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bude vás zaujímať...

Príhovor starostu ...
Vážení občania,
v závere roka všetci bilancujeme svoju činnosť, robíme si aj
nové plány a dávame predsavzatia do nového roku. Zabezpečiť celoročne bezproblémový chod inštitúcií, ktoré sú napojené
na obecný rozpočet, si vyžaduje pružne reagovať na všetky
výzvy a podnety.
Preto je v ďalšom období nevyhnutné stabilizovať financovanie miest a obcí. Nie je možné, aby štát počas roka cez Národnú radu SR zmenil zákony, ktoré výrazne zvýšia výdavky
v rozpočte, a potom sa obce a mestá nedokážu na to včas
pripraviť. Už teraz pociťujú dôsledky pribúdajúcich opatrení,
ktoré štát prenáša bez finančného krytia na samosprávy. Sú to
chodníková novela, obedy zadarmo (nákup nových kuchynských spotrebičov, úprava priestorov jedálne a kuchyne), zvýšenie nezdaniteľnej časti príjmu fyzických osôb, novela zákona o sociálnych službách a ďalšie. Tieto opatrenia prenesené
na mestá a obce výrazným spôsobom zasiahli do financovania
samospráv. Zmrazenie príjmov miest a obcí zoberie komunálnemu podniku peniaze, ktoré samosprávy využívali na zabezpečenie kvalitných verejných služieb a na investície do ich
rozvoja. Preto sa samospráva našej obce snaží každý rok
získať aj nenávratné finančné prostriedky z grantov EÚ
a jednotlivých ministerstiev. Aj vďaka týmto financiám sa nám
darí neustále modernizovať a vylepšovať priestory základných
a materských škôl, verejných budov, ale aj zlepšovať služby
pre občanov.
V tejto súvislosti chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva aj za to, že všetky tieto projekty podporili. Zároveň
chcem poďakovať zamestnancom obecného úradu, ktorí dlhodobo s veľkým nasadením pripravujú a následne realizujú
tieto projekty.
Obec Čierne – získané nenávratné finančné dotácie v roku
2019
Distribúcia 1 300 ks kompostérov – 151 636 € (Ministerstvo
ŽP SR)
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – 30 000 € (Ministerstvo
vnútra SR)
Slávenie eucharistie na Trojmedzí – občerstvenie – 700 €
(rezort kultúry ŽSK)
Vybudovanie turistického informačného systému v obci
Čierne – 1 000 € (verejný priestor a verejná infraštruktúra
ŽSK)
Historický deň na SR – CZ opevnení – 9 469,60 € (cezhraničná spolupráca SR – ČR – malé projekty)
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školských
učební:

-

Základná škola Čierne-Vyšný koniec – vybudovanie chemického a fyzikálneho laboratória –
102 245,17 € (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)

-

Základná škola Čierne-Ústredie – vybudovanie
chemického laboratória – 39 764,58 € (Ministerstvo
pôdohospodárstva SR)

Spolu: 334 815,35 €
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Dva naše projekty neboli úspešné. Opätovne ich zaradíme do
súťaže v budúcom roku.
Neschválené projekty v roku 2019
Boj proti kriminalite a vandalizmu v obci Čierne – rozšírenie kamerového systému
Komisia na Ministerstve vnútra SR tento projekt neschválila.
Stavebné úpravy futbalovej tribúny a novostavba strojovne so zavlažovacím systémom hracej plochy
Vzhľadom na to, že obec Čierne dostala finančnú dotáciu na
rekonštrukciu vnútorných priestorov tribúny v roku 2018, boli
uprednostnené obce, ktoré dotáciu ešte nedostali.
Oprava hlavnej cesty I/12 Svrčinovec – Čierne – Skalité
Počas výstavby diaľnice D3 bola táto cesta mimoriadne zaťažená ťažkou dopravou. Vývoz zeminy z telesa diaľnice
a dvoch tunelov, následne aj dovoz štrkov, betónov a potrebných technológií spôsobil na tejto ceste výrazné deformácie.
Samosprávy obcí Čierne, Skalité a Svrčinovec v roku 2016 na
pracovných rokovaniach s NDS, a. s., Bratislava a Slovenskou
správou ciest Žilina požadovali, aby sa po výstavbe tejto diaľnice odfrézoval celý kryt z telesa hlavnej cesty I/12 a následne
realizoval nový živičný koberec.
Taktiež sme požadovali, aby sa niektoré úseky tejto cesty
vzhľadom na výrazné deformácie, zosuv pôdy, nestabilitu a
vyplavovanie svahu osobitne zrekonštruovali. Najdôležitejšie
bolo zabezpečiť finančné zdroje na tieto stavebné práce. Po
vypracovaní a schválení projektovej dokumentácie sa v nasledujúcom období v rokoch 2017 – 2019 pristúpilo k samotnej
realizácii. Na celom úseku tejto cesty v katastri našej obce sa
realizoval nový živičný kryt a opravili sa aj viaceré poškodené
úseky.
- km 0,900 – spevnenie krajnice vozovky v dĺžke 300 m
– úsek cesty medzi obcou Svrčinovec a Čierne
- km 2,100 – vybudovanie nového priepustu – osada
U Budoši
- km 3,700 – oporný múr v dĺžke 350 m – úsek za „krivou cestou“
- km 7,000 – oporný múr v dĺžke 850 m – úsek medzi
katastrom obcí Čierne a Skalité
V súčasnej dobe sa uskutočňujú práce na stabilizácii vozovky
v km 2,100 – osady U Budoši a Širancov. Následne obdobné
práce sa realizujú v km 5,100 – úsek nad futbalovým štadiónom na Vyšnom konci.
Diaľnica D3 v úseku Svrčinovec – Skalité sa začala budovať
25. 10. 2013 a jej slávnostné otvorenie sa konalo 10. 6. 2017.
V súčasnej dobe sa už realizujú práce na úseku Svrčinovec –
Bukov – Čadca.
Futbal v našej obci
Mužstvo dospelých je po jesennej časti súťaže na 1. mieste
V. ligy. Je to veľký úspech, gratulujeme im. Aj cez futbal je
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naša obec známa v povedomí ľudí žijúcich v jednotlivých krajoch Slovenska. Darí sa aj mužstvám mladších a starších
žiakov a mužstvu dorastu. Je to vďaka obetavým ľuďom, ktorí
sa futbalu dlhodobo venujú. Sú to tréneri, funkcionári a, samozrejme, hráči. Za všetkým stojí tvrdá a zodpovedná práca.
Futbal je v našej obci veľmi populárny. Chcem poďakovať
všetkým hráčom za ich bojovnosť, herné nasadenie, krásne
góly a trénerovi za dobre zvolenú taktiku v jednotlivých zápasoch. Všetci sa už tešíme na jarnú časť tejto súťaže.
Muži: Jozef Privarčák – tréner, Miroslav Miko – vedúci mužstva, Maroš Krenželák – kapitán
Zoznam hráčov – družstvo mužov
Marián Krišica, Michal Sandamus, Peter Fonš, Lukáš Benko,
Matej Dirgas, Peter Strapáč, Ján Malík, František Malík, Pavol
Unzeitig, Peter Jurčík, Anton Jaroš, René Mrenka, Patrik Kubalík, Roman Baláž, Peter Puček, Juraj Cyprich, Dominik
Kubalík, Ondrej Chmurčiak, Peter Stav, Tibor Časnocha, Peter Staňo, Marcel Birtus, Roman Pliešovský
Realizačný tím:
Jozef Čarnecký – predseda ŠK Čierne, Ján Ďurica, Milan
Hurík, Pavol Fonš s manželkou Agnesou, Pavol Unzeitig, Alojz
Najdek, Pavol Laš, Dominika Mariňáková, Miroslav Varmus,
Ján Krenželák, Pavol Fonš , Beáta Stašová, Anton Moják
Tréneri: mladší a starší žiaci:
František Sloviak, Róbert Štetiar, Anton Ďurkáč
Dorastenci: Peter Tlelka
Vážení občania,
veľký kus práce v tomto roku vykonali pracovníci Technických
služieb obce Čierne. Celoročne pracovali na viacerých investičných projektoch, taktiež v zimných mesiacoch uskutočňovali
údržbu miestnych komunikácií, popri tom realizovali zber TKO,
technicky zabezpečovali všetky kultúrno-spoločenské podujatia vrátane vianočnej a veľkonočnej výzdoby v obci. Pri týchto
činnostiach im pomáhali aj občania, ktorí pracujú v rámci
menších obecných služieb. Taktiež ďakujem našim miestnym
firmám a podnikateľom, ktorí obci pomáhali pri viacerých investičných prácach. Veľké poďakovanie patrí členom záujmových združení – dobrovoľný hasičský zbor, Jednota dôchodcov, folklórna skupina OZVENA, poľovnícke združenie, združenie súkromných vlastníkov lesa, turistický klub AHA, členovia Červeného kríža; spolkom – holubári, záhradkári, včelári.
Zároveň ďakujeme aj zamestnancom domova sociálnych
služieb za obetavú starostlivosť o klientov zariadenia.
O výchovu a vzdelanie detí a mládeže sa starajú veľké kolektívy pedagógov v dvoch základných a dvoch materských školách, chutné jedlá pripravujú pani kuchárky, o bezproblémový
chod týchto zariadení sa starajú páni školníci a o čistotu pani
upratovačky. Všetkým veľmi pekne ďakujem.
Sme radi, že v našej obci máme štyroch doktorov a lekáreň.
Je to pre nás – občanov veľká vymoženosť. Ďakujem pani
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doktorkám a doktorom, ako i našim sestričkám a pracovníkom
lekárne za to, že sa obetavo a vzorne starajú o naše zdravie.
Všetci si to vážime a vysoko hodnotíme.
Osobitne chcem poďakovať v mene svojom i v mene poslancov obecného zastupiteľstva nášmu pánovi farárovi Petrovi
Švecovi za náročnú a obetavú duchovnú prácu pre nás všetkých. Sme veľmi radi, že ho u nás máme. Vždy nás vie povzbudiť, dať múdru radu do života, ale predovšetkým nás má
veľmi rád.
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
opäť tu máme krásny vianočný čas, čas plný lásky, porozumenia a pokoja, kedy vo svojich srdciach pociťujeme úprimnú
radosť a šťastie a zároveň si uvedomujeme vzácnosť rodiny
i našich priateľov. Čas, kedy sa väčšina z nás aspoň na chvíľku zastaví, aby prežila tieto čarovné sviatky v kruhu svojich
najdrahších. Nech sú tohtoročné vianočné sviatky bohaté na
lásku, nech nás všetkých sprevádza pokoj a Božie požehnanie.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Želáme vám, aby ste aj v tomto roku prežili požehnané
a milostiplné vianočné sviatky a v novom roku 2020 vám
prajeme pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom
i pracovnom
starosta obce, poslanci obecného
a kolektív pracovníkov ObÚ Čierne

zastupiteľstva

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
22. októbra 2019 sa konalo obecné zastupiteľstvo
v Čiernom. Po prerokovaní jednotlivých bodov programu
poslanci schválili toto uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Správy
o výchovno-vyučovacích
výsledkoch
a školských zariadení v školskom roku 2018/2019.

škôl

2. Správu o práci obecnej rady.
3. Rozvojový program obce.
4. Stanovisko
č. 5/2019.

hlavného

kontrolóra

k úprave

rozpočtu

5. Plán zimnej údržby miestnych komunikácií a plán vývozu
TKO v zimnom období.
6. Informácie starostu obce o kultúrno-spoločenských aktivitách v mesiacoch 10 – 12/2019.

II. s c h v a ľ u j e:
1. Program rokovania obecného zastupiteľstva.

2. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Peter Najdek, Ing. Peter
Staňo, Milan Jurga.
3. Úpravu rozpočtu obce Čierne č. 5/2019.
4. Zámer odpredať časť pozemku č. KNC 3881 ostatná plocha v kat. území Čierne, ktorého výmera sa určí geometrickým plánom z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a
odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení noviel. Parcela je časťou totožná s parcelou EKN
7093 vedenou na LV č. 2830. Odôvodnenie osobitného
zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je
v priamej súvislosti s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.
Pozemok má malú výmeru a pre obec je nevyužiteľný.
5. Zámer odpredať časť pozemku č. KNC 4804/1 zastavaná
plocha v kat. území Čierne, ktorého výmera sa určí geometrickým plánom z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a
odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení noviel. Parcela je časťou totožná s parcelou EKN
7017 vedenou na LV č. 2830. Odôvodnenie osobitného
zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva v tom, že pozemok je
v priamej súvislosti s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa.
Pozemok má malú výmeru a pre obec je nevyužiteľný.
6. Zámer odpredať pozemok č. KNC 6688/31 zastavaná
plocha s výmerou 36 m2 v kat. území Čierne vedená na
LV č. 2830 z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8
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písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
noviel. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ
spočíva v tom, že pozemok je v priame súvislosti s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok má malú výmeru
a pre obec je nevyužiteľný.
7. Zámer odpredať pozemok č. KNC 2136/10 zastavaná
plocha s výmerou 53 m2 v kat. území Čierne vedená na
LV č. 2830 z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
noviel. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ
spočíva v tom, že pozemok je v priamej súvislosti s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok má malú výmeru
a pre obec je nevyužiteľný.
8. Zámer odpredať pozemok č. KNC 2138/1 orná pôda
s výmerou 4 m2 v kat. území Čierne vedená na LV č. 2830
z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel.
Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný zreteľ spočíva
v tom, že pozemok je v priamej súvislosti s pozemkami vo
vlastníctve žiadateľa. Pozemok má malú výmeru a pre
obec je nevyužiteľný.
9. Odpredaj pozemku KNC 4860/10 ostatná plocha
s výmerou 51 m2 vedená na LV 2830 v kat. území Čierne
z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi p. Martinovi Grochalovi, bytom Čierne 164, za cenu 10 €/1m2. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný
zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú v priamej spojitosti
s nehnuteľnosťou žiadateľa a vzhľadom na ich polohu
a výmeru sú pre obec nevyužiteľné.
10. Odpredaj pozemku KNC 4446/46 zastavaná plocha
s výmerou 34 m2 vedená na LV 1313 v kat. území Čierne
z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení noviel žiadateľovi p. Jozefovi Tomekovi, bytom Čierne 915
a manželke Ing. Beáte Tomekovej, bytom Čierne 292, za
cenu 10 €/1m2. Odôvodnenie osobitného zreteľa: Osobitný
zreteľ spočíva v tom, že pozemky sú v priamej spojitosti
s nehnuteľnosťou žiadateľa a vzhľadom na ich polohu
a výmeru sú pre obec nevyužiteľné.
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11.
a) Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie malého projektu Obnovme cezhraničný pevnostný systém Šance – Valy.
b) Zabezpečenie realizácie malého projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu Obnovme cezhraničný pevnostný systém Šance – Valy vo výške 29 912 €.
d) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške rozdielu celkových nákladov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 1 495,60 €.
III. n e s c h v a ľ u j e:
1. Žiadosť Mareka Budoša, bytom Čierne č. 160, o odkúpenie
pozemkov č. KNC 5675/2 ostatná plocha s výmerou
97 m2 a č. KNC 5675/5 zastavaná plocha a nádvorie
s výmerou 50 m2 v k. ú. obce Čierne.
2. Žiadosť Ing. Gabriely Hajtmanovej, bytom Čierne č. 360,
o odkúpenie 16,78 m2 z pozemku č. KNC 4833/13 v k. ú.
obce Čierne.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11 odst. 4,
písm. k zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov
schvaľuje
dodatok č. 6 k VZN 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.
V Čiernom 22. októbra 2019
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

POZOR, OZNAM PRE VLASTNÍKOV LESA!!!
Obec Čierne ako správca dane z nehnuteľností oznamuje
vlastníkom lesa:
28. 10. 2019 bol obci doručený list Pozemkového združenia Čierne, s. r. o., 023 13 Čierne č. 189, podpísaný konateľom Ing. Jozefom Kráľom, v znení:

Na základe uznesenia z valného zhromaždenia konaného 26.
6. 2019 bolo v bode č. 3 schválené, že Pozemkové združenie
Čierne, s. r. o., nebude za vlastníkov lesa platiť daň
z nehnuteľností.

Odôvodnenie:
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Pozemkové združenie Čierne, s. r. o., nie je daňovníkom dane
z nehnuteľností, pretože:
- podľa § 5 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov je:
daňovníkom dane z pozemkov (lesa), ak v odseku dva nie je
ustanovené inak:
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku
vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku,
zapísaný v katastri nehnuteľnosti;
- podľa § 5 ods. 2 zákona daňovníkom dane z pozemkov
(lesa) je:
a/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené
na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené
z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b/ nájomca, ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
2. má v nájme pozemky Slovenského pozemkového fondu,
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3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného
v písmene a);

- podľa § 5 ods. 3 zákona „ak nemožno definovať daňovníka
podľa odseku 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok
skutočne užíva“;
- podľa § 5 ods. 4 „ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých
daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu“.
Pozemkové združenie Čierne, s. r. o., ako obhospodarovateľ lesa nie je teda daňovníkom dane z pozemkov (lesa),
pretože vlastníctvo je vedené na listoch vlastníctva,
a preto možno určiť daňovníka.
Z uvedeného dôvodu oznamujeme všetkým vlastníkom
lesa, že sú povinní v čase od 2. 1. 2020 do 31. 1. 2020
podať daňové priznanie dane z nehnuteľností správcovi
dane, teda obci Čierne.
Za nepodanie daňového priznania v lehote sa daňovník
dopúšťa správneho deliktu, za ktorý bude vyrubená pokuta.

KALENDÁR VÝVOZU TRIEDENÉHO ODPADU pre rok 2020 (sklo, plasty, VKM, obaly
z kovu )
Január:
Február:
Marec:
Apríl:
Máj:
Jún:
Júl:
August:
September:
Október:
November:
December:

Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec
Vyšný koniec

14.1.2020
18.2.2020
10.3.2020
14.4.2020
12.5.2020
16.6.2020
21.7.2020
25.8.2020
22.9.2020
27.10.2020
24.11.2020
15.12.2020

Rozvoz vriec: MAREC, JÚN, SEPTEMBER a DECEMBER
2020.
KOMUNÁLNY ODPAD
Vývoz komunálneho odpadu bude prebiehať každý nepárny
týždeň. Vo štvrtok a piatok od skorých ranných hodín. Zvoz
v osadách U Strýčkov, U Budoši, U Širanca, U Pavľackov,

Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec
Nižný koniec

15.1.2020
19.2.2020
11.3.2020
15.4.2020
13.5.2020
17.6.2020
22.7.2020
26.8.2020
23.9.2020
28.10.2020
25.11.2020
16.12.2020

U Straneviaka, U Mariniaka, U Miškov a U Stašov zostáva
nezmenený, teda v stredu.
Smetné nádoby musia byť dostupné zberovému vozu, zbavené snehu a ľadu. Popolnice obsahujúce horúci popol
nebudú odobraté.
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duchovné slovo

Vianoce – Slovo sa stáva Emanuelom, Bohom s nami
Vianoce sú časom, na ktorý sa väčšina z nás teší. Sú to
sviatky rodiny, kedy sa zhromaždia všetci okolo štedrovečerného stola, kedy sa vzájomne navštevujeme, obdarúvame či prajeme si všetko dobré. V tieto sviatky by sa nikto
nemal cítiť osamelý, pretože cez Ježiša, ktorého narodenie
na Vianoce slávime, vstúpil sám Boh na túto zem. On je
Emanuel – Boh s nami. Nie je iba niekto veľmi vzdialený,
kto žije kdesi tam ďaleko v nebi, ktorý tento svet stvoril, ale
viac sa oň nestará, ktorý má ďaleko od našich problémov či
ťažkostí. On kráčal po tejto zemi a dal nám prisľúbenie, že
bude s nami po všetky dni nášho života. Už nie sme viac
siroty. On je Boh, ktorý nás pozná po mene, on chápe naše
problémy, ťažkosti i starosti. On pozná naše túžby, nádeje
i pokušenia, naše víťazstvá i pády, naše radosti i bolesti.
Pred ním sa nemusíme pretvarovať ani na nič hrať. On
prišiel, aby nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním,
aby porazil odvekého nepriateľa a dal nám večný život. Ako
hovorí dnes už svätý kardinál J. H. Newman: „Ty nie si iba
stvorenie, si človek vykúpený a posvätený, si Božím adop-

tovaným synom (dcérou) vďaka sláve a požehnaniu, ktoré
zostúpili na Jednorodeného (...). Ty si jeden z tých, za ktorých Kristus obetoval svoju veľkňazskú modlitbu i vylial
svoju presvätú krv“ (Porov. J. H. Newman, A Particular
Providence as Revealed in the Gospel). A tak Vianoce nemôžeme nikdy oddeliť od Veľkej noci. Buďme si vždy vedomí tejto našej veľkosti, tohto nášho povýšenia do stavu
Božích synov a dcér a nikdy nezabudnime na cieľ nášho
života, ktorým je svätosť a večný život v nebi.
Prajem nám všetkým, aby sme aj tieto Vianoce prežili viac
s Ježišom, lebo jeho narodenie slávime. Nech nás o chvíle
s ním neoberie vianočná pozlátka. On prišiel na túto zem
z lásky k nám. Majme v sebe túžbu čoraz viac sa mu podobať, aby sme boli viac tichí a pokorní srdcom, viac svätejší,
plní lásky a dobra i viac priateľskejší a žičlivejší jeden
k druhému.
V modlitbe Peter Švec, farár

Bohoslužby počas vianočných sviatkov 2019, farnosť v Čiernom
Ut 24/12
22.00 Vyšný koniec 24.00 farský (polnočná)
Str 25/12
7.20 farský
8.45 Vyšný koniec
(Narodenie Pána, 1. sviatok vianočný)
Štv 26/12
7.20 farský
8.45 Vyšný koniec
(sv. Štefana, prvého mučeníka, 2. sviatok vianočný)
So 28/12
16.00 Zágrunie (zo slávnosti)
Ne 29/12
7.20 farský
8.45 Vyšný koniec
(Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa)

10.15 farský

11.15 Zágrunie

10.15 farský

10.15 farský

Ut 31/12
16.30 farský + poďakovacia pobožnosť za rok 2019 (potom spoločné agapé)
(sv. Silvestra I., pápeža)
Str 1/1
7.20 farský
8.45 Vyšný koniec
10.15 farský
11.15 Zágrunie
(slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Nový rok)
So 4/1
16.00 Zágrunie (z nedele)
Ne 5/1
7.20 farský
8.45 Vyšný koniec
(Druhá nedeľa po narodení Pána)
Pon 6/1
7.20 farský
(Zjavenie Pána)

10.15 farský

8.45 Vyšný koniec

10.15 farský

So 11/1
16.00 Zágrunie (zo slávnosti)
Ne 12/1
7.20 farský
8.45 Vyšný koniec
(Krst Krista Pána)

10.15 farský

11.15 Zágrunie
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Základná škola Čierne - Ústredie
Deň eura
24. 9. 2019 sme si na našej škole v rámci Dňa eura pripomenuli
aj 10. výročie zavedenia novej meny na Slovensku. Žiačky IX. A
formou kvízu o eure, preverili vedomosti žiakov v jednotlivých
triedach a pútavo im vysvetlili ochranné prvky eurobankoviek. Na
hodinách matematiky žiaci riešili rôzne pracovné listy s danou
tematikou. Všetky aktivity boli navrhnuté a spracované tak, aby
podporili rozvoj finančnej gramotnosti našich žiakov.

o jazykoch. Na hodinách anglického jazyka sa naučili pozdravy
vo viacerých jazykoch, zahrali si pexeso...
Tento školský rok majú naši žiaci opäť možnosť hravou
a zábavnou formou trénovať angličtinu v praxi a hlavne odbúravať strach z rozprávania s dobrovoľníkom z KERIC-u Alihanom
Yurdayom z Turecka.

Ing. Marta Oškrobaná

Deň jablka
Viete, že aj jablko má svoj sviatok? My áno! 21. október je Svetový deň jablka. Pravidelne si ho v našej škole pripomíname, aby
sa nezabúdalo na toto výborné a zdravé ovocie. Povinnou výbavou v tento deň bol aspoň jeden kus červeného oblečenia
a desiatou šťavnaté jabĺčka. Pripravili sme krátky zábavný, ale i
poučný „TV program“, v ktorom nechýbali ani reklamy. Zaspievali
sme si piesne, upiekli jablká s medom a chutné lievance.
S jabĺčkami sme dokonca i počítali. Školou sa šírila ich nádherná
vôňa a dobrá nálada.
Mgr. Iveta Kordeková , ZŠ Ústredie

Literárna exkurzia

S. Najdeková, A. Hajtmanová, VIII. A

Európsky deň jazykov
Korene tohto medzinárodného sviatku siahajú do roku 2001,
ktorý bol Európskym rokom jazykov. Jeho organizátormi boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a
vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Úspech projektu Európsky rok jazykov prispel k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za
Európsky deň jazykov.
Na našej škole bol tento rok pripravený informačný panel,
z ktorého sa žiaci mohli dozvedieť zaujímavosti a fakty

4. októbra sme vyrazili my, žiaci 5., 6. ročníka a niekoľko siedmačiek, s pani učiteľkami Kordekovou a Pagáčovou za poznaním našich literárnych dejateľov. Prvou zastávkou bol Dolný
Kubín, kde sme v rámci expozícií Oravského múzea navštívili
Literárnu expozíciu P. O. Hviezdoslava. O svojom živote nám
porozprával sám básnik – bábka marioneta, ktorej prepožičala
hlas sprievodkyňa múzea. Riešili sme tajničky, pozreli si dokumenty, fotografie i osobné veci nášho velikána. Nazreli sme tiež
do depozitára Čaplovičovej knižnice, ktorá sa nachádza v tej
istej budove. Knižnica Vavrinca Čaploviča patrí k najvýznam-
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nejším historickým knižniciam na Slovensku. Vavrinec Čaplovič
zbieral knihy už ako 14-ročný a svoju zbierku venoval Oravskej
stolici v roku 1839 s podmienkou, že knihy nemôžu opustiť územie Oravy. Ďalšou zastávkou bol cintorín v Dolnom Kubíne, kde
sme zapálili sviečky pri hroboch P. O. Hviezdoslava a Janka
Matušku.

školstvo

boli nielen zdravé, ale aj nápadité desiate našich žiakov, ktorými
nás potešili šikovné mamičky.

Ďalej sme sa presunuli do Martina a navštívili Národný cintorín,
kde odpočívajú mimoriadni spisovatelia a básnici – napríklad
Martin Kukučín, Jozef Cíger Hronský, Ján Smrek, Maša Haľamová a mnohí iní. Exkurzia pokračovala návštevou Slovenskej
národnej knižnice a prehliadkou historického centra Martina.
Prežili sme deň nabitý literatúrou a na také sa nezabúda.
Sofia Bednárová a Lucia Vršková, 7. A ZŠ Ústredie

Protidrogový vlak
14. 10. 2019 sme sa my, žiaci 9. ročníka zo ZŠ Čierne-Ústredie,
zúčastnili projektu Protidrogový vlak. Vagóny vlaku pripomínali
drogový brloh, väzenie i miesto autonehody. Steny vagónov
znázorňovali ľudské orgány pred a počas užívania rôznych návykových látok. Vyskúšali sme si teda život v drogovom prostredí a veru, nebol vôbec príjemný. Sledovali sme tiež film o účinkoch a následkoch alkoholu a drog, vyplňovali anonymný dotazník. Sme radi, že sme tento vlak navštívili, pretože nám ukázal
cestu, ktorú by sme si nikdy nemali vybrať.
Aneta Gelačáková, Katarína Cyprichová, 9. A

Svetový deň mlieka v školách
Svetový deň mlieka v školách je medzinárodná udalosť podporovaná a propagovaná od roku 2000 Organizáciou pre výživu a
poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu
mlieka. Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie a upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.
Mlieko – prvá potravina, s ktorou sa stretávame hneď po narodení a sprevádza nás po celý život. Mlieko – nenahraditeľná súčasť
zdravej výživy s obsahom bielkovín, vitamínov a minerálov. Mlieko – v našej škole 25. septembra 2019 téma č. 1. Tento deň bol
u nás celý biely a nechýbala mliečna desiata. Deti si pripravili
krátke pásmo plné zaujímavých informácií. S mliekom sme sa
zabávali i súťažili. Spoznávali a ochutnávali sme z neho vyrobené dobroty. Poďakovanie patrí Ing. Petrovi Staňovi zo syrárne
Hrčavský grunt, ktorý nám pútavo priblížil cestu mlieka
a mliečnych výrobkov na náš stôl.

Mgr. Ivana Nekorancová, ZŠ Ústredie

Futbalový sen
Keď prišla ponuka Slovana na účasť na zápase Európskej ligy
proti anglickému Wolverhampton, náš pán riaditeľ neváhal
a zorganizoval pre nás úžasný futbalový zájazd. Nazbieralo sa
nás 40 žiakov z 5.,6. a 7. ročníka a niekoľko ôsmakov, ktorí ešte
nemali 14 rokov. Vyrazili sme o druhej hodine, cesta ubiehala
rýchlo, o pol piatej sme už boli v Bratislave pred Tehelným poľom. Všetci sme boli zvedaví, aké to bude. Mali sme však aj
obavy, aby sa niekto z nás v tom vyše dvadsaťtisícovom dave
detí nestratil. Atmosféra na štadióne bola neopísateľná... Všetci
sme kričali, jačali, výskali, robili mexické vlny... Vždy, keď mal
Slovan šancu, boli sme v napätí a čakali, kedy už padne gól. No
stalo sa tak len raz /. Neprestávali sme však povzbudzovať, aj
keď naši prehrávali.
Nielen zápas, ale aj nočnú cestu domov sme si užívali. Veľké
úsmevy, rozžiarené oči a ohromný zážitok pre každého z nás –
taký bol zápas proti Wolverhampton.
Ďakujeme pánovi riaditeľovi a ostatným vyučujúcim, ktorí s nami
uskutočnili tento nezabudnuteľný futbalový výlet.

Týždeň zdravej výživy
Týždeň v čase od 14. do 18. októbra 2019 sa v našej škole niesol v duchu zdravej výživy. Aby sme deťom pripomenuli význam
a dôležitosť pestrej a vyváženej stravy pre naše zdravie, pripravili sme viacero zaujímavých podujatí. Streda bola dňom bez sladkostí, piatok zeleným – zeleninovým dňom. So zeleninou
a ovocím sme si zasúťažili na zeleninovo-ovocnej telesnej výchove, o zásadách správneho stravovania a životného štýlu sa
žiaci čo-to dozvedeli z poučných prednášok. Samozrejmosťou

Sofia Bednárová a Lucia Vršková, 7. A ZŠ Ústredie
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Prišla jeseň a s ňou aj naše už pravidelné exkurzie do hvezdárne
v Kysuckom Novom Meste. Žiaci štvrtých ročníkov navštívili
hvezdáreň 25. októbra 2019, aby si doplnili vedomosti z prírodovedy, konkrétne zo slnečnej sústavy. Žiaci piateho ročníka
v rámci geografie preberajú tematický celok Naše miesto vo
vesmíre. Preto aj oni navštívili hvezdáreň 11. novembra 2019.
Oba ročníky mali pripravené pútavé prednášky na zvolené témy,
pozreli si tiež hvezdársky ďalekohľad a na záver navštívili park,
kde sú telesá slnečnej sústavy a dvoje slnečných hodín. Mnohí si
kúpili pekné spomienkové predmety a spokojní sa vrátili domov.
Mgr. Eva Gábrišová, ZŠ Ústredie
V mesiaci novembri sa mladší žiaci našej základnej školy prostredníctvom planetária preniesli do vesmíru. Na hviezdnej oblohe pozorovali hviezdy a súhvezdia. Spolu s medveďom a tučniakom spoznávali vesmír a riešili záhady našej planéty. Za sprostredkovanie tohto neuveriteľného zážitku ďakujeme pracovníkom Kysuckej hvezdárne.
Mgr. Mária Sulková, ZŠ Ústredie

Návšteva Domova sociálnych služieb v Čiernom
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším navštevujú naši žiaci pod
vedením pani učiteľky Marty Oškrobanej tradične DSS. Starkých
aj tento rok potešili nielen svojou prítomnosťou, ale aj pekným
programom a malým darčekom. Žiačky 6. A si pripravili divadielko a zaspievali krásne ľudové piesne. Naši deviataci sa zapojili
do zaujímavej diskusie, pri ktorej si starkí s dojatím zaspomínali
na svoje „školské“ časy, na to, že nemali veľakrát čo do úst vložiť, ale mali viac úcty ako dnešná mládež. Naša návšteva obyvateľov DSS veľmi potešila, aj deti boli veľmi šťastné, že mohli
urobiť niekomu radosť.
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V škole sme vyrobili veniec z papierových divých makov, ktorý
sme po príhovore pána starostu a pána Ďuricu položili
k pomníku. Dve ôsmačky zarecitovali báseň s tematikou vojny.
Na záver sme so skupinou dôchodcov a s deťmi z materskej
školy zapálili sviece. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou pripomenutia si 101. výročia ukončenia vojny.
Katarína Cyprichová, Aneta Gelačáková, 9. A ZŠ Ústredie

Okresné kolo školských majstrovstiev v šachu
14. 11. 2019 sa v aule Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci konali
školské majstrovstvá okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto základných škôl v zrýchlenom šachu. Turnaja sa celkovo zúčastnilo
42 žiakov a žiačok z oboch okresov a všetci hrali v jednom turnaji.
Základnú školu Čierne-Ústredie reprezentovalo 6 žiakov. Najlepšie sa darilo Danielke Cyprichovej z 9. A triedy, ktorá obsadila
krásne 3. miesto v kategórii dievčat okresu Čadca a vybojovala
si tak účasť na krajskom kole. Danielka získala rovnaký počet
bodov ako strieborná žiačka v tejto kategórii a len druhé pomocné hodnotenie ju zaradilo na 3. miesto. Cenné výsledky vybojovali aj ďalší reprezentanti. Andrej Nekoranec z 8. A triedy remizoval so Šimonom Láslopom – majstrom okresu Kysucké Nové
Mesto. Eliška Klegová zo 7. A triedy porazila vicemajsterku okresu Kysucké Nové Mesto Juliánu Láslopovú. Pekné 4 body zo 7
získala aj Lucia Vršková zo 7. A, ktorej tesne ušiel postup na
krajské kolo. Svoje prvé body si pripísali aj naši najmladší šachisti Juraj Liščák a Patrik Klega z 3. A triedy.
Ing. Slávka Jurčíková, šachový krúžok, ZŠ Čierne-Ústredie

ECO RECYKLUJ TOUR

Ing. Marta Oškrobaná, ZŠ Ústredie

Zdravá výživa
V mesiaci októbri sa žiaci ZŠ Čierne-Ústredie zúčastnili besedy
na tému zdravá výživa. Mladší žiaci sa naučili triediť potraviny na
základe potravinovej pyramídy. Prostredníctvom aktivít zhodnotili
stav svojho jedálneho lístka a navrhli spôsoby jeho vhodnej
úpravy. Starší žiaci sa okrem zásad zdravého štýlu dozvedeli
veľa informácií z oblasti porúch príjmu potravy. Za poučné
a zaujímavé besedy ďakujeme pracovníčkam Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Čadci a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Mgr. Mária Sulková, ZŠ Ústredie

Pietna spomienka
Každoročne si pripomíname ukončenie 1. svetovej vojny 11. 11.
v symbolickom čase o 11.11 hodine, kedy zazvonia kostolné
zvony. V tento deň sme sa zúčastnili pietnej spomienky pri pomníku padlým v 1. sv. vojne, aby sme obetiam vojny vzdali úctu.

14. 11. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili unikátneho ekologického projektu s názvom ECO RECYKLUJ TOUR. Prepojením
hudby s faktami o stave, v akom sa nachádza naša planéta, nás
prišiel poučiť a zároveň aj zabaviť Thomas Phuskailer, ktorý si na
pomoc prizval aj kolegov Martina Madeja a Ondreja Antálka.
Hodinové interaktívne vystúpenie plné skvelej hudby, súťaží a
rozhovorov so známymi osobnosťami vtiahlo našich žiakov do
deja od prvej po poslednú minútu. Deti aj pani učiteľky sa názor-

ČAS

str. 11

školstvo

nou a pútavou formou dozvedeli fakty a skutočnosti o recyklácii,
separácii, kompostovaní, zbytočných obaloch a zbytočnom nakupovaní. Jednou z priorít našej školy je zvyšovať environmentálne povedomie detí a toto bola jedna neskutočne prínosná a
obohacujúca skúsenosť, za ktorú tvorcom ďakujeme. A keďže
vieme, že treba pre našu planétu robiť omnoho viac, ideme príkladom a celá škola aktívne separuje.
Ing. Jana Kužmová, ZŠ Ústredie

Dejepisná exkurzia
V Banskej Bystrici sa nachádza jeden z najvýznamnejších pamätníkov Slovenska, ktorého úlohou je pripomínať obdobie druhej svetovej vojny a vzdoru Slovákov proti fašizmu. My, žiaci 7.,
8. a 9. ročníka zo ZŠ Čierne-Ústredie, sme sa tento monument
rozhodli navštíviť v rámci dejepisnej exkurzie. Expozícia a výklad
sprievodkyne nám priblížili hrôzy vojny. Mali sme tiež možnosť
vidieť vojenské uniformy z rôznych krajín, zbrane a civilné oblečenie z tohto obdobia. Neskôr sme sa presunuli na hlavné námestie a navštívili významnú pamiatku Banskej Bystrice – Thurzov dom. Obdivovali sme vzácnu maliarsku výzdobu Zelenej
siene z konca 15. storočia. Vyskúšali sme si tiež život panovníkov a poddaných v krátkom divadelnom predstavení. Raz vidieť
je viac ako stokrát počuť, preto všetkým odporúčame návštevu
týchto pamiatok.
K. Cyprichová, A. Gelačáková, 9. A

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
v novom roku veľa šťastia, zdravia,
osobných i pracovných úspechov
želajú zamestnanci
ZŠ Čierne- Ústredie

Základná škola s materskou školou Čierne - Vyšný koniec
Európsky deň jazykov

trili typickými znakmi niektorých krajín na svojom oblečení. Samozrejme, nechýbala ani štipka napätia, keďže každá skupinka
žiakov musela v stanovenom čase vyriešiť tematické jazykové
úlohy.
Celá táto pekná akcia mala aj súťažný charakter. Žiaci zbierali
body v jednotlivých aktivitách a v závere podujatia boli vyhlásení
víťazi. Najväčší počet bodov a prvé miesto získala trieda 5. A. Na
druhom mieste sa umiestnili žiaci 8. A triedy a tretie miesto patrilo siedmakom. Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým prítomným ďakujeme za účasť.
Mgr. Stanislava Krčmáriková

Mincovňa Kremnica, Atlantis Levice
Žiaci našej školy aj v tomto školskom roku pokračujú v tradícii
„výjazdov za poznaním“.
26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov
(EDJ). Cieľom je podnietiť Európanov, aby sa učili viac jazykov.
Nenadarmo sa hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Tento významný deň si naša škola pripomenula trošku
netradične. Dievčatá z ôsmeho ročníka pripravili pre mladších
žiakov zábavnú, ale aj poučnú hodinu. Najskôr sa žiaci dozvedeli
zaujímavé informácie o samotnom dni. Túto časť dievčatá spes-

11. októbra 2019 ôsmaci a deviataci navštívili Mincovňu
v Kremnici, ktorá je v prevádzke už 687 rokov a zaradila sa medzi pamiatky európskeho kultúrneho dedičstva. Tu najskôr absolvovali prehliadku mincí a krátku prezentáciu mincovne.
V rámci expozície mali možnosť prezrieť si priestory a dodnes
funkčné stroje v starej raziarni. Potom bol žiakom umožnený
vstup do novej raziarne, pričom pozorovali raziace stroje priamo
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pri razbe a balení mincí. Z Kremnice sa žiaci presunuli do zábavno-vzdelávacieho centra Atlantis v Leviciach. Absolvovaním
programu „Technické vynálezy 21. storočia“ sa oboznámili
s výdobytkami techniky. Vyskúšali si aj praktické činnosti
s dronom, rôznymi meračmi, haverboardmi. Druhá časť programu bola zameraná na praktické experimenty z fyziky, chémie,
matematiky a iných odborov. Na záver si záujemcovia vyskúšali
9D simulátor. Veríme, že si naši žiaci odniesli z exkurzie množstvo nových a zaujímavých informácií, ktoré zužitkujú pri svojom
ďalšom štúdiu.

školstvo

ktorý podľahol drogám. Skutočný príbeh odzrkadľoval skutočný
svet 21. storočia. Žiaci si mohli vyskúšať, ako sa cíti človek, ktorý
má na rukách putá, aký má pocit, keď sedí vo väzení, prípadne
keď ho vypočúva polícia a v neposlednom rade, čo sa robí
s človekom, ktorý podľahne drogám. Veríme, že po tejto akcii si
všetci žiaci uvedomia, čo je pre ich zdravie dôležité, a je len a len
na nich, akým smerom sa v živote vyberú.
Mgr. Ľubomír Belko, Mgr. Marta Krutáková, Mgr. Beáta Miková

Týždeň zdravej výživy

Mgr. Marta Krutáková, PaedDr. Lenka Bestvinová, Mgr. Ľubomír Belko

Protidrogový vlak – REVOLUTION TRAIN

14. 10. 2019 sa niektorí žiaci 8. A, 9. A a 9. B v poobedňajších
hodinách spoločne s triednymi učiteľmi vybrali v rámci protidrogovej tematiky do protidrogového vlaku, ktorý mal jednodňovú
zastávku v Čadci. Po rozdelení žiakov do troch skupín nasledovala prehliadka vlaku, v ktorom prebiehal príbeh o Marcelovi,

V stredu 16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej
výživy. Pri tejto príležitosti sa v dňoch od 14. 10. do 18. 10. 2019
uskutočnil TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY. Žiaci 1. až 4. ročníka
sa podľa možnosti obliekli každý deň do inej farby ovocia a zeleniny, ktorá bola určená v rozpise na celý týždeň. Zároveň trieda,
ktorá mala patronát nad prideleným dňom, priniesla rôzne druhy
ovocia a zeleniny v danej farbe. Deti si doma za pomoci rodičov
pripravovali rôzne zdravé a chutné dobroty. Cez veľkú prestávku
prebehla ochutnávka na hlavnej školskej chodbe. Celý týždeň
bol zaujímavý aj tým, že pani kuchárky v školskej jedálni pripravovali pre nás chutné polievky v danej farbe. Pre deti to bol nezvyčajný zážitok plný prekvapení a očakávania, čo ktorá trieda
pripraví a vymyslí. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
rodičom a pani kuchárkam za ich ochotu a pomoc pri organizovaní tejto akcie, ktorá bola zameraná na výchovu k zdraviu a
zdravému životnému štýlu. Na deťoch to zanechalo pozitívne
stopy, pretože i naďalej si nosia na desiatu zdravšie potraviny
v podobe ovocia a zeleniny.
kolektív učiteliek prvého stupňa ZŠ

The Light Trip
Žiaci 7. A, 8. A, 9. A a 9. B triedy sa spoločne so svojimi triednymi učiteľmi vybrali v utorok 19. 11. 2019 do Kultúrneho domu
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v Čadci, kde si pozreli divadelné predstavenie THE LIGHT TRIP.
Jeden herec, jeden život, jeden skutočný príbeh, ktorý stvárnil
Martin Žák. Divadlo zamerané na protidrogovú tematiku bolo o živote jedného človeka, ktorý sa ocitol na samom dne. Veríme, že toto divadlo bolo pre žiakov inšpiráciou a cestou, ktorou
by sa mali v živote uberať a napĺňať si ňou svoje túžby a plány.

„ECO RECYKLUJ TOUR“ alebo ako netvoriť zbytočný
odpad
Na Slovensku sa v roku 2018 vyprodukovalo 2,3 milióna ton
komunálneho dopadu. Každý obyvateľ tak v priemere vyhodil do
koša až 425 kg odpadu. Neustále počúvame o triedení odpadu,
separovaní alebo o kompostovaní. O tom, ako znížiť množstvo
odpadu v domácnostiach, sa už popísalo veľa a napriek tomu
štatistiky tomu nenasvedčujú. Ako netvoriť zbytočný odpad?
A aký odpad tvoril človek v minulosti a ako je to v súčasnosti?
Aká je cesta odpadu a ako obmedziť jeho tvorbu? Odpovede na
tieto a ďalšie otázky sa žiaci ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec mohli
dozvedieť počas výchovného ekokoncertu „ECO RECYKLUJ
TOUR“ s Thomasom Puskailerom a Martinom Madejom. Hodinový interaktívny program sa uskutočnil 14. 11. 2019 v sále Kultúrneho domu v Čiernom. Súčasťou koncertu boli súťaže, kvíz,
ekopiesne či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu.
Veríme, že aj prostredníctvom tejto akcie si žiaci odniesli veľa
poznatkov, ktoré zužitkujú v každodennom živote. Malými krôčikmi všetci spoločne môžeme pomôcť našej planéte a oslobodiť
ju od záplavy odpadkov. Skúsme sa teda riadiť mottom, že „najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne“.

Mgr. Ľubomír Belko

Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu
Počas 24. a 25. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnili prednášky s pracovníčkou SNSĽP (Slovenské národné stredisko pre
ľudské práva) na témy Ľudské práva a práva dieťaťa pre žiakov
5. a 6. ročníka a Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu pre 7.
a 8. ročník. Výklad začal všeobecnými informáciami o činnosti
strediska, definíciou ľudských práv a diskriminácie. Druhá časť
prednášky ponúkala mladším žiakom detailnejší náhľad na práva
človeka a dieťaťa prepájaním s konkrétnymi príkladmi zo života.
Starší žiaci sa dozvedeli, aké skutočnosti vedú k rasizmu a čo
môže ktokoľvek z nich urobiť v boji proti tomuto neduhu. Prednášajúca ďalej žiakom vysvetlila podstatu extrémizmu a jeho členenie. Žiaci sa počas celého vzdelávania aktívne zapájali, prezentovali svoje vedomosti a názory. Za realizáciu tejto
poučnej prednášky ďakujeme SNSĽP v Žiline.

školstvo

Mgr. Zuzana Fonšová

Monitoring čítania

Mgr. Stanislava Krčmáriková

Exkurzia do SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad
Kysucou
29. októbra žiaci 8. ročníka navštívili SOŠ drevársku a stavebnú
v Krásne nad Kysucou. Okrem prehliadky školy boli pre nich
pripravené zaujímavé aktivity. Jedna skupina mala možnosť v
priestoroch chemického laboratória zahrať sa na skutočných
chemikov a zdokonaliť si zručnosti pri práci s laboratórnymi pomôckami pri meraní objemu kvapalín. Veľmi zaujímavou činnosťou bolo pipetovanie s balónikom. Druhá skupina žiakov zas
v dielňach vyrábala vtáčie kŕmidlo. Príjemným zakončením exkurzie bola návšteva MM Arény, v ktorej si mali možnosť ôsmaci
zakorčuľovať. Veríme, že práve praktické aktivity, ktorým sa
počas tohto dňa žiaci venovali, budú pre nich veľkým prínosom.
PaedDr. Lenka Bestvinová, Mgr. Marta Krutáková

Čítanie textov a kníh má pre rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého
človeka nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, obohacuje slovnú zásobu, ponúka priestor na
tvorivosť, možnosť relaxovať, naberať množstvo informácií, vedomostí. Čítať kvalitatívne na primeranej úrovni spojenej
s čítaním s porozumením je majstrovstvo, ktoré využijú žiaci pri
ďalšom štúdiu, ale aj v každodennom živote až do staroby. Na
akej úrovni sú žiaci tretieho ročníka našej školy, sme zisťovali
testovaním čítania neznámeho textu. Medzi čitateľských favoritov
kategórie dievčat patrili: Sofia Serafínová, Nina Padyšáková,
Klára Mičianová, Nela Padyšáková, Veronika Kubalíková.
V kategórii chlapcov Matúš Michnica, Tobiáš Kubáň a Patrik
Grochal. Absolútnou víťazkou sa stala Sofinka Serafínová.
Odmenou za vynaložené úsilie boli čokoládové medaily a dukáty.
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Verím, že žiaci sa budú v technike čítania zdokonaľovať
a ľubozvučnosť slovenského jazyka si osvoja na vysokej úrovni.
Mgr. Dana Oravcová, zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelanie

Po stopách historickej Žiliny

školstvo

Našou poslednou a najkrajšou zastávkou bol hrad Budatín, zahalený pestrým jesenným lístím. Pastvou pre oči bol nielen exteriér
hradu, ale aj jeho vnútorné priestory predstavujúce expozície
z rôznych historických období.
Mgr. Stanislava Krčmáriková, Mgr. Ivana Jurgová
Za tajomstvami vesmíru
Medzi jesenné exkurzie už každoročne patrí žiakmi obľúbená
návšteva hvezdárne v Kysuckom Novom Meste. Zúčastnili sa jej
žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne-Vyšný koniec. V prednáškovej miestnosti si najskôr pozreli vzdelávací multimediálny program o slnečnej sústave. Potom nasledovala návšteva kupoly
hvezdárne, čiže pozorovateľne, zoznámenie s prístrojovým vybavením a demonštrácia práce s ďalekohľadmi.
Vo výstavnej miestnosti hvezdárne si žiaci mohli prezrieť aktuálnu výstavu a využili aj možnosť zakúpenia krásnych suvenírov.
V závere exkurzie si v areáli hvezdárne pozreli modely telies
slnečnej sústavy, ktoré sú vytvorené v pomernej veľkosti vzhľadom k Slnku, a slnečné hodiny.
Mgr. Zuzana Fonšová, Mgr. Jana Grochalová

Červené stužky

Príjemné jesenné počasie využili žiaci štvrtého a piateho ročníka
v rámci vlastivedno-dejepisnej exkurzie na návštevu blízkej Žiliny. Objavovanie historických krás sme začali návštevou Rosenfeldovho paláca. Tu sme nazreli do maličkej knihárskej dielne,
kde sa knihy ručne viažu do prírodných materiálov. Následne
nás sprievodkyňa zaviedla do podkrovia na výstavu Bábky
v podkroví. Spoločne sme vykročili na náučný chodník mapujúci
históriu najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na
Slovensku. Žiaci si vyskúšali vedenie niektorých bábok, ako je
marioneta, maňuška či javajka, spoznali tieňové a čierne divadlo,
poodkryli záhadu vytvárania divadelných zvukov. Naším druhým
historickým cieľom bola Burianova veža stojaca vedľa Katedrály
Najsvätejšej Trojice. Úzkymi schodmi sme sa dostali do zvonice
a na balkón ponúkajúci výhľad na celé mesto. Ďalším nami navštíveným historickým skvostom krajského mesta bol Kostol
sv. Barbory s loretánskou kaplnkou. Hádam najväčšou záhadou
tohto miesta je krypta žilinského kata umiestnená pod bočným
oltárom. Po krátkej prestávke sme zamierili do podzemných
priestorov, tzv. katakomb, ktoré sa rozprestierajú na okraji Mariánskeho námestia a pod Kostolom obrátenia sv. Pavla, apoštola. Milá sprievodkyňa nám porozprávala o histórii kostola
a katakomb, tiež trpezlivo odpovedala na zvedavé otázky žiakov.

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane
boja proti chorobe AIDS, ktorú podporuje MŠVVaŠ v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019. Naša
škola sa zapojila do tejto kampane nosením červenej stužky na
oblečení. Na výrobe stužiek sa podieľali žiačky 7. ročníka. Zároveň sme prišli do školy oblečení symbolicky v červenej farbe a
vytvorili sme spoločné fotografie predstavujúce „živú“ stužku.
Žiaci 8. a 9. ročníka sa zapojili výtvarným spracovaním témy
AIDS/HIV. Taktiež pracovali na projekte, kde spoznávali krajiny,
ich kultúru, problémy ľudí, ale tiež dobrovoľníkov, ktorí tam pôsobia a venujú sa trpiacim ľuďom. Cieľom tejto aktivity je naučiť
mladých ľudí, ako zaujať aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej
doby správny postoj k hodnotám života.
Mgr. Katarína Konečná

Materská škola v Čiernom-Vyšnom konci po štvrtýkrát
víťaz Pantherscupu
27. 9. 2019 sa naši predškoláci opäť zúčastnili na súťažnom
športovom dni materských škôl Pantherscupe, ktorý sa konal vo
Svrčinovci. Ich súpermi boli deti z MŠ Čierne-Ústredie a MŠ
Svrčinovec. Deti bojovali v šiestich disciplínach. Preťahovali sa
lanom, skákali vo vreci, hádzali kriketovou loptičkou do diaľky,
behali na chodúľoch, hokejkou triafali loptičku do brány
a nakoniec si zahrali futbal. Boj o zlato bol veľmi náročný
a všetky deti boli neskutočne šikovné. Víťazný pohár však ostane opäť v našej materskej škole, čomu sa veľmi tešíme. Ozdobené zlatými medailami, deti sa natešene vrátili do materskej
školy oznámiť svoje 4. víťazstvo. HURÁ!
Bc. Jana Lašová
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Deň materských škôl

8. 10. 2019 sme v našej materskej škole oslávili Medzinárodný
deň materských škôl. Celá oslava tohto dňa sa niesla v znamení
rozprávky o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Na úvod si deti
pripomenuli dej desaťminútovou verziou rozprávky. Tento deň
sme oslávili, ako inak, športom. Nesmela chýbať spoločná rozcvička a hurá na ihrisko! Na ihrisku deti dostali medaily, na ktoré
si zbierali pečiatky. Po každej splnenej úlohe si zaslúži odmenu
predsa každý -. Úlohou detí bolo prejsť všetkých sedem zastavení. Skladali nadrozmerné puzzle, hádzali lopty do terča, behali
cez prekážky, skákali „škôlku“, prenášali loptičku na paličke, no
a keďže Snehulienka a Popoluška sú kamarátky, dokonca aj
preberali strukoviny. Na záver tejto oslavy stačilo už len uhádnuť
hádanku. Deti si spoločne spočítali pečiatky a, samozrejme, boli
odmenené za ich šikovnosť pri každej úlohe.

školstvo

krásne slová znejú s láskou znova, znova. Preto ešte dlho, dlho
žite nám, to želáme my škôlkari práve vám.“

Jana Lašová
Zachrániť život dokážu aj deti. Stačí, ak ich naučíme, ako
môžu byť nápomocné.

Zábavná šarkaniáda
Deti z našej materskej školy si užili zábavný piatok 18. 10. 2019
na kopci Valy. Konala sa tam ako každý rok obľúbená šarkaniáda. Nebo zaplavili farebné šarkany a tradičnej akcii prialo aj
počasie. Ako prekvapenie priniesol ujo poštár (alias pán školník
-) balíček, v ktorom boli medaily a sladká odmena pre deťúrence.
Jana Lašová
Október – Mesiac úcty k starším – v materskej škole
Starší ľudia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu a vďaku, ako sa zdá, a
to nielen v októbri, ale počas celého roka. V našej materskej
škole sme si pripomenuli tento októbrový sviatok – Mesiac úcty
k starším. Naše pozvanie prijali milé pani učiteľky dôchodkyne,
pán starosta P. Gomola i pani riaditeľka I. Koperová. Pri tejto
príležitosti si pripravila pani učiteľka Andrejka Šulganová s deťmi
ľudové pásmo piesní, básní a tanca.
„Bábiky, autá a hračiek veľa, boli v miestnosti, čo volala sa trieda, a vy, každým ránom iste, k nej s láskou kráčali ste. Čakala
vás hŕba detí, bolo ich vraj ako smetí. Dnes sú už z nich otcovia
a naše mamy, ktorí žijú už len s nami. Aj za nich my vám ďakujeme, pretože lásku vašu cez nich pociťujeme. Všetky naše

V každej situácii, ktorá sa môže stať, či už napríklad v domácom
prostredí, alebo na ulici, je veľmi dôležité poskytnutie prvej pomoci zo strany najbližších či okoloidúcich. Často je svedkom
takejto udalosti práve dieťa. Začať s témou prvej pomoci u tých
najmenších má preto veľký zmysel. Naším cieľom je, aby už aj
takéto malé deti dokázali pomôcť svojmu kamarátovi či blízkemu,
keď sa niečo stane. A taktiež, aby si deti už od útleho veku budovali k záchrane života pozitívny vzťah a neboli ľahostajné voči
svojmu okoliu. Na tému prvej pomoci reagujú deti predškolského
a školského veku veľmi pozitívne. Prostredníctvom zážitkovej
formy sa s ňou dokážu stotožniť a neboja sa. Preto sme veľmi
radi, že naše pozvanie prijala pani Janka Tatarková, ktorá deťom
priblížila prácu zdravotnej sestry, znázornila ukážky prvej pomoci
a naučila ich, ako jednoducho si zapamätať dôležité telefónne
čísla.
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kultúra a šport

Kultúrne, spoločenské a športové podujatia obce Čierne uskutočnené
v mesiacoch september – december 2019
9. október - Prednáška o kompostovaní v Čiernom
V tomto roku získala každá domácnosť v našej obci kompostér.
Priblížiť význam kompostéra a ako svojpomocne docieliť výrobu
kvalitného kompostu prišla vysvetliť 9. októbra 2019 našim
spoluobčanom lektorka prednášky Alena Vajdová. Hlavnou
témou bolo objasnenie významu kompostovania, ako správne
kompostovať, čo patrí a nepatrí do kompostéra, chemické
procesy v ňom. Súčasťou prednášky bola aj diskusia. Z našej
obce sa prednášky v sále Kultúrneho domu v Čiernom zúčastnilo
25 občanov.
5. – 7. október - Okresná výstava ovocia a zeleniny
V Kultúrnom dome v Čiernom sa v dňoch 5. – 7. 10. 2019 konala
výstava ovocia a zeleniny
z okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca. Výstavu slávnostne
otvoril Ing. Ivan Kuric, PhD., predseda okresného výboru SZZ
Čadca. Návštevníci výstavy videli rôzne druhy ovocia a zeleniny.
Tohto pekného podujatia sa zúčastnili aj občania z celého
kysuckého regiónu a deti z materských a základných škôl
v Čiernom. V rámci podujatia sa konali aj viaceré odborné
prednášky k uvedenej problematike. Najčastejším vystavovaným
ovocím bolo jablko odrody „rubín“. Najviac exponátov na výstave
mali členovia ZO SZZ zo Skalitého, z Novej Bystrice a
z Čierneho. Celé podujatie sprevádzala hudba a spev folklórnej
skupiny OZVENA. Člen tejto skupiny pán Milan Michnica zložil na
túto udalosť krásnu pieseň. Slávnostné prestrihnutie pásky
uskutočnili Ing. Ivan Červenec, člen republikového výboru
Slovenského zväzu záhradkárov, Mgr. Peter Šimčisko, prednosta
Okresného úradu v Čadci, Ing. Pavol Gomola, starosta obce
Čierne a Ing. Ivan Kuric, PhD., predseda OV SZZ Čadca.

obce Čierne, ženám, ktoré pripravili pohostenie, ako aj členom
folklórnej skupiny OZVENA.
Ján Dodek
23. október - Mesiac úcty k starším
V Čiernom si uctili svojich starších spoluobčanov
Mesiac október je tradične spojený so seniormi a ako Mesiac
úcty k starším si ho každoročne so svojimi staršími spoluobčanmi
pripomíname aj v našej obci. V stredu 23. októbra 2019 sa v sále
Kultúrneho domu v Čiernom zišli všetci pozvaní seniori. Pozdraviť
našich starších spoluobčanov, oceniť ich prínos, znalosti
a skúsenosti, zaželať im pevné zdravie, peknú a pokojnú jeseň
života prišli aj vzácni hostia: starosta našej obce Ing. Pavol
Gomola a vedúca Zariadenia pre seniorov a DSS Čierne Mgr.
Sylvia Šoporová.
Prítomným seniorom ich sviatok spestrili svojím vystúpením aj
deti z MŠ Čierne-Ústredie, žiaci zo ZUŠ M. R. Štefánika Čadca –
elokované pracovisko Čierne Timea Cyprichová a Eliška
Kubicová, mažoretky TINA, spevom ľudových piesní a hrou na
heligónke Nikolka Tatarková a až do večera sa zabávali a
spievali pri domácej folklórnej skupine OZVENA, ktorá dotvárala
veľmi príjemnú atmosféru celého stretnutia.

Týmto ďakujeme všetkým obetavým ľudom, ktorí pripravili deti na
vystúpenie: Veronika Jurgová, Anna Dolinajcová, Marcela
Zvercová, Marcela Michnicová, Marta Brnčová a Peter Mestický.
Verbálne podujatím sprevádzala Iveta Bobulová, kultúrna
pracovníčka príspevkovej organizácie TES Čierne.

Výstavu zabezpečovali OV SZZ Čadca, ZO SZZ Čierne, Skalité
a Svrčinovec. Garantom výstavy bol starosta obce Čierne
Ing. Pavol Gomola. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom,
predsedom a členom jednotlivých zúčastnených organizácií,
členom hodnotiacej komisie. Osobitné poďakovanie patrí
predsedovi ZO SZZ Čierne Ing. Pavlovi Jurgovi, tajomníkovi ZO
SZZ Čierne Ing. Jozefovi Pohančeníkovi, Technickým službám

30. október - Uvítanie detí do života
„Narodenie dieťaťa vám zmení život. Ukáže vám všetky ďalšie
perspektívy, prečo sa každý deň zobúdzate a má to zmysel.“
T. Hanson

str.17

ČAS

kultúra a šport

práve pri tomto pamätníku sa 11. novembra 2019 konala pietna
spomienka, na ktorej sme privítali starostu obce pána Pavla
Gomolu, predsedu základnej organizácie Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Čiernom pána Rudolfa Benčíka i ostatných
prítomných.
Podujatie bolo organizované v spolupráci s JDS Čierne,
ZŠ Čierne-Ústredie a farnosťou v Čiernom.
Bc. Martina Švancárová
14. november - ECO RECYKLUJ TOUR s Thomasom
Puskalierom
Slávnosť uvítania najmenších novonarodených obyvateľov našej
obce sa uskutočnila v stredu 30. októbra 2019 v sále Kultúrneho
domu v Čiernom. Pri tejto významnej a dôležitej udalosti, akou je
narodenie dieťaťa, zaželal zástupca starostu obce Peter Najdek
všetkým prítomným rodičom veľa trpezlivosti, zdravia a lásky pri
ich výchove. Úvodnú pieseň „Hajaj, búvaj“ zaspievala Sofia
Gilániová za klavírneho sprievodu pána učiteľa Jozefa Harvana.
Hrou na gitare celú slávnosť spríjemňovala Karolína
Krčmáriková.
Po zápise do pamätnej knihy si z rúk zástupcu starostu obce
prítomní rodičia prebrali malý darček a každá mamička
symbolický kvet. Za spoluprácu ďakujeme Základnej umeleckej
škole M. R. Štefánika Čadca – elokované pracovisko ZŠ s MŠ
Čierne-Vyšný koniec. Verbálne podujatím sprevádzali Ján Ďurica
a Dana Oravcová.
Prosíme rodičov, ktorí sa slávnosti uvítania novorodeniatok
nemohli zúčastniť, aby si prevzali darček pre svoje dieťa na
obecnom úrade (I. poschodie) u Michaely Mariňákovej.
5. november - Hvezdáreň – planetárium

Krajská hvezdáreň v Žiline – Kysucká hvezdáreň v Kysuckom
Novom Meste navštívila so sférickým kinom v utorok
5. novembra 2019 už po druhýkrát v tomto roku obec Čierne.
V sále Kultúrneho domu v Čiernom sa žiaci z prvého stupňa ZŠ
Čierne-Ústredie ocitli opäť na chvíľu nad povrchom našej Zeme.
Veľmi pútavo pripravená vyučovacia hodina s tučniakom
Jamesom a polárnym medvedíkom Vladimírom vo filme
POLARIS žiakom dokázala lepšie priblížiť našu oblohu.
Za pútavé rozprávanie, technickú spoluprácu a rozloženia
planetária ďakujeme pracovníkom hvezdárne RNDr. Miroslavovi
Znašíkovi, Ing. Antonovi Šiserovi a Mgr. Ivici Pogányovej.
11. november - Výročie ukončenia 1. svetovej vojny
Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri pamätníku padlým v 1. sv.
vojne a všetkým padlým v celosvetových ozbrojených konfliktoch.
Prvá svetová vojna bola ukončená podpísaním prímeria
v Compiége vo Francúzsku 11. 11. 1918 o 11. hodine a 11.
minúte, kedy zaznela posledná delostrelecká salva. Do tej doby
išlo o najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. 11. november
bol zároveň vyhlásený ako Deň padlých veteránov. Hrôzy a
útrapy tejto vojny zostali hlboko vryté vo vedomí občanov obce
Čierne, o čom svedčí aj pamätník padlým v 1. svetovej vojne. A

Ekokoncert so spevákom a ochrancom prírody T. Puskalierom
sa pre žiakov oboch základných škôl v našej obci konal v sále
Kultúrneho domu v Čiernom.
Eco Recykluj Tour je projekt bez časového ohraničenia a vznikol
v spolupráci so Stromom života. Jeho cieľom je zábavnou
formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov základných
škôl a je koncipovaný tak, aby postupne gradoval a držal si od
začiatku až do konca pozornosť divákov. Thomas Puskailer,
Martin Madej a Ondrej Antálek názornou formou priblížili deťom
každú skutočnosť o recyklácii, separácii, o zbytočných obaloch či
uvedomelom nakupovaní.
23. november - Katarínsky večierok
Komisia KVMŠ a sociálnych vecí pripravila pre svojich
spoluobčanov katarínsky večierok v sále Kultúrneho domu
v Čiernom. Slávnostné otvorenie zahájil SMT JOJA z Čadce. Do
tanca hrala hudobná skupina DANUBIUS, nechýbala tombola
a výborné ceny od sponzorov.
2. – 17. december - Vianočná výstava
Potešiť sa pohľadom na vianočné dekorácie a aranžmány, nabrať
inšpiráciu, na chvíľu sa zastaviť a kochať krásou môže každý, kto
príde v tomto čase do Obecnej knižnice v Čiernom.
V tomto termíne tu budú vystavované vianočné ozdoby, ktoré si
môžete aj zakúpiť.
5. december
Slávnostná svätá omša, rozsvietenie vianočného stromčeka na
sv. Mikuláša pri Kostole sv. Petra a Pavla Čierne-Vyšný koniec.
Organizátor: farnosť v Čiernom.
7. december - Mikulášska párty pre deti,
V sále kultúrneho domu v Čiernom sa v sobotu 7. 12. 2019
nedalo skoro ani pohnúť a okrem toho tam bolo cítiť veľkú
nedočkavosť. To všetky deti spolu aj s rodičmi čakali na príchod
vzácneho hosťa. Bol ním svätý Mikuláš, ktorý prišiel ako vždy so
svojimi pomocníkmi anjelmi a čertmi. Tí už pred jeho príchodom
upozorňovali všetky poslušné a neposlušné deti na príchod
vzácneho hosťa. Zázračnou palicou svätý Mikuláš rozsvietil
stromček v sále, prihovoril sa deťom, opýtal sa na ich celoročné
poslúchanie a potom začal rozdávať balíčky.
Ušlo sa každému. Predtým však herci z divadelného zoskupenia
Kapor na scéne zo Žiliny zahrali rozprávku „Psíček a mačička“.
Záver mikulášskej párty patril diskotéke a tancu.
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Organizátor: obec Čierne, PO TES Čierne
31. december - Spoločné privítanie Nového roka po svätej
omši pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly
Silvestrovské kultúrne vystúpenie Čierňanských seniorov,
folklórnej skupiny OZVENA, príhovor, prípitok, ohňostroj.
XI. ročník – Uvítanie Nového roka na Trojmedzí
Stretnutie s občanmi a predstaviteľmi samospráv troch krajín
Česka, Poľska a Slovenska na Trojmedzí – spoločné uvítanie
Nového roka.
Organizátor: obec Čierne, PO TES Čierne, ZO JDS Čierne, TK
AHA Čierne, DHZ Čierne
Oddychová zóna pri Kostole sv. Ignáca Čierne-Ústredie,
Trojmedzie.
10. december - Vianočná koleda V.
Koncert žiakov ZUŠ Čadca – M. R. Štefánika, elokované
pracovisko v Čiernom, spojený s výstavou prác výtvarného
odboru. Organizátor: obec Čierne, PO TES Čierne, ZUŠ M. R.
Štefánika Čadca – elokované pracovisko v Čiernom. Koncert sa
uskutočnil v sále Kultúrneho domu v Čiernom a v programe
vystúpilo štyridsať žiakov.
14. december - Čierňanské vianočné trhy domácich spolkov
a organizácií
Po prvýkrát sa uskutočnili v areáli oddychovej zóny pri Kostole
sv. Ignáca z Loyoly čierňanské vianočné trhy. Od poludnia už
rozvoniavali všelijaké dobroty a nápoje pripravované našimi
základnými organizáciami a spolkami v obci. Vianočnými
aranžmánmi vyrobenými deťmi lákali do svojich stánkov základné
školy, materské školy aj šikovné aranžérky. Slávnostne sa
spoluobčanom v tomto predvianočnom čase prihovoril starosta
našej obce Ing. Pavol Gomola.
Podujatie spestrili svojím programom deti z materských
a základných škôl, folklórna skupina OZVENA. Ako hlavný hosť
vystúpila speváčka Michaela Martykanová – hudobná produkcia
KOMA.

Vážení spoluobčania, chcela by som vám zaželať v tieto krásne
dni a sviatky hlavne veľa lásky, úcty, pokoja a mieru v duši. Aby
vám nič nevytvorilo vrásky na tvári a nič nepokazilo vianočný
večer. Nech vo vašich domovoch zavládne radosť, pokoj a veľa
lásky.
Iveta Bobulová, kultúrna pracovníčka príspevkovej
organizácie TES Čierne
Zmena podujatí vyhradená, zmena miesta konania podujatia
vyhradená!
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, Vladimír Fonš,
kontakt: 0908 977 866).
Vypracovala: Iveta Bobulová, kultúrny pracovník, Príspevková
organizácia TES Čierne
Kontakt: 43 73 183, Email: bobulova.iveta@azet.sk

Obecná knižnica v Čiernom
Obecná knižnica v Čiernom vás pozýva do svojich priestorov,
kde si okrem vypožičania kníh a časopisov môžete príjemne
posedieť, na chvíľu sa zastaviť a oddýchnuť si v tejto
uponáhľanej dobe.
OTVÁRACIE HODINY V OBECNEJ KNIŽNICI V ČIERNOM
UTOROK:
ŠTVRTOK:

9:30 – 11:30
9:30 – 11:30

12:00 – 17:00
12:00 – 15:00

Časopisy v našej knižnici: Fifík, Fľak, Včielka, Kamarát, Kysuce,
Marianne, Nový čas bývanie, Praktická žena Kreativ.
Knižný fond sa v priebehu celého kalendárneho roka dopĺňa
novými titulmi pre deti aj dospelých.

V mesiaci novembri bolo mnoho čitateľov upozornených
upomienkou o vrátenie kníh. Verím, že je ľahké zabudnúť pri
toľkých povinnostiach. Prosím preto všetkých čitateľov, ktorí ešte
nestihli v stanovenom čase vrátiť svoj dlh, aby tak urobili čo
najskôr. Na vaše knihy čakajú ďalší čitatelia a vy ich už máte
určite dávno prečítané.
Obecná knižnica v Čiernom sa snaží pred zaslaním upomienky
školopovinnému čitateľovi zaslať dvakrát do roka obežník po
triedach. Dospelým čitateľom sú informácie podávané
z obecných vitrín, obecným rozhlasom a na stránkach našej
obce.
Ak čitateľ v stanovenom čase nevráti zapožičané knihy, je
upozornený upomienkou.
Poplatok za upomienku: č. 1... 1,50 €, č. 2... 2,50 €, č. 3 ... 3,50 €
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Od januára 2020 sa bude vyberať poplatok za zápisné na rok
2020.
x
x
x

deti: 0,50 €
študenti a dôchodcovia: 1 €
dospelí: 1,50 €

Pripravujeme:
- nové knižné tituly, časopisy pre svojich čitateľov: Fifík, Fľak,
Včielka, Kamarát, Kysuce, Marianne, Nový čas bývanie,
Praktická žena Kreativ,
- exkurzie pre žiakov základných škôl,
- výstavu vianočných knižiek,
- poznáš naspamäť text najznámejšej vianočnej piesne? Ak nie,
naučíš sa ju v obecnej knižnici,

kultúra a šport

- rozprávanie o vzniku Vianoc – Vianoce prichádzajú,
- vianočné pranostiky, povery a hádanky.
Svojim čitateľom prajem v tomto predvianočnom a vianočnom
čase hlavne veľa lásky, porozumenia, prajnosti a krásnych chvíľ
v kruhu svojej rodiny, blízkych a priateľov. Vám, milí detskí
čitatelia, prajem krásne Vianoce plné smiechu, lásky, radosti
a iskričiek vo vašich detských očkách, ktoré ešte viac rozžiaria
svet nám dospelým. Teším sa na vašu návštevu.
Vaša knihovníčka
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník Obecnej knižnice
v Čiernom.
Kontakt: 041/4373 183, Email: bobulova.iveta@azet
Z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecná knižnica
v Čiernom zatvorená od 18. 12. 2019 do 6. 1. 2020.

„Ozvena vám hrá, bo vás v srdci má, by ste šťastní boli, len to si ona želá...“
Život človeka na zemi je daný – narodí sa, prežije svoj životný
údel a odchádza. S ním odchádzajú piesne, zvyky, rozprávky,
porekadlá, znalosti o liečivých rastlinách, o magických úkonoch
... Čo sa ešte zachovalo v pamäti ľudí, zozbierať, zachovať a šíriť
ďalej pre budúce generácie, to si dala za svoj cieľ FSk Ozvena.
Pieseň sprevádzala človeka už od kolísky, keď mamky spievali
krásne uspávanky, ani krstiny, svadba či pohreb sa nezaobišli
bez spevu. Aj pri ťažkej práci na roli: kosení a sušení sena, siatí
a spracovávaní ľanu, pri sadení a kopaní zemiakov, žatvách
a mlátení obilia, pasení kráv od Grúňa po Valy ozýval sa spev.
Pomáhal ľudom zabudnúť na drinu, utešiť srdcia. Zaniklo
chodenie dievčat „po mojíčku“, „hojana“ na sv. Jána, kde sa ľudia
stretli, pozhovárali, zaspievali, čo-to popili. Upevňovali
medziľudské vzťahy – človek mal k človeku bližšie. Dnes každá
rodina varí guľáš či griluje pri svojom dome. Na Vianoce sa
popod okná chodili spievať koledy a spev sa ozýval po celej
dedine až do rána. Dnes koledy počúvame z rádia či televízie. Aj
preto Ozvena prišla s Vianočnými ozvenami, pre starších je to
spomienka na ich mladosť a mladí si môžu vypočuť bohatstvo
vianočných zvykov, vinšov a kolied.
V druhej polovici 70. rokov z iniciatívy Bibiány Gocálovej vznikla
ženská spevácka skupina, ktorá mala 18 členiek. Od roku 1979
pracovala pod DO SZŽ, ktorá ju aj financovala. Skupina sa
zúčastňovala na rôznych podujatiach v obci a spestrila svojím
vystúpením programy, na ktoré sa ľudia tešili. Pani Gocálová
nacvičovala staré čierňanské piesne a často skladala aj vlastné
častušky. Ženy reprezentovali obec Čierne v okrese aj v kraji.
V roku 1983 prevzal Ozvenu Mgr. Anton Moják a doplnil ju
o mužskú spevácku časť a hudobníkov Pavla Kullu a Augustína
Gomolu. Viedol ju 10 rokov. V rodisku pôsobil ako učiteľ a spieval
v zbore slovenských učiteľov, preto odišiel do Trenčianskych
Teplíc, kde sa stal riaditeľom Domova Speváckeho zboru
slovenských učiteľov.
Aby FSk Ozvena nezanikla, do jej čela sa na vyše 20 rokov
postavila pani Agnesa Čanecká a úspešne viedla aj DFSk
Ozvenku, ktorá spevom vítala amerického kozmonauta

s kysuckými koreňmi Eugena Andrewa Cernana v kysuckom
skanzene vo Vychylovke. Vystupovala i v Múzeu slovenskej
dediny v Martine, na svetových dňoch zahraničných Slovákov, na
folklórnom festivale v Rožňove pod Radhoštěm. Jedným
z významných vystúpení bol aj charitatívny koncert pre
postihnuté deti v kostole v Bystřici nad Olší, ktorý sa konal pod
záštitou vtedajšieho premiéra SR a českej veľvyslankyne v SR
Lívie Klausovej. Ozvena sa zúčastňovala tiež speváckych súťaží,
ako Slovenský slávik a Kysucký slávik. Po čase sa k nej pridala
aj Mgr. Božena Budošová a súbor žal úspechy po celom regióne
i za hranicami Slovenska. Dlhé roky práce pri šití krojov,
vytváraní scenárov, výrobe rôznych pomôcok do programov,
zabezpečovaní dopravy, nacvičovaní a vystupovaní s deťmi
a dospelými si vyžiadali svoju daň. Choroby pribúdali, nohy
prestali poslúchať a Aška Čanecká musela ukončiť obetavú
prácu. Pre jej bohaté skúsenosti sa mnohokrát na ňu obraciame
a ona nám s radosťou poradí a usmerní nás, za čo sme jej
nesmierne vďační.
Najvýznamnejšie podujatia:
1991 – scénická freska Láska, bieda a smiech Kysúc, Detva
1991 – pásmo Prebudená pieseň, uvedené v Skalici, Detve,
Liptovskom Mikuláši, Martine a Ružomberku
1992 – V. svetový festival slovenskej mládeže – Stretnutie piesní
Slovenska, Martin
1993 – Goralské slávnosti v Skalitom
1995 – Dni kysuckej kultúry – Čierňanská svadba, Bratislava
2007 – Goralské slávnosti v Skalitom
2014 – vianočné zvyky v obci Slovákov v Karvinej
2004 – 2014 Trojmedzie
Od roku 2015 je vedúcou Mgr. Božena Budošová, pôsobiaca vo
FSk Ozvena skoro od jej vzniku. Jej prvé stretnutie so speváckou
skupinou žien bolo vďaka tomu, že v roku 1976 nastúpila ako
učiteľka do základnej školy na Vyšnom konci, kde ženy
nacvičovali pod vedením pani Gocálovej. Okrem učenia detí
patrilo do náplne učiteľov i nacvičovanie programov s deťmi na
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výročné schôdze rôznych spolkov, na oslavy a sviatky v obci.
Popri práci učiteľky sa stal spev jej koníčkom a súčasťou života
a je to tak až dodnes. V roku 2015 bolo natočené prvé CD
„Čierne dedina“ . Krst sa uskutočnil na „kermaši“ v obci Čierne
balónikmi a čistou pramenitou vodou spod Grúňa. CD nám
pokrstila speváčka Jana Kocianová a starosta našej obce Ing.
Pavol Gomola. V tomto roku sme založili aj občianske združenie.
Pravidelne sa zúčastňujeme na podujatiach obce pri stavaní
„mája“ na Trojmedzí, na „kermašoch“ na Vyšnom a Nižnom
konci, na omši na Trojmedzí, na silvestrovskej oslave na Nižnom
konci a vystúpeniach pre dôchodcov.
Radi prijímame pozvania na rôzne podujatia aj v iných obciach.
V roku 2015 sme sa zúčastnili na zborovských hodových
slávnostiach pri príležitosti 380. výročia vzniku obce Zborov. Pre
nás veľmi významným podujatím bolo účinkovanie v programe
nášho rodáka Pavla Kužmu v rámci Oslavy zvrchovanosti
Slovenska v roku 2017 v Starej Bystrici. Pod vedením Pavla
Kužmu sme vystúpili s Goralmi so susedných dedín Skalité,
Svrčinovec a Oščadnica na 25. Folklórnych slávnostiach pod
Pilskom a Babou horou v programe Goralská svadba. Veľkým
prekvapením bolo pozvanie na II. ročník podujatia Goral na Gory
2017 v Starom Smokovci, kde sa zišli Gorali z poľskej
i slovenskej strany hraníc. Nechýbalo ani tradičné čierňanské
jedlo „pečoky ze syrem“, ktoré pripravili a ponúkali návštevníkom
pani Viera Kubicová s vnučkami a pani Anna Michnicová, ktorá je
nielen dobrá kuchárka, ale i šikovná krajčírka a pomáha nám pri
opravách krojov. Prvého septembra sme vystupovali na
dožinkách v Písku a 9. septembra sme prežili krásny deň
v Skoczowe na festivale slovensko-poľskej vzájomnosti, kde sme
mali tri vstupy, ktoré sa stretli s veľkou odozvou divákov. Rok
2018 bol pre nás výnimočný, okrem tradičných vystúpení v obci
sme boli koledovať so starostom Hrčavy Ing. Petrom Staňom
u pani starostky v Třinci, na biskupskom úrade v Ostrave, na
Generálnom konzuláte PL v Ostrave. Druhý deň sme pokračovali
na Slovensku na biskupskom úrade a VÚC v Žiline, nezabudli
sme ani na nášho pána farára a pána starostu s prednostom
a personálom OÚ. Vo februári sme prijali pozvanie na „ostatky“
na Hrčavu, ktoré sa natáčali do unikátneho cestopisu o živote
Čechov a Slovákov žijúcich v pohraničí. Natáčanie našej skupiny
Českou televíziou sa začalo na Čiernom pri Kostole sv. Petra
a Pavla, kde sme nasadli na voz ťahaný koňmi. Cestopis
s názvom Hranica v srdci bol uvedený Slovenskou i Českou
televíziou pri príležitosti stého výročia vzniku ČSR. V českej obci
Řeka sa konala májová veselica a nechýbali sme tam ani my. Pri
príležitosti slávnostného otvorenia „Cesty priateľstva“, ktorá
spojila Slovenskú a Poľskú republiku, sme zaspievali okrem
piesní aj častušku zloženú naším členom Milanom Michnicom,
ktorá vystihovala 12-ročnú prácu spojenú s projektom a jeho
realizáciou. Nezabudnuteľné chvíle sme prežili v Poľsku
v Koniakowe, kde sme spolu s predstaviteľmi našej obce Čierne
vystupovali na III. festivale Koniakowianow. Opäť sme zavítali do
Vychylovky na III. ročník Chovateľského dňa, kde sme sa stretli
aj so župankou VÚC v Žiline Erikou Jurinovou. Dňa 5. 7. na
„kermaši“ na Hrčave nám Ing. Peter Staňo udelil ďakovnú plaketu
za mimoriadnu podporu a obrovský podiel na rozvoji obce Hrčava
a regiónu Trojmedzia. Urobila nám veľkú radosť. Spolupráca
s ním je jedno veľké prekvapenie, ale že budeme účinkovať

kultúra a šport

v rozprávke, tomu veril málokto. Natáčanie sa stalo skutočnosťou
a niektorí členovia Ozveny vymenili čierňaské kroje za herecké
kostýmy a zamaskovali ich na nepoznanie. A viete prečo?
Pretože sa v júli natáčala česko-slovenská rozprávka Keď draka
bolí hlava a my sme boli jej súčasťou. Filmovanie prebiehalo
niekoľko dní na Hrčave a potom v areáli zámku Fryštát
v Karvinej. Slávnostná premiéra sa konala v Prahe, kde sa
zúčastnila i časť Ozveny v krojoch, ktoré pútali pozornosť
návštevníkov.
RTVS má cyklickú reláciu Moja diagnóza o zdraví. V jednej časti
vystupoval aj náš člen Milan Michnica, k natáčaniu prizvali aj nás,
lebo uviedol, že spev v Ozvene a skladanie piesní je pre neho
relax. Rok bohatý na akcie sme uzavreli vďačnou akciou, 29. 12.
sme boli súčasťou vystúpení benefičného koncertu vo Svrčinovci
a rok sme uzavreli aj vystúpením na Silvestra v našej obci.
Poďakovanie patrí všetkým bývalým i súčasným členom FS
Ozvena, ktorí svoj voľný čas obetovali nácvikom, skúškam
a vystúpeniam. Takto zachovávame a odovzdávame dedičstvo
našich otcov a materí ďalším pokoleniam. Chceme byť
svetielkom a prinášať radosť do vašich sŕdc.
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Veľké ĎAKUJEME patrí terajšiemu starostovi Ing. Pavlovi
Gomolovi, ktorý je pre nás veľkou oporou a vychádza nám
všemožne v ústrety. Aj napriek tomu, že je veľmi pracovne
vyťažený, vždy obetuje svoj vzácny voľný čas, aby nám pomohol
pri riešení našich problémov. Ďakujeme tiež poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí nám schvaľujú finančné prostriedky
a vďaka nim sme obnovili ženské i mužské kroje a zakúpili
harmoniku i heligónky. Ďakujeme riaditeľstvu ZŠ s MŠ ČierneVyšný koniec, že nám poskytuje priestory na nácvik a uloženie
krojov a hudobných nástrojov.

kultúra a šport

„Čepenie“
Ženská časť skupiny Ozvena robí na požiadanie „čepenie“
nevesty. Je to jeden z mála zvykov, ktorý pretrval až do dnešnej
modernej doby.
Milí priatelia,
Slovensko je krásna krajina, má svoju históriu, bohatú minulosť,
ale aj budúcnosť. Dnes patrí k spoločenstvu národov, ktoré
vyznávajú rovnaké hodnoty založené na princípe demokracie
a slobody. Každý národ má však aj svoju vlastnú kultúru. Naša
obec Čierne bola osídlená v druhej vlne valašskej kolonizácie.
Založilo ju 27 rodov. So sebou si priniesli okrem hlbokej viery
v Boha i svoju rázovitú kultúru. Ako ju zachovať pre ďalšie
generácie, to bola jedna z myšlienok aj pri zakladaní folklórnej
skupiny. Pomenovali ju veľmi výstižným názvom OZVENA. Jej
cieľom bolo piesňou šíriť našu goralskú kultúru. Tá je bohatá i na
osobitné zvyky a tradície. Samotná pieseň vždy sprevádzala
človeka už od jeho narodenia počas celého života. Preto ľudia,
ktorí mnoho rokov obetujú svoj čas a energiu na to, aby naše
zvyky a tradície nielen uchovali, ale ich aj šírili, zaslúžia si veľké
poďakovanie a uznanie. Tieto naše piesne sú veľkým darom pre
generácie, ktoré tu budú ďalej žiť. Zároveň sú aj osobitným
vyznaním ľudí, ktorí ich s láskou naspievali.
Je veľký dar, že dnes žijeme v slobodnej krajine a môžeme si
čokoľvek zaspievať. Nebývalo to tak vždy. Všetkým súčasným
členom folklórnej skupiny OZVENA prajem predovšetkým
zdravie, ktoré je potrebné k tomu, aby aj naďalej svojím spevom,
hudbou a tancom rozdávali radosť a úsmev. Želám vám ďalšie
šťastné roky a veľa spokojných poslucháčov.
Pavol Gomola, starosta obce Čierne

Renáta Soffič, rod. Čučová: Vianočný hriech
Tiahne sa cesta zasnežená
a nad ňou stojí kríž.
Pod krížom, vekom ošľahaná,
hriešnica kľačí blíž.
V diaľave počuť chválospevy,
harmoniku i šťastný smiech,
no kríž z preveľkej slávy,
počúva len lásky hriech.
To neverná prosí ponížene,
pred krížom hriech vyrieka.
Jej duša i srdce ubiedené
od žalosti a bôľu vzdychá.
Ó, Bože, Ty samá láska si,
ó, Bože, Ty svetlo sveta.
Ja viem, že odpustíš mi,
veď o tom je každá Tvoja veta.

Už netúžim byť ovcou stratenou,
už nechcem na krížnych cestách stáť.
Ja chcem byť znovuzrodenou
a v Tebe, s Tebou rásť.
I vyslyšal Boh spoveď úprimnú
a svojím zrakom pohladil jej tvár.
Už nehreš, dcéra moja,
a dobrý skutok sprav.
Tiahne sa cesta zasnežená
a nad ňou stojí kríž.
Pod krížom ťarchy pozbavená
duša sa vznáša výš.
Už nieto hriechu hriešnice,
Pán si ho na svoj kríž ukladá
a pre svoje dieťa neverné,
cestu novej lásky otvára.
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Manželstvo uzatvorili...
V obci:
Peter Gomola – Monika Zátková, Mgr. Miroslav
Bulava – Jana Benčíková, Peter Stenchlák –
Mgr. Zuzana Mariňáková, Pavol Bielik – Eva
Harčariková, Peter Krela – Erika Cyprichová,
Milan Staňo – Monika Tatarková, Vladislav
Jašurek – Iveta Miklušáková, Tomáš Grochal –
Patrícia Pohančeníková, Marek Gomola –
Gabriela Kavuliaková

spoločenská rubrika

Prišli na svet...
Filip Kubalík, Aneta Koričárová, Samuel
Šušla, Marcus Klužák, Dávid Kaluža,
Adriana Jačaninová, Ján Majchrák,
Margaréta Urbánková, Michaela
Serafinová, Barbora Jurgová, Teo Tremboš,
Sára Mičkechová, Tobias Urbánek

Mimo obce:
Rastislav Grochal – Nikola Kubištová, Bahrud
Tapdig Sülejmanov – Mgr. Marcela Chadimová,
Anton Laš – Dana Mičianová, Adam Benko –
Natália Časnochová, Norbert Sulka – Zuzana
Padychová, Mgr. Lukáš Rucek – Andrea
Paľuchová, Bernhard Achenrainer – Katarína
Krellová, Ondřej Haberle – Blanka Špiláková

Navždy nás opustili...
Alojz Maslaňák, Ing. Imrich Mičieta, Margita Benková, Katarína Jurgová,
Amália Susedková
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informačný kaleidoskop

Právne rady
Dedenie zo zákona
K dedeniu zo zákona prichádza v prípadoch, ak poručiteľ nezanechal žiaden závet, v závete nerozhodol o celom svojom majetku alebo v prípade, ak je závet neplatný. Pri dedení zo zákona je
typické, že dedičmi môžu byť len fyzické osoby. Dediť môžu len
osoby, ktoré sú uvedené v zákone, ide o taxatívny výpočet, čo
znamená, že iné osoby nemôžu dediť. Rozdelenie dedičov do
dedičských skupín sa uskutočňuje na základe parentálnej postupnosti doplnenej princípom reprezentácie. Celkovo existujú
štyri dedičské skupiny. Prvá dedičská skupina pozostáva z detí
poručiteľa a manžela poručiteľa. Dedičia patriaci do prvej skupiny
zákonných dedičov dedia rovnakým dielom. Druhá skupina zákonných dedičov zahrnuje manžela poručiteľa, rodičov poručiteľa
a osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň
po dobu jedného roka pred jeho smrťou, z toho dôvodu, že sa
starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na
poručiteľa. Tretia dedičská skupina zákonných dedičov zahŕňa
súrodencov poručiteľa (brat a sestra) a osoby, ktoré s poručiteľom žili v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka
pred jeho smrťou, z toho dôvodu, že sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poručiteľa. Štvrtá skupina zákonných dedičov pozostáva z prarodičov poručiteľa, prípadne potomkov prarodičov poručiteľa.
Začiatok plynutia premlčacej lehoty pri splátkach
Veriteľ sa s dlžníkom môže dohodnúť o plnení v splátkach. Každá splátka nadobúda splatnosť osobitne podľa zmluvne dojednaných podmienok. Premlčacia doba plynie pre každú splátku
osobitne. Zákon neustanovuje dĺžku premlčacej lehoty, ustanovuje len jej začiatok. Každá splátka sa teda premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá sa počíta odo dňa
nasledujúceho po splatnosti príslušnej splátky. V zmysle ustanovenia § 565 Občianskeho zákonníka si môžu strany dojednať
klauzulu o splatnosti celého dlhu na nezaplatenie čo i len jednej
splátky.
Vlastnoručný závet
Jedna z foriem spísania závetu je závet napísaný a podpísaný
vlastnou rukou. Nazývame ho tzv. holografný závet. Ide
o najčastejšiu formu súkromného závetu. Na to, aby bol takýto
závet platný, vyžaduje sa jeho spísanie vlastnoručne závetcom.
K podstatným náležitostiam patrí uvedenie dňa, mesiaca a roka,
kedy bol podpísaný, a podpísanie závetu vlastnou rukou poručiteľa. V prípade, ak závet obsahuje viacero listov, stačí ak takýto
závet bude podpísaný na konci celkového textu, avšak všetky
listy je potrebné spojiť. Pre platnosť závetu nie je rozhodujúce,
na čom je napísaný a čím je napísaný a tiež v akom jazyku.
Zákonné predkupné právo
Podstatou je prednostné oprávnenie kúpiť vec v prípade, že sa ju
jej vlastník rozhodne predať. Predkupné právo nemusí byť len
predmetom dohody, ale predkupné právo vás môže zaťažovať aj

bez toho, aby ste sa k nemu zaviazali. Ide o povinnosť, ktorá je
stanovená v určitých prípadoch zákonom. Zákonné predkupné
právo obmedzuje podielového spoluvlastníka pri nakladaní
s jeho podielom, s ktorým inak môže, a to aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov, voľne disponovať. Zákonné predkupné
právo podielových spoluvlastníkov podľa § 140 Občianskeho
zákonníka má vecnoprávny charakter. Vecnoprávny charakter
znamená, že sa neviaže na osobu konkrétneho spoluvlastníka,
ale je spojené s vlastníctvom veci (spoluvlastníckeho podielu)
a prechádza s vlastníctvom veci (podielu) na každého nadobúdateľa.
Všeobecné náležitosti kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva je v súčasnosti najvyužívanejším zmluvným typom. Ide o dvojstranný, konsenzuálny právny úkon, ktorým sa
predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy
a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň
predávajúcemu kúpnu cenu. Podstatnými náležitosťami kúpnej
zmluvy sú určenie zmluvných strán, vymedzenie predmetu kúpy, záväzok predávajúceho dodať predmet kúpnej zmluvy kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto predmetu,
kúpna cena a záväzok kupujúceho zaplatiť ju. Okrem uvedených
podstatných náležitostí môže zmluva obsahovať tzv. vedľajšie
dojednania, ktorými sú napríklad dohoda o mieste plnenia, čase
plnenia, spôsobe zaplatenia kúpnej ceny a pod.
Priezvisko dieťaťa
Meno a priezvisko fyzickej osoby sú dva základné osobnostné
identifikačné znaky. Problematiku určenia priezviska dieťaťa
upravuje zákon o rodine č. 36/2005 Z. z. V prvom rade rieši situáciu určenia priezviska dieťaťa, ktorého rodičia sú manželmi.
V tomto prípade deti majú spoločné priezvisko rodičov alebo
priezvisko jedného z nich určené vyhlásením pri uzavieraní manželstva. Zákon v druhom prípade rieši situáciu, ak priezvisko
maloletého dieťaťa nebolo určené podľa predchádzajúceho prípadu a rodičia majú rôzne priezviská, dohodnú sa o priezvisku
dieťaťa a oznámia to matričnému úradu najneskôr do troch dní
od narodenia maloletého dieťaťa. Tretia situácia prichádza len
výnimočne, a to ak meno dieťaťa nie je možné takto odvodiť,
dokonca ani vopred určiť. V tomto prípade určí meno alebo
priezvisko súd.
Určenie otcovstva
Otcovstvo sa podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z. z. určuje na
základe tzv. domnienok otcovstva. Domnienky otcovstva sú
taxatívne vymedzené v zákone a ich poradie je fixné, čo znamená, že pokiaľ sa uplatní prvá, je vylúčená aplikácia druhej až do
doby, kým prvá nebude právoplatne zapretá. Prvá domnienka
znie: ,,Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do
uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky.“ Táto
domnienka uprednostňuje manžela matky ako otca v prípade, ak
sa dieťa narodí počas trvania manželstva alebo v ochrannej

