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Odkanalizovanie
Vážení občania,
v týchto dňoch podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina vydal metodickú príručku, ktorá
obsahuje zásady a technické podklady pre zriaďovanie vodovodných a kanalizačných prípojok pre nehnuteľnosti
pripájané na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Sú v nej obsiahnuté všetky dôležité údaje pre občana –
budúceho zákazníka – dozviete sa v nej o všeobecných podmienkach a pokynoch pre zriadenie pripojenia.
Príručka bude doručená do všetkých domácností, ktoré sú zahrnuté do stavby ,,Odkanalizovanie Horných Kysúc
a dodávka pitnej vody“. Táto metodická príručka zároveň obsahuje i kontaktné osoby vybavujúce agendu –
žiadosti o zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky, zmluvy na dodávku vody, zmluvy na odvádzanie
odpadových vôd.
Vážení občania,
investor stavby Sevak, a. s. Žilina smeruje všetky práce tak, aby bola 14. 9. 2009 spustená hlavná stoková
vetva SkalitéČierneSvrčinovecČadca. Zároveň k tomuto dátumu bude dokončený i privádzač pitnej vody
z Vodárenskej nádrže Nová Bystrica. Celý projekt bol realizovaný z prostriedkov Kohézneho fondu EÚ, štátneho
rozpočtu SR a prostriedkov investora. Samozrejme, že bočné vetvy, ktoré nebudú k tomuto dátumu prepojené
na hlavnú stokovú sieť, budú sa pripájať priebežne tak, ako sa budú postupne dokončievať. Súbežne s týmito
prácami sa realizuje i oprava ciest, ktoré boli zasiahnuté touto veľkou stavbou. Pre informáciu vám predkladám
% základného imania spoločnosti Sevak, a. s. Žilina obcí Kysuckého triangla a pre porovnanie aj mesta Čadca
a Žilina. Pred ukončením realizácie a uvedením jednotlivých objektov do prevádzky je potrebné medzi
spoločnosťou Sevak, a. s. Žilina a jednotlivými obcami zmluvne doriešiť spôsob prevodu majetku, prípadne
prenájom a prevádzku.
Hodnota akcií  % základného imania spoločnosti Sevak, a. s. Žilina:
Čierne  1,302 %...................22 4 akcií,
Svrčinovec  1,0099 %..........1 439 akcií,
Skalité  1,5 %...................2 0 akcií,
Čadca  ,1323 %.................140 430 akcií,
Žilina  2,549 %.................45 42 akcií.

Separovaný zber – TKO
Vážení spoluobčania,
poplatky za odvoz a uskladnenie TKO neustále narastajú, pričom poplatky od občanov sa nenavýšili, ale
iba valorizovali o 5%. V kontajneroch i napriek snahe pracovníkov obecného úradu uskladňujú občania
všetko – trávu, kamene, haluze, sedacie súpravy, televízory, chladničky, okná atď. Pritom obec zriadila
zberný dvor, ktorého prevádzkovanie stojí nemalé peniaze. Preto OZ rozhodlo, že kontajnery treba
nahradiť popolnicami. Existuje však obava, že nedisciplinovaní ľudia budú odpad vyvážať opätovne na
odľahlé miesta. Samozrejme, že povinnosťou obce je, aby takéto skládky likvidovala. Ak dôjde k tomuto
javu, likvidácia skládok nebude zadarmo. Určite
sa premietne vo zvýšených poplatkoch za TKO
v budúcom roku. O všetkom vás budeme informovať, aby ste sa správne rozhodli, ako nakladať s TKO.
V separácii (v triedení) TKO, i keď v rámci Kysúc sme na poprednom mieste, v rámci Slovenska sme pod
celoslovenským priemerom asi o 30 %. Treba povedať, že naše spoločné peniaze sa zatiaľ vyvážajú na
skládku na Podzávoze. K stiahnutiu kontajnerov pristúpila vlani i naša susedná obec Svrčinovec.

Výstavba v obci
Parkovisko pod Kubínovým cintorínom - táto stavba sa zahájila skrývkou zeminy a vyrovnaním terénu na celej ploche.
Následne bol navezený materiál, ktorý bude slúžiť ako podklad pre ďalšie vrstvy pod budúcu zámkovú dlažbu. Celá plocha sa
v najbližších dňoch zavalcuje. Taktiež došlo k preloženiu vzdušného NN elektrického vedenia do zeme, k osadeniu
elektrorozvádzača a preloženiu potrubia vody na zalievanie.
Na objekte Domu rozlúčky boli vymaľované vnútorné a vonkajšie steny tejto budovy, vyrobené nové lavice, vykonaná
demontáž dlažby pred vstupnými dverami a nová izolácia základov s odvodnením, čím by sa malo odstrániť podmŕzanie
základov v zimnom období. V najbližších dňoch dôjde k realizácii pokládky novej dlažby pred touto budovou, k odstráneniu
stĺpu elektrického napätia, položeniu nových rozvodov na osvetlenie priestoru pred Domom rozlúčky. Taktiež sa vybuduje
malý prístrešok, v ktorom bude umiestnená nádrž na vodu a elektrický rozvádzač. Z hľadiska etiky pri pohreboch budeme
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žiadať všetkých, ktorí prichádzajú na pohreby v osobných autách, aby parkovali iba na parkovisku. Pred domom rozlúčky by
mal vyhradené parkovacie miesto iba p. farár a pohrebný voz.
Základná škola s materskou školou Vyšný koniec - realizácia prác prebieha podľa harmonogramu. V rámci stavebných prác
došlo k odkopaniu terénu budovy, izolácii múrov, výmene časti okien. Začínajú práce na stavbe nového krovu strechy budovy,
najväčšie množstvo prác je z časového harmonogramu navrhnuté vykonať počas letných prázdnin.
Sihla - geodeticky boli zamerané a vytýčené budúce miestne komunikácie a stavebné parcely. Do tejto miestnej komunikácie
sa umiestnia inžinierske siete – v I. etape vodovodné potrubie, potrubie pre splaškovú kanalizáciu a potrubie pre odvodnenie
povrchovej vody. Následne v II. etape budeme riešiť rozvody NN napätia a plynu. Vytvorí sa desať stavebných parciel
o rozlohe 820 m2 a päť parciel o rozlohe 970 m2. Budúca miestna komunikácia bude mať šírku 6 m.

Schválené projekty
Sme veľmi radi, že sa nám rozpočet obce postupne darí vylepšovať finančnými zdrojmi, ktoré sú poskytované zo štrukturálnych
fondov EÚ, alebo jednotlivými ministerstvami SR.
Základná škola s materskou školou Vyšný koniec získala k prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcii celého objektu i ďalší
nenávratný finančný grant vo výške 76 445 € (2 302 982 Sk) pre projekt ,,Inovácia obsahu vzdelávania, foriem a metód
vyučovacieho procesu“. Tento finančný grant výrazne prispeje k skvalitneniu vnútorného vybavenia školy.
Rekonštrukcia cesty III/01156 – cesta, ktorá začína pri Obecnom úrade a prechádza stredom dediny s vyústením na
križovatke Vyšný koniec. Táto miestna komunikácia má dĺžku 3300 m a okrem nového živičného povrchu dôjde k zosilneniu
mostov, vybudovaniu chodníkov v časti U Kadelov po rybník a od Poľnohospodárskeho družstva smerom na Vyšný koniec.
Taktiež dôjde k novému riešeniu odvodu vody okolo betonárky s vyústením až do rieky.
Cesta na Zágrunie - cesta, ktorá vychádza z križovatky na Vyšnom konci bola z veľkej časti zasiahnutá stavbou
,,Odkanalizovanie Horných Kysúc a dodávka pitnej vody“. Sú v nej okrem splaškového potrubia umiestnené i dve potrubia na
pitnú vodu - jedno do lokality Psiarky, druhé k Vodárni. Táto cesta má taktiež dĺžku 3300 m a bude určite využívaná i ako
pekná cyklotrasa zaujímavým horským územím.
Obe miestne komunikácie boli zaradené do grantovej súťaže SR-PR. Celkovo bolo schválených 25 projektov v rámci celého
Slovenska, z toho dva pre našu obec. Umiestnili sme sa tak na prvom mieste v počte získaných grantov a na druhom z hľadiska
výšky schváleného nenávratného finančného grantu, ktorý predstavuje skoro 55 mil. Sk.

Nové podané projekty do grantových súťaží EÚ
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Čierne – Ústredie
Hlavná budova školy
Hlavná budova školského pavilónu bola daná do používania v roku 1960.
Rok 2002 – zmena palivovej základne z pevného paliva na plyn, inštalácia troch kotlov s menovitým výkonom 270 KW.
Rok 2005-2007 – bola zrealizovaná nová strecha, zateplenie stropu, výmena všetkých okien a rekonštrukcia WC.
Navrhovaná rekonštrukcia:
- zateplenie obvodového plášťa a jeho farebné riešenie,
- výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov a sanitárnych predmetov spojená s výmenou keramických obkladov,
- celková rekonštrukcia elektroinštalácie,
- úprava osvetlenia v jednotlivých učebniach, výmena rozvádzačov a istiacich prvkov,
- výmena vykurovacích telies a rozvodov v celej budove,
- výmena všetkých lavíc, stoličiek a skríň v triedach,
- nové vybavenie kabinetov skriňami, stolmi a stoličkami,
- výmena vešiakov a skriniek na obuv,
- zakúpenie stolov, stoličiek a sedacej súpravy do zborovne a kancelárie riaditeľa.
Stará budova školy
Do užívania bola daná v roku 1933.
Rok 2002 - zmena palivovej základne z pevného paliva na plyn, inštalácia dvoch kotlov.
Rok 2005 - zriadenie špeciálnej triedy pre mentálne postihnutých typu A.
Rok 2008 - zateplenie obvodového plášťa a výmena všetkých okien a vstupných dverí.
Rok 2009 - rekonštrukcia WC a vytvorenie jednej učebne.
Navrhovaná rekonštrukcia:
- výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov a sanitárnych predmetov spojená i s výmenou keramických obkladov,
- rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte,
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- výmena vykurovacích telies a rozvodov,
- zníženie podhľadov v komunikačných častiach budovy, učebniach a kabinetoch,
- nové vnútorné omietky a výmena podláh.

Viacúčelové ihrisko
Ide o samostatný objekt v školskom areáli, a to viacúčelové ihrisko s elektrickou prípojkou a vonkajším osvetlením. Rozmery
ihriska sú 33x18 m, obvod tvorí mantinel z kovu a plastu, za bránkami je osadené pletivo. V letnom období umožňuje hrať
športy ako futbal, nohejbal, volejbal a tenis. V zimnom období je možné plochu po zavodnení použiť v prípade vhodnej klímy
ako ľadovú.

Viacúčelové ihrisko v areáli športového klubu na Vyšnom konci
Taktiež ide o samostatný objekt, ktorý bude umiestnený v športovom areáli na Vyšnom konci vedľa zostávajúcej hracej plochy.
Ide o presne ten istý typ viacúčelového ihriska, ktoré je naprojektované v areáli ZŠ Nižný koniec.

Trojmedzie nerozdeľuje, ale spája
Tento projekt bol zaradený do operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-PL. V investičnej časti ráta s ďalším
dovybavením Trojmedzia – lavičky, bilboardy, nové kryté posedenie. Neinvestičná časť tohto projektu ráta s vydaním
publikácie a mapy ,,Tradícia, súčasnosť a budúcnosť Trojmedzia“, kde budú predstavení jednotliví partneri v prihraničných
oblastiach, fauna, flóra a história. Taktiež podporuje stretanie sa mládeže, turistov, old skautov a občanov pri rôznych
podujatiach poriadaných samosprávou alebo záujmovými združeniami našej obce. Taktiež by sme chceli zrealizovať odbornú
konferenciu na tému ,,Historické miesto Trojmedzia v dejinách prihraničných obcí“.

Spoločné rokovanie obecných zastupiteľstiev mikroregiónu
Kysucký triangel
Dňa 30. 3. 2009 sa konalo na Obecnom úrade v Čiernom spoločné zasadnutie OZ obcí Skalité, Svrčinovec a Čierne. Tomuto
rokovaniu predchádzali viaceré stretnutia starostov obcí.
Program rokovania:
1. separovaný zber,
2. odkanalizovanie Horných Kysúc a dodávka pitnej vody,
3. diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité,
4. obecná polícia,
5. opatrovateľská služba.
Separovaný zber – vyhodnotenie stavu triedenia TKO v jednotlivých obciach mikroregiónu, finančné náklady na odvoz
a likvidáciu TKO, príjmy a náklady na separovaný zber. Bolo konštatované, že hospodárska kríza spôsobuje ťažkosti
s odbytom vyseparovaných komodít (zmena ceny za jednotlivé komodity, úprava kilometrovného), čo má za následok ďalšie
finančné zaťaženie rozpočtu obcí. K tejto téme boli prizvaní i zástupcovia mesta Čadce Ing. Vojár - riaditeľ mestských služieb
a pracovníci ekonomických oddelení. Výsledkom spoločného rokovania OZ bolo konštatovanie, že je nutné pokračovať
v separácii odpadu, i keď za súčasného stavu to výrazne zaťaží rozpočet jednotlivých obcí. Každá obec bude hľadať také
ekonomické riešenie, ktoré bude znamenať čo najmenší dopad na ďalšie navýšenie rozpočtu obce v tejto položke.
Odkanalizovanie Horných Kysúc
K tomuto bodu rokovania bol prizvaný Ing. Kundrík – generálny riaditeľ spoločnosti Sevak, a. s. Žilina s pracovníkmi
realizačného tímu. Bol prejednaný postup stavebných prác v jednotlivých obciach, dodržiavanie harmonogramu prác a postup
opráv miestnych komunikácií, ktoré sú zasiahnuté touto stavbou. Taktiež bol s investorom stavby prejednaný ďalší postup
v otázke prevodu majetku alebo navýšenia hodnoty akcií. Investor deklaroval, že termín 14. 9. 2009 je reálny pre spustenie
hlavnej vetvy splaškového potrubia spoločne s dodávkou pitnej vody.
Diaľnica D3 Svrčinovec- Skalité
Tomuto rokovaniu predchádzalo stretnutie starostov obcí s riaditeľom SPF Žilina Ing. Hofericom. Starostovia informovali
poslancov o postupe pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod teleso diaľnice. Taktiež bola prejednaná téma
neznámych vlastníkov, pozemkových úprav, dodatočného konania novoobjaveného majetku, určovacích žalôb a pod.
Výsledkom rokovania bolo konštatovanie, že starostovia spracujú najčastejšie vyskytujúce sa problémy v oblasti
majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov a budú tieto požiadavky smerovať na odbor legislatívy NR SR.
Zároveň podporujú také stanovisko vlády SR, aby sa so stavbou diaľnice v tomto úseku začalo v r.2010 s ukončením v r.2012,
vzhľadom na kritickú situáciu v doprave v obci Svrčinovec, kde denne prejde 26 000 áut.
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Obecná polícia
Z hľadiska nárastu počtu rôznych prečinov, prejavov vandalizmu a sprejerstva je nutné uvažovať nad založením spoločnej
obecnej polície. Je nutné v najbližšej dobe podať spoločný projekt na zriadenie obecnej polície, ktorý by bol spolufinancovaný
z grantových fondov EÚ. Ide o financovanie prvotných nákladov (zakúpenie vozidla, technického vybavenia, mobilných
telefónov, kamier, zriadenia kancelárie). V tejto súvislosti obce spoločne vypracujú projekt na zavedenie kamerového systému
vo frekventovaných častiach svojho územia.
Opatrovateľská služba
Bol prejednaný nový zákon č. 448/2008 Z. z. o opatrovateľskej službe, finančné náklady v jednotlivých samosprávach, postup
pri umiestňovaní občanov do zariadení pre seniorov a domovov sociálnych služieb a zavedenie profesionálnej opatrovateľskej
služby. Ďalej bola prejednaná opatrovateľská služba z hľadiska kvality poskytovanej služby, ktorú musia zabezpečovať
kvalifikovaní pracovníci. Táto kvalifikácia sa dá získať absolvovaním 220-hodinového kurzu.
Ďakujem všetkým občanom – najmä ženám a mládeži, ktorí sa starajú o kvety v autobusových zastávkach. Po jarnom
období chceme autobusové zastávky postupne všetky vymaľovať a doplniť o ďalšie kvety.
Pri návštevách pracovníkov z jednotlivých ministerstiev SR v našej obci je čistota a estetika obce predmetom častých
rokovaní a i na základe týchto skutočnosti sú našej obci schvaľované nenávratné finančné dotácie. Preto žiadame všetkých
občanov, aby každé poškodzovanie majetku hlásili polícii, alebo pracovníkom Obecného úradu. Je dobré, že podstatná časť
mládeže si v rámci dialógu, ktorú s ňou na túto tému vedieme, čistotu zobrala k srdcu. Veríme, že ojedinelé prejavy
sprejerstva prestanú a zaniknú. Veď všetci tu chceme žiť zdravo a čisto a naviac, náklady na opravu poničených objektov sú
financované zo spoločného rozpočtu, napr. i z tých financií, ktoré sú určené pre starých a chorých. To by si mali títo mladí
ľudia a ich rodičia uvedomiť – blížia sa totiž prázdniny.


Dňa 22. 8. 2009 o 10.00 hod. sa uskutoční historické slávenie sv. omše za účasti biskupov diecéz
Žilinskej, Bielskoiwieckej a stravskoopavskej. Táto eucharistia sa bude sláviť na Trojmedzí i za účasti
predsedu Žilinského samosprávneho kraja p. Juraja Blanára, hejtmana oravskosliezskeho kraja p.
Jaroslava Palasa, maršalka Sliezskeho vojvodstva p. Boguslawa Piotra Smigielskeho, starostov obcí
Jablunkovska, Gminy Istebna a Kysúc. Toto spoločné stretnutie bude duchovným posolstvom k občanom
jednotlivých štátov Trojmedzia a prispeje k budovaniu vzájomnej úcty, tolerancie a priateľstva.

Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 28. apríla 2009 sa konalo v poradí 2.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2009, z ktorého vyberáme
nasledovné body:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. berie na vedomie:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. List Okresného súdu v Čadci, voľba prísediacich na funkčné obdobie 2010 – 2013.
3. Správu o investičnej výstavbe a pripravovaných projektoch v obci Čierne.
4. Žiadosť p. Jarmily Koričárovej, Čierne č. 669 o prešetrenie výstavby garáži. Uvedená žiadosť bude prešetrená
komisiou výstavby, územného plánu a dopravy a kontrolórom obce. Pani Koričárová a účastníci sporu budú
oboznámení o tom, kedy sa bude konať obhliadka. Stanovisko komisie a obecného kontrolóra bude predložené obecnej
rade na najbližšie zasadnutie.
II. schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Moják, Jozef Kráľ, Ľubomír Vorek.
2. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.12.2008, ako aj návrhy na vyradenie.
3. Záverečný účet obce Čierne za rok 2008 bez výhrad.
4. Záverečný účet príspevkovej organizácie TES Čierne za rok 2008.
5. Prijatie úveru za účelom prefinancovania projektu Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Čierne – zvýšenie kvality
vzdelávania a docielenie energetickej efektívnosti vo výške 243.800,-€ (7 344 718,-Sk).
6. Ručenie prijatého úveru blanco zmenkou obce Čierne podpísanou starostom obce Ing. Pavlom Gomolom.
7. Odmenu starostovi obce za I. štvrťrok 2009.
8. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. 641 (bývalé Krafe) s p. Vladimírom Mikulom, Skalité č. 810
k termínu 30. 4. 2009.
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9. Prevod prostriedkov z bytového fondu na úhradu nákladov spojených s údržbou bytov.
10. Ukončenie zmluvy o nájme bytu k dátumu 31. 5. 2009 s p. Jozefom Koperom, bytom Čierne č. 45.
11. Finančný príspevok vo výške 165,- € na zabezpečenie hodových slávnosti sv. Floriána na Zágruní p. Jozefovi
Kubicovi, bytom Čierne č. 856 na základe žiadosti (z položky DHZ).
12. Odpredaj pozemku č. KNC 1969/1, ktorá je totožná s parcelou KNE 7174/13 podľa geometrického plánu Róbertovi
Horeličanovi, firma PONK, Skalité č. 1025, cena za 1 m2 bola stanovená na 5,- €. Náklady na prevod pozemku znáša
kupujúci.
13. Odpredaj pozemku p. Vladimírovi Krenželovi, Čierne č. 748 a p. Milanovi Moravcovi, Čierne č. 715, a to parcelu č.
KNC 1252/5 o výmere 76 m2 a KNC 1252/6 o výmere 78 m2, ktoré sú totožné s časťou parcely č. KNE 7055/2. Cena
za 1 m2 bola stanovená na 7,- €.
14. Prenájom nebytových priestorov v budove č. 189 (priestory po firme SAYLOR) p. Milanovi Urbánkovi, Čierne č.
1044 na zriadenie predajne s nábytkom a bytovými doplnkami.
15. Stiahnutie veľkoobjemových kontajnerov od 1. 6. 2009. Zvoz TKO sa bude v obci Čierne realizovať len formou
zberných nádob. Občania a právnické osoby sú povinní si zbernú nádobu zabezpečiť.
III.
neschvaľuje:
1. Prevod pozemku č. KNC 1829/3, ktorá je totožná s časťou parcele KNE 7091 o výmere 688 m2 p. Ing. Jánovi
Grochalovi, bytom Čierne č. 467. Doporučuje sa na uvedený pozemok uzatvoriť nájomnú zmluvu.
2. Odpredaj časti parcele č. KN 4860/4 (mlynský náhon) p. Zdenovi Jurgovi, bytom Čierne č. 795 z dôvodu, že podľa
vyjadrení miestnych obyvateľov táto parcela slúži ako prístup k ostatným parcelám v danej lokalite.
3. Žiadosť Materskej školy Čierne – Ústredie o povolenie prenájmu priestorov MŠ ŠJ Čierne Ústredie na účely
spoločenských akcií (oslavy, svadobné hostiny).
4. Žiadosť p. Anny Petrákovej, Skalité č. 1180 o prenájom nebytových priestorov v budove č. 189 (priestory po firme
SAYLOR).
5. Ako akcionár Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s. Žilina vloženie majetku verejného vodovodu obce Čierne
ako nepeňažného vkladu do základného imania Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s. Žilina, a tým navýšenie
akcií obce Čierne v spoločnosti SEVAK Žilina.
IV.
splnomocňuje:
1. Obecnú radu na schválenie nového nájomcu 1-izbového bytu v bytovom dome č. 45 od 1. 6. 2009 (uvoľnený byt po p.
Jozefovi Koperovi).
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom na základe § 11, ods. 4 , písm. g, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 5/2009 o vymedzení miest na
umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Čierne.
Dňa 26. mája 2009 sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, z ktorého vyberáme nasledovné body:
Poslanci obecného zastupiteľstva schválili:
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 za účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia
a modernizácia Základnej školy Čierne Ústredie“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
- financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 30 450,- €.
JUDr. Jozef Potočár

Vážení spoluobčania,
uznesením Obecného zastupiteľstva obce Čierne zo dňa 28. 4. 2009 bolo schválené dňom 31. 5. 2009
stiahnuť veľkoobjemové kontajnery (VOK) a od 1. 6. 2009 vykonávať v celej
obci zber tuhého komunálneho odpadu do zberných nádob (popolníc).
K tomuto kroku bolo obecné zastupiteľstvo nútené pristúpiť z dôvodu, že za
posledné obdobie dochádzalo k enormnému nárastu množstva komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu dávaného do VOK. Za 5 mesiacov
v roku 2009 bolo vyvezených 115 kontajnerov, čo je 287,3 t. Samotní
občania nám hlásia, že do kontajnerov sypú odpad aj podnikatelia a občania
iných obcí.
Každá domácnosť a právnická osoba podnikajúca na území obce si musí
zabezpečiť smetnú nádobu. Zber komunálneho odpadu bude prebiehať každé
2 týždne, podľa dole uvedeného harmonogramu.
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V dňoch 10. a 11. 6. 2009 prebehol prvý zvoz komunálneho odpadu po stiahnutí veľkoobjemových
kontajnerov v obci. Po prvých negatívnych poznatkoch žiadame občanov, aby plné popolnice, opatrené
štítkom, vyložili už v prvý deň zvozu, t.j. v stredu. KUKa voz bude v obci zbierať najskôr hlavné
komunikácie a následne pôjde malé vozidlo do uličiek.
Žiadame tých občanov, ktorí ešte nemajú zabezpečené smetné nádoby, aby si ich urýchlene zabezpečili.
Môžu využiť aj predaj v Príspevkovej organizácii TES Čierne. Všetky informácie, týkajúce sa zberu TKO,
Vám radi poskytneme na čísle telefónu 4373119.
V 2. polroku nastáva zmena i v odvoze separovaného zberu. Intervaly zberu plastov sa predĺžia zo 4 na 6
týždňov a sklo sa bude zbierať každé 2 mesiace. Prosíme občanov, aby sa dobre informovali o dátumoch
zberu, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam. Harmonogramy vývozov a taktiež otváracie
hodiny zberného dvora sú uverejnené vo vývesných skrinkách a na internetovej stránke obce
(www.obeccierne.sk).
Dúfame, že stiahnutím veľkoobjemových kontajnerov sa nezmení čistota v obci, že si my obyvatelia
uvedomíme, že čistota životného prostredia je v nás a nie v rozmiestnení kontajnerov. Životné prostredie
budú po nás dediť naše deti, zdravé, alebo poškodené nami a našim nezodpovedným prístupom.
Nesypme, prosím, odpad na brehy potokov riek a do lesov.
Miroslava Kubaláková

Rozpis separovaného zberu na ll. polrok roku 2009
DRUH
PLASTY

SKLO

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

Vyš. koniec
3.8.
Niž. koniec
4.8.

Vyš. koniec
14.9.
Niž. koniec
16.9.

Vyš. koniec
26.10.
Niž. koniec
27.10.

Vyš. koniec
7.12.
Niž. koniec
8.12.

Vyš. koniec
17.8.
Niž. koniec
18.8.

Vyš. koniec
14.10
Niž. koniec
15.10.

Vyš. koniec
9.12
Niž. koniec
10.12.

V deň zvozu je potrebné vrecia vyložiť na dostupné miesto pre zberný voz. Zvoz bude realizovaný od 6.30 hod. Firma vrecia
neodoberie, ak bude vo vreciach komunálny odpad a vrecia nebudú opatrené čiarovým kódom.
V prípade nejasností č. tel. 4373119, 0905182928.

Rozpis odvozu komunálneho odpadu na rok 2009














10.6 – 11.6.

8.7. – 9.7.

5.8. – 6.8.

2.9. - 3.9.

1.10.

11.11. – 12.11.

9.12. – 10.12.

24.6. – 25.6.

22.7. – 23.7.

19.8. – 20. 8.

16.9. – 17.9.

14.10. – 15.10.

25.11. – 26.11.

23.12. – 24.12.

30.9.
28.10. – 29.10.


Splnili ste si daňovú povinnosť ?

OZNAM

Na rok 2009 bola všetkým daňovníkom platobným výmerom vyrubená daň z nehnuteľností. Dane za pozemky, stavby
a byty u fyzických osôb sú zaplatené na 73 % a u právnických osôb na 23 %. Daň za psa je zaplatená na 89 %.
Žiadame tých občanov, (daňovníkov), ktorí nemajú zaplatenú daň v lehote, ako je uvedené na platobnom výmere, aby tak
urobili v čo najkratšom možnom termíne. V opačnom prípade pristúpime k vymáhaniu týchto nedoplatkov cestou
exekúcie a zároveň sa napočítava sankčný úrok z omeškania.
Marta Jašurková
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Prečo som volil poslancov do EÚ ?
Mnohí ju poznáte, lebo sa verejne angažuje ako laička za ochranu rodiny a života. V Cirkvi aktívne pôsobí v radách KBS pre ekonomiku a bioetiku.
Profesne sa venuje ekonomike mimovládnych organizácií. Je predsedníčka Fóra života (FŽ). FŽ presadzuje rešpektovanie ľudskej dôstojnosti
každého človeka od počatia po prirodzenú smrť a ochranu rodiny, ako optimálneho miesta vzniku a rozvoja ľudského života. Jedným zo spôsobov
realizácie kultúry života je aj podpora legislatívy zaručujúcej ľudskú dôstojnosť a ochranu ľudského života už od počatia, poradenstvo a obhajoba
tých, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sami brániť. Vďaka členke predsedníctva FŽ Anne Záborskej má táto naša činnosť zastúpenie aj v Európskom
parlamente.
Skutočne si nevieme doma vážiť politika, ktorý obsadil pri hodnotení z viac ako 900 poslancov EP už 15. miesto a z 290 poslancov EPP výborné 3.
miesto [zdroj: http://www.parlorama.eu/en/european-deputies/0-0-0/ a http://www.parlorama.eu/en/european-deputies-epp-ed/0-0-0/]. Nestraťme
jedinečnú príležitosť spravodlivo oceniť výnimočný príklad angažovanosti kresťanského laika vo verejnom živote.
Chcem vás oboznámiť s aktivitami Anny Záborskej za uplynulé obdobie v EP, lebo ona sa nimi zbytočne nechváli.
Štatistika aktivít všetkých 14 poslancov za SR, z toho 3 za KDH v porovnaní s aktivitami Anny Záborskej (AZ):
Priemer
Aktivity
aktivít na
Porovnanie
% aktivít AZ v
% aktivít AZ v
Všetci 3
všetkých
Z toho
poslanca SR poslanci
priemeru s
porovnaní so
porovnaní s 3
14
Aktivita
za 5 rokov za KDH v aktivity AZ
reálnou
všetkými 14
poslancami za
poslanEP
činnosti v
aktivitou AZ
poslancami za SR
KDH
cov za SR
EP
Písomné Deklarácie EP
26
1,9
18
18
9,7
69,23%
100,00%
Schválené Deklarácie EP
3
0,2
3
3
14,0
100,00%
100,00%
Parlamentné prejavy
1 043
74,5
278
131
1,8
12,56%
47,12%
Parlamentné otázky
123
8,8
44
27
3,1
21,95%
61,36%
Návrhy uznesení
40
2,9
9
8
2,8
20,00%
88,89%
Stanoviská
36
2,6
12
8
3,1
22,22%
66,67%
Vlastné správy EP
13
0,9
6
4
4,3
30,77%
66,67%
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Anna Záborská je ženou, manželkou, matkou, babkou, lekárkou, členkou správnej rady v Áno pre život, aktívnou členkou Fóra života
a političkou, ktorá mala možnosť dostať sa na kandidátku do EP za KDH. Vďaka svojej prirodzenej autorite, dôveryhodnosti a
komunikačným schopnostiam pôsobila a podľa svojich možností aj ďalej pôsobí ako kresťanská laička v úzkej spolupráci s Katolíckou
cirkvou.
Je dcérou Antona Neuwirtha, zakladajúceho člena KDH a bývalého veľvyslanca vo Vatikáne. Celá jej politika je pokračovaním jeho myslenia.
Podľa jej vyjadrenia, političkou sa stala vo svojich piatich rokoch, keď jej otca zavreli pre skutočné žitie kresťanskej viery, nepohodlného
komunistickej ateistickej ideológii. Stotožnená príkladom autentického kresťanského života svojho otca angažovane odovzdáva jeho odkaz vo
svojom osobnom aj verejnom živote ďalej, aj za hranicami Slovenska.
Keď Anna Záborská začala pracovať v Európskom parlamente ako pozorovateľka v roku 2003, väčšina poslancov presne ani nevedela, kde sa
Slovensko nachádza. Dnes to už vedia. V roku 2004, keď bola zvolená za poslankyňu EP a za predsedníčku Výboru pre práva žien a rodovú
rovnosť, politickí protivníci ju žiadali, aby sa tejto pozície vzdala. Neurobila to napriek všetkým útokom a to bolo správne rozhodnutie. Počas
piatich rokov konkrétne pomáhala ženám a rodinám v Európe a vo svete a zároveň obhajovala slovenské záujmy v Štrasburgu a Bruseli.
Na základe výsledkov svojej práce bola nakoniec opakovane zvolená za predsedníčku Výboru, teda aj na druhú polovicu volebného obdobia.
V porovnaní s voľbou na začiatku bola AZ pri tejto druhej voľbe zvolená jednomyseľne, čo je v EP výnimočné.
Ako prvá začala riešiť problémy žien a chudoby v Európe. Zdôrazňovala diskrimináciu žien v členských štátoch EÚ v situáciách, keď
prerušia prácu počas materskej dovolenky. Výchovu detí tu prezentovala ako plnohodnotnú prácu a zasadzovala sa za to, aby bola náležite
spoločensky aj finančne ohodnotená.
EP prijal jej písomnú deklaráciu, v ktorej žiadala pomoc pre ženy, začínajúce podnikateľky pri poskytovaní mikropôžičiek.
Najväčší úspech dosiahla, keď sa v EP po prvý raz hovorilo o tom, ako sú deti s dyslexiou a dysgrafiou diskriminované v mnohých štátoch
Európy už od prvého dňa v škole. V mnohých krajinách vo vyučovacom procese nie je zohľadňované ich ochorenie, sú nespravodlivo
klasifikované, a tak často aj celoživotne hendikepované. Spolu so svojimi kolegyňami a kolegami zo všetkých politických skupín a za podpory
najväčších európskych organizácií zorganizovala prijatie Deklarácie na podporu detí postihnutých dyslexiou a dysgrafiou. Zároveň sa jej
podarilo v rozpočte EÚ presadiť vyčlenenie finančných prostriedkov na pomoc týmto deťom.
V ďalšom prijatom písomnom vyhlásení bojovala proti pedofílii a za ochranu detí pred škodlivými vplyvmi internetu. Pod jej vedením Výbor pre
práva žien dosiahol veľké úspechy pri ochrane pred nútenou prostitúciou a nezákonným obchodovaním s deťmi a ženami za účelom
sexuálneho zneužívania. Iniciovala kampaň “Červená karta nútenej prostitúcii”. Táto karta sa stala symbolom v EÚ v boji proti tomuto
porušovaniu ľudskej dôstojnosti.
V EP sa Anna Záborská zasadzuje za solidaritu medzi generáciami. Jednou z najvýznamnejších výziev Európy je politika zamestnanosti a jej
prepojenie s demografickými zmenami. Zosúladenie profesionálnych ambícií a rodinného života sa javí ako kritická záležitosť každodenného
života. Bola úspešná v presadení Správy o nediskriminácii žien/matiek a mužov/otcov, ktorí sa rozhodnú vychovávať svoje deti, alebo ktorí
sa rozhodnú doopatrovať svojich rodičov. Aj jej zásluhou bude Komisia EÚ prehodnocovať svoj prístup k uznávaniu dôležitosti úlohy otcov a
matiek vo vzťahu k deťom a synov a dcér k svojim rodičom.
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10. Bola členka parlamentu s najväčším počtom príspevkov a pozmeňovacích návrhov k správam, ktoré sú zamerané na ochranu života od
počatia až po prirodzenú smrť a taktiež na ochranu rodiny založenej na manželstve muža a ženy. Bioetika je jednou z priorít jej práce.
11. Anna Záborská je lekárka a jej kolegovia s ňou často konzultujú odborné otázky týkajúce sa zdravia, napríklad rakoviny prsníka a krčku
maternice, osteoporózy, Alzheimerovej choroby, detskej obezity a iných ochorení.
12. Veľa úsilia venuje aj obrane ľudských práv v zmysle kresťanských hodnôt. Ako Slovenka prispela k prijatiu najdôležitejších rezolúcií, ktoré
sa zasadzujú za ochranu kresťanských komunít v arabskom svete. Pomohla zachrániť Katedrálu svätého Jozefa v Bukurešti pred ohrozením.
Všetky tieto aktivity bolo možné presadiť len preto, že našla spôsob, ako osloviť politické skupiny v EP a vytvoriť zoskupenia, ktoré boli ochotné
spolupracovať na dobrej veci. Bola členkou pracovnej skupiny COMECE (európska biskupská konferencia) na prípravu manifestu k 50. výročiu
EÚ.
13. Jej jazykové schopnosti jej dovoľujú priamo komunikovať s Francúzmi, Angličanmi, Nemcami a Talianmi v ich materinskom jazyku.
Dôležitejšie ako ovládanie cudzej reči je však pre ňu mať úctu ku každému bez ohľadu na jeho národnú, etnickú alebo politickú príslušnosť
a vážiť si jeho názor. Tento prístup Anny Záborskej je dôkazom a jedným z dôvodov, prečo bola úspešnou predsedníčkou parlamentného
výboru počas celých piatich rokov, čo je v EP zriedkavé.
14. Legislatíva EÚ má dôsledky pre Európu ako celok. Preto sa zasadzovala za rešpektovanie zvrchovanosti Slovenska v kultúrnych
a etických otázkach a chcela dosiahnuť, aby za každých okolností prirodzená rodina bola zachovaná v pôvodnej podobe a aby rodičom
zostali tie práva, ktoré majú prirodzene od nepamäti. Tieto hodnoty zdieľame všetci kresťania spoločne.
15. Tieto zásady boli pred niekoľkými dňami znova potvrdené Európskou ľudovou stranou na jej kongrese vo Varšave. Predsedníctvo EĽS
jednomyseľne prijalo rezolúciu, ktorá potvrdila platnosť hodnôt, ktoré majú byť základom každodennej práce kresťanskodemokratických strán
v Európe. Dokonca predkladateľom rezolúcie s dvoma talianskymi stranami bolo práve slovenské KDH.
16. Bola podpredsedníčkou pracovnej skupiny pre dobrovoľníctvo a pracovných skupín pre karcinóm prsníka, chudobu tretieho sveta, bioetiku,
rodinu a ochranu detstva a skupiny pre vinohradníctvo a tradičné výrobky.
17. Vďaka jej komunikačným schopnostiam a empatii dokázala spojiť mimovládne organizácie v 23 členských štátoch EÚ a vytvoriť funkčnú
platformu na ochranu života a rodiny v Európe (Európske fórum života). Bola iniciátorkou petície na podporu Všeobecnej deklarácie
ľudských práv pri príležitosti 60. výročia jej prijatia. Petíciu podporilo viac ako 1 miliónov obyvateľov Európy.
18. O jej pôsobení v európskej kresťanskej politike svedčí podporný list Rocca Buttiglioneho, podpredsedu talianskeho parlamentu, bývalého
eurokomisára, predsedovi KDH pred nomináciu kandidátov do EP a nedávne ocenenie v Erfurte v Nemecku za prácu v EP v prospech
rodiny. 9. mája 2009 tu Anna Záborská dostala cenu jedného z najvýznamnejších združení na podporu rodiny v Nemecku „Matejcek-Preis“.
Týmto bolo vyzdvihnuté jej nasadenie v EP za slobodu svedomia, podporu prirodzených rodín a medzigeneračnú solidaritu.
19. Anna Záborská potvrdila dôležitosť účasti žien v politike. Neváhala a vniesla do nej ženskú inteligenciu a hlavne úsilie o riešenie politických
problémov - aj podľa odkazu svojho otca - s „láskou“.
Som rád, že Anna Záborská je opäť zvolená do Európskeho parlamentu, kresťanská politika skutočne nestratí doterajšiu silnú pozíciu v európskych
inštitúciách a výrazne sa nepreruší kontinuita v presadzovaní rodiny a tradičných kresťanských hodnôt.
S úctou vdp. Stanislav Vnuk

Správa o lesnom hospodárení za rok 2008
Na úvod tejto správy uvádzame porovnanie hospodárenia v rokoch 2007 a 2008. Počas roka 2007 bola práca v lese vrátane
ťažby ponechávaná na starosť vedúcim zárubkov a vlastníkom, v tomto roku boli predpísané pestovateľské a ochranné práce
vykonané len na 5,67 %. Navyše, na konci roka 2007 ostalo v porastoch nespracovaných 3500 m 3 podkôrnikovej kalamity.
V roku 2008 iniciatívu prác a úloh v lese z väčšej časti zabezpečilo združenie:
Pestovné práce

Zalesňovanie
Opakované zalesňovanie
Chemická ochrana sadeníc
Výžin
Výsek krov
Pestihávky
Prerezávky
Prebierky
Spolu

Plán (ha)
2007

Skutočnosť
( ha)
2007

9,03
0,90
14,57
8,06
4,10
1,60
99,41
71,87
209,54

1,82
3,40
0,50
0,36
5,32
0,50
11,90

%
200
7
20
0
23
6
9
0
5
0,7
5,67

Plán (ha)
2008

Skutočnosť (ha)
2008

11,50
1,19
26
14,88
2,50
1,05
94
71
222,12

11,47
1,12
26
10,59
1,50
0,95
44
71
162,28

%
2008
99
94
100
71
75
91
22
56
73

Kalamitná ťažba v roku 2007 predstavovala 11 767 m3 , z toho ostalo nespracovaných k 31.12.2007 3 500m3. Kalamitná ťažba
v roku 2008 predstavovala 14 800 m3, z toho ostalo nespracovaných k 31.12.2008 500m3. (Touto ťažbou sa odlesnilo 20,41 ha
lesa).
Predkladané výsledky jasne ukazujú, ktorý systém práce je vhodnejší pre les a výhodnejší pre vlastníka.
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V roku 2008 sa teda vyťažilo 14 300m3 drevnej hmoty, z ktorej si vlastníci ponechali takmer 2000m3 paliva. Za odpredanú
drevnú hmotu bolo vlastníkom vyplatených 4 547 668 Sk. Za čistenie lesa po ťažbe bolo vyplatených 1 111 745 Sk. Na opravy
ciest bolo vynaložených 250 391 Sk. Daň za pozemky – 91 174 Sk. Dar na kostol 186 194 Sk. Vlastníci si odložili na
pestovanie 980 824 Sk.
Finančné prostriedky, ktoré boli vlastníkom odložené na účet :
Na podiely nevydokladovaných vlastníkov : 3 001 247 Sk
Na pestovateľské, ochranné a výchovné práce v lese: 2 596 095 Sk
Z tohto finančného rozboru jasne vidieť najmä to, že vlastníci veľkej väčšiny zárubkov už nemajú problém s odložením
finančných prostriedkov na zabezpečenie ochrany a výchovy mladých lesných porastov, čo považujeme za najväčší pokrok
v ponímaní lesného hospodárenia. Sú však ešte stále zárubky a niektoré ich časti, ktoré síce každý rok ťažia drevnú hmotu, no
nemajú odloženú na zveľadenie lesa ani korunu: Budošov zárubok – časť Strýčkova, Gorilov zárubok – časť Vorkova, Jurov
zárubok – časť Jurošova, časť Šimušova, Mojov zárubok – časť Franková, časť Mrmusova.
Ďalším pozitívom minulého roka bolo usmerňovanie ťažby prostredníctvom združenia, čím došlo k jej plynulejšiemu
spracovanie, a teda včasnému chemickému zasanovaniu vyťaženej drevnej hmoty. Stále nás však mrzí, že so súčasnou
registráciou združenia nemôžme čerpať na pracovné výkony financie z cudzích zdrojov ( z fondov EÚ a Ministerstva
pôdohospodárstva SR ). Ďalšia vec, ktorá nás trápi, sú neustále sťažnosti vlastníkov s rozdeľovaním palivového dreva
a následne s jeho odvozom z odvozných miest. V roku 2008 bol lesotaxáciou vypracovaný nový lesný hospodársky plán na 10
– ročné obdobie. V súčasnosti prebieha schvaľovacie konanie, ktoré veríme, že Krajský lesný úrad v Žiline ukončí do konca
júna 2009 tak, aby z jeho výstupov bolo možné ovplyvňovať hospodárenie v druhom polroku 2009.
Veríme, že spoločnými silami a na základe pochopenia základných pravidiel lesného hospodárenia, ako i vzájomnou
spoluprácou a dôverou, dokážeme predĺžiť životaschopnosť našich lesov a tam, kde to už nie je možné, obnoviť lesy kvalitným
sadbovým materiálom so zabezpečením ich ochrany a výchovy pre budúce generácie.
Výbor Združenie vlastníkov súkromných lesov a lesných pozemkov v Čiernom

O lesných požiaroch
Po suchom a veternom počasí sa dňa 26.04.2009 v nedeľných poobedných hodinách rozhoreli takmer súčasne dva lesné
požiare i v našich lesoch. Horelo za horizontom vrchov na zárubku Rudkovom a Grochalovom a v časti Pod Hrčavou na
zárubku Vyšľanovom. Pri prvom požiari sa príčinu jeho vzniku zistiť nepodarilo. Druhý vznikol kvôli predošlému nedokonale
uhasenému upaľovaniu zbytkov po ťažbe. Oba požiare sa podarilo uhasiť len s ťažkosťami a vynaložením veľkej námahy.
Touto cestou úprimne ďakujeme oznamovateľom požiarov, ktorí pomohli svojou pozornosťou a včas upozornili na zadymenie
lesa, a to konkrétne pánovi Alojzovi Švancárovi z Brehov ( 1.požiar) a pánovi Szkanderovi, starostovi Hrčavy ( 2. požiar).
Ďalej ďakujeme za organizačnú pomoc starostovi Čierneho p.
Ing. Gomolovi a prednostovi obecného úradu JUDr.
Potočárovi. Ďakujeme za obetavý zásah požiarnych zborov
z Frýdku – Místku, Jablunkova, Hrčavy i Čadce. Taktiež
ďakujeme i niektorým dobrovoľným hasičom z Čierneho
i samotným osemnástim obetavým občanom Zágrunia, ktorí
bez nároku na odmenu na svojich autách a vlastnými
možnosťami pomáhali dostať požiar pod kontrolu a do
neskorých nočných hodín dozorovali na požiarovisku.
Vyzývame všetkých občanov Čierneho, zvlášť vlastníkov
lesa, aby rešpektovali zákaz kladenia ohňa v lese, zákaz
upaľovania zvyškov po ťažbách, či zákaz samotného fajčenia
v lese počas suchých období. Upaľovanie haluzoviny sa dá
vykonávať na základe súhlasu hasičov po telefonickom
oznámení tejto činnosti na tel.č.: 4312323 alebo 4312322,
samozrejme len po daždivom počasí.
Po ukončení upaľovania musí byť zabezpečený dozor na pracovisku do doby úplného vychladnutia ohnísk. Riadením
a dozorovaním tak nebezpečnej práce, akou je upaľovanie zvyškov po ťažbách, musí byť poverený dostatočne skúsený
a zdatný človek.
Nedodržaním ohlasovacej povinnosti upaľovania dozorovacej a hliadkovacej činnosti po práci, či poškodením majetku
vznikom požiaru sa zúčastnení vystavujú nielen značnej finančnej sankcii, ale i povinnosti náhrady vzniknutej škody, ktorá
predstavuje pri lesných požiaroch značne vysoké čiastky.
Výbor Združenia vlastníkov súkromných lesov v Čiernom
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Nevďačný syn

J ozef pochádzal z troch detí. narodil sa ako najmladší. Dvaja starší bratia sa oženili a odsťahovali sa za manželkami mimo svoju obec. Žili síce skromne, no usporiadane. Svoju starú matku navštevovali len jedenkrát za
rok, obyčajne na Vianoce. Dožila sa 80 rokov, no so zdravím to bolo horšie. Opúchali jej nohy a veľmi ťažko
chodila. Najmladší syn Jožko pracoval v Třineckých železiarňach, a tak ťažko chorá matka už nevládala.
S problémami zašla raz za týždeň na nákup do obchodu, no sama cítila, že to už dlho nevydrží. Kolektív,
v ktorom Jožko robil už takmer druhý rok, zasiahla hospodárska kríza a pre zastavenie výroby všetkých prepustili. Jožko sa prihlásil na úrade práce, kde mu priznali podporu, no z tej almužny sa nedalo vyžiť. Začal piť
a vŕšiť sa na starej chorej matke. Vyžadoval od nej neustále peniaze a stravu. „Jožko môj, sama nemám, tých
pár korún nám dvom nevystačí. Najlepšie by bolo, keby si prestal fajčiť a piť a hľadal si nejakú prácu, aspoň na
brigádach ako iní“. „Čo ti šibe? Mám 24 rokov a keď nebudem riadne pracovať, nikto mi nedá dôchodok“, kričal na matku. „Ja už nemôžem, nemám sily a môžem ti pomôcť len tak, že si
zoberieš celý môj dôchodok, kým si nájdeš prácu“, ticho upokojovala Joža
a plakala. „Celý život som mala biedny, samá drina a hlad, nedá sa nič robiť“.
„Ty stará sviňa, mala si mať už našetrené, ako iné ženy“, zreval a udrel matku
päsťou do tváre. Ženička po údere padla na zem a z nosa a uši jej vytekala krv.
Jožo v zúrivosti odišiel do krčmy a vrátil sa opitý až o polnoci. Ležiacu zakrvavenú matku si na zemi nevšimol. Zobudil sa až ráno pred deviatou. Zranená
matka sa prebrala a horko-ťažko sa postavila na ubolené nohy. Umyla sa
a začala krutému synovi chystať raňajky. Čo jej večer urobil, si nepamätala.
Jožo vstal a keď videl skromné raňajky, nepovedal nič, mlčky zjedol nachystanú praženicu a bez slova odišiel hľadať si prácu. Matka zjedla len kúsok
chleba a napila sa vody. „Zájdem do lesa a nazbieram aspoň hríbov na večeru. Keď Jožko príde, bude večera“,
ticho šepkala a s pomocou palice kráčala k neďalekému lesu. Vedela, kde rastú, a tak nemusela dlho chodiť.
Bude asi dvanásť, keď začal zvoniť zvon na kostole. Ťažko sa dovliekla domov, sadla na drevo pred domom
a silno kašlala aj krv. Asi po hodine sa vliekla dovnútra k peci a začala variť hríbovú polievku. Silno ju bolela
hlava a keď sa polievka dovarila, ľahla si na posteľ a zaspala. Bol večer, keď sa jej syn vrátil a znova opitý.
Začal nadávať a žiadal večeru. Naliala mu polievku a nežne ho pohladkala po vlasoch, ako kedysi, keď bol
maličký. „Jedz, syn môj“, šepla ticho.
„To je večera, ty stará bosorka, zožer si to sama, ja chcem mäso a nie takú „prplaninu“, zrúkol na ňu a prevrátil
tanier na zem. „Ja už nemám peniaze, zajtra mám dôchodok“, odpovedala ticho. „Tak aspoň drž pysk“, zrúkol
znova a silno ju sotil do pŕs. Znova spadla a upadla do bezvedomia. Vylomili sa jej posledné 2 zuby. Asi za dve
hodiny sa prebrala, umyla, sadla si na stoličku, kde mala krížik a začala sa modliť ruženec, tíško plačúc. „Asi
som si to zaslúžila od Boha“, šepkala.
Jožko v tú noc neprišiel domov, spal u cigánov, kde mu riadne prehľadali vrecká a obrali o posledných pár korún. Domov sa vrátil až pred dvanástou a žiadal obed. Chorá matka vstala a položila pred neho salámu a chlieb.
„Mala som penziu“, podotkla a znova ho pohladkala po vlasoch. „To je už lepšie“, povedal a začal jesť. Potom
matka vytiahla fľašu vína. „Vypi si synček“, ponúkla mu. „Len ma prosím ťa nebi, môj život sa kráti, som
strašne slabá a už nevládzem“, šepkala a ticho plakala. „Nefňukaj, to ti nepomôže, čo mám ja hovoriť, som bez
práce, peňazí. To je horšie, ako tvoje fňukanie“, zahriakol ju. Zmĺkla. Synove urážky ju boleli najviac. „Daj mi
nejaké peniaze, keď zarobím, vrátim“. Bez slova vstala a dala Jožovi 200,-Sk. Ani nepoďakoval. Poobede sa
obliekol a šiel na pivo. Večer sa vrátil neskoro a veľmi opitý. „Máš tu ešte salámu“, zober si, vyzvala ho matka.
„Koľko máš ešte peňazí“, zrúkol. „Nič. všetko som ti dala“. „Ja viem, že máš, daj, lebo ich z teba vytlčiem“.
„Nemám, Jožko, nemám, a skutočne nemala nič“. Začal ju tĺcť hlava-nehlava, keď spadla na zem, tak ju kopal
až stíchla. Jožo dopil víno a šiel spať. Matka ležala na zemi celú noc. Našla ju až poštárka na druhý deň
a zavolala sanitku. Ešte žila, a tak ju odviezli do nemocnice. Keď ju tam zachránili a trocha sa zotavila, povedala všetko, čo prežívala. Lekár zavolal na políciu a Jožka vzali do väzby.
O mesiac žena vnútorným zraneniam podľahla. Chalúpka pod lesom osamela. „Dobre sa jej stalo“, hovorili
susedky na pohrebe.
JUDr. Pavol Slovák
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Pre snúbencov
Kedy je dobré uvažovať o oddialení sobáša?
Oddialenie sobáša sa považuje za dosť drastickú možnosť, preto mnohí o nej radšej ani neuvažujú. Jestvujú
však situácie, kedy oddialenie manželstva môže byť tou najlepšou a najrozumnejšou možnosťou z tých, ktoré
sú k dispozícii. Uvádzam tu niekoľko dôvodov, kedy by oddialenie manželstva mohlo pripadať do úvahy.
Keď jeden z vás je vo svojom jadre nešťastným človekom - a od toho druhého očakáva, že iba on ho môže urobiť šťastným.
Ak niektorý z vás príliš veľa pije, alebo býva často opitý.
Ak sú pre teba priatelia a rodina, práca alebo záľuby vyššou prioritou, ako tvoj partner.
Ak niektorý z vás užíva drogy.
Ak sa niektorý z vás cíti byť do manželstva nútený.
Ak niektorý z vás má vážne duševné ťažkosti a odmieta pomoc.
Ak niektorý z vás má vážne pochybnosti o vašom manželstve, avšak predsa do neho ide, lebo ste si to
sľúbili.
Ak sa niektorý z vás snaží ujsť zo svojho domova, kde sa necíti dobre, alebo z ťažkej životnej situácie.
Ak sa niektorý z vás chce zosobášiť kvôli peniazom alebo finančnej istote.
Ak niektorý z vás týmto vašim terajším vzťahom chce kompenzovať svoj predchádzajúci vzťah.
Ak sa niektorý z vás chce zosobášiť preto, aby tým niekomu čosi dokázal.
Ak niektorý z vás má pochybnosti ohľadom toho, či ten druhý je pre neho vhodným partnerom, avšak je
neochotný začať vzťah s niekým novým.
Ak niektorý z vás je presvedčený, že už nikdy nebude mať šancu k manželstvu, ak premrhá túto príležitosť.
Ak niektorý z vás vnútorne cíti, že v tom druhom dostal čosi menej, než po čom túžil.
Ak sa niektorý z vás sobáši preto, aby si tým, že by oddialil sobáš, alebo zrušil zasnúbenie, neznepriatelil
toho druhého alebo rodinu.
Jednoducho ak niektorý z vás je presvedčený, že jeden z vás, alebo obaja, nie ste ešte hotoví k vstupu
do manželstva.
Ak niektorý z vás odmieta zmenu a zaujíma postoj: WYSIWYG (What you see is what you get) 1.
Neber si niekoho preto, lebo ho chceš zachrániť (alebo mu pomôcť). Ak jeden druhého milujete, potom sa
snažte hľadať pomoc v svojom probléme ešte pred vstupom do manželstva. Vyhľadaj poradňu, psychológa,
alebo začni s terapiou. Keď ju dokončíš, až potom začnite plánovať svoju svadbu.
1

Fráza z počítačovej terminológie. Keď prišiel na trh systém Windows, umožňoval na obrazovke vidieť presne
to, čo človek dostal, keď si svoje dielo vytlačil. Fráza znamená doslova: “Čo vidíš je to, čo máš” (nič iné alebo
nič lepšie nemôžeš očakávať).
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Ak si tehotná, a chcete sa zosobášiť preto, lebo čakáte dieťa, pouvažuj, či by nebolo dobré odložiť sobáš až
do času, kedy vaše dieťa bude mať niekoľko mesiacov. Najlepší dar, ktorý môžete svoju dieťaťu dať, sú rodičia, ktorí opravdivo jeden druhého milujú a ktorí sa rozhodnú zosobášiť sa nie preto, lebo čakajú dieťa, ale
preto, lebo túžia byť navždy jeden s druhým.
Ak ste do dnešného dňa neboli schopní jeden s druhým dobre komunikovať - ak teraz odmietate jeden druhému vážne načúvať a čestne a úprimne hovoriť - potom postupom času sa komunikácia nestane ľahšou. Ba
práve naopak, stane sa ešte ťažšou. Možno by bolo dobré vyhľadať odborníkov na komunikáciu a osvojiť si
základné pravidlá pre praktizovanie komunikácie medzi ľuďmi.
Rozhodujete sa urobiť jeden z najdôležitejších krokov vo vašom živote - možno vôbec najdôležitejší. Rozhodujete sa urobiť celoživotný záväzok inému človeku - človeku, ktorý bude s tebou počas celého tvojho života až
po smrť.
A tak jedným dôvodom pre sobáš by malo byť to, že si našiel pre seba toho najúžasnejšieho človeka na svete.
Ste hlboko do seba zaľúbení a neviete si predstaviť život jeden bez druhého. Našli ste človeka, s ktorým sa
môžete navzájom zdieľať telesne, duševne a duchovne. Zdieľate spoločne taký názor na život, ktorý vás vedie
bližšie jedného k druhému a spoločne k Bohu. V živote nemôže byť nič lepšieho než toto. Choď teda za tým!
p. farár

ABC – Kruciáty lásky
1. Maj v úcte každého človeka, lebo v ňom žije Kristus. Buď vnímavý na každého – je to tvoj brat a sestra.
2. O každom zmýšľaj dobre – o nikom nezmýšľaj zle. Aj v najhoršom človekovi sa pokús nájsť niečo
dobré.
3.

O iných hovor vždy dobre – o blížnych nikdy nehovor zle. Naprav krivdu zapríčinenú slovom. Nebuď
príčinou konfliktov medzi ľuďmi.

4. S každým sa rozprávaj jazykom lásky. Nezvyšuj hlas. Nepreklínaj. Nerob problémy. Nespôsobuj plač.
Upokojuj a prejavuj dobrotu.
5. Odpúšťaj všetkým a všetko. Neprechovávaj v srdci hnev. Vždy prvý podaj ruku na zmierenie.
6. Rob vždy dobre blížnemu. Každému rob dobro tak, ako chceš, aby ho iní robili tebe. Nerozmýšľaj
o tom, čo má niekto urobiť pre teba, ale o tom, čo máš ty urobiť pre niekoho.
7. Aktívne spolupracuj v utrpení. Ochotne prispej potechou, radou, pomocou, srdcom.
8. Pracuj poctivo, lebo plody tvojej práce používajú iní, ako aj ty používaš plody ich práce.
9. Zapoj sa do života spoločnosti. Otvor sa pre chudobných a chorých. Deľ sa o hmotné i duchovné dobrá.
Usiluj sa vidieť núdznych okolo seba.
10. Modli sa za všetkých, dokonca aj za nepriateľov .
kardinál Štefan Wyszyński
(prevzaté z katolíckeho časopisu Milujte sa!, Dvanáste číslo)
Časopis si môžete objednať na adrese:
Metod Kováčik, Slnečná 6,
059 01 Spišská Belá
mail: metod@milujtesa.org
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ZŠ Čierne – Ústredie


Astronomická súťaž
23.4. 2009 sa v Žiline v Makovického dome uskutočnilo krajské kolo astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach“. Po prvýkrát sa do
okresných kôl zapojili všetky okresy Žilinského kraja. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1.-3.mieste, postúpili do krajského kola. Za
okres Čadca postúpil aj Martin Benko- žiak 7.triedy ZŠ - Ústredie. V silnej konkurencii síce nepostúpil do celoslovenského kola, ale
zato vzorne reprezentoval okres aj školu.
Mgr. Eva Gábrišová, ZŠ Ústredie

Veľkonočné tvorivé dielne
Pre šikovné ruky a tvorivého ducha našich žiakov a ich rodičov sme pripravili /učiteľky ZŠ Ústredie / veľkonočné tvorivé
dielne. Keďže to bola prvá akcia takého druhu, nevedeli sme, koľko ľudí príde. Len čo sme stihli rozložiť materiál, už sa
objavili prví priaznivci ručných prác. Pribúdali postupne, až sme zaplnili chodbu "novej" budovy. Pozvanie prijali aj učiteľky
z družobnej školy vo Vendryni.
Deti spolu s rodičmi vytvárali rôzne veľkonočné ozdoby. Tí najmenší si spravili papierovú ovečku ozdobenú pilinami z dreva, vyfúkané vajíčka premenili tiež na ovečky. Staršie deti zaujala servítková technika / decoupage /, ktorú využili pri tvorbe veľkonočných pozdravov a zdobení zvončekov. K Veľkej noci neodmysliteľne patrí zdobenie kraslíc. Existuje mnoho
spôsobov zdobenia- techniky staré, z jednoduchých materiálov, ale i techniky nové, všetky si však vyžadujú trpezlivosť a
čas. Návštevníci našich tvorivých dielní mali možnosť vyskúšať techniku starú- zdobenie kraslíc drôtom i techniku novútzv. nešitý patchwork. Šitý patchwork je dekoračná textilná technika, pri ktorej jednotlivé kúsky látok zošívame do požadovaného tvaru a vzoru. Pri nešitom patchworku jednotlivé kúsky látok, alebo častejšie stužiek, pripevňujeme na polystyrénový základ- vajíčko, zvonček, venček... . Táto technika vyzerá na prvý pohľad jednoducho, ale vyžaduje si istú dávku
trpezlivosti a fantázie / pri vytváraní farebných kombinácií /, presvedčili sa o tom všetci, ktorí ju vyskúšali. Prvé vajíčko
vytvorené touto technikou asi na výstavu nepôjde, ale mnohých určite "chytí za srdce" a budú sa v nešitom patchworku
zdokonaľovať. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť- preto tí, ktorí majú záujem naučiť sa nešitý patchwork, sú už teraz pozvaní na VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE /december 2009/, kde si touto technikou vytvoria vianočné ozdoby- zvončeky,
gule.
Ani dážď neodradil malých a veľkých od príjemne stráveného aprílového popoludnia. Z dielní všetci odchádzali s pocitom,
že zrealizovali svoje predstavy a s krásnymi ozdobami, ktorými si zútulnili svoj domov v čase veľkonočných sviatkov.
Zahnali sme nudu a dokázali, že veľkonočná dekorácia nemusí byť nevyhnutne z obchodu...
Tešíme sa nabudúce!
Mgr. Iveta Dejová, ZŠ Ústredie

Medzinárodná spolupráca
V rámci slovensko – poľskej spolupráce

pozvala v októbri 2008 Szkoła Podstawowa
nr  v oniakowe žiakov našej školy na po
znávací výlet po najkrajších miestach Trój
wsi Trójwies  stebna, oniaków, awor
zynka). Navštívili sme Trojmedzie, Ochodzitu
kopec 89 m), gymnázium v stebnej, Stre
disko ekologického vzdelávania, Múzeum
čipiek, Obrazovú galériu pána Ruckiego a
hatu awuloka starý domček odrážajúci
históriu regiónu. Súčasťou výletu bolo
i stretnutie našich žiakov s poľskými deťmi,
ktoré si pre nás pripravili folklórne pásmo.
V apríli 2009 poľskí kamaráti zavítali k nám.
Po prehliadke školy a kultúrnom programe,
v ktorom vystúpili žiaci . a ., pokračo
vali v poznávaní Slovenska návštevou hradu
Strečno a splavovaním Váhu na pltiach.
V rámci štvorročnej spolupráce sa tak naplnil
alší z bodov spolupráce spoznávanie oboch
krajín.



Poľské deti na hrade Strečno
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Medzinárodný deň detí
Idea vzniku Medzinárodného dňa detí siaha do roku 1925, keď sa vo švajčiarskej Ženeve konala Svetová konferencia pre
blaho detí (World Conference for the Well being of Children). Vtedy delegáti z 54 štátov
schválili deklaráciu, v ktorej sa zaoberali chudobou, detskou prácou, vzdelaním a ďalšími
otázkami týkajúcimi sa osudu detí na celom svete. Vlády vo viacerých krajinách ovplyvnené
programom konferencie zaviedli deň detí , aby im urobili radosť a zároveň poukázali na problémy, s ktorými sa deti na celom svete stretávajú. Nie je úplne jasné, prečo bol za sviatok detí
zvolený dátum 1.jún. Avšak patrí medzi obľúbené, v tento deň sa slávi MDD vo vyše 20 štátoch. MDD mával výsostné miesto najmä v komunistických krajinách , preto vznikla domnienka, že MDD bol „komunistickým nápadom“. Pritom Deň detí sa napríklad prvýkrát oslavoval v USA v San Franciscu v roku 1925.
Pri príležitosti MDD sa v slovenských mestách a obciach organizujú rôzne zábavné aj súťažné
programy pre deti. Ani obec Čierne nie je výnimkou- v spolupráci s komisiou pre kultúru,
šport, sociálne veci a ZŠ Čierne – Ústredie zorganizovali športový deň pre žiakov obcí Kysuckého triangla. Akcia sa konala na futbalovom ihrisku ŠK Čierne 5.júna. ( Pôvodný termín
1.jún bol pre nepriaznivé počasie zrušený). Dvesto detí súťažilo v piatich disciplínach- vo
futbale, vybíjanej, skoku vo vreci, hode kriketovou loptičkou, v behu na 60 metrov.
Výsledky:
Futbal
1.ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
2.ZŠ sv.Andreja Svorada a Benedikta Skalité
3.ZŠ Čierne – Ústredie

Dievčatá
1.Dominika Gavláková ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
2.Simona Prívarová
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
3.Zuzana Krišicová
ZŠ Svrčinovec

Vybíjaná
1.ZŠ Svrčinovec
2.ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
3.ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov

Beh na 60 m 1. – 4.ročník
Chlapci
1.Dalibor Majchrák
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
2.Šimon Mitrenga
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
3.Daniel Kupka
ZŠ Svrčinovec

Skok vo vreci
Chlapci
1.Ján Gerát
2.Dávid Greguš
3.Tomáš Najdek
Dievčatá
1.Kristína Lucáková
2.Klaudia Lucáková
3.Klaudia Čanecká

ZŠ sv.Andreja Svorada a Benedikta
Skalité
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
ZŠ sv.Andreja Svorada a Benedikta
Skalité
ZŠ sv.Andreja Svorada a Benedikta
Skalité
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec

Hod kriketovou loptičkou na cieľ
Chlapci
1.Šimon Gelačák
ZŠ Čierne – Ústredie
2.Radovan Vojčiniak
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
3.Jakub Purek
ZŠ Čierne – Ústredie

Dievčatá
1.Veronika Budošová
2.Gabriela Sloviaková
3.Kristína Matysová

ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
ZŠ Svrčinovec
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec

Beh na 60 m 5. – 9.ročník
Chlapci
1.Juraj Vasiľ
ZŠ sv.Andreja Svorada a Benedikta
Skalité
2.Milan Jurga
ZŠ Čierne – Ústredie
3.Lukáš Jurišta
ZŠ Svrčinovec
Dievčatá
1.Barbora Baroniaková ZŠ sv.Andreja Svorada a Benedikta
Skalité
2.Jana Gregušová
ZŠ s MŠ Skalité – Kudlov
3.Denisa Vojčiniaková ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec

Súťažiacich prišli pozdraviť a podporiť i zástupcovia obcí Kysuckého triangla- PaedDr.Andrea Šimurdová, Ing.Pavol Gomola,
JUDr.Jozef Potočár, Jozef Čarnecký a hostia- skauti z Čiech, Poľska a Slovenska. Celý športový deň moderovali poslankyňa
OZ Mgr.Dana Oravcová, Iveta Bobulová a Ing.Slávka Jurčíková. Deti boli odmenené medailami a diplomami, kolektívne
športy víťaznými pohármi. Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom i sponzorom podujatia (Třinecké železárny - Moravia
Steel, p.Milan Jurga a p.Jozef Kráľ).

Mgr. Iveta Dejová, ZŠ Ústredie
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Batérie na správnom mieste
Priznávam sa, že som si myslela, že už nebudem musieť písať na tému znečisťovania životného prostredia. Viac rokov som apelovala na žiakov našej základnej školy i občanov obce, aby chránili životné prostredie. Začali sme separovaným zberom na škole. Našli
sme vhodných odberateľov, ktorí materiálovo zhodnotili náš odpad, a tak z PET fliaš vznikla surovina, ktorá sa používa pri výrobe
odevov; z viacvrstvových obalov – tetrapakov sa vyrábajú dosky, ktoré majú využitie v stavebníctve; zo zberového papiera sa vyrábajú hygienické vreckovky a papier, obálky a lepenka.
Musím napísať, že boli chvíle, keď naša práca pripomínala mne a mojim malým ekológom donkichotský boj s veternými mlynmi.
Nepriala nám ani doba, dosahy globálnej finančnej a hospodárskej krízy zasiahli i zber druhotných surovín. Ale nevzdávame sa!
V spolupráci s mimovládnou organizáciou Strom života sme sa zapojili do environmentálneho projektu Batérie na správnom mieste. Cieľom projektu je vyzbierať a materiálovo zhodnotiť batérie, ktoré obsahujú jedovaté látky- olovo a kadmium, a tak zabrániť
úniku týchto jedov do pôdy, vody a odtiaľ do potravinového reťazca, čo vážne ohrozuje zdravie ľudí. V našom živote sa najčastejšie
dostaneme do kontaktu s malými alkalickými batériami, ktoré ľudovo nazývame „tužkové“. Žiaľ, väčšina obyvateľov monočlánky
odhadzuje do koša s komunálnym odpadom.
Ani päť rokov členstva v EÚ nás nenaučilo správať sa kultúrne, ohľaduplne so zmyslom pre poriadok. A preto sa od vstupu do EÚ
zavádzajú také opatrenia, ktoré sprísňujú kritéria na nakladanie so škodlivinami a odpadom.
Jedna z ciest, ako vyzberať síce malý, ale nebezpečný odpad, je zber v škole.
Zastaviť dôsledky globálnych ekologických problémov možno len vtedy, ak začneme riešiť ekologické problémy okolo seba. A o to sa
musíme pokúsiť všetci. Každý v rámci svojich možností vo svojom bydlisku, na pracovisku, v škole.
Máme šancu pridať sa.
B. Časnochová a žiaci ekologického krúžku

Máme miniarborétum
Stromy sú krásne, užitočné a nenahraditeľné. Stromom vďačíme za pitnú vodu, za produkciu kyslíka, za filtráciu vzduchu, za ochranu
pôdy. Týmito slovami nás oslovili Lesy SK š.p. odštepný závod Čadca a prizvali nás do projektu STROMY POZNANIA. Je to podujatie celoslovenskej akcie Lesnícke dni. Tak sme sa pridali k 1026 základným školám na Slovensku, ktoré založili miniarboréta. Vysadili sme pri škole tri lesné dreviny: lipu – symbol Slovanov, smrek pichľavý- ľudovo nazývaný strieborná jedľa a brezu.
Nech v budúcnosti slúžia našim žiakom ako názorný výchovný prostriedok pri výučbe a nech tvoria významný krajinotvorný prvok
okolia školy.
B. Časnochová a žiaci ekologického krúžku

Pasovanie prvákov za čitateľov
Na prvom stupni ZŠ sa žiak naučí čítať, písať, plynule čítať a rozumieť textu, ktorý prečítal. Moje pedagogické skúsenosti, výsledky
školských inšpekcií i celoslovenské testovanie žiakov ukázali, že naše slovenské školy u žiakov
rozvíjajú najmä technickú stránku čítania. To znamená, že veľa detí sa sústreďuje iba na techniku
čítania- plynulosť, rýchlosť a po prečítaní textu nedokážu odpovedať na otázky týkajúce sa obsahu
prečítaného.
Za gramotného sa považuje síce ten, kto vie čítať a písať, ale samostatná zručnosť čítať a písať pre
život nestačí.
Bolo by potrebné zvlášť v tomto období, keď vstúpil do platnosti nový školský zákon a tvoria sa
štátne a školské vzdelávacie programy, prispôsobiť školský vzdelávací program individuálnym
potrebám a nárokom žiakov, ktoré podnecujú ich záujem o čítanie.
A tak sme sa rozhodli využiť našu obecnú knižnicu, jej bohatý knižný fond na podnietenie záujmu
našich prvákov o čítanie, na posilnenie ich motivácie a hlavne pokračovať v nej. Po zvládnutí
a zdokonalení sa v technike čítania sme našich prvákov pasovali za čitateľov obecnej knižnice. Už im nič nebráni, aby túto zručnosť
uplatňovali a aby sa prostredníctvom čítania ďalej vzdelávali. Ukázali sme im cestu, ako vypestovať záľubu čítať a aktívne sa zaujímať
o čítanie. Ale dôležité je aj rodinné prostredie. Je potrebné, aby v rodinách prebiehala kultúrna komunikácia rodičov s deťmi, aby deti
vlastnili kultúrny majetok- knihy. Z toho vyplýva, že vypestovať a ďalej rozvíjať záujem o čítanie je úlohou nielen školy, ale aj rodiny.
B. Časnochová, ZŠ Ústredie

Účasť na autistickom seminári
Dňa 25. apríla 2009 sa v priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline - Bánovej uskutočnil odborný seminár na tému –
Problémové správanie detí s autizmom. Seminár viedla PaedDr. Andrea Šedibová z Autistického centra ANDREAS - Bratislava, ktorá
na Slovensku patrí k najväčším odborníkom v problematike autizmu. Seminár sa uskutočnil v spolupráci s občianskym združením
SPOSA – Žilinský región, ktoré združuje rodičov autistických detí, mládeže a dospelých a poskytuje im morálnu, odbornú,
poradenskú a materiálnu pomoc.
Základná škola Čierne – Ústredie poskytuje vzdelávanie žiakovi s autizmom Jakubovi Ondruškovi. Pani učiteľka Ing. Slávka
Jurčíková pracuje s Kubkom už štvrtý rok. Vzdelávanie prebieha v domácom prostredí s výdatnou pomocou Kubkovej mamičky
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Ľubomíry Ondruškovej. Správanie každého autistu sa prejavuje mnohými problémami v rôznych oblastiach, a preto mamička i pani
učiteľka neváhali a na seminári sa obidve zúčastnili. Stretlo sa tu viacero rodičov, učiteliek, vychovávateliek, ktoré sa tu prišli poradiť
i povymieňať si skúsenosti. Správanie autistických detí mali rodičia zachytené na videonahrávkach, ktoré prezentovali a jednotlivé
situácie správania svojich detí mohli pozorovať a porovnávať. My sme nášho Kubka nahrali ako jediní vo vyučovacom procese.
PaedDr. Šedibová si Kubka pamätala ako dieťa a veľmi ocenila pokroky, ktoré dosiahol.
Práca s týmito deťmi je jedinečná, majú svoj svet, do ktorého sa my snažíme preniknúť, aby sme pomohli im preniknúť do toho
nášho. Ich svet je pre nás zatiaľ v mnohom tajomný, jedno však vieme – je čistý, úprimný, bez klamstiev, pretvárky, zákerností a je v
ňom veľa lásky – a preto sa aj my máme od nich čomu učiť.
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne - Ústredie

Medzinárodný šachový turnaj v Čiernom
16. mája 2009 sa v Čiernom uskutočnil už piaty ročník medzinárodného šachového turnaja. Usporiadateľom bol Obecný úrad Čierne. Na tomto turnaji sa už tradične stretávajú šachisti z troch krajín – Slovenska, Čiech a Poľska. Ani tento rok tomu nebolo inak, na
turnaji sa zúčastnilo rekordných 94 hráčov. Šachisti sa zaujímali nielen o túto krásnu kráľovskú hru, ale taktiež aj o obec Čierne a jej
okolie.
Na turnaj si pravidelne prídu zahrať aj mladí šachisti zo šachového krúžku zo ZŠ Čierne – Ústredie. Svoje šachové schopnosti si vyskúšali Jožko Straka, René Štefánik, Martin Prívara, Dominik
Trúchly, Jozef Polák, Jozef Findura, Erik Jaššo, Marek Mlích a Ján Haladej. Mimoriadne skvelý
výkon podal Jožko Straka, ktorý vyhral kategóriu chlapcov do 16 rokov a v celkovom poradí
obsadil vynikajúce 2. miesto. Krátko po tomto turnaji Jožko putoval do českej Orlovej, kde svoju
vynikajúcu formu potvrdil a len o pol boda mu ušla norma medzinárodného majstra ( k udeleniu
titulu medzinárodného majstra potrebuje tri normy). Jožko tento kvalitne obsadený turnaj dlho
viedol, napokon skončil na 5. mieste z približne 100 hráčov.
Pochváliť treba aj ďalších čierňanských šachistov – Reného Štefánika (9.A), Dominika Trúchleho (5.A), ktorí uhrali po 4 body , ale i ostatných, ktorí bojovali a zbierali svoje cenné skúsenosti
medzi dospelými.
O pekné poháre pre víťazov a vecné ceny pre všetkých sa postarali sponzori turnaja Obecný úrad
Čierne a Severoslovenské montáže Čierne.
My, ktorí sme sa na šachovom turnaji zúčastnili, sa už teraz tešíme na ďalší ročník.
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne - Ústredie

Návšteva Oravy
Blíži sa koniec školského roku, a to je čas spojený so školskými výletmi. Žiaci 5.B a 3.A zo ZŠ Čierne - Ústredie už ten
tohtoročný absolvovali. Spolu so svojimi triednymi učiteľkami Ing. Slávkou Jurčíkovou, Mgr. Annou Sulkovou a asistentkou
učiteľa Tatianou Strýčkovou sa rozhodli navštíviť susednú Oravu. A veru sme neoľutovali. Navštívili sme Oravský hrad
s prírodovednou expozíciou a deti ho mohli porovnať s vlani navštíveným Bojnickým zámkom. Snáď najväčším zážitkom bola
plavba loďou po Oravskej priehrade popri Vtáčom ostrove a návšteva Slanického ostrova umenia, kde sú lokalizované stále
expozície tradičného ľudového umenia zo zbierok Oravskej galérie. Na tomto ostrove sme navštívili barokový kostol
s kalváriou. Počasie nám vyšlo, máme veľa pekných zážitkov a už teraz sa tešíme na budúcoročný výlet.
Ing. Slávka Jurčíková, tr. učiteľka 5.B ZŠ Čierne - Ústredie

ZŠ a MŠ Čierne – Vyšný koniec
Cesta za poznaním
Deviataci a niektorí žiaci z ôsmych a siedmych ročníkov zo ZŠ Čierne Vyšný koniec vyrazili za poznaním. Chceli na vlastné oči vidieť koncentračný tábor Osvienčim - miesto spomienky na dejinnú tragédiu
páchanú na nevinných ľuďoch počas II. svetovej vojny.
Koncentračný tábor Osvienčim I (po nemecky Auschwitz) bol založený
v r. 1940 v areáli bývalých kasární. Bolo tu zmarených asi 1,5 milióna
ľudských životov, prevažne Židov, ale i politických väzňov, vojnových
zajatcov a Rómov.
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Hlavné expozície sa nachádzajú vo vedľa stojacích barakoch č. 4 – 7. Dozvedeli sme sa tam o funkciách tábora,
živote väzňov, ich životných podmienkach.
Najviac nás zaujal blok č. 5 pod názvom Evidencia zločinu
proti ľudskosti. Na dvoch poschodiach sú v jednotlivých
miestnostiach za sklom uložené osobné veci väzňov (misky, hrebene, zubné kefky, okuliare, detské oblečenie, protézy, vlasy, topánky, kufre).
Na záver sme vstúpili do plynovej komory a zblízka si
obzreli kremačnú pec.

So zmiešanými pocitmi sme opustili túto časť múzea
a autobusom sme sa presunuli o 3 km ďalej do „tábora
smrti“ Auschwitz II Birkenau (Brzezinka), ktorý nacisti
zriadili v r. 1941 so zámerom vyhladiť všetkých Židov
v Európe.
Bol to najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu. Pôvodne ho tvorilo tristo príšerných barakov a štyri
krematóriá. Dodnes sa zachovalo 45 murovaných a 22
drevených barakov.
Dnes sú objekty koncentračného tábora Auschwitz I a II
pamätníkom pripomínajúcim celému svetu zvrátenosť nacistického režimu a utrpenie miliónov nacistami prenasledovaných ľudí celej Európy.

A tak plní dojmov odchádzame z tohto pochmúrneho miesta a veríme, že pohľad našich žiakov na utrpenie, neľudské zaobchádzanie človeka s človekom a na násilie v akejkoľvek
forme a podobe im bude výstrahou a signálom v budúcnosti, že práve oni budú tí, ktorí odmietnu násilie a postavia sa na
stranu humanity.
Mgr. Renáta Mikulová, Mgr. Eva Strýčková

Družobný zápas
Zaujímavým podujatím ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec sa stalo družobné stretnutie so ZŠ Istebna, ktoré sa uskutočnilo 27.5.2009.
Na športovej akcii sa zúčastnili žiaci a žiačky 3.-6. ročníka oboch základných škôl.
Súťažiaci sa zapojili do troch disciplín: futbal, vybíjaná a šach. Pre nepriaznivé počasie sa futbal
odohral v telocvični. Zápolili medzi sebou chlapci tretích a štvrtých ročníkov. Zápasy skončili nasledovne: 1.miesto vybojovali žiaci 4. ročníka ZŠ Čierne - Vyšný koniec, 2. miesto patrilo našim
tretiakom, na 3. mieste sa umiestnili tretiaci zo ZŠ Istebna.
Športové stretnutie vo vybíjanej vyzeralo s príchodom silného poľského tímu pre naše dievčatá
nepriaznivo. Víťazstvo si však vybojovali prekvapivo rýchlo.
Ceny pre víťazov v spomínaných športoch získali prevažne žiaci našej školy. V šachu ale dominovali žiaci z Istebnej, ktorí si odniesli odmeny za prvé tri miesta.
Dopoludňajšia akcia bola ukončená výborným obedom v školskej jedálni pre všetkých zúčastnených. Za organizáciu a plynulý priebeh družobnej akcie ďakujeme pánovi riaditeľovi Mgr. Ladislavovi Knapovi. Do budúcnosti sa tešíme na ďalšie stretnutia a vynikajúcu atmosféru, ktorú je možné
vytvoriť medzi deťmi rôznych krajín.
Mgr. Ivana Franeková
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Ako deti z MŠ Čierne - Ústredie poznávajú prírodu prostredníctvom environmentálneho
krúžku

Príroda poskytuje deťom veľkú príležitosť ku konkrétnemu zmyslovému
poznaniu. Prostredníctvom nej deti dostávajú dostatok podnetov k zoznámeniu sa so živou i neživou prírodou. Snažíme sa v nich prebúdzať elementárne
cítenie a ochranárske postoje, ktoré je potrebné spájať hlavne so zážitkami,
radosťou, túžbou po dobrodružstve a zvedavosťou detí. To sa nám aj darí
vďaka malým i väčším projektom, ktoré uskutočňujeme počas celého roka.
Napríklad: čistenie lesnej studničky a jej okolia pri príležitosti Dňa zeme,
poznávacie vychádzky do prírody, kŕmenie lesnej zveri, výsadba drevín a
rastlín, účasť na separovanom zbere, výtvarné stvárnenie zážitkov z prírody... .
Základy environmentálnej kultúry osobnosti dieťaťa sa snažíme formovať
prostredníctvom besied s predstaviteľmi obce, lesnej správy, poľovníckeho
združenia, učiteľmi a žiakmi ZŠ.
Verím, že deti naďalej budú s radosťou navštevovať environmentálny krúžok, ktorý im umožní získať skúsenosti a nové poznatky vlastným pričinením.

Dolinajcová Anna

Jún – mesiac lesov.
Pri tejto príležitosti navštívil 5. júna 2009 MŠ Čierne - Ústredie lesný inžinier p. Jozef Kráľ. Sme mu vďační, že pri svojej pracovnej
zaneprázdnenosti si našiel čas a prišiel deťom porozprávať o svojej práci, ktorá spočíva v starostlivosti o naše lesy, či o zvieratkách
žijúcich v nich.
Dana Kopečná


Školský rok 2008/2009 na našej MŠ
Na našej Materskej škole Čierne – Vyšný koniec bolo k 1. 9. 2008 zapísaných 67 detí, z toho 4 dvojročné, tri deti sa prijali
v priebehu školského roka a tri deti boli s odloženou školskou dochádzkou. Vytvorili sme 3 triedy s celodennou prevádzkou:
malá, zmiešaná a veľká. Už piaty rok sa venujeme integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tento rok
navštevovalo našu MŠ jedno takéto dieťa. V MŠ pracuje s odbornou kvalifikáciou 6 učiteliek a jedna asistentka učiteľa.
Od septembra 2008 sme na našej MŠ začali pracovať podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu ISCDE 0, ktorý vymedzuje všeobecné ciele materských škôl, kľúčové kompetencie rozvoja osobnosti detí a rámcový obsah vzdelávania
v materských školách. Štátny vzdelávací program je prvým stupňom dvojúrovňového modelu, je najvyšším platným kurikulárnym dokumentom a má nadväznosť s 1. stupňom základnej školy. Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť
optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na
život v spoločnosti. Východiskom programu je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny
a kolektívu. Program má názov Dieťa a svet. Tvoria ho 4 tematické okruhy: Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Každý z nich je
zameraný na rozvíjanie všetkých stránok osobnosti dieťaťa. Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú, plnia sa integrovane v nepretržitom pedagogickom procese. Pedagogický prístup v MŠ sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske
a dôvere k dieťaťu. Počas celého roka sme sa snažili plánovať špecifické ciele, obsahové štandardy a kompetencie podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, aby sme dodržali všeobecné zásady plánovania.
V priebehu celého školského roka sa rodičia spolu s deťmi zapájali do separovaného zberu – viacvrstvové obaly, papier. Získané financie sme použili na nákup pomôcok a výtvarného materiálu pre deti. Úprimne ďakujeme za aktivitu deťom aj rodičom. Na jeseň sme zakúpili a umiestnili do školskej záhrady detský kolotoč. Na zakúpenie kolotoča sme využili financie získané od rodičov a zamestnancov MŠ z darovanej 2% dane. Na besiedku s Mikulášom pani učiteľky pripravili s deťmi hodnotný program pre rodičov a rodinných príslušníkov. Počas celého školského roka sme sa zapájali do výtvarných súťaží, ktoré
v rámci obce organizovala p. Bobulová. Najkrajšie práce detí boli odmenené vecnými cenami. Vo februári sme navštívili bábkové predstavenie Ako išlo vajce na vandrovku, ktoré bolo v MŠ Čierne – Ústredie a v ZŠ Čierne – Vyšný koniec sme boli na
vystúpení cirkusu. Z oboch prestavení mali deti veľký zážitok. Radosť, nadšenie a veselosť bola u detí aj v čase fašiangov, keď
sme zorganizovali maškarný ples s diskotékou a občerstvením. V krásnych maskách mali deti promenádu aj po ZŠ a ukázali sa
aj našim kuchárkam v ŠJ. V máji nás navštívila p. učiteľka z Turčianskych Teplíc s bábkovým divadlom Veterný kráľ, ktoré
detí zaujalo a potešilo. V poslednom mesiaci jún nás čaká najväčšia akcia - Deň detí. Pozostáva zo športového súťaženia, športových aktivít a opekania klobások, na čo sa deti najviac tešia. Tieto mimoriadne akcie sme organizovali pre potešenie a radosť
našich detí.
Anna Gazdaricová, zástupca pre MŠ a kolektív učiteliek MŠ Čierne – Vyšný koniec

str.20

ČAS

kultúra a šport

Kultúrno – spoločenské a športové podujatia v uplynulom období:
29. marec - mládež z farského spoločenstva zo Skalitého vystúpila v sále Kultúrneho domu v Čiernom s hrou Krížová
cesta. Divadelné predstavenie si prišlo pozrieť takmer 100 spoluobčanov.
apríl – máj - výtvarná súťaž pre deti MŠ a ZŠ na
tému – „Ja a moje najobľúbenejšie zvieratko“
1. máj - VI. ročník stavania mája na Trojmedzí –
medzinárodné
stretnutie
občanov
a predstaviteľov samospráv obcí Čierne, Hrčava
a Gmina Istebna. V kultúrnom programe vystúpil
FS Ozvena a FS z PL.
7. máj - celookresné oslavy Dňa víťazstva nad
fašizmom pri Pamätníku padlých v Čiernom.
V kultúrnom programe vystúpili deti zo ZŠ Čierne Ústredie, čestnú stráž pri Pamätníku padlých
držali vojaci zo Žiliny a miestne mažoretky TINA. Na oslavách sa zúčastnili i vzácni hostia
z Čadce, PL, CZ , susedných obcí Skalité
a Svrčinovec.
10. máj - Deň matiek – celoobecná oslava Dňa
matiek – vystúpenie skupiny SENZUS
15. máj - stretnutie darcov krvi v Čiernom. V
piatok 15. mája 2009 si svojich viacnásobných
darcov krvi uctila obec Čierne, ktorá pre týchto
vzácnych ľudí v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža v Čiernom
pripravila malé posedenie. Nechýbali ani príhovory starostu obce Čierne Ing. Pavla Gomolu,
hostí - MUDr. Jozefa Grochala (predsedu
Územného spolku SČK v Čadci, člena Najvyššej
rady SČK) a Jána Činčalu (riaditeľa Územného
spolku SČK), predsedníčky Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža v Čiernom pani
Agnesy Pohančeníkovej. V kultúrnom programe
vystúpili deti z MŠ Čierne – Ústredie pod vedením svojej pani učiteľky Danky Kopečnej a deti
z folklórneho krúžku pri ZŠ Čierne – Ústredie
pod vedením Mgr. Anny Pagáčovej. Stretnutie
verbálne sprevádzal Ján Ďurica. Príjemnú atmosféru podujatia svojou hrou na hudobné nástroje
a spevom ešte spestrili Štefan Belko (husle), Juraj Kulla (basa) a Pavol Gomola (viola) z FS Kysučan.
16. máj - V. ročník medzinárodného šachového turnaja v Čiernom
Máj – júl - TES Čierne – kul. stredisko Čierne pripravilo pre deti výtvarnú súťaž na tému „ Ja a moje najobľúbenejšie
zvieratko“, do ktorej sa zapojilo 60 detí zo základných a materských škôl v Čiernom. Vecné odmeny získali deti z MŠ
Čierne – Ústredie: Lukáško Lajčiak, Deniska Cyprichová, Simonka Jurištová, Adrianka Rudinská, Matúško Kubalík,
Mariánko Capek, Branko Gomola a kolektívna práca 3- 4 ročných detí. Z MŠ Čierne – Vyšný koniec vecné odmeny získali: Martinko Strýček, Miško Zakucia, Patrik Cyprich, Pavlínka Čanecká a Samuel Kopásek. Z ročníkov 1. - 4.: Viktória
Mravcová, Alžbetka Čamborová, Monika Paštrnáková, Alžbetka Bobulová a Ivanko Cyprich. Z ročníkov 5.-9.: Eliška
Strýčková, Ivanka Mikulová a Gabika Gomolová. Všetkým deťom ďakujeme za ich krásne dielka , oceneným srdečne
blahoželáme a vás všetkých pozývame na výstavku do Obecnej knižnice, ktorá potrvá do konca júla 2009.
5. jún - Deň detí Kysuckého triangla (obcí Čierne, Svrčinovec, Skalité). Športové zápolenie detí zo zákl. škôl v atletike
/beh na 60 m/, vybíjanej, futbale, hode kriketovou loptičkou na cieľ, v skoku vo vreciach opäť organizovala Obec Čierne
a ZŠ Čierne- Ústredie. Podujatie sponzorovali Třinecké železiarne.
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Divadelné predstavenie pre deti
V nedeľu 21. júna 2009 v sále Kultúrneho domu v Čiernom
odohral DDS Kolovrátok zo Skalitého divadelné predstavenie „O kohútikovi z kostolnej veže“. V tejto modernej rozprávke účinkovalo 22 detských hercov vo veku od 7 do 14
rokov. Obdivuhodné je to, že deti si sami vymysleli úplne
všetko – príbeh, kulisy, kostýmy, texty,...
Diváci mali možnosť vidieť naozaj pekné predstavenie
o tom, ako a prečo sa dostal kohútik na vežu kostola a spolu
s ním prežiť jeho strastiplnú cestu za svojím snom. Ako v
každej rozprávke, aj tu bojovalo dobro so zlom, pýcha a sebectvo boli potrestané a nakoniec zvíťazilo dobro a priateľstvo. Týmto predstavením zožal DDS Kolovrátok veľký
úspech na celoslovenskej súťažnej prehliadke detských divadelných súborov vlani v Topoľčanoch, na ktorej získal 2.
miesto.
Scenár a réžia: Mgr Janka Kubánková.

Pripravujeme:
V čase letných prázdnin od 2.7. - 11.7. 2009 sa 15 detí zo ZŠ v Čiernom (samozrejme za zásluhy, ako napr. dobrý prospech, účasť na športových či vedomostných olympiádach, v zberoch , v reprezentácií v rôznych súťažiach,...) zúčastní

V. ročníka Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí v Poľskej republike
v Istebnej.
Deti čaká bohatý program, rôzne športové súťaže, výlety (aj do Krakowa, Wieliczky, Bacówky, Ochodzity,...), nové kamarátstva a hlavne veľa zábavy a pohoda žiadna nuda
5.júl - Po prvýkrát sa budú konať hody v Čiernom na Vyšnom konci. Začína sa slávnostnou svätou omšou v Kostole sv.
Petra a Pavla o 10.00 hodine. Okrem stánkového predaja a rôznych atrakcií si budete môcť pozrieť pred kostolom o
11.30 hodine kultúrne vystúpenie country skupiny NIAGARA z Kysuckého Nového Mesta a vystúpenie domácej
folklórnej skupiny OZVENA .
Všetkých srdečne pozývame!
august - Čierňanské hody v Ústredí spojené so stánkovým predajom, hodovými atrakciami, vystúpením ľudových
súborov a večernou veselicou pri TU Magistrál.
O všetkých podujatiach budete včas informovaní z obecných vitrín alebo na našej webovej stránke www.obeccierne.sk
Zmena programu vyhradená!
Iveta Bobulová

Obecná knižnica v Čiernom - uskutočnené podujatia marec – jún 2009
Marec – apríl - Marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti knižnica pripravila pre deti ročníkov 1. – 4. a 5. – 9. doplňovačky s tajničkou. Tajnička na prvom stupni ukrývala meno slovenského básnika , prozaika a autora mnohých vtipných
riekaniek, hádaniek a hlavolamov Jozefa Pavloviča. Šťastnými výhercami sa stali: Kristínka Stehlíková 3.A, Simonka
Stehlíková 1.B a Adelka Becková 2.A ZŠ Čierne – Ústredie. Pre deti druhého stupňa tajnička ukrývala osobnosť slov.
národného hnutia 19. storočia Ľudovíta Štúra. Šťastie sa usmialo na Lenku Urbánkovú 8.roč. –Ústr., Jakuba Janečka 8.
roč. – VK a Adama Švábika 6. roč. – Ústr. Do súťaže sa zapojilo z oboch škôl 30 detí.
1.apríl - v stredu 1. apríla 2009 sa pre žiakov 6. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie uskutočnila pri príležitosti konania DNÍ
DETSKEJ KNIHY beseda s Petrom Karpinským (venuje sa písaniu umeleckej literatúry a odborných prác, píše recenzie, je vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry Prešovskej univerzity, autor a režisér divadelných predstavení
a rozhlasových hier – napr. Med z ľadových kvetov, Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, Koruna času a modrá koza,
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rozprávky Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, poviedok Keď pôjdem cez údolie a Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov).
Vyučujúci: Anna Pagáčová, počet detí: 27. Besedu viedla Iveta Bobulová
8. apríl - exkurzia detí z MŠ Čierne – Ústredie. Deti sa oboznámili s priestorom knižnice, vypočuli si príbeh o tom, ako
knihy vznikajú, boli poučené, ako sa dostanú k čitateľovi, ako sa majú správať v knižnici, vysvetlili sme im rozdiel medzi
knižnicou a kníhkupectvom, a to, na čo knižnice slúžia. Deti si vyrobili aj záložky do kníh, pozreli si krátku rozprávku a
Pamätnú izbu. Nakoniec si zasúťažili a za správne odpovede získali sladkú odmenu. Vyučujúci: p. Kopečná, p. Teplanová, počet detí: 27
16. apríl - slávnostné pasovanie prvých ročníkov ZŠ Čierne-Ústredie do vzorného cechu čitateľov knižnice. Bolo pasovaných 27 nových čitateľov kráľom Gregorom, deti dostali čitateľské preukazy, sladké prekvapenie a mnohí z nich si po
prvýkrát vypožičali knihy. Deti pre kráľa , dvorné dámy a vzácnych hostí pripravili kultúrny program. Na tomto podujatí
sa zúčastnili aj rodičia.
Poďakovanie za ochotu patrí: Kristiánovi Špilákovi, Márii Matysovej a Silvii Řehákovej.
17. apríl - návšteva detí z 5. B triedy ZŠ Čierne – Ústredie. Prezretie knižnice, Pamätnej izby , premietnutie náučného
filmu Bol raz jeden život. Vyučujúca: Slávka Jurčíková, počet detí: 8
20. apríl - exkurzia žiakov 1. ročníkov ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Rozprávanie o vzniku knihy a jej ceste k čitateľom, vysvetlenie rozdielu medzi kníhkupectvom a knižnicou, vysvetlenie usporiadania kníh v knižnici, poučenie, ako sa
správať ku knihám, zábavno – súťažný kvíz, prezretie knižnice, Pamätnej izby, premietnutie rozprávky. Za správne odpovede v zábavno-súťažnom kvíze boli deti odmenené sladkou odmenou. Vyučujúci: Mgr Dana Oravcová, Ivana Jurgová,
Jana Baculová, Petronela Šimčisková. Počet detí: 29 + 4 rodičia. Besedu viedla Iveta Bobulová
5. máj - beseda s protidrogovou tematikou s kpt. JUDr. Jankou Durajovou pre žiakov 7. a 8. ročníkov ZŠ Čierne – Ústr.
Počet detí 7. roč.: 28 , vyučujúci: p. Gábrišová
Počet detí 8. roč.: 27 , vyučujúci: p. Valentová
Do konca júla 2009 si v priestoroch Obecnej knižnice v Čiernom môžete pozrieť výstavku výtvarných prác detí z MŠ a
ZŠ na tému: „ Ja a moje najobľúbenejšie zvieratko“.

Pripravujeme:
18. júla 2009 - besedu s treťou najčítanejšou autorkou Českej republiky p. Irenou Fuchsovou (Když se žena topí, Když
se žena rozvede, Když je muž moc hodný, Když chce žena zhubnout, Když chci zabít manžela, Když se žena naštve,... je
autorkou 23 kníh). Narodila sa v Kolíně, pracuje ako spisovateľka a nápoveda v Činoherním klubu v Prahe.
Všetko o pani Fuchsovej si môžete zistiť na: www.kdyz.cz.
V Obecnej knižnici v Čiernom máte možnosť s ňou pobesedovať v sobotu 18. júla 2009 o 16. 00 hodine. Tešíme sa.
Všetkých srdečne pozývame.
Iveta Bobulová


Nadšení volejbalisti – amatéri , ktorí hrávajú pravidelne každý utorok
volejbal v telocvični ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, sa 1. mája 2009 zú
častnili 1.ročníka
medzinárodného turnaja amatérskych volejbalistov
v Havířove v telocvični gymnázia. Na turnaji sa zúčastnili 4 družstvá : Ba
ník, Timuř, Čierne, Amatéři. Iniciátormi a organizátormi tohto turnaja boli:
Magdaléna Guznarová, Jaroslav Kolář, Miroslav Slíž, Adam Janešík a Ján
Plichtík.
Turnaj bol zahájený o 9.00 hod. a bol vedený v duchu priateľstva a me
dzinárodného porozumenia. Tabuľka turnaja: 1. Baník,
2. Amatéři,
3.Timuř, 4. Čierne. Putovný pohár získali teda domáci volejbalisti.


ČAS

str. 23

spoločenská rubrika

Za obdobie marec 2009 - jún 2009

Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

Jozef G om ola – M iroslava Jurčáková,

Lucia Trem bošová, D enisa Strýčková, M atúš

František Čepec – Z uzana Barčáková,

Lalík, V anesa K ubicová, A lex Slivka, M atej
H ovořák, Tom áš K ubalík,

Ján Beleš – M agdaléna V yšlanová,
A dam K adela,
Jaroslav Povala – M gr. Renáta Priečková
Sofia D anašová,
N atália Jašurková

Navždy nás opustili...
Pavol Kepus, Ján Polčák, Anna Fonšová, Rudolf Grochal, Pavol Jurga,
František Kubalík, Juraj Malik, František Balamucký, Imrich Kulla,
Anton Padyšák

Kto sme ?
-

Pokoj v éteri
Slovenská kresťanská rozhlasová stanica
Signál Rádia Lumen sa prvýkrát objavil
v éteri 7.apríla 1993
Išlo o Rádio Mária, ktoré v decembri
1994 prijalo súčasný názov „LUMEN“,
čiže „Svetlo“

Od mája 2006 vysiela nová televízia pre celú rodinu
TV NOE
slovenské
programy
pripravuje
TV
LUX
v spolupráci s LUX communication
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ČAS

informačný kaleidoskop

Recepty od pani Strakovej
Milí čitatelia, Žilinský samosprávny kraj vyhlásil súťaž s názvom „Gastrocesta regiónmi Žilinského kraja“. Chcú zozbierať a vydať
špeciálnu kuchársku knihu Žilinského kraja obľúbených a typických jedál regiónov Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec.
Overené recepty starých mám, ktoré vedeli pripraviť z mála ingrediencií chutné a sýte jedlá, by nemali upadnúť do zabudnutia.
Vedenie Domova dôchodcov Žiarec ma požiadalo, aby som sa zapojila do súťaže a napísala dva recepty kysuckých jedál našich
starých mám. Súhlasila som a napísala. Je to už odoslané. S týmito receptami sa chcem podeliť aj s čitateľmi Čierňanského občasníka
„ČAS“. Sú to tradičné recepty Kysuckého regiónu. Ide o recepty, ktoré sa v minulosti veľmi často varili a piekli, ale mladí ľudia o nich
veľa nevedia. Po vyskúšaní možno tieto recepty zaradíte do svojho menu. Avšak, ak si na jar zasadíte kvaky. Je to kvačková polievka
so solenou bravčovinou a kysucká špecialita – pečené plnené bachorka. Črievka dostať kúpiť. Recepty som podrobne rozpísala.
Prosím, vyskúšajte.
Počas týždňa som dostala list v tomto znení: „Drahá pani Straková, veľmi nás potešilo, že ste si našli čas a poslali nám zaujímavé
kysucké špeciality a napísali veľa krásnych príhod zo svojho života. Obzvlášť nás teší, že ste napísali ako prvá. No, musíme priznať,
že aj v tak krásnom, pokročilom veku, píšete nádherným písmom. Držíme Vám palce v súťaži a veríme, že sa možno aj osobne
stretneme. Ešte raz srdečne pozdravujeme, prajeme veľa zdravia a radosti“. Potešilo ma to. Receptov starých jedál mám plnú hlavu.
V mojej mysli zvíťazila práve táto „kvačková“ polievka s dlhodobou tradíciou. Je to veľmi dobré, chutné a zdravé kysucké jedlo.
Preto vám chcem tento recept napísať, lebo táto mäsovo-kvačková polievočka pomáha ľuďom v boji proti cukrovke. Nebolo domu,
kde by ľudia nemali zasadené kvaky. Sadili žlté kvaky, aj biele. Na polievku používali viac žlté kvaky ako biele, ale podľa mňa oboje
boli dobré. Jedli sa aj surové tak, ako aj kaleráby, ale chuťovo boli veľmi odlišné. Práve teraz, keď to píšem, t.j. 29.5.2009, vysiela
Markíza správy o tom, aké obrovské množstvo ľudí je chorých na cukrovku. Stále viac a viac ich pribúda. Zamýšľam sa nad tým
a trápi ma to, prečo ľudia málo pestujú kvaky. Prečo ich nedostať na tržniciach tak, ako kaleráby. Prečo sa nikde nepropaguje, že
kvaky treba pestovať, lebo ich jedením sa znižuje vysoká hladina cukru. Teším sa na jeseň, hoci som v Domove, vypýtam si od
niekoho aspoň jednu kvaku, uvarím si tejto polievočky a budem ju jesť aspoň 2-3 dni, ale aj so soleným mäskom. Nebolo ako doma.
Mne sa tých „pánskych“ jedál moc nechce. Niektoré jedlá jem nasilu. A niektoré tie jedla, ktoré ukazujú a kuchári varia na Markíze,
by mi určite nechutili. Kuchár použil 15 ingrediencií. Ja to volám „kvaselina“. Dom by sme si nikdy nepostavili, keby sme tak varili.
Pečené plnené bachorka
Potrebujeme: tenké bravčové črievka (hrubé nie), očistené surové a zotreté zemiaky, soľ pretlačený cesnak, čierne mleté korenie,
máličko nového korenia, na hrubšie zomleté škvarky aj s masťou.
Postup práce: zotrieme si do misy zemiaky podľa potreby, radšej viac ako menej. Ak máme v „tričeline“ viac vody, trochu vycedíme.
Do misy dáme všetko, čo tam patrí a premiešame. Tenké bachorka si vopred narežeme na dĺžku, akú chceme. Pri pečení sa stiahnu.
Konce zaviažeme, ale len spodné. Plníme. Ako? Veľmi jednoducho. Zoberieme umelú fľašu, odrežeme polovicu a ten koniec fľaše,
kde je šrobovací otvor, vložíme do bachorka a prichytíme rukou. Druhou rukou si nakladáme tričelinu do fľaše, pretrepeme a uteká to
samo. Bachorka plníme len do dvoch tretín. Z jednej tretiny vzduch vytlačíme a zaviažeme. Kladieme na dobre vymastený plech
bravčovou masťou. Pomedzi bachorka môžeme dať aj stojmo plátky bôčika. Pečenie sledujeme a ktoré črievko sa nadúva popicháme
ihlou. Upečieme do červena.
Kysucká kvačková polievka
Potrebujeme: solené bravčové mäso, nastrúhané kvačky, jednu nastrúhanú mrkvu, celé čierne korenie, zemiaky.
Postup prípravy jedla: do hrnca dáme mäso osolené aspoň týždeň dopredu. Dobré je aj kolienko, planý bôčik, alebo pliecko. Kto má
diétu, tak si dá kuracie alebo morčacie mäsko. Nemusíme ani soliť. Aj tak je vynikajúca. Zalejeme vodou podľa potreby. Pridáme celé
čierne korenie. Keď sa mäso dovára, vtedy dáme do polievky hrubšie nastrúhané kvačky aj s postrúhanou mrkvou. Varíme ešte 10 –
15 minút. Do polievky treba dať toľko kvačkov, aby nebola ani hustá ani riedka. To vám samo ukáže. Dochutíme ju soľou a korením –
čiernym, mletým. Túto kvačkovú polievku odporúčam častejšie jesť cukrovkárom, lebo kvaky varené , či surové znižujú vysokú
hladinu cukru. Preto ju aj píšem. Kvaky treba pestovať. Celé zemiaky do polievky treba variť osobitne.
Linecké trené cesto
Vymiešame do spenenia ½ kg masla, alebo rastlinného tuku, 20 dkg práškového cukru, 1 a pol celého vajíčka, citrónovú kôru z dobre
umytého citróna. Po troške, najlepšie cez sitko, pridávame 60 dkg hladkej špeciálnej múky, 2
a pol dkg maizeny, alebo 1 Zlatý klas. Vymiešané cesto dávame po menšej dávke do cukrárskeho
vrecúška s hrubšou šprickou. Formujeme na nepomastený plech rôzne tvary. Venčeky, rožky,
esíčka, banániky, hviezdičky a iné. Po upečení ich spájame po dve marmeládou cez hrubšiu
špricku. Najkrajšie sú venčeky. Dajú sa pekne ozdobiť. Máčame ich do polovičky v čokoláde,
alebo malou lyžičkou naberáme čokoládu a celý vrch ľubovoľne popíšeme. Rožkom, esíčkam,
banánikom máčame len konce. Je to pečivo pekné, dobré a trvanlivé. Dobré a pekné sú venčeky
pospájané s lineckými kolieskami. Marmeládu dávame na linecké kolieska do kruhu cez špricku. Ozdobíme tak, že do jamy venčeka
dáme kúsok marmelády, alebo niečo iné červené. Poprášime ich troškou práškového cukru. Pečú ich aj v cukrárňach. Sú výborné.
Agnesa Straková

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v septembri 2009.

