klame, o to ľahšie sa pretĺka životom.”
Od chvíle, ako začína Ježišova cesta na kríž až po Jeho prázdny hrob, sa tak isto stretávame s klamstvom v rôznych podobách.
Takým klamstvom je Judášov bozk Ježišovi v Getsemanskej záhrade. Bozk, ktorý je znakom lásky človeka k človeku, je u
Judáša znakom zrady. Bozkom ničí dôveru a priateľstvo, ktoré mu preukázal Ježiš. Klamú aj podplatení falošní svedkovia, keď
súdia Ježiša. Dostali peniaze, aby na Ježiša vymýšľali rôzne klamstvá. Podľa židovského práva bola potrebná rovnaká výpoveď
aspoň dvoch svedkov, aby sa dalo uveriť ich obvineniam. Za peniaze nebolo ťažké svedkov proti Ježišovi získať. Klame aj
Peter, keď ho jasne usvedčujú, že chodil s Ježišom. Klame aj Pilát, ktorý vie dobre, že Kristus je nevinný a na znak toho si
umýva ruky. Ale umytými rukami podpisuje výrok smrti.
Na Veľkonočnú nedeľu sa stretávame ešte s dvoma skupinami ľudí, ktorí klamú. Sú to veľkňazi, ktorí chcú klamstvom
zaretušovať svoju prehru. Robia to pomocou peňazí, ktoré patrili chrámovej pokladnici. Zobrali ich, podplatili nimi vojakov,
aby aj oni klamali. Za peniaze klamú aj strážcovia hrobu. Hovoria, že Ježiša ukradli apoštoli, pokiaľ oni spali. Klamstvo bolo
jedným z obludnej sily, ktorá spôsobila smrť Ježiša. Klamstvo malo zabrániť aj tomu, aby Ježišovo zmŕtvychvstanie prinieslo
ľuďom spásu. Žiaľ, klamstvo aj v dnešnej dobe je schopné spôsobovať veľké tragédie v živote jednotlivcov alebo celých spoločenstiev.
Už v prejavoch malých detí vidíme klamstvo. Klamú žiaci učiteľov, učni a študenti svojich majstrov a profesorov, deti
svojich rodičov. Klamú sa navzájom manželia a kolegovia v zamestnaní a zvykli sme si aj na to, že klame aj veľa politikov.
Klame sa však nielen v politike, ale aj v ekonomike, privatizácii, kultúre, v športe a takmer vo všetkých spoločenských oblastiach života. Bez klamstva ako keby sme už nevedeli žiť. Dnešný deň je dňom mladých ľudí, ktorí sa tešia a zabávajú. Preto je
vhodné si povedať, že je to práve klamstvo, ktoré deformuje a ničí často životy mladých ľudí. Je to klamstvo, s ktorým sa stretávajú u svojich rodičov a dospelých ľudí, ktoré im neskoršie môže spôsobiť rozličné tragédie a stratu zmyslu života.
Tejto problematike sa venuje aj kniha rakúskej spisovateľky Brigite Schweigerovej s názvom: Wie kommt Salz ins Meer? Ako sa dostala soľ do mora? Mladá, pekná a vzdelaná žena smeruje k manželstvu. Vydá sa. A keď jej všetko funguje, keď má
domácnosť a nič jej nechýba a keď by mala ďakovať Bohu, že sa jej dobre vodí, zbadá, že má o ňu záujem iný muž. To jej, ako
žene, veľmi lahodí. Odskočí od svojho manžela a ide k druhému mužovi. No čoskoro zbadá, že neokúsila to šťastie, po ktorom
túžila. Cíti, že si život pokazila a ocitla sa v bludnom kruhu. Preto začína žalovať spoločnosť, v ktorej žila. A práve nadpisom
knihy “Ako sa dostala soľ do mora?” akoby autorka chcela odhaliť vinníkov tragédie mladej ženy. Ako dieťa sa raz opýtala
svojho otca a matky, ako sa dostala soľ do mora. A rodičia dievčaťu odpovedali: ”Išli rybári na more, vzali do loďky vrecia so
soľou a keď boli ďaleko na mori, tieto vrecia vysypali do spenených morských vĺn a od tej doby je more slané.” Takáto odpoveď, ktorá bola klamstvom, dieťaťu postačila. Dieťa nie je vzdelané a nepripustí, že jeho otec a matka klamú. Ale neskôr, keď
príde k poznaniu, že dospelí svoje deti zavádzajú nepravdami, polopravdami, lžami a klamstvami, potom začína obžalovávať
starších. Niekedy je, žiaľ, už neskoro. Tak isto aj hrdinka knihy začala obviňovať svojich rodičov, že ju nedostatočne pripravili
na život.
Rodičia a vychovávatelia by si mali uvedomiť, že deti a mladí ľudia majú hlboký zmysel pre pravdu a spravodlivosť. Nemali by
sme preto mladú generáciu klamať. Ak je mladá generácia oklamaná takými odpoveďami, že ako sa dostala soľ do mora, ak
starší zvádzajú mládež k nepravdám a ku klamstvu a farizejstvu a mladí sa potom naučia po takýchto chodníkoch chodiť, nečudujme sa potom, že ich život sa môže neskoršie rozvrátiť. Žiaľ, zdá sa, že je málo rodičov, ktorí dokážu vychovávať svoje deti
v pravde a v pravde ich pripraviť aj na život. Je málo rodičov, ktorí žijú pravdivo a deti rýchlo zistia, že ich názory na život sú
niekedy pretvárkou, lebo otec a matka nežijú tak, ako deti učia. Deti často vidia aj náboženskú pretvárku u svojich rodičov.
Hovoria o viere, chodia aj do kostola, ale v skutočnosti nežijú ako veriaci. Mladí ľudia by si mali dávať pozor aj na klamstvá,
ktoré sa im prihovárajú z novín, rozličných časopisov a televízie. Dnes sa vedie boj o mladého človeka. Vystupujú rôzne falošné náboženské organizácie, ktoré chcú získať mladého človeka a preto ho klamú a ponúkajú mu lacné šťastie. Šťastie ponúkajú
aj predavači drog a antikoncepčných prostriedkov. Vlna klamstiev sa valí na našich mladých ľudí a je potrebné, aby mali veľa
múdrosti a odvahy klamstvo odmietnuť.
Ježišova pravda na kríži a v prázdnom hrobe zvíťazila. Žiadne klamstvo ju nedokázalo zastaviť. Aj my, mladší a starší,
by sme sa mali postaviť na stranu Ježišovej pravdy. Ježiš o sebe povedal: ”Ja som Pravda...preto som sa narodil a preto som
prišiel na svet, aby som vydal svedectvo Pravde”. Žiť v Ježišovej pravde znamená veriť jeho slovám, prijať ich do svojho života
a sám šíriť pravdu. Odmietať vírus klamstva, ktorý dokáže zničiť vlastný život a niekedy aj život blížnych. Nezabúdajme, že
Judáš za svoje klamstvo zaplatil životom a Peter určite svoje klamstvo a zradu celý život oplakával.
Ľudia budú aj naďalej klamať a myslieť si, že len v klamstve sa dá úspešne žiť. Nás dnes Ježiš volá žiť v pravde. Poslúchnime jeho hlas a odmietnime všetko klamstvo, o ktorom sme si do dnešnej chvíle mysleli, že nemôžeme bez neho žiť.
V pravde buďme zodpovední za svoj život a za život našich detí a všetkých mladých ľudí. Zapamätajme si Ježišove slová, ktoré
často spomínal Sv. Otec Ján Pavol II. mladým ľuďom: ”Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.”

Opravdivú Veľkonočnú radosť, nádej a posilu z viery vám všetkým praje a vyprosuje p. farár.
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Veľkonočná nedeľa – história, či súčasnosť?
Každý sviatok, či už menší alebo väčší, či rodinný alebo cirkevný, slávime v určitom čase, za určitých okolností, v určitom konkrétnom stave. Žiaden sviatok nemôže byť izolovaný od života, ktorý práve v tej chvíli prežívame. Aj
prvé veľkonočné sviatky nového tisícročia slávime každý z nás v určitom osobnom rozpoložení, o ktorom vieme my
a Boh. Hodnota sviatkov je však aj v tom, že nám dokážu do nášho života vliať trocha radosti, šťastia, zabudnutia na
starosti, dať nádej. Túto schopnosť má aj dnešný sviatok, dokonca najväčšia cirkevná slávnosť v roku – Veľká noc –
Zmŕtvychvstanie Pána. A keďže je to najväčšia udalosť, má samozrejme aj najväčšiu vnútornú silu pomôcť každému,
kto ho prežije s vierou.
Historické zmŕtvychvstanie Ježiša sa odohralo tak isto v konkrétnom čase a v konkrétnej situácii, ktorú prežívali tí, čo mali Ježiša radi.
Zrejme pochopíme smútok, ktorý prežívali apoštoli a zbožné ženy, keď Ježiša pochovali. Môžeme hovoriť
o sklamaných nádejach. O pochybnostiach, či naozaj malo význam uveriť Ježišovi. O uvažovaní, ako ďalej v živote bez
Ježiša.
Do tohto rozpoloženia prichádza správa, že hrob je prázdny. Najprv pochybnosti o krádeži. Potom veľká radosť, keď sa Ježiš začal zjavovať a potvrdzovať, že vstal z mŕtvych. Po Ježišovom zmŕtvychvstaní nastalo ich „zmŕtvychvstanie“ zo smútku, úzkosti, pesimizmu, beznádeje. Opäť majú chuť žiť, túžbu pracovať pre Ježiša. Sú rozhodnutí
za Ježiša aj trpieť a zomrieť. Táto udalosť sa stala základom ohlasovania apoštolov a po nich všetkých úradných
a laických hlásateľov evanjelia. Zároveň v celých dejinách Cirkvi prinášala do sveta zmysel ľudských námah, zmysel
dejín sveta a vesmíru a predovšetkým nádej.
Je potrebné aj v dnešnom svete ohlasovať posolstvo o Ježišovom zmŕtvychvstaní? Potrebuje dnešný svet posilu Ježišovho víťazstva nad smrťou a tým aj nad všetkými úzkosťami jeho priateľov?
Nikto dnes nepovie, že ľudstvo prežíva nejaké univerzálne šťastie. Zaiste, že je na svete i u nás a medzi nami
dosť ľudí, ktorí sú so svojím životom spokojní. Väčšina je však nespokojná, tak z prítomnosti, ako aj obavami
z budúcnosti.
Švajčiarsky spisovateľ Friedrich Dürrenmat situáciu dnešného človeka vyrozprával v podobenstve s názvom
Tunel. Dvadsaťštyriročný študent si sadol do vlaku, ktorý ho mal ako obvykle doviesť do neďalekého univerzitného
mesta. Teraz sa mu však zdalo, akoby tunel, ktorým vlak vždy prechádza, nemal konca. Ostatní cestujúci sú spokojní
a správajú sa, akoby nič zvláštne nespozorovali. Študentovi to však nedá a ide dopredu k vlakvedúcemu. Ten ho upokojuje: „Ideme po koľajach, tunel musí niekde viesť. Nič nenasvedčuje tomu, že by nebolo niečo v poriadku... Samozrejme až na to, že tunel nemá stále konca“. Situácia sa však okamžite zmení, keď obaja, študent aj vlakvedúci spozorujú, že vlak uháňa stále väčšou rýchlosťou dolu, do vnútra zeme. Strojvodca už predtým vyskočil, lebo bol presvedčený, že vlak sa už nedá zachrániť. Vlakvedúci sa nakoniec bezradne a zúfalo obrátil na študenta: „Čo máme
robiť?“ Študent chladne odpovie: „Nič.“ Veď vlak už vlastne ani nejde, ale priamo sa rúti do hlbín a už sa premeškala
akákoľvek možnosť na jeho záchranu.
Spisovateľ týmto podobenstvom chcel vyjadriť, že akoby aj dnešný človek strácal pôdu pod nohami, akoby
sme sa niekde rútili a nedokážeme to zastaviť alebo zmeniť. Akoby sme, podobne ako ten študent, na otázku, čo
sa dá robiť, odpovedali: nič. Preto sa aj naša doba nazýva dobou úzkosti alebo strachu. Úzkosti a strachu
z prítomnosti a z budúcnosti.
Úzkosť má, samozrejme, u jednotlivých ľudí veľké množstvo „tvárí“. Niektorí prežívajú úzkosť zo straty zmyslu
života. Nemajú žiaden oporný bod, ktorý by zabezpečoval zmysel ich existencie. Iní sa boja, že sa môže rozpadnúť
ich priateľstvo alebo manželstvo, alebo že stratia prácu. Ľudia majú strach pred neočakávanými vecami vo
vlastnom živote alebo v spoločnosti. Majú strach prijať seba a svoj život taký, aký je. A úzkosť prinášajú aj
predstavy o postihnutí nečakanou chorobou alebo náhlou smrťou. K osobným úzkostiam sa pridávajú aj obavy
pred ďalším vývojom vo svete. Ľudia sa obávajú ďalších takzvaných pokrokov vo vede a technike, ktoré sa
dotýkajú genetického výskumu alebo jadrovej technológie. Uvedomujú si, že strácajú vládu nad vlastnou mocou. Máme strach, že raz budú náš život úplne ovládať počítače a roboty a že od počatia až po smrť všetko
bude ovládať chladná technika. Obava je aj pred stratou súkromia. Vo vesmíre sú špionážne družice, ktoré kontrolujú, koho chcú a kedy chcú. Náš život riadia pomaly rozličné magnetické karty a mobilné telefóny, ktoré okrem
výhod prinášajú stratu súkromia.
Ako to všetko má hodnotiť kresťan? Kresťan to má hodnotiť realisticky. Tak to hodnotil aj Ježiš. Raz povedal:
„Vo svete máte súženie,“ hneď však k tomu dodal: „Ale dúfajte, ja som premohol svet.“
K súženiam patrí spomínaný strach a úzkosti. Ale Ježiš svojou smrťou a zmŕtvychvstaním premohol aj úzkosti
a strach. On ich nevytlačil z nášho života, ale dáva nám takú vieru, taký zmysel života a takú nádej do budúcnosti, že
sme schopní premôcť rozličné úzkosti a strach.
Preto je aj dnes potrebné ohlasovať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako základ viery a nádeje pre dnešné ľudstvo.
Nestačí však o tom len hovoriť. My, svedkovia veľkonočných udalostí, to musíme dokazovať aj svedectvom života tak,
ako to dokazovali po zmŕtvychvstaní mužovia a ženy v rodiacej sa Cirkvi. My máme dnes pomôcť svetu „zabrzdiť
vlak“, ktorý poháňa ľudská pýcha a ktorý sa rúti do ničoty. Máme ľuďom prinášať nádej, že Boh miluje tento svet, že
Ježiš vykúpil aj dnešnú a budúce generácie a že len na nás záleží, či budeme s Bohom spolupracovať alebo nie. Či
budeme veriť Ježišovi, alebo dnešným „inžinierom sveta“, ktorí chcú zachraňovať alebo „vykupovať“ rozumom
a peniazmi terajší a budúci svet. Nezabúdajme, že babylonská veža sa už raz stavala...
Každý z nás sa nachádza v určitom rozpoložení a možno aj v ťažkom rozpoložení. Veľkonočné sviatky nechcú
nasilu potláčať náš stav. Nechcú, aby sme na pár hodín na niečo zabudli. Práve naopak. Zmŕtvychvstalý Ježiš chce
každému z nás vliať do života nové sily a novú chuť.
Novú silu, radosť a lásku od Pána praje - p. farár
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Základný lyžiarsky výcvik
V dňoch 28. – 29.1. a 2. - 4.2.2010 sa uskutočnil pre žiakov 7. ročníka ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec základný lyžiarsky výcvik (ďalej ZLV) v lyžiarskom stredisku Skalité Serafínov. Päťdňového kurzu sa zúčastnilo spolu 32 žiakov a traja pedagogickí pracovníci.
ZLV sa organizoval formou dennej dochádzky prostredníctvom dopravy ŽSR.
V lyžiarskom stredisku Serafínov boli pre žiakov výborné lyžiarske podmienky, upravené svahy a možnosť zohriať sa počas nepriaznivého zimného počasia v priestoroch, ktoré nám umožnili využívať vedúci strediska. V ústrety nám vyšlo lyžiarske stredisko aj tým,
že poskytli výbornú lyžovačku za symbolickú cenu 1 € za žiaka.
Záver kurzu patril pretekom na slalomovej trati, ktorú nám pripravil ochotný personál lyžiarskeho strediska. Súťažilo sa v rámci troch
skupín, do ktorých boli žiaci rozdelení na začiatku ZLV. Diplom získali traja najlepší lyžiari každého družstva. Konkrétne v prvej
skupine to boli: 1. Lukáš Kubica, 2. Pavol Majchrák, 3. Juraj Klušák. V druhej skupine: 1. Michal Čenták, 2. Ján Matys, 3. Michaela
Kopecká. V tretej skupine: 1. Viktor Kubica, 2. Adriána Franeková, 3. Veronika Kullová. Víťazom gratulujeme. Naprázdno však
neodišiel nikto. Na každého účastníka ZLV čakalo prekvapenie v podobe sladkých odmien zakúpených z finančných zdrojov ZRPŠ.
Cieľom ZLV bolo osvojenie si základných pohybov na lyžiach a vytvorenie záujmu o lyžovanie, čo sa úspešne podarilo. Teraz ostáva
na deťoch a ich rodičoch, či vytvorený citový vzťah k lyžovaniu bude trvalý.

Mgr. Ivana Franeková

Karneval
Tak ako tradične, tak aj tento rok sa na našej škole uskutočnil karneval. Celú túto udalosť moderovala Mgr. Emília Ďurkáčová a hneď
po jej príhovore vystúpila tanečná skupina „Švih“ a žiaci 7.A triedy.
Karnevalu sa zúčastnili žiaci 1. stupňa. Deti 1.- 4. ročníkov ohúrili
množstvom rôznych masiek. Víly, vodníci, rytieri, slniečka, hríbiky,
princezné a iné masky sa predstavili so svojimi triednymi učiteľkami
v telocvični. Tancovali v kruhoch, po triedach, v skupinkách, podľa
masiek, ale i jednotlivo.
Výnimkou karnevalu bolo, že sa nevyhodnocovali najlepšie masky.
Po promenáde boli tieto súťaže : stoličkový tanec, tanec s metlou,
slalom s ping–pongovou loptičkou, tanec s balónom. Na koniec bolo
odovzdávanie cien pre všetkých žiakov a diskotéka.

Zápis žiakov do 1. ročníka.
V tretie februárové popoludnie naša škola ožila džavotom detí, ktoré spolu so svojimi rodičmi prišli na zápis do 1. triedy. Po
krátkom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili najmenšie mažoretky Tina, vystúpila spevácka skupina Ozvenka. Budúci
školáci sa predstavili krátkym pásmom básní i piesní pod vedením triednych pani učiteliek z MŠ Gazdaricovej a Mgr. Čaneckej. Vyskúšali si sedenie v školských laviciach a pod vedením pani učiteľky Čaneckej a pani Mgr. Ďurkáčovej bezstarostne
vypisovali pracovné listy . Nemali strach ani pred špeciálnymi pedagógmi pani Mgr. Oravcovou a pani Mgr. Jurgovou, ktoré si
ich otestovali vo výslovnosti slov a recitácii. Pri kreslení postavy boli podrobení analýze školskej zrelosti , pri ktorej obstálo 19
detí. Ani sme sa nenazdali a prišiel čas rozlúčky, pri ktorej deti dostali pozornosť od firmy Rama a malý darček od ZŠ ČierneVyšný koniec. A zazvonil zvonec a radostné úsmevy na tváričkách detí ostávali aj pri odchode domov. Aj keď je škola pre
týchto drobcov ešte veľká neznáma, vidno že sa jej len tak nezľaknú. Ba práve naopak , tešia sa a sú plní očakávania, čo pre
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nich v septembri táto nová školička prinesie. Veríme, že naša nová škola splní ich očakávania, ktoré sme videli v ich zvedavých očkách .
Už sa na vás veľmi tešíme.

Vedenie školy a učiteľka Jana Špiláková

Hviezdoslavov Kubín
Bez pevnej vôle neexistujú veľké talenty. Každý rok sa na počesť slávneho básnika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava koná na našej škole recitačná súťaž. Ani tento rok nebol výnimkou. Milovníci krásneho slova sa zišli 2. marca, aby si zmerali
sily v prednese poézie a prózy na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Súťaž prebiehala tradične v slávnostnej atmosfére v spoločenskej miestnosti ZŠ Čierne – Vyšný koniec za účasti žiakov našej školy. Pozvanie prijali aj zástupcovia rodičov a v porote nechýbal
ani starosta Ing. Pavol Gomola. Súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov v troch kategóriách. Výkony súťažiacich boli veľmi vyrovnané, každý
sa veľmi snažil, a tak sa súťaž zmenila na krásne stretnutie s poéziou a prózou. Spomedzi všetkých recitátorov si diplom a vecné ceny
odniesli traja najlepší z každej kategórie.
I. kategória
Poézia
1. miesto Zuzana Chadimová,
2. miesto Sára Krenželová ,
3. miesto Samuel Goralka,
Tamara Šmatlavová,
Próza
1. miesto Adela Bestvinová,
2. miesto Kristián Kulla,
3. miesto Natália Miklušáková,
Tamara Šmatlavová,

4.A
4.A
4.B
3.A

V 2. a 3. kategórii sa víťazkami stali:
Poézia : Alžbeta Čamborová,
Próza : Lucia Kubicová,
Veronika Gettinová,

5.A
5.A
8.B

4.A
2.A
4.B
3.A

Blahoželáme oceneným žiakom, ale i ostatným súťažiacim, ktorí si našli cestu k umeleckému textu a k literatúre!

Školský rok 2009/2010 na našej MŠ
Naša MŠ je zriadená v budove Základnej školy Čierne – Vyšný koniec od roku 1989 a v roku 2002 sme vytvorili spoločnú právnu
subjektivitu so ZŠ. V školskom roku 2009/2010 sme prijali 59 detí, z toho 8 dvojročných. Každé dvojročné dieťa sa počíta za 2 deti.
Vytvorili sme 3 triedy: malá, stredná a veľká, ktorých naplnenosť je 100%. Vo veľkej triede sú zaradené aj 3 deti s odloženou školskou dochádzkou. Všetci pedagogickí pracovníci spĺňajú odbornú kvalifikovanosť.
Od septembra 2008 sme na našej MŠ začali pracovať podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, ktorý vymedzuje
všeobecné ciele materských škôl, kľúčové kompetencie rozvoja osobnosti detí a rámcový obsah vzdelávania v materských školách.
Základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie je Školský vzdelávací program. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzde-

ČAS

str.22

školstvo

lávanie a na život v spoločnosti. To všetko sme zahrnuli do nášho Školského vzdelávacieho programu: „Šťastné, zdravé a múdre dieťa“. Vystihuje poslanie našej MŠ, ktoré je zamerané na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa.
Školský rok 2009/2010 sme začali 2. septembra vo vynovených priestoroch MŠ. V mesiaci jún nám v rámci rekonštrukcie budovy
vymenili okná, osadili žalúzie a v čase letných prázdnin sme zabezpečili vymaľovanie všetkých miestností MŠ. V mesiaci september
prišiel do ZŠ kúzelník a spoločne so žiakmi sme sa potešili z jeho vystúpenia. V októbri sme sa zúčastnili bábkového predstavenia
„Janko Polienko“ v MŠ Čierne – Ústredie. Na besiedku s Mikulášom
sme pripravili spoločne s deťmi hodnotný kultúrny program pre rodičov a rodinných príslušníkov. Mikuláš obdaroval deti balíčkami,
z ktorých mali veľkú radosť. Radosť, nadšenie a veselosť bola u detí
aj v čase fašiangov, keď sme zorganizovali karneval s diskotékou
a občerstvením. V krásnych maskách mali deti promenádu aj po ZŠ
a ukázali sa aj našim kuchárkam v ŠJ. Zapojili sme sa do výtvarných
súťaží poriadaných v rámci obce. Za účasť sme boli odmenení vecnými cenami.
Rozvíjame aj spoluprácu so ZŠ Čierne – Vyšný koniec. V jeseni sme
mali spoločné zasadnutie učiteliek MŠ a učiteliek 1. - 4. roč. ZŠ, na
ktorom sme riešili otázky pripravenosti detí na vstup do ZŠ. S deťmi
veľkej triedy sme navštívili pred zápisom do ZŠ prvú triedu, kde deti
mohli vidieť a pozorovať prácu žiakov na vyučovaní. Zápisu do prvého ročníka ZŠ sme sa zúčastnili spoločným príchodom pani učiteliek, detí z veľkej triedy a predstavili sme sa krátkym programom.
I v ďalších mesiacoch budeme naďalej plniť ciele, ktoré sme si naplánovali v našom Školskom vzdelávacom programe, aby naše deti boli spokojné, šťastné a zažívali radosť z pobytu v MŠ.
Anna Gazdaricová, zástupca pre MŠ a kolektív učiteliek MŠ Čierne – Vyšný koniec

Výchovno-vzdelávacia správa za I. polrok šk.roka 2009 / 2010
V školskom roku 2009 / 10 sa vyučovací proces v našej škole riadi podľa schváleného variantu č. 2 ( roč. 6. – 9. ) a variantu základného ( roč. 2. – 4. ). V 1., 2., 5. a 6. ročníku sa vyučovanie riadi podľa školských vzdelávacích programov ISCED 1 a ISCED 2. Škola
má v tomto školskom roku 12 tried, z toho na prvom stupni 6 tried a 6 na stupni druhom. Z tohto počtu je jedna trieda určená pre deti
so špeciálno – pedagogickými potrebami (6. B). Na začiatku školského roka sme mali 249 žiakov. Na prvom stupni je 104 žiakov
a na druhom 145.
V tomto školskom roku pracuje na našej škole 16 pedagogických pracovníkov + 1 asistent učiteľa v špeciálnej triede. Z tohto počtu je
16 pedagógov kvalifikovaných. V školskom klube pracuje jedna kvalifikovaná vychovávateľka.
Celkový prospech žiakov v ročníkoch 1. – 4.
Prospievajúci žiaci
Neprospievajúci žiaci
103
1
Celkový prospech žiakov v ročníkoch 5. – 9.
Prospievajúci žiaci
132

Neprospievajúci žiaci
13

V ročníkoch 1. – 9. malo 36 žiakov samé jednotky.
Správanie u väčšiny žiakov bolo v súlade so školským poriadkom. Štrnásti žiaci dostali zníženú známku zo správania o jeden stupeň
a 6 žiakov dostalo pokarhanie triednym učiteľom.
Dochádzka žiakov v ročníkoch 1. – 9.
Vymeškané hodiny
Ospravedlnené
spolu
9407
8398
Umiestnenia žiakov v súťažiach
Astrostop 2009
Martin Benko

Neospravedlnené
75

Priemer na žiaka
ospr.
33,86

neosp.
3,32

4. miesto v okrese

Krajské kolo šachu

Jozef Straka

1. miesto

Okresné kolo šachu

Jozef Straka

1. miesto

Okresné kolo – stolný tenis

Starší žiaci

2. miesto v okrese

V školskom roku 2009/10 pokračuje na škole aj práca krúžkov- počítačový / 4 skupiny/, šikovné ruky, ekologický, folklórny, hokejbalový, futbalový, novinársky, stolnotenisový, matematický, zábavná matematika, šachový, anglický jazyk.
Vedenie ZŠ Ústredie
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VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
Po úspešnej akcii- VEĽKONOČNÝCH TVORIVÝCH DIELŇACH v apríli 2009 sme / učiteľky ZŠ Ústredie / zorganizovali pre
malých i veľkých školákov, škôlkarov, rodičov i ostatnú verejnosť VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE. Pozvanie prijali i učitelia
z družobnej školy z poľského Koniakówa, pre ktorých žiaci 4. ,5. a 6.ročníka pod vedením p.uč. Pagáčovej pripravili kultúrny program.
V príjemnej predvianočnej atmosfére pri tónoch vianočných piesní a voňavých koláčikoch, si účastníci tohto podujatia vyskúšali
rôzne techniky výroby vianočných ozdôb a pozdravov. Vyrábali patchworkové gule a zvončeky, motané gule, pozdravy zdobené čajovými vreckami /technika origami / . Najmenší školáci a škôlkari využili svoju zručnosť a fantáziu pri výrobe vianočných ozdôb
z papiera a cestovín. Nechýbala ani výstava patchworkových prác učiteliek našej školy.
Ak patríte k tým, ktorí netrávia predvianočný čas iba upratovaním a nakupovaním, už teraz vás pozývame na tohtoročné VIANOČNÉ
DIELNE /december 2010 /, aby ste si v príjemnej atmosfére oddýchli a vlastnoručne vyrobili ozdoby, ktoré zútulnia váš domov počas
najkrajších sviatkov roka.
Za organizačný tím VTD Mgr. Iveta Dejová, ZŠ Ústredie

Lyžiarsky kurz
V dňoch 25.1. – 29.1. 2010 usporiadala ZŠ Čierne – Ústredie pre žiakov 7.ročníka lyžiarsky kurz v zimnom stredisku Skalité – Serafínov. V posledný deň sa konali lyžiarske preteky v slalome. Zvíťazili Tibor Vavrek a Natália Pastvová.
Ďakujeme sponzorom p.Igorovi Pastvovi a RZ pri ZŠ v Čiernom – Ústredí.
Mgr. Daniel Drastich , ZŠ Ústredie

Zápis môže byť pre dieťa aj zážitkom
Viaceré rodiny budúcich prvákov v našej obci prežívali rušné dni. Nastal čas, keď mali zapísať svoje deti do prvého ročníka základnej
školy. Niet sa však čoho obávať, treba sa tešiť, pretože vaše dieťa čaká prvá veľká chvíľa- nástup do školy, noví kamaráti, hry, ale
i povinnosti.
Rodič má právo vybrať školu pre svoje dieťa na základe informácií o výchovno-vzdelávacích programoch, o zameraní školy
a mimoškolskej činnosti.
Desiateho februára deti prichádzali do našej základnej školy v sprievode rodičov. Vítali ich starší žiaci. Na milej udalosti, počas
ktorej sa deti oboznámili s novým prostredím, nechýbali súťaže a tvorivá činnosť. Pani učiteľky počas zápisu pre deti navodzovali
atmosféru, v ktorej sa cítili uvoľnene, aby čo najviac komunikovali a nebáli sa. Predsa len detská psychika zažíva dôležitý životný
moment, a tak treba zo zápisu urobiť nezvyčajný a pozitívny deň. Do školy sme zapísali 28 detí. Veríme, že deťom sa v našej škole
bude dobre dariť.
Takže veľa šťastia a hlavne radosti do školy.
Mgr. Božena Časnochová

Šachy, šachy a ešte raz šachy
Obdobie jarných prázdnin si už tradične najlepší mladí šachisti rezervujú pre šachové boje, aby si zmerali sily a bojovali o najcennejšie kovy na národnom šampionáte. Tento rok ich privítalo mesto Ružomberok, kde v dňoch 21. – 26. marca odohrali svojich 9 súťažných partií.
Okres Čadca reprezentovalo 5 šachistov, samozrejme medzi nimi nechýbal Jožko Straka – žiak 9. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie, ktorý
súťažil v kategórii chlapcov do 16 rokov. Jožko bol v tejto kategórii prvý nasadený, no potvrdiť rolu favorita medzi mladými “levmi”
je nevďačná úloha. Jožko 4 partie vyhral, 4 remízoval a 1 prehral, čo prinieslo na jeho krk “len” bronz. Na tejto úrovni je však každá
medaila úspechom a vôbec nie je samozrejmosťou. Toto umiestnenie ho oprávňuje reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európskej únie a stáva sa náhradníkom na Majstrovstvá sveta a Európy v šachu v kategórii chlapcov do 16 rokov.
Celkom pekne v šachu napreduje aj Jožkov spolužiak Martin Prívara, ktorý sa už viackrát zúčastnil mládežníckych šachových turnajov v Žiline pod názvom Spektrum chess. Martin sa zlepšuje turnaj od turnaja – v decembri 2009 skončil na 16. mieste medzi 66
hráčmi, na januárovom turnaji obsadil pekné 10. miesto spomedzi 59 súťažiacich.
Obidvom chlapcom blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov !
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne - Ústredie

MŠ Čierne - Ústredie
Tohtoročný valentínsko – fašiangový karneval sa u nás v MŠ konal 12. februára. Ako šibnutím čarovného prútika sa naše deti zmenili
na princezné, kráľov, lienky, vojakov, snehulienky, červené čiapočky, batmanov, kúzelníkov, motýľov a iné rozprávkové bytosti. Okrem promenády v maskách sme si zatancovali, zaspievali i zasúťažili. Na záver karnevalu sme všetky masky odmenili sladkou odmenou. Potom si naše deti s radosťou pochutnali aj na „maškrtnom stolíku“. V piatok v našej MŠ vládla naozaj veselá nálada.
Dňa 18. februára sa konala medzitriedna súťaž o najväčšieho snehuliaka. Deti sa s radosťou a s nadšením pustili do práce. Vládla
dobrá nálada a všetci sa tešili z postavených snehuliakov. Každé usilovné dieťa bolo odmenené sladkou maškrtou. Najväčšieho snehuliaka sa podarilo postaviť deťom z veľkej triedy.
MŠ Čierne - Ústredie

str.24

ČAS

kultúra a šport

Správa o činnosti Obecnej knižnice v Čiernom za rok 2009
Umiestnenie knižnice je v budove MŠ Čierne – Ústredie č. 169.
Knižnica je otvorená 3 x do týždňa. Otváracie hodiny obecnej
knižnice (spolu 16 hodín):

pondelok: 8:00 – 11:00; 12:00 – 16:.00,
streda: 12:00 – 17:00, piatok: 12:00 – 16:00
Zmluva o zakúpení kníh je uzatvorená s Kysuckou knižnicou v
Čadci, ktorá dodáva knižné tituly po konzultácií s knihovníkom.
V roku 2009 za zakúpilo 263 ks kníh z KK Čadca v celkovej
hodnote: 1 767 €. Kysucká knižnica v Čadci si za poskytnuté
služby naúčtovala manipulačný poplatok za 7 dodacích listov
spolu: 52,60 €. Okrem toho Obecným úradom Čierne bolo zakúpených 5 kníh v hodnote: 72 €. Spolu bolo za rok 2009 zakúpených 268 kníh. V hodnote 172 € sa zakúpili noviny a časopisy :
Fifík, Kysuce, PLUS 7 dní, Pekné bývanie, Život, Kamarát,
Kamarát – letný magazín, IN . Spolu 8 ks časopisov.
V knižnici v r. 2009 zaplatilo poplatok 380 čitateľov, z toho
220 detí, 103 dospelých a 57 študentov. Za zápisné, upomienky
a internet sa od čitateľov vyinkasovalo 397 €.
Poplatky
Poplatok za internet za každých započatých 10 minút 0,33 € bol
schválený dňa 30. 10. 2007 VZN č. 4/2007.
Zápisné bolo nezmenené: deti
0,33 €
dospelí
0,66 €
študenti, dôchodcovia
0,50 €
V roku 2009 sa pre značné opotrebovanie a zastaralosť vyradilo
25 ks kníh a jedna brožúra, spolu v hodnote 49,22 € (1483,-Sk).

Knižný fond:
V prírastkovom zozname kníh je zapísaných
V prírastkovom zozname brožúr je zapísaných
V zozname vyradených kníh je zapísaných
V zozname vyradených brožúr je zapísaných
Výpožičky knižného fondu:
Výpožičky knižného fondu sú bezplatné.

19 976 kníh
1 323 brožúr
6 742 kníh
527 brožúr

V roku 2009 sa spolu vypožičalo 14 520 titulov.
Z toho náučnej literatúry pre dospelých
1 287 titulov
beletrie pre dospelých
5 515 titulov
náučnej literatúry pre deti
1 310 titulov
krásnej literatúry pre deti
6 408 titulov
výpožička periodík
2 590 periodík
Počet prezenčných výpožičiek
3 017
Poskytnuté bibliografické a faktografické informácie
682
Knižnica bola od januára do decembra 2009 otvorená 115-krát,
návštev čitateľov v knižnici bolo 4 090, z toho detských čitateľov 2 362 a dospelých 1 728.
V priemere za jednu otváraciu dobu knižnicu navštívilo 35
čitateľov, v priemere si jeden čitateľ vypožičal za jednu návštevu
4 knihy.
Počet návštev na internete bol 208.
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť:
V roku 2009 sa uskutočnilo 20 podujatí, z toho 15 exkurzií
s informačnou výchovou. Spolu bolo na podujatiach Obecnej
knižnice 606 účastníkov.
Vypracovala: Iveta Bobulová (knihovník)

Obecná knižnica v Čiernom rok 2010
Otváracia doba knižnice v roku 2010 je nezmenená, tak isto aj poplatky za internet a zápisné. Od januára do marca 2010 sa uskutočnili
tieto vzdelávacie a kultúrno – spoločenské podujatia:
11.1. 2010
Návšteva environmentálneho krúžku detí z MŠ – Ústredie, prezretie literatúry o chove zvierat a pestovaní rastlín.
vyučujúca: Anna Dolinajcová , počet detí: 9
18.1. 2010
Exkurzia detí zo 6.B ZŠ Čierne – Ústredie. Žiaci sa oboznámili s priestorom knižnice, o tom
ako sa má správať v knižnici. Dozvedeli sa o vzniku Veľkej Moravy, jej panovníkoch, o pozvaní
byzantských učencov Konštantína ( Cyrila) a Metoda, ktorí vytvorili písmo hlaholiku a o zániku
Veľkej Moravy. Nahliadli aj do obecnej kroniky – konkrétne na jej opis. Oboznámili sa s prácou
obecného kronikára, čo sa všetko do kroniky zaznamenáva, akým atramentom sa do kroniky píše.
Prezreli si Pamätnú izbu, v ktorej sa dozvedeli, kedy sa prvýkrát spomína naša obec a ako žili
naši predkovia v minulosti. Nakoniec si zasúťažili v zábavno – vedomostnom kvíze a za správne
odpovede získali po sladkej odmene. Besedu viedla: knihovník Obecnej knižnice v Čiernom
Iveta Bobulová,.
Vyučujúci: Mgr. Eva Gábrišová, počet detí:10
29.1. 2010
Exkurzia detí z MŠ Čierne – Ústredie. Deti sa oboznámili s priestorom knižnice, o tom ako sa má správať v knižnici. Prezreli si Pamätnú izbu – v ktorej sa dozvedeli kedy sa prvý krát spomína naša obec, ako žili naši predkovia v minulosti. Prezreli si vystavené
exponáty a dozvedeli sa na čo sa ktorý používa. Nakoniec si zasúťažili v hádankách a zábavných súťažiach a za správne odpovede
získali po sladkej odmene.Besedu viedla: knihovník Obecnej knižnice v Čiernom Iveta Bobulová.
Vyučujúci: Jana Kaňová, Anna Krellová, Anna Dolinajcová, počet detí: 29
január – február
Výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ na tému: „ Môj najobľúbenejší zimný šport “. Vecné odmeny za účasť vo výtvarnej súťaži „Môj
najobľúbenejší zimný šport„ získali: Jaroslava Chromiaková, 4. A, ZŠ Čierne – ústredie, Soňa Majchráková, 4. A, ZŠ Čierne – Ústre-
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die, Beátka Šipláková, 4.roč., ZŠ Čierne –Ústredie, Ján Špilák 5 – ročný, Kristínka Špiláková, 4.A, ZŠ Čierne –Ústredie. Výstava prác
potrvá v knižnici do konca marca 2010.
marec - apríl
Pri príležitosti marec – mesiac knihy pripravujeme kultúrne a vzdelávacie podujatia pre deti z MŠ a ZŠ, nebude chýbať ani tradičná
tajnička s doplňovačkou pre deti ZŠ.
Obecná knižnica v Čiernom taktiež pripravuje slávnostné pasovanie žiakov 1. ročníkov zo ZŠ Čierne – Ústredie do VZORNÉHO
CECHU ČITATEĽOV KNIŽNICE kráľom Gregorom, jeho dvornými dámami, za účasti rodičov, s bohatým kultúrnym programom a
občerstvením.
Od 10. marca do 16. apríla 2010 si v priestoroch knižnice môžete pozrieť predajnú výstavu Emy Homolovej z Čadce pod názvom
Maľované na hodvábe.
máj
Beseda pre žiakov ZŠ s vydavateľom a cestovateľom Bronislawom Ondraszkom z ČR (ostrovy v Indonézii - Papua, Flores, Bali ,
unikátne komodské jaštery).
O všetkých podujatiach budete včas informovaní z obecných vitrín, obecným rozhlasom, alebo na internetovej stránke našej obce
www.obeccierne.sk.
Iveta Bobulová (knihovník)

Kultúrne, spoločenské, turistické a športové podujatia obce Čierne
2.december
Uvítanie novorodeniatok do života starostom obce a Komisiou kultúry, výchovy, mládeže, športu a sociálnych vecí. Každá matka bola
obdarovaná kvetom a dieťatko Pamätnou medailou. V kul. programe vystúpili deti z FK pri ZŠ Čierne – Ústredie pod vedením Mgr.
Anny Pagáčovej.
31. december
Silvester na Trojmedzí - vo štvrtok 31.12. 2009 o 22.00 hod. sa vyše sto Čierňanov stretlo pri Kostole sv. Petra a Pavla v Čiernom
na Vyšnom konci , aby spoločne s priateľmi z Českej a Poľskej republiky privítali Nový rok na Trojmedzí. Trasu z Čierneho na
Trojmedzie pripravil a zapálenými kahancami označil domáci Turistický klub AHA Čierne. V novom roku sa na Trojmedzí všetkým zúčastneným prihovoril starosta obce Čierne Ing. Pavol Gomola, starosta Hrčavy Jozef Szkandera a za poľskú Jaworzynku
Pawel Rucký. Nechýbal spev, ani heligónky. Vatra, ohňostroj a občerstvenie doplnili úžasnú atmosféru tohto stretnutia.

Podujatia v roku 2010:
január- február
Výtvarná súťaž: „Môj najobľúbenejší zimný šport“ pre deti MŠ a ZŠ. Vecné odmeny za účasť vo výtvarnej súťaži „Môj najobľúbenejší zimný šport„ získali: Jaroslava Chromiaková, 4. A, ZŠ Čierne – Ústredie , Soňa Majchráková, 4. A, ZŠ Čierne – Ústredie, Beátka
Šipláková, 4.roč., ZŠ Čierne – Ústredie, Ján Špilák 5 – ročný, Kristínka Špiláková, 4.A, ZŠ Čierne – Ústredie. Výstavku si môžete
pozrieť v Obecnej knižnici v Čiernom.
22. január Tanečný večer žiakov ôsmych ročníkov ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec v sále kul. domu v Čiernom.
Program:
- slávnostný nástup, ukážka spoločenských tancov, tanečná
súťaž,
- vyhodnotenie najlepších tanečných párov, odovzdávanie
cien,
- kul. program, diskotéka, voľná zábava.

Konečné umiestnenie súťažných tanečných párov:
1. miesto: Veronika Gettinová, Ján Malik
2. miesto: Dajana Koperová, Tomáš Strenk
3. miesto: Kristína Zátková, Róbert Franek
Viktória Matysová, Maroš Krenželák
Vedúca tanečného kurzu: Iveta Bobulová

30. január – II. poľovnícky ples zorganizovala Poľovnícko - ochranárska spoločnosť Čierne.
13. február – Valenstínsky večierok tradične pripravilo ZRPŠ Čierne – Ústredie.
14. február - karneval
V nedeľu na Deň zaľúbených 14.2. 2010 pripravila Príspevková organizácia TES Čierne v sále kul. domu v Čiernom tradičný karneval pre deti i dospelých. O príjemnú atmosféru sa postaralo nielen 100 masiek, ale aj účinkujúci so svojím programom: mažoretky
Čačanky z Čadce – trio KADET, tanečná skupina ŠVIH zo ZŠ s MŠ Čierne – VK, SPEWKO - deti z farského spoločenstva
z Čierneho so svojou módnou prehliadkou, spevácke duo Peter Moják a Tomáš Trnka, mažoretky TINA Čierne, Jozef Šulgan v hre na
heligónke a Petra Kuriaková spevom piesne Láska od Evy Farnej.
Porota hodnotila všetky masky a aj vďaka sponzorom (Jaroslav Majchrák, Jozef Maják, Renátka Staňová, Pavol Stráňava, Emil
Pagáč) si každá z nich odniesla vecnú odmenu. Nezabudnuteľná bola kategória dospelých, kde súťažilo šesť súťažiacich. O hudobnú
produkciu sa postaral Tomáš Padyšák a podujatím verbálne sprevádzala prac. TES Čierne Iveta Bobulová. Poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí deti pripravovali na vystúpenia (Mgr. Darina Fučková, Marta Brnčová), samotným deťom, ktoré si vymysleli
program, porote, ktorá hodnotila a vyberala spravodlivo a všetkým, ktorí neváhali a prišli prežiť príjemné nedeľné popoludnie.
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20. február - Lyžiarske preteky „O pohár starostu obce„
Dňa 20. 02. 2010 sa na lyžiarskom stredisku Ski areál (bývalá
Zlatá kačka) konali lyžiarske preteky. Pretekov sa zúčastnil malý
počet pretekárov kvôli počasiu. Sneh z kopca očividne mizol,
čiže aj podmienky na lyžovanie boli obmedzené. Nikomu to však
neubralo na dobrej nálade, ani lyžiarom, ani usporiadateľom.
Občerstvenie a hudba boli tiež výborne zabezpečené. Pretekári
boli štedro odmenení. Ceny odovzdávali zástupca starostu Ing.
Marián Moják, prednosta obecného úradu JUDr. Jozef Potočár a
Mgr. Danka Oravcová.
Výsledková listina
Zastúpenie pretekárov nebolo vo všetkých kategóriách.
Boby predškoláci chlapci
1. miesto
Filip Žemba
2. miesto
Martin Jurga
3. miesto
Martin Strýček, Michal Strýček
Boby 1.- 4. ročník chlapci
1. miesto
Matej Tarana
2. miesto
Aleš Balamucký
3. miesto
Dávid Putyra
Boby 1.- 4. ročník dievčatá
1. miesto
Veronika Taranová

Lyže 1.- 4. ročník chlapci
1. miesto
Adrián Greguš
2. miesto
Samuel Goralka
3. miesto
Ján Jurga
Lyže 1.- 4. ročník dievčatá
1. miesto
Veronika Taranová
2. miesto
Pavla Klužáková
3. miesto
Natália Voreková
Lyže 1.- 4. ročník dievčatá (kategória handicapované deti)
1. miesto Michaela Oravcová
Lyže 5.- 6. ročník dievčatá
1. miesto Michaela Balamucká
Vrecia – muži
1. miesto Peter Žemba
2. miesto Peter Putyra
3. miesto Róbert Kromka, Ján Hadida
Vrecia – ženy
1. miesto Oľga Kopečná
2. miesto Iveta Taranová
3. miesto Jarmila Matysová

Pripravované podujatia marec – jún 2010
Prísp. organizácia TES Čierne vás pozýva na predajnú autorskú výstavu obrazov Emy Homolovej z Čadce pod názvom „Maľované
na hodvábe“. Obrazy budú vystavované v Obecnej knižnici v Čiernom od 10. marca do 16. apríla 2010 vždy v pondelok od 8.00 –
16. 00 hod., stredu
8.00 – 17.00 hod., piatok
8.00 – 16.00 hod. Obedňajšia prestávka: 11.30 – 12.00 hod.
Všetkých milovníkov umenia a krásy srdečne pozývame.
21.marec
XXIII. ročník Jozefovského behu – III. ročník Memoriálu Jána Konôpku. Podujatie sa uskutoční v areáli ŠK Čierne s bohatou medzinárodnou účasťou bežcov od 6-ročných až po ženy a mužov nad 60 rokov.
4.apríl
V. Ročník Veľkonočného výstupu na Grúň (Čierne) - organizátor TK AHA Čierne.
apríl
Divadelné predstavenie kysuckého divadelného súboru pre všetkých priaznivcov ochotníckeho divadla.
apríl – máj
Výtvarná súťaž pre deti MŠ a ZŠ na jarnú tému.
1. máj
Slávnostné stavanie mája na Trojmedzí, oslavy vstupu do Európskej únie.
4.máj
DHZ Čierne – hody na sv. Floriána v Čiernom – Zágruní spojené s prehliadkou hasičskej techniky, stánkovým predajom a hodovými
atrakciami.
8. máj
VI. ročník Medzinárodného šachového turnaja – Kysucký triangel s medzinárodnou účasťou hráčov z PR,SR,ČR.
Deň víťazstva nad fašizmom – pietny akt kladenia vencov a kytíc pri Pamätníku padlých.
9. máj
Celoobecná oslava Dňa matiek v sále kul. domu v Čiernom, vystúpenie Otta Weitera a mažoretiek TINA Čierne.
máj – jún
Kurz spoločenského tanca a správania žiakov 9. ročníkov ZŠ Čierne – Ústredie.
29. máj
III. ročník - Kysucká päťdesiatka, turistický pochod organizovaný TK AHA Čierne.
jún
Uvítanie novorodeniatok do života – slávnostné odovzdávanie pamätných plakiet novorodencom spojené s podpisom do pamätnej
knihy, kul. programom s občerstvením.
jún
V. ročník rockového koncertu BACK IN BLACK
O všetkých podujatiach budete včas informovaní z obecných vitrín, obecným rozhlasom, alebo na internetovej stránke našej obce
www.obeccierne.sk. Každá domácnosť obdržala leták s podujatiami pre rok 2010. Zmena podujatí vyhradená!
Vypracovala: Iveta Bobulová, prac. TES Čierne
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Správa z výročnej členskej schôdze ŠK Čierne
Dňa 28.2.2010 sa konala výročná členská schôdza, ktorá sa riadila týmto programom:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Správa o činnosti ŠK Čierne za rok 2009.
4. Správa o hospodárení ŠK za rok 2009.
5. Návrh rozpočtu ŠK Čierne na rok 2010.
6. Plán hlavných úloh a podujatí v roku 2010.
7. Diskusia.
8. Voľba výboru ŠK Čierne.
9. Návrh na uznesenie.
10. Záver.
Výročnú členskú schôdzu viedol p. Ján Ďurica, ktorý otvoril
schôdzu a privítal hostí a členov. Do návrhovej komisie boli
zvolení: Ing. Milan Mariňák, Ignác Cyprich, Miroslav Bojko.
Správu o činnosti klubu za rok 2009 predniesol predseda p. Jozef
Čarnecký, ktorý vyhodnotil všetky akcie týkajúce sa roku 2009
a taktiež vyhodnotil prácu všetkých družstiev a najlepších strelcov a hráčov počas jarnej a jesennej časti .
Správu o hospodárení za rok 2009 predniesla účtovníčka ŠK
Čierne Beáta Stašová.
Príjem na hospodárenie klubu bol na rok 2009 19.550,- €, výdaje
činili 19.222 €.
Zostatok bankového účtu k 31.12.2009 je 116,-€, zostatok
v pokladni činil 212 €.
Rozpočet na rok 2010 je 19.007 € v príjmovej i výdajovej
časti.
Predseda vo svojom príhovore oboznámil členskú schôdzu
s plánovanými akciami na rok 2010:

1. február - futbalový turnaj žiakov,
2. marec - turnaj dorastu pod záštitou Mikroregiónu
Kys.triangel, II.ročník,
3. marec - 23.ročník Jozefovského behu a Jána Konôpku, in
memoriam,
4. jún - Medzinárodný futbalový turnaj žiakov v rámci Trojhraničnej spolupráce ČR, SR, PL,
5. júl - turnaj dorastu a mužov.
V diskusii vystúpili tréneri, ktorí vyhodnotili prácu svojich družstiev, poukázali na klady ale i na i nedostatky, ktoré treba riešiť.
Z hostí vystúpil aj predseda OFZ p. Stanislav Špila , ktorý zhodnotil prácu futbalového zväzu.
Starosta obce oboznámil o investičných akciách pre športový
klub.
Nový výbor ŠK Čierne:
predseda Jozef Čarnecký, tajomník Milan Hurík, členovia: Ján
Ďurica, Pavol Fonš, Alojz Najdek, Vlastimil Pánek, Rudolf
Jurga, Pavol Laš, Augustín Gomola, Ing. Milan Mariňák, Jozef
Padyšák, Jozef Stenchlák, Pavol Unzeitig ml.
Jarná časť ročníka 2010 pre mladších a starších žiakov začína
v sobotu 27.3.2010 o 10.00 hod. na domácom ihrisku so Zborovom. Družstvo dorastu hrá 27.3.2010, v sobotu o 14.00 hod. na
domácom ihrisku proti FK Spartak Radôstka, ktorá je v tabuľke
na II.mieste. Družstvo seniorov-mužov dňa 28.3.2010 o 15.00
hod odchádza na majstrovský futbalový zápas s TJ Spartak Vysoká.
Prajem všetkým hráčov veľa zdravia a futbalového šťastia v roku
2010.
Jozef Čarnecký, predseda ŠK

Turistický klub AHA Čierne
Turistický klub AHA je jedným z niekoľkých dobrovoľných
združení turistov na Kysuciach. Jeho založenie sa oficiálne datuje
dňa 30. 6. 1999. Názov klubu AHA vznikol po spoločnej dohode
jeho troch zakladajúcich členov (Pavol Putyra, Róbert Tatarka
a Vladislav Tremboš) a jeho pôvod zostal navždy nepochopiteľný. Jeho členskú základňu tvoria mladí ľudia, ktorých spája spoločný záujem o prírodu, turistiku a hory.
Informácie o činnosti klubu sú verejne prístupné na internetovom
portáli www.klub-aha.sk a vývesných tabuliach priamo v obci
(Nižný koniec – pri obchode Jednota, Vyšný koniec – Šenk
U Fľora – pri vchode). Nájdete tu vždy aktuálne informácie
z klubu, o pripravovaných akciách a samozrejme pár fotiek z
toho, čo už sa uskutočnilo. Turistické akcie, ktoré klub AHA
organizuje, sú rôzneho druhu. Najčastejšie sa uskutočňuje pešia
turistika a cykloturistika, v zime najmä lyžiarska turistika (bežky). Spomedzi nich sa pravidelne každý rok konajú tieto: Bežkami na Gírovú, Veľkonočný výstup na Grúň, Kysucká päťdesiatka a Jánošíkov chodník a v spolupráci s KST Čadca Pochod
cez tri štáty. Každá z týchto akcií patrí v radoch turistov medzi
obľúbené a navštevované.
Potulky sú prevažne z rôznych kútov Slovenska (Javorníky, Turzovská vrchovina, Kysucké Beskydy, Kysucká vrchovina...),
Čiech (Moravskosliezske Beskydy a Jablunkovské medzihorie)
i Poľska (Beskid Śląskiego, Beskid śywiecki). Členovia klubu
organizujú i náročnejšie akcie (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, ....). Klub sa zapája aj do akcií v rámci
obce (rekonštrukcia „Zimnej vody“, tabuľa KLM, uvítacia tabuľa

obce, úprava turistických chodníkov, ...). Ukončenie turistickej
sezóny sa v rámci klubu každoročne koná na niektorej z chát.
Klub má pre svojich členov vytvorené vlastné hodnotenie. Je
zavedený rebríček hodností: 1. Junior, 2. Pionier, 3. Traper, 4.
Senior, 5. Senior Super a 6. Extrém. Hodnosť zdôrazňuje jednak
dĺžku účinkovania člena v klube, počet akcií, na ktorých sa člen
zúčastnil, jeho aktivitu v klube, schopnosť zúčastňovať sa náročnejších a extrémnych akciách. Na udelenie hodnosti je potrebné
nazbierať určitý počet bodov - tzv. hviezdičiek. Hviezdičky sa
získavajú podľa počtu bodov, ktoré člen získal za akciu, na ktorej
sa zúčastnil. Na začiatku roku 2010 máme v klube zaregistrovaných vyše 70 členov, z toho okolo 50 sa každoročne zúčastní
aspoň na jednej akcii. Okrem stálych členov máme aj veľa sympatizantov. V súčasnosti je náš klub najväčším klubom v okrese
Čadca.
Plán hlavných akcií turistického klubu AHA ČIERNE 2010:
28. 02. 2010
6. ročník – Výstup na Gírovú –
oblastný zraz turistov
04. 04. 2010
4.ročník - Veľkonočný výstup na
Grúň
29. 05. 2010
3. ročník - Kysucká päťdesiatka
18. – 19. 06. 2010
Hrebeňom Západných Tatier
18. 09. 2010
11. ročník - Cez tri štáty
24. 09. 2010
9. ročník - Jánošíkov chodník
24. 10. 2010
3.ročník – Okolo Čierneho
31. 12. 2010
2.ročník – Silvester na Trojmedzí
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Počas celého roka organizujeme i ďalšie akcie, v prípade
záujmu môžete kontaktovať našich členov:
Robo Tatarka
0915 183 410
Vlado Fonš
0908 977 866
JánVorek
0915 809 267
Ľubo Časnocha
0907 196 266

kultúra a šport
Ľubo Tatarka

0907 164 352

www. klub-aha.sk
„Turistika upevňuje zdravie, poskytuje relax, oddych
a rozširuje poznanie.“

TP - Cez tri štáty Európy 2009
Malé jubileum si pripomenuli účastníci turistického pochodu Cez tri štáty Európy, ktorého 10. ročník sa konal v sobotu 19. septembra 2009. Od roku 2006 je táto akcia, súčasťou ktorej je aj spoločné stretnutie na Hrčave, poriadaná v rámci medzinárodnej spolupráce turistov z KČT Třinec, PTTS-BS v republike českej, PTTK v poľskej Wisle a Žywci a RR KST v Čadci. Posilnený vlakový
spoj priviezol na prezentáciu do Čierneho pri Čadci takmer 80 turistov, ktorí sa po zaprezentovaní v Espresse u pani Grochalovej
vydali na nie náročnú, ale krajinársky veľmi peknú trasu okolo Trojhraničia. Cez hraničný priechod v Čadečke prešli do poľskej Jaworzynky, ktorou viedla podstatná časť trasy. Po oddychu a občerstvení na Trzycatku cez ďalší hraničný priechod dokráčali na územie najvýchodnejšej obce Českej republiky – Hrčavy, kde prichádzali aj ďalší turisti, ktorí prišli po iných trasách z Česka a Poľska.
Družná nálada sa po spoločnom zaspievaní „hymny“ Šumí javor prezentovala aj spevom a tancom pri pesničkách, ktoré im na spríjemnenie pobytu vyhrávala ľudová hudba Ďžarek z Turzovky, ktorá sa predstavila, k veľkej spokojnosti prítomných, pod vedením
pána Pavla Hlavačáka. No a počas prestávok bol dostatok času aj na osobné debaty, spomienky i plány. Celkom sa na Hrčave, za pekného jesenného počasia, ktoré sprevádzalo tohtoročné stretnutie, zišlo 117 turistov. K ich spokojnosti z príjemne prežitého dňa
prispelo tiež už tradične dobré organizačné zabezpečenie akcie poriadajúcim turistickým klubom AHA Čierne a pre každého nová
turistická mapa Trojmedzia od Mikroregiónu Kysucký triangel.
Anton Opial

Kysucká päťdesiatka
30. máj 2009
Prejdená vzdialenosť: 50 km, prekonané prevýšenie: 1800 m
Turisti z AHA Čierne sa opäť vytiahli, keď sa im podarilo úspešne zorganizovať na Kysuciach ojedinelú akciu Kysucká päťdesiatka.
Po vlaňajšom úspechu turisti z AHA Čierne opäť tento rok v sobotu 30. mája zorganizovali jedinečnú akciu svojho druhu na Kysuciach s názvom Kysucká päťdesiatka, pričom sa celá akcia riadila mottom „ Čože je to päťdesiatka“. Sobotné zachmúrené ráno neveštilo nič dobré, pričom od skorých ranných hodín sa na nerozhodných turistov sypal dážď a sneh a mnohí z tých, čo mali v úmysle vyraziť na hory, radšej ostali v teple domova. Prvá vyrazila trojčlenná skupinka, ktorá si zvolila najnáročnejšiu a najdlhšiu trasu z Vychylovky od Šudov, odkiaľ pokračovali smerom na Rycierovu horu. Cestou telefonicky informovali kolegov, ktorí sa chystali štartovať
z Oščadnice-Píly o tom, čo sa deje vo vyšších polohách. Polia boli celé pokryté novým mokrým snehom a skrehnuté zemiakové listy
ledva vykúkali spod snehovej periny. Sneh nakoniec ustal až na Rycierovej hore, kde spoza mrakov začalo zvedavo vykúkať usmievavé slniečko a čudovalo sa tomu, že vidí nejakých človiečikov tak vysoko v horách. Cestou na Veľkú Raču sa sneh začal pomaly topiť
zo stromov a neustále osviežoval mokré chrbty osamotených pešiakov. Po príchode na poľskú chatu V. Rača sa všetci posilnili chutným Žurkom (sýta polievka) a pokračovali zostupom do malebnej poľskej dedinky Kolónia, kde sa na chvíľu akoby zastavil čas. Všade navôkol mohli pozorovať pri rodinných domoch pokojne sa pasúce kravičky , ovečky aj kone. Sem - tam sa objavil výdobytok techniky, traktor. Tu by isto dobre pochodili propagátori agroturistiky, keby chceli natočiť nejaký
reklamný šot. Po chvíli oddychu začalo opäť strmé stúpanie na poľskú Jaworinu za doprovodu stále viac prihrievajúceho slniečka. Počas pochodu na „ šľaku nebieskim“
bola dôkladne preverená dobrá orientácia v teréne, lebo
modro značený turistický chodník predstavoval veľkú
neznámu, na ktorú niektorí aj doplatili zmenou trasy. Napokon sa väčšina vytrvalcov vyrovnala s nástrahami a
zostúpila do dediny Ožna, kde sa napojili na hlavný hrebeň. Časť pešiakov si ešte odskočila na občerstvenie do
Serafínova a potom sa opäť vrátili na hrebeň, ktorý ich
zaviedol na Vreščovský Beskyd. Odtiaľ sa už šlo veselšie,
pretože neďaleká Liesková už bola na dohľad, a to značilo, že vytúžený cieľ v Čiernom- Zagrúni sa blíži. Do osady
Košice sa v krátkom slede za sebou do 21:00 dostali
takmer všetci 26-ti účastníci, ktorí prišli z celého regiónu
Kysúc. Medzi prevažne mužským osadenstvom boli aj tri
ženy, ktoré v ničom nezaostávali za svojimi kolegami, keď zvládli túto 50- kilometrovú trasu s 1800- metrovým prevýšením bez vážnejších problémov. V cieli pochodu na všetkých čakal chutný trojchlapový guláš, po ktorom sa len tak zaprášilo. Každý účastník pochodu dostal pekný pamätný list s praktickou kľúčenkou, ktoré im budú pripomínať zvládnutie tohto fyzicky náročného pochodu. O
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tom, že sa pochod všetkým páčil a boli spokojní, svedčí aj prísľub účasti na budúcoročnej akcii, ktorú chcú čierňanskí turisti naplánovať po nových turisticky atraktívnych chodníkoch.

Jeseníky
19. február 2010
Prejdená vzdialenosť: 79 km, prekonané prevýšenie: 1700 m
Skupina deviatich Ahákov strávila predĺžený víkend v Jeseníkoch a plným priehrštím si vychutnávala pobyt v lone prírody. Novými
nápadmi sršiaci turistický klub AHA Čierne v dňoch 19. – 21. februára opäť zorganizoval jednu z veľmi vydarených akcií v Jeseníkoch.V piatok v skorých ranných hodinách vyrážali z Čadce dve autá s deviatimi turistami, odhodlanými navštíviť túto turisticky veľmi zaujímavú a atraktívnu oblasť. Predpovede počasia z rôznych zdrojov neveštili nič dobrého, ale na to nikto nemyslel, veď na nich
čakalo veľa nepoznaných a nenavštívených miest. Tak, hor sa za dobrodružstvom. Po príchode v doobedňajších hodinách sa ubytovali
v horskej chalupe U Haničky v Bělej pod Pradědem a rýchlo sa presunuli do Červenohorského sedla, odkiaľ vedú mnohé bežkárske
trasy. Po príchode do sedla sa začalo rapídne meniť počasie a celé okolie sa zatiahlo do hustej hmly. Počas trasy začala hotová veterná
smršť, pri ktorej mali všetci bežkári problémy s udržaním rovnováhy. S vypätím všetkých síl dorazili na chatu Švýcarna, ktorá sa stala
načas ich útočiskom. Po teplom občerstvení začali pomaly povoľovať zamrznuté brady a s odchodom naspäť sa nikto neponáhľal.
Ostrý nárazový vietor nepovoľoval na intenzite, ale neostávalo nič iné, len sa vrátiť, aj keď sa von nikomu nechcelo. Cestou späť stretávali desiatky bežkárov, ktorí sa aj v tomto nečase a ešte v piatok veselo preháňali po upravených bežeckých trasách. Ako sme mnohí
poznamenali, to musí mať človek v krvi a musí ho tento šport baviť. Po príchode do dočasného domova začala príprava spoločnej
večere, do ktorej sa zapojili všetci, a preto sa „trojchlapová kapustnica“ vydarila na jednotku. Chutila všetkým, najmä mužskému osadenstvu, veď mäso s vývarom boli v pomere 1:1. Dievčatá sa postarali o sviatočné stolovanie, a tak prvý deň všetci zakončili pri horúcom čaji a povzbudzovaním našich olympionikov pri televízore. Na druhý deň si vybrali časovo aj kilometrovo náročnejšie trasy,
keďže počasie sa umúdrilo, a tak možnosti na bežkovanie boli neobmedzené. Hneď nad dedinou v ktorej boli ubytovaní, tiahla bežecká trasa až na Ramzovú, kde bol aj plánovaný cieľ. Po tom, čo sa im aj s pomocou domácich podarilo nájsť tú správnu trasu, ocitli sa v
známych kúpeľoch Lipová, kde nabrali sily vo vychýrenej reštaurácii Na Rychtě a ochutnali domáce špeciality. Po prehliadke kúpeľného mestečka sa vrátili späť. Niektorí si ešte odbehli pozrieť známe turistické centrum Filipovice a tí, ktorí toho mali málo, si na
dôvažok pridali večerné lyžovanie pri čelových svietidlách. Na počudovanie bežky večer v stope držali omnoho lepšie ako cez deň,
kedy sa mnohí vytrápili s mazaním lyží. Večer pri vykúrenom kozube a horúcom „zahustenom čaji“ plánovali záverečné nedeľné trasy.
Nedeľa bola ako vystrihnutá z pohľadnice a slniečko sa na všetkých usmievalo hrejivými lúčmi. Skoro ráno vyštartovala najzdatnejšia
skupina do sedla Ramzová, odkiaľ ich čakala náročná trasa až na Červenohorské sedlo, kde naopak štartovala druhá početnejšia skupina, ktorá chcela pokoriť 1492 m vysokú najvyššiu horu Moravy. Cesta na Praděd bola pomalšia, lebo bežky všetkých neposlúchali a
pre množstvo pekných výhľadov sa robili časté prestávky a veľa fotozáberov. Praděd všetkých návštevníkov privítal slnečným, ale
zato poriadne mrazivým počasím. Stretlo sa tu veľké množstvo turistov, ktorým sa naskytli ďalekosiahle kruhové výhľady. Kruhová
reštaurácia praskala vo švíkoch a miesto na sedenie bolo hádam len za odmenu. Aj keď sa tam sedelo príjemne, čas tlačil na návrat do
Červenohorského sedla, kde bol cieľ všetkých účastníkov. Napokon sa všetci, aj tí zabudnutí našli a mohlo sa pomýšľať na návrat
domov. V tento deň si úctu a poklonu zaslúžil Mirko Mazúr z dolných Kysúc, ktorý šiel peši celú trasu a vládal aj za bežkármi. Pri
návrate späť sa už len spomínalo na tie príjemné chvíle prežité v Jesenických horách a plánoval sa návrat do týchto končín navštíviť
ešte miesta, ktoré pre nedostatok času ostali nepoznané.

Bežkami na Gírovú
Vyznávači zimných športov sa už po šiestykrát stretli v nedeľu 28. februára 2010 na čoraz populárnejšej akcii „Bežkami na Gírovú“,
ktorú usporiadal turistický klub AHA Čierne. Tento ročník bol o to významnejší, že sa tu zároveň uskutočnil aj Regionálny zimný zraz
turistov.
Turisti si mohli vybrať z troch naplánovaných trás, z Čierneho Vyšného konca, Čierneho Ústredia a z Jablunkova. Prevažná časť si
zvolila trasu z Vyšného konca, ktorá viedla cez Hrčavu, Komorovský Grúň, Gírovú a cieľ bol na chate Studeničné. Pre nedostatok
snehu boli všetky trasy upravené pre peších, ale to vôbec neubralo na zaujímavosti , lebo počasie si domáci vyslovene pripravili na
objednávku, a tak sa účastníkom akcie otvorili ďalekosiahle výhľady, pričom najvydarenejšie boli z vrcholu Gírovej, kde bol ako na
dlani celý hrebeň zasneženej Malej Fatry. Po príchode na chatu Studeničné sa každému účastníkovi dostalo teplého občerstvenia
a milým slovom privítal všetkých predseda klubu AHA Čierne Robko Tatarka, ktorý predostrel ostatným plánované nové akcie na
nadchádzajúce obdobie. Tu si všetci mohli v príjemnom prostredí porozprávať svoje zážitky z uplynulých turistických akcií a plánovať
nové ešte zaujímavejšie, ktoré by oslovili čo najširšie vrstvy obyvateľstva. V dnešnej dobe je usporiadaných množstvo turisticky zaujímavých akcií, a tak sú mnohí na vážkach, ktorú akciu si vybrať. Na Studeničnom sa mohli turisti zároveň zapísať do pripravovanej
kroniky, ktorú založil agilný podpredseda RRKST Čadca Anton Opial, aby aj niekedy v budúcnosti mohli naši nasledovníci čerpať
námety od svojich predchodcov.
Akcie sa zúčastnilo celkom osemdesiat turistov z rôznych kútov Slovenska a Moravy, ktorí sa zaregistrovali organizátorom. Svojou
účasťou potešili najmä predsedovia kysuckých turistických oddielov, ktorí tejto regionálnej akcii dodali na významnosti. Každý si
okrem príjemného zážitku odnášal vydarený pamätný list pripomínajúci miesta, ktoré v ten deň navštívili.
Veľké poďakovanie patrí všetkým organizátorom pochodu, ktorí opäť dokázali, že sa vedia zhostiť každej náročnejšej akcie na jednotku. Aháci, vďaka a tešíme sa zas o rok dovidenia.
Ján Chromík, člen výkonného výboru RRKST Čadca
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Za obdobie december 2009 - február 2010

Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

Ľubom ír M acášek – Jarm ila G rochalová,
M artin Jašurek – M ária Cerchlanová, M arek
G ajdošík – Silvia Jurgová

Jakub Vorek, Soňa Kužmová, Natália
Grochalová, Viktória Ľochová, Matej
Grochal, Viktória Časnochová, Matúš Šimora, Miriam Fonšová,
Timea Benková, Jakub Capek,
Tatiana Juricová

Navždy nás opustili...
Rozália Stráňavová, Hermína Vyšlanová, Anna Gomolová,
Pavel Stráňava, Hermína Fonšová, Anna Stašová, Pavel Klužák,
Izidor Švancár, Ignác Matys, Pavol Grochal, Pavel Meno, Anton Stráňava

Prehľad o počte a stave obyvateľov v obci Čierne k 31. 12. 2009
V roku 2009 sa do obce prihlásilo 53 občanov - 24 mužov a 29 žien, odhlásilo sa 23 občanov - 10 mužov a 13 žien, z toho 2 občania
sa odhlásili do Českej republiky a 1 občianka do Rakúska.
Narodilo sa 48 detí, z toho 27 chlapcov a 21 dievčat. Zomrelo 52 občanov, z toho 27 mužov a 25 žien.
K 31. 12. 2009 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4360 obyvateľov – 2179 mužov a 2181 žien.

ČLENSTVO V RUŽENCOVOM BRATSTVE
Drahí mariánski ctitelia!
Dňa 13.2.2010 sa v našej farnosti konala duchovná obnova na tému členstva v ružencovom bratstve. Páter Šimon Ján Tyrol
z Dominikánskej rehole nám podrobne a dôkladne vysvetlil záväzky a práva člena ružencového bratstva. Od tohto dňa pulzuje
v našich mysliach, ale predovšetkým v našich srdciach, akási nová nádej, že plnením týchto záväzkov vyjdeme z individualizmu
a vykročíme na cestu k hlbšiemu vzťahu lásky a služby Bohu.
Ružencové bratstvo (RB) tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať Pannu Máriu,
Kráľovnú posvätného ruženca, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca, ktorej šíriteľom z poverenia pápežov od čias sv. Pia V.
je Rehoľa dominikánov. Veriaci, ktorí sú členmi RB (ak praktizujú formu modlitby Živého ruženca, Svätého ruženca, alebo večného
ruženca), sú pričlenení k Dominikánskej rodine. Všetky podrobné informácie týkajúce sa členstva v RB a všetky záväzky a práva
vyplývajúce z členstva v RB nájdete na letáčikoch, ktoré sú v kostoloch – farský, filiálny a na Zágruní v kaplnke. Po dôkladnom prečítaní a zvážení, treba sa presne rozhodnúť, do akej ruže sa prihlásiť.
Táto ,,reorganizácia“ ruží nikoho nevylučuje z modlitieb posvätného ruženca, len dáva na zváženie členstvo v tej ruži, kde som si plne
vedomý svojich práv aj povinností.
Chceme totiž prejsť z akéhosi formalizmu na ,,živé svedectvo“ aj praktickej lásky uskutočňovanej cez Máriu ku Kristovi. Spoločné
mesačné stretnutia členov Živého ruženca podporujú spoločnú modlitbu a vzájomné spoznávanie sa. Vytvárajú živé kresťanské spoločenstvo, ktorému záleží na fungovaní farnosti, na potrebách tých, ktorí sú v núdzi a snažia sa premieňať modlitbu na skutky, lebo viera
bez skutkov je mŕtva.
Panna Mária, k Tebe sa s dôverou obraciame a prosíme o Tvoje materinské požehnanie a vedenie.
Mariánski ctitelia
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Kriminalita a vandalizmus mládeže v našej obci
Problémy mládeže sú odzrkadlením celej spoločnosti – rodiny, štátu i cirkvi. Dnešná mládež nemá žiadne mravné hodnoty. Mravné
náhľady mládeže formuje predovšetkým rodina, sekundárne však aj škola, ulica a spoločnosť.
Rodina je prvotným prostredím, v ktorom mladý človek objavuje skutočnosť a spoznáva svet i spoločenstvo ľudí a cez nich i mravné
hodnoty. Rodina dáva dieťaťu, neskôr mladému človeku, základnú informáciu o živote. Jeho poznanie je poznačené náhľadmi,
postojmi a citovým sfarbením sveta rodičov. Zdravý a nerušený vývin dieťaťa je podmienený láskou a dobrotou rodičov.
Psychológovia sa zhodujú v názore, že deti, ktoré nenašli u rodičov dobrotu a lásku, budú vedieť len ťažko objaviť tieto hodnoty
v ďalšom živote. Množstvo darovaných hračiek, i tých najdrahších, môže len na chvíľu poskytnúť ilúziu rodičovskej lásky. Ešte menej
je to možné zaretušovať bohatým vreckovým v neskoršom veku dospievania. Odhliadnuc od pokušení, ktorým je mladý človek
s takým vreckovým vystavený v dnešnej konzumnej spoločnosti, je takýto postoj rodičov často len prejavom maskovanej bezradnosti
alebo egoizmu, ktorým sa chcú dieťaťa zbaviť, aby im už ,,dalo pokoj“. Láska sa nedá kúpiť za peniaze a darčeky. Viac ako peniaze
a darčeky hľadá dieťa u rodičov porozumenie pre svoje problémy, ochranu.
Škola. V tomto období sa u dieťaťa objavujú prvé konflikty medzi hodnotami získanými doma a novými v spoločenstve iných detí.
Škola tento proces ešte len vystupňuje a zintenzívni. Mnohí mladí ľudia tu prežívajú svoje obdobie identifikácie a hľadania ideálu.
V dnešnej zúfalej dobe sú aj učitelia bezradní voči správaniu detí a mládeže. Obecný úrad na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva
riešil problémy mládeže, a to konkrétne diskotéky v turistickej ubytovni Magistrál. Na zasadnutí sa zišli dva petičné výbory. Jeden bol
za konanie diskoték a druhý petičný výbor proti konaniu diskoték. Diskotéky v turistickej ubytovni spôsobujú značné problémy
susedom a po opakovaných sťažnostiach obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v novembri zrušilo usporiadanie diskoték
v Magistráli. V dnešnej uponáhľanej dobe rodičia nevedia veľa o svojich deťoch. Deti sa potulujú po dedine v nočných hodinách
a spôsobujú v obci značné problémy. Dochádza k vandalizmu, kriminalite a sprejerstvu. Deti a mládež ničia verejný majetok. V obci
je možnosť vytvoriť obecnú políciu, ktorá však bude nákladná a každý občan bude musieť na ňu prispieť. Otvára sa nám otázka
vytvoriť políciu, alebo dozor z radov rodičov, ak by sa uskutočňovali v obci diskotéky, tanečné večery, čajové posedenie pre deti
a mládež. Preto otvárame verejnú diskusiu na našej obecnej stránke a dávame vám možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Budeme radi, ak
sa zapojíte do našej diskusie. Uvítame vaše názory a námety na riešenie tohto problému. Prípadne, ak máte nápady na vyplnenie
voľného času našej mládeže, o čo by mala mládež záujem a ako by sme jej mohli pomôcť...
Vaše názory môžete posielať na obecnú stránku na e-mail prispevky@obeccierne.sk.
Mgr. Michaela Mariňáková

Milí čitatelia,
srdečne vás všetkých pozdravujem z Domova Žiarec a prajem veľa zdravia. O sebe môžem len toľko povedať, že roky mi pribúdajú
a zdravia ubúda. A touto fázou života musí každý človek prejsť, kým skončí svoju životnú púť. V Domove je to tak. V jednom kúte
umiera človek, v druhom hrá televízor. A tak sa to mieša.
Žiadne pochopenie, žiadna úcta. Mám výhodu v tom, že bývam sama. Som pracovitá, tichá a čestná. S každým mám pokoj. Viem, že
raz príde tá posledná chvíľa, ktorá sa pomaly blíži a očakávam ju. Zatiaľ sa nevzdávam. Moje krédo je: „Pracuj, akoby si sto rokov žil
a modli sa, akoby si zajtra zomrel!“
A čo odkázať mladým? Správajte sa k starším ľuďom, k rodičom vľúdne, úctivo, ohľaduplne a milo. Pomáhajte im v núdzi, v chorobe,
potešte a pohlaďte ich ubolené duše. Pracovali pre vás celý život, dali vám všetko, čo mali. A teraz čakajú malú odmenu,
poďakovanie, preto im buďte oporou v ťažkých chvíľach života. Tu, v Domove, sa toho nikto nedožije.
Napísala Vaša Agnesa Straková z Domova Žiarec
V poslednom čísle 4/2009 občasníka „ČAS“ som vám sľúbila, že vám niečo napíšem o tom, ako to prebiehalo na Strečne. Tak aspoň
pár riadkov. Išli sme ráno dňa 26.9.2009 autom z Domova. So mnou išla pani riaditeľka a šofér. Veľmi nás očakávali, pekne
a srdečne privítali. No, neprišla som tam s prázdnymi rukami. Celý deň som predtým piekla. Upiekla som ten koláč, čo som aj vám
napísala recept – orechový koláč s lekvárom. Orechovej posýpky som dala na lekvár viac ako bolo cesta. To bola dobrota, a tej vône.
Tiež orechové rožky a nepečené orechové, hrozienkové kôpky na sušienkach. Fľaše tiež nechýbali. Myslím si, že na Kysuce a na
víťazku Kysučanku Agnesu Strakovú z Domova Čadca – Žiarec nikdy nezabudnú. Dostala som cenu za víťazný regionálny recept aj
za najlepší recept Žilinského kraja. Do súťaže som poslala 2 recepty: kysucká kvačková polievka a pečené plnené bachorka
s oškvarkami.
Týmto víťazstvom som bola veľmi potešená. Ocenenia boli vecné. K mikrofónu som bola pozvaná ako prvá. Boli otázky,
odpovede, tlieskanie a hudba. Odovzdali mi tašku, v ktorej bolo všeličo. Víno, bonboniérka, káva, oriešky, tričko s logom ŽSK,
kľúčenka a iné drobnosti. Všetko som v Domove rozdala, aj do redakcie som zaniesla. Ja už roky nepijem ani kvapku a sladké tiež
nejem. Čo ma veľmi potešilo je, že som si domov priniesla ako darček publikáciu Chuť regiónov Žilinského kraja. Obsahuje recepty
tradičných jedál z Kysúc, Liptova, Oravy, Horného Považia a Turca. Niektoré recepty z iných regiónov vyskúšam a ktorý by bol
dobrý, tak ten pre vás zverejním v Čas-e.
Agnesa Straková

Slivkový koláč s makovou posýpkou
Spotreba: 22 dkg masla (Hera), 20 dkg práškového cukru, 4 celé vajcia, 40 dkg polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, 1 kyslá
smotana, zavárané slivky - polovičky, maková posýpka.
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Maslo a práškový cukor vymiešame do peny. Postupne pridávame vajcia, cez sitko polohrubú múku zmiešanú s 1 práškom do pečiva,
štipku soli. Nakoniec vmiešame do masy 1 kyslú smotanu. Cesto dáme na vymastený a múkou posypaný plech, najlepšie hlboký.
Polovičné odkôstkované slivky poukladáme na cesto jamkami hore. Posypeme makovou posýpkou.
Maková posýpka: Do misy dáme zomletý mak. Koľko? Podľa vašej vôle. Osladíme práškovým cukrom, tiež toľko, koľko chcete.
Mak sa viac sladí ako tvaroh. Nakoniec dáme pár lyžíc netopenej bravčovej masti, urobíme mrvenicu a posypeme. Kto nechce použiť
masť, môže dať maslo alebo Heru. Podľa toho, čo máte radi. Ak sa vám zdá mak suchý, môžete ho povrchu poliať maslom, alebo
pokvapkať rumom. Jedzte veľa maku. Je najbohatší na vápnik, spevňuje kosti. V 100 g maku je 1400 mg vápnika.
Agnesa Straková

Z kroniky obce vyberáme
V minulosti v obci pôsobili viacerí miestni ochotníci. Byť
hercom bola veľká česť.
- V roku 1946 predstavili dve divadelné hry ,, Bludár“ a
,,Pytačky“.
- V roku 1947 ,,Charlevova teta“.
- V roku 1948 ,,Keď mesiačik svieti, Kliatba, Slovenská
sirota, Kamenný chodníček,, Obnovený svet, Nevesta zo
žalára, Hrúza čo sa robí“.
- V roku 1950 ,, Bacúchovie dvor“ a ,, Škriatok“.
- Do roku 1952 dostával každý člen domácnosti lístok na
cukor, múku a mydlo bez rozdielu na veľkosť svojho

majetku. Od 1. januára 1952 mal nárok na tento lístok
len ten občan, ktorý vlastnil do dvoch ha pôdy a musel
mať splnené dodávky do štátu (nákup zemiakov, mlieka,
mäsa, topeného masla a vajec).
Zima v roku 1954 bola veľkým prekvapením – napadlo toľko
snehu, že musela byť vyhlásená občianska povinnosť
odhadzovať sneh.
V roku 1956 bolo v rámci povinnej dodávky do štátu
vykúpených 1614 metrických centov zemiakov.

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia
SPP si vás dovoľuje informovať, že v rámci skvalitnenia služieb pre svojich zákazníkov začala od 1.3.2010 s prevádzkou vlastnej
zákazníckej linky. Zákaznícka linka bude slúžiť predovšetkým pre potreby súvisiace s pripojením na distribučnú sieť, pre technické
zmeny na existujúcom odbernom plynárenskom zariadení (t. j. napr. výmena existujúcich plynových spotrebičov, zmena umiestnenia
meradla spotreby zemného plynu z rodinného domu do oplotenia a pod.).
Číslo zákazníckej linky 0850 269 269 bude pre našich zákazníkov k dispozícii počas pracovných dní v čase od 7:30 – 15:30 hod.

Blížia sa prvé jarné dni a tie sú vhodné pre nás, aby sme sa čo
najlepšie cítili po mrazivej zime.
Pozývame vás do malého relaxačného centra, ktoré sme pre vás
vytvorili v obci Čierne – Vyšný koniec v priestoroch základnej
školy. Ponúkame služby kadernícke, kozmetické a masérske.
Kadernícky salón
Renáta Papíková
0908847821
Kozmetický salón
Juliana Jašurková
0908657229
Masérsky salón
Mgr. Monika Čanecká
0907163447
Urobte niečo pre svoje zdravie a krásu. Tešíme sa na vás.

Služby pre domácnosť
Nájdete v oranžovej budove na križovatke pri
novom kostole v Čiernom – Vyšný koniec (je pred
ňou ohradené parkovisko).
- ostrenie nožov: normálne otupenie 1 cm dĺžky
čepele - 5 centov, pri silnom otupení cena
dohodou,
- korčule: 1 pár 2 €
- lyže – hrany: 5 €
- mlynček na mäso – nože (podľa veľkosti) 1 – 2
€
- mlecia doska: 3 – 5 €
- psie známky – výroba l ks: 1 €
- výroba nožov – cena dohodou - niekoľko
nožíkov nájdete na
http://alfer.szm.com./galery.html

Kozmetický salón Júlia ponúka v príjemnom prostredí služby:
Úprava obočia, farbenie obočia, napúšťanie mihalníc, hĺbkové čistenie pleti, peeling tváre, peeling dekoltu, masáže tváre
a dekoltu, masáže očného okolia, depilácie tváre, rúk, predkolenia, celých nôh, podpazušia, lepenie mihalnicových trsov,
denné, večerné a slávnostné líčenie, modelovanie gélových nechtov a rôzne iné služby.
Salón je otvorený : Utorok – Piatok 9,30 hod. – 17,00 hod., Sobota - na objednávku

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v júni 2010.

