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Obec v súčasnosti žije viacerými rozpracovanými a pripravovanými
projektmi
Projekty, ktoré sa realizujú:
Nadstavba Materskej školy – Ústredie
Rekonštrukciou tohto objektu sa vytvorí 19 jedno, dvoj, až troj - izbových bytov. V súčasnosti je celá hrubá stavba hotová.
Prebieha montáž vnútorných inštalácií vody, odpadov a elektroinštalácie. Taktiež sa realizujú vnútorné omietky, dlažby, obklady. Zatepľuje sa obvodový plášť budovy. Rekonštrukciou tejto stavby materská škola získa nové priestory, v ktorých bude telocvičňa, toalety a sklad na učebné pomôcky.
Základná škola Ústredie
Dokončilo sa zateplenie a farebné riešenie celej fasády školy. V súčasnej dobe sa pokladá zámková dlažba okolo tohto objektu.
Bola dokončená výstavba viacúčelového ihriska s umelým povrchom a vonkajším osvetlením. Celý objekt základnej školy
a nového ihriska je napojený na kamerový systém. Obec chce v nasledujúcom období skrášliť i priestranstvo v okolí školy
úpravou terénu a výsadbou okrasných drevín a kvetín.
Sme radi, že obec získala nenávratné finančné granty na rekonštrukciu oboch základných škôl (t. j. na Vyšnom i Nižnom konci). Zateplením objektov a výmenou okien sa výrazne znížila spotreba plynu na vykurovanie. Takto ušetrené peniaze sa využijú
na ďalšie potrebné investície – oplotenie areálu, odvodnenie objektov a rekonštrukciu nádvorí.
Odkanalizovanie obce
Táto veľká investícia musí začať slúžiť verejnosti, je nutné, aby sa tento rok napojili všetci, ktorí sú do tohto projektu zahrnutí.
Ako prvé objekty boli napojené obecné bytovky u Širancov a na Vyšnom konci a farský úrad. Ďalej bude napojený objekt Domova dôchodcov, Základnej školy v Ústredí a colnícka bytovka na Vyšnom konci. Obec vyvíja úsilie, aby riešila odkanalizovanie lokalít, ktoré neboli začlenené do stavby ,,Odkanalizovanie horných Kysúc“. Jedná sa hlavne o odľahlé lokality – Mojov,
Slivkov, Zagrúnie, Čerchľa, Doliny, Šverkov, Markov.
Štátna cesta 1/12 Čadca – Zwardoň
Táto cesta je najmä v úseku obce Čierne vo veľmi zlom technickom stave. Taktiež i mostové objekty u Benčíkov a Miškov
svojím rozpadom ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov. Obec zvolala viacero rokovaní za účelom riešenia tohto stavu.
V súčasnej dobe Slovenská správa ciest urýchlene spracováva projektovú dokumentáciu na poškodené mosty a teleso cesty.
Oprava štátnej cesty 1/12 je zahrnutá do rozvojového programu Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR.
Coop Jednota
Sme radi, že vedenie Jednoty pristúpilo k rekonštrukcii objektu na Nižnom konci, vytvorila sa predajná plocha potravín
o rozmeroch 300 m2 a tým sa výrazne rozšíril sortiment potravín doplnený o predaj mäsa, zeleniny a ovocia. Taktiež sa vykonávajú práce na vonkajšej fasáde objektu. Do tohto objektu sa presťahovala lekáreň. S vedením Jednoty ešte rokujeme
o vytvorení ďalšej parkovacej plochy pri tejto budove.
Cesta stredom dediny
Práce bude realizovať firma MBM - stav, s. r. o Námestovo. V súvislosti s touto plánovanou rekonštrukciou, na ktorú obec
získala nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 95 % obstarávacej ceny je nutné na niektorých miestach zabudovať do telesa
cesty tzv. chráničky, v ktorých budú umiestnené káble NN napätia, verejného osvetlenia, rozhlasu a kamerového systému.
Rekonštrukcia cesty na Zagrúnie – práce bude realizovať taktiež firma MBM - stav, s. r. o Námestovo. Obec i na túto cestu
získala nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 95% obstarávacej ceny. Pri týchto prácach sa prevedie navyše výstavba chodníka
od hlavnej cesty po koniec školského areálu v dĺžke 208 m. Súbežne s týmito prácami budú položené i nové káble pre VO
a osadených 7 stĺpov so svietidlami pre pouličné osvetlenie.
Súbežne so stavebnými prácami v obci prebieha i výberové konanie na budúceho zhotoviteľa prác na stavbu ,,Rekonštrukcia a
revitalizácia centrálnej zóny obce“. Chceme, aby sa tieto práce realizovali tento rok, pretože by sa najlepšie začlenili ku prebiehajúcim prácam. Viaceré aktivity, ktoré budeme realizovať, nie sú zahrnuté do schválených grantov, pretože neboli predmetom výzvy štrukturálnych fondov. Ide najmä o premiestnenie NN napätia zo vzduchu do zeme, umiestnenie chráničiek pre inžinierske siete, položenie káblov pre kamerový systém, odstránenie betónových stĺpov elektrického vedenia v centre obce, odstránenie železného plotu a žľabov od obecného úradu po kostol. Na náklady obce je nutné previesť asanáciu starej materskej
škôlky v Ústredí. Po zrealizovaní prác sa postupne vytvorí aspoň v centrách Nižného a Vyšného konca dediny zóna bez betónových stĺpov, čo je prvý predpoklad pre vznik námestí.
Vážení občania, najväčším bohatstvom dediny je jej prostredie. Prostredie cítime srdcom a vnímame očami, má vplyv na správanie a duševný život človeka. Dlhodobým sledovaním sme zistili, že práve naši občania, ktorí používajú osobné autá na nákupy alebo cestu do zamestnania vyhadzujú počas jazdy papiere, fľaše a plechovky od nápojov. V nočných hodinách aj celé vrecia odpadkov. Žijeme tu na hraniciach s inými susedmi a takto prezentujeme svoju slovenskú kultúru a vyspelosť. Pekná dedina
je vizitkou, že v nej žijú kultúrni ľudia. Dedinu charakterizuje viac pohľadov. Zvykli sme si žiť na neupravených uliciach. Naše
ulice v očiach Európy sú nedokončené a nevzhľadné, bez vkusu a poriadku. Ulicu treba zmeniť hneď, no zmení ju len nadšenie
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a aktivita jej obyvateľov. Ľahostajnosť je nepriateľom náročnosti. O tom, že človek si zvykol žiť v dedine bez vizuálnej príťažlivosti, svedčí najmä stav verejných priestranstiev. Škody spôsobené vandalizmom za prvé tri mesiace tohto roku stáli obec
nemalé financie. Navyše sa preniesli z verejných priestranstiev už i na cintoríny. Pýtame sa, kde sa to zastaví...?
Milí rodičia, dajte svojim deťom určitú víziu a smer. Sú v mladom veku, keď hlavne s vami sa potrebujú rozprávať. Potrebujú,
aby ste ich previedli cez tie kalné vody puberty. Čas, ktorý im teraz venujete, je tou najväčšou a najlepšou investíciou, ktorú
urobíte. Vyrastie vám mladý človek s pevnými zásadami, ktorý vám prinesie do rodiny radosť a pokoj. To sú hodnoty, ktoré sa
nedajú vymeniť ani za drahú motorku, ani zlatú reťaz na krku.

Nové vypracované projekty a žiadosti
Obecný rozpočet sa snažíme vylepšiť získaním ďalších finančných prostriedkov, preto neustále pracujeme na tvorbe ďalších
projektov, ktoré nám pomôžu vylepšiť existujúcu infraštruktúru v obci. Aktivity sú zamerané na rozvoj našej obce v prospech
všetkých občanov.
1. Zlepšenie teplotechnických vlastností Domu služieb – zlepšenie energetickej hospodárnosti budov. Projekt zahŕňa výmenu
všetkých okien, zateplenie obvodového plášťa budovy a farebné riešenie fasády.
2. Odstránenie nevyhovujúceho stavu podláh v objekte Základná škola - Vyšný koniec. Projekt zahŕňa celkovú rekonštrukciu podláh vo viacerých triedach školy.
3. Zvýšenie spoluzodpovednosti obyvateľov za stav životného prostredia v obci. Projekt zahŕňa zakúpenie 900 litrových
nádob na kompostovanie, ktoré budú pridelené do každej domácnosti.
4. Šance – Valy, spoločné historické dedičstvo plné tajomstiev
Projekt rieši výstavbu cyklotrasy s osadenými informačnými tabuľami popri historických zemných valoch v obciach Čierne,
Svrčinovec a Skalité. Taktiež zahŕňa označenie ulíc a dôležitých objektov v obci.
5. Detská radosť nepozná hraníc
Medzinárodný deň detí - každoročné spoločné detské súťaže v rámci Mikroregiónu Kysucký triangel rozšíriť o poľského partnera Gminu Istebna.
6. Medzinárodný šachový turnaj
Zakúpenie šachových súprav a cien v súvislosti so 7. ročníkom medzinárodného turnaja.
7. Región na celuloide
Obec spoločne s nadšencami pre dokumentárny film zozbierala viac než 60 starých filmových nahrávok od r.1960-1990 z Kysúc. Chce ich spracovať, doplniť komentárom a prehrať na DVD nosiče.
8. Zateplenie zdravotného strediska Ústredie
Projekt zahŕňa výmenu všetkých okien, zateplenie obvodového plášťa a farebné riešenie fasády v tej časti budovy, kde sú jednotlivé ambulancie.
9. Vstup na obecný úrad
Projekt zahŕňa rekonštrukciu vstupnej chodby a sociálnych zariadení na prízemí.
10. Protipovodňová ochrana
Projekt rieši zadržiavanie vody v prírode a úpravu veľkých plôch krajiny.
11. Úprava Stankovského potoka
Opätovne zaradený projekt na reguláciu Benčíkovho potoka dopracovaný o nové poznatky v rámci protipovodňovej ochrany.
Chcem poďakovať našim Dobrovoľným hasičským zborom za viaceré rýchle zásahy v súvislosti s požiarmi, ktoré boli v závere
minulého roka a v tomto jarnom období. Pri jednom z nich zahynula naša spoluobčianka pani Margita Kubicová. Samospráva
navrhuje usporiadať celoobecnú finančnú zbierku na pomoc tejto rodine, ktorej zhorel dom s príslušenstvom. Zbierka by prebehla v kostoloch a organizoval by ju farský úrad. Vážení občania, prosím vás pomôžme tejto rodine.
Vážení občania, podľa kresťanského náboženstva je Veľká noc spomienkou na odsúdenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista. V predkresťanskom období sa v tomto čase slávil príchod jari. Prajem Vám krásne prežitie veľkonočných
sviatkov, aby to tajomstvo Pánovho zmŕtvychvstania prinieslo svetlo do našich sŕdc.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 27.11. 2010 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy
obcí. Občania obce s právom voliť zvolili starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva na nové štvorročné obdobie.
V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov bolo povinnosťou starostu zvolené-

ho v predchádzajúcom volebnom období pripraviť a zvolať
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa
v našej obci konalo dňa 16.12.2010.
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Hlavné body programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva:
-

zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,
zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva,
- zriadenie obecnej rady a voľba jej členov,
- zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov a členov týchto komisií a iné.
Po prejednaní jednotlivých bodov programu boli schválené tieto
uznesenia:
1) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
b e r i e n a v e d o m i e:
1) Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce na
funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva obce.
2) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom k o n š t a t u j e, že novozvolený starosta obce Ing. Pavol Gomola zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce.
3) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom k o n š t a t u j e, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Dana Benková, Jozef Čarnecký, Ján Ďurica, Pavol Fonš, Milan Jurga, Zdeněk
Martaus, Ing. Peter Moják, Mgr. Peter Najdek, Mgr. Dana
Oravcová, Mgr. Ján Valent, Ing. Miroslav Vyšlan zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
4) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom z r i a ď u j e
a) mandátovú komisiu v zložení
p. Ján Ďurica predseda
p. Zdeněk Martaus
člen
p. Dana Benková
člen
b) volebnú komisiu v zložení
p. Mgr. Dana Oravcová - predsedníčka
p. Mgr. Peter Najdek - člen
p. Ing. Peter Moják
- člen
c) návrhovú komisiu v zložení
p. Milan Jurga
- predseda
p. Jozef Čarnecký
- člen
p. Ing. Miroslav Vyšlan
- člen
5) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom z r i a ď u j e obecnú radu
v počte štyroch členov, a v o l í p. Jána Ďuricu, p. Jozefa
Čarneckého, p. Pavla Fonša, p. Ing. Miroslava Vyšlana za
členov obecnej rady.
6) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom z r i a ď u j e komisie obecného zastupiteľstva:
– Komisiu finančnú a správy obecného majetku,
– Komisiu obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytovú,
– Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu
a sociálnych vecí,
– Komisiu životného prostredia, poľnohospodárstva a les.
hospodárstva,
– Komisiu výstavby, územného plánu a dopravy,
– Komisiu ochrany verejného poriadku.
7) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom v o l í
a) predsedov
komisií
obecného
zastupiteľstva
v nasledovnom zložení:
– Komisia finančná a správy obecného majetku Milan
Jurga - predseda
– Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytová:
Dana Benková - predseda

bude vás zaujímať...
– Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu
a sociálnych vecí Mgr. Peter Najdek - predseda
– Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva
a les. hospodárstva Mgr. Dana Oravcová - predsedníčka
– Komisia výstavby, územného plánu a dopravy Ing. Peter Moják - predseda
– Komisia ochrany verejného poriadku Zdeněk Martaus
- predseda
b) členov jednotlivých komisií a zapisovateľky jednotlivých komisií
Komisia finančná a správy obecného majetku
Pavol Najdek
člen
Mgr. Pavol Kulla
člen
Ing. Andrea Švancárová
člen
Ing. Ľudmila Pohančeníková člen
Ing. Oľga Kopečná
zapisovateľka komisie
Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytová
Veronika Jurgová
člen
Viera Gelačáková
člen
Ladislav Kubica
člen
Marta Brnčová
člen
Mária Mackovčiaková
zapisovateľka komisie
Komisia
kultúry,
vzdelávania,
mládeže,
športu
a sociálnych vecí
Mgr. Ján Valent
člen
Ing. Miroslav Hlúšek
člen
Mgr. Marcela Voreková
člen
Dana Mojáková
člen
Mgr. Michaela Mariňáková
zapisovateľka komisie
Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva a les.
hospodárstva
Bc. Ľubomír Serafín
člen
Peter Kubička
člen
Ing. Ivan Cyprich
člen
Ing. Jozef Král
člen
Miroslava Kubaláková
zapisovateľka komisie
Komisia výstavby, územného plánu a dopravy
Jozef Kráľ
člen
Ing. František Kužma
člen
Ján Kromka
člen
Stanislav Vyšlan
člen
Ing. Jozef Kubica
zapisovateľ komisie
Komisia ochrany verejného poriadku
Jaroslav Tatarka
člen
JUDr Miroslav Kužma
člen
Ing. Jozef Kubalík
člen
Alojz Laš
člen
Marta Jašurková
zapisovateľka komisie
8) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom s c h v a ľ u j e podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov plat s t a r o s t o v i obce.
9) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom s c h v a ľ u j e sobášiacich, a to: p. Ján Ďurica,p. Mgr. Dana Oravcová
10) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom r u š í Poriadok odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného zastupiteľstva
v Čiernom zo dňa
19. 12. 2006 k termínu 31. 12. 2010.
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11) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom p o v e r u j e poslanca
obecného zastupiteľstva Milana Jurgu, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
12) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom s c h v a ľ u j e
1. Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2010 v zložení ako bolo predložené.
2. Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb na roky 2010
až 2020.
3. Úpravu rozpočtu obce Čierne na rok 2010, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia.
4. Rozpočtové provizórium do schválenia rozpočtu na rok
2011.
5. Prijatie úveru z komerčnej banky na prefinancovanie realizácie schválených projektov z eurofondov nasledovne:
a) Projekt pod názvom: „Zvýšenie komunikačnej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia v okolí Trojmedzia
v obci Istebna a Čierne“
- úver na prefinancovanie vo výške 937.956,58 €,
- úver na spolufinancovanie 5% + 1% z hodnoty projektu
vo výške 59.239,36 €,
- zabezpečenie uvedených úverov blanko zmenkou obce
Čierne a uzatvorenie Dohody o vyplňovacom práve ako
zabezpečenie za poskytnuté úvery,
- zabezpečenie uvedených úverov zriadením Záložného
práva na pohľadávky z osobitného účtu.
b) Projekt pod názvom: „Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne - Skalité – etapa
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I. Prestavba obecných ciest v Jaworzynke a Čiernom
v rámci Programu Rozvoja Trojmedzia“,
úver na prefinancovanie vo výške 464.812,59 €,
úver na spolufinancovanie 5% + 1% z hodnoty projektu
vo výške 29.356,58 €,
- zabezpečenie uvedených úverov blanko zmenkou obce
Čierne a uzatvorenie Dohody o vyplňovacom práve ako
zabezpečenie za poskytnuté úvery,
- zabezpečenie uvedených úverov zriadením Záložného
práva na pohľadávky z osobitného účtu.
c) Projekt pod názvom: „Rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy Čierne – Ústredie“
- úver na spolufinancovanie 5% + 1% z hodnoty projektu
vo výške 35.677,09 €,
- zabezpečenie uvedeného úveru blanko zmenkou obce
Čierne a uzatvorenie Dohody o vyplňovacom práve ako
zabezpečenie za poskytnutý úver.
d) Projekt pod názvom: „Rekonštrukcia a revitalizácia centrálnej zóny obce“
- úver na spolufinancovanie 5% + 1% z hodnoty projektu
vo výške 33.626,31 €,
- zabezpečenie uvedeného úveru blanko zmenkou obce
Čierne a uzatvorenie Dohody o vyplňovacom práve ako
zabezpečenie za poskytnutý úver.
6. Prenájom priestorov v budove č. p. 161 na skladové účely
pre Pavol Kubalák, ZNAK - mont, Čierne 529 na dobu určitú
do asanácie budovy.
13) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom o d r o č u j e schválenie
poriadku odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného zastupiteľstva v Čiernom na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Na deň 1. marec 2011 starosta obce zvolal prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Po prejednaní
bodov programu poslanci schválili toto uznesenie:
I.
1)
2)
3)

berie na vedomie
Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
Žiadosť
p.
Emílie
Strýčkovej,
Čierne
1033
o prekvalifikovanie pozemku č. 4779/3 na plochu na výstavbu.
II. s c h v a ľ u j e
1) Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Miroslav Vyšlan, Zdeněk
Martaus, Milan Jurga.
2) Rozpočet obce Čierne na rok 2011 v predloženej písomnej
forme, upravený o doplnok prednesený na rokovaní OZ (presuny v kapitolách rozpočtu TES – príspevok, zníženie
v položke energia vysielač a presun do kapitoly DHZ, zníženie príspevku občianske združenia a navýšenie príspevku mažoretky).
3) Rozpočet Príspevkovej organizácie TES Čierne na rok 2011.
4) Prenájom nebytových priestorov budovy Magistrál č. p. 175
Čierne a spevnenú časť pozemkov patriacu k budove Magistrál vrátane hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v budove
Magistrál, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1 k nájomnej zmluve
p. Milanovi Staňovi, bytom Čierne č. 319. Rozsah úprav
a rekonštrukcie ako aj podmienky nájmu, kompenzácia nájmu
a všetky ostatné podrobnosti budú upravené v nájomnej
zmluve.

5) Poriadok odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného
zastupiteľstva Čierne podľa pracovného návrhu.
6) Podľa § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov odpredaj pozemkov priamym predajom takto:
a) pozemok p. č. KNC 4576/6 trvalý trávny porast
o výmere 820,- m2 za cenu 15,- €/1m2 Ľubomírovi Slaninákovi, bytom Čadca, Okružná 104/C a Marcele Suchoňovej, Kukučínova 32/10, 022 01 Čadca do podielového spoluvlastníctva každému v jednej polovici.
b) pozemok p. č. KNC 4576/7 trvalý trávny porast
o výmere 820 m2 za cenu 15,- €/1 m2 Petrovi Vojvodíkovi, bytom Čierne č. 690 a Andrei Byrtusovej, bytom
Čadca, J. Kráľa 2594/17 do podielového spoluvlastníctva každému v jednej polovici.
7) Prijatie úveru z komerčnej banky na prefinancovanie realizácie schválených projektov z eurofondov nasledovne:
a) Projekt pod názvom: „Zvýšenie komunikačnej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia v okolí Trojmedzia
v obci Istebna a Čierne“
- úver na prefinancovanie vo výške 945.838,57 €,
- úver na spolufinancovanie 5% z hodnoty projektu vo
výške 49.780,98 €,
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zabezpečenie uvedených úverov blanko zmenkou obce
Čierne a uzatvorenie Dohody o vyplňovacom práve ako
zabezpečenie za poskytnuté úvery,
- zabezpečenie uvedených úverov zriadením Záložného
práva na pohľadávky z osobitného účtu.
b) Projekt pod názvom: „Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne - Skalité – etapa
I. Prestavba obecných ciest v Jaworzynke a Čiernom
v rámci Programu Rozvoja Trojmedzia“
- úver na prefinancovanie vo výške 468.718,58 €,
- úver na spolufinancovanie 5% z hodnoty projektu vo
výške 24.669,40 €,
- zabezpečenie uvedených úverov blanko zmenkou obce
Čierne a uzatvorenie Dohody o vyplňovacom práve ako
zabezpečenie za poskytnuté úvery,
- zabezpečenie uvedených úverov zriadením Záložného
práva na pohľadávky z osobitného účtu.
8) Ukončenie nájomnej zmluvy s p. Jozefom Majákom, Čierne
č. 128 v priestoroch budovy č. p. 161 na základe jeho žiadosti
k termínu 31. 3. 2011 (priestory v starej MŠ).
9) Finančný príspevok Základnej organizácií Slovenského zväzu
včelárov v Čadci vo výške 50,- €.
10) Finančný príspevok Základnej organizácií chovu poštových
holubov v Čiernom vo výške 50,- €.
11) Prenájom nebytových priestorov v objekte Domu služieb č.
141 p. Pavlovi Kubalákovi, ZNAK- mont, Čierne č. 529
s termínom od 15. 3. 2011 na skladové účely.
12) Žiadosť p. Marcely Moravcovej, prevádzka Čierne č. 141
Potraviny „Monika“ o ukončenie nájmu nebytových priestorov k termínu 28. 2. 2011

bude vás zaujímať...
13) Žiadosť p. Anny Petrákovej, Skalité č. 1180, firma PE a PE
o prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 141 Čierne
k termínu 1. 3. 2011 za účelom prevádzkovania obchodu potravín.
14) Prenájom nebytových priestorov v budove č. p. 641 Čierne
Ľubomíre Klušákovej, Čierne č. 588, IČO: 40466612 na
skladové priestory s termínom od 1. 3. 2011.
15) Príspevok pre rok 2011 vo výške 0,07 €/1 obyvateľ Združeniu miest a obcí Kysúc.
16) Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čierne.
III. n e s c h v a ľ u j e
1) Žiadosť OTS, s.r.o., Štúrova 1706 Čadca o spolupodieľanie
sa obce na nákladoch na premiestnenie MMDS vysielača
v obci Čierne.
2) Žiadosť p. Ivana Martinca BAMA, ČSA 1306/48 Kysucké
Nové Mesto o odpustenie nájmu, prípadne jeho zníženie za
prevádzku Turistická ubytovňa Magistrál, Čierne 175.
IV. u k l a d á
1) 1. Obecnej rade a prednostovi ObÚ JUDr. Jozefovi Potočárovi vypracovať nájomnú zmluvu s novým nájomcom budovy
Magistrál č. p. 175 Čierne.
Termín: do budúceho OZ
V. r u š í
1. Uznesenie zo dňa 16. 12. 2010 bod 12 schvaľuje pod bodom 5
písmeno a/ a b/.
JUDr.Jozef Potočár, prednosta ObÚ

Rozpočet obce Čierne na rok 2011
Bežné príjmy
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku
Daňové príjmy - dane za špecifické služby
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov
Iné nedaňové príjmy
Tuzemské bežné granty a transfery

2011
v€
909 317
68 200
68 700
50 600
250
2 200
771 636

Bežné príjmy spolu:

1 870 903

Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy-predaj pozemku
Tuzemské kapitálové granty a transfery spolu:
322 001
Projekt-Trojmedzie nerozdeľuje ale spája - altán
322 001
Rekonštrukcia verejného osvetlenia-95%
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Čierne Ústredie322 001
95%
322 001
Rekonštr.a revitalizácia centrálnej zóny obce
322 001
Prestavba cesty III 01156-014/08

2011
30 000
2 410 042
8 455
85 677
184 944
517 628
914 127
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322 001
322 001
Kapitálové príjmy spolu:
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Rekonštrukcia MK Benčikov - Zagrúnie 011/08
Rekonštrukcia a nadstavba 19 bj-MV SR

448 211
251 000
2 440 042
2011
26 190

Príjmové finančné operácie
Príjmy z ostatných finančných operácií
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
Príjmové finančné operácie

665 067
691 257

Bežné príjmy

1 870 903

Kapitálové príjmy

2 440 042

Príjmové finančné operácie

691 257

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

30 000

Rozpočtové príjmy spolu

5 032 202

Bežné výdavky

2011
v€

01.1.1 Výdavky verejnej správy

267 168

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

3 335

01.7.0 Transakcie verejného dlhu-splátky úrokov

23 120

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

4 100

06.2.0 Všeobecno-pracovná oblasť - aktivač.čin.

25 482

04.5.1 Cestná doprava-oprava MK

191 164

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

119 000

05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami

1 300

05.4.0 Údržba verejnej zelene

4 700

06.4.0 Verejné osvetlenie
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

30 300

08.1.0 Rekreačné a športové služby

14 800

2 800

08.2.0. Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

6 450

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

2 930

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

5 500

08.2.0.5 Kultúrne služby - knižnica

14 200

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - orig.komp.

330 500

09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

690 050

10 Sociálne zabezpečenie

31 000

Bežné výdavky spolu:

1 900 899

Kapitálové výdavky

2011
v€

01.1.1 Výdavky verejnej správy

13 100
716

Prípravná a projektová dokumentácia

71

Výstavba-projekty obce:ŠR+EÚ+obec

13 100
3 064 611

ČAS

str. 8

717
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717
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Rekonštr.a modern.verejného osvetlenia
Rekonštr.a revitalizácia centr.zóny
obce
Rekonštr. a modern. ZŠ Čierne Ústredie-

101 104
550 320
196 624
971 861

717

Prestavba cesty III 01156-014/08
Rekonšt.MK Benčíkov-Zagrúnie
011/08

717

Rekonštrukcia.a nadstavba 19 bj

668 183

717

Rekonštrukcia materskej školy a
zdrav.strediska

100 000

476 519

Kapitálové výdavky spolu:

3 077 711

Výdavkové finančné operácie

2011 v €

01.7.0 Transakcie verejného dlhu-splátky istin

53 592

Výdavkové finančné operácie

53 592

Sumarizácia

2011 v €

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

1 900 899
3 077 711
53 592
5 032 202

Bežné príjmy

1 870 903

Kapitálové príjmy

2 440 042

Príjmové finančné operácie

691 257

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové príjmy spolu

30 000
5 032 202

Hospodárenie celkom

0
spracovala:Ing.Oľga Kopečná

Kanalizácia
Stavba „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ bola daná 30. 8. 2010 rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Čadci ako štátneho vodohospodárskeho orgánu do dočasného užívania. Od tohto dňa sa mohli rodinné domy
alebo iné jednotlivé objekty slúžiace na iný účel ako na bývanie napájať na novovybudovanú kanalizačnú sieť. Túto možnosť
zatiaľ využilo cca 30 vlastníkov nehnuteľností.
Podľa zákona číslo 442 / 2002 Z. z. o verejných kanalizáciách a verejných vodovodoch je každý vlastník nehnuteľností povinný napojiť sa na verejnú kanalizáciu, ktorá sa nachádza v obci. V rámci stavby odkanalizovania bolo v obci Čierne zhotovených 680 kanalizačných odbočiek. To znamená, že minimálne toľko objektov sa môže priamo na kanalizáciu pripojiť.
Povinnosť na pripojenie nehnuteľností na kanalizačnú sieť bude upravovať Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierne, ktoré
sa pripravuje a na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva prebehne jeho schvaľovací proces. VZN v praxi bude ukladať
vlastníkovi nehnuteľnosti pripojenie na kanalizačnú sieť už do určitého časového horizontu a zároveň upresňuje spôsob kontroly a možnosti postihov pri jeho nedodržaní.
Z uvedeného vyplýva, že skôr či neskôr sa bude musieť každý, kto inak nepreukáže likvidáciu splaškových vôd, na kanalizáciu
napojiť.
K napojeniu je potrebný list vlastníctva nehnuteľnosti, ktorú chcete napojiť. List vlastníctva stačí stiahnuť z internetovej stránky
www.katasterpoltár.sk . Žiadosť vám poskytnú priamo na zákazníckom centre Severoslovenských vodárni a kanalizácií
v budove oproti Úradu práce v Čadci kde ju vyplníte a spolu s listom vlastníctva odovzdáte. Kto nemá prístup k internetu, list
vlastníctva vám vytlačíme na obecnom úrade.
Ing. Jozef Kubica
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Platenie dane z nehnuteľností
Platenie dane z nehnuteľností a sankčný úrok.
Obce sú poverené vykonávať správu tých daní a poplatkov, ktoré sú príjmom jednotlivých rozpočtov obcí. Správa dane sa riadi
ustanoveniami zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov (ďalej len “zákon o správe daní a poplatkov”), ktoré určujú povinnosti správcom dane, daňovníkom, ale aj
tretím osobám a špeciálne upravuje niektoré inštitúty daňového konania vrátane zmocnenia správcov dane na poskytovanie
odkladu platenia dane, povolenia splátok dane, odpustenia daňového nedoplatku, ako aj odpísania daňového nedoplatku pre
nevymožiteľnosť.
Správou dane sa rozumie aj evidencia a registrácia daňovníkov, overovanie podkladov, ktoré sú potrebné pre správne a úplné
zistenie dane, daňové konanie, daňovú kontrolu, evidovanie dane a jej splátok vrátane evidovania daňových nedoplatkov
a preplatkov, daňové exekučné konanie, ako aj ďalšie činnosti správcu dane a iných orgánov podľa procesného zákona alebo
podľa osobitných daňových predpisov. Správu dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov vykonávajú obce podľa § 13
zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z nehnuteľností”).
Povinnosť platenia
Platenie dane z nehnuteľností je zákonnou povinnosťou každého daňovníka, ktorý vlastní nehnuteľnosť alebo spravuje majetok, ktorý je vo vlastníctve štátu, vyššieho územného celku alebo vo vlastníctve obce. Splnenie platobnej povinnosti uskutočňuje daňovník dobrovoľne úhradou daňovej pohľadávky v konkrétnej výške a v takej lehote plnenia, ktorá je určená zákonom
o dani z nehnuteľností alebo nútene v rámci daňového exekučného konania, a to vymáhaním daňového nedoplatku, ktorý
správca dane vymáha podľa ustanovení zákona o správe daní a poplatkov. Platenie dane z nehnuteľností upravuje ustanovenie
§ 21 zákona o dani z nehnuteľností, ktoré určuje výšky splátok dane a termíny platenia daňových povinností.
Daňovník je povinný zaplatiť daň z nehnuteľností tomu správcovi dane, u ktorého je daň z nehnuteľností predpísaná a ktorý
túto daň spravuje.
Správca dane je povinný prijať každú platbu na daň, i keď nie je vykonaná daňovým subjektom a bude s ňou zaobchádzať rovnakým spôsobom, akoby ju zaplatil daňovník. Vrátenie platby tomu, kto ju za daňovníka zaplatil, nie je prípustné (§ 58 ods. 8
zákona o správe daní a poplatkov).
Spôsob platenia
Daňovník môže daň zaplatiť:
a) bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane,
b) v hotovosti:
– poštovým poukazom na príslušný účet správcu dane,
– pri platbách do 331,94 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je správcom dane poverený prijímať platby na
daň. Na prijatú platbu je správca dane povinný vydať daňovníkovi potvrdenie.
Daň z nehnuteľností sa platí príslušnému správcovi dane v eurách a do rozpočtov miest a obcí môže byť iba v tejto mene uhradzovaná. Iné spôsoby platenia dane z nehnuteľností, ako tie, ktoré sú uvedené v § 58 zákona o správe daní a poplatkov, nie sú
prípustné a sú v rozpore s platnými právnymi predpismi.
Odklad platenia
Pri nedostatku finančných prostriedkov môže daňovníkovi správca dane povoliť odklad platenia alebo zaplatenia dane
v splátkach. Na žiadosť daňovníka môže obec povoliť odklad platenia dane z nehnuteľností alebo platenie tejto dane
v splátkach vtedy, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane z nehnuteľností spojené s vážnou ujmou daňovníka. Obec môže povoliť odklad platenia dane alebo zaplatenia dane v splátkach iba vtedy, ak dlžná suma bude zabezpečená podľa § 71 zákona
o správe daní a poplatkov zriadením záložného práva k predmetu záložného práva vo vlastníctve daňového dlžníka alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa § 544 až 558 Občianskeho zákonníka. Rozhodnutie o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva k zálohe daňového dlžníka správca dane doručí daňovému dlžníkovi, ktorý sa proti
tomuto rozhodnutiu môže v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolať. Pri nehnuteľnostiach (pozemok, stavby, byt, nebytový priestor) zašle správca dane rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam s vyznačením jeho vykonateľnosti
do katastra nehnuteľností.
Odklad platenia dane môže správca dane povoliť najviac na dvanásť mesiacov odo dňa splatnosti dane. Sankčný úrok správca
dane nevyrubí vtedy, ak daňovník počas povoleného odkladu platenia dane dodrží podmienky určené správcom dane. Počas
odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach je daňovník povinný zaplatiť úrok z odloženej sumy vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň, keď bol povolený odklad platenia dane. Úrok
z odloženej sumy správca dane vyrubí za celú dobu povoleného odkladu platenia dane a úrok z odloženej sumy je splatný do
ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane sa nemôže daňovník odvolať.
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Deň platby
Pre daňovníkov, ktorí realizujú daňové povinnosti, ale aj pre správcov dane, ktorí vo svojej evidencii platby dane evidujú, je
deň platby veľmi dôležitý. Ak daňovník nezaplatí daň z nehnuteľností v termíne určenom zákonom o dani z nehnuteľností alebo správcom dane pri dorubení rozdielu dane a pod., je v omeškaní a za každý oneskorený deň zaplatenia je aj sankcionovaný.
Aj správca dane sleduje deň platby dane z dôvodu, aby za prípadné daňové nedoplatky mohol včas a v správnej výške vypočítať sankčný úrok z dlžnej sumy.
Za deň platby sa považuje:
–
–

pri bezhotovostných prevodoch z účtu v banke deň, keď bolo uskutočnené odpísanie z účtu daňovníka,
pri platbách v hotovosti deň, keď banka, pošta alebo iná oprávnená osoba hotovosť prijala lebo prevzala.

Daňové nedoplatky a sankčný úrok
Kto nezaplatil vyrubenú splatnú sumu dane na daň z nehnuteľností najneskôr v deň jej splatnosti, stáva sa daňovým dlžníkom
a u správcu dane vzniká daňový nedoplatok, za ktorý je správca dane povinný daňovníkovi vyrubiť sankčný úrok. Daňovým
nedoplatkom je suma dane, ktorá nebola zaplatená v lehote alebo vo výške podľa zákona o dani z nehnuteľností.
Správca dane podľa § 35b ods. 2 zákona o správe daní a poplatkov vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške štvornásobku
základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po
dni, v ktorom mala byť splátka dane z nehnuteľností zaplatená. Sankčný úrok sa vyrubí za každý deň omeškania, začínajúc
dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane. Sankčný úrok správca dane počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou. Proti rozhodnutiu o vyrubení sankčného úroku sa môže daňovník odvolať. Ak správca dane rozhodnutím daň
z nehnuteľností znížil, zníži sa z úradnej moci v pomernej výške aj sankčný úrok, ktorý bol pôvodne vyrubený. Ak daň zníženú
správcom dane daňovník zaplatil v pôvodnej nezníženej výške, považuje sa rozdiel medzi pôvodne zaplatenou daňou a daňou
zníženou z úradnej moci správcom dane za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňovníka. Správca dane za obdobie
neoprávnene zadržiavaných peňažných prostriedkov daňovníka zaplatí daňovníkovi sankčný úrok vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska platný v deň, keď daňovník uhradil správcovi dane pôvodnú výšku dane.
V takejto výške správca dane zaplatí daňovníkovi sankčný úrok aj v prípade oneskoreného vrátenia dane.
Pri dani z nehnuteľností správca dane sankčný úrok nevyrubí, ak nepresiahne 3,31€, ale aj vtedy, ak zaniklo právo vyrubiť daň.
Sankčný úrok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrubení sankčného úroku. Sankčný
úrok podľa § 35b zákona o správe daní a poplatkov správca dane vyrubuje za nedoplatky dane z nehnuteľností vzniknuté na
zdaňovacie obdobie a v ďalších rokoch.
Vymáhanie daňových nedoplatkov
Daňové nedoplatky správca dane vymáha v rámci daňového exekučného konania podľa zákona o správe daní a poplatkov.
Obec ako správca dane z nehnuteľností môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj podľa Občianskeho súdneho
poriadku alebo podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok).
Odpustenie a odpísanie daňového nedoplatku
Správca dane môže na základe žiadosti daňovníka celkom alebo sčasti odpustiť daňový nedoplatok fyzickej osobe, ak by jeho
vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňovníka alebo osôb na jeho výživu odkázaných, alebo ak by vymáhanie daňového
nedoplatku viedlo k hospodárskemu zániku daňovníka, pri ktorom by výnos z jeho likvidácie bol pravdepodobne nižší ako ním
vytvorená daň v budúcom zdaňovacom období. Odpustenie daňového nedoplatku môže správca dane viazať na splnenie podmienok, najmä na povinnosť zaplatiť časť daňového nedoplatku v určenej lehote. Proti rozhodnutiu o odpustení daňového nedoplatku sa daňovník nemôže odvolať.
Správca dane môže z vlastného podnetu daňový nedoplatok aj odpísať, a to vtedy, ak je nevymožiteľný. Takýto nedoplatok sa
môže rozhodnutím odpísať najskôr po uplynutí šiestich rokov po skončení roka, v ktorom tento daňový nedoplatok vznikol.
Podľa ustanovení zákona o správe daní a poplatkov sa za nevymožiteľný daňový nedoplatok považuje taký nedoplatok, ak
– jeho vymáhanie od daňovníka je bezvýsledné,
– majetkové pomery daňovníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku,
– majetok daňovníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov a správca dane rozhodnutím
exekučné konanie zastaví,
– je jeho vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému
uspokojeniu daňového nedoplatku,
– daňovník zomrel a dedičstvo pripadlo štátu alebo daňový nedoplatok alebo jeho časť správca dane nemohol uspokojiť na
dedičoch daňového dlžníka z dedičstva.
Správca dane rozhodnutie o odpísaní daňového nedoplatku daňovníkovi nedoručuje a je právoplatné dňom jeho vydania. Daňovník nemôže proti takémuto rozhodnutiu uplatniť opravný prostriedok.
Marta Jašurková, odd. daní
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Poľovnícko - ochranárska spoločnosť Čierne
V našej obci je to tak, alebo aj trochu inak.
Vážení spoluobčania,
dlho sme zvažovali, či máme reagovať na list predsedu Pozemkového združenia Čierne, ktorý sa snažil formou listu
uverejneného v čierňanskom občasníku Čas 3/2010 poukázať
a vysvetliť nám radovým občanom, ako by to malo byť pri
spravovaní nášho majetku.
O snahách predsedu a hlavne odborného lesného hospodára
nasmerovať hospodárenie v našich lesov na spoločnosť
s právnou subjektivitou vieme už dlhšiu dobu a podrobne
sme smer ich činov sledovali. Prečo? Jednoduchá otázka
a jednoduchá odpoveď.
Sme
poľovnícka
spoločnosť,
ktorá
má
históriu
a neodmysliteľne patrí do spoločnosti. Hlavnou úlohou je
starostlivosť o zver a k tomu neoddeliteľne patrí príroda..
Zloženie našej poľovníckej
spoločnosti je výhradne
z občanov, vlastníkov žijúcich v našej obci, alebo majúci
trvalý vlastnícky vzťah k pôde. Úzka spojitosť prírody, využívania jej genofondov nám dáva jednoznačný pohľad na hospodárenie ako v oblasti poľovníctva, tak aj v oblasti starania
sa o prírodné bohatstvo.
Je zarážajúce, že členovia spoločnosti, ktorá doposiaľ mala
dôveru a spravuje náš spoločný majetok, prišli na to, že je
potrebná transformácia. Preto sa pýtame, či dostala mandát od
valnej hromady na takúto činnosť a či upovedomila vlastníkov o zámeroch zamýšľanej takzvanej transformácie? Nie.
Jednoducho sa im zažiadalo vykonať určité úkony a založili
ďalšiu spoločnosť, ktorá by mala prebrať vlastnícke zmluvné
vzťahy o prenájme a následné hospodárenie s nimi. Dlhšiu
dobu bolo cítiť, že sa pripravuje nejaká zmena, lebo členovia
výboru si postupne, po jednotlivých zárubkoch, volali ľudí na
takzvané pohovory o hospodárení. Samozrejme neboli prizvaní vlastníci z radov poľovníkov (ktorí sú i zárubkarmi),
aby zbytočne okolo nevírili prach a dopredu sa nedozvedeli
zamýšľané, pripravované podvody.
Štatutárom Pozemkového združenia a konateľom Pozemkového združenia s.r.o v jednej osobe je zamestnanec
a funkcionár Združenia vlastníkov súkromných lesov a lesnej
pôdy v Čiernom, kde zastáva funkciu predsedu. Konateľom
spoločnosti Pozemkovému združeniu s.r.o. je odborný lesný
hospodár zastávajúci funkciu člena výboru Združenia vlastníkov súkromných lesov a lesnej pôdy v Čiernom a platenú
funkciu OLH ( nezlučiteľné funkcie ).
Spoločnosť Pozemkového združenia s.r.o. ako sesterská spoločnosť, by mala spravovať náš majetok s tým, že každý
vlastník, ktorý vstúpi do tohto spoločenstva, bude mať obchodný podiel vypočítaný podľa podielu na liste vlastníctva.
Samozrejme s tým, že obidve spoločnosti by mali vo vedení
tých istých ľudí. Pekne pripravené a na dlho zaistené miesto.
Duplicitné riadenie s jasným úmyslom. Pýtame sa: Načo?
Z akých peňazí je to táto spoločnosť financovaná, keď sa
hlási ako sesterská spoločnosť, ktorá už vykonala kroky
k založeniu spoločnosti, osloveniu vlastníkov, ktorí nemajú
trvalé bydlisko v obci ?

Budeme iniciovať vytvorenie zvláštnej komisie, ktorá by
podrobne prekontrolovala náklady združenia, hospodárenie
s finančnými prostriedkami, vyplácanie miezd a odmien,
dodržiavanie platnej vyhlášky o odmeňovaní OLH.
K forme predložených stanov a zmlúv sme vykonali konzultáciu s právnym poradcom, ktorý nám ukázal, kde sú právne
chyby a potvrdil nám úskočné kroky v zmluve týkajúce sa
zákona 247 (zákon o poľovníctve), kde by pri podpísaní
zmlúv došlo k jednostrannému rozhodovaniu, ktoré by výhradne zastupovala spoločnosť Pozemkového združenia Čierne s.r.o. Dovolíme si tvrdiť, že by bol koniec ľudovému poľovníctvu v Čiernom. Domnievame sa, že takáto moc, vložená do rúk takýchto konateľov Pozemkového združenia s.r.o.,
by mala za následok vydraženie revíru. Následne jeho likvidáciu, spojenú s neblahými praktikami vydražených revírov.
Čoho príkladom je, že danému Pozemkovému združeniu s.r.o.
leží v žalúdku výška nájmu za užívanie poľovného revíru.
Skutočne je daná čiastka, na ktorú sa jednotliví poľovníci,
vlastníci skladajú tá, ktorá vytrhne z biedy prenajímateľa?
Určite nie. Veď my, ako poľovnícka spoločnosť, sa snažíme
vrátiť túto dôveru od vás prostredníctvom rôznych spoločenských akcií, kde je možnosť vidieť našu prácu a v skromnosti
aj ochutnať. Úmyslom Pozemkového združenia je poukázať
na možnosti vydobytia peňazí a tým zastrieť skutočný zámer,
oklamať a pritiahnuť
ľudí do Pozemkového združenia
s vidinou bohatstva od štátu a Eurofondov a v neposlednom
rade aj od nás vlastníkov - poľovníkov. Každému vlastníkovi
je jasné, že štát nezaplatí ani korunu za prenos el. energie a za
odber vody (zákon o energetike a vode).
Ťažba a výnos z predaja dreva prináleží výhradne vlastníkovi a nie ako je praktikou Združenia vlastníkov, že
oni rozhodujú, kto bude ťažiť a komu bude drevná hmota
odpredaná. Volajú to zmluvní odberatelia. To sa nám zdá
byť nedemokratické a netransparentné.
Praktiky iných združení predaja dreva v dražbe u nás nie sú
prípustné. Ide tu asi o niečo iné, keď táto forma odpredaja
drevnej hmoty sa neujala a nepraktizuje. Ak si aj niekto
nájde lepšieho odberateľa, narazí na problém neochoty OLH
a núteného prefinancovania cez Združenie, kde režijné ceny
za kalamitné drevo sa určujú podľa širokých ramien. Nemá
byť prvoradou starosťou Združenia, aby podiely neznámych
(nevydokladovaných) vlastníkov boli odvedené v takom pomere a hodnote ako majú byť do depozitu? Nemá byť prvoradou starosťou to, aby zárubkár odviedol do depozitu celú
čiastku z podielu a nie len z predaja?
Lebo zaužívaný princíp je taký, že ak sa drevo predá, odvedú
sa peniaze za neznámeho (nevydokladovaného) vlastníka do
depozitu, ale ak sa drevná hmota nepredáva, podiel dreva
berie príbuzná rodina a do depozitu nejde nič, čo je neprípustné. Tu sa delenie robí po starom, kto kedy, kde mal
a pamätá si to. Vôbec nevadí Združeniu, že k takýmto obchodom dochádza. Ono hlavne potrebuje svoje režijné náklady
a o ostatné sa nestará. Ukáže sa to až vtedy, keď si niekto
vybaví pokonávku a príde si po podiel z vyrúbanej drevnej
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hmoty. Aká bude Vaša odpoveď funkcionári Združenia? „To
zárubkári“, ako ste zvyknutí hovoriť.
Ďalej by sme chceli zaťať trošku do živšieho. Ani na jednom
spoločnom stretnutí (valná hromada, schôdza zárubkárov
a iné) neodznelo, aby jednotlivé zárubky išli formou geometrického zamerania s vydaním listu vlastníctva.
V neposlednom rade i vlastného zárubkového spoločenstva.
Takýmto postupom by sa predišlo sporným hraniciam, nezhodám okolo nich a absolútnemu dodržaniu pravidiel skutočných podielov a vlastníctva. Takáto činnosť je pre funkcionárov Združenie vlastníkov nevýhodná, lebo by im odbudli
hektáre a to by značilo zmenšené odvody a zisky. Priam sa dá
povedať, že vlastníkov od takýchto krokov odhovárajú. Čo je
veľmi neseriózne, ba až účelové.
Pri postupnom celoplošnom zameraní a vybavení listov
vlastníctva, by celé združenie stratilo opodstatnenosť. Jeho
práca by sa zúžila na zastupovanie nevydokladovaných vlastníkov a vlastníkov žijúcich mimo obce. A tu by sa skutočne
ukázala trhová cena práce za ťažbu a predaj. List vlastníctva
vám dá to právo, že nik vás nemôže nútiť pričleniť, ťahať do
spolkov, ktoré v súčasnosti majú chuť ovládnuť hospodárenie
na našich majetkoch spôsobom, ktorý ste vy s rozvahou
a rozumom vlastníka zamietli.
Každý vlastník má právo si vybrať a zazmluvniť OLH, ktorého chce. Samozrejme, ak splní podmienku geometrického
zamerania a list vlastníctva. Ostatnú činnosť, ako je upaľovanie, výsadba, ošetrenie, prerezávky, prebierky, je možné
vykonávať podľa pokynov zazmluvneného OLH formou
vlastnej práce, prípadne zadaním iným firmám a spoločnostiam. V takomto prípade pre hospodársku činnosť stačí iba
jeden a to OLH. A tým pádom odpadnú vysoké poplatky na
réžiu. Skutočná forma ťažby vybraných firiem Združením je
bleskurýchle vyťažiť drevnú hmotu s katastrofálnym dopadom na zdevastované cesty, lúky a aj porasty. Ako má takáto
ťažba vypadať je potrebné sa isť podívať k susedom do Česka. Tam sa drevná hmota
neťahá v celých dĺžkach
a v množstve, čo traktor utiahne. Dbá sa na kultúru ťažby, za
ktorú tam skutočne zodpovedá „revírnik“ u nás by to mal byť
OLH. V našich podmienkach je to len poznámka OLH „na to
je zárubkár“. A to nepíšeme o cene za ťažbu a iné pridružené
činností, ktoré nekontrolované prepadnú pomedzi prsty. Veď
v každom zárubku sa nájde pár šikovných ľudí, ktorí by toto
vedeli dať dokopy a začali gazdovať po starom, na svojom
a bez sľubov o nemožnom. Skutočný život je taký „moje je
moje“ a keď už to mám, tak sa starám a nepotrebujem, aby
ma niekto viedol za ruku, ktorú mi následne zlomí. Geometrické zameranie hraníc zárubku sa podelí pre obidve strany
a v tom prípade je finančne veľmi výhodné. Platba za geometrický plán sa uhradí z predaja vyťaženého dreva.
Tak v skutočnosti nikoho platba nezaťaží a vlastníci majú
v rukách skutočný majetok, s ktorým konečne môžu nakladať
podľa vlastnej vôle a bez direktívy. Náklady vložené do geometrického plánu sa vrátia pri prvých ťažbách vo forme znížených poplatkov réžie za m3 Združeniu vlastníkov poľnohospodárskej a lesnej pôdy v Čiernom. Čo v skutočnosti zna-
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čí, že poplatok 165 Sk (5,47EUR) bude vo vašom vrecku
s tým, že z tejto čiastky odvediete poplatok OLH za vyznačenie (výška ja na dohode vlastníka a OLH) a režijné náklady
na nákup sadeníc, výsadbu, ošetrovanie. Domnievame sa, že
táto vskutku jednoduchá kalkulácia vám ukáže, že šetrenie je
odôvodnené a tu treba začať. Takýto postup už beží
v Jurgovom zárubku a Budošovom zárubku a ďalšie zárubky sú v jednaní so súkromnou geodetickou firmou (prípadný
kontakt dodáme). Forma Pozemkového združenia s.r.o. „ak
ostane, tak rozdelíme“, v tomto prípade by neplatila.
A na dôvažok by sme chceli poukázať na niekoľko našich
postrehov. OLH v Združení vlastníkov je fyzická osoba (podnikateľ a zamestnávateľ), člen výboru Združenia a v súčasnej
dobe aj konateľ Pozemkového združenia s.r.o., ako je možné,
že využíva kancelárske priestory, automobil na dovoz sadeníc
a rozvoz ľudí bez adekvátnej náhrady Združeniu?
Nikde v správe sa neuvádza, že finančne nahradil služby,
ktoré využíva v Združení. Vážení vlastníci, pýtame sa: Nie je
to stret záujmu? Fyzická osoba (živnostník) OLH – člen výboru – konateľ Pozemkového združenia s.r.o.
A čo také drobnosti:
- využívanie služobného auta aj rodinnými príslušníkmi na
súkromné účely,
- vykonávanie súkromnej ťažby v rámci pracovnej doby,
- vydanie povolenia na ťažbu i na tie parcely ktoré nepatria
vlastníkovi,
- benevolentný prístup zo strany Združenia o rozdeľovaní
vyťaženej hmoty podľa listu vlastníctva,
- neplnenie si povinností v zmysle zákona Zbierka zákonov č.
232/2006 § 5 odstavec 1,2
Označovanie vyťaženého dreva
(1) Ciachou alebo iným povoleným označením sa čitateľne
označuje vyťažené drevo najneskôr na odvoznom mieste.
Domnievame sa že, takíto zástupcovia Združenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy v Čiernom nie sú to pravé orechové,
čo občan, vlastník potrebuje. Tu sa natíska otázka, nie je toho
už priveľa, nepýta sa zmena na oboch postoch? A či vlastník
bude svoje peniaze pchať do vrecka, takto neseriózne sa správajúcich v úvodzovkách funkcionárov? Členovia poľovníckej
organizácie, ako právnická osoba, ktorá je členom Združenia
a vlastníci poľnohospodárskej a lesnej pôdy v Čiernom
v jednej osobe, požiadajú príslušné úrady, aby bola vykonaná
daňová kontrola a podrobný audit s presným zameraním, na
ktoré my upozorníme. Budeme iniciovať odvolanie povereného pracovníka (u nás sa tomu hovorí predseda) a zrušenie
zmluvy s OLH.
Formou tohto článku sme chceli upozorniť Vás, vážení vlastníci, na skutočné praktiky a fakty členov výboru Združenia
vlastníkov poľnohospodárskej a lesnej pôdy v Čiernom, ktorí
spravujú náš majetok tak, ako je im to vhodné.
Vážení občania, vlastníci. Radi sa o svoje poznatky s Vami
podelíme a priložíme ruku k tomu, aby bola zjednaná náprava
a občan našej obce bol skutočný vlastník, nie hus na šklbanie.
U nás v obci to musí byť inak.

Za Poľovnícko - ochranársku spoločnosť Čierne: Ondrej Paľuch, predseda
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Združenie vlastníkov súkromných lesov a lesnej pôdy Čierne bilancovalo výsledky svojej
činnosti
Výboru združenia sa v polroku 2004 podarilo po niekoľkoročnom úsilí zavŕšiť proces reprivatizácie súkromných lesov v obci Čierne - zmluvne prevziať užívacie práva od štátnych lesov. Keďže však pre veľkú rozdrobenosť, značné množstvo vlastníkov vlastniacich
podiely na spoločných parcelách, nebolo možné, aby každý podielnik hospodáril na lesnom pôdnom fonde samostatne, úloha združenia sa opísaným aktom neskončila, ba práve naopak.
Bolo potrebné vypracovať čo možno najspravodlivejší systém hospodárenia a to taký, aby nikto na nikoho nedoplácal, aby bolo zabezpečené presné rozdeľovanie finančných výnosov, či materiálnych statkov z ťažby dreva podľa podielov na listoch vlastníctva a
v neposlednom rade zabezpečiť obnovu porastov, ich pestovanie a ochranu tak, aby sme zanechali po sebe kvalitné a vitálne lesné
kultúry pre budúce generácie. I keď začiatky boli veľmi ťažké, postupne sa výboru podarilo uviesť do systému život, organizovanosť,
prehľadné účtovníctvo založené na fakturácií všetkých úkonov, a najmä systém nasmerovať tak, aby sa financií z predaja dreva nedotkol nik až po samotný akt vyplácania podielov do rúk vlastníkov.
Každá ťažba bez ohľadu na objem vyťaženého dreva je zúčtovaná v samostatnej zložke a zaarchivovaná tak, aby si ktorýkoľvek vlastník kedykoľvek mohol preveriť správnosť zúčtovania z tej ktorej parcely a konkrétnej ťažby.
Chod združenia v súčasnosti bezplatne riadi 8 členný výbor v zložení: František Kubica, Ing. František Strýček, Alojz Švancár, Ing.
Jozef Král, Viera Ulicajová,Viera Gelačáková, Ing. Milan Laš, Pavol Najdek. Realizáciu jeho rozhodnutí po organizačnej stránke
zabezpečuje predseda František Kubica. Za odbornú stránku lesného hospodárenia zodpovedá odborný lesný hospodár a zároveň konateľ združenia Ing. Jozef Král. Účtovníctvo a ekonomiku združenia zabezpečujú pani Viera Gelačáková a pani Marcela Sloviaková.
Dozor nad hospodárením združenia vykonáva dozorná rada v zložení: Marta Jašurková, Anton Laš a Ján Kromka. Finančné odmeny
všetkých menovaných schválilo ustanovujúce valné zhromaždenie v roku 2004 na objem prác 4 000 m3 vyťaženého dreva.
I keď objem prác z titulu kalamity, ale i nového lesného hospodárskeho plánu vzrástol až takmer trojnásobne, odmeny ostali
nezmenené, dokonca neošetrené ani o tzv. valorizačné a sú jedny z najmenších odmien z porovnateľných združení v kraji.
Za obdobie jún 2004 - december 2010 sa cestou združenia:
• vyplatilo známym vlastníkom na výnosoch z ťažby dreva - 696 255 EUR (20 miliónov 975 tisíc 378 Sk),
• odložilo tzv. nevydokladovaným vlastníkom 218 359 EUR (6 miliónov 578 tisíc 283 Sk),
- z toho po vydokladovaní vyplatilo 74 611 EUR (2 milióny 247 tisíc 730 Sk),
• rozdelilo vlastníkom 15 500 m3 dreva v hodnote 411 605 EUR (12 miliónov 400 tisíc 12 Sk),
• vyplatilo zárubkárom na odmenách 51 716 EUR (1 milión 557 tisíc 996 Sk),
• na daň za lesné pozemky za vlastníkov z kapitoly réžia vyplatilo 19 252 EUR (579 tisíc 985 Sk),
• na pestovné a ochranné práce odložilo 212 436 EUR (6 miliónov 399 tisíc 846 Sk)
- z toho sa odčerpalo 94 714 EUR (2 milióny 853 tisíc 353 Sk)
- na účte ostalo 117 722 EUR (3 milióny 546 tisíc 492 Sk),
• na opravy a údržby ciest preinvestovalo 38 906 EUR (1 milión 172 tisíc 82 Sk)
- na účte ostalo 1 687 EUR (50 tisíc 822 Sk),
• za uhadzovanie a spaľovanie zvyškov po ťažbe vyplatilo 121 708 EUR
(3 milióny 666 tisíc 594 Sk),
• zalesnilo 53,27 ha odlesnených plôch,
• vysadilo 215 tisíc kusov sadeníc buka, smrekovca, jedle, duba, javora, jaseňa, bresta, čerešne, lipy a jelše,
• spracovalo 60 tisíc m3 z kalamitnej ťažby a 4 tisíc 595 m3 z úmyselnej ťažby,
• chemicky asanovalo 22 tisíc 300 m3 lykožrútom napadnutého dreva,
• k sadeniciam smrekovca opadavého (červený smrek), ktorý je najviac poškodzovaný vytĺkaním parožia srncov nabilo 10 tisíc kusov ochranných palíc,
• na ochranu sadeníc pred zimným ohryzom lesnou zverou použilo 1 500 kg repelentov rôznych značiek.
Mimoriadne výdaje z kapitoly réžia schválené valným zhromaždením:
• príspevok na výstavbu kostola sv. Petra a Pavla 3 651 EUR (110 tisíc Sk),
• príspevok na opravu farského kostola 1.000 EUR (30 tisíc 126 Sk),
• príspevok na opravu kaplnky sv. Jozefa robotníka Za Grúňami 1 000 EUR (30 tisíc 126 Sk),
• príspevok na opravy ciest 6 639 EUR (200 tisíc Sk).
Zo zárubkov bolo na výstavbu kostola sv. Petra a Pavla darované:
42,90 m3 dreva a 13 442 EUR (404 tisíc 953 Sk)
Celkový finančný prínos, ktorý združenie za existenciu svojej činnosti sprostredkovalo vlastníkom lesa v Čiernom, činí
1 784 662 EUR (53 miliónov 764 tisíc 727 Sk)
Na pokrytie všetkých nákladov, ktorými sa zabezpečuje celý organizačný chod združenia, lesohospodárske práce, expedícia dreva,
účtovníctvo, administratívne služby, kancelárske potreby, poštové poplatky, mzdy, nájomné za kancelárske priestory, daň z lesných
pozemkov za vlastníkov, pohonné hmoty a ďalšie nevyhnutné náklady na prevádzku motorového vozidla, poistné a odvody, telekomunikačné služby, elektrická a tepelná energia a voda, bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany, protipožiarne náradie, školenia,
porady,
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odborné semináre a ďalšie nepredvídateľné alebo mimoriadne záležitosti je skutočne po prepočítaní potrebné uhradiť do kapitoly réžia
4,81 EUR (145 Sk) z každého m3 vyťaženého dreva, čo bolo taktiež schválené ustanovujúcim valným zhromaždením v roku 2004.
I táto mnohými vlastníkmi kritizovaná položka je v porovnaní s inými združeniami hlboko podpriemerná (napr. združenie v Oščadnici vyberá na réžiu 15 % z hodnoty dreva, združenie vo Svrčinovci zadržiava 30 % z hodnoty dreva, z čoho zabezpečuje réžiu, výsadbu, ochranu a čistenie po ťažbe, združenie Raková zadržiava 60 % z hodnoty dreva z čoho zabezpečuje pestovanie, ochranu
a režijne náklady združenia). Na druhej strane sú na Kysuciach už aj také združenia, ktoré nemajú odložené na svoj chod, či
vonkajšie práce ani euro a na všetko sa musia vlastníci skladať. U nás v súčasnosti stanovený poplatok predstavuje čiastku len 7
až 9 % z ceny dreva v závislosti od kvality a predajnej ceny.
Veríme, že nielen kontrolné orgány (Obvodný lesný úrad, Krajský lesný úrad, Lesný závod, Daňový úrad) sa vyjadrujú o práci združenia pochvalne, ale že ľudský a obetavý prístup, odbornosť, ochota a správnosť doterajších krokov výboru oceňujú i samotní vlastníci.
Je skutočnosťou, že pracovníkov združenia nesprevádzajú žiadne kauzy týkajúce sa účelového poškodenia vlastníkov lesa, tak
ako sa to deje v niektorých iných združeniach.
Teší nás, že naše združenie navštívilo so žiadosťou o radu i veľa pracovníkov iných združení, dokonca aj takých, ktoré fungujú oveľa
dlhšie ako naše.
I výsledky tzv. štátneho autorského dozoru, ktorý bol vykonaný v našom združení v roku 2009 boli hodnotené pozitívne, a ako
jedno z mála združení v okrese sme obišli bez sankcií. Vykonanou kontrolou hospodárenia neboli zistené také nedostatky,
ktoré by pre vlastníkov znamenali finančný postih.
Trápi nás však skutočnosť, že i neustále niekoľkoročne prízvukovaná požiadavka združenia voči vlastníkom na vytýčenie hraníc zárubkov (resp. ich častí) ostala vlastníkmi v mnohých prípadoch neakceptovaná, alebo k vytýčeniu hraníc vlastníci pristúpia až po vykonaní ťažby. A práve tu v niektorých prípadoch dochádza k sporom z dôvodu prerúbania stromov za nevytýčenú hranicu zárubku,
dokonca k nárokovaniu si na parcelu dvoma skupinami žiadateľov s 2,5 ročným časovým odstupom. Potom sa hľadá vina u pracovníkov združenia, ktorí ale za tento stav nenesú žiadnu zodpovednosť.
Samostatnou, veľmi smutnou kapitolou je správanie sa niektorých vlastníkov dokonca i nevlastníkov voči združeniu. Neustále im
prekáža to, že do hospodárenia v lese sa zaviedol poriadok a jasné pravidlá. Tieto osoby ignorujú a hrubo osočujú pracovníkov združenia. Umelo vytvárajú rôzne fámy, dezinformácie a polopravdy. Rozširujú nezmyselné klamstvá o tom, aké nehorázne odmeny si
udeľujú pracovníci združenia, ako bohatnú na predaji dreva a pod. Je zaujímavé, že takmer vždy sa jedná o osoby, ktoré dlhodobo
riadne nezúčtovávajú ťažby dreva, nepredkladajú združeniu číselníky dlhého dreva vystavené pilčíkom z dôvodu skresľovania objemu
vyťaženého dreva, neuhrádzajú poplatok na réžiu a na opravu a údržbu ciest buď vôbec, alebo len čiastočne, ignorujú pokyny odborného lesného hospodára, včas nezabezpečia ťažbu dreva napadnutého lykožrútom, vyťažené drevo nechávajú dlhodobo na skládke bez
chemickej asanácie alebo odkôrnenia, čím podporujú rozširovanie podkôrneho hmyzu, drevo predávajú bez dohľadu združenia, na
pestovné a ochranné práce nemajú odložené žiadne finančné prostriedky atď. Tieto osoby nerešpektujú nikoho a nič okrem seba
samého a vlastných záujmov a ich cieľom je zdiskreditovať a rozbiť združenie.
Chceme apelovať na zárubkárov ako aj vlastníkov lesa, aby drevo pre vlastnú potrebu podielnikov rozdeľovali podľa právneho stavu, t.j. podľa podielov na liste vlastníctva s predložením písomného záznamu o rozdelení dreva s podpismi podielnikov. V prípade, že niektorí známi vlastníci drevo nechcú (napr. bývajú mimo obce Čierne a jeho preprava by bola pre nich
nerentabilná, bývajú v panelovom dome a pod.) a taktiež u všetkých tzv. nevydokladovaných vlastníkov drevo patriace na ich
podiely je potrebné ponúknuť na predaj najskôr známym vlastníkom z danej parcely, a až v prípade ich nezáujmu iným osobám, a výnos z tohto predaja vyplatiť uvedeným známym vlastníkom a u nevydokladovaných vlastníkov ho odviesť na depozitný účet, odkiaľ sa v budúcnosti vyplatí osobám, ktoré preukážu vlastníctvo. Ak pre veľkú rozdrobenosť vlastníctva alebo
z akéhokoľvek iného dôvodu nie je možné rozdeliť drevo pre vlastnú potrebu podľa podielov na liste vlastníctva, zabezpečiť
predaj celého množstva vyťaženého dreva.
V súčasnosti takmer 100 % oprávnených sťažností vlastníkov smeruje voči niektorým zárubkárom a vlastníkom lesa za nerozdeľovanie dreva podľa podielov na liste vlastníctva, neodvádzanie výnosu z jeho predaja známym vlastníkom, ktorí drevo
nechcú, a na depozitný účet na podiel tzv. nevydokladovaných vlastníkov, ako aj nepredkladanie záznamov o rozdeľovaní
dreva s podpismi podielnikov !
V poslednom čase sa tiež objavili snahy niektorých vlastníkov o svojvoľné hospodárenie a predaj dreva „na vlastnú päsť“ bez dohľadu
združenia. Preto dôrazne upozorňujeme každého vlastníka, že užívacie právo neodovzdali LESY SR, š. p. jednotlivým vlastníkom, či
zárubkárom, ale Združeniu vlastníkov súkromných lesov a lesnej pôdy Čierne, ktoré v zmysle zmluvy zodpovedá za riadne
hospodárenie v lesoch. Taktiež upozorňujeme vlastníkov, že združenie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Na prelome
rokov 2010 a 2011 si vlastníci z niektorých zárubkov sami zabezpečili odberateľov dreva z Poľskej republiky, ktorí im ponúkli zdanlivo najvyššiu nákupnú cenu. Aj napriek výhradám pracovníkov združenia, že takýto postup nie je v súlade so zavedeným hospodárením v združení, vlastníci neoblomne trvali na predaji dreva uvedeným odberateľom.
Vývoz tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu Európskej únie, v tomto prípade do Poľskej republiky v zmysle platných právnych predpisov Združenie muselo nahlásiť Daňovému úradu v Čadci, ktorý nás dôrazne upozornil na nekalé praktiky niektorých poľských odberateľov dreva. Títo na Slovensku kúpia drevo za ceny bez DPH s tým, že DPH zaplatia na území Poľskej republiky príslušnému správcovi dane, čo však neurobia a tým ušetria 20 % z ceny dreva Daňové úrady jednotlivých členských
štátov EU si pravidelne zasielajú tzv. výkazy nezaplatených DPH, ktoré sú dovozcovia tovaru povinní zaplatiť v príslušnom členskom
štáte. Ak však v spomenutom prípade dovozca v Poľskej republike DPH nezaplatí, Daňový úrad v Čadci DPH vyrúbi vlastníkom, ktorí
ju budú musieť zaplatiť aj s prípadnou pokutou a úrokmi z omeškania. Nakoniec vlastníci zistia, že drevo by predali ďaleko drahšie
osvedčeným tuzemským odberateľom. Aj v tejto súvislosti niektoré osoby hrubo ohovorili pracovníkov združenia, že drevo oficiálne
predávajú lacnejšie a odberateľ im rozdiel do obvyklej ceny dopláca v ich vlastný prospech a pod.
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Ubezpečujeme vlastníkov, že ide o veľmi nehorázne a odsúdeniahodné klamstvá, a že svoju prácu vykonávame čestne, spravodlivo, s najlepším vedomím a svedomím nie v prospech seba, ale v prospech každého jedného vlastníka a lesa ako takého.
Výsledky 6 a polročnej práce prezentované v tomto článku hovoria jasnou rečou o vysokej odbornosti a zodpovednosti pracovníkov
združenia, ako aj o úžitku pre všetkých vlastníkov lesa a tým i našej obce. Je to príklad toho, že keď sa postavia za dobrú vec čestní
ľudia, ochotní obetovať svoj um, životnú energiu i voľný čas, výsledok sa musí dostaviť a to nielen v krátkodobom horizonte. Zdravé
lesy, ktoré boli založené v týchto rokoch budú mať obrovský význam ešte o mnoho rokov neskôr a budú niesť odkaz o svedomitej
a zodpovednej práci aj našim deťom a vnúčatám.
Výbor ZVSLaLP Čierne

10 otázok pre odborného lesného hospodára
1. Ako hodnotíte rok 2010 po lesohospodárskej stránke?
Bol to prelomový rok, a to v tom, že sa nám spoločnými silami podarilo spracovať lykožrútmi napadnutú drevnú hmotu, čo si
ale ešte v minulom roku vyžiadalo vyťažiť 8 000 m3 kalamitnej drevnej hmoty.
2. Prečo považujete uvedenú skutočnosť za takú dôležitú?
Dôležitosť tohto stavu vidím vo viacerých aspektoch:
a) v tom, že zárubkári a vlastníci pochopili promptnosť a disciplinovanosť v likvidácií napadnutých stromov, ich chemickej
asanácie, ale i rýchlej likvidácií zvyškov po ťažbách spaľovaním, v ktorých taktiež vegetuje množstvo podkôrného hmyzu,
b) keď porovnám stav zmrzačenej krajiny v dôsledku hynutia smrečín len napríklad na Kysuciach, kde máme možnosť vidieť
celé suchárové kopce a doliny, alebo obrovské veľkoplošné holiny (Čadečka, Vreščovka, Hanzlov, Klubina, Stará Bystrica,
Raková...) , tak pohľad na naše zelené porasty ma napĺňa radosťou a utvrdzuje v presvedčení, že tých 6 rokov nášho aktívneho
boja s podkôrným hmyzom stálo za to.
3. Odrazilo sa zvládnutie kalamity v Čiernom aj v hospodárení ako takom?
Áno, v závere roka sme mohli konečne prejsť na hospodárenie v zmysle lesného hospodárskeho plánu, teda mohol som zárubkom navrhnúť vykonať obnovné úmyselné ťažby do objemu 2 000 m3 najmä v tých častiach porastov, kde bolo potrebné šetrne
odstrániť starý materský porast, aby sa uvoľnil priestor pod ním rastúcemu zmladeniu (ako napríklad v zárubkoch Budošov,
Rudkov, Širancov, Benčíkov, Janiskov ...).
4. Čo to znamená pre vlastníka po finančnej stránke?
Pre vlastníka predstavuje značný rozdiel predávať kalamitnú drevnú hmotu (suchárovú), alebo drevnú hmotu zo živých stromov, pretože rozdiel v cene je až tretinový. Je však veľká škoda, že niektoré zárubky kvalitnú, v súčasnosti vysoko predávanú
guľatinu v cene cca 70 EUR/m3, porežú do paliva, čím znehodnotia cenu 80 až 100 rokov rastúcej drevnej hmoty na jej zlomkovú časť, tj. cca 16 EUR/m3.
5. Ako sa pohybovali ceny dreva v uplynulom roku?
I v tejto oblasti bol minulý rok výnimočný. V prvých mesiacoch roka boli ceny dreva v dôsledku pretrvávajúcej hospodárskej
krízy nízke. Mali sme obavy, že sa ceny dreva s príchodom jari budú ešte viac znižovať ako tomu bývalo v predošlých rokoch.
Našťastie nadpriemerne mokrý máj a jún spôsobili výpadok v ťažbách dreva v celom stredoeurópskom priestore. Nedostatok
drevnej hmoty na trhu sa okamžite odrazil na jej cenách, ktoré z pôvodných necelých 50 EUR vystúpili na konci roka až na 65
EUR.
6. Ako ste tento rastúci trend v cenách dreva usledovali tak, aby sa to prejavilo v cenách dreva vlastníkom aj v Čiernom?
Neustále sme monitorovali cenník dreva štátnych lesov, od ktorého sa odvíjajú ceny dreva i v súkromnom sektore. Keď cena
dreva rástla tak ako vlani, boli sme to my, ktorí sme doslova bombardovali odberateľov a neustále poukazovali na rast cien
v tom ktorom období, a samozrejme, že sa drevo v Čiernom predávalo vždy len tomu odberateľovi, ktorý akceptoval tento nárast. Kto rastúce ceny z kupcov neudržal, prestal byť naším odberateľom.
7. Ako by ste zhodnotili združenie ako také?
V súčasnosti ho hodnotím vysoko pozitívne, ako aj drvivú väčšinu zárubkárov i samotných vlastníkov lesa. Je skutočnosťou, že
výborom bola vypracovaná a vlastníkom predložená nová organizačná štruktúra združenia, od ktorej sa dalo očakávať zvýšenie
finančného zisku pre vlastníkov nielen z predaja dreva, ale z nájmov od nájomcov - neplatičov a z dotácií z fondov EÚ a MP
SR. Prístup vlastníkov k tejto veci bol dosť ľahostajný a nejednotný, preto sa s ňou výbor nateraz nezaoberá, čo je veľkou škodou pre vlastníkov a to najmä tých, ktorí zmenu podporili. Keďže sú ešte stále v menšine, musia uvedenú skutočnosť strpieť.
Vlastníci pozemkov v našej obci by si mali uvedomiť, že len v jednote je sila a mali by podporiť tých, ktorí sa skutočne za práva vlastníkov chcú biť. K tomu však potrebujú najmä ich podporu a odsúhlasenie potrebnej organizačnej zmeny. Bez toho majú
ruky zviazané.
8. Niektorí zárubkári, resp. vlastníci presadzujú nechať si na zárubok vypracovať geometrický plán a potom sa od
združenia odčleniť, čo vy nato?
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Je to buď zámerné zavádzanie, sledovanie iných skrytých záujmov, nerozum, alebo neznalosť. Zárubkový, teda parcelný systém aký máme v našej obci je založený na právnom podklade a tým sú listy vlastníctva na každú jednu parcelu. Na liste vlastníctva je výmera parcely, zoznam všetkých známych i nevydokladovaných vlastníkov a ich presné podiely. Hranice týchto parciel, resp. zárubkov sú v súčasnosti už z 80 % vytýčené a ak je niekde nejasnosť, dá sa ľahko odstrániť, a to dohodou vlastníkov z oboch dotknutých strán, alebo sa jednoducho sporná časť nechá geodeticky zamerať. Vypracovať geometrický plán na
zárubok je záležitosť finančne značne nákladná, musí byť odsúhlasená všetkými vlastníkmi a hranice geometrického plánu
musia byť odsúhlasené i vlastníkmi susedných zárubkov.
9. Ale môžu vlastníci po schválení geometrického plánu zo združenia vystúpiť?
To je pravda, no opäť treba poukázať na to, aký význam by to pre vlastníka prinieslo. Vlastníci by si museli minimálne sami
platiť daň z LPF, ktorú v súčasnosti za nich platí združenie, museli by uzavrieť zmluvu s OLH a zaplatiť ho, a najať a zaplatiť
niekoho kto by im organizačne zabezpečoval celý chod hospodárenia v zárubku. Vždy platí pravidlo, že čím väčší celok sa
organizačne zabezpečí, tým sú režijné náklady na porovnávajúcu jednotku (napr. na 1 ha plochy, na 1 m3 dreva a pod.) menšie
a naopak, čím je organizačná jednotka menšia, tým sú náklady na jednotku väčšie, čo má svoju logiku. Z hľadiska prínosu pre
samotného vlastníka v tom nevidím žiadny význam.
A po druhé, ak sa jednotné obhospodarovanie lesov v našej obci rozbije, existuje len minimálna šanca opätovného zjednotenia,
čo považujem za najväčší nerozum ľudí, ktorí sa o to snažia.
10. A Vaše odporúčanie na záver?
S úctou sa obraciam na všetkých vlastníkov pôdy v Čiernom, aby veľmi opatrne vyhodnocovali „zaručené informácie“, aby sa
nenechali dobehnúť rôznymi dobrodruhmi, a ak si s čímkoľvek nebudú istí, nech sa obrátia na pracovníkov kancelárie združenia. Radi im poradia a pomôžu. Len od rozhodnutia samotných vlastníkov závisí sila a stabilita združenia ako i jeho ďalší
kvalitatívny vývoj. Za seba, ale myslím, že i za celý výbor, môžem povedať, že nám skutočne ide o to, aby medzi nami vládla
jednota, vzájomná dôvera a pri odstraňovaní niektorých nejasností viac porozumenia, ústretovosti a ohľaduplnosti.
Za odpovede ďakuje Mgr. Dana Oravcová, predsedníčka komisie ŽP

Vydavateľ ČAS-u, vedenie Obce Čierne a redakčná rada sa dištancujú od vzájomných obviňovaní jednej i druhej strany.
Veríme, že tieto „prekáračky“ sa nestanú dominantou čierňanského občasníka.
-r-
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Bolo Kristovo zmŕtvychvstanie zbytočné?
Pravda o Ježišovom zmŕtvychvstaní vyzýva viac a viac prežívať to, čo teológ Karol Ráhner hovorí, že viera je
stále sa stávajúca. Viera nie je ako keď si kúpime hodinky a nosíme ich, a nemusíme sa o ne starať, ani ich naťahovať. Viera nie je taká skutočnosť, že prijmeme vieru, a už sa nemusíme o ňu starať, už ju máme, už ju nosíme. Nenosíme ju, pretože ona nie je ako hodinky. Vieru treba ustavične oživovať. Keď sa neoživuje, hynie.
Každoročné slávenie Veľkej noci, ktoré sprostredkúva Cirkev, má i ten význam, aby sme si svoju vieru oživovali.
Veľkú noc slávime v našej zemepisnej šírke v čase, keď sa
príroda hlási k životu. Je to aj pre zmysly obohatením. Jar je
nový život. Rovnako Kristovo zmŕtvychvstanie je nový život.
Mnohé vo viere nám pripomína príroda, ak ju pozorne vnímame. Rozkrojme jablko a vypadnú nám z neho zrniečka.
Viďme v tom zrniečku dielo Božej lásky, Božej múdrosti,
Božieho plánu. My sme ho nestvorili. Žije na svete taký vedec,
ktorý by stvoril jedno jablčné zrniečko tak, aby z neho vyrástla
jabloň? Smelo môžeme povedať a nahlas: nie! A predsa v tom
zrniečku, ktoré stvoril Boh, sú korene jablone, kmeň, konáre,
listy, kvet a jablká. To jedno zrniečko má prebudiť našu myseľ: Boh existuje, Boh je. Aleluja, radujme sa! Aleluja! Dovoľme, aby do nášho srdca, rozumu, citov prišiel s veľkonočným „aleluja“ Kristov pokoj, láska...
Záleží nám na vzťahu k Bohu? Chceme dať duši to, čo jej patrí? Povedzme si znova, že chceme svoju vieru ešte viac poznať, a keď ju budeme poznať, budeme môcť naplno svoju
vieru žiť. Vieme, že kto nepozná pravdy viery, ten nestojí o
vieru. Latinské príslovie: „Ignoti nulla cupido,“ – „Čo nepoznám, po tom netúžim, nemám rád“, stále platí.
Kristovo zmŕtvychvstanie je nádej, ktorá ako zornička na svitaní oznamuje nový deň. Áno, sú ťažkosti s nádejou v našom
živote. Nie je to ľahké a samozrejmé vlastniť nádej. Kristov
prázdny hrob je začiatok, zelenou ratolesťou, ktorá oznamuje a
pripomína, usilovať sa a urobiť z vlastnej strany všetko na prijatie nádeje od Krista.
Aj Kristus nad hrobom priateľa Lazára najprv zaplakal a sestre Marte vysvetlil veci, poučil ju a potom Lazára vzkriesil. Áno, udalosti dnešného veľkonočného rána prijímame, uverili sme, že Kristus nevstal z mŕtvych
preto, aby sme v dnešný deň mali bohato prestreté stoly, ale aby sme mali nádej, ktorú môže dať len On. Vstávame z noci beznádeje. Je nové ráno. Na ceste života už nie sme osamotení. Ježiš ide s nami ako s učeníkmi do
Emauz. Volajme: Zmŕtvychvstalý Kristus je pravý Boh, pravý človek, je môj Vykupiteľ a Spasiteľ!
Koľko je takých otcov, matiek, bratov a sestier, kňazov a rehoľných sestier v našom okolí! Zmŕtvychvstalý
potrebuje spolupracovníkov nádeje. Vy, čo patríte medzi nich, pri prázdnom hrobe si znova uvedomujete, že aj
pre vás začína nový deň. Všetci si prosme pre seba a svoje okolie, okrem iného - nádej, nádej, nádej.
Ján Pavol II. v roku 1994 vyhlásil za blahoslavenú Giannu Mollovú, ktorá sa narodila
v roku 1922 a
ktorá ako 40-ročná lekárka bola postavená pred rozhodnutie. Čakala druhé dieťa a kolegovia lekári konštatovali,
že buď sa rozhodne pre svoj život, alebo život dieťaťa. Gianna si nerobí ilúzie, ale nevolí potrat. Volí život dieťaťa. Narodilo sa pekné a zdravé dieťa. Pred smrťou mu spolu s manželom dá meno Emanuela - Boh s nami.
Bola šťastná. Tíško usnula odovzdaná do Božích rúk. Zomrela vo viere zmŕtvychvstalého Krista. Zomrela pre
vieru. Na beatifikácii v Ríme bol prítomný manžel i jej starší syn i dcéra pre ktorú volila život a nie smrť. Zároveň však zvolila pre seba večný život.
Človek často sníval a sníva o novom živote, večnom živote. Dnešné veľkonočné “aleluja“ nám plní našu
túžbu po skutočnom večnom živote. Tešme sa, že Kristus vstal z mŕtvych. Vyprosujme si navzájom milosti, aby
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sme mali všetci účasť na večnom živote s Kristom naším Vykupiteľom a Spasiteľom a taktiež odprosme za naše
hriechy, ktoré sú jedinou prekážkou nášho večného života.
«Aleluja» prežité v kostole prináša radostnú ozvenu do všedných dní ku všetkému, čo prežívame. Na viere musíme primerane pracovať. Pravú radosť a pokoj nenadobudneme čakajúc so založenými rukami. Ženy
v nedeľné ráno sa ponáhľajú k apoštolom. Peter a Ján sa rovnako ponáhľajú k hrobu. Žiť pre Boha, žiť s Bohom, žiť v Bohu – jediné, čo napĺňa človeka nefalšovanou radosťou. Pravú radosť neprežívame len v pohode,
bezstarostnosti, ale v spojení s Bohom i vo svojich ťažkostiach, krížoch, chorobách.
Sv. Ignác z Loyoly, zakladateľ jezuitov, keď mal zomrieť, chcel ešte raz vidieť hviezdnaté nebo, ako to
robieval večer pred spánkom. Nemal už síl prísť k oknu. Najprv je treba zomrieť, aby sme potom uvideli pravé
nebo. A so slovami „môj Bože“ zomrel. Je správne, že sa posilňujeme veľkonočným «aleluja», aby sme v tomto
duchu slova mohli žiť po celú večnosť.
Dnešných ľudí charakterizuje túžba po víťazstvách. Prejavuje sa to v osobnom a v pracovnom živote.
V kultúre a v športe. V oblasti politiky a vedy. Celá moderná spoločnosť je akoby naprogramovaná na to, že
len ten, kto je lepší, môže v živote obstáť.
Zmŕtvychvstalý Ježiš sa nám predstavuje ako víťaz nad smrťou. Ježišovo víťazstvo prinieslo prvým svedkom zmŕtvychvstania veľkú radosť. Pri všetkých pochybnostiach a aj nevere, že to nie je možné, aby Ježiš vstal
z mŕtvych, napokon všetkých naplnilo šťastie. Ženy, apoštolov, iných učeníkov a prvých pokrstených.
Leslie Flynn rozprával príbeh zo začiatku minulého storočia o chlapcovi, ktorý stratil rodičov a žil so svojou starou mamou v jednom z amerických pohraničných miest. Jedného dňa ich dom zachvátil požiar. Stará
mama sa pokúšala vyjsť na poschodie, kde spal jej vnuk, aby ho zachránila. No už nevládala rýchlo vybehnúť
po schodoch. Udusila sa v hustom dyme. Medzitým sa vonku zbehol dav ľudí, ktorí bezmocne prizerali vyčíňaniu ohňa. Zrazu začuli detský krik. Z okna na poschodí kýval chlapček a kričal o pomoc. Situácia sa zdala beznádejná. Prízemie bolo už úplne v plameňoch a zdalo sa, že nikto nevie, ako by sa dalo chlapčeka zachrániť.
Zrazu z davu vybehol jeden muž a začal sa škriabať po odkvapovej rúre k chlapcovi. Rúra bola už veľmi horúca
od plameňov, no muž sa nevzdal. O chvíľku už liezol po horúcej rúre aj s chlapcom na chrbte. Ľudia v mestečku boli pohnutí tragickým osudom chlapca, ktorému po rodičoch zahynula aj stará mama. Preto sa mnohí hlásili a uchádzali sa o prijatie chlapčeka do svojej rodiny. Starosta usporiadal zhromaždenie, aby sa rozhodlo, ku
komu chlapec pôjde. Každý zo záujemcov o jeho výchovu mohol krátko povedať, prečo práve u neho by chlapcovi bolo najlepšie. Prvý muž povedal: „Všetci viete, že mám farmu a že by som mohol chlapcovi ponúknuť
dobrý domov. Mohol by vyrásť na mojej farme a ja by som ho naučil všetkému, čo súvisí s touto prácou a obchodom.“ Miestna učiteľka povedala: „Ja by som mu mohla zabezpečiť nielen domov, ale aj výborné vzdelanie.“ Bankár povedal: „Moja manželka a ja by sme tiež mohli chlapcovi dať dobrý domov i dobré vzdelanie.
Navyše budeme môcť finančne zabezpečiť i jeho budúcnosť“. Starosta dal priestor ešte niekoľkým záujemcom.
Potom sa spýtal: „Je tu ešte niekto, kto by sa chcel postarať o tohto chlapca?“ Na túto výzvu sa v poslednom
rade postavil jeden muž a povedal: „Všetci títo predo mnou môžu chlapcovi ponúknuť veci, ktoré ja ponúknuť
nemôžem. Som chudobný. Ale čo môžem ponúknuť, to je moja láska...“ Potom pomaly vytiahol ruky z vreciek
kabáta. Zhromaždenie zašumelo. Jeho ruky boli zjazvené od popálenín, ktoré utrpel, keď sa škriabal po horúcej
rúre horiaceho domu, aby zachránil chlapčeka. Chlapček v tej chvíli sám spoznal toho muža. Veď práve jeho
držal okolo krku v tej strašnej chvíli. On mu predsa zachránil život. A celkom spontánne sa k nemu rozbehol a
o chvíľu bol v objatí zjazvených rúk. Farmár, učiteľka, bankár a ostatní sa bez slova posadili. Vedeli, že je už
rozhodnuté. Nemohli ponúknuť viac, než ponúkali zjazvené ruky muža. Tie ponúkali konkrétnu obetavú lásku.
V živote zaiste natrafíme na rôzne ponuky. Kiež by sme si tiež dokázali správne vybrať. Kiež by sme tiež spoznali ten znak lásky - zjazvené ruky Spasiteľa...
Zmŕtvychvstalý Kristus aj nám dáva účasť na svojom víťazstve. V spojení s ním dokážeme v sebe objaviť
veľké možnosti napredovania. Predovšetkým v službe vlastnej rodine, bratskej láske, ochote obetovať sa,
cítiť s potrebami Cirkvi a evanjelizovať. A svet potrebuje tieto víťazstvá viac ako všetky iné, o ktoré sa usilujú ľudia. Ježišovo zmŕtvychvstanie nech je našou nádejou pre večný život.
Požehnané veľkonočné dni praje - Stanislav Vnuk, správca farnosti Čierne
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Vianočné pásmo
Ľudové zvyky, ktoré sa vždy spájali s konkrétnymi dňami v roku naberali na svojej sile najmä pred čarovným vianočným obdobím. V minulosti sa k tomuto obdobiu viazali rôzne čary a magické úkony, prostredníctvom ktorých si ľudia
chceli zabezpečiť lásku, zdravie, ale i bohatstvo. Tieto zvyky a tradície vynikajúco priblížil žiakom našej školy v decembri folklórny krúžok pri ZŠ Čierne - Ústredie pod vedením pani Anky Pagáčovej. Scenár tohto pásma bol umne zostavený tak, že účinkujúci divákom predviedli ucelený pohľad o tom, čo sa dialo dakedy v minulosti v dňoch od Kataríny
do Vianoc. Povedačky, zaklínania, privolávania a čarovanie počas kľúčových dní (Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš,
Lucia) sa striedali s peknými piesňami, ktoré vhodne dopĺňali atmosféru programu. Chronologické podanie zvykov
a tradícií bol výborný nápad a obohatil divákov v citovej i rozumovej oblasti – získali sme ucelený prehľad
o predvianočnom dianí a navyše zabalený do nevšedného estetického obalu. Od prvého zvončeka, ktorý oddeľoval jednotlivé výstupy až po posledný jeho zvuk, sme s veľkým záujmom sledovali výkony „protagonistov“, boli sme akoby
vtiahnutí priamo do nejakého deja v minulosti. Výkony a umenie účinkujúcich diváci odmieňali spontánnym potleskom
a tlieskaním do rytmu pesničiek. Počas programu nebolo treba žiadneho žiaka napomínať, aby bol pozorný, pretože bolo
toho toľko veľa, na čo sa dalo s úľubou pozerať (kroje, hudobné nástroje - harmoniky) a započúvať sa do krásnych melódií i vnímať posolstvo dobre zvolených piesní. Pani učiteľka Pagáčová odviedla kus vynikajúcej práce, za čo jej patrí
uznanie a vďaka. Pochvalu si zaslúžia všetci účinkujúci- chlapci i dievčatá, ktorí nás svojimi výkonmi prekvapili a hlavne
potešili. Svoje úlohy zvládli s istotou, šarmantne, jednotlivé časti spájalo sprievodné slovo a hudba. Na záver sa predstavili harmonikári, ktorí skvelý zážitok ešte umocnili. Priestor dostali i ostatní žiaci, ktorí mohli zarecitovať i zaspievať.
„Čerešničkou na torte“ bolo záverečné prekvapenie v podobe Mikuláša, ktorý zo svojho košíka vyčaroval sladkosti pre
všetkých žiakov i panie učiteľky. Obdarovaní, usmiati a šťastní sme odchádzali s konštatovaním, že to bolo veľmi krásne
a že sa nám celý program páčil.
Mgr. Irena Fričová, ZŠ Ústredie

„VÁNOČNÍ DÍLNY“
O Mikroprojekte Priateľstvo, ktorý vychádza zo spolupráce ZŠ vo Vendryni s našou školou, sme písali už
v minulom čísle ČASu. Po futbalovom turnaji chlapcov a po prehadzovanej dievčat pre nás pripravili naši
kamaráti spoza hraníc ďalšiu úžasnú akciu – Vánoční dílny. 10. december bol pre 40 žiakov 1. stupňa
a členov folklórneho krúžku dňom vianočnej atmosféry. Žiaci 1. stupňa vendryňskej školy so svojimi učiteľkami nás privítali spevom kolied. Aj naši žiaci zaspievali za sprievodu harmoniky, heligónky i gitary.
Slávnostne vyzdobené triedy s vianočnými stromčekmi a prestretými stolmi nás tiež vítali sviatočnou náladou. Deti strávili dopoludnie s českými kamarátmi rozprávaním o vianočných zvykoch a tradíciách, zdobením perníkov, modelovaním z hliny, vyrábaním betlehemov zo slaného cesta a vianočných aranžmánov.
Nechýbal tiež vianočný obed – hrachová polievka a zemiakový šalát s rybou. Vianoce sú sviatky lásky,
pokoja , rodinnej pohody, obdarovania a darčekov. Učitelia a žiaci zo ZŠ Vendryně pripravili pre nás nezabudnuteľný darček. Ďakujeme!
Mgr. Iveta Dejová, ZŠ Ústredie

Triedime odpady v rámci Recyklohier
Naša škola sa zapojila do školského recyklačného programu Recyklohry. Program usporadúva spoločnosť ASEKOL
SK, ktorá zaisťuje zber a recykláciu opotrebovaných elektrozariadení. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o triedení
odpadov u mladej generácie a zaistiť recykláciu drobných opotrebovaných elektrozariadení a batérií v čo najvyššej miere.
V rámci projektu Recyklohry bola naša škola vybavená zbernou nádobou na opotrebované drobné elektrozariadenia.
Každý žiak môže nosiť do školy opotrebované a nepotrebné drobné elektrospotrebiče (napríklad starý mobil, kalkulačku, telefón, elektrohračku,
drobné počítačové vybavenie, discman alebo MP3 prehrávač, ale tiež
napríklad varnú kanvicu, kulmu, fén, aku skrutkovač atď.). Za nazbierané
opotrebované drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získa naša škola
body, za ktoré žiakom budeme môcť obstarať rôzne učebné pomôcky, hry
aj vybavenie pre voľný čas.
Rodičia, aj vy sa môžete do Recyklohier zapojiť. Ak máte doma opotrebované drobné elektrospotrebiče, venujte ich svojim deťom. Zaistíte tak
ich recykláciu a svojim deťom pomôžete získať body na nákup odmien.
Mgr. Božena Časnochová
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Lyžiarsky kurz
V rámci nácviku a zdokonaľovania pohybovej zdatnosti žiakov usporiadala ZŠ v Čiernom – Ústredí lyžiarsky kurz pre
žiakov 7.ročníka. Dievčatá a chlapci v dňoch od 7. do 11.februára 2011 brázdili biely svah v lyžiarskom stredisku SKI
Čierne (predtým Zlatá kačka). Posledný deň sa stal pre nich „nemilosrdným bojom“ o sladké odmeny. Najväčšiu radosť
po pretekoch mali víťazi Natália Časnochová a Lukáš Širanec.
Mgr. Daniel Drastich

Exkurzia Třinecké železiarne
Žiaci 8.ročníka ZŠ v Čiernom – Ústredí sa dňa 3.februára 2011 zúčastnili exkurzie do Třineckých železiarní a dvoch
stredných škôl. Navštívili SOŠ v Jablunkove a Súkromnú SŠ Třinec – Kanada, ktorú financujú TŽ Třinec. Nové poznatky, ktoré získali, im určite pomôžu v ďalšej profesijnej orientácii.
Mgr. Daniel Drastich

Úspechy žiakov v súťažiach a reprezentácii školy v ZŠ s MŠ Čierne- Vyšný koniec od septembra 2010 do marca 2011
Názov súťaže
Prednes poézie a prózyobvodové kolo

Olympiáda ANJ- obvodové kolo
Čo vieš o hviezdachokresné kolo
Fyzikálna olympiáda –
obvodové kolo
Plávanie – obvodové
kolo
Bratislavský pohár- Karate
Matematická olympiáda
Stolný tenis –obvodné
kolo
Stolný tenis – putovný
pohár Skalité
Hasičská súťaž – Halový päťboj - Zákopčie

Výtvarná súťaž – jeseňobecná súťaž

Meno súťažiaceho
Zuzana Chadimová 5.A

Umiestnenie
3. miesto

Pripravoval
Mgr. Mikulová

Ema Padyšáková 3.r
Veronika Kullová 8B
Katarína Horčičáková
7.r
Jana Jurgová 8.A
Rastislav Kruták 5.A

1.miesto
2.miesto
4.miesto

Mgr. Strýčková
Mgr.Miková
Mgr.Krčmáriková

8. miesto
2. miesto

Mgr. Fonšová
Mgr. Krutáková

Mária Krutáková 7. r
Pavol Majchrák 8.A

3.miesto
1. miesto

Mgr.Krutáková
Mgr. Krutáková

Ján Jurga 4. A

3. miesto

J. Jurga

Ján Jurga 4. A

3. miesto

J. Jurga

Lukáš Padyšák 5. B
Lukáš Kubica, Tomáš Strenk,
Juraj Klušák
Tomáš Strenk 9.A

úspeš. riešiteľ
3. miesto

J.Malík,M.Krenželák,F.Malík,
M.Gomola,D.Moravec,
P.Hruštinec,

1. miesto

PaedDr. Knapová
PaedDr. Knapová
Mgr. Knap
PaedDr. Knapová
Mgr. Knap
Miroslav Malík

Michaela Oravcová 4. A
Vilma Čanecká 4.A
Jakub Michnica 4. A

1.miesto

2x 1.miesto

Mgr. Oravcová
Mgr. Mitrengová

Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Rada školy ukončila svoju činnosť
Rada školy v ZŠ s MŠ Čierne- Vyšný koniec po štvorročnom volebnom období ukončila svoju činnosť. Jej pôsobenie na
čele s predsedom Ing. Františkom Kullom trvalo od 19. 3. 2007 do 15. 3. 2011.
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V tabuľke uvádzame počet zasadnutí a aktívnu účasť jednotlivých členov.
P.č. Meno člena rady – poslanec

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.

1.
2.

19.11.
2007

11.3.
2008

28.8.
2008

31.8
.2009

6.9.
2010

/
-

-

-

/
-

/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
-

-

Jaroslav Tatarka
Ľubomír Vorek
Milan Jurga
Meno člena rady za rodičov
Ing. František Kulla
Ľubomíra Klušáková
Renáta Papíková
Meno člena rady za pedagogických zamestnancov
Mgr. Jana Špiláková za ZŠ
Mária Jurgová za MŠ
Meno člena rady za nepedagogických zamestnancov
Marta Brnčová do 30.6.2010
Jana Kavuliaková od 1.9.2010
Meno člena rady za iných zamestnancov
Peter Králik do 30.6.2008
Ing. Jozef Kubica od 1.9.2009

14.3
.
201
1

Účasť
spolu

/
-

/
/

3
1
1

/
/
/

/
/
/

/
/

5
5
6

/
/

/
/

/
/

/
/

6
6

/
-

/
-

/
-

/

/

4
2

/
-

-

-

-

/

1
1

Za činnosť členom rady vedenie školy úprimne ďakuje.

Karneval
Aj na našej škole sa stal karneval každoročnou tradíciou, kde sa stretávajú rôzne rozprávkové bytosti. Ani tento rok nebol
výnimkou.
Deti si s nadšením a veľkou fantáziou vymýšľali a pripravovali masky. A keď nastal ten dlho očakávaný deň, 11. február
2011, škola sa zmenila na jednu veľkú rozprávku. V nádherne vyzdobenej telocvični sa zišli princezné a králi, víly
a šašovia, Červená čiapočka s vlkom, vodníci a piráti, kovboji a supermani, strašidlá, kvety, motýle, slniečka, Granko,
dokonca bankomat a mnohé iné. Keď sa všetky masky predstavili, na rad prišli rôzne zábavné súťaže, napríklad beh
s pingpongovou loptičkou na lyžičke, na rakete, stoličkový a metlový tanec, tanec s balónikom a podobne. Povzbudzovaniu a smiechu nebolo konca – kraja. Po súťažiach nastalo vyhodnotenie masiek. A veru porota sa veľmi natrápila, kým
vybrala z tých krásnych tie najkrajšie masky. Deti boli odmenené peknými vecnými cenami, a to nielen tie najnápaditejšie, ale každé dieťa dostalo nejaký darček. Po vyhodnotení a odovzdaní cien nasledovala tá pravá zábava – diskotéka, na
ktorej sa spievalo, tancovalo, radovalo.
Po peknom a príjemnom zážitku deti odchádzali domov a už cestou si plánovali, akou maskou budú na každoročnom
karnevale.
Mgr. Emília Ďurkáčová

Andersenova noc sa vydarila
Do kroniky života ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec sa dňa 1. apríla 2011 zapísala ďalšia skvelá akcia zameraná na
podporu čítania detí. Po minuloročnom úspechu sa do nej prihlásilo vyše 140 detí
1. – 6. ročníka. Pod vedením svojich učiteliek sa celý mesiac s nadšením pripravovali. Tento rok sme venovali nášmu najväčšiemu slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému. Nastal deň D. Nedočkavé deti s batohom na chrbte prichádzali
do školy v nezvyčajnú hodinu – o 18:00 h. Vo vestibule sa zvítali so svojimi rovesníkmi, pripravili si triedy na spánok a zázračná rozprávková noc sa mohla začať.
Po úvodnom príhovore sa všetci premiestnili za blikotu sviečok do slávnostne vyzdobenej školskej jedálne, kde na nich čakal tajuplný hosť – samotný pán Andersen. Ten pasoval za patróna tejto noci
pána Dobšinského, ktorý im vyrozprával príbeh svojho života. A nielen to. Priniesol im darček – princeznú Anjelku, kto-
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rú mala po vzájomných súbojoch získať víťazná trieda. Zato mu deti museli sľúbiť, že budú usilovne čítať knihy. Sľub
potvrdili svojím odtlačkom do Andersenovej knihy. Potom už na nich čakalo zápolenie. Pripravené boli pre nich rôzne
vedomostné testy, súťaže, hry. Všetko bolo umocnené neopakovateľnou atmosférou zázračnosti nočnej školy. Táto noc
bola však nielen rozprávková, ale aj čarodejná. A tak sme sa vybrali s baterkami v ruke odhaľovať jej tajomstvo k Benčíkovmu potoku. O tom, že to stálo za to, svedčil vystrašený krik detí, ktorý sa niesol tmavou nocou doďaleka. Upokojili sa
až pri spoločnom púšťaní lampiónov šťastia, kde každá trieda vyslovila svoje spoločné želanie. Po návrate do školy si
obliekli nočné úbory a zabavili sa na pyžamovej „párty“. Spánok bol vykúpením nielen pre nich, ale hlavne pre panie
učiteľky.
Čo dodať na záver? Hádam len slová jedného z našich prváčikov: „Bol to najkrajší deň môjho života.“
Mgr. Renáta Mikulová, Mgr. Eva Strýčková

Stolnotenisová súťaž
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec organizovala dňa 2. apríla 2011 stolnotenisový turnaj. Hlavným organizátorom bol
riaditeľ školy Mgr. Ladislav Knap. Turnaja sa zúčastnilo 70 súťažiacich, ktorí súťažili v šiestich kategóriách:
mladšie žiačky / 4., 5., 6. ročník ZŠ/:
1. miesto : Alžbeta Čamborová - 6. ročník, ZŠ Čierne -VK
2. miesto: Dominika Gavláková - 5. ročník, ZŠ Čierne -VK
3. miesto: Lucia Kubicová – 6. ročník, ZŠ Čierne –VK
mladší žiaci / 4., 5., 6. ročník ZŠ/ :
1. miesto: Radovan Cyprich – 5. ročník, ZŠ Svrčinovec
2. miesto: Samuel Cyprich - 4. ročník, ZŠ Svrčinovec
3. miesto: Juraj Štetiar - 6. ročník, ZŠ Čierne -VK
staršie žiačky / 7., 8., 9. ročník ZŠ/:
1. miesto : Andrea Koperová - 9. ročník, ZŠ Skalité– Kudlov
2. miesto : Dominika Stenchláková – 7. ročník, ZŠ Čierne -VK
3. miesto: Erika Špiláková - 7. ročník, ZŠ Čierne -VK
starší žiaci / 7., 8., 9. ročník ZŠ/:
1. miesto : Ladislav Kulla – 8. ročník,
ZŠ Čierne – ústredie
2. miesto : Tomáš Strenk - 9. ročník, ZŠ
Čierne –VK
3. miesto : Vladimír Špilák - 7. ročník,
ZŠ Svrčinovec
ženy :
1. miesto: PaedDr. Ingrid Knapová
2. miesto: Božena Krišicová
3. miesto: Ing. Oľga Mojáková
muži :
1. miesto: Mgr. Ladislav Knap
2. miesto: Ing. Milan Najdek
3. miesto: Miroslav Cyprich
Sponzori turnaja: Milan Jurga –
PAJMI, Vladimír Strýček – CORDAT,
Ján Benko – LIBEX, Milan Maják –
ZELEHOS, Eva Benková – BENEVA,
Jozef Kráľ – ELEKTRIK, Igor Pastva – TECHNOTHERM, Ing. Pavol Cyprich – IPC ČIERNE.
Vypracovala: PaedDr. I. Knapová
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Obecná knižnica v Čiernom
Knižnica bola umiestnená v budove MŠ Čierne – Ústredie č. 169 do konca júla 2010. Počas letných prázdnin /júl, august 2010/ sa knižnica sťahovala do nových priestorov v ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec do bývalej bohoslužobnej miestnosti. V týchto priestoroch bola sprístupnená verejnosti od 3. septembra
2010. Otváracie hodiny obecnej knižnice zostali nezmenené:

pondelok 8.00 – 11.00 12.00 – 16.00 streda 12.00 – 17.00
piatok
12.00 - 16.00
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre
verejnosť uskutočnené Obecnou knižnicou január – marec 2011
marec
Doplňovačky s tajničkou pre deti ZŠ.
Pretože každoročne máme pri príležitosti Marec - mesiac knihy pre vás pripravenú doplňovačku s tajničkou – nebolo tomu
inak ani tento marec. Jedna bola pre žiakov I. stupňa ZŠ a druhá pre žiakov II. stupňa ZŠ. Verím, že ste sa niečo nové pri
doplňovaní dozvedeli, niečo si zopakovali a hádam sa aj pobavili. Správne vyplnenú tajničku mali čitatelia priniesť do 31.
marca 2011.
Tajnička pre ročníky 1. – 4. ukrývala meno slovenského dramatika a spisovateľa, režiséra bábkového divadla. Je autorom
diel: Hádanky, Adela Zvončeková, Pán Prváčik, Malá princezná, Drak Plamienok, Veveričky...
Správna odpoveď znela: Ján Uličiansky
Tajnička pre ročníky 5. – 9. ukrývala meno slovenskej spisovateľky, ktorá po ukončení štúdia na gymnáziu bola učiteľkou.
Od roku 1954 pôsobila ako literárna redaktorka v humoristickom časopise Roháč. Je autorkou diel: Hrdinský zápisník , Deti
Slnka, O Jazýčku, ktorý nechcel hovoriť, Jediná, Brat mlčanlivého Vlka .... .
Správna odpoveď znela: Klára Jarunková
Vyplnenú doplňovačku prinieslo do knižnice 80 čitateľov /z prvého stupňa 54 detí a z druhého 26 detí/. Zo správnych odpovedí boli z každého stupňa vylosovaní traja šťastní výhercovia, ktorí získali vecné odmeny.
Sú to: Erika Cyprichová, 2.a, ZŠ Čierne – Ústredie, Nikola Slichová, 3.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, Marcel Vavráč,
2.B, ZŠ Čierne Ústredie, Zuzana Chadimová, 5.A, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, Eliška Fonšová, 8.A, ZŠ s MŠ Čierne –
Vyšný koniec, Pavla Klužáková, 5.B, ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a kolektív špeciálnej 7.B. triedy zo ZŠ Čierne – Ústredie. Blahoželáme.

7. marec
Exkurzia detí z MŠ Čierne – Vyšný koniec, oboznámenie s knižnicou, vznikom papiera, vznikom knihy, tajomstvom a krásou
rozprávok, o ústnom tradovaní rozprávok. Deťom boli premietané rozprávky a zasúťažili si v odpovediach na zábavné otázky.
Za správne odpovede deti získali sladkú odmenu.
Počet detí: 20
Vyučujúci: p. uč. Janka Lašová

9. marec
Exkurzia žiakov 1. ročníka ZŠ Čierne - Vyšný koniec. Deti si prezreli Pamätnú izbu a v nej vystavované exponáty. Oboznámili sa s priestormi knižnice, uložením literatúry pre deti a dospelých, vznikom knihy a ceste k čitateľovi. Zasúťažili si
v zábavnom kvíze a za správne odpovede získali sladkú odmenu. Nakoniec si prezreli knižnicu a bola im premietnutá rozprávka.
Vyučujúci: Mgr. Janka Špiláková, Mgr. Ivana Jurgová. Počet detí:19

9. marec
Exkurzia detí zo školského klubu Čierne – Vyšný koniec, oboznámenie s knižnicou, zábavný kvíz – za správne odpovede deti
získali sladkú odmenu. Oboznámenie detí s vystavovanými exponátmi v Pamätnej izbe s výkladom pani učiteľky Gomolovej.
Počet detí:12
Vyučujúci: p.uč. Žofia Gomolová

16. a 22. marec
Exkurzia žiakov zo 4. a 5. ročníka ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec. Deti si vypočuli životopis H. CH. Andersena - najväčšieho
rozprávkára všetkých čias, dozvedeli sa o zbieraní rozprávok nášho spisovateľa Pavla Dobšinského. Prezreli si portréty oboch
spisovateľov a sochu Malej morskej víly.
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Oboznámili sa s priestormi knižnice, uložením literatúry pre deti a dospelých. Zasúťažili si v zábavnom kvíze, doplňovaní
správnych názvov rozprávok a za správne odpovede získali sladkú odmenu. Nakoniec si pozreli rozprávku.
Vyučujúci: Mgr. Katarína Mitrengová
Mgr. Marta Krutáková
Počet detí: 18 ( 4. roč.)
Počet detí : 14 (5. roč.)

23. marec
Obecná knižnica v Čiernom pripravila pri príležitosti Marec - mesiac knihy – dňa 23. 3. 2011 besedu so slovenským prozaikom, scenáristom , publicistom a prekladateľom Romanom Bratom
pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie a pre žiakov 6. ročníka
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Počet detí: 80
Vyučujúci: Mgr. Anna Pagáčová, Mgr. Iveta Dejová, Mgr. Božena Budošová, p.uč. Žofia Gomolová

28. marec
Exkurzia detí z MŠ Čierne – Ústredie, oboznámenie s knižnicou, vznikom knihy, ceste k čitateľovi, predstavenie najväčšieho rozprávkara
všetkých čias, skrytá múdrosť v rozprávke – prečítanie rozprávky
O troch grošoch, zábavný kvíz – za správne odpovede deti získali sladkú odmenu.
Počet detí: 31
Vyučujúci: p. uč. Jurgová, Dolinajcová, Kopečná, Vyšlanová

30. - 31. marec a 1.apríl
Exkurzia druhákov, tretiakov a žiakov 4.B triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, oboznámenie s knižnicou, predstavenie
najväčšieho rozprávkára všetkých čias H. CH. Andersena /jeho detstvo, život a tvorba/, najvýznamnejšieho zberateľa slovenských rozprávok Pavla Dobšinského, skrytá múdrosť v rozprávke, ako je vždy odmenené dobro a potrestané zlo, zábavný kvíz
/doplňovanie názvov v rozprávkach a pointy príbehu / – za správne odpovede deti získali sladkú odmenu.
Počet detí: 30 (2. roč.)
Vyučujúci: Mgr. Mitrengová, Mgr. Ďurkáčová
Počet detí: 20 (3. roč.)
Vyučujúci: Mgr. Strýčková
Počet detí: 15 (4.B trieda)
Vyučujúci: Mgr. Baculová

Kultúrne , spoločenské a športové podujatia, január – marec 2011
28. január
V piatok 28. januára 2011 sa v zasadačke Obecného úradu v Čiernom konalo pre ženy, ktoré sa chceli niečo viac dozvedieť
o svojej pleti / type, starostlivosti, líčení /, KOZMETICKÉ POPOLUDNIE s kozmetikou MARYKAY, ktorá patrí medzi
desať najlepších na trhu. Vyše desať žien a slečien si nechali od kozmetičiek poradiť a nalíčiť sa.

5. február
V sobotu 5.2. 2011 sa v sále kultúrneho domu v Čiernom konal slávnostný Tanečný večer žiakov ôsmych ročníkov zo ZŠ
s MŠ Čierne – Vyšný koniec, za účasti pozvaných hostí a rodičov. Program: slávnostný nástup, prehliadka spoločenských tancov, tanečná súťaž párov, rodičovský tanec, tanečné súťaže pre rodičov, vyhodnotenie najlepších tanečných párov, odovzdávanie cien, súťaž o najsympatickejší tanečný pár, diskotéka, voľná zábava.
Do poroty zasadli: Ing. Elena Grambličková, JUDr. Anna Plichtíková, Mgr. Božena Časnochová, Ing. Pavol Gomola a Ing.
Peter Moják.
Konečné umiestnenie finálových tanečných párov:
1. miesto: Lenka Najdeková, Pavol Majchrák
2. miesto: Janka Jurgová, Lukáš Kubica 8.A
3. miesto: Adriána Franeková, Ján Vyšlan
4. miesto: Michaela Kopecká, Lukáš Kubica 8.B
5. miesto: Karin Vojčiniaková, Juraj Klušák
Natália Jurgová , Vladimír Urbánek
Titul najsympatickejšie dievča a chlapec si odniesli: Lucia Guničová, Kristínka Kucbelová, Michaela Kopecká a Ján Vyšlan.
Vedúca tanečného kurzu: Iveta Bobulová, Počet hostí a účastníkov tanečného večera: 100
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13. február
Karneval pre malých aj veľkých
V nedeľu 13. 2. 2011 sa v sále kul. domu v Čiernom konal tradičný KARNEVAL pre malých aj veľkých. Súťažilo sa v štyroch
kategóriách: deti MŠ, deti ročníky 1.-4., deti ročníky 5.-9. a kategória dospelých.
O víťazoch rozhodovala desaťčlenná porota (Renáta Staňová, Marcela Voreková, Peter Najdek, Izabela Bobulová, Andrea
Majáková, Michaela Strýčková, Ľudovít Gábriš, Štefan Hajtman, Gabriela Findurová) spolu s predsedníčkou poroty Annou
Pagáčovou. Hodnotilo sa 120 masiek a každá maska získala aj vecnú odmenu. V programe účinkovalo trio mažoretiek Čačaniek z Čadce (Aďka, Barborka a Maruška), nechýbalo ani domáce SPEWKO, tanečná break danceová skupina z Čadce
a miestne mažoretky TINA. Pekné odmeny a sladkosti masky získali aj vďaka sponzorom: Jaroslav Majchrák, Jozef Maják,
Renáta Staňová, Božena Časnochová a hlavnú cenu v kategórií dospelých – víkendový pobyt na chate Studeničné - venoval
Josef Wawrzacz.
O príjemnú atmosféru sa postarali nielen masky, ale všetci, ktorí prišli so svojimi ratolesťami a taktiež aj hudobná produkcia
Tomáša Padyšáka. Podujatie pripravila Príspevková organizácia TES Čierne, verbálne podujatím sprevádzala Iveta Bobulová
(kul. pracovník prísp. org. TES Čierne).
Počet účastníkov podujatia: 300

19. február
Turnaj dorastencov ObFZ Kysúc pod záštitou kysuckého Trianglu - Skalité, Čierne, Svrčinovec, ktorý sa konal dňa 19.02.2011.
Turnaja sa zúčastnilo dvanásť družstiev. Dorastenecký turnaj napísal svoju ďalšiu kapitolu v sobotu 19. februára 2011. Zväzu
sa darí zapájať do športových aktivít pre mládež obce a mestá Kysúc. Pre kategóriu U19 /roč. 1992/ našiel partnerov v obciach
Skalité, Čierne a Svrčinovec združených v spolku Triangel. Aj vďaka Trianglu zorganizoval ObFZ Kysúc turnaj, ktorého sa zúčastnilo 12 družstiev. Celkovo sa odohralo za takmer
desať hodín 42 stretnutí. V základnej časti /30 zápasov/ boli družstvá rozdelené do dvoch
šesťčlenných skupín, do štvrťfinále postúpili štyria najlepší. Zápasy o umiestnenie si zahrali porazení štvrťfinalisti a aj menej úspešní zo základných súbojov. Semifinálové duely
FK Čadca A – ŠK Čierne a Pokrok S. Bystrica – Slovan Podvysoká zvládli lepšie chalani
z Čierneho a Bystríc, ktorých finálový duel musel rozhodnúť až penaltový rozstrel. Čiernemu sa napokon nepodarilo obhájiť minuloročný triumf, víťazný pohár za prvé miesto si
odniesla Stará Bystrica.
Individuálne ocenenia: Najužitočnejším hráčom sa stal zaslúžene Marek Gavlák z FK
Čadca A, v bráne podával najvyrovnanejšie výkony Pavol Kubalák z Čierneho, gólovo sa
najviac darilo Denisovi Michalinovi z rezervy Čadce, resp. Horelice, do rovnakého družstva putovala aj trofej Týždenníka Kysúc pre Michala Kopačku a cenu fair play si odniesol Starobystričan Peter Chmúra.

19. február
Lyžiarske preteky O pohár starostu obce

V lyžiarskom stredisku SKI areál (bývalá Zlatá kačka) sa dňa 19.02.2011 uskutočnili lyžiarske preteky O pohár starostu obce
Čierne. Prezentácia súťažiacich sa začala už od mrazivého rána. Súťažiaci prišli v malom počte, možno kvôli počasiu. Trať
bola dobre pripravená a vydržala až do konca. Pre súťažiacich bolo pripravené občerstvenie. Úspešní pretekári boli obdarovaní
cenami a víťazi v hlavnej kategórii - dorast aj pohármi.
Výsledková listina:
Boby: predškoláci, chlapci
1.Daniel Jurčík
Boby: 1.-4. Ročník, chlapci
1.Aleš Balamucký
2.Adrián Greguš
Lyže: 1.-4.ročník /chlapci, dievčatá/
1.Adrián Greguš
2.Matej Michalik
3.Michal Klušák
Lyže: 5.-9.ročník /chlapci, dievčatá/

1.Juraj Klušák
2.Branislav Jurga
3. Pavol Michalík
Lyže: dorast /chlapci, dievčatá 15-18 rokov/
1.Mateusz Porwolik
2.Jakub Čanecký
3.Michal Haratyk
Snowbord
1.Matúš Sloviak
2.Jaroslav Koričar
3.Marek Kultán

Preteky organizovala obec Čierne v spolupráci s riaditeľom pretekov p. Aloisom Martínkom.
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5. marec
Detská diskotéka pre „násťročných“ s kul. vystúpením tanečnej skupiny z Čadce a súťažami.

20. marec
24. ročník Jozefovského behu a 4. ročník memoriálu Jána Konôpku - bežecké preteky s medzinárodnou účasťou. Pretekov
sa zúčastnilo 90 pretekárov.
Výsledková listina XXIV. ročníka Jozefovského behu a IV. ročníka Memoriálu Jána Konôpku
Kategória: Mladšie žiačky, 6-8 rokov (600 m)
I. miesto Sandra Ruceková , Skalité
II. miesto Vanesa Ruceková, Skalité
III. miesto Miroslava Mikulová, Skalité
Kategória: Mladší žiaci ,6-8 rokov (600 m)
I. miesto Ján Lubojacki, Jablunkov
II. miesto Pavol Baroniak, TJ Skalité
III. miesto Martin Jurga, Čierne
Kategória: Mladšie žiačky, 9-11 rokov (1 200 m)
I. miesto Iva Štefková, Jablunkov
I. miesto Gabika Kubašková, Raková
II. miesto Simona Kaňová, Slovan Skalité
III. miesto Alexandra Varmusová, Slovan Skalité
Kategória: Mladší žiaci, 9-11 rokov (1 200 m)
I. miesto Ondrej Šotkovsky, TJ PŽ Třinec
II. miesto Šimon Mitrenga, Čierne
III. miesto Roman Matejčík, Čierne
Kategória: Staršie žiačky, 12-14 rokov (1 800 m)
I. miesto Nikola Štefundová, MŠK KNM
II. miesto Gabriela Šotkovská, TJ TŽ Třinec
III. miesto Zuzana Hagenová, MŠ KNM
Kategória: Starší žiaci, 12-14 rokov (1 800 m)
I. miesto Marek Chrastina, Jablunkov
II. miesto Jakub Masnica, Jablunkov
III. miesto Samuel Grochal, Čierne
Kategória: Juniorky, 15-18 rokov (5 900 m)
I. miesto Ivana Lubojacka, Jablunkov
II. miesto Adriána Cisariková, KKM Čadca
Kategória: Juniori, 15 -18 rokov (5 900 m)
I. miesto Ján Klučiarik Ján,MŠK KNM
II. miesto Mario Brehovský, ŠKP Čadca
III. miesto Matej Minarovič, ŠKP Čadca
Kategória: Ženy /hlavná kategória/ 5 900 m
I. miesto Alena Pochybová, MŠK KNM
II. miesto Lucie Šotkovská, TJ TŽ Třinec
III. miesto Lenka Poneková, Stavo-Pervis
Kategória: Ženy /nad 35 rokov/ 5 900 m
I. miesto Anna Balošaková, Čadca
II. miesto Mária Marcibálová, KKM Čadca
Kategória: Muži /hlavná kategória/ 11 800 m
I. miesto Tomasz Wróbel, MKS Centrum Dziegielow
II. miesto Piotr Tupiezowiu, MKS Centrum Dziegielow
III. miesto Zenon Zabost, Forma wodzistaw slaski
Kategória: Muži /nad 40 rokov/ 11 800 m
I. miesto Ladislav Sventek, ŠKP Čadca
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II. miesto Peter Tichý, ŠKP Čadca
III. miesto Peter Gajdoš, KNM
Kategória:Muži /nad 50 rokov/ 5 900 m
I. miesto Vladislav Martinek, Ski Mosty
II. miesto Anton Kuba, MŠK KNM
III. miesto Vladimír Balošák, ŠKP Čadca

Kategória: Muži /nad 60 rokov/ 5 900 m
I. miesto Stanislav Sviták, AK Žilina
II. miesto Jozef Majerík, KKM Čadca
III. miesto Milan Šiška, ŠKP KNM

Pripravujeme:
apríl


výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ na tému: „ Najkrajší veľkonočný pozdrav “. Svoje práce noste prosím do 29.
apríla 2011. Bude nainštalovaná výstavka všetkých prác a „ naj“ získajú vecnú odmenu.
 slávnostné pasovanie prváčikov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec do „Cechu školského“ a do „Cechu
čitateľského“.
 divadelné predstavenie detského divadelného súboru Kolovrátok zo Skalitého v sále kul. domu v Čiernom. Vstupné:
dobrovoľné

24. apríl
 VI. ročník Veľkonočného výstupu na Grúň. Podujatie organizuje TK AHA Čierne v spolupráci s obcou Čierne.
Spoločný odchod bude o 13,30 hod. od obchodného domu COOP Jednota z Vyšného konca.

1.máj
 slávnostné stavanie mája na Trojmedzí, oslavy vstupu do EÚ.
 Hody DHZ Čierne Zagrunie spojené so svätou omšou v kaplnke sv. Jozefa, ukážkou hasičskej techniky, stánkovým
predajom a hodovými atrakciami.

8. máj
 oslava Dňa matiek v sále kul. domu v Čiernom, pre všetky mamičky k ich sviatku vystúpi Peter Stašák so svojou
kapelou. Mamičky: vstup voľný, muži: 5,- €

máj
 Deň víťazstva nad fašizmom. Pietny akt kladenia vencov a kytíc pri Pamätníku padlých za účasti poslancov OZ
a členov komisií.
 VII. ročník Medzinárodného šachového turnaja v sále kul. domu v Čiernom.
 detská diskotéka pre deti ZŠ v sále kul. domu spojená so súťažami a kultúrnym programom. vstupné: 0,70 €

1.jún
 MDD – športový deň detí Kysuckéko triangla -športové zápolenie detí základných škôl zo Skalitého, Svrčinovca
a Čierneho tentoraz na ihrisku ŠK Skalité. Podujatie organizuje Obec Skalité.

jún
 uvítanie novorodeniatok do života.
 Radšej sa hrať, ako drogy brať. Pri príležitosti dňa boja proti drogovej závislosti a nedovolenému obchodu
s drogami, ktorý je 26. 6. obec Čierne pripravuje podujatie určené pre druhý stupeň oboch základných škôl. Pre deti
budú pripravené rôzne športové a zábavné súťaže, prednášky, výtvarná súťaž, ukážky z oblasti policajnej kynológie
a slávnostné ukončenie s vyhodnotením a výstavou výtvarnej súťaže v sále kul. domu v Čiernom spojené
s diskotékou.
Zmena

podujatí

vyhradená

!

Viac informácií o podujatiach a aktuálnom dianí v našej obci sa dozviete z internetovej stránky našej obce
www.obeccierne.sk, alebo na telefónnych číslach: 041/ 43 73 222, 041/ 43 73 183
Podujatia organizované turistickým klubom AHA Čierne nájdete na stránke: www.klub-aha.sk . (Róbert Tatarka – predseda klubu, kontakt: 0915 183 410).
Vypracovala: Iveta Bobulová , zamest. TES Čierne , kontakt: 041 / 43 73 183
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Na akcii Triáles vystúpi aj Hospital Bukra, vstupné bude dobrovoľné!
Máte pocit, že sa vo vašom najbližšom okolí nekoná žiadna poriadna zábava? Asi ste ešte nepočuli o akcii Triáles, ktorá bude
30.apríla 2011 v našom kultúrnom dome. Vystúpia tu kapely z Čiech,
Slovenska aj Poľska. Hlavnou hviezdou bude skupina Hospital Bukra,
známa hlavne hitom Stará pani. Počas akcie budú prebiehať súťaže
o rôzne ceny vrátane karaoke. Zábava pokračuje do ranných hodín tancovačkou, na ktorej bude hrať známy DJ MIKE z čadčianskeho baru Hurikán.
Triáles a plány do budúcna
Obce ležiace v blízkosti trojhraničia (ČR-SR-PL) v súčasnosti hľadajú
spôsoby, ako rozvíjať vzájomnú spoluprácu. Od otvorenia spoločných
hraníc sa im podarilo zorganizovať niekoľko kultúrno-spoločenských
akcií a podujatí. Obce však nemajú dostatok prostriedkov na usporadúvanie pravidelných podujatí, ktoré by zasiahli širšie okolie a podnietili zlepšovanie vzťahov medzi občanmi pohraničných obcí. Naším hlavným
cieľom je teda zorganizovať kultúrne podujatie, kde budú mať možnosť
vystúpiť súbory a kapely prezentujúce tradičnú aj súčasnú umeleckú tvorbu a tým podporiť vzťahy medzi občanmi jednotlivých obcí. Našou snahou je priblížiť kultúru okolitých krajín, predovšetkým mladej generácii
obyvateľov pohraničia a blízkeho okolia. Zviditeľniť a poukázať na
potenciál miesta konania akcie a možnosť prípadného nekomplikovaného
prepojenia obcí cestnou komunikáciou. Ročník 2011 považujeme za akési
zahrievacie kolo, akciu chceme do budúcna rozvíjať, aby prilákala na
naše miesto aj ľudí zo širšieho okolia. Chceme, aby sa v ďalších rokoch
Triáles konal priamo na Trojmedzí, aby sa na ňom stretli nielen kapely,
ale aj folklórne súbory, remeselníci, vo všeobecnosti aj akíkoľvek iní
ľudia, ktorí môžu na pódiu ukázať nejakú zaujímavú činnosť. Organizátormi sú Juraj Plichtík a Marek Stráňavský za účinnej pomoci nášho starostu Pavla Gomolu, ale aj predstaviteľov susedných pohraničných obcí,
najmä starostu Hrčavy Petra Staňa.
Juraj Plichtík

Turistický klub AHA Čierne bilancoval
Turistický klub AHA Čierne od svojho vzniku v roku 1996 urobil veľký skok vo svojej činnosti. Pred štrnástimi rokmi začala rekreačnú turistiku len malá skupinka nadšencov a dnes sa klub rozrástol na súčasných rekordných päťdesiat členov. O tom, že na Kysuciach zaujíma popredné miesto, svedčí aj fakt, že v uplynulej sezóne zorganizovali celkom 82 oficiálnych turistických akcií. Je to čo
do počtu akcií druhý najaktívnejší klub na Kysuciach. Členovia klubu sa neustále snažia vymýšľať nové zaujímavé akcie, aby klub bol
pre všetkých atraktívny. Hnacím motorom klubu je jeho predseda Róbert Tatarka, ktorý tento rok úplne zaslúžene získal prvenstvo
v klube za najvyšší počet akcií, na ktorých sa zúčastnil. Všetci sme mu to priali a dúfame, že nepoľaví vo svojich aktivitách aj v budúcej sezóne.
Medzi najobľúbenejšie a najpočetnejšie akcie v minulej sezóne patril „Veľkonočný výstup na Grúň“, kde sa chodia zabaviť a stretnúť
ako deti, tak a ja starší, aby spoločne oslávili tento sviatok v lone prírody. Čoraz viac ľudí našlo záľubu v zimných športoch, a tak
dlhoročná klubová akcia „ Bežkami na Gírovú“ už dávno prekročila hranice okresu, či kraja. Tejto akcie sa za posledné roky zúčastňujú aj bežkári z iných kútov republiky, ale prichádzajú aj naši priatelia spoza rieky Morava. To, že aj v Čiernom sú zdatní bežkári,
dokázali na viacdňovom podujatí v Jeseníkoch, kde prebrázdili množstvo upravených bežkárskych trás, o ktorých sa nám na Kysuciach môže len snívať. Tradičnou akciou, ktorú organizačne pokrývajú turisti klubu je pochod „ Cez tri štáty Európy“, ktorá je najväčšou medzinárodnou akciou na Kysuciach. Za sebou máme ďalší ročník „ Kysuckej päťdesiatky“, ktorá svojou členitosťou je jednou
z najnáročnejších pochodov v celom kraji a tento rok sa jej zúčastnil rekordný počet účastníkov, čo svedčí o výborných organizačných
schopnostiach organizátorov. Skutočnosť, že tu každoročne prichádza mnoho hostí z celej republiky je tou najlepšou vizitkou pre
AHA klub. Vôbec najadrenalinovanejšou akciou v uplynulej sezóne bol nočný pochod „Jánošíkovým chodníkom“, ktorý zvládnu len
tí najodolnejší. Na svoje si prišli aj vyznávači cestnej a horskej cyklistiky, kde príchodom mladých „bickerov“ bolo zdolaných množstvo vrcholov na Slovensku, v Poľsku a na Morave.
Naši členovia sa neboja spoznávať krásy prírody aj inde na Slovensku, o čom svedčí niekoľko návštev Vysokých, Západných, či Nízkych Tatier. Západné a Vysoké Tatry boli tento rok zdolané aj z poľskej strany a akcia patrila medzi najkrajšie v tomto roku. Niekoľkí
členovia navštívili aj Slovinsko, kde úspešne splavili tamojšie dravé rieky a vystúpili na vrchol Triglavu. Aj to je dôkazom, že klub
AHA je vo svojej činnosti všestranný a venuje sa pešej, cyklistickej, vodáckej, bežkárskej a vysokohorskej turistike. To boli vymenované len niektoré z množstva akcií, ktoré sa konali v priebehu roka. Viac sa môžete dozvedieť na internetovej stránke klubu:
www.klub-aha.sk, kde nájdete množstvo fotografií a článkov z konaných akcií, ako aj všetky plánované akcie. Nesmieme zabudnúť
poďakovať sa OÚ Čierne a hlavne starostovi Ing. Pavlovi Gomolovi za podporu, ktorú nám prejavuje, bez tejto podpory by naše akcie
nemohli byt organizované na tak vysokej úrovni.
AHA KLUB ČIERNE
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Za obdobie december 2010 –marec 2011

Manželstvo uzatvorili...

M artin K rkoška – H elena H adidová

Prišli na svet...
Tomáš Nekoranec, Kristína Časnochová,
Samuel Špila, Rebeka Špiláková, Jakub
Horčičák, Matúš Čuboň, Katarína
Kullová, Liliana Pajonková, Viola
Najdeková, Patrik Grochal, Nikola
Plešivčáková, Vanesa Kullová, Laura
Pajonková, Mária Jašurková

Navždy nás opustili...
Margita Kubicová, Janka Moravcová, Pavol Baroniak,
Anna Krenželová, Alojz Benko, Pavel Jašurek, Agnesa Jurgová,
Katarína Mrmusová, Ján Staňo, Pavol Jašurek, Pavel Michalík,
Mária Lašová, František Budoš, Pavel Jašurek,
Agnesa Kromková
Prehľad o počte a stave obyvateľov v obci Čierne k 31.12.2010
V roku 2010 sa do obce prihlásilo 50 občanov – 24 mužov a 26 žien, odhlásilo sa 55 občanov – 22 mužov a 33 žien, z toho 5
občanov sa odhlásilo do ČR, 1 do USA, 1 do Rakúska a 1 do Luxemburska.
Narodilo sa 49 detí, z toho 20 chlapcov a 29 dievčat. Zomrelo 38 občanov, z toho 19 mužov a 19 žien.
K 31.12.2010 bolo v obci Čierne evidovaných celkom 4367 obyvateľov – 2184 mužov a 2183 žien.

V máji nás čaká sčítanie obyvateľov, domov a bytov....
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je celoštátne štatistické zisťovanie, ktoré sa v Slovenskej republike vykonáva pravidelne raz za 10
rokov. Povinnosť vyplýva zo zákona č.263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. Tohtoročné sčítanie je špecifické tým, že
prvý raz v histórii sa uskutoční v tom istom roku vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Na Slovensku to bude od 13. mája do
6. júna 2011 a rozhodujúcim okamihom sčítania bude polnoc z 20.-21.mája.
Občania si budú môcť zvoliť formu, ktorá im je bližšia – vypĺňanie papierových listín alebo elektronický spôsob. Elektronické vypĺňanie bude možné prostredníctvom špeciálnej internetovej stránky www.scitanie2011.sk, ktorú štatistický úrad SR zriadi na tento účel.
Sčítacie formuláre do domácnosti prinesú sčítací komisári. Budú plniť jednu z najdôležitejších úloh sčítania. Sčítacieho komisára po
jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce. Sčítací komisári navštívia všetky domácnosti, preukáže sa osobitným poverením, rozdajú sčítacie tlačivá: A – Údaje o obyvateľovi ( pre každého člena domácnosti), B – Údaje o byte (vyplní jedna osoba za celú
bytovú domácnosť, C- za každý dom) a poučia obyvateľov o spôsobe ich vyplnenia. Komisár môže pomôcť vyplniť tlačivá osobám,
ktoré o to požiadajú. Po rozhodujúcom okamihu sčítania komisári zozbierajú vyplnené tlačivá, skontrolujú ich a odovzdajú obci na
ďalšiu sumarizáciu. Jeden sčítací komisár zabezpečí priemerne sčítanie do 500 obyvateľov. Pri sčítaní záleží na spolupráci s každým
obyvateľom, zásadnou úlohou preto je, aby príležitosť sčítať sa využili všetci obyvatelia bez rozdielu. Obec Čierne sa aktívne pripravuje na sčítanie obyvateľov, bytov a domov, jeho zástupcovia sa zúčastnili školenia na Krajskom štatistickom úrade v Žiline k tvorbe
sčítacích obvodov a základných sídelných jednotiek, samospráva je povinná zriadiť komisiu pre sčítanie a ďalej bude postupovať
podľa harmonogramu pre sčítanie vypracovaného Ministerstvom vnútra SR.
JUDr. Jozef Potočár, prednosta ObÚ
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Vážené pacientky,
oznamujem vám, že počnúc dňom 4.apríla 2011 bude Gynekologická ambulancia v Čiernom, v dome č. 629 (pri novom kostole)
otvorená každý pracovný deň od 7.00 do 14.30 hod. V utorok a piatok realizujeme poradne pre tehotné pacientky. Máme k dispozícií
nový 4D ultrasonografický prístroj. Pacientky majú možnosť požiadať o 4D obrázkov svojho dieťatka. Vyšetrenie bude vykonávané
po telefonickom objednaní na tel. čísle 43 73 622 a je možné ho realizovať aj v poobedňajších hodinách. Jedná sa o jediný prístroj
v okrese Čadca v súkromnej gynekologickej ambulancii. Zároveň vykonávame kardiotokografické záznamy, takže budúce mamičky
nemusia 1x týždenne na toto vyšetrenie, ktoré je nevyhnuté v posledných týždňoch tehotnosti, dochádzať na pôrodnícke oddelenie do
Čadce. Poskytujeme tehotenské testy k včasnému zisteniu gravidity, už 7 dní od otehotnenia. Pre gynekologické a tehotné pacientky,
kde je podozrenie na zápalové ochorenie, máme diagnostický prístroj Nycocard k okamžitému zisteniu hodnôt CRP, čím
predchádzame zbytočnému užívaniu antibiotík. Zároveň by som rád upozornil rodičov, ktorých dcéry dosahujú vek 15 rokov, aby ich
zaregistrovali v našej ambulancii. Táto registrácia má preventívny a osvetový charakter a môže takto ovplyvniť celý ďalší život vášho
dieťaťa. Ženy mladšie ako 21 rokov sú u nás vaginálne vyšetrované, len keď je to pre ich zdravotný stav nevyhnutné.
MUDr. Ján Rehák

Drobné právne rady
Viete, že:
1) Občania s nízkymi príjmami môžu požiadať o bezplatnú právnu pomoc pri spísaní žalôb a iných úkonov, ako aj pri zastupovaní
pred súdmi a inými orgánmi, inštitúciami Centrum právnej pomoci, kancelária Žilina, Národná 34, tel.č. 041/700 25 75, 041/700
21 52 (študenti môžu taktiež požiadať o zastúpenie, alebo si stiahnuť zákony a vzory podaní žalôb z internetu). V prípade sporov
vo vzťahu k štátnej správe, štátnym orgánom, inštitúciám, diaľničnej spoločnosti a podobne poskytuje právnu pomoc aj VIA
IURIS – Centrum pre práva občana, sídlo Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok, tel /fax 033/641 25 75, Regionálna kancelária –
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, tel.č. 048/415 41 02, fax 048/415 31 88, email: info@viaiuris.sk.
2) Okrem bodu 1 vám v prípade rozvodových konaní, určenia (zapretia) otcovstva, určenia, zníženia, zvýšenia, zrušenia výživného,
účinne a bezplatne pomôžu kolízni opatrovníci – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, ktorí zastupujú maloleté deti
v sporoch medzi rodičmi.
3) MPSVaR SR zriadilo „Náruč – pomoc deťom v kríze“, bezplatné poradensko – tréningové centrum, Májová ulica 1099, Čadca, tel.
č. 041/433 22 44, www.naruc.sk. Poskytujú, alebo sprostredkujú deťom a rodičom sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc
(napr. v rozvádzajúcich sa rodinách, u týraných, šikanovaných, závislosti na alkohole, drogách, hracích automatoch, „rýchlych
pôžičkách“, a pod.) resp. pri výchovných problémoch s mladistvými.
4) Právne znalosti si môžu občania ako aj verejnosť (diváci) bezplatne získať, alebo rozšíriť na pojednávaniach Okresného súdu
v Čadci, resp. iných súdoch. V takom prípade si záujemca o účasť na pojednávaní u justičnej stráže vyžiada zoznam vecí, ktoré
v ten deň budú pojednávané a vyberie si vec, ktorej sa chce zúčastniť ako verejnosť, pokiaľ sudca nevylúči prítomnosť verejnosti.
V prípade väčších skupín je potrebná predchádzajúca dohoda.
5) Tí občania, ktorí nespĺňajú podmienky pre bezplatné právne zastupovanie, majú možnosť riešiť svoje právne problémy
poskytnutím platených právnych služieb (advokáti, exekútori, realitné kancelárie). Ich zoznamy, adresy, telefónne čísla si môžu
občania vyhľadať v telefónnych zoznamoch, na internete a pod.
6) Máte právo nahliadať do súdnych spisov, ak ste účastníkom konania, robiť si výpisy, odpisy, fotokópie, alebo požiadať súd
o vyhotovenie kópií za úhradu nákladov. Termín nahliadnutia do súdnych spisov musíte najskôr telefonicky, alebo osobne
dohodnúť na Okresnom súde v Čadci – informačné centrum (041/420 99 30).
7) Na začiatku pojednávania máte právo požiadať, ak ste účastník konania, o bezplatné vyhotovenie zápisnice o pojednávaní, alebo
o nahrávanie pojednávania na vlastný diktafón. (Rovnako, ak zastupujete na základe plnej moci).
8) Rodičia môžu žiadať na čas po rozvode manželstva zveriť deti do starostlivosti otca, alebo do starostlivosti matky, alebo do
striedavej starostlivosti otca aj matky.
9) Rozvodové konanie nemusí skončiť len rozvodom, môžete sa pokúsiť zachrániť manželstvo, rodinu, oboch rodičov deťom.
Rozvodové konanie sa môže prerušiť na dobu od 3 mesiacov do 1 roka. Za ten čas sa manželia môžu pokúsiť o obnovu manželstva
(odstrániť príčinu – liečbou zo závislosti od alkoholu a pod., návštevou manželskej psychologickej poradne, „náruče“ a pod.).
10) Podľa zákona o rodine majú manželia tieto povinnosti:
- do manželstva vstúpiť rozvážne, dobrovoľne a natrvalo (§ 1 ods. 1, 2, 3 ZR), nie pod vplyvom tehotenstva, alebo preto, že to
chcú rodičia, alebo preto, že som „stará dievka“, „starý mládenec“, dobre poznať povahu a zdravotný stav, nemyslieť si, že
v manželstve sa niekto polepší, zmení, prestane piť a pod.
- zachovávať rovnaké práva a povinnosti u obidvoch manželov v ekonomickej oblasti (hospodárenie), pri výchove detí
(vytvárať zdravé výchovné prostredie), výžive detí a pri prácach v domácnosti, v dome, v záhrade (pomáhať si),
- žiť spolu,
- byť si verní,
- rešpektovať svoju dôstojnosť, neponižovať manžela, manželku,
- o dôležitých veciach v rodine rozhodovať spoločne (§ 18, 19 ZR).
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11) Dieťa je povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Ak s nimi žije v domácnosti, je povinné osobne
pomáhať a prispievať na úhradu stravy, energií a pod. podľa svojich možností a schopností. Je povinné plniť si školské povinnosti
a vyvarovať sa ohrozujúceho spôsobu života (alkohol, droby, hracie automaty, fajčenie, poškodzovanie cudzieho a obecného
majetku, úctu a rešpekt je povinné prejavovať aj učiteľom a starším ľuďom, úradným osobám a pod. - § 43 ods.2 ZR).
12) Ak sa nemôžete dostaviť na termín pojednávania (zdravotné dôvody, naliehavé pracovné a rodinné dôvody a pod.), namiesto vás
sa môže dostaviť na základe písomnej plnej moci osoba, ktorú splnomocníte k zastupovaniu. Podpis nie je potrebné overovať.
Zastúpiť sa môže dať len účastník konania. Svedok sa nemôže dať zastúpiť, je nezastupiteľný.
JUDr. Anna Plichtíková

Milí priatelia,
vrátim sa ešte k tým mazancom. Veľmi dobrý a zdravý je mazanec s tvarohom. Do tvarohu dať žĺtok, kúsok masla, osladiť
a vymiešať. Pridať trochu mletých mandlí, orechov alebo orieškov a hlavne hrozienok. Hrozienka umyť aspoň vo dvoch horúcich
vodách, inak sú ťažko stráviteľné. Deťom ich často kupujte, ale nezabudnite umyť. To majú zdravšie ako cukríky. Nakoniec do
tvarohu dajte sneh z bielkov. To je dobrá výživa pre rastúce deti. Plech podmastiť maslom alebo masťou. Nie lacným olejom, ktorý sa
rýchle prepáli a je karcinogénny. Masť znesie vysokú teplotu, preto sa tak rýchlo neprepáli ako olej. Masť je vzácnejšia. „Diétari“
a starší ľudia si môžu kupovať olivový olej. Ten vám neuškodí, iba prospeje.
Mazance
Kysnuté cesto: ½ kg preosiatej polohrubej múky, 5 dkg práškového cukru, málo soli, 2 žĺtka, 2 ½ dl vlažného mlieka, 2 lyžice
roztopeného masla alebo masti, 2 ½ dkg kvasníc. Cesto dobre vypracujeme, prikryjeme a necháme vykysnúť. Keď vykysne, znova
prepracujeme ešte raz. Prečo? Vykysnuté cesto obsahuje plyny, ktoré druhým prepracovaním uniknú. Sú zdraviu škodlivé.
Vykysnuté cesto dáme na tablu, zľahka rozvaľkáme do kruhu na prst hrubo. Navykrajujeme si menšie kruhy, napr. ½ l hrnčekom alebo
iným. Môžeme aj rukami ešte zväčšiť, podľa našej vôle. Kúsok od kraja potrieme mazance hrubšie marmeládou a posypeme maslovou
posýpkou. Kraje potrieme nakoniec vajcom. Inokedy zas potrieme lekvárom a dáme posýpku. Lekvár je zdravý na črevá. Niekedy
môžeme lekvár s mletým makom pomiešať. Posypeme nejakými semienkami a posýpkou.
Agnesa Straková

Občanom do pozornosti!
S príchodom obdobia jari každoročne dochádza k zvýšenému nebezpečenstvu vzniku a počtu požiarov. Z vykonanej štatistiky
vyplýva, že v roku 2010 vzniklo na Kysuciach celkom 48 požiarov na území lesa a požiarov súvisiacich s vypaľovaním trávnatých
porastov s priamou škodou 34 095 € Najčastejšími príčinami týchto požiarov bolo vypaľovanie trávy, suchých porastov, zakladanie
ohňov v prírode, spaľovanie zbytkov drevnej hmoty a odpadu.
Z analýzy požiarovosti za posledných 10 rokov vzniká najviac požiarov tohto druhu v mesiacoch marec, apríl, júl a august. Vznik
požiaru v tomto období zvyšujú klimatické faktory ako sucho, teplo, vietor, ale aj stav vegetácie a aktivity človeka.
Dôrazne upozorňujeme občanov na prísny zákaz vypaľovania trávy, kríkov a stromov, na spaľovanie horľavých látok na voľnom
priestranstve, zakladanie ohňov v priestoroch a miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
Pre právnické a podnikajúce fyzické osoby vydáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru písomný súhlas so
spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve podľa § 8 písm. c) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pri
porušení povinností ustanovených v tomto zákone môže OR HaZZ podľa § 59 ods. 2 uložiť pokutu do výšky sumy 16 596 €.
Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 61 ods. 4 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov môže byť fyzickej osobe uložená pokuta 331 € pri porušení zákazu, príkazu súvisiaceho
s fajčením, manipuláciou s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo svojim konaním
spôsobí vznik požiaru.
Ďalej upozorňujeme vlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy na dodržiavanie povinností v súlade s § 6b zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Čo týka turisticky navštevovaných oblastí je možné oheň
zakladať len na miestach vyhradených a prispôsobených tomuto účelu. Pri odchode musíme dbať na úplné uhasenie ohniska
a vyčistenie jeho priestoru. Ďalej upozorňujeme na zvýšenú pozornosť pobytu a hrám detí v prírode, dodržiavanie vyznačených
zákazov, plnenie príkazov a pokynov týkajúcich sa ochrany pred požiarmi. Požiare spôsobujú veľké materiálne, ekologické škody,
ujmu na zdraví a straty na životoch.
V prípade nepriaznivej požiarno-bezpečnostnej situácie budú na celom území SR vo zvýšenej miere zo strany kompetentných
orgánov štátnej správy vykonávané protipožiarne kontroly dodržiavania platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi
a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.
Počas kalendárneho roka 2011 budú príslušníci OR HaZZ s príslušnými orgánmi štátnej správy vykonávať hliadkovaciu a kontrolnú
činnosť. Pri tejto príležitosti, Vám chceme pripomenúť všeobecnú povinnosť ohlásiť každý vzniknutý požiar na tel. č. 150 alebo 112.
Na záver žiadame občanov, aby v plnej miere dodržiavali predpisy, pokyny, opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi a
preventívne pôsobili na tých občanov, ktorí svojím konaním môžu spôsobiť požiar.
mjr. Mgr. Roman Jakubík, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci
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Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v júni 2011.

