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Výstavba diaľnice D3 v úseku Svrčinovec - Skalité
Vážení občania!
Investor stavby Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Bratislava nám oznámil začatie stavebných prác na
stavbe: „Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité“.
Termín začatia stavebných prác: 25. 10. 2013.
Ukončenie stavebných prác: 23. 10. 2016.
Zhotoviteľ stavebných prác: „Združenie D3 Svrčinovec – Skalité“, zastúpené: Váhostav – SK, a. s.,
Hlinská 40, 011 18 Žilina, Doprastav, a. s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Strabag, s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava.
Dĺžka stavby je 12,150 km. Tunel „Svrčinovec“ –
dĺžka 464 m. Tunel „Poľana“ - dĺžka 906 m.
Na stavbe bude vybudovaných 23 mostných objektov, z toho 4 mosty v extrémnych výškach od 58
– 83 m.
Obec Čierne pred zahájením stavebných prác na
diaľnici D3 požadovala rekonštrukciu cesty 1/12
Svrčinovec - Skalité aspoň v tých úsekoch, kde sú
výrazné deformácie – zosuvy. Táto cesta je zároveň
významnou medzinárodnou spojnicou medzi krajským mestom Žilina a Poľskom. Na stabilizáciu
svahu zosuvných úsekov Slovenská správa ciest –
investičná výstavba a správa ciest Žilina (SSCIVSC
Žilina)
vypracovala
projektovú
dokumentáciu
a zároveň požiadala o vydanie stavebného povolenia. Už predtým dobrou spoluprácou obce
a SSCIVSC Žilina sa opravili mosty 002 v centre
obce a mosty 004 a 005 na Vyšnom konci. Všetky
boli v havarijnom stave. Stále veríme, že pred začatím prác na diaľnici D3 sa zrealizuje stabilizácia
cesty 1/12 v spomínaných zosuvných úsekoch.
A teraz k samotnej problematike dostavby diaľnice
D3. Diaľničné prepojenie Poľska a Slovenska sa
začalo budovať ešte v roku 1997 a malo byť hotové
už v roku 2004. Na Skalitom je hotových 3,5 km
cesty v polovičnom profile za cca 4,5 miliardy Sk.
Tento úsek sa doposiaľ nevyužíva, pretože končí
v poli. Medzitým investor stavby posúval termíny
dokončenia diaľnice D3, a to takmer až do súčasnosti, na koniec roka 2013. Jednotlivé obce, kde sa
táto diaľnica bude budovať, si s projektantmi diaľnice zadefinovali cesty, po ktorých sa bude dopravovať materiál na stavbu. Boli tu navrhnuté
a vyprojektované aj nové prístupové cesty – jedna
na začiatku obce a druhá obslužná komunikácia na
konci dediny. Tým by sa odbremenila doprava materiálu stredom dediny cez husto zastavené úseky
obce. Tieto rokovania prebiehali v roku 2005-2006.
V súčasnej dobe nám jednotlivé firmy, ktoré vyhrali
súťaž na túto stavbu, oznámili, že niektoré tieto
obslužné komunikácie nebudú realizovať, ale si navrhli nové. K podstatnej zmene toku materiálu na
stavbu dôjde, ak nebudú realizovať výstavbu obslužnej komunikácie za osadou U Fonšov (zjazd
z hlavnej
cesty
1/12
medzi
našou
obcou
a susedným Skalitým). Táto cesta bola navrhnutá

tak, aby výrazne nerušila život U Fonšov a ani
v priľahlej osade na Skalitom.
Diaľnicu D3 je potrebné dokončiť – pokiaľ možno
dodržať súčasné termíny na realizáciu stavby. Dostavbou diaľnice by Slovensko veľa získalo – Poľsko
je 40–miliónový trh, teda náš najväčší sused v EÚ.
Budovanie takto finančne náročných stavieb, akou
je diaľnica D3, vyžaduje politickú kontinuitu viacerých funkčných období. S tým však na Slovensku
ešte stále máme veľký problém. V minulosti už
padlo niekoľko reálnych termínov dokončenia D3.
Stavba diaľnice nebude jednoduchá ani pre občanov, ani pre obec, viacerí budú zasiahnutí touto
stavbou - nadmerným hlukom, prašnosťou, vibráciami. Je preto nutné urobiť pred začatím stavebných prác pasportizáciu všetkých ciest a objektov,
ktoré sú v blízkosti prístupových ciest, po ktorých
sa bude presúvať stavebný materiál. Budovanie
tejto diaľnice bude tiež technicky veľmi náročné aj
pre samotného investora stavby. Každá takáto veľká stavba je však aj príležitosťou pre našich ľudí sa
zamestnať, a to buď priamo na stavbe, alebo
v rôznych službách. Po dokončení tejto stavby sa
presunie medzinárodná doprava na túto diaľnicu,
zostane iba naša doprava, ktorá však stále rastie.
Jednoducho súčasnosť – to sú autá, autá a rýchle
životné tempo. Pýtame sa často: „Kedy a kde to
všetko skončí?“ Odpoveď si môže dať každý sám.
Mnohí ľudia túto situáciu nezvládajú. Sú to bez rozdielu starí i mladí, u ktorých nastávajú psychické
problémy, duševné poruchy. Na samosprávach to
cítime
v podobe
rôznych
druhov
sťažností,
z ktorých sa veľká väčšina nezakladá na pravde.
V súvislosti s dostavbou diaľnice D3 kladieme veľký
dôraz na to, aby sa plnili všetky dohody, ktoré tu
urobili samosprávy v rokoch 2005 - 2006 s investorom stavby – NDS Bratislava, a. s. Už vtedy sa
viackrát za účasti občanov konzultovali a následne
navrhovali prístupové cesty na budovanie telesa
diaľnice, ktoré sa premietli do vydania stavebného
povolenia na túto stavbu. Preto budeme trvať na
tom, aby sa dohody nemenili v zásadných bodoch.
V súčasnej dobe zažívame najmenej dva dni
v týždni dopravný kolaps na ceste 1/11 Svrčinovec
- Čadca, a to ešte nezačala stavba diaľnice. Cesta
Svrčinovec - Čadca patrí medzi dva najviac zaťažené koridory na celom Slovensku. Sťaženie dopravnej situácie nám skomplikovalo aj vybudovanie
veľkého obchodného komplexu v Čadci, ktorý bol
uvedený do prevádzky pred samotnou realizáciou
stavby Čadca Bukov - Svrčinovec. Iná by bola situácia už po jej realizácii.
Takéto veľké obchodné strediská sa nebudujú
v centre mesta, pri dôležitých dopravných koridoroch, ktoré sú enormne zaťažené dopravou, pretože
spôsobujú ďalší negatívny vplyv na plynulosť cestnej premávky. Západná Európa túto chybu urobila
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pred 30-timi rokmi a na Slovensku ju z veľkej časti
opakujeme.
Pomoc pre zlepšenie dopravnej situácie v úseku
Svrčinovec - Čadca nám prisľúbil pri rokovaní so
starostami mikroregiónu Kysucký triangel viceprezident policajného zboru SR JUDr. Ľubomír Ábel
a riaditeľ odboru poriadkovej polície Policajného
zboru SR JUDr. Jozef Olekszy, PhD.
Taktiež sme zvolali rokovanie s vedením Policajného zboru v Čadci, primátorom mesta Čadce
a investorom stavby diaľnice D3 NDS Bratislava,
a.s. Situácia je natoľko vážna, že ľudia nestíhajú
prísť načas do zamestnania či škôl. Okrem posilnenia vlakovej dopravy Čadca - Skalité je nutné hľadať aj iné riešenia, napríklad obmedzenie kamióno-
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vej dopravy, prípadne jej dočasné presmerovanie
na iné koridory SR.
Vážení občania, realizácia veľkých stavieb si vyžaduje dobrú koordináciu, plnenie všetkých dohôd
a informovanosť. Vedenie zúčastnených obcí bude
neustále v kontakte s jednotlivými firmami investora a o všetkom dianí vás budeme informovať. Čaká
nás všetkých pri realizácii tejto stavby zaujímavé,
ale tvrdé obdobie. Bude treba z každej strany veľa
tolerancie, ústretovosti, nadhľadu a pokoja. Vianoce
sú obdobím pokoja.
Vážení občania, prajem Vám požehnané vianočné sviatky a naplnenie všetkých Vašich
želaní v roku 2014!
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 5. novembra 2013 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čiernom. Po prejednaní bodov programu
poslanci schválili tieto uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1.
2.
3.
4.

Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
Informáciu starostu obce o rozvojovom programe obce.
Informácie o založení občianskeho združenia - Miestna akčná skupina.
Vzdanie sa p. Stanislava Vyšlana, bytom Čierne 459 členstva v komisii výstavby, územného plánu
a dopravy. Posledným dňom výkonu funkcie člena komisie je deň 5. 11. 2013.

II. s c h v a ľ u j e:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vyšlan, Ing. Peter Moják, Mgr. Peter Najdek.
Úpravu rozpočtu Obce Čierne č. 3/2013 so zmenou. (viď príloha uznesenia č. 1)
Názov územia - námestia pri farskom kostole: „Námestie svätého Ignáca“.
Úpravu poplatkov za TKO do všeobecne záväzného nariadenia pre rok 2014, a to:
základná sadzba :
0,0508 € x 365 dní = 18,54 €
14%-ná úľava pre triediacich občanov: 0,0437 € x 365 dní = 15,95 €
Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2013. (viď príloha uznesenia č.
2)
Vstup obce Čierne do Organizácie cestovného ruchu Kysuce so vstupným poplatkom 500,- €.
Prevod správy majetku obce „Rekonštrukcia sociálnych zariadení Základná škola s MŠ Čierne-Vyšný koniec“ v sume 9.772,66 € do správy Základnej školy s MŠ Čierne-Vyšný koniec.
Vstup a zaradenie obce Čierne do verejno–súkromného partnerstva Občianskeho združenia Krajšie Kysuce
MAS so sídlom M. R. Štefánika 2477, 022 01 Čadca počas rokov 2013 – 2020, spolupracovať na príprave
a implementácii stratégie rozvoja územia Občianskeho združenia Krajšie Kysuce MAS alebo iných programov založených na princípoch prístupu LEADER počas rokov 2013 – 2020 v zmysle práv a povinností členov Občianskeho združenia, ktoré sú upravené stanovami Občianskeho združenia.
Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 141 na poschodí za účelom prevádzkovania kozmetických
a kaderníckych služieb Lenke Stráňavovej, Čierne č. 1031 a Magdaléne Belešovej, Čierne 169 s termínom
od 1. 1. 2014.
Odkúpenie pozemku KNC 4576/15 trvalý trávny porast o výmere 820 m2 od Petra Pavelku a Stanislavy Pavelkovej, obaja bytom Mierová 2123/11 Čadca za cenu 15,- €/1m2 na základe dohodnutých podmienok u-
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vedených v kúpnej zmluve č. 6/2010 zo dňa 1. 7. 2010. Poplatky za prevod nehnuteľnosti si uhradí v plnej
výške žiadateľ.
III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Žiadosť p. Boženy Ramšákovej, Skalité č. 645 o prenájom Domu smútku za účelom poskytovania kompletných služieb spojených s pohrebnou službou a pochovávaním.
IV. o d k l a d á:
1. Návrhy na udelenie cien na rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4, písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 1/2013
o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15
rokov veku s trvalým pobytom na území obce Čierne.

Dňa 10. novembra 2013 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva v Čiernom. Po prejednaní bodov programu poslanci schválili tieto uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. s c h v a ľ u j e:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Moják, Zdeněk Martaus, Dana Benková.
2. Odkúpenie budovy č. p. 961 sklad umelých hnojív za cenu 5.008,48 €. Cena bola stanovená posudkom
Ing. Bartolomeja Turociho č. 24/2013 zo dňa 9. 5. 2013.
3. Úpravu rozpočtu Obce Čierne č. 4/2013 nasledovne:
Kapitálové výdavky: zvýšenie o 5.010,- € (kúpa budovy PD Čierne pri železničnej stanici)
Bežné príjmy:
zvýšenie - daň z nehnuteľnosti o 2.610,- €
zvýšenie - správne poplatky o 600,- €
Bežné výdavky:
zníženie - mikroregionálna a medzinárodná spolupráca o 500,- €
zníženie - projekty o 1.000,- €
zníženie - ceny obce o 300,- €
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Daň z nehnuteľnosti
Daňovníkom dane z nehnuteľností sa stávate:
-

-

-

povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností na základe kúpnej, darovacej zmluvy),
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o dedení
nehnuteľnosti,
nadobudnutím nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo po schválení príklepu súdom,
vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva
manželov,
právoplatným stavebným povolením,
právoplatným rozhodnutím o povolení zmeny
stavby pred dokončením,
právoplatným kolaudačným rozhodnutím,

-

oznámením o ukončení výstavby drobnej stavby,
právoplatným povolením zmeny užívania stavby,
zmeny užívania bytu alebo časti bytu,
podpísaním nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
podpísaním dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností,
zmenou druhu pôdy v katastri nehnuteľností,
zmenou výmery nehnuteľnosti, rozdelením parcely
a iné.

Nové tlačivá
Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani
z nehnuteľností, vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky
tlačiva uvediete, či podávate:
- riadne daňové priznanie,
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čiastkové priznanie,
čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti,
opravné priznanie alebo
dodatočné priznanie.

Čiastkové, opravné a dodatočné priznanie
Čiastkové priznanie budú podávať do 31. januára po prvýkrát tí vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastali zmeny
oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu. To znamená, že v predchádzajúcich rokoch síce už podali riadne
priznanie k dani z nehnuteľností, ale v minulom roku niektorú z nehnuteľností zdedili, prijali darom, darovali, kúpili, predali, skolaudovali novú stavbu, prístavbu alebo nadstavbu, alebo sa zmenil druh pozemku či jeho výmera. Pri
nadobudnutí nehnuteľnosti sa uvedie v čiastkovom priznaní iba novonadobudnutá nehnuteľnosť, alebo iba zmena vo
výmere pozemku. Ak už nebudete vlastníkom tej-ktorej
nehnuteľnosti, tak v tlačive priznania zaškrtnete v záhlaví,
že ide o čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
ku konkrétnej nehnuteľnosti, ktorú zapíšete do tlačiva.
V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tak už nemusíte
opätovne uvádzať v priznaní všetky nehnuteľnosti, ktoré
naďalej vlastníte. Opravné daňové priznanie prijíma
správca dane len do 31. januára. Môžete tak urobiť vtedy,
ak ste sa v priznaní pomýlili, nesprávne alebo neúplne
vyplnili údaje. Ak na chyby a nedostatky prídete po tomto
termíne, môžete podať už len dodatočné daňové priznanie.
Najneskôr však do štyroch rokov od konca roka, v ktorom
vznikla povinnosť podať priznanie. Aj v prípade, ak vám
správca dane vyrubil vyššiu alebo nižšiu daň.
Daňová povinnosť zaniká:
-

-

povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností na základe predajnej, darovacej
zmluvy,
vydražením nehnuteľnosti,
zrušením bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
zmenou výmery nehnuteľnosti,
povolením zmeny užívania stavby, bytu alebo časti
bytu,
zrušením nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
zrušením dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
zbúraním alebo odstránením stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Sadzby dane
Sadzby dane z nehnuteľností si určujú mestá a obce vo
všeobecne záväzných nariadeniach (VZN). Nárok na zníženie dane si musí daňovník uplatniť priamo v daňovom
priznaní / doložením preukazu ZŤP, ZŤPs, potvrdenia, že
daňovník je v hmotnej núdzi/. Ak na nehnuteľnosť pripadá
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viacero druhov oslobodení a zliav, využiť a vybrať si možno len jednu z nich, a to tú najvýhodnejšiu.
Platenie dane
Daň z nehnuteľností začne obec inkasovať od marca 2014,
pričom daň zaplatíte až po doručení platobného výmeru,
ktorý vám obec vydá pri platení dane, prípadne zašle poštou. Len vyrubená daň je splatná. Výmery môže obec zasielať v priebehu celého zdaňovacieho obdobia. Potom
máte 15 dní na úhradu dane. Výmer nemusíte dostať, ak
ste boli oslobodení od dane, alebo výška dane neprekročila
3 eurá . Ak u vás nenastali zmeny a nemuseli ste podávať
priznanie, výmer dostanete automaticky podľa predchádzajúceho priznania. Daň z nehnuteľností môžete platiť naraz
alebo postupne podľa splátkového kalendára, ktorý vám
určí správca dane. Zaplatiť môžete priamo v pokladni úradu v hotovosti (do sumy 300 eur), bezhotovostným prevodom (POS-terminál) alebo bankovým prevodom i poštovou
poukážkou.
Oznamovacia povinnosť
Od roku 2013 sa už oznamovacia povinnosť ruší. Namiesto
toho bude treba podať pri nadobudnutí prvej nehnuteľnosti
riadne daňové priznanie, pri ďalších nehnuteľnostiach
a zmenách či zániku vlastníctva už len čiastkové daňové
priznanie.
Čo sa zdaňuje
Predmetom dane z nehnuteľností sú naďalej pozemky,
stavby, byty a nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú na
území Slovenska.
Daň z pozemkov
Predmetom dane z pozemkov od roku 2013 je 5 nových
kategórií, ktoré vznikli z predchádzajúcich 8 kategórií, a
to:
- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé
trávne porasty,
- záhrady,
- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
- stavebné pozemky.
Do daňového priznania musíte uviesť číslo parcely, názov
katastrálneho územia, druh pozemku a výmeru pozemku (v
m2) a jeho využitie. Pri zastavanej ploche a nádvorí uveďte výmeru pozemku po odpočítaní výmery skutočne zastavanej plochy stavbami, ktoré podliehajú dani zo stavieb a
dani z bytov. Daňou z pozemku sa zdaňujú aj tie časti
plôch a nádvorí, ktoré síce sú zastavané stavbami, ale nemajú podlažie a nie sú predmetom dane zo stavieb.
V priznaní zaškrtnite, či ste vlastníkom, spoluvlastníkom,
správcom alebo nájomcom pozemku. Pozemok zaraďte do
konkrétnej daňovej kategórie podľa zápisu v liste vlastníc-
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tva. Ak ste nadobudli pozemok počas roka vydražením,
vyplňte aj dátum vzniku daňovej povinnosti. Dátum zániku
daňovej povinnosti vypĺňate iba vtedy, ak podávate čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Za stavebný
pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v
stavebnom povolení. Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku (bez porastov) určená vynásobením výmery
pozemkov (v m2) a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej
v prílohe zákona. Ročná sadzba dane z pozemkov je stanovená vo VZN č. 1/2012 v členení podľa druhu pozemkov a
katastrálnych území. Daňová povinnosť sa určí potom ako
súčin základu dane a sadzby dane.
Daň z pozemku = (výmer pozemku v m2 x hodnota pôdy
podľa prílohy č. 1 zákona) x sadzba dane podľa VZN.
Daň zo stavieb
Daň zo stavieb platí vlastník, správca, nájomca alebo skutočný užívateľ týchto stavieb na území Slovenska:
- stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky,
stavby pre vodné hospodárstvo na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
- stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
- samostatne stojace garáže mimo bytových domov,
- priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike,
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,
- ostatné stavby.
Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov,
daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa
výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa
ale môžu dohodnúť, že ich bude zastupovať iba jeden z
nich. Daň musia zaplatiť aj vtedy, ak sa stavba prestane
používať. V daňovom priznaní sa vyplní výmera zastavanej plochy v m2, počet nadzemných i podzemných podlaží
(okrem 1. nadzemného podlažia, ďalšie podlažia sa počítajú od 2. nadzemného podlažia), katastrálne územie, parcelu
a právny vzťah ku stavbe.
Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno
alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží
a sú spojené so zemou pevným základom.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy
v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na
úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, nezapočítava sa do nej prečnievajúca časť strešnej konštrukcie
stavby.
Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne

bude vás zaujímať...
sadzby dane, základ dane sa prepočíta podľa pomeru podlahovej plochy využívanej na jednotlivý účel využitia k
celkovej podlahovej ploche stavby. Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo
stavieb.
Daň zo stavieb = (výmera zastavanej plochy v m2) x sadzby dane podľa VZN.
Viacpodlažná stavba = (výmera zastavanej plochy v m2) x
sadzby dane podľa VZN) + (počet podlaží x príplatok).
Daň z bytov
Daň z bytov platí vlastník alebo správca bytu alebo nebytového priestoru. Byty a nebytové priestory v bytovom
dome sa zdaňujú daňou z bytu iba vtedy, ak bol aspoň
jeden byt alebo nebytový priestor v ňom odkúpený do
vlastníctva
fyzickej
alebo
právnickej
osoby. Ak
sa tak nestalo, bytový dom
sa
zdaní
daňou zo
stavieb.
Dôležité údaje pre vyplnenie daňového priznania: podlahová plocha bytu a nebytového priestoru (napr. garáž),
súpisné číslo domu a číslo vchodu a bytu. Nebytovým
priestorom v bytovom dome sa rozumie miestnosť alebo
súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu
určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom
nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu. Základom dane je výmera podlahovej
plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2, do výmery
nepatrí plocha spoločných priestorov v dome, lodžie alebo
balkóna.
Ročná sadzba dane je stanovená vo VZN obce. Daň z bytu
= základ dane x sadzba dane.
Daň z bytu = podlahová plocha v m2 x sadzba dane.
Pozor, ak budete v roku 2014 využívať byt alebo časť
bytu v bytovom dome na iný účel ako na bývanie, tak ho
v priznaní uvediete ako nebytový priestor a podľa toho sa
aj zdaní.
Sankcie
Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k
dani za psa či k dani za nevýherné hracie prístroje
v riadnom termíne, ani po výzve, alebo až po riadnom termíne, potom obec uloží daňovníkovi pokutu.
Obec vyrubí úrok z omeškania v zmysle § 156 zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní, ak daňovník nezaplatí daň
v ustanovenej lehote alebo výške určenej v rozhodnutí .

Marta Jašurková
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Nájomné byty v obci Čierne
Naša obec má tri objekty, v ktorých je 46 nájomných bytov. Sú to objekty:
- U Širanca – 11 bytov, z toho tri jednoizbové, sedem trojizbových a jeden bezbariérový byt,
- MŠ Ústredie – 19 bytov, z toho šesť jednoizbových bytov, desať dvojizbových a tri trojizbové byty,
- Vyšný koniec – 16 bytov, z toho dva byty jednoizbové, sedem dvojizbových, šesť trojizbových a jeden bezbariérový byt.
Žiadosť o nájomný byt sa podáva na ObÚ na podateľni, alebo priamo na bytovom oddelení (Bc. Benčíková). Kontrolu
súladu s platnou legislatívou uskutoční obec Čierne. Každú
žiadosť prerokuje Komisia obchodu, služieb, cestovného
ruchu a bytová v súlade s podmienkami určenými
v Dodatku č. 1 a VZN 3/2011 vyberie uchádzačov, ktorým
navrhne vydať súhlas na uzavretie nájomnej zmluvy. Následne Obecná rada alebo Obecné zastupiteľstvo odporúčanú žiadosť schváli alebo zamietne.
V našej obci sú v súčasnej dobe všetky nájomné byty obsadené. K dátumu 30.11. 2013 je evidovaných 34 žiadostí
o nájomný byt. Z toho 15 žiadostí je od občanov našej
obce – čiže s trvalým pobytom v obci Čierne.
Obci bol na výstavbu týchto bytov poskytnutý úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania. Tento úver bude obec
splácať po dobu 30 rokov od jeho nadobudnutia . Byty sú
viazané podmienkou, že v ich interiéroch sa nesmú vykonávať žiadne väčšie zásahy, t. j. murárske práce.
Všetci nájomcovia sa musia podieľať na upratovacích prácach spoločných priestorov budovy aj jej okolia a sú povinní
tento majetok chrániť.
Bc. Mária Benčíková

UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov, aby počas zimnej údržby ciest a chodníkov neparkovali a neodstavovali autá a iné
prekážky na tie komunikácie, ktoré udržiavame.
Taktiež žiadame občanov, aby zo svojich pozemkov neodhadzovali sneh na obecné chodníky, ktoré potom nie
je možné udržiavať v použiteľnom stave.
Za pochopenie ďakujeme.
Jozef Čarnecký, vedúci Príspevkovej organizácie TES Čierne

Výzva na ochranu bezpečnostných značiek
Vyzývame mládež, aby nepoškodzovala bezpečnostné značky, ktoré sú umiestnené na krajnici (okraji) cesty III/01156 – cesta stredom dediny. Výrazne, najmä v zimnom období zlepšujú bezpečnosť
tým, že vyznačujú krajnicu cesty. Táto cesta patrí pod správu VÚC Žilinského samosprávneho kraja
a bezpečnostné značky osadili jej pracovníci.
V minulom roku došlo k ich poškodzovaniu našou mládežou. V prípade, že sa tento akt zopakuje,
dáme toto poškodzovanie vyšetriť políciou.
Preto prosíme všetkých občanov a hlavne mládež, aby tieto značky nijakým spôsobom nepoškodzovali a ani nevytrhávali, pretože slúžia pre bezpečnosť nás všetkých, ale i mnohých iných ľudí, ktorí
navštívia našu obec či už počas vianočných sviatkov alebo počas celého zimného obdobia.
Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva
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Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja v obci Čierne
konaných dňa 9.11.2013
okrsok 1

okrsok 2

okrsok 3

Celkom

1171

1144

1122

3437

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:

271

225

242

738

Počet odovzdaných obálok:

271

225

242

738

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:

267

222

239

728

Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby predsedu:

257

225

233

715

Počet oprávnených osôb vo volebnom
okrsku zapísaných do zoznamu voličov:

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku – kandidáti z obce Čierne:
8.

Pavol Gomola, Ing., 58 r., starosta
(KDH, MOST-HÍD, SaS, SDKÚ-DS)

174

170

165

509

32

25

7

64

23. František Kužma, Ing., 57 r., riaditeľ
spoločnosti (KDH, MOST-HÍD, SaS,
SDKÚ-DS)

124

89

79

292

35. Marta Priečková, 42., doručovateľka
(NOVÝ PARLAMENT)

18

29

40

87

14. Jana Janečková, 45 r., agropodnikateľka
(AGRÁRNA STRANA VIDIEKA)

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedu podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Juraj Blanár, Ing., 47 r., predseda
Žilinského samosprávneho kraja
(SMER – SD, SNS, SZ)

203

187

192

582

38

22

20

80

3. Ivan Pavlisko, Mgr., 67 r., umelec
a pedagóg (ĽS Naše Slovensko)

3

0

5

8

4. Juraj Pavlovič, Ing., 64 r., súkromný
podnikateľ (KSS)

0

3

4

7

13

13

12

38

2. Miroslav Mikolášik, MUDr., 61 r.,
europoslanec - lekár
(KDH, MOST-HÍD, SaS, SDKÚ-DS)

5. Igor Ryban, 48 r., riaditeľ
nezávislý kandidát
Percentuálna účasť v obci Čierne 21,47 %

Pohrebná služba Skalité - Čierne, oznamuje občanom, že prevádzka v Čiernom je presťahovaná o poschodie nižšie v Dome služieb (v bývalej predajni Obuv). Služby sú poskytované v pracovných dňoch od
07.30 - 15.30. V soboty, nedele, sviatky a po pracovnej dobe je k dispozícii stála služba na tel. č.
0907137497, 0918082727, 0918271278.
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Vo svätyni srdca
Predpokladám, že nasledujúci text čítate počas vianočných sviatkov, od ktorých si človek sľubuje aspoň
na pár chvíľ trochu krásy, pokoja a rodinnej pohody. Nechcem vám brať ilúzie, ale sebaklam škodí. Buď mám
pokoj v srdci, alebo ho nemám. Namýšľať si opak je klamstvo.
Preto mi prichádza na um myšlienka, ktorú som nedávno počul, prijal a uvedomil si dosť podstatnú vec:
Už viem, kedy bude koniec sveta!!! Viem, vyznievam tu ako náboženský fanatik alebo fundamentalista - hlavne
hovoriť o takejto téme počas sviatkov pokoja a radosti - ale posúďte sami:
Počas celých stáročí žil židovský Bohom povolaný a vyvolený národ v očakávaní príchodu Mesiáša - ktorý
sa narodí židovskej dievčine, zachráni Izrael a nastolí vládu Boha na zemi. To všetko veríme a vyznávame my kresťania, hlavne počas dnešných sviatkov. V Jánovom evanjeliu sa však dočítame smutné konštatovanie: "Prišiel do svojho vlastného a vlastní Ho neprijali" (Jn 1, 11). Čiže židovský národ v Ňom nespoznal svojho Boha a
neobrátil sa na Neho a nezačal Ho milovať z celého srdca, duše, mysle a sily... (porov. Dt 6, 5).
Na druhej strane my - kresťania, sme boli povolaní tým istým Bohom Izraela, aby sme ako Jeho nový
národ naplnený a vedený Božím Duchom, bez ktorého by sme neboli Jeho synmi a dcérami, neustále vzdychali
a zvíjali sa ako v pôrodných bolestiach (Rim 8, 22) a všetci volali na Ježiša: "„Príď!“ Aj ten, čo počúva, nech
volá: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. ... Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu!“" (Zjv 22, 17.21). Toto je záver poslednej knihy
Biblie a stály odkaz pre nás - za každých okolností tak v láske túžiť a volať po Kristovi, ako nevesta po svojom
Ženíchovi. A čo robíme my? Niekedy sa mi zdá, že sme si pomýlili túžbu po Ženíchovi s budovaním pozemských
istôt, že sme ako hlúpe panny odišli niekde na nákupy (Mt 25, 1 - 13).
Alebo...: Máme vôbec túžbu po Ňom? A toto je odpoveď na otázku, kedy bude koniec sveta: Ak my
kresťania všetci - VŠETCI zjednotení a spoločne budeme volať ako nevesta po našom milovanom Ženíchovi:
"Príď, Pane Ježišu!" a nebudeme mať strach, či nás má rád, čo bude po smrti, či nás za niečo potrestá, ale budeme si v láske istí, že bez neho už viac nevydržíme tú spaľujúcu túžbu po naplnení našich nádob až po okraj
(porov. Jn 2, 7) a keď nás takto bude vidieť aj ešte stále vyvolený a milovaný židovský národ a preto sa konečne obráti na Krista ako svojho Božieho Mesiáša, tak vtedy príde, pretože si už viac nemôže dovoliť neúspech, ale
naopak: Ako nesmierne trpezlivý vyčkáva na čas, keď sa splní veta: Prišiel do svojho vlastného a vlastní Ho
prijali...
Budú preto tieto Vianoce iba každoročnou opakovanou tradíciou, ktorá tu teraz je a zajtra je po nej?
Alebo si konečne očistím svoje vnútorné túžby po skutočnom živote v plnosti a aspoň potichu zakričím na lásku
mocnejšiu ako smrť a ktorú ani veľké vody neuhasia, ani rieky ju neodplavia (porov. Veľ 8, 6): Príď, Pane Ježišu! Maranatha, príď!?
Prajem vám všetkým nie šťastné a veselé, alebo veľa zdravia a úspechov v Novom roku – to si želajú aj
ľudia, ktorí nepoznajú nášho Boha, ale ja vám zo srdca želám objaviť obrovskú radosť z toho, že sme milovaní
Bohom bez akýchkoľvek podmienok, námah a starostí.

Bohoslužby počas vianočných sviatkov 2013:
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Ut
St

24/12
25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
31/12
1/1

15,00 Zágrunie
7,20 Farský
7,20 Farský
17,30 Farský
15,00 Zágrunie
7,20 Farský
15,00 Zágrunie
7,20 Farský

22,00 Vyšný koniec 24,00 Farský
8,45 Farský
10,15 Vyšný
8,45 Farský
10,15 Vyšný + 1. sv. prijímanie

8,45 Farský
17,00 Farský
8,45 Farský

10,15 Vyšný
10,15 Vyšný
vdp. Radovan Petrek, správca farnosti

Snažím sa nezavadzať Ježišovi
Každú nedeľu sa nám prihovára spoza kazateľnice. Svojim
príchodom do našej obce spôsobil medzi farníkmi nemalý
rozruch, taký vietor, aký zavial s ním, tu ešte nedul. Jeho
cesta Kristovho nasledovníka nebola ľahká a priamočiara.
Mala veľa zákrut a úskalí, ktoré musí prekonávať dodnes. Je
na Čiernom už viac ako rok, mnohí však o ňom vedia len
máločo. Role sme si vymenili a pre zmenu sme vyspovedali
my jeho. Čierňanský pán farár, ThLic. Radovan Petrek.

Čo vás primälo stať sa kňazom, vykročiť po duchovnej
ceste?
Ako sa hovorí, Božie volanie. Čiže Ježiš sám. Ale ja som ten
hlas musel rozpoznať, že to hovorí Ježiš, že to hovorí mne
a že ma vedie ku kňazstvu. Moja cesta však ani potom nebola
jednoduchá.
Začalo to vo štvrtom ročníku na strednej škole, keď som sa
začal veľmi silno modliť. Pravidelne som prosil Ježiša, aby
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mi ukázal, čo chce Boh zo mňa mať, aké má so mnou plány.
Chcel som byť učiteľom, lekárom či vedcom, gymnázium
i dovtedajšie zážitky ma na to predurčovali. V jedno ráno,
pamätám si to presne, bolo to 1.1 1995, som sa však zobudil
a vedel som. Vedel som, že mám ísť do seminára do Nitry.
Mal som však len matnú predstavu o tom, čo to vlastne je, tak
som sa začal pýtať kňazov, čo všetko to so sebou nesie. Po
škole som sa prihlásil do seminára, zobrali ma, Pán Boh ma
viedol. Potom však prišla obrovská kríza, množstvo otázok,
prečo táto Cirkev, prečo kňazstvo, prečo celibát atď. Vtedy sa
to začalo lámať. Zo seminára som odišiel, priatelia ma však
presvedčili, aby som sa vrátil. Keď som stál pred kňazskou
vysviackou, prišla druhá kríza. Kardinálovi Korcovi som
vtedy povedal, že neviem, nechcem, nemám istotu. Necítil
som sa na to pripravený. Tí, ktorí už mali vysviacku za sebou
mi hovorili, že nemali v srdci absolútne žiaden nepokoj. Ja
som ho tam mal. Akýsi hlas vo vnútri mi vravel stoj, ešte nie,
ešte nechoď. Bol som nepokojný a potreboval som sa z toho
dostať. Odložil som si vysviacku, boli mnohí, ktorí sa za mňa
modlili a ja som prežil akúsi vnútornú zmenu. Dva týždne po
páde Dvojičiek som sa po vykričanej noci zobudil s otázkou
od Ježiša: Tak čo? Chceš ísť za mnou v kňazstve alebo inou
cestou? Je to jedno, čo si vyberieš, pretože tam aj tam ma
môžeš nasledovať. Vtedy som si už s istotou v srdci vybral.
A tak som kňaz.
V roku 2002 ste boli vysvätený za kňaza. Aké zástavky ste
prešli na svojej ceste ,až kým ste sa dostali na Čierne?
Začínal som ako diakon, neskôr kaplán v Nitre na Klokočine.
V nasledujúcom roku ma biskup poslal ako zástup za chorého
kňaza do Pruského. Pre nás kňazov je prvé pôsobisko ako
prvá láska. Do Pruského sa vtedy chodilo len za trest či na
prevýchovu, bola to jedna z najtvrdších kaplánok. A ja som
tam prežil jedno z najkrajších období. Pruské považujem za
svoju prvú lásku. Potom som sa vrátil opäť do Nitry – Klokočiny. Po tamojších dvoch rokoch, ma v roku 2005 oslovil
vtedajší žilinský dekan Laco Stromček, ktorý práve založil
katolícke gymnázium a hľadal kaplána, ktorý by sa staral
o jeho chod a študentov. Povedal som mu áno a odvtedy som
v Žilinskej diecéze.
Štyri roky som ťahal gymnázium a susednú základnú školu.
Keď prišiel biskup, musel som sa odsťahovať a každý deň
som dochádzal z Rajeckých Teplíc. Po tých štyroch rokoch
som sa cítil skutočne vyčerpaný a vtedy prišla ponuka ísť
študovať do Ríma. Odišiel som, úspešne vyštudoval a keď
som sa vrátil, šiel som ako kaplán na Skalité. Po pol roku ma
biskup poslal ako farára tu, na Čierne.
Na Čiernom ste už viac ako rok. Aký je váš doterajší dojem z našej, dnes už aj vašej, farnosti?
Je to iné ako byť kaplánom. Ako kňaz mám samostatnosť
v rozhodovaní, to je pre mňa veľmi dôležité. Mám viac možností rozhodovať samostatne. Už nie som mladý snúbenec,
ale ženáč s vlastnými deťmi. A to je tá druhá stránka. Vstúpil
som do takmer dvestoročnej farnosti, do farnosti, ktorá je
klasická, kysucká, dedinská a toto je pre mňa dosť nové. Aj
oproti Skalitému je to iné. Ako píše svätý Pavol, ja ešte stále
rodím. Najmä seba, ale aj čo sa týka mojich duchovných detí.
Z farára sa stávam Kristovým kaplánom. Stále viac si uvedo-
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mujem, že na veľa vecí nemám ako človek. Musím ich nechať
na Ježiša a nesmiem mu zavadzať.
Sú ľudia v tejto doline niečím iní, špecifickí?
Sú. Nedávno som sa rozprával s bývalými spolužiakmi, jeden
pôsobí v českých Sudetoch, druhý pri maďarských hraniciach. Všetci traja sme rozprávali o tej istej veci, ale úplne
odlišným spôsobom. Sú rozdiely v postavení ľudí k viere,
všade je to iné. Ja som pravdepodobne zostal v tom najlepšom, aj keď tvrdom prostredí. Tu ešte ľudia chodia do kostola, majú prirodzenú zbožnosť, ale niekedy chýbajú čisto kresťanské základy, korene viery. Kde nie je viera, tam je povera.
S tým sa tu stretávam veľmi často. V maďarských oblastiach
však do kostola pomaly už ani nechodia, na Sudetoch ani
nehovorím. Ale tí, ktorí chodia, majú hlboké korene viery. Ja
pracujem s masou, ale hľadám v ľuďoch skutočnú studnicu
viery, vzťah ku Kristovi.
Mnohí farníci mali spočiatku problém zvyknúť si na zmeny, ktoré ste zaviedli, napríklad termíny sv. omší. Prečo
tie zmeny?
Pretože boli systematicky potrebné. V minulosti tu býval
kaplán, teraz som tu na to sám a keď ma tu biskup dával,
povedal, že bude stáť za mnou, ak sa bude redukovať počet
omší a podobne. Myslím si však, že ľudia to prijali.
V skalitskej doline momentálne pôsobia kňazi, ktorí sa
líšia od svojich predchodcov. Prišla zmena, celkovo to
teraz pôsobí viac otvorenejšie, smerom k ľuďom. Prichádza nová generácia kňazov, ktorá má iné zmýšľanie ako
tá predošlá?
V to dúfam. Nemôžem síce porovnávať, nežil som tu
s predchodcami, ale tiež sa stretávam s týmto názorom. Každý
kňaz je svojský, tak ako je každý človek iný. V konaní každého kňaza sa však veľmi silno odráža jeho vzťah ku Kristovi. Ako to on prežíva, tak to učí aj druhých ľudí. Ja som
s Ježišom priateľ a to by som chcel odovzdávať aj ľuďom.
Priatelia si dôverujú, majú aj iných ľudí radi, priatelia vytvárajú rodinu.
Práca s ľuďmi je náročná a vyčerpávajúca. Ako si dobíjate energiu?
Zmenou ľudí a prostredia. Idem za priateľmi či rodinou, niekam inde ako tu. Niekto odpočíva úplne inak, ja som sa za tie
roky naučil takto. V Ríme, keď už bolo veľmi zle, som sadol
do auta a šiel som pozorovať pristávanie lietadiel. Alebo sa
modliť k moru, vykričať sa do hukotu vĺn. Tieto dve veci boli
pre mňa veľmi podstatné. Sto metrov nado mnou lietadlo,
nádhera. Alebo som kričal na Boha, v tých vlnách sa to však
strácalo, ich hukot bol väčší. Vždy, na druhý alebo tretí deň,
bola tá modlitba vypočutá.
Prišli vo Vašom živote chvíle, kedy ste zapochybovali
o tom, že Boh existuje?
Áno aj nie. Keď sa lámali moje predstavy o Bohu, tak áno.
Našťastie sa zlomili. Lebo taký Pán Boh, ktorý nosí deťom na
Vianoce darčeky, to som musel zlomiť veľmi skoro. Istý psychologický obraz Boha, ktorý si človek vplyvom mnohých
vecí či okolia vytvára celý život, som takisto musel zlomiť.
Ale myslím, že cez črepiny, ktoré tam boli, som videl svetlo,
stále za ním kráčam a chcem vidieť toho Ježišovho Boha.
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Tohto Boha ešte stále hľadám, Boha podľa Ježiša. Dobrý
tatinko, ktorý netrestá, vždy a za každých okolností ma miluje.
Takže áno, lámala sa moja predstava Boha, často som o nej
pochyboval. Takisto i o sebe, o všetkom. Boli depresívne
chvíle, práve počas tých tmavých nocí som však objavil jeho
dobrú tvár.
Nie je život kňaza občas osamelý? Predsa len, večer sa
vraciate na prázdnu faru...
Je aj nie je. Večerná samota je zlá. Cez deň je človek vonku,
s ľuďmi, ale večer je to ťažké. Človek to buď prijme alebo
neprijme. Ja sám na tom ešte stále pracujem. Chodím medzi
ľudí, občas zájdem za kňazmi na Skalité, spoločne chodíme
za poľovníkmi, sedíme, rozprávame sa. Snažím sa s tým čosi
robiť. Keď už som však skutočne unavený, som rád, že som
večer sám. Preto som aj pribral, pretože večer neobjímam
manželku, ale chladničku.
Predpokladám, že sledujete dianie v Cirkvi. Čo hovoríte
na konanie pápeža Františka?
Františkovi ako rímskemu biskupovi a môjmu pápežovi veľmi
držím palce. Tri roky som sa pohyboval vo Vatikáne, poznám
tamojšiu situáciu a viem, že niektoré veci sú tam extrémne
potrebné, ale aj veľmi ťažko uskutočniteľné. Je to sympatický
človek a dôležité je, že z pastorácie. Benedikt XVI. bol profesor, medzi obyčajnými ľuďmi sa však veľmi nepohyboval a to
bolo aj cítiť. Jeho teologické kázne som hltal, na Františka sa
však chodím veľmi rád pozerať. Robí silné gestá, má blízko
k ľuďom. Ako pastier pri ovciach, ako otec pri rodine. Toto je
na Františkovi ako na pápežovi konečne vidno. Byť medzi
ľuďmi je pre každého kňaza nesmierne dôležité. Nie medzi
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vysokými predstaviteľmi a politikmi, ale medzi obyčajnými
a jednoduchými ľuďmi je Kristus.
Ako vnímate modlitbu, akú má pre Vás silu?
Po nedávnych duchovných cvičeniach som zistil, že sa ešte
stále neviem správne modliť. Modlitba je vzťah s Kristom,
lenže ja ho nevidím, navonok nevnímam, len verím. Je náročné mať vzťah k niekomu, koho nevidím. Ale dá sa to. Pretože
mám dušu a tá piští po Bohu. Tento piskot musím objaviť
každý deň a dušu nasýtiť. Boh je hlasnejší ako si vieme predstaviť. Kričí, ale my sme hluchí. Toto je pre mňa neraz ťažké,
začuť Boží rev voči mne v každodennom živote, v modlitbe
a konečne ho začať počúvať. Raz sa to azda stane realitou.
Teraz akoby sme žili v nereálnom svete, skutočný život žijeme len v modlitbe.
Máte univerzálny návod na to, ako sa stať dobrým človekom?
Nie.
Čo by ste potom poradili ľuďom, ktorí chcú takí byť?
To vie každý. Stačí byť normálnym človekom, ktorý nasleduje svoju túžbu. Pri mladých ľuďoch je to ľahšie. Keď som na
gymnáziu pracoval s mladými ľuďmi, bolo to ľahšie, pretože
v nich bola veľká túžba. Tú túžbu, dobrú túžbu treba nasledovať, byť úprimný pred sebou, pred ostatnými aj pred Bohom
a ísť za tým, čo ma napĺňa. Za tým, čo robí môj život lepším,
pretože takmer všetci ľudia chcú, aby im bolo dobre. Na starších ľuďoch často vidím, že starosti života ich ubíjajú a tá
túžba sa akoby stratí. Treba sa pokúsiť znova ju objaviť, objaviť to hlboké a ľudské, to, čo robí človeka dobrým. Neprestať veriť, dúfať, hľadať. Ako Ježiš povedal, kto hľadá, ten
nájde. Boh hľadá svoje ovečky, ale tá ovečka musí bečať.

Chrám
V jednej dedinke, kde každý každého poznal, sa jeden muž rozhodol, že už nebude chodiť do kostola. Čítal mnoho kníh
o duchovných veciach a často v nich bolo spomínané to, v čo
veria aj kresťania. Boh je v každom z nás. ,,Prečo by som mal
teda chodiť do kostola, keď je Boh vo mne?“ dôvodil muž
a prestal sa zúčastňovať omší…
Keď som bola malá, kostol bol pre mňa zvláštne miesto. Miesto,
kam som ja chodiť musela a ostatní boli zväčša staršie babičky so
šatkami na hlave a niekoľkoročnými hašlerkami v kabelke. A tak,
keď som spolu s mojou babkou a jej kolegyňami sedela ako päťročné dievčatko v lavičke a prijímala tie hašlerky, aby sa nik
neurazil, kostol si u mňa veľmi dobré meno nespravil. Musela
som byť ticho, kadidlo mi smrdelo a ten ujo vpredu stále hovoril
o veciach, ktorým som nerozumela. Niečo o nebi a pekle,
o blahoslavených a zatratených, o ľuďoch, ktorí žili pred tisíckami rokov. Ešte ani pesničky neboli pekné. V škôlke sme sa
učili krajšie, veselšie. Jediné, na čo som sa v súvislosti
s nedeľnou návštevou kostola tešila bolo, že po nej nasledoval
spoločný rodinný obed. Pre mňa vtedy samozrejmá vec, dnes
často obrovská vzácnosť…
Miestneho kňaza to mrzelo, a tak sa v jeden zimný podvečer
vybral za mužom. Našiel ho sedieť pri kozube, v ktorom horel
oheň. Sadol si a začali sa rozprávať. Muž čakal, že sa ho bude

pýtať, prečo už nechodí do kostola a bude ho presviedčať, nech
sa tam vráti. Ostal však prekvapený, pretože rozhovor sa krútil
okolo bežných vecí. Zhovárali sa o počasí, o rodine, o práci
a podobne. Ako tam tak sedeli, kňaz zobral palicu a jedno polienko posunul ďalej od ostatných...
Dnes už v kostole nedostávam hašlerky. Málokedy som na domácej nedeľnej omši, už nechodím povinne každý mesiac na detskú
spoveď. Často je to iný chrám, iný kňaz, striedačka na ihrisku,
auto či tichšia ulička v centre najfrekventovanejšieho mesta.
Dnes mi už kadidlo vonia. A omše ma bavia. Boh totiž akosi
vždy vie, čo tá alebo oná jeho ovečka potrebuje a presne to jej
poskytne. Skrz Slovo, stisk ruky či Synovo telo. Skrz piesne,
ktoré sú raz plné energie, inokedy zase bázne a vyvolajú zimomriavky. Na rukách aj na duši. Je pravda, že každý z nás je Boží
chrám a Boh v ňom prebýva. Keď sa však ľudia stretnú a spojí sa
viac takýchto chrámov, Boh a jeho sila rastie. Je to šanca začať
nedeľu úsmevom...
Rozhovor pokračoval a mužovi po hodnej chvíli padol zrak na
oheň. Ten jasne horel, zatiaľ čo polienko, ktoré bolo bokom,
horieť prestalo. Už len tlelo a miestami bolo vidno popol. Nebolo
treba nič hovoriť. Nasledujúcu nedeľu bol muž opäť v kostole.

Dominika Mariňáková
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Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Jablká trochu inak
K jeseni neodmysliteľne patrí dozrievanie ovocia, či už sliviek, hrušiek, no hlavne jabĺčok.
V našej škole, ZŠ s MŠ Čierne, Vyšný koniec, sa každoročne organizuje v rámci projektu z občianskej výchovy obľúbená
akcia JABLKOVÝ TÝŽDEŇ. Nebolo tomu inak ani tento rok. My, žiaci 9.A a 9.B,sme zúročili svoje vedomosti tým, že
sme napiekli rôzne druhy jablkových koláčov. Tie sme potom ponúkali na predaj za symbolickú cenu žiakom našej školy
počas veľkých prestávok. Tým sme si overili v praxi základy podnikania: plánovanie, vklad, zisk...
Na túto akciu sme sa náležite pripravili. Najprv sme ju spropagovali plagátmi a zábavnými scénkami o tom, aké sú jablká
zdravé. Potom sme poprosili naše mamičky o pomoc pri pečení koláčov, no a predaj mohol začať. Najväčšiu radosť mali
žiaci z ročníkov 1.- 4., ktorým koláčiky chutili natoľko, že mizli z tácok rýchlosťou svetla. Rozžiarené očká a úsmevy
najmenších svedčili o tom, že jabĺčková tradícia aj tento rok bola úspešná.
A. Kucbelová a L. Kubicová, žiačky 9.A a 9.B

Protidrogoví šerifovia na našej škole
Na Základnej škole Čierne - Vyšný Koniec sa v pondelok
11.11.2013 v učebni fyziky konala beseda „Slovensko bez drog Pravda o drogách!“ Žiakom 5. až 9. ročníka prednášal pán Remper o škodlivosti návykových látok, pričom zároveň poukázal na
zlý a nebezpečný život narkomanov. Žiaci pochopili, že s drogami si neradno zahrávať. Na záver zaujímavej a poučnej prednášky žiaci zložili sľub protidrogových šerifov.

Deti a canisterapia
Dňa 11. novembra 2013 prežili deti špeciálnej triedy zo ŽŠ Čierne –Vyšný koniec nevšedný deň. Na pozvanie ZRŠ
Mgr. D. Oravcovej zavítali k nim dva veľmi šikovné psíčky – Ajda a Snehuľka spoločne so svojimi cvičiteľkami z CANIS CENTRA K-7 zo Žiliny za účelom canisterapie. S terapiou mala pani zástupkyňa skúsenosť z dvojdňového pobytu
s deťmi s downovým syndrómom v Terchovej. Táto metóda využíva pozitívne pôsobenie psíka na fyzickú, psychickú a
sociálnu pohodu človeka. Skúsená Ajda a šteniatko Snehuľka sa deťom predviedli v plnej paráde. Ukázali, ako vedia
matematiku – po zadaní príkladu zaštekali výsledok a zahrali deťom psie divadielko, v ktorom deti ošetrovali psíka. Deti
mali možnosť hrať so psíkmi rôzne pohybové hry, pri
ktorých dochádza k terapii a rehabilitácii.
Kanisterapia je vhodná pre všetky vekové skupiny –
od detí až po starých ľudí. Veľmi pozitívne účinky
má pre deti s poruchami pozornosti a hyperaktivitou,
mentálne postihnuté deti, deti
s autizmom či
s telesným postihnutím. Pes udržuje človeka v pozornosti dlhšie ako iné objekty. Je výchovným prostriedkom – učí, ako sa správne správať k zvieratám,
neskôr k ľudom. Zvyšuje samostatnosť a zodpovednosť. Motivuje k rehabilitácii a rozvoju jemnej motoriky (hádzaním loptičky, hladkaním, napodobňovaním činnosti psa…), podnecuje k naháňaniu a skákaniu pri hre a tým k rozvoju motorických schopností.
Prispieva k zníženiu osamelosti a uzavretosti, podporuje spontánnosť prejavu. Zvyšuje neverbálne komunikačné schopnosti detí.
Deti spolu so svojimi rodičmi boli očarené, nadšené

str.13

ČAS

školstvo

a spokojné. Už teraz vedia, že toto stretnutie so psíkmi určite nebolo ich posledné. Pes, to je priateľ, pes, to je poslucháč,
pes , to je psychoanalytik. Nepovie síce ani slovo, ale duši človeka sa uľaví. Veru, nie nadarmo stará múdrosť hovorí, že
pes je najlepší priateľ človeka.
Ing. Slávka Jurčíková

V prvom štvrťroku sa konali v našej materskej škole nasledovné akcie, ktoré sú zahrnuté v pláne mesačných aktivít na školský rok 2013/2014.

Šarkaniáda
Dňa 3.10. sa v našej MŠ konala šarkaniáda. Bola to aktivita zameraná na rozvíjanie skúseností a praktických zručností
pri púšťaní a ovládaní šarkana spojená s pobytom v prírode a na čerstvom vzduchu. Pani učiteľky jednotlivých tried poprosili rodičov, aby deti športovo obliekli a ak to je možné, aby si priniesli šarkany. Už od rána bolo v MŠ veselo. Tešili
sa nielen deti, ale aj rodičia, ktorí prinášali deťom pestrofarebné šarkany. Vybrali sme sa vyzbrojení šarkanmi na neďaleký kopec. Počasie nám prialo. Bol krásny
slnečný deň. Jediné, čo nám chýbalo, bol vietor. Rozhodli sme sa, že ho privoláme básničkou: „Fúkaj, fúkaj
vetríčku.“
Nevieme či báseň, či krása pestrofarebných šarkanov
prilákala nášho kamaráta vetríka. Vietor však začal
fúkať. Šarkany za pomoci detí a pani učiteliek vzlietli
a šantili s vetrom opreteky. Bola to neopísateľná radosť, keď oblohu zastrel pestrofarebný koberec vytvorený z lietajúcich šarkanov. Malé detičky sa občas
zamotali do motúzikov od šarkanov, ale šikovné pani
učiteľky nehodu rýchlo odstránili a šarkany z oblohy
mávali deťom svojím farebným chvostom.
Do MŠ sme sa vrátili šťastní, oddýchnutí a s dobrým
pocitom, že sa nám táto akcia vydarila a najmä, že sme
urobili radosť našim deťom. Deti svoje krásne zážitky zobrazili v kresbe a sľúbili si, že si šarkaniádu určite zopakujú so
svojimi rodičmi, ktorí im to určite neodmietnu.
Za celý kolektív MŠ napísala Božena Frollová

Svetový deň prvej pomoci
V rámci svetového dňa prvej pomoci sa v našej materskej
škole Čierne -Vyšný koniec uskutočnila krásna akcia zameraná na ochranu zdravia a pomoci pri bežných poraneniach.
Ukážku nám predviedli žiaci zo zdravotníckeho krúžku zo
základnej školy pod vedením pani učiteľky L. Bestvinovej.
Akciu otvorila pani zástupkyňa, ktorá motivovala deti príbehom o zranenom medvedíkovi. Žiaci nadviazali kontakt
s deťmi otázkami, na ktoré im deti s radosťou odpovedali.
Ukázali im, ako postupovať pri krvácaní z nosa, drobných
poraneniach, pri bezvedomí a pri zlomeninách. Taktiež
deťom predviedli ukážku stabilizovanej polohy. Deti
s veľkým záujmom sledovali spôsoby ošetrovania
a poskytovania prvej pomoci a aktívne sa zapájali, vyskúšali si aj masáž srdca na figuríne a prenášanie chorého na
rukách, tzv. stoličku.
Za kolektív MŠ napísala Renáta Cyprichová
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Úcta k starším
Október je mesiac, v ktorom si pripomíname úctu k starším. Aj
my, deti z materskej školy Čierne - Vyšný koniec, sme sa pri
tejto príležitosti vybrali navštíviť pani Františku Ganderákovú,
ktorá oslavovala svoje 80-te narodeniny a kedysi pracovala
v bývalej materskej škole ako kurička. Aj touto cestou sa ku gratulácii pripája celý kolektív materskej školy a všetky deti: ,,Vám
z detského srdiečka vľúdny pozdrav letí, veľa zdravia, šťastia od
všetkých detí. Nech úsmev zdobí Vašu tvár a srdiečko hreje naša
úcta k Vám.“
Za kolektív MŠ napísala Bc. Veronika Rokyčáková

Základná škola Čierne - Ústredie
Exkurzia v SEVAK-u Čadca
V piatok 25.10.2013 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie v SEVAK-u v Čadci. Túto exkurziu sme spojili
i s návštevou Kysuckého múzea v Čadci.
Pracovníci SEVAK-u deťom sprístupnili informácie o fungovaní a význame čistiarní odpadových vôd. Žiaci taktiež videli postup čistenia odpadovej vody a mohli porovnať čistotu vody na začiatku a po ukončení čistenia. Vďaka odbornému
výkladu a absolvovaní celého procesu čistenia odpadovej vody si žiaci utvrdili a obohatili vedomosti.
Ďalšou zastávkou počas našej exkurzie bolo Kysucké múzeum. Expozícia v múzeu bola prevedená spolu s odborným
výkladom. Žiaci si najskôr prezreli výstavu zameranú na históriu Kysúc, potom sa oboznámili s výstavou venovanou
astronautovi Cerňanovi. Posledná expozícia, ktorú sme navštívili, bola venovaná pakobylkám a listovkám. Žiaci mali
možnosť dozvedieť sa veľa nových informácií o živote týchto zaujímavých živočíchov. Žiaci boli fascinovaní rôznorodosťou druhov, farieb a tvarov týchto „strašidielok“. Niektorí odvážlivci sa nebáli tieto živočíchy držať vo vlastných
rukách.
Mgr. Mária Sulková

Pravda o drogách
Dňa 11.11. 2013 na našu školu ZŠ Čierne- Ústredie neprišiel Martin na bielom koni, ale prednášateľ z Občianskeho
združenia Slovensko bez drog - Peter Remper. Žiaci 6. –
9. ročníka spolu s pedagogickým dozorom absolvovali
zaujímavú prednášku o škodlivosti drog na ľudský organizmus.
Na konci prednášky žiaci skladali sľub protidrogového
šerifa ,v ktorom sľubovali :
1. Žiť život bez drog.
2. Hovoriť priateľom, že život bez drog je viac zábavný.

3.
4.
5.
6.

Pomáhať ostatným protidrogovým šerifom.
Učiť sa viac o tom, ako drogy naozaj škodia ľuďom.
Hovoriť ľuďom pravdu o škodlivých účinkoch drog.
Pomáhať svojej rodine a priateľom pri tom, aby žili
bez drog.
7. Dávať dobrý príklad všetkým deťom, aby všetci na
Slovensku žili bez drog.
Nedovoľme sa tejto pliage u nás usalašiť a pomáhajme aj
my, dospelí, protidrogovým šerifom plniť ich sľub.

Mgr. Anna Sulková, koordinátor protidrogovej výchovy

Exkurzia Banská Bystrica
Pán učiteľ Drastich zorganizoval pre žiakov 8. a 9. ročníka exkurziu do Banskej Bystrice. Po návšteve Pamätníka SNP, kde si žiaci
pozreli expozíciu zbraní, vojenských uniforiem a dorozumievacej techniky, sa spoločne presunuli k pošte. Žiaci sa rozdelili na skupiny
a striedavo si pozreli film o výrobe poštových známok a výstavu historického vývoja poštového doručovateľstva. Zaujali ich staré
telefónne ústredne, telegraf či staré typy telefónnych aparátov. Výstava poštových známok bola pekným zakončením zaujímavej exkurzie. V rámci prehliadky mesta žiaci navštívili obchodný dom Európa, kde sa konala akcia Noc mladých vedcov. Po celom obchodnom dome boli rozmiestnené rôzne pokusy z chémie, biológie, fyziky, geológie a informatiky, ktoré si mohli sami vyskúšať. A tak sa
naši ôsmaci a deviataci na chvíľočku premenili na vedcov a vedkyne.
Mgr. Eva Gábrišová
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MŠ Čierne- Ústredie
Jesenné tvorenie
Jeseň je jedno z najkrajších ročných období - plná farieb a jesenných plodov, ktoré sa dajú dobre využiť pri tvorení rôznych jesenných dekorácií. V našej materskej škole stačilo pridať už len trošku detskej predstavivosti a skúsenosť pani
učiteliek a škôlka ožila farbami tohto krásneho ročného obdobia. Pri vytváraní ,,ovocných džemov“, košíkov so zdravými dobrotami, či tekvicových postavičiek zažili deti i pani učiteľky mnoho príjemných a veselých chvíľ. Teraz nám zostáva užiť si posledné jesenné slnečné dni a pripraviť sa na príchod ďalšieho krásneho ročného obdobia- zimy.

Od svetielok k úsmevu
Výnimočne teplú a farebnú jeseň zakončili deti z MŠ Čierne – Ústredie netradične, a to LAMPIÓNOVÝM SPRIEVODOM, ktorý sa konal podvečer 29. októbra 2013. V duchu hesla „Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi“ sa spolu
so svojimi pani učiteľkami, rodičmi, súrodencami a priateľmi zišli v areáli Materskej školy, kde si zasvietili svoje lampióny a vydali sa na krásnu žiariacu prechádzku našou dedinou. Deti plné zážitkov si po návrate do areálu MŠ vychutnali
sladké odmeny a teplý čajík, najväčším prekvapením bol však
ohňostroj, ktorý rozžiaril nielen celú dedinu, ale aj tváre všetkých zúčastnených. Spoločný svetielkujúci pochod splnil očakávania a spojil všetkých zúčastnených ľudí v atmosfére spolupatričnosti, priateľstva a dobrej vôle stretnúť sa a urobiť niečo
pekné pre našich najmenších. Už teraz sa tešíme na jeho ďalší
ročník. Myšlienka lampiónového sprievodu vznikla v rámci
spolupráce rodičov detí s vedením MŠ Čierne – Ústredie a
tento úžasný nápad sa podarilo realizovať vďaka finančnému
prispeniu p. starostu Ing. Pavla Gomolu, p. poslanca Jána Ďuricu, rodičov p. Marcelky Cyprichovej a p. Jozefa Kullu, ktorým
patrí srdečné poďakovanie za prejavenú ochotu a ústretovosť.
Veľké poďakovanie patrí tiež sponzorom akcie - p. Renému
Gamrotovi z firmy PyroReJa.eu, p. Ivanovi Šustekovi z firmy
Elektroprogres, p. Mariánovi Kubalovi z Kuchynského štúdia,
p. Miroslavovi Kubalíkovi z firmy OVB, p. Jánovi Benkovi z veľkoskladu Libex Čadca a manželom Hajtmanovcom –
DREVOTREND. Poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí prispeli k organizácii sprievodu, najmä p. Mgr. Miške Mariňákovej, p. Štefánii Zvercovej, p. Marte Ďuricovej, celému kolektívu učiteliek MŠ Čierne - Ústredie a tiež všetkým, ktorí
akciu podporili svojou účasťou.
Mgr. Adela Kullová

Týždeň zdravej výživy v MŠ Čierne - Ústredie
V dňoch od 21.10 do 29.10 prebiehal v MŠ Čierne Ústredie 7- dňový školský projekt pod názvom ,,Zdravá výživa“.
Hlavným cieľom bolo dosiahnuť u detí hravou formou pozitívny postoj ku konzumácii ovocia a zeleniny, a tým prispieť
k svojmu zdraviu. Projekt finišoval v utorok- 29.10.2013 ,,Slávnosťou jabĺčka“, kde deti vlastnoručne pripravovali chutné a zdravé ovocné šaláty pre rodičov a ovocných ježkov z prírodného materiálu. Veríme, že sme takto aspoň malou časťou prispeli k utváraniu správnych stravovacích návykov nielen detí, ale aj ich rodičov, ktorí boli právom hrdí na svoje
ratolesti.

Návšteva detí z MŠ Čierne – Ústredie v Zariadení pre seniorov a DSS v Čiernom
,Natrhám si kvety pod lesom na stráni, Vám, milí starí rodičia, kvietok dám do dlaní. Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa
zakalí, prijmite od nás, Vašich detí, tie najkrajšie pozdravy.“ Už sa stalo tradíciou, že deti z Materskej školy Čierne Ústredie prichádzajú v mesiaci október, ktorý je venovaný úcte k starším, potešiť obyvateľov Zariadenia pre seniorov a
DSS v Čiernom a dať im tak kúsok zo seba - štipku mladosti, radosti, dobrej nálady i energie.
Stalo sa tak i v stredu, 23. 10. 2013, keď sa budovou ozýval spev a hudba doplnené krásnymi ľudovými tancami. Deti tak
spríjemnili obyvateľom zariadenia popoludnie a obdarovali ich vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Za odmenu im babičky a deduškovia porozprávali, ako sa žilo im a ako vyzeral ich typický deň, keď mali toľko rôčkov, ako naši škôlkari.
Jaroslava Kráľová

ČAS

str. 16

spoločenská rubrika

Za obdobie október 2013 – november 2013

Manželstvo uzatvorili...
v obci Čierne:

Prišli na svet...
Daniel Slivka, Patrik Jašurek,

Zdenko Dejčík – Andrea Slováková,
Ľubomír Škorvánek – Mgr. Eva Strýčková,
Patrik Kubalák – Veronika Fujáková,
Peter Koper – PaedDr. Ingrid Knapová

Šimon Moravec,
Karin Kubaňová, Adam Današ

mimo obce Čierne:

Marek Pražák – Ing. Eva Strýčková,
Pavol Vojvodík - Veronika Tomiczková,
Kamil Vavrečka – Monika Lysičanová

Navždy nás opustili...
Michal Haratyk, Mária Petráková, Anton Moják, Alojz Matys,
Štefánia Baňasová, Mária Martausová, Žofia Stráňavová,
Vladislav Jurga

Štyri adventné sviečky
Horeli štyri sviečky na adventnom venci tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť: Prvá sviečka vzdychla a
povedala: „Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej tým
menšie, až celkom zhaslo… Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa Viera, som ale zbytočná,
ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila.“ Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla… Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu, aby som horela, ľudia ma
odstavili bokom. Vidia len
sami seba a žiadnych iných,
ktorých by mali radi.“ A s
posledným záchvevom zhaslo
i toto svetlo… Vtom vošlo do
miestnosti dieťa a pozrelo sa
na sviečky a povedalo: „Vy
musíte predsa svietiť!“ A
skoro začalo plakať… Vtom
sa prihlásila k slovu i štvrtá
sviečka a povedala: „Neboj
sa! Pokiaľ ja svietim, môžem
i ostatné sviečky znovu
zapáliť. Volám sa Nádej.“
Dieťa zapálilo od tejto
sviečky pomocou zápalky
znovu
ostatné
sviečky.
Plameň Nádeje by nikdy
nemal
v našom
živote
vyhasnúť. A každý z nás by
mal plamene Mieru, Viery,
Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené. Mier, Viera, Láska a Nádej.
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Vzdelávacie, kultúrno - spoločenské a športové podujatia uskutočnené
od októbra do decembra 2013
11. október - 21.FILMOVÉ BABÍ LÉTO
V sále kultúrneho domu v Čiernom si 50 dôchodcov pozrelo film, ktorý bol súčasťou putovného 21. ročníka Filmového babího léta v rámci trojhraničnej spolupráce Česko , Poľsko , Slovensko. Filmy sa premietali v kinách Hrčava a Kosmos Třinec, v
sále kultúrneho domu v Čiernom, Gimnazjum Istebna a v Dome PZKO Návsí.
17. október - Uvítanie detí do života
Starosta obce Čierne za účasti Komisie výchovy, mládeže, športu a sociálnych vecí, zamestnancov obecného úradu a poslancov
obecného zastupiteľstva slávnostne uvítal novonarodených občanov obce vo štvrtok 17.10. 2013.V programe vystúpili hrou na
gitare a spevom Sára Krenželová, Linda Najdeková a žiačky 9. ročníka zo ZŠ Čierne – Ústredie pod vedením svojich pedagógov Anny Pagáčovej a Tibora Veselého. Ako pamiatku na svoje rodisko každé dieťatko obdržalo Pamätnú plaketu a mamičky
kvet.
13. november - Stretnutie dôchodcov
Obec Čierne si uctila svojich seniorov dňa 13. 11. 2013 v sále kul. domu v Čiernom za účasti starostu našej obce Ing. Pavla
Gomolu, správcu farnosti vdp. Radovana Petreka, vedúcej zariadenia pre seniorov a DDS v Čiernom Mgr. Martiny Malíkovej
a Mjr. Mgr. Janky Zlochovej, zamestnankyne OR PZ v Čadci. V bohatom kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ Čierne –
Ústredie, miestne mažoretky TINA, domáca FSk Ozvena a hostia – detský folklórny súbor Makovníček z Makova. Ďakujem
všetkým vedúcim jednotlivých súborov, deťom z MŠ i pani učiteľkám, ktorí pripravili pre našich spoluobčanov krásne vystúpenia. Verbálne podujatím sprevádzal Ján Ďurica.
18. november - Šepot lesa
Prvá výstava mladého amatérskeho fotografa Patrika Becka pod názvom Šepot lesa mala svoju premiéru a slávnostne otvorenie
v pondelok 18. novembra 2013 v Obecnej knižnici v Čiernom. Veľa vzácnych hostí na túto udalosť sa prišlo pozrieť. Ďakujem
všetkým, ktorí si v tejto uponáhľanej dobe našli trochu času na pošepkanie si pri čarovných „obrázkoch“ lesa, za hudobný
doprovod a úvodné melódie na otvorení výstavy Nikolke Ballonovej a pánovi učiteľovi Tiborovi Veselému. Za tlač fotografií
ďakujem pani Márii Ščuryovej, firma Magma Čadca. Spolu sedemnásť fotografií si môžete prísť pozrieť do konca januára
2014, dokedy výstava potrvá.

Pripravujeme december 2013
6. december 2013 -Mikulášska párty pre deti a ich dobrých rodičov
Divadelné predstavenie pre deti v podaní divadelného súboru Kapor na scéne, príchod Mikuláša s pomocníkmi, rozdávanie
balíčkov pre poslušné a dobré deti, kultúrny program, rozsvietenie stromčeka pred OÚ. Predaj občerstvenia pre dospelých i deti
zabezpečený. Vstupné iba dospelí: 1,- €. Podujatie organizované: Príspevková organizácia TES Čierne, Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí, Obec Čierne.
25.december - Jasličková slávnosť
Kostol sv. Ignáca Čierne – Ústredie, Kostol sv. Petra a Pavla – Vyšný koniec. Pripravili: deti z farského spoločenstva Čierne
26. december 2013 - Živý betlehem
Kostol sv. Ignáca Čierne – Ústredie, Kostol sv. Petra a Pavla – Vyšný koniec. Pripravili: deti z farského spoločenstva Čierne
31. december - V. ročník - Uvítanie Nového roka na Trojmedzí
Stretnutie s občanmi troch krajín na Trojmedzí – uvítanie Nového roka. Spoločný odchod bude o 22:30 od Kostola sv. Petra
a Pavla na Vyšnom konci. Podujatie organizované: Obec Čierne a TK AHA Čierne
Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková organizácia TES Čierne

Obecná knižnica v Čiernom
Srdečne pozývame spoluobčanov do príjemného prostredia Obecnej knižnice v Čiernom. Staňte sa čitateľmi našej knižnice.
Sídlo knižnice je v budove ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec / bývalá spoločenská miestnosť / a verejnosti je sprístupnená vždy:
pondelok
8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
streda
12:00 – 17:00
piatok
12:00 – 16:00
Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh i časopisov (Fifík, Bravo, Život, Plus 7 dní, Kysuce, Nový
čas, Bývanie). Knižný fond je neustále dopĺňaný novými titulmi pre deti i dospelých.
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Zápisné pre deti je: 0,50 €, študenti: 1 €, dôchodcovia: 1 €, dospelí: 1,50 €. Okrem toho môžete v knižnici využiť i služby
internetu, kde je poplatok za každých započatých 15 minút : 0,33 €.
Za vyhotovenie čiernobielych fotokópií sa inkasuje:
- formát A4 jednostranne 0,10 €
- formát A4 obojstranne 0,16 €
Ak v stanovenom čase čitateľ nevráti zapožičané knihy, je upozornený upomienkou.
Poplatok za upomienku: č. 1.... 1,50 €
č. 2.... 2,50 €
č. 3.... 3,50 €
Obecná knižnica v Čiernom pripravuje do konca roka 2013 vyradzovanie kníh z dôvodu fyzického opotrebovania a zastarania,
ktoré si občania môžu odkúpiť za symbolickú cenu v mesiaci január 2014.
Každý pondelok i v tomto školskom roku 2013/2014 je pre žiakov oboch základných škôl pripravená zábavnovedomostná súťaž KOLOTOČ. Stačí sa len pravidelne v pondelok poobede zastaviť v Obecnej knižnici a vyplniť čo
najviac správnych odpovedí na desať otázok. Okrem získania vecnej odmeny si určite rozšírite svoje vedomosti. A o to
ide!
Ako ste súťažili a prejavovali svoje vedomosti doteraz?
V prvom kole KOLOTOČA vás súťažilo v pondelok 16.9. 2013 spolu 31. Najviac správnych odpovedí a vecnú odmenu získali: z prvého stupňa: Gabika Paštrnáková a Anetka Kyrisová, z druhého stupňa: Natália Kováčová a Damián Benko.
Druhé kolo prebehlo 23.9. 2013. Z 35 súťažiacich vecnú odmenu za najväčší počet správnych odpovedí získali: Viktória Ganderáková a Zdeno Jurga zo ZŠ Čierne – Vyšný koniec.
Tretie kolo z posledného septembrového dňa bolo šťastným pre Barboru Odrobiňákovú zo 4.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Ivanu Mikulovú zo 7. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie. Do Kolotoča sa zapojilo 41 detí.
Do štvrtého kola 7.10. 2013 sa zapojilo 41 detí. Z viacerých súťažiacich s rovnakým počtom bodov boli vylosovaní a vecnú
odmenu získavajú z prvého stupňa Paula Čanecká, 4. ročník ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, z druhého stupňa Adela Becková, 7.A ZŠ Čierne – Ústredie. Srdečne blahoželáme!
V pondelok 14. októbra vás prišlo súťažiť štyridsaťštyri. Vylosovaní výhercovia v piatom kole boli: Simona Házyová zo
4.A a Damián Benko z 5.A zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Šieste kolo a nie veľmi ľahké otázky čakalo súťažiacich 21. októbra 2013. Tentoraz súťažilo 41 žiakov a víťazmi sa stali:
Jarka Jašurková a Denis Tatarka, obaja zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Štyridsaťšesť detí sa zapojilo do siedmeho kola. Z veľkého množstva rovnako získaných bodov boli vylosovaní: z prvého
stupňa Matúš Kultán zo 4.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a z druhého stupňa Sára Gerátová zo 7.A ZŠ Čierne – Ústredie.
V ôsmom kole súťažilo 38 detí. Plný počet z prvého stupňa a odmenu získala Simonka Házyová zo 4.A ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec a z druhého stupňa bola vylosovaná Katarína Kyrisová zo 7.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Deviate kolo bolo úspešné pre Simonu Prívarovú z 9.B, ktorá jediná dosiahla plný počet bodov a z prvého stupňa bola vylosovaná Lucia Martausová z 2. ročníka, obe zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Dobudúcna by som rada písala aj o víťazoch
zo ZŠ Čierne – Ústredie. V deviatom kole vás súťažilo 39.
Až päťdesiat vás prišlo v pondelok 18. novembra 2013, aby ste odpovedali na desať otázok zo všeobecného prehľadu
v desiatom kole KOLOTOČA. Aj tentoraz sme víťazov museli losovať. Za prítomnosti a šťastnej ruky pani Poliakovej vecnú
odmenu nakoniec získali: Linda Najdeková zo 4.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, Michaela Balamucká z 8.A ZŠ Čierne –
Ústredie a Kristián Kulla z 8.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
V jedenástom kole súťažilo z prvého stupňa 20 detí a šťastie sa usmialo na Anetku Kyrisovú zo 4.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný
koniec, z druhého stupňa súťažilo 18 detí a odmenu získala Simonka Stehlíková zo 6.A ZŠ Čierne – Ústredie.
Blahoželáme! Takže decká, neváhajte a kedykoľvek v pondelok od 12.00 – 16.00 príďte prevetrať svoje vedomosti. Na víťazov
v každom kole čakajú vecné odmeny.
1.október 2013 - Beseda o Nepále a Indii
O svojich cestovateľských zážitkoch sa prišli podeliť dcéra s otcom - Martina Pekárová a Vladimír Pekár. Siedmaci zo ZŠ
Čierne - Ústredie sa počas dvoch hodín získavania zaujímavých informácii o Nepále a Indii, dozvedeli ako ľudia žijú
v týchto krajinách, aký je systém školstva, ako trávia ľudia voľný čas, či deti pomáhajú v domácnosti, zaujali ich tiež informácie o bývaní, vzájomných vzťahoch, náboženstve, o jedle, používaní rúk pri jedle a hygiene, či životnej úrovni. Týmto všetkým
si na zaujímavom cestovateľskom besedovaní siedmaci rozšírili svoje vedomosti, pričom ich otázkam nebolo konca – kraja.
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24. október - Pasovanie druháčikov do „Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom.“
Vzácny okamih pre druhákov zo ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec nastal príchodom Jeho kráľovskej výsosti - Kráľa Gregora,
ktorý prišiel so svojimi dvoranmi, aby slávnostne pasoval nedočkavých druhákov do „Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom“. Nechýbal ani starosta obce Ing. Pavol Gomola, zvedaví rodičia, kamaráti. Pod vedením svojej pani učiteľky
Mgr. Kataríny Mitrengovej sa deti predviedli pred Jeho kráľovskou výsosťou a vzácnymi hosťami v krásnom programe. Po
ňom nastal slávnostný sľub nových čitateľov, slávnostné pasovanie Kráľom Gregorom, prevzatie si čitateľského preukazu z rúk
starostu obce a pozvanie do komnát múdrosti a komnaty hojnosti na malé občerstvenie. Pasovaní boli: Marián Ballon, Pavol
Benčík, Anna Čanecká, Iza-Karolína Čáková, Simona Fonšová , Sigrid Grausova, Kristína Házyová, Matúš Kotyra, Tomáš
Krčmárik, Branislav Kubica, Klára Kubicová, Juraj Laš, Simona Lučanová, Lucia Martausová, Nikola Moravcová, Tomáš
Padyšák, Sára Stašová, Michal Strýček, Miroslav Trlík, Vanesa Vilímová.
6. november - Som druhák a vzorný čitateľ Obecnej knižnice v Čiernom
Obecná knižnica v Čiernom pravidelne každý rok pre žiakov druhých ročníkov pripravuje slávnostné pasovanie Jeho kráľovskou výsosťou Kráľom Gregorom do „ Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom“. Streda 6. novembra 2013 bola
pre druhákov zo ZŠ Čierne – Ústredie tým slávnostným dňom. Ešte pred príchodom Jeho kráľovskej výsosti si deti zopakovali
pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri návšteve knižnice, aj to, ako treba zaobchádzať s knihou. Slávnostným sľubom sa druháci
zaviazali, že budú tieto pravidlá dodržiavať a stanú sa vzornými čitateľmi našej knižnice. Prevzali si čitateľský preukaz, darček
od starostu našej obce a hneď si aj vypožičali prvú knihu. Na záver boli všetci vzácni hostia pozvaní do komnát múdrosti
a komnaty hojnosti.
Knihovník: Iveta Bobulová, Kontakt: 43 73 183, 0908 838 346
Obecná knižnice bude pre čerpanie dovolenky zatvorená v čase od 16. 12. 2013 do 3. januára 2014.
Z m e n a p o d u j a t í v y h r a d e n á! Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce www.obeccierne.sk, z obecných vitrín, alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183.
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke: www.klub-aha.sk (Róbert Tatarka – predseda
klubu, kontakt: 0915 183 410)
Iveta Bobulová , prac. TES Čierne, kontakt: 041 / 43 73 183

OZNAM – POZOR ZMENA !
Cintorínske poplatky, poplatky za obnovu a rezervu hrobového miesta sa od novembra 2013 inkasujú v Príspevkovej organizácii TES Čierne (budova obecného úradu II. Poschodie) u pani Beáty Stašovej.

Dôležité upozornenie!
Žiadame občanov, aby sa pri úmrtí príbuzného obrátili najskôr na prevádzkovateľa pohrebiska: Príspevkovú organizáciu
TES Čierne č. l89 (budova Obecného úradu na 2. poschodí) u pána Jozefa Čarneckého č. t.:43 73 183, mobil: 0905 182 928
a až následne zabezpečovali smútočné obrady.
Taktiež žiadame spoluobčanov, aby z hrobov použité kahance, staré kytice a vence hádzali hneď do kontajnerov a udržiavali poriadok na pohrebiskách.

Mladý fotograf Patrik Beck: Vždy hľadám ten najlepší pohľad
Na začiatku bol len mobilný telefón s pridaným foťákom a túžba fotiť. Ako pätnásťročný chalan chodieval Patrik Beck často na prechádzky so psom a príroda ho lákala, aby ju vnímal nielen očami, ale prostredníctvom objektívu aj dušou. Mobil časom vymenil za
digitálny fotoaparát, dnes už je to zrkadlovka, i keď ešte stále nie kúsok z rady profesionálnych prístrojov. Aj s tým, čo má, však dokáže veľa. V pondelok sa v čierňanskej knižnici uskutočnilo otvorenie premiérovej výstavy jeho fotografií s názvom Šepot lesa.
,,Aj keď to bol ešte len mobilný telefón, vždy som sa snažil urobiť ten záber inak. Keď som fotil strom, nechcel som ho odfotiť len
tak. Vždy som hľadal ten najlepší pohľad a to mi ostalo dodnes,“ hovorí o svojich začiatkoch mladý fotograf. Fotografovanie je pre
neho istou formou relaxu a zároveň kreatívnou činnosťou: ,,Niekedy len zachytávam každodenné drobné radosti, inokedy zas beriem
fotoaparát do ruky s tým, že si idem vyvetrať hlavu. Niekto maľuje, niekto tvorí hudbu či píše texty. Ja fotím. Dávam do tých fotografií seba, moje vnútro, môj pohľad na svet. Vnímam to ako určitú formu sebavyjadrenia.“ Doteraz uverejňoval svoje fotografie len na
sociálnych sieťach. Vďaka pani Ivete Bobulovej, príspevkovej organizácii TES Čierne a obci Čierne však jeho koníček získal hmatateľnú podobu vo forme desiatok fotografií umiestnených na stenách knižnice. „Ani som si poriadne neuvedomil, že moje fotografie sú
skutočne niekde vystavené, “ odpovedá dvadsaťdvaročný autor na otázku, aký je to pocit vidieť svoju vlastnú výstavu, „som však rád,
že je to tak. Napríklad moja mama všetky fotografie doteraz nevidela, teraz konečne mala príležitosť. Teší ma, že tie fotky majú možnosť byť ľuďom na očiach a dostať sa do ich povedomia.“
Najčastejšie fotí prírodu a zvieratá. Vraj preto, lebo prírodu považuje za harmonickú: „Je plná kontrastov, ktoré však do seba dokonale zapadajú. Jej scenérie a obrazy si vyslovene pýtajú, aby som stlačil spúšť.“ Tak ako jeho kolegovia, aj on vníma svet cez objektív
inak. ,,Snažím sa zachytiť veci, ktoré sú len chvíľkové, veci, ktoré netrvajú dlho a veľa ľudí si ich ani nevšimne. Je to o výnimočnosti
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okamihov,“ dodáva na záver a pohľad na jeho diela tieto slová len potvrdzuje. Nie každý dokáže hovoriť rečou stromov, machu či
vetra. Ak sa to chcete naučiť, zájdite do Obecnej knižnice v Čiernom, kde dávajú lekcie tohto jazyka. Zadarmo. Fotografie budú
v priestoroch knižnice vystavené do 14.1.2014.
Dominika Mariňáková

Kompletné výsledky jesennej časti V. ligy
1. kolo
ŠK Čierne 2:1 FK Rajec
góly: L. Benko, R. Baláž
2. kolo
TJ Pokrok Stará Bystrica 0:2 ŠK
Čierne
góly: M. Birtus, T. Časnocha
3. kolo
ŠK Čierne 1:1 TJ Divinka
góly: M. Birtus
4. kolo
TJ Slovan Skalité 5:5 ŠK Čierne
góly: P. Staňo, T. Časnocha, D. Vnuk,
M. Birtus, M. Kopásek

5. kolo
ŠK Čierne 2:0 ŠK Belá
góly: D. Vnuk, R. Baláž
6. kolo
OFK Kotešová 0:4 ŠK Čierne
góly: 4x D. Vnuk
7. kolo
ŠK Čierne 6:0 FK Slávia Staškov
góly: 2x R. Baláž, M. Birtus, T. Válek, 2x D. Vnuk
8. kolo
FK Terchová 1:0 ŠK Čierne
9. kolo
ŠK Čierne 2:1 TJ Jednota Bánová

góly: T. Časnocha, R. Baláž
10. kolo
FK Strečno 3:0 ŠK Čierne
11. kolo
ŠK Čierne 3:1 ŠK Radoľa
góly: D. Vnuk, 2x R. Baláž
12. kolo
TJ Stráža 3:2 ŠK Čierne
2x D. Vnuk
13. kolo
ŠK Čierne 3:2 FK Polom Raková
góly: T. Časnocha, M. Birtus, R. Baláž

Tabuľka strelcov:
Dárius Vnuk - 11 gólov, Roman Baláž - 8 gólov, Marcel Birtus - 5 gólov, Tibor Časnocha - 4 góly, Miroslav
Kopásek - 1 gól, Peter Staňo - 1 gól, Lukáš Benko - 1 gól, Tomáš Válek - 1 gól

V. liga dospelí
- skupina A 2013/14:
Ďakujeme, chlapci,
za skvelú jeseň
a krásne futbalové
zážitky a tešíme sa
na jarné stretnutia.
Výbor ŠK Čierne
a fanúšikovia

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v marci 2014.

