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Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc, III. stavba skalitská dolina
Skúšobná prevádzka bola povolená do 31.3.2011. Keďže sa počas tejto skúšobnej prevádzky nepodarilo odstrániť všetky nedostatky,
termín sa predĺžil do 31. 12. 2011. Ako hlavné nedostatky boli nedoriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých je stavba realizovaná. Ďalším nedostatkom sú nedokončené opevnenia súbehov vodnej stavby a vodných tokov, natekanie balastných vôd do kanalizácie, výpadky riadiaceho softvéru a problémy pri prevádzkovaní jednotlivých čerpacích staníc.
Obec Čierne podala množstvo námietok. Najväčšie nedostatky sú:
- nie je zrealizovaná úprava chodníka a zrušeného zábradlia v trase stoky B 23.3.1.1 (osada Brehy),
- nie je upravená miestna komunikácia v trase stoky B 30 v dĺžke 150 m (osada u Grochalov),
- nie je zhotovená konečná úprava asfaltovým krytom v trase stoky B 36.1 v dĺžke 70 m (u p. Kysovej),
- nie je ukončená stoka B 43.1.1 koncovou prípojkou pre rodinné domy č. 706, 707 (spojnica osád u Mrmusov a Najdkov),
- nie je zlikvidovaná skládka prebytočnej zeminy na parcele č. KN 6382 (pri vodárni),
- je potrebné odviezť šachtové dno z parcely č. KN 3533 pri Športklube Čierne,
- nie je zlikvidovaná skládka prebytočnej zeminy a zbytky cestných panelov pri stoke B 17 (u Strýčkov),
- nie je upravená miestna komunikácia v trase stoky B 43.1 – upadnuté cestné panely (cesta na farmu),
- nie je zrealizovaná konečná asfaltová úprava na miestnej komunikácií na stoke B 39 v dĺžke 180 m (cesta do osady pri vodárni).
Súčasťou projektu uvedenej stavby je aj stoka vybudovaná v minulých rokoch v rámci stavby „II/487 – chodník pre peších“. Časť
tejto stoky podľa súčasného projektu slúži ako kanalizačný zberač a časť slúži ako zberná stoka novovybudovaných stôk B 43, B
43-2, B 43-4, B 43-5 B 43-6 a B 41 (chodník vyšný koniec).Tieto stoky pokryli odkanalizovanie husto zastavanej časti obce nad
chodníkom popri štátnej ceste, ale nerieši napojenie 15-tich rodinných domov a dvoch objektov podnikateľských subjektov.
Z uvedených dôvodov sme žiadali o zhotovenie chýbajúcich domových prípojok.
- Po spustení skúšobnej prevádzky obec žiadala prepojiť obecnú kanalizáciu na novú v mieste čerpacej stanice u Pavľackov. Na túto
kanalizáciu je napojená železničná stanica, turistická ubytovňa Magistrál, obchodný dom COOP Jednota, zdravotné stredisko, materská škola, knižnica a 8 rodinných domov.
- Na stoke B 42 nie je zrealizovaná kanalizačná prípojka pre rodinný dom č. 684 (u Michalíkov), je potrebné zrealizovať ju podľa
projektovej dokumentácie.
- Na stoke B 20 nie je zhotovená kanalizačná prípojka podľa PD pre rodinný dom č. 43 (u Budoši). Bolo navrhnuté alternatívne riešenie - doposiaľ nezrealizované.
- V úseku trasy kanalizačného zberača (od šachty Š 917 po Š 922 bol narušený vo viacerých miestach prírodný odvodňovací jarok,
z ktorého dochádza k zaplavovaniu okolitých pozemkov. Jarok je nutné obnoviť do pôvodného stavu (ihrisko u Mrmusov).
- Z dvihnutie poklopov do nivelety cesty je nutné vykonať na nasledovných trasách kanalizačných stôk: b17- 1ks, B20 – 1ks, B29 -3
ks, B35 – 4ks, B37.1 – 1 ks, B39 – 3 ks, B41 – 1 ks, B43.4 – 1 ks, B32 – 1 ks, B30.2 – 1 ks, B30.1.1 – 1ks, B23 – 8 ks (vo viacerých osadách obce).
- V miestach s nedostatočne zhutneným zásypom v ryhe dochádza k upadnutiu asfaltového krytu.
Rekonštrukcia Materskej školy - Ústredie
Dokončuje sa výmena okien spodných podlaží t.j. materskej školy a zdravotného strediska s celkovým zateplením celej budovy. Farebné riešenie má docieliť estetický, pekný pohľad na túto budovu. Súbežne pokračujú i práce na vnútorných priestoroch v tomto
objekte. Následne chceme zrekonštruovať i priestory čakárne a toaliet v časti zdravotného strediska. V závere tejto rekonštrukcie budú
ešte vybudované nové zastrešenia vstupov do zdravotného strediska, materskej školy a bytovej časti.
Základná škola - Ústredie
Po dokončení prác na rekonštrukcii oboch budov sa cez prázdniny zameriame na odkanalizovanie týchto objektov. Samostatne budú
napojené obe budovy. Sú to práce značného rozsahu a veľmi dôležité. V súčasnej dobe sa dokončila oprava oplotenia okolia starej
základnej školy. Posunutím školského plotu sa vytvoril priestor na obchádzanie áut v osade u Grochalov.
Sihla – výstavba rodinných domov
Pokračuje výstavba rodinných domov. V spodnej časti zástavby je 10 pozemkov, z ktorých je 8 už predaných. Na štyroch z nich sú už
postavené novostavby. K dispozícií sú ešte 2 pozemky o rozlohe 820 m2. V hornej časti je voľných ešte 5 pozemkov, a to: 2 pozemky
o rozlohe 970 m2, 2 pozemky o rozlohe 1113 m2 a 1 pozemok o rozlohe 763 m2.
Oprava mosta v ústredí
V súvislosti s haváriou na tomto mostnom objekte obec vyhlásila mimoriadnu situáciu. Bolo zvolaných niekoľko pracovných rokovaní. V súčasnej dobe je spracovaná projektová dokumentácia a technologický postup opravy. Súbežne prebieha výberové konanie na
zhotoviteľa týchto stavebných prác. Práce budú prebiehať počas neprerušenej dopravnej prevádzky. Na dĺžke cca 50m sa vozovka
odfrézuje asi do hĺbky 1m, urobí sa jeden jazdný pruh a následne druhý. V priestore mosta vznikne nová, širšia vozovka. Pri týchto
prácach sa do cesty zabudujú 3 chráničky na riešenie inžinierskych sietí a urobí sa nový vstup do osady Miškov. Taktiež sa urobí nábeh a výbeh z miestneho potoka Dolina.
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Cesta na Zagrúnie
Začali sa zemné práce na tejto ceste. Vybrali sa pôvodné odvodňovacie žľaby a previezli sa do lokalít obce, kde ešte chýbali, alebo sa
doplnili ku existujúcim. Tieto práce vykonávajú pracovníci Technických služieb Čierne, súbežne pracovníci MBM-Stav, s.r.o. Námestovo prehĺbili odvodňovací rigol a začali s pokládkou nových žľabov a záchytných šachiet. Všetky tieto práce sú sťažené nepriaznivým počasím, často sa musí dažďová voda prečerpávať, aby sa dalo plynulo pokračovať. Cesta dostane nový živičný povrch a zároveň
chceme previesť i rekonštrukciu bočných napojení. Termín ukončenia tejto stavby je 08/2011.
Cesta III/01156 – stredom dediny
MBM - Stav, s. r. o. Námestovo rekonštruuje i túto cestu. V I. etape sa taktiež vybrali pôvodné žľaby. Cesta sa geodeticky celá zamerala, lebo na viacerých úsekoch bude doplnená o chodníky. Do tejto cesty budú umiestnené viaceré chráničky na riešenie inžinierskych
sietí (NN napätie, vodovod, plyn, verejné osvetlenie a iné). Termín dokončenia je 10/2011.
Dom služieb – Varsavikov dom
Obec získala nenávratnú finančnú dotáciu na výmenu okien, zateplenie obvodových stien a farebné riešenie fasády. Objekt je v centre
obce a takúto rozsiahlu rekonštrukciu potrebuje. Práce budú realizované 07 – 08/2011.
Trojmedzie
Trojmedzie je celoročne navštevované turistami. V súčasnej dobe spoločne s poľským partnerom prevádzame náter mosta a drevených
prístreškov. Chceme ho doplniť i o ďalšie informačné tabule s historickými údajmi o tomto zaujímavom slovensko – česko - poľskom
regióne.
Slávenie sv. omše na Trojmedzí – 27. august 2011
Za účasti diecéz Žilinskej, Bielsko-Zywieckej a Ostravsko-opavskej v spolupráci s obcou Čierne sa na Trojmedzí bude sláviť po tretíkrát sv. omša.
K tomuto aktu sa konalo viacero pracovných stretnutí. Chcem poďakovať starostovi Hrčavy Ing. Petrovi Staňovi, Združeniu obcí Jablunkovska a vedeniu Gminy Istebna za pomoc pri organizovaní tohto pekného, ale náročného podujatia. Púť zo Slovenska pôjde od
kostola sv. Petra a Pavla o 8.30 hod. Na Trojmedzí sa stretne s pútnikmi z Čiech a Poľska. Samotná svätá omša bude o 10.00 hod. Po
skončení bude nasledovať kultúrny program z jednotlivých zúčastnených regiónov.
Revitalizácia krajiny
Slovensko postupne mení stratégiu protipovodňovej ochrany z regulácie vodných tokov na spomalenie odtoku dažďovej vody
z lesopoľnohospodárskej i urbánnej krajiny. Voda vyrovnáva teplotné rozdiely medzi dňom a nocou, medzi jednotlivými sezónami
a jednotlivými oblasťami. Voda tlmí extrémy v počasí. Čím viac vody je v atmosfére, tým silnejší je efekt vyrovnávania teplôt, a tým
sú výkyvy v počasí menšie. Čím menej vody je v atmosfére, tým slabší je efekt vyrovnávania teplôt a výkyvy v počasí sú extrémnejšie. Tam, kde voda v pôde a atmosfére chýba, zvyčajne pretrvávajú extrémne teplotné podmienky. Voda a vodné pary najvýraznejším
spôsobom ovplyvňujú podnebie na zemi. Môžu to potvrdiť naši občania, ktorí sú už zrelšieho veku, že za ich roky mladosti takéto
časté výkyvy počasia nezažívali. To ešte políčka – záhony mali klasické medze, kosili sa, alebo sa vysadili poľnohospodárskymi produktmi. Potom každé takéto políčko - záhon zadržalo veľké množstvo vody v čase búrok. Dnes i po veľkej búrke voda rýchlo odtečie
a pôda pod nekosenou trávou býva skoro suchá. Keďže medze ani neexistujú, nastáva silná erózia pôdy. Celoeurópska stratégia je
zadržať vodu v prírode. Obec získala pre oblasť revitalizácie krajiny pred povodňami nenávratný finančný grant vo výške 94.200,- €.
V súčasnej dobe sa už vykonávajú na viacerých miestach v obci malé stavby, brániace spontánnej erózií pôdy. Sú to stavby, ktoré
v minulosti často robili naši dedovia a všetky sa osvedčili.

Cirkevné objekty:
Výmena strešnej krytiny na kaplnke sv. Jozefa robotníka
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom pri výmene strešnej krytiny na tejto budove. Kaplnka dostala nový,
pekný vzhľad, práce prevádzali skúsení odborníci. Celá rekonštrukcia bola financovaná z milodarov od občanov.
Kaplnka Panny Márie pri Domove dôchodcov
V súvislosti s prácami na mostnom objekte začneme s niektorými stavebnými prácami na tejto stavbe. Táto kaplnka je najstarší historický objekt v našej obci, je spracovaná celková štúdia na jej rekonštrukciu. V minulosti požívala veľkú úctu, v ťažkých dobách naši
predkovia čerpali z nej duchovnú silu. Myslím si, že i ľudia dnešnej doby potrebujú takúto pomoc. Celá stavba bude financovaná
z milodarov farníkov a sponzorských darov.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

VÝZVA PRE OBČANOV
Žiadame občanov aby pri oprave alebo rekonštrukcii rodinných domov nevyvážali stavebný materiál do okolia cintorínov a iných
verejných priestranstiev. Obec musí takéto skládky spätne likvidovať, a tým jej vznikajú ďalšie finančné náklady. Treba požiadať
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Príspevkovú organizáciu TES Čierne o dovoz prázdneho kontajnera, č. tel.: 041/43 73 119. Stavebný úrad Čierne bude spätne kontrolovať jednotlivé rekonštruované domy v súvislosti s likvidáciou stavebného odpadu, ktorý vzniká pri ich oprave a rekonštrukcii.
Oprava fasády studne na Kubínovom cintoríne
V súvislosti s vandalizmom v našej obci, ktorý sa preniesol už i na cintoríny – pracovníci TES Čierne opravili nasprejovanú fasádu
studne na Kubínovom cintoríne. Opätovne žiadame rodičov, aby sa viac venovali svojim deťom. Sú prázdniny a žijeme ešte stále na
dedine, kde je dostatok rôznych aktivít a práce.
Poďakovanie
Veľkým problémom v súčasnej dobe sú i jednotlivé prístupové cesty do osád v našej obci. Každý občan sa chce autom dostať až na
svoj dvor. V obci máme cca 48 km miestnych komunikácií. Postupne chceme všetky pokryť živičným povrchom. Zostáva nám dokončiť asi 29 úsekov v dĺžke asi 6 km. Veľkým problémom už pri samotnej rekonštrukcii týchto ciest sú „naše ploty“.
Preto chceme poďakovať všetkým občanom, ktorí pri stavbe svojich plotov myslia aj na ostatných a časť svojho pozemku ponechajú
na širší prejazd vozidiel. Vďaka patrí nášmu spoluobčanovi Stanislavovi Matysovi z osady u Kozov, ktorý dobrovoľne ponúkol časť
svojej záhrady na rozšírenie prístupovej cesty. Takýchto ústretových riešení od občanov by obec potrebovala viacej.
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva
Poďakovanie
V období máj – jún tohto roka prebehlo na Slovensku sčítanie obyvateľov. Sprevádzalo ho viacero nedostatkov zo strany štátnych
orgánov, ktoré ho zabezpečovali. Obec vyvinula maximálne úsilie, aby sa táto prenesená úloha štátu podarila zvládnuť. V našej obci
bolo dvanásť sčítacích komisárov. Gestorom sčítania obyvateľov bola pracovníčka obecného úradu Janka Strýčková. Chceme im poďakovať, že nad rámec svojich povinností túto úlohu úspešne zvládli.
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 31. 5. 2011 sa uskutočnilo riadne zasadanie obecného zastupiteľstva Čierne. Po prejednaní bodov programu poslanci schválili
tieto uznesenia:
9. Podľa § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č. 507/2010 Z.z., ktoObecné zastupiteľstvo
rým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
I. b e r i e n a v e d o m i e:
v
znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
zákonov
odpredaj pozemkov priamym predajom z dôvodu
2. Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.
hodného
osobitného
zreteľa takto:
3. Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za
pozemok
p.č.
KNC
4576/11 trvalý trávny porast o výmere
rok 2010.
823 m2 za cenu 15,- €/1m2 Márií Špilákovej a Jozefovi
II. s c h v a ľ u j e:
Špilákovi, bytom Čierne č. 140 do bezpodielového spolu1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Najdek, Mgr. Dana
vlastníctva manželov.
Oravcová, Jozef Čarnecký.
10. Ukončenie nájmu nebytových priestorov s PharmDr. Rudol2. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2010 a návrhy
fom Stenchlákom, Drahošanka – Bukov 1381, Čadca v Dome
na vyradenie obce a jej rozpočtových a príspevkových orgaslužieb, Čierne č. 141 k 31. 5. 2011.
nizácií.
11. Zámer odpredať pozemok p.č. KN 4806/6 priamym predajom
3. Záverečný účet obce Čierne za rok 2010 bez výhrad.
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa schválených Zá4. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne
sad hospodárenia s majetkom Obce Čierne. Výmera pozemza rok 2010.
ku, cena a kupujúci budú schválené na ďalších zasadaniach
5. Prevod správy hnuteľného interiérového majetku nadobudnuobecného zastupiteľstva.
tého v rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 12. Zámer odpredať budovu č. p. 175 Magistrál s priľahlým poČierne – Ústredie“: interiérové vybavenie v čiastke
zemkom p.č. KN 1230/1 o výmere 1641 m2 priamym predaj69.424,60€ a výpočtovú techniku vo výške 1.654,10€.
om z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa schválených
6. Odmenu starostovi obce za I. Q 2011.
Zásad hospodárenia s majetkom Obce Čierne. Cena
7. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapia kupujúci bude schválená na ďalších zasadaniach obecného
tálové výdavky nasledovne:
zastupiteľstva. Jednanie o kúpnej cene vychádza zo znalecké- ZŠ Vyšný koniec, školská jedáleň – zakúpenie elektrickej
ho posudku č. 30/2011.
výklopnej panvice v čiastke 1.610,40 €,
13. Prenájom priestorov v budove č. p. 141 Čierne (priestory, kde
- MŠ Čierne – Ústredie, školská jedáleň – zakúpenie škrabbola doteraz lekáreň) Jozefovi Majákovi, JOMAO Čierne
ky na zemiaky 1.505,- €.
č.128 na skladové účely od 1. 6. 2011.
8. Prijatie úveru z komerčnej banky na financovanie prác pro- 14. Žiadosť Detského domova v Necpaloch o tvorbu úspor pre
jektov súvisiacich s už schválenými projektami z Eurofondov
Veroniku Javorovú, nar. 9. 9. 1992 z rozpočtu obce vo výške
a Programu Rozvoja bývania nad rámec oprávnených nákla85,- € mesačne od 9. 6. 2010 do ukončenia ústavnej starostlidov:
vosti.
- úver na financovanie vo výške 182.000,- €,
15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 1/2011
- zabezpečenie úveru blankozmenkou obce Čierne a uzao zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu
tvorenie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
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v katastrálnom území obce Čierne v mieste, kde je verejný
vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná.
16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 2/2011, ktorým
určuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
Čierne.
17. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Čierne
č. 2/1999 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v obci Čierne.
18. Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Čierne
č. 1/2009 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané
Obecným úradom Čierne a Obecnou knižnicou v Čiernom.

bude vás zaujímať...
19. Zásady hospodárenia s majetkom Obce Čierne.
III. r u š í:
1. Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2011 zo dňa 1.3.2011
v časti II., bod 4.
IV. u k l a d á:
1. Obecnej rade, hlavnému kontrolórovi obce a prednostovi ObÚ
Čierne pripraviť podmienky predaja a predložiť ich na najbližšie
obecné zastupiteľstvo.

Dňa 28.6. 2011 sa konalo obecné zastupiteľstvo, na ktorom bolo prijaté nasledovné uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo
I. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: p. Milan Jurga, p. Dana Benková, p. Mgr. Dana Oravcová.
2. V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1. júna
2011 plat starostovi obce Čierne.
3. Odmenu starostovi obce za apríl a máj 2011.
4. Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov odpredaj budovy č.
p. 175 a priľahlého pozemku p. č. KNC 1230/1 zastavaná
plocha o výmere 1641 m2 kat. územia Čierne priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa za cenu 163.000,- € firme
FRESH - Staňo, s.r.o., so sídlom 023 13 Čierne 319 zastúpená Milanom Staňom, konateľom spoločnosti, IČO: 46098909.
5. Podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov odpredaj pozemku
priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa p.č. KNC
4806/7 zastavaná plocha o výmere 54 m2 kat. územia Čierne
za cenu 5,- €/1m2 Eve Skukálkovej, bytom Čierne 110.
6. Realizáciu projektu „Revitalizácia areálu športového štadióna s vybudovaním multifunkčného ihriska s osvetlením
a detského ihriska s oplotením“. V súlade so zákonom č.
524/2002 Z.z. a Vyhláškou č. 17/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
zmien vyčlenenie finančných prostriedkov pre tento účel vo
výške 90.000,- EUR z účelovej dotácie od NDS, a.s. a ich zapracovanie do rozpočtu obce.
7. Realizáciu projektu „Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Čierne
Vyšný koniec“ vrátane vybudovania multifunkčného ihriska
s osvetlením a chodníka popri areáli. V súlade so zákonom č.
524/2002 Z.z. a Vyhláškou č. 17/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
zmien vyčlenenie finančných prostriedkov pre tento účel vo
výške 95.000,-EUR z účelovej dotácie od NDS, a.s. a ich zapracovanie do rozpočtu obce.
8. Realizáciu
projektu „Revitalizácia areálu ZŠ Čierne
Nižný koniec“. V súlade so zákonom č. 524/2002 Z.z. a
Vyhláškou č. 17/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva Zákon
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien vyčlenenie finančných prostriedkov pre tento účel vo výške
10.000,- EUR z účelovej dotácie od NDS, a.s. a ich zapracovanie do rozpočtu obce.
9. Realizáciu projektu „Revitalizácia areálu Kubínovho cintorína vrátane vybudovania parkoviska s osvetlením a dlažby
pred Domom rozlúčky“. V súlade so zákonom č. 524/2002

Z.z. a Vyhláškou č. 17/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien vyčlenenie finančných prostriedkov pre tento účel
vo výške
45.000,- EUR z účelovej dotácie od NDS, a.s. a ich zapracovanie do rozpočtu obce.
10. Realizáciu projektu „Revitalizácia areálu Materskej školy
Nižný koniec a dobudovanie detského ihriska o ďalšie komponenty“. V súlade so zákonom č. 524/2002 Z.z.
a Vyhláškou č. 17/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon
o ochrane prírody a krajinyv znení neskorších zmien vyčlenenie finančných prostriedkov pre tento účel
vo výške
6.000,- EUR z účelovej dotácie od NDS, a.s. a ich zapracovanie do rozpočtu obce.
11. Realizáciu projektu „Revitalizácia areálu Stašovho cintorína
s vybudovaním prístrešku a nových vstupov do priestoru cintorína“. V súlade so zákonom č. 524/2002 Z.z. a Vyhláškou
č. 17/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien vyčlenenie finančných
prostriedkov pre tento účel
vo výške 20.000,- EUR
z účelovej dotácie od NDS, a.s. a ich zapracovanie do rozpočtu obce.
12. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011 následne:
- prevod finančných prostriedkov Národnej diaľničnej
spoločnosti do príjmov obce Čierne:
o bežné príjmy vo výške 266.000,- EUR podľa
schválených projektov na revitalizáciu jednotlivých areálov obce Čierne,
o kapitálové výdavky na revitalizáciu areálov podľa
schválených projektov 266.000,- EUR,
- zníženie bežných výdavkov v položke propagácia
a reklama o 750,- €,
- zvýšenie bežných výdavkov pre Školskú jedáleň Čierne
Vyšný koniec – oprava elektrického robota o 750,- €.
13. Prenájom sály kultúrneho domu Čierne Občianskemu združeniu Centrum prevencie mládeže Čadca na dobu určitú od 1. 7.
2011 do 31. 8. 2011 na vykonávanie kurzov moderného tanca
hip-hop a break-dance pre deti našej obce. Prenájom bude
bezodplatný s tým, že po ukončení nájmu priestory budú
odovzdané vyčistené.
14. Členov Rady školy – Základná škola s materskou školou
Čierne Vyšný koniec, a to: p. Milana Jurgu, p. Ing. Petra Mojáka, p. Mgr. Petra Najdeka a p. Ivetu Bobulovú.
15. Ukončenie nájmu nebytových priestorov s p. Oľgou Bagovou, Staškov č. 400 k dátumu 4. 7. 2011 (priestory Domu služieb č. 141 na poschodí) na základe jej žiadosti.
16. Žiadosť p. Antona Kromku, Čierne č. 1134 o povolenie na
usporiadanie turnaja v nohejbale na ihrisku Športového klubu
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Čierne dňa 2. 7. 2011 a usporiadanie hodovej disco-zábavy
dňa 2. 7. 2011 v areáli Športového klubu Čierne.
17. Žiadosť p. Patrika Maráčeka, bytom Kukučínova 1002, Kysucké Nové Mesto a p. Lukáša Pajánka, bytom Čierne č. 150
o prenájom nebytových priestorov na kreovanie hudobnej
skupiny na dobu od 1.7 2011 do 30. 9. 2011 bezodplatne
s tým, že si uhradia všetky služby.
18. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný
koniec o určenie najmenšieho počtu detí – 15 detí na prevádzku MŠ a možnosť prijať deti aj z inej obce.

bude vás zaujímať...
19. Žiadosť Základnej školy s materskou školou Čierne – Vyšný
koniec o súhlas na začatie prevádzky Materskej školy od
5.9.2011.
II. s p l n o m o c ň u j e:
1. Obecnú radu, prednostu ObÚ a hlavného kontrolóra pripraviť
a schváliť zmluvu o odpredaji Hotela Magistrál a príslušného
pozemku bezodkladne.
JUDr. Jozef Potočár, prednosta Obecného úradu

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 1/2011
o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území
obce Čierne v mieste, kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná.
Obec Čierne podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon o VV a VK)
v y d á v a všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
I. Účel nariadenia
Účelom VZN je zabezpečiť spôsobom v súlade so zákonom o VV a VK pre nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Čierne
a) dodávku zdravotne nezávadnej pitnej vody prostredníctvom verejného vodovodu v mieste kde je vybudovaný,
b) odvádzanie a čistenie odpadovej vody prostredníctvom verejnej kanalizácie v mieste, kde je vybudovaná.
II. Práva a povinnosti vlastníkov nehnuteľností
2.1. a/ Obec Čierne d o p o r u č u j e v súlade s § 22 zákona č. 442/2002 Z.z. o VV a VK vlastníkovi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v katastrálnom území obce Čierne, na ktorej je vybudovaný verejný vodovod, pripojenie nehnuteľnosti na tento verejný vodovod.
b/ Obec Čierne u k l a d á v súlade § 23 ods. 2 zákona o VV a VK vlastníkovi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom
území obce Čierne, na ktorej vznikajú odpadové vody pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu vybudovanú v obci.
2.2 Za tým účelom splniť podmienky Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s. Žilina, ktoré sú prevádzkovateľom verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie, a to spôsobom uvedeným v Metodickej príručke.
2.3 Povinnosť uvedená v písm. b/ článku 2.1 neplatí pre vlastníka nehnuteľnosti, ktorý má vydané povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, t.j. povolenie príslušného Obvodného úradu životného prostredia vydané
na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd v súlade s § 17, 37, 38 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách,
v znení neskorších zmien a doplnkov.
III. Určenie doby
Obec Čierne ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti splniť povinnosť uvedenú v bode 2.1 písm. b) tohto VZN v lehote do 30.6.2012.
V prípade nesplnenia povinnosti vlastníkom nehnuteľnosti v stanovenom rozsahu a termíne obec predloží podnet na správne konanie
za porušenie zákona o VV a VK na príslušný Obvodný úrad životného prostredia.
IV. Schválenie a účinnosť
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Čiernom dňa 31.5.2011 a nadobudne účinnosť 15 dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli obce Čierne.

Postup pri zriadení merania množstva odoberanej vody z vlastného zdroja vody
pre účely určenia množstva vypustenej odpadovej vody:
1. Dokumenty:
1.1. Žiadateľ predloží na SEVAK, a.s., zákaznícke centrum Žilina, alebo zákaznícke centrum Čadca (ďalej ZC) podpísanú.
1.2. Žiadosť o určenie množstva vypustenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie (VK) podľa množstva odobratej vody
z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom“ (ďalej „Ž“). Súčasťou „Ž“ musí
byť:
a) Ak vlastný zdroj je umiestnený mimo zásobovaného rodinného domu – situačná schéma vodovodu so zakreslením vlastného
zdroja vody potrubného rozvodu.
b) Ak vlastný zdroj je v suteréne rodinného domu – pôdorys suterénu rodinného domu s umiestnením vlastného zdroja.
1.3. „Dohodu o určení množstva vypustenej odpadovej vody do verejnej kanalizácie (VK) podľa množstva odobratej vody
z vlastného zdroja odberateľa, ak sa množstvo odobratej vody z tohto zdroja meria meradlom“ (ďalej „D“).
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2. Obhliadka:
2.1. SEVAK, a.s. vykoná za úhradu obhliadku na tvare miesta a posúdi možnosť osadenia merania na vlastný zdroj. Odberateľ svojim
podpisom odsúhlasí:
a) Dohodu o fakturácii prác a služieb.
b) Výkaz prác.
2.2. V prípade, že
a) meranie je možné, spracuje SEVAK technické podmienky a technické riešenie, ktoré zakreslí do podkladu predloženého žiadateľom pri Žiadosti,
b) meranie nie je možné, uvedie SEVAK nesúhlasné stanovisko s odôvodnením.
2.3. V prípade súhlasného stanoviska s osadením merania na vlastný zdroj žiadateľ splní technické podmienky a dohodne si so
SEVAK-om termín montáže vodomeru na vlastný zdroj.
3. Montáž vodomeru:
3.1. SEVAK vykoná za úhradu montáž vodomeru, t.j. žiadateľ uhradí cenu za vodomer a za montáž vodomeru. Odberateľ svojím
podpisom odsúhlasí:
a) Dohodu o fakturácii prác a služieb.
b) Výkaz prác.
c) Montážny list.
4. Zmluva:
4.1. SEVAK zaktualizuje v prípade potreby zmluvný vzťah a predloží žiadateľovi na podpis „Zmluvu na dodávku vody, odvádzanie
odpadových vôd...“.
SEVAK, a.s., Žilina

Povinnosti poplatníka k plateniu miestneho poplatku za odvoz tuhého komunálneho odpadu
Každý poplatník je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť
vyplývajúcu zo zákona č. 582/2004 Z. z., a to do jedného
mesiaca
- od vzniku povinnosti platiť poplatok,
- odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti.
Poplatková povinnosť vzniká dňom:
- keď sa fyzická osoba prihlásila v obci na trvalý pobyt,
- začala užívať nehnuteľnosť na území obce,
- nadobudla vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti na území
obce,

od zahájenia činnosti prevádzky na území obce
(u podnikateľov).
Poplatková povinnosť zaniká dňom:
- zrušenia trvalého pobytu,
- zrušenia vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti,
- zrušenia užívateľského vzťahu k nehnuteľnosti,
- ukončenia činnosti prevádzky ( u podnikateľov).
Doklady potrebné k zníženiu alebo zrušeniu poplatku za tuhý
komunálny odpad je nutné odovzdávať do 31.3. príslušného
kalendárneho roka.
-

Zoznam neplatičov - miestny poplatok za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Sýkora Peter
Štetiar Ján
Širanec Milan
Válek Michal
Mariaková Anna
Mravec Roman
Mravcová Emília
Sýkora Ignác
Sýkora Jozef
Šperka Milan
Martaus Marián
Jurga Ján
Varmus Pavol
Grochalová Viera
Petráková Mária
Eliášová Mária

Čierne č. 24
Čierne č. 24
Čierne č. 129
Čierne č. 132
Čierne č. 209
Čierne č. 311
Čierne č. 447
Čierne č. 461
Čierne č. 461
Čierne č. 463
Čierne č. 481
Čierne č. 498
Čierne č. 498
Čierne č. 541
Čierne č. 546
Čierne č. 546

Martaus Ladislav
Matys Ján
Richtárechová Oľga
Mrmus František
Jurga Jozef
Sojka Miroslav
Putyrová Anna
Serafín Jozef
Časnochová Janka
Cyprich Marián
Ramšák Pavol
Ramšák Milan
Javor Ján
Tatarka Jozef
Jašurek Pavol
Moravec Pavol

Čierne č. 567
Čierne č. 582
Čierne č. 594
Čierne č. 599
Čierne č. 602
Čierne č. 603
Čierne č. 611
Čierne č. 616
Čierne č. 634
Čierne č. 637
Čierne č. 716
Čierne č. 716
Čierne č. 723
Čierne č.733
Čierne č. 742
Čierne č. 762

Bulava Rudolf
Kubica František
Padychová Marta
Benčíková Ľuboslava
Matys Miroslav
Mičkech Ľubomír
Radolský Jozef
Zvardoňová Anna
Štefanik Jozef
Štefanik Róbert
Jurčík Jozef
Gomola Miroslav
Cyprich Marián
Časnochová Anna
Slováková Agnesa
Kulla Štefan

Čierne č. 833
Čierne č. 852
Čierne č. 853
Čierne č. 870
Čierne č. 614
Čierne č. 877
Čierne č. 880
Čierne č. 882
Čierne č. 920
Čierne č. 921
Čierne č. 945
Čierne č. 976
Čierne č. 976
Čierne č. 976
Čierne č. 1022
Čierne č. 1134
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Rozpis separovaného zberu na II. polrok 2011
DRUH

PLASTY

SKLO

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

Vyš. koniec
18.7.
Niž. koniec
19.7.

Vyš. koniec
30.8.
Niž. koniec
31.8.
Vyš. koniec
22.8.
Niž. koniec
23.8.

Vyš. koniec
10.10.
Niž. koniec
11.10.

Vyš. koniec
28.11.
Niž. koniec
29.11

Vyš. koniec
12.10.
Niž. koniec
13.10.

Vyš. koniec
30.11.
Niž. koniec
1.12.

Vyš. koniec
6.7.
Niž. koniec
7.7.

DÁTUM

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 č. tel. 4373119, 09050182928.

Rozpis odvozu komunálneho odpadu na II. polrok 2011
Júl

August

September

Október

1.7.

11.8.

8.9.

6.10.

12.8.

9.9.

7.10.

November
3.11.

14.7.
15.7.

December
1.12.

15.12.
25.8

22.9

20.10.

26.8.

23.9

21.10.

17.11.
29.12.

28.7.
29.7.
Zvozy sa budú prevádzať v zimnom období vo štvrtok, v prípade nedozbierania v piatok.
Upozorňujeme občanov, aby popolnice vykladali vždy vo štvrtok ráno.

Čierna listina
V nasledujúcom zozname nájdete daňových dlžníkov so stavom k 31.12.2010. Obec Čierne spravuje okrem iných daní aj daň
z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Aj tu evidujeme neplatičov, ktorí si aj opakovane, po niekoľkých rokoch, nesplnili daňovú povinnosť voči správcovi .
Preto sa obec rozhodla zverejniť tieto zoznamy. Cieľom zverejnenia je vytvorenie morálneho tlaku správcu daní a poplatku na týchto
daňových neplatičov a dosiahnutie úplného odstránenia daňových nedoplatkov.
V prípade uhradenia daňového nedoplatku bude daňový dlžník zo zoznamu neplatičov vymazaný. Na zverejnenie zoznamu daňových
dlžníkov nás oprávňuje § 23 zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.
Nedoplatky za daň z nehnuteľností a za psa :
Adamcová Ema
Bednár Miroslav
Benčík Pavol
Cyprich Marián
Grochalová Viera
Jašurek Pavol
Jendrišáková Oľga
Mravec Roman

Lodno č. 18
Čierne č. 301
Čierne č. 616
Čierne č. 976
Čierne č. 541
Čierne č. 742
Skalité č. 1054
Čierne č. 311

Mrmus František
Radolská Mária
Ramšák Pavol
Serafínová Viera
Sýkora Ignác
Tremboš Jozef
SKI Centrum Čierne, s.r.o.

Čierne č. 599
Čierne č. 880
Čierne č. 716
Čierne č. 996
Čierne č. 461
Čierne č. 1020
Čadca

Daňové nedoplatky správca dane vymáha v rámci daňového exekučného konania podľa zákona o správe daní a poplatkov. Obec ako
správca dane z nehnuteľností môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).
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Blahoslavený Ján Pavol II. – oroduj za nás!
Keď pápež Ján Pavol II. napísal apoštolskú exhortáciu O zmierení a pokání, vybral do nej podobenstvo
o márnotratnom synovi, aby opísal, akú lásku a milosrdenstvo má Boh k nám.
„Človek – každý človek – je takýmto márnotratným synom,“ napísal. „Odišli sme z domu
nášho nebeského Otca a chceme žiť nezávisle
svoj vlastný život. Musíme sa vrátiť k Otcovi
a poprosiť ho, aby nám odpustil.“
Pápež Ján Pavol II. sa nikdy nebál povedať, že
sme hriešnici a náš hriech nás oddeľuje od
Boha a od iných ľudí. Dôrazne hovoril
o hriechu v širšom kontexte, poukazoval na
ekonomické a politické štruktúry vo svete,
ktoré vykorisťujú chudobných a núdznych.
Svätý Otec tým nikdy nechcel ľudí znechutiť
alebo popliesť. Pobádal nás, aby sme priniesli
svoje hriechy Pánovi, a tak sa oslobodili.
Chcel, aby sme zakúsili milosť, ktorú máme
k dispozícii vo sviatosti zmierenia, aby sme sa zmenili – a aby sme mohli zmeniť svoje okolie.
Ján Pavol II. však o zmierení nielen hovoril, on ho žil. A kto môže zabudnúť na deň, keď sa stretol s mužom,
ktorý ho chcel zavraždiť, a odpustil mu? Všetci nasledujme jeho príklad a staňme sa nástrojmi Božieho milosrdenstva!
„Pane, nauč ma byť taký milosrdný, ako si ty.“
„Plnosť modlitby dosiahneme..., keď dovolíme Bohu, aby bol prítomný v modlitbe. Pápež Ján Pavol II. veľmi
rád hovoril o modlitbe. Všetko, čo Ján Pavol II. robil, bolo sýtené modlitbou. Keď sa prebudil po operácii, keď
na neho v roku 1981 spáchali atentát, spýtal sa: „Už sme sa pomodlili večernú modlitbu?“
Ján Pavol II. sa stále modlil. Priatelia, ktorí s ním chodili na turistiku, niekedy videli, že pohybuje perami, alebo
zachytili úryvok z piesne. Tam, kde vystavili Najsvätejšiu sviatosť na verejnú poklonu, ho Sviatosť priťahovala
ako magnet. Keď kľačal alebo ležal na dlážke, strácal pojem o čase.
Keď bol Ján Pavol II. mladší, sústreďoval sa na vďakyvzdávanie a nechcel Boha obťažovať prosbami. Neskôr
sa priznal: „Dnes prosím veľmi veľa.“ Modlil sa za svetové udalosti, ale modlil sa aj za jednotlivcov: aby si
muž našiel prácu, aby žena opäť našla vieru. Na kľačadle mal papieriky s rôznymi modlitbovými úmyslami
a často sa na ne pozeral.
Ján Pavol II. zomrel tak, ako žil – v modlitbe. 2. apríla 2005, keď sa priatelia zhromaždili pri jeho posteli, zašepkal: „Nechajte ma odísť do Otcovho domu.“ Potom po svätej omši zdvihol ruku, aby požehnal pútnikov
zhromaždených na námestí. Vydýchol posledné „Amen“ a navždy odišiel k Otcovi.
„Ježišu, nauč ma modliť sa. Túžim hľadieť na tvoju tvár!“
Ján Pavol II. sa počas svojho pontifikátu nezastavil, aj keď ho vek a choroba brzdili. Podobne ako svätý Pavol pred ním vnímal, že ho Kristova láska núti cestovať do nových krajín, aby priniesol evanjelium čo najväčšiemu počtu ľudí. Stal sa najviac cestujúcim pápežom v dejinách. Prešiel viac než 1 112 000 kilometrov
a navštívil 129 krajín. Osobne ho videlo viac ľudí než ktorúkoľvek inú historickú osobnosť. Odhaduje sa, že
počas Svetových dní mládeže v Manile v roku 1995 prilákal najväčšie zhromaždenie ľudí – päť miliónov!
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Ak je niečo, na čom sa ohľadom pápeža Jána Pavla II. vedia zhodnúť všetci pozorovatelia, tak je to ľahkosť,
s akou sa vedel rozprávať s ľuďmi zo všetkých stavov. Cítil sa dobre s ľuďmi bez ohľadu na prostredie, či už
pozdravoval svetového vodcu v mramorových sieňach Vatikánu, alebo si sadol zajesť s rodinou pred ich chatrčou v Nigérii. Zdalo sa, že pápež sa všade cíti dobre a je vo svojom prostredí.
Čo priťahovalo Jána Pavla II. k toľkým rôznym ľuďom? Určite tu zohrávali rolu jeho prirodzené dary
a osobnosť. Jedno slovo nám však ešte viac všetko osvetlí: solidarita. Pre Jána Pavla II. sa všetko sústreďovalo
v presvedčení, že sme navzájom spojení ako Božie deti a že všetci nesieme zodpovednosť jeden za druhého.
Tento dôraz na solidaritu a našu spoločnú dôstojnosť nútil Jána Pavla II. vystupovať proti potratu, eutanázii,
trestu smrti a obchodovaniu s ľuďmi. Preto tiež podporoval rodinu – miesto, kde objavujeme svoju dôstojnosť
a po prvýkrát sa učíme milovať jeden druhého a pristupovať k ľuďom s úctou a rešpektom. Vedel, že keby sme
sa naučili žiť v láske v našich rodinách, boli by sme otvorenejší a pristupovali by sme ku každému ako k súčasti
širšej ľudskej rodiny, ktorou podľa Boha máme byť.
„Pane Ježišu, daj nám srdce milosrdenstva, nech sa v Tebe staneme jednou rodinou.“
Totus Tuus – „Celý tvoj.“ Keď si pápež Ján Pavol II. vzal túto vetu za svoje apoštolské motto, nielenže si uctil
Pannu Máriu, ale odhalil aj osobné presvedčenie, ktoré ho sprevádzalo celý život. Ako hlavný symbol na svoj
erb umiestnil mariánsky kríž – písmeno M na spodnom pravom štvorci erbu, ktoré pripomína Pannu Máriu pod
krížom. Dal aj urobiť jediný mariánsky obraz na celom Námestí svätého Petra – mozaikovú ikonu „Matky
Cirkvi“,
ktorá sa pozerá na sochy svätcov na kolonáde.
Ján Pavol II. našiel už na začiatku svojho pontifikátu ďalší osobný vzťah k Panne Márii: 13. mája 1981, na sviatok Fatimskej Panny Márie, postrelili pápeža pri pokuse o atentát. Svoje prežitie pripisoval preblahoslavenej
Matke. Veril, že jej „neviditeľná ruka“ viedla guľku, ktorá mu len o pár milimetrov nevzala život. Ján Pavol II.
vykonal z vďačnosti rok po atentáte púť do Fatimy.
Mohli by sme túto milú zbožnosť vypustiť z hlavy ako sentimentálnu úctu zbožného muža, ktorému matka zomrela, keď mal len deväť rokov. Ale láska Jána Pavla II. k Preblahoslavenej Matke nebola len sentiment. Podľa
pápeža Jána Pavla II. Panna Mária zohráva dôležitú, aktívnu úlohu v Božom pláne spásy.
Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Mater hovoril o Panne Márii ako o ideálnej Pánovej učeníčke, lebo celým
srdcom prijala Božiu vôľu. Jej súhlas stať sa Božou matkou otvoril dvere všetkým milostiam, ktoré Boh chcel
dať svojmu ľudu. Panna Mária ostáva navždy vzorom pre Cirkev a prvotným príkladom učeníctva: s modlitbou
očakáva, aktívne nasleduje a verne zotrváva.
Ján Pavol II. nás naďalej vo svojich spisoch i svedectve vyzýva, aby sme prijali Pannu Máriu za svoju matku.
Pozýva nás, aby sme nasledovali jej príklad viery a lásky s pevným presvedčením, že Ježiš môže naplniť každú
našu potrebu.
„Panna Mária, svojím orodovaním nám pomôž nasledovať tvoj príklad a byť na slávu tvojmu Synovi!
Prosme dôverne aj blahoslaveného Jána Pavla II. o orodovanie !
S vďakou za mnohé milosti, ktoré som dostal skrze Ján Pavla II., zostáva Stanislav Vnuk.
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Súťažou vyvrcholil dvojročný projekt s dopravnou tematikou
15. júna 2011 sme zorganizovali v ZŠ s MŠ Čierne dopravnú súťaž
s medzinárodnou účasťou žiakov z družobnej školy v poľskej Istebnej.
Cieľom súťaže bolo overenie zručností žiakov a zhodnotenie dvadsaťmesačnej prípravy žiakov tretích a štvrtých ročníkov. Začali sme milým
privítaním a žrebovaním lístkov, ktorým sa žiaci rozdeľovali po piatich do
trinástich skupín. „Skúšky“ pozostávali z teoretickej a praktickej časti.
Teoretickú časť tvoril test a praktická časť prebehla na vedľajšej ceste
v osade U Benčíkov. Skladala sa z jazdy na bicykli, tí menej smelší súťažili na kolobežkách. Ich úlohou bolo bezpečné zvládnutie jazdy, zastavenie
na značke „Stop“, slalom medzi kužeľmi, zdolanie osmičky, plynulej jazdy
a správne priradenie názvu k dopravnej značke. Žiaci súťažili za skupinu,
i ako jednotlivci. Tí šikovnejší získali diplomy a medaily. Keďže všetci
boli úspešní a zvládli požadované disciplíny, získali preukaz cyklistu.
Veríme, že tento deň bol pre deti výnimočný a zaujímavý. Vyvrcholeniu
v druhom polroku 2010/2011predchádzali:

• Rozšírenie vedomostí z oblasti Hasičského záchranného systému návštevou u hasičov.
Program návštevy bol dôkladne naplánovaný. Po ceste vlakom do Čadce sme si zopakovali nastupovanie, vystupovanie, správanie sa
v dopravných prostriedkoch, prechádzanie na druhú stranu cez priechod pre chodcov, využili sme podchody i nástupné ostrovčeky. Po
príchode do cieľa nás privítal mjr. Mgr.R. Jakubík – odborný inšpektor požiarnej prevencie a vedúci techniky. Žiaci sa oboznámili
s vlastnosťami hasiča a dostali odpoveď na otázku, ako sa stať hasičom. Zopakovaním dôležitých telefónnych čísel prešli
k najčastejším príčinám požiarov a zrekapitulovali si postup pri nahlásení požiaru. Zoznámili sa so základnými typmi zásahových
vozidiel a vyprosťovacou technikou a absolvovali prehliadku hasičskej stanice, ochranných odevov i osobnej výstroje hasičov. Najviac žiakov zaujalo špeciálne hasičské auto, ktoré zasahuje pri požiaroch, alebo nehodách v tuneloch. Je to jedno z troch zásahových
vozidiel na Slovensku.
•
Návšteva kynológov v základnej škole.
Kynológovia z OR PZ v Čadci pod vedením kpt. Barčáka navštívili so štvornohými zverencami základnú školu v Čiernom- Vyšný
koniec.
Sto päťdesiatim žiakom 1. stupňa a deťom z MŠ
predviedli ukážky zo svojej činnosti v nasledovnom
poradí:
1. predstavenie psíkov podľa mena,
2. predvedenie plnenia rozkazu psom
zaveleným policajtom- sadni , k nohe,
chôdza popri nohe...,
3. vyhľadávanie drog ukrytých
v predmetoch,
4. zaistenie páchateľa psom,
5. zaistenie páchateľa so zbraňou.
Žiaci mali možnosť v ukážkach vidieť efektívne
využívanie služobnej kynológie vo výkone služby,
účasť psovoda na pátraní po čerstvej stope na mieste
činu a na zásahoch . Získali informácie, ako sa
o policajných psov treba starať, ako ich cvičiť, akú potrebujú kvalitu ustajnenia a starostlivosti, ktorá vplýva na celkovú pripravenosť
služobných psov na výkon služby. Veľkým ponaučením pre žiakov bola aj presnosť vykonania pokynov služobnými psami, ktorých
nerozptýlil ani štekot strážnych psov. Na záver dostali odmenu aj deti. Individuálne si mohli psíka pohladkať a spoločne s triedou sa
odfotografovať. Veľký zážitok a radosť z tohto podujatia ešte niekoľko dní rozoberali počas prestávok. A tí menší? S nadšením všetko vyrozprávali svojim rodičom. Nám ostáva veriť, že z týchto detí vyrastú dobrí majitelia psíkov a osobnosti, proti ktorým kynológovia z OR PZ nebudú musieť zasahovať.
• Návšteva dopravného ihriska v Čadci.
Dňa 31. 05. 2011 sa žiaci zúčastnili dopravného testovania pod vedením mjr. Mgr. Marcely Vorekovej na dopravnom ihrisku
v Čadci. Preverili si svoje vedomosti v skupinách i jednotlivo. Prvou úlohou bolo úspešné zvládnutie testu. Druhou úlohou boli otázky z konštrukcie bicykla a treťou úlohou bolo zvládnutie jazdy na bicykli pomedzi kužele. Žiaci s nadšením i rešpektom plnili požadované disciplíny a snažili sa podať čo najlepšie výsledky. Všetci žiaci boli úspešní a dostali od policajtov pochvalu.
Množstvo podujatí, teoretických a praktických skúseností na hodinách dopravnej výchovy, posilnilo bezpečnosť detí pri ceste do školy, ako aj pri individuálnej jazde na bicykli v mieste bydliska. Škola realizáciou projektu získala veľa pomôcok, ktoré môže využívať
na vyučovaní, ale aj pri voľno - časových aktivitách svojich žiakov i v budúcich rokoch. Ďakujem kolegyniam Mgr. Špilákovej, Mgr.
Mitrengovej, Mgr. Jurgovej, Mgr. Ďurkáčovej a Mgr. Fonšovej za aktívny prístup pri plnení úloh projektu.
Mgr. Dana Oravcová, vedúca projektu ,,Dopraváčik“
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Z rozprávky do rozprávky
V školskom roku 2010/2011 sme obnovili po krátkom odmlčaní činnosť dramatického krúžku so zameraním vyhľadať talenty,
naučiť žiakov vystupovať, striedať melódiu hlasu, vcítiť sa do role postavy. Výrazným prvkom bolo začlenenie detičiek
s Downovým syndrómom, autistky a chlapca s DMO do vystúpenia . Nacvičili sme tri nesúťažné rozprávky : O šípkovej Ruženke, O červenej čiapočke, O troch grošoch.
S predstavením sme vystúpili:
- ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec 2.2. 2011 – pre 110 žiakov
- MŠ Čierne Vyšný koniec
2.2. 2011 – pre 60 žiakov
- Pre rodičov
2.2. 2011
- MŠ Ústredie
3.2. 2011 – pre 50 žiakov
- Škola Postavová Istebné
7.6. 2011 – pre celú školu
- ZŠ a MŠ Čierne Vyšný koniec 14.6. 2011 – pre 110 žiakov
- MŠ Čierne Vyšný koniec
14.6. 2011 – pre 66 žiakov
- Pre rodičov
14.6. 2011
Krúžok deti navštevovali s nadšením a radosťou. Odmenou za ich prácu bol veľký aplauz divákov, uznanie učiteľov a potešenie
rodičov. Medzi nové talenty patrí Dávidko Gelačák z 2.B, Alicka Najdeková z 2.B, Ľubko Serafín z 2. B, Lenka Kyrisová z
2.A, Miško Zákucia z 2.A , Nikolka Benčíková z 2.A, Dávidko Putyra z 2.A, Mariánko Jendrišák z 2.A, Dominička Serafínová
z 3.A, Lucka Čamborová zo 4.B, Katka Kyrisová zo 4.B, Miška Oravcová zo 4.A, Natálka Širancová z 3.B, Branko Mikula z
3.B, Paľko Mrmus z 3.B, Saška Gonščáková z 3.B a Janko Časnocha z 3.B.
Moje úprimné poďakovanie patrí p. Miške Zakuciánovej a Aďke Geľačákovej za ušitie kostýmov , Mgr. Janke Grochalovej za
maľbu hradu. Vedúca krúžku Mgr. Dana Oravcová
Ako nás hodnotili v MŠ?
V minulých dňoch sa deti z MŠ Čierne -Vyšný koniec zúčastnili dvoch divadelných predstavení, ktoré nacvičila p. zástupkyňa
Mgr. Dana Oravcová. Vystupovali v ňom deti 1.stupňa ZŠ spolu s deťmi zo špeciálnej triedy , ktoré predviedli svoj neobyčajný
talent a schopnosti. Celé predstavenie bolo podfarbené hudbou a peknými kostýmami. Deti MŠ mali pekný zážitok a malých
hercov aj p. režisérku odmenili veľkým potleskom.
Mgr. Renáta Čanecká, uč. MŠ

Ako sa nám pracovalo v školskom klube
V školskom klube máme zriadené dve oddelenia s počtom 50
detí, v ktorých sú deti 1. až 4. ročníka. Výchovu mimo vyučovania realizujeme v oddychovej, relaxačnej a záujmovej činnosti a v príprave na vyučovaní. Snažíme sa podporovať tvorivosť detí, aktívne využívať voľný čas a kladieme dôraz na
celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Navštevujeme Obecnú knižnicu v Čiernom a zapájame sa do súťaží, ktoré organizuje.
Spolupracujeme s rodičmi a triednymi učiteľmi. Uskutočnili
sme vychádzku s deťmi z MŠ a pripravili sme pre nich zdramatizovanú rozprávku.
V ŠKD sa deti pripravovali na regionálnu súťaž hliadok mladých zdravotníkov, v ktorej sa umiestnili na druhom mieste
Máme rozvinutú dobrú spoluprácu s Pedagogickou a sociálnou
akadémiou v Turčianskych Tepliciach a v Čadci. V tomto školskom roku v klube praxovalo päť študentiek.
Vychovávateľky: Veronika Urbanková, Žofia Gomolová

Školský rok 2010/2011 na našej MŠ
V školskom roku 2010/2011 sme prijali 63 detí, z toho 5 dvojročných. Každé dvojročné dieťa sa počíta za 2 deti. Vytvorili sme
3 triedy: malá, zmiešaná a veľká, ktorých naplnenosť bola 100%. Do veľkej triedy bolo zaradené aj 1 dieťa s odloženou
školskou dochádzkou. Všetci pedagogickí pracovníci majú odbornú kvalifikovanosť.
Pracovali sme podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCDE 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 vzdelávanie a na život
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v spoločnosti. To všetko sme zahrnuli do nášho Školského vzdelávacieho programu „Šťastné, zdravé a múdre dieťa.“ Jeho
názov vystihuje poslanie našej MŠ, ktoré je zamerané na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa.
V priebehu školského roka sme nielen plnili všeobecné ciele, ale aj organizovali rôzne aktivity, ktorými sme potešili naše deti.
V predvianočnom čase deti spoločne s pani učiteľkou piekli a zdobili perníky. 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. 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 detí z veľkej triedy s učiteľkami a predstavili sme sa krátkym programom. 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. V marci sme pozvali bábkarku z Turčianskych Teplíc s bábkovým predstavením „Pamodaj šťastia lavička“
a spoločne s deťmi z MŠ Čierne – Ústredie sme sa tešili z vystúpenia kúzelníka. V tomto mesiaci sa naše deti zúčastnili obvodového kola v prednese poézie a prózy, ktoré organizovala MŠ Čierne – Ústredie. V apríli sme spoločne so žiakmi ZŠ Čierne Vyšný koniec sledovali ukážku práce kynologickej polície a tiež sme sa potešili predstaveniu bábkového divadla „Čert slúži“.
V poslednom mesiaci školského roka je najkrajší sviatok pre deti – MDD. Pri tejto príležitosti sme deťom zorganizovali športové dopoludnie spojené s tradičnou opekačkou v areáli futbalového ihriska. V júni sme sa tešili aj z pozvania na divadelné
predstavenie „Z rozprávky do rozprávky“, ktoré pripravili žiaci našej ZŠ. V priebehu celého školského roka sme sa zapájali do
výtvarných súťaží poriadaných v rámci obce. Práce detí boli často odmenené vecnými cenami.
Sme radi, že sa nám darí vytvárať pre deti našej MŠ vhodné a kvalitné podmienky a organizovať rôzne zaujímavé podujatia.
Anna Gazdaricová, zástupca pre MŠ a kolektív učiteliek MŠ Čierne – Vyšný koniec

Kolaudácia školy
13. mája 2011 sa konala v našej obci významná udalosťslávnostná kolaudácia zrekonštruovaných budov Základnej
školy v Ústredí. Na tejto slávnosti sa zúčastnili pán starosta,
zástupcovia firmy, ktorá rekonštrukciu realizovala, poslanci
obecného úradu, pán farár, pani riaditeľka a pani zástupkyňa
z družobnej školy vo Vendryně, pani riaditeľka z družobnej
školy v Koniakówe, pán riaditeľ a pani zástupkyňa zo ZŠ
s MŠ Čierne Vyšný koniec, poslanec OÚ Svrčinovec, rodičia,
učitelia i žiaci.
Prítomných privítali deti z folklórneho krúžku chlebom
a soľou. Po slávnostnom prestrihnutí pásky nasledovalo posvätenie školy a kultúrny program, v ktorom sa predstavili
žiaci našej školy. Celú slávnosť moderoval pán Ján Ďurica.
Rekonštrukcia školy začala v júni 2010, výška príspevku
z EÚ a štátneho rozpočtu predstavujú 564 887,28 €.
V rámci rekonštrukcie boli vykonané nasledovné práce:
- kompletné zateplenie obvodového plášťa novej školy,
- kompletná rekonštrukcia vnútorných priestorov starej aj
novej školy ( omietky, podlahy, podhľady, svietidlá,
sanita, dvere ),

- kompletná výmena vykurovacích telies, rozvodov vody
a elektriky,
- výmena školského nábytku ( lavice, stoličky, skrine ),
- úprava školského areálu ( asfalt, zámková dlažba, vstup
do obidvoch budov s úpravou pre imobilných ľudí ),
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska.
Naša škola zaplatila zo svojho rozpočtu opravu krovu
a výmenu strešnej krytiny na „starej“ škole a zhotovenie
podhľadu v jednej z jej tried – 22 889,68 €.
Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli na kolaudáciu školy:
firma Tempro, s.r.o., firma Milan Jurga, firma Blesk – p.
Jozef Kráľ, Technoterm – p. Igor Pastva, Beneva – p. Ján
Benko, Elektro Čierne – p. Alojz Michalík, Autoumyváreň
Čadca – p. Peter Kubička, Eko nábytok – p. Peter Staňo, Jaroslav a Iveta Gelačákovci, p.Peter Strýček, Rodičovské združenie pri ZŠ Ústredie, a rodiny Balamucka, Časnochova,
Findurova, Haladejova, Slovákova, Stehlikova, Taranova,
Špilakova, Skotnicova.
Vedenie ZŠ Ústredie
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MIKROPROJEKT PRIATEĽSTVO
Záverečný pobyt na Kozinci
Poslednou akciou v rámci mikroprojektu Priateľstvo, ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. – 28. mája, bol spoločný trojdňový výlet, na
ktorom sa zúčastnili žiaci obidvoch partnerských škôl (ZŠ Vendryně, ZŠ Čierne - Ústredie) , ktorí sa najaktívnejšie podieľali na tvorbe a odprezentovaní prezentácií o svojich obciach.
Učiteľky z partnerskej školy pripravili pre deti bohatý program. Vo štvrtok dopoludnia nám kamaráti spoza hraníc ukázali svoju obec,
navštívili sme Kostol sv.Kataríny, pozreli si vápenné pece. Popoludní sme odišli do športového centra v Mostoch u Jablunkova, kde
sme sa všetci vyšantili na bobovej dráhe, niektorí si vyskúšali bungee trampolíny i aquazorbing. Podvečer sme sa ubytovali na horskej
chate Kozinec neďaleko Třinca. Večer nás ešte čakal táborák
spojený s opekaním.
V piatok sme vyrazili sedačkovou lanovkou na vrch Javorový
a odtiaľ sme sa vydali na 16 kilometrový turistický výlet Javorový – Kalužný – Ostrý – Kozinec. Odpočinok nás čakal na chate
Ostrý, kde sme mali zaistený obed. Posledné kilometre tejto
krásnej túry nám znepríjemnila búrka. Večer sme svoje sily zregenerovali na krytej plavárni v Třinci.
Vytrvalý dážď pokračoval aj v sobotu, takže pôvodný plán ísť
pešo z Hrčavy na Trojmedzie a odtiaľ do Čierneho bol zmenený.
Autobus nás priviezol do Čierneho. Aj my sme ukázali českým
kamarátom našu obec – prezreli si priestory Kostola sv.Petra
a Pavla, ukázali sme im tiež budovu ZŠ s MŠ Čierne VK, obecný
úrad, Kostol sv.Ignáca, pamätníky. Zastavili sme sa tiež na futbalovom ihrisku , kde práve prebiehali hasičské preteky. Po dobrom
a výdatnom obede sa náš spoločný výlet, ktorý sa páčil všetkým
zúčastneným, skončil.
Mikroprojekt Priateľstvo začal 15.septembra 2010 a skončil
30.júna 2011, bol spolufinancovaný EÚ z prostriedkov Fondu
Spoločná fotografia účastníkov výletu pri vápenných peciach
mikroprojektov spravovaných Regiónom Biele Karpaty.
vo
Vendryně
Mgr.Iveta Dejová, ZŠ Ústredie

Šachový turnaj o majstra školy
Šachový krúžok Základnej školy Čierne –Ústredie na svojom poslednom stretnutí v tomto školskom roku usporiadal celoškolský šachový turnaj o majstra základnej školy. Turnaj sa konal 15. júna 2011 a na čierno-bielych poliach bojovalo štrnásť hráčov. Majstrom
školy sa stal Dominik Trúchly zo 7.A triedy, ktorý počas turnaja neprehral ani jednu partiu. So stratou jedného bodu skončil na striebornej pozícii Lukáš Krenželák zo 6.A triedy. O tretie miesto bojovali dvaja hráči s rovnakým počtom bodov vo vzájomnom zápase –
Marek Cyprich zo 6. A a Jozef Findura zo 7. A. Bol to napínavý súboj, kde si napokon víťazný bod pripísal Marek Cyprich a Jožko
Findura sa musel uspokojiť so zemiakovou pozíciou. Najmladším účastníkom bol prvák Ferko Findura, ktorý si na svoje konto pripísal
svoje prvé víťazstvá. Pre všetkých šachistov boli pripravené sladké odmeny a turnaj pokojne môžeme nazvať „fidorkovo – horalkovým“. A čo o rok? Zosadí niekto Dominika z trónu?
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne -Ústredie

Poďakovanie
Milý pán starosta!
My, žiaci 9.A , B triedy Základnej školy v Čiernom – Ústredí, Vám úprimne ďakujeme, že ste nás dňa
17.6.2011 prijali v priestoroch Obecného úradu v Čiernom.
Ďakujeme Vám, že ste nám porozprávali o ďalších plánoch rozvoja obce, o nových stavbách, ktoré sa v nej
budú realizovať. Zaujali ste nás aj rozprávaním o vzniku našej obce.
Žiaci 9.A,B ZŠ Ústredie
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Obecná knižnica v Čiernom
Obecná knižnica v Čiernom je presťahovaná v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec (bývalá bohoslužobná miestnosť) a je verejnosti sprístupnená:
pondelok
8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
streda
12:00 – 17:00
piatok
12:00 – 16:00

Vzdelávacie a kultúrno – spoločenské podujatia pre verejnosť uskutočnené Obecnou
knižnicou v mesiacoch apríl – jún 2011
1. apríl 2011
Exkurzia detí zo 4.B triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, predstavenie najväčšieho rozprávkara všetkých čias H. CH. Andersena .
Rozprávanie o jeho detstve, živote a tvorbe. Predstavenie najvýznamnejšieho zberateľa slovenských rozprávok - Pavla Dobšinského.
Deti sa dozvedeli, čo všetko rozprávka ukrýva, ako je vždy odmenené dobro a potrestané zlo a zároveň bol pre ne pripravený zábavný kvíz (doplňovanie názvov v rozprávkach od oboch spisovateľov ) – za správne odpovede deti získali sladkú odmenu.
Počet detí: 15, vyučujúci: Mgr. Jana Baculová
8. apríl 2011
Slávnostné pasovanie prváčikov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec do „ Cechu školského „ a do „ Cechu čitateľského „ kráľom
Gregorom. Pasovaných prváčikov: 19
Vyučujúci: Mgr. Janka Špiláková, počet hostí: 40, spolu účastníkov podujatia: 60
1. jún 2011
Exkurzia detí z 2.A a 2.B triedy ZŠ Čierne – Ústredie. Predstavenie najväčšieho rozprávkara všetkých čias H. CH. Andersena, oboznámenie s priestorom knižnice, uložením kníh, správaním sa ku knihám. Deti sa dozvedeli, čo všetko rozprávka ukrýva, ako je vždy
odmenené dobro a potrestané zlo a zároveň bol pre ne pripravený zábavný kvíz – za správne odpovede deti získali sladkú odmenu.
Počet detí: 25, vyučujúci: Mgr. Irena Fričová a Mgr. Božena Časnochová
1.jún 2011
Obecná knižnica pri príležitosti MDD pripravila pre všetkých detských čitateľov, ktorí v tento deň navštívili knižnicu, zábavné vedomostné súťaže. Každý bol odmenený sladkosťou. Deň detí, tak trochu netradične, v Obecnej knižnici prežilo 72 detských čitateľov.
10. jún 2011
Exkurzia detí zo školského klubu ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Oboznámenie s priestorom knižnice, uložením kníh, správaním sa
ku knihám. Deti sa dozvedeli, čo všetko rozprávka ukrýva, ako je vždy odmenené dobro a potrestané zlo. Zároveň bol pre ne pripravený zábavný kvíz – za správne odpovede víťazné družstvo získalo sladkú odmenu. Nakoniec si deti pozreli rozprávku Robot.
Počet detí: 17, vyučujúci: Veronika Urbánková
Podujatia organizuje: Iveta Bobulová, knihovník

Kultúrne , spoločenské a športové podujatia
v období apríl – jún 2011
apríl
V apríli prebehla výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ na tému „Najkrajší veľkonočný
pozdrav“. Do súťaže bolo zapojených 75
prác. Vecné odmeny získali deti z MŠ - Vyšný koniec: Viktória Koperová, Samuel Strýček, Juraj Laš, Miriam Miková, Kristínka
Hazyová a Anetka Gelačáková z MŠ - Ústredie. Žiaci prvého a druhého stupňa základnej školy: Alžbetka Štetiarová, 4.B, ZŠ s MŠ
VK, Ivanko Cyprich, 4.A, ZŠ – Ústredie, Katarína Kyrisová, 4.B, ZŠ s MŠ, VK , Pavlínka Baroniaková z 5. ročníka ZŠ Čierne - Ústredie, integrovaný žiak Adamko Pagáč, 2.B, ZŠ Čierne – Ústredie. Odmeneným srdečne blahoželáme.
8. apríl
V Obecnej knižnici v Čiernom prebehlo dňa 8. apríla slávnostné pasovanie prváčikov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec do „Cechu
školského „a do„Cechu čitateľského„. Deti prisahali pred kráľom Gregorom a jeho dvorom, že budú nielen vzorní školáci, ale aj
čitatelia. Oboznámili sa s komnatou múdrosti a komnatou hojnosti. V programe vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
24. apríl
VI. ročník Veľkonočného výstupu na Grúň. Podujatie organizoval TK AHA Čierne v spolupráci s obcou Čierne. Pre účastníkov
boli pripravené súťaže, ktoré sa nakoniec konali pre nepriazeň počasia v telocvični ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Spolu účastníkov
na podujatí: 22
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30. apríl
30. apríla 2011 sa uskutočnil už 9. ročník stavania mája na Trojmedzí za účasti starostov, predstaviteľov samospráv a občanov obcí
Čierne, Hrčava a Gminy Istebna. Za obec Čierne sa všetkým prítomným prihovoril a zároveň všetkých vzácnych hostí privítal starosta
obce Čierne Ing. Pavol Gomola. Za Českú republiku sa prihovoril starosta obce Hrčava Ing. Peter Staňo a za Poľskú republiku predseda rady Gminy Istebna Jan Gazur a poslanec Pavel Rucki. Príjemnú atmosféru podujatia umocnilo krásne počasie a vystúpenie
ľudovej hudby z Hrčavy.
1. máj
Slávnosť na sv. Floriána DHZ Čierne Zagrúnie spojená so svätou omšou v Kostole sv. Petra a Pavla, slávnostným nástupom hasičov, odovzdaním medailí a vysvätením sochy Jána Pavla II.
8. máj
V nedeľu 8. mája 2011 sa sála v kultúrnom dome v Čiernom zaplnila do posledného miestečka mamičkami, ktoré si prišli k svojmu
sviatku – Dňu matiek, pozrieť vystúpenie populárneho slovenského speváka Petra Stašáka s kapelou a hosťami. Po úvodnom príhovore starostu obce Ing. Pavla Gomolu sa začal 90 minútový program populárneho speváka, ktorý všetkých v sále očaril. Príjemnú atmosféru doplnili hraním a spievaním ľudových piesní aj deti z folklórneho krúžku pri ZŠ Čierne – Ústredie.
Podujatie si prišlo pozrieť vyše 400 divákov.
9. máj - Deň víťazstva nad fašizmom – oslavy 66. výročia oslobodenia republiky
Obec Čierne, Oblastný výbor SZPB Žilina a Obvodný úrad Čadca zorganizovali v pondelok 9. mája 2011 pri pamätníku padlých v
Čiernom oslavy 66. výročia oslobodenia Slovenska. Po kladení vencov a štátnej hymne vystúpil s príhovorom starosta obce Ing. Pavol
Gomola.. Na slávnosti privítal predsedu Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žilina Jozefa Šupolu,
predsedníčku okresnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Čadci Dagmar Dvorskú, primátora Turzovky Miroslava Rejdu, starostu obce Svrčinovec Juraja Strýčka, zástupcu Obvodného úradu v Čadci, poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov
Obecného úradu, zástupcov politických strán, žiakov, pedagógov a občanov. Hlavný prejav predniesol Jozef Šupola a prítomným sa
prihovoril aj predstaviteľ Komunistickej strany Slovenska. Na slávnosti zaspievali deti z folklórneho krúžku pri ZŠ Čierne – Ústredie,
báseň zarecitovala Mgr. Danka Oravcová. Program moderoval Ján Ďurica. Účastníci osláv položili vence aj k pamätníku obetiam
prvej svetovej vojny.
14. máj
Detská diskotéka pre deti ZŠ v sále kul. domu spojená so súťažami a kultúrnym programom, v ktorom vystúpili mažoretky Bambuľky zo Skalitého, hip - hopová skupina členov klubu MP Čadca a Miška Balamucká hrou na gitare a spevom.
21. máj - VII. ročník Medzinárodného šachového turnaja
Mesiac máj sa v obci Čierne už pravidelne spája s usporiadaním medzinárodného šachového turnaja, ktorý si tu našiel svoje miesto už
po siedmy raz. Aj tento rok 21. mája 2011 kultúrny dom v Čiernom privítal šachistov zo Slovenska, Čiech a dokonca i z Walesu.
Usporiadateľom bol Mikroregión Kysucký triangel, ktorý zoskupuje obce Svrčinovec, Čierne, Skalité.
Tento ročník bol podporený Medzinárodným Višegradským Fondom v rámci projektu International chess tourney. Účastníkom turnaja
hneď prvé chvíle prezentácie spríjemnila kysucká folklórna hudobno - tanečná skupina KUK, ktorá zaujala hudbou a piesňami pochádzajúcimi z rôznych oblastí Slovenska, ale predovšetkým z Kysúc. Turnaj otvorili a šachistov na Kysuciach privítali starostka Skalitého Andrea Šimurdová, starosta Čierneho Pavol Gomola a starosta Hrčavy Peter Staňo. Ocenili cenné špičkové výsledky kysuckých
šachistov, ktoré dlhodobo dosahujú v mládežníckych kategóriách, medzi dospelými, či v ligách a sú pýchou Kysúc. Prítomným sa
prihovoril aj predseda šachového klubu Caissa Čadca JUDr. Jozef Pikuliak, ktorý oficiálne predstavil Kysuckú šachovú školu, ktorá
má začať od septembra s výučbou šachu na školách. Kráľovskú hru si prišlo zahrať veľa šachistov, od malých až po seniorov, od začiatočníkov až po titulovaných hráčov. Každý si tu našiel primeraného súpera, s ktorým si zmeral svoje šachové sily. V turnaji boli
ocenené viaceré kategórie. Celkovým víťazom sa stal IM Marián Jurčík, hráč víťazného extraligového družstva Caissa Čadca, ktorý je
zároveň úradujúcim majstrom Slovenska mužov. Marián sa stal víťazom tohto turnaja už po tretíkrát. Na druhom mieste skončil Pavol
Sedláček taktiež z ŠK Caissa Čadca, ktorý týmto výsledkom zavŕšil vydarenú sezónu. Bronzová medaila ostala tiež na Kysuciach na
hrudi Jozefa Magáta, extraligového hráča Inbest Dunajov, ktorý si v šachovej extralige odniesol bronzovú medailu. Zo zahraničných
hráčov sa v prvej desiatke umiestnil Josef Čempel z Ostravy. Najlepším chlapcom do 16 rokov sa stal Peter Šoltýs zo Žiliny, najlepším
dievčaťom do 16 rokov bola Veronika Kullová z Čierneho. Pohár pre najlepšiu ženu získala Slávka Jurčíková z Čadce, z pohára pre
seniorov sa tešil Ján Bakalár z Rajeckých Teplíc. Turnaj bol kvalitne organizovaný, za šachistov patrí poďakovanie Obecnému úradu
Čierne, Obecnému úradu Skalité, projektovým pracovníkom RRA Kysuce, Severoslovenským montážam Čierne, pánovi Rudolfovi
Jurčíkovi, rodine Strakovej z Čierneho, rodine Jurčíkovej z Čadce, ktoré pomohli po šachovej stránke a taktiež všetkým šachistom,
ktorí prispeli svojou hrou i atmosférou k ďalšej vydarenej akcii. Tento turnaj si za svojich sedem ročníkov vybudoval medzi šachistami veľmi dobrú povesť a má svoje pevné miesto v kalendári mnohých šachistov. Mnohí sa tu stretli so svojimi kamarátmi z rôznych
kútov Slovenska, ale i zo zahraničia a nešetrili slovami chvály. Niektorí zavítali na Čierne prvýkrát a boli očarení našou krásnou prírodou, peknými priestormi kultúrneho domu i pohostinnými ľuďmi. Všetkých zúčastnených spája okrem priateľstva aj spoločná láska
k šachu, ktorý je viac ako hra, pretože má vplyv na osobnosť človeka, zlepšuje jeho schopnosť učiť sa, podporuje koncentráciu, zmysel pre logiku, sebadisciplínu, správanie a schopnosť prijať zodpovednosť za svoje vlastné konanie.
28. máj - Medzinárodná súťaž Slezký drevorubec vo Vendryni
Obec Čierne sa prezentovala typickými slovenskými jedlami a pochutinami.
3.jún - MDD – športový deň detí Kysuckéko triangla

str.17

ČAS

kultúra a šport

Športové zápolenie detí základných škôl zo Skalitého, Svrčinovca a Čierneho tentoraz na ihrisku ŠK Svrčinovec . Podujatie v tomto
roku organizovala obec Skalité.
23. jún
Obec Čierne, Príspevková organizácia TES Čierne, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí v spolupráci
s Mestskou políciou v Čadci pripravila pri príležitosti dňa boja proti drogovej závislosti a nedovolenému obchodu s drogami pre
druhý stupeň oboch základných škôl v Čiernom podujatie pod názvom „Radšej sa hrať, ako drogy brať“.
Pre žiakov 5., 6., a 7. ročníkov bola v dopoludňajších hodinách pripravená na ihrisku ŠK Čierne prehliadka psovodov. Išlo o ukážky z oddelenia služobnej kynológie PZ SR Čadca pánom Barčákom, p. Králikom a p. Majákom. Pre deti boli pripravené tiež zábavné,
športové a štafetové súťaže, či kreslenie kriedou na asfalt. V ten istý deň sa pre žiakov 8. a 9. ročníkov oboch základných škôl v sále
kul. domu v Čiernom o 10:00 hod. konala beseda s náčelníkom Mestskej polície v Čadci mjr. Mgr. Františkom Linetom, spojená s
premietnutím filmu s protidrogovou tematikou. Podujatia boli spojené s turistickou vychádzkou žiakov po okolí Čierneho. Zároveň
prebiehala výtvarná súťaž na tému „Radšej sa hrať ako drogy brať“. Zo všetkých prác bola nainštalovaná výstava v sále kul. domu
v Čiernom, pričom porota vybrala 20 najlepších, ktoré boli odmenené vecnou cenou.
Konala sa tiež diskotéka v sále kul. domu v Čiernom o 17: 00 hod., spojená s výstavou výtvarných prác, ich vyhodnotením
a odovzdávaním vecných odmien a kultúrnym programom v ktorom vystúpili domáce mažoretky TINA a hip - hopová tanečná skupina členov klubu MP z Čadce.
Víťazi v štafetových súťažiach po ročníkoch:
Beh s krabicou v ruke:
Beh s dvoma kužeľmi:
1. miesto: 5.A – ZŠ Čierne - Ústredie
1. miesto: 7.A – ZŠ s MŠ Čierne VK
2. miesto: 5.A – ZŠ s MŠ Čierne VK
2. miesto: 7.A – ZŠ Čierne - Ústredie
3. miesto: 5.B – ZŠ s MŠ Čierne VK
Netradičná súťaž v skoku z miesta s kufrom v ruke:
Beh s plastovými fľašami naplnenými vodou:
1. miesto: Miroslav Tatarka
2. miesto: Martin Koričár
1. miesto: 6.B – ZŠ s MŠ Čierne VK
3. miesto: Tomáš Kuriak
2. miesto: 6.A – ZŠ s MŠ Čierne VK
3. miesto: 6.A – ZŠ Čierne - Ústredie
Víťazi v kreslení kriedou na asfalt: Rastislav Kruták, Mário Cyprich, kolektív detí 7.A triedy zo ZŠ s MŠ VK
Ocenení vo výtvarnej súťaži na tému „Radšej sa hrať, ako drogy brať“: Ján Vyšlan, Alžbeta Kucbelová, Veronika Rybáriková,
Mária Krutáková, Lukáš Cyprich, Petra Kuriaková, Rastislav Kruták, Mária Matysová, Eliška Fonšová, Richard Kubica, Kristína
Kužmová, Alžbeta Čamborová, Adriana Grochalová, Magdaléna Krenželová, Karin Širancová, Adam Vyšlan, Alžbeta Bobulová,
Nikola Gelačáková, Lucia Kubicová, Monika Gregušová, Soňa Strýčková. Ďakujeme aj porotcom, ktorí hodnotili výtvarné práce:
Veronika Mariňáková, Zuzana Gazdaricová, Anna Pagáčová, Peter Najdek, Marcela Voreková, Kristína Pagáčová, Dana Mojáková.
Poďakovanie patrí tiež všetkým organizátorom, ktorí prispeli k vydarenému priebehu tohto podujatia.
24. jún
Slávnostné ukončenie kurzu spoločenských tancov a správania žiakov deviatych ročníkov ZŠ Čierne –Ústredie. V programe si pozvaní hostia mohli pozrieť ukážku všetkých tancov, ktoré sa deti naučili tancovať počas dvoch mesiacov. Rodičia si zasúťažili
v tanečných súťažiach, pozreli si tanečnú súťaž o najlepší tanečný pár i kultúrny program.
V súťaži o naj tanečný pár bolo poradie:
1. miesto: Kristína Kužmová a Kristián Špilák, 2. miesto: Nikola Benková a Marko Padych, 3. miesto: Monika Šubíková a Lukáš
Cyprich
Najsympatickejším dievčaťom bola zvolená Nikola Benková a naj chlapcami Ľuboš Šurík a Marek Mariňák. O víťazoch v tanečnej
súťaži rozhodovala porota v zložení: Ing. Pavol Gomola, PaedDr. Ingrid Knapová, Lenka Najdeková, Viera Čarnecká, Veronika Mariňáková a predseda poroty Ing. Peter Moják. Vedúca kurzu: Iveta Bobulová
25. jún
Olympiáda partnerských obcí v obci Vendryně – medzinárodné stretnutie obcí z PR, ČR a SR. Už XX. ročník tentoraz po prvýkrát poriadala obec Vendryně a po prvýkrát bola prizvaná aj obec Čierne. Súťaženie v netradičných disciplínach, ako napríklad jazda
a beh zručnosti pre deti, preťahovanie lanom, beh s traktorovou pneumatikou, hod gumenou čižmou do diaľky, skok do diaľky
s kufrom v ruke, pitie piva cez slamku, streľba zo vzduchovky, kop futbalovou loptou do brány z rôznych vzdialeností spolu
s prekvapením pre všetkých starostov, nám netrénovaným dalo trochu zabrať. Napriek tomu sme však statočne bojovali a neskončili
sme poslední. Konkurencia bola skutočne veľmi silná, až profesionálna. Našu obec reprezentovali: Anetka Gábrišová, Matej Tarana,
Adam Vyšlan, Ján Vyšlan, Rastislav Kruták, Marienka Krutáková, Adelka Najdeková, Ľudmila Kardošová, Božena Časnochová, Iveta
Bobulová, Jozef Čarnecký, Ing. Jozef Kubica, prednosta OÚ JUDr. Jozef Potočár a starosta obce Ing. Pavol Gomola. Najlepšie sa
umiestnili Adelka Najdeková ktorá vo svojej disciplíne skončila na 1. mieste a Jozef Čarnecký, ktorý vo svojej disciplíne skončil na 3.
mieste. Ako družstvo sme obsadili 5. miesto.
27. jún
Uvítanie novorodeniatok do života, spojené s odovzdávaním pamätných plakiet starostom obce Ing. Pavlom Gomolom, zápisom do
pamätnej knihy, kultúrnym programom a kvetom pre každú matku. Slovom sprevádzali Mgr. Dana Oravcová a Ján Ďurica.
V kultúrnom programe vystúpili deti z folklórneho krúžku pri ZŠ Čierne – Ústredie.
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kultúra a šport

Pripravujeme júl – september 2011
1. júl – 31. august - Letný kurz tancov hip- hop a break dance
Pre všetkých, ktorí sa nechcú nudiť počas prázdnin, pripravilo Centrum prevencie mládeže v Čadci a Obecný úrad v Čiernom letný
kurz nácviku tancov hip- hop a break dance. Prvé stretnutie je v piatok 1. júla 2011 o 15:00 hod. v sále kul. domu v Čiernom. Budeme sa stretávať pravidelne každú stredu od 15:30 – 17:30 hod. Cena kurzu: 10,- €
3. júl
Hodové slávnosti pri Kostole sv. Petra a Pavla v Čiernom na Vyšnom konci, spojené so stánkovým predajom, hodovými atrakciami
a kultúrnym vystúpením FS Drevár z Krásna nad Kysucou o 11:15 hod v areáli Kostola sv. Petra a Pavla.
8. – 15. júl
VII. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí. Pätnásť detí z Čierneho sa zúčastní tohto tábora, ktorý tentoraz organizuje Sdružení obcí Jablunkovska. Tábor sa uskutoční v obci Vendryně, ČR. Vedúce tábora: Iveta Bobulová, Božena Časnochová.
31. júl
Hodové slávnosti pri Kostole sv. Ignáca z Loyloly v Čiernom – Ústredí. Stánkový predaj, hodové atrakcie a ľudová zábava v sále kul.
domu v Čiernom.
27. august
Tretí ročník spoločného stretnutia v slovensko – česko - poľskom pohraničí na Trojmedzí. Stretnutie je spojené so svätou omšou.
Program sa začne o 8:30 hod. pred Kostolom sv. Petra a Pavla v Čiernom na Vyšnom konci, odkiaľ sa začne procesia a bude pokračovať na Trojmedzí slávením sv. omše o 10:00 hod.
29. august
Slávnostný akt kladenia vencov pri Pamätníku padlých pri príležitosti osláv 67. výročia SNP.
september
Spoločné stretnutie OZ a predstaviteľov samospráv Kysuckého triangla na ihrisku ŠK Čierne.
17. september
XII. ročník Cez tri štáty Európy – turistický pochod s TK AHA Čierne.
23. september
X. ročník turistického pochodu – Jánošíkov chodník s TK AHA Čierne.
Zmena

podujatí

vyhradená

!

Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej stránky obce www.obeccierne.sk, alebo na
telefónnych číslach 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke www.klub-aha.sk. (Róbert Tatarka – predseda klubu,
kontakt: 0915 183 410 )
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spoločenská rubrika

Za obdobie apríl 2011 – jún 2011

Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

M ichal L egerský – Juliana Jašurková
Jaroslav L abaj – M onika K yzeková
Peter Fonš – A lena G uzm ová
Ján Jakubek – E m ília Stráňavová
M artin Chm úra – M iroslava Stráňavová
M ichal K riváček – Ivana K rom ková
Peter Jurga – Jana Pišteková
Ing. Juraj Ďurkáč – M ária M ikulová
M ilan G rochal – Jana L ašová

Zlatica Brandis, Andrej Časnocha,
Simona Vyrobíková, Karolína
Grochalová, Patrik Cerchlan,
Matej Štetiar, Tomáš Urbánek,
Tamara Krišicová, Veronika
Kubalíková, Sára Kubicová, Lenka
Krellová, Lucia Jašurková,
Vladimír Pučalík,
Marek Chovanec

Navždy nás opustili...
Katarína Klužáková, Agnesa Stašová, František Budoš,
Alojz Jašurek, Mária Štetiarová, Verona Cyprichová,
Jozef Stanko, Anton Čepec, Emília Staňová,
Jaroslav Vavracz, Michal Susedka, Agnesa Matysová,
Martin Stráňava
Oznam
Poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja,
ktoré sídli v Čadci, vzniklo na základe projektu „Komunikujeme“ a úspešne existuje už od roku 2008. Napriek tomu
mnohí občania o nás stále nevedia, a preto sa obraciame na
Vás o sprostredkovanie tejto informácie vašim občanom.
Naše poradenské centrum zabezpečuje prvostupňovú pomoc a bezplatné základné poradenstvo v oblasti právnej
(rodinné právo), psychologickej a samozrejme sociálnej.
Bezplatne poskytujeme informácie:
- o dostupných službách v rámci Žilinského samosprávneho kraja,
- o vhodných zariadeniach sociálnych služieb podľa potrieb či zdravotného postihnutia klientov,
- o organizáciách neziskového sektora,
- o nárokoch na sociálne dávky, kompenzačné pomôcky,
- pomoc pri spisovaní súdnych návrhov, žiadostí, odvolaní, úradných dokumentov,
- pomoc s vytváraním CV pri hľadaní zamestnania, motivačného listu,

- vyhľadávanie chránených dielní pre občanov s ŤZP
a možnosti zamestnať sa, v spolupráci s UPSVaR
v Čadci,
- sprostredkovanie bezplatného právneho poradenstva
na ŽSK,
- spolupracujeme s obcami v oblasti týkajúcich sa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
- monitorujeme problémy v regióne.
Hlavným cieľom práce Poradenského centra ŽSK v Čadci
je priblížiť sa k občanovi, pomôcť mu v jeho krízovej situácii a podporiť k prekonaniu sociálnej núdze, ktorú nemôže z objektívnych dôvodov zmierniť sám, ani s pomocou
svojej rodiny. Poskytujeme poradenstvo ako sprievodný
servis v prípade usmernenia a nakontaktovania na kompetentnú inštitúciu.
Kancelária Poradenského centra ŽSK sídli v budove ZpS
a DSS PARK, Hviezdoslavova 918, Čadca, na 1. poschodí
(park pri rieke Kysuca) pri Tatraklube, tel. 0918 996 846
www.poradenskecentrumzskca.estranky.sk
poradenskecentrumca@centrum.sk
Mgr. Fojtíková Elena, sociálna pracovníčka
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informačný kaleidoskop

Požičovňa šiat Michaela Vám ponúka:








svadobné šaty a doplnky, ušitie šiat na mieru, aj veľké veľkosti
spoločenské šaty na birmovky, stužkové, svadby ... s možnosťou predaja
šaty a obleky na 1. sv. prijímanie – máme aj veľké veľkosti
pánske obleky na birmovky, stužkové, svadby ... s možnosťou predaja
dámska spoločenská obuv
svadobné obrúčky, svadobné oznámenia
doplnky: korunky, venčeky, bižutéria, rukavice, peleríny, bolerá, ozdoby do vlasov, závoje ...

Nájdete nás na adrese Čierne 653, v blízkosti nového kostola.
Tel: 0908 552 658, Web: www.pozicovnasiat.eu
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok 10:00- 17:00 hod.
sobota 8:00 – 13:00 hod.
Iba u nás pri zapožičaní svadobných šiat zľava na obrúčky 10%.

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v septembri 2011.

