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Úprava rozpočtu

Opatreniami proti finančnej kríze sa samospráva zaoberá už niekoľko mesiacov. Cieľom úpravy rozpočtu je zabezpečiť plnenie
všetkých funkcií samosprávy a nepozastavovať už rozbehnuté investičné akcie, ktoré sa robia v rámci projektov EÚ, alebo sú
financované z rozpočtu obce. Preto sa samospráva snaží nielen úspornými opatreniami, ale i získavaním ďalších finančných zdrojov –
najmä získaním nenávratných finančných príspevkov z fondov EÚ vykryť rozdiel, ktorý vznikol v dôsledku hospodárskej krízy. To si
však vyžaduje, aby každý projekt, ktorý je umiestnený do grantových súťaží, bol veľmi kvalitne vypracovaný. Je potešiteľné, že veľká
časť podaných projektov bola úspešná a obec si ich realizáciou podstatne vylepší svoju vnútornú infraštruktúru. Pri každom
schválenom projektovom zámere je nutné i spolufinancovanie z rozpočtu obce vo výške minimálne 5%. Pri viacerých úspešných
projektoch, ktoré sú vyššej finančnej hodnoty, je nutné toto spolufinancovanie prekryť krátkodobými úvermi. Samotná realizácia
stavebných prác následne vyžaduje neustále monitorovanie a vyhodnocovanie časových harmonogramov s prepojením na kvalitu prác
a financovanie. Treba povedať, že cez všetky príkoria sú fondy EÚ veľkou príležitosťou ako vyriešiť aspoň základné, ale zásadné
investície v obci. Preto všetka energia vedenia obce je sústredená na uvedený cieľ, i keď tento rok očakávané príjmy obce budú nižšie
o viac než 165 960 € (5 miliónov Sk) oproti plánovanému rozpočtu.

Komunálny odpad a separovaný zber
Komunálny odpad, hlavne však separovaný zber, spôsobuje slovenským mestám a obciam čoraz väčšie problémy. Tejto problematike
by prospela novelizácia zákona o odpadoch. Keďže samosprávy nemajú dosť peňazí na likvidáciu odpadu, Združenie miest a obcí
Slovenska spolu s Recyklačným fondom navrhlo systémové opatrenia, aby na tvorbu zdrojov pre podporu recyklácie prispievali všetky
subjekty, ktoré vyrábajú, dovážajú a predávajú výrobky a obaly. Ak zákon zostane v pôvodnom znení, jediným legálnym priestorom
na kompenzáciu strát miest a obcí pri separácii a recyklácii povinných zložiek odpadu je zvýšenie poplatkov za odpad, čo znamená
ďalšie finančné zaťaženie na strane občana. Pritom každý občan platí svoj príspevok na podporu separácie odpadov a ich recykláciu
už samotným zakúpením akéhokoľvek výrobku, tovaru, či obalu. Problémom separácie a recyklácie odpadu nie je nedostatok zdrojov
v systéme, ale spôsob nakladania s vyzbieranými recyklačnými príspevkami, ktoré sú vyzbierané na strane kolektívnych systémov
a ktoré sa nevracajú v potrebnej 100 %–nej miere do systému podpory separácie a recyklácie odpadu.
Odpadové hospodárstvo teda celkovo zaťažuje rozpočet obcí. Nie je to však dôvod prestať so separovaním. Určite v ňom treba aj
naďalej pokračovať. Budúcnosť ľudstva v tejto otázke je jednoznačne v triedení komunálneho odpadu.
Ceny vyseparovaných odpadov klesli a obce namiesto šetrenia v čase krízy a znižovania ceny za odvoz odpadov začínajú na
separovaný zber doplácať z vlastných zdrojov. Taktiež sa navyšujú ceny aj za netriedený tuhý odpad, to nás núti robiť všetko
maximálne úsporne a efektívne. Separovaný zber vykonáva naša obec spoločne s obcami Skalité, Svrčinovec a mestom Čadca. V roku
2008 bol rozdiel medzi nákladmi a príjmami 27 053 € (815 tis. Sk). V praxi to znamená, že obec každému občanovi poskytla
nenávratnú dotáciu 6,30 € (190 Sk). Aj preto obecné zastupiteľstvo dňa 28. 4. 2009 schválilo stiahnuť veľkoobjemové kontajnery a od
1. 6. 2009 sa vykonáva v obci zber TKO do zberných nádob.

Výstavba v obci
Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc
Na tejto stavbe sa v súčasnej dobe finišuje, a to prakticky na všetkých objektoch. Uvedená stavba začala 8. 9. 2006. Podľa slov
investora stavby budú ešte v tomto roku uvedené do skúšobnej prevádzky niektoré úseky kanalizácie a vodovodu. V metodickej
príručke distribuovanej do každej domácnosti, ktorá sa stane užívateľom vodovodnej alebo kanalizačnej siete, sú všetky informácie
týkajúce sa zriadenia a sprevádzkovania vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky. Objekt čistiarne odpadových vôd v Čadci je
ukončený. Celkovo sa oproti plánovanému termínu stavba posunula cca o tri mesiace. Toto posunutie termínu zapríčinila technická
zložitosť niektorých úsekov na jednotlivých trasách. U nás v obci sa v rámci projektu k dátumu 1. 9. 2009 zrealizovalo 267 nových
vodovodných prípojok v dĺžke 8 064 metrov a 561 kanalizačných prípojok v dĺžke 16 684 metrov /do týchto údajov nie sú zarátané
hlavné vetvy privádzača vody a kanalizačnej stoky, ktoré prechádzajú územím našej obce/. Súbežne s týmito prácami sa robí i spätná
rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktoré boli realizáciou stavby zasiahnuté. Tento rok chceme opraviť miestne komunikácie
v dĺžke 3,6 km a ostatné následne v budúcom roku.
Čistiareň odpadových vôd v Čadci a Turzovke by mala z hľadiska jednotlivých limitov znečistenia opúšťať voda veľmi čistá, pričom
cieľom je, aby tieto limity boli dodržiavané na 96 % účinnosti čistiarne. Veríme, že uvedenie tejto stavby do prevádzky výrazne
prispeje k skvalitneniu života v tomto regióne.
V ďalšom období sa samospráva zameria na získanie dotácií pre pripojenie do existujúcej splaškovej siete, alebo budovanie
skupinových čistiarní odpadových vôd pre lokality, ktoré neboli zahrnuté do tohto projektu.

Kubínov cintorín
Pred Domom rozlúčky bol vybudovaný malý prístrešok, v ktorom je umiestnená nádrž na vodu a elektrický rozvádzač. V samotnom
priestore starej časti tohto cintorína bol osadený nový kríž a prevedená kamenná dlažba. Taktiež sa vyrezali niektoré prestarlé tuje.
Opätovne by sme chceli požiadať všetkých, ktorí prichádzajú na pohreby v osobných autách, aby parkovali iba na parkovisku. Pred
Domom rozlúčky by mal mať vyhradené parkovacie miesto iba pán farár a pohrebný voz. Taktiež chceme požiadať motorkárov, aby
neparkovali pred vstupom do tohto objektu, pretože celá dlažba je následne znečistená vytekajúcim olejom a nedá sa dôkladne
vyčistiť.
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Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Čierne Vyšný koniec - zvýšenie kvality vzdelávania a docielenie
energetickej efektívnosti
Technické parametre stavby:
zastavaná plocha: 2 720 m2, úžitková plocha: 5 584 m2, obostavaný priestor: 34 971 m3
Budova Základnej a materskej školy tvorí jeden celok pozostávajúci z dvoch vzájomne prepojených blokov ,,A a B“. Na tomto
objekte bola vykonaná podrobná analýza stavu. Zistené boli následovné nedostatky: okná sú v kritickom a havarijnom stave z hľadiska
konštrukcie a majú vyčerpanú životnosť v celom rozsahu. Ďalším veľmi podstatným nedostatkom je strešný plášť, na ktorom boli
zistené viaceré poruchy. Zatekanie dažďovej vody trhlinami v hydroizolačných pásoch spôsobuje na celej budove školy prienik
vlhkosti do spodných priestorov, následkom čoho vznikajú plesne. Na poruche strechy sa vo veľkej miere podieľa i tepelnoizolačná
vrstva, ktorá priamo ovplyvňuje hygienické podmienky a energetickú náročnosť. Z týchto skutočností vyplynulo, že technický stav
budovy Základnej školy s materskou školou je v kritickom stave, a preto je potrebné pristúpiť k rekonštrukcii budovy obalových
konštrukcií.
Rekonštrukcia obalových konštrukcií spočíva v eliminovaní všetkých zistených nedostatkov budovy a v odstránení ich negatívneho
pôsobenia. Dôvodom týchto zmien je riešenie stavu nosnej konštrukcii, ktorá je navrhnutá na hranici svojich možností, eliminovanie
zatekania vody do strešného plášťa, odstránenie hygienických nedostatkov (plesne), zníženie potreby energie na vykurovanie budovy a
výmene všetkých okien. Navrhované zmeny predĺžia životnosť budovy a zlepšia architektonický vzhľad.
Počas celého leta prebiehala na tomto objekte rozsiahla rekonštrukcia – došlo k výmene všetkých okien, predĺžila sa podesta pred
hlavným vstupom do budovy, ďalej sa prebudovalo zastrešenie z plochej strechy na šikmú so sklonom 19 stupňov na hlavnej budove
A a z časti na vedľajšom objekte B. Taktiež bol zateplený obvodový plášť s prevedením fasády na celej hlavnej budove. Objem prác
je svojím rozsahom nielen značný, ale i technicky náročný. Celá rekonštrukcia bude ukončená v jarných mesiacoch budúceho roka.

Schválené projekty
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Čierne - Ústredie
Tento projekt bol úspešný a celková výška nenávratného finančného príspevku je 597 490 € (18 mil. Sk).
Hlavná budova školy
Navrhovaná rekonštrukcia:
- zateplenie obvodového plášťa a jeho farebné riešenie,
- výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov a sanitárnych predmetov spojená i 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 p. riaditeľa.
Stará budova školy
Navrhovaná rekonštrukcia:
- výmena vodovodných a kanalizačných rozvodov a sanitárnych predmetov spojená i s výmenou keramických obkladov,
- rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte,
- 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. Má rozmery
33x18 m, obvod tvorí mantinel z kovu a plastu, za bránkami je osadené pletivo. Umožní hrať rôzne športy - v letnom období futbal,
nohejbal, volejbal a tenis, v zimnom období je možné plochu po zavodnení použiť v prípade vhodnej klímy ako ľadovú.
Práce na týchto objektoch by mohli začať v druhej polovici budúceho roka, pretože minimálne 12 mesiacov trvá celkový proces
spojený s obstarávaním a podpísaním viacerých dokumentov a zmlúv.
Sme veľmi radi, že obe základné školy - v Ústredí a na Vyšnom konci budú patriť po rozsiahlej rekonštrukcii medzi dominanty našej
obce. Naviac sa vytvorí oveľa krajšie estetické prostredie nielen pre žiakov, ale i pedagógov.

Erb obce Čierne
Obec Čierne sa spomína v archívnych dokumentoch po prvý raz v roku 1662, kedy patrila hradu Strečno. Historický symbol obce
Čierne poznáme podľa pečate, pochádzajúcej zo 17. storočia, teda z obdobia nie veľmi vzdialeného dobe vzniku obce. Je to
pozoruhodná skutočnosť, svedčiaca o tom, že obec krátko po jej založení vyvíjala administratívnu činnosť, pri ktorej potrebovala
vlastné pečatidlo. Kruhopis pečate je latinský a znie SIGIL(1)UM PAGI*CZEVNE*, t. j. ,,pečať obce Čierne.“ Je to historicky
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najstarší a heraldicky najcennejší symbol obce Čierne svedčiaci o jej starobylosti. Obec túto pečať používala až do druhej pol. 19.
stor., keď musela do pečate zaviesť namiesto latinského kruhopisu maďarský
text *CSERNE KOZSEG PECSÉTJE* ( v preklade ,,pečať obec Čierne“).
Obec ju používala v rokoch 1880-1890.
Tretia pečať vznikla koncom 19. stor., v jej strede je zobrazená hus a kruhopis
znie „TRENCSÉN VÁRMEGYE* CSERNE KISKOZSÉG PETSÉTJE
CSACZAI JÁRAS“, čo v preklade znamená ,,Trenčianska župa, pečať obce
Čierne, Čadčiansky okres“.
V roku 1996 obec zaviedla do používania erb, ktorý nespĺňal heraldické
pravidlá erbovej tvorby, a preto ho nezapísali do Heraldického registra
SR. Obec potrebuje registrovaný erb na reprezentáciu obce a najmä vo
svojej administratíve.
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu
každého sa vzťahujú osobitné heraldické, vexilologické a sigilografické
zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Vzhľadom na existenciu vzácneho symbolu
zo 17. stor. má erb obce Čierne túto podobu: v modrom štíte na zelenej oblej
pažiti stojaca strieborná hus v zlatej zbroji, vľavo za ňou vyrastajúca strieborná
trojľalia na zlatej listnatej stopke.
V uvedenej podobe je erb obce Čierne historicky odôvodnený, heraldicky
správny a jedinečný. Jeho obnova je
vyjadrením úcty k vlastnej histórii obce.
Vážení občania, i monografia obce Čierne
vydaná v roku 1988 uvádza, že erb obce tvorí
hus plávajúca doľava. Vraciame sa teda
k svojim koreňom a mnohí si zaspomíname
i na svoje detstvo, keď husičky boli na
každom dvore. Každá mladucha si niesla vo
svojej výbave perinu a všetky deti, ktoré neskôr prišli do rodiny, našli pod ňou príjemný útulok
a pohodlie. Spojený s týmto pekným pocitom je erb našej obce jedinečný.
Vlajka obce Čierne pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, modrej, bielej,
žltej, bielej, zelenej, žltej a zelenej. Symboly obce sú zapísané v Heraldickom registri SR pod
signatúrou HR C-38/2009 a boli schválené Obecným zastupiteľstvom v auguste 2009.

Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 25. júna 2009 zasadalo obecné zastupiteľstvo a prijalo toto
uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu o platení dane z nehnuteľnosti v roku 2009.
3. Informácie o výstavbe v obci.
II. s c h v a ľ u j e
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ján Ďurica, Jaroslav Tatarka,
Dana Benková.
2. Výsledky hospodárenia obce za I. Q 2009.
3. Plány práce orgánov obce na II. polrok 2009.
4. V súlade s ustanoveniami § 18a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
termín voľby hlavného kontrolóra obce Čierne na deň 25. 8.
2009.
5. Podmienky a náležitosti na obsadenie pracovnej pozície
hlavný kontrolór:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania
voľby v obecnom zastupiteľstve,
- pracovný úväzok 0,3 týždennej pracovnej doby,
- písomnú prihlášku odovzdať na Obecný úrad Čierne
najneskôr do 11. 8. 2009 do 13.00 hod. v zalepenej obálke
s označením „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať!“
6. a)Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a –
2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu:
„Rekonštrukcia a revitalizácia centrálnej zóny obce“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
obce a platným programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce,
b)zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení
žiadosti o NFP,
c)financovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 28.300,- €.
7. Odmenu starostovi obce za II. Q 2009.
8. Žiadosť Váhostavu-Sk-PREFA, s. r. o. Horný Hričov
o predĺženie
lehoty
na predloženie právoplatného
a vykonateľného stavebného povolenia na prevádzkovanie
betonárky v obci Čierne do 20. 1. 2010.
9. Pozastavenie prevádzky Základnej školy s materskou
školou Čierne – Vyšný koniec počas letných prázdnin na
základe ich žiadosti.
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10. Prevod majetku – rekonštrukcia obvodového plášťa stará
Základná škola Čierne – Ústredie vo výške 83.898,50 € (z

uvedenej čiastky 73.026,62 € zo ŠR) do majetku RO
Základná škola Čierne – Ústredie.

Dňa 25. augusta 2009 sa konalo riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Po prejednaní jednotlivých bodov programu
poslanci obecného zastupiteľstva schválili uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. berie na vedomie:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno – vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne –
Ústredie, ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec, MŠ Čierne Ústredie v školskom roku 2008/2009.
3. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne
za I. polrok 2009.
4. Informáciu o rokovaní starostu s občanmi osád U Pavľackov,
Božkov, Kyrisov a súhlasí s ďalším rokovaním s občanmi
uvedenej lokality o odkúpení a vysporiadaní pozemkov na
ďalšiu výstavbu.
II.schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Dana Oravcová, Jozef
Čarnecký, Zdeněk Martaus.
2. Výsledky hospodárenia obce za I.polrok 2009.
3. Úpravu rozpočtu obce na rok 2009.
4. Novozvolenému hlavnému kontrolórovi vykonávať inú
zárobkovú činnosť popri funkcii hlavného kontrolóra obce.
5. Erb obce Čierne, vlajku obce Čierne, pečať obce Čierne
podľa predložených návrhov.
6. Cenu za odpredaj stavebných pozemkov v lokalite Sihla
v čiastke 15,-€/m2.
7. Prenájom časti pozemku p.č. KNC 1230/1 o rozmeroch 4x2
m2 (pod novinovým stánkom pri TU Magistrál Čierne) p.
Anne Petrákovej – PE a PE, Skalité 1180. Výška ročného
nájmu pozemku 10,- €.
8. Úpravu rozpočtu Príspevkovej organizácii TES Čierne –
presun financií z položky:
- príspevok na VZ
2.500,-€,
- príspevok na kultúrne služby 1.500,-€,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu
4.000,-€ do položky zimná
údržba.
9. Ukončenie nájmu pozemku p.č. KNC 1230/1 o rozmeroch
4x2 m2 (pod novinovým stánkom pri TU Magistrál Čierne)
s Janou Poláčkovou, Čierne 97 s termínom k 31.8.2009.

10. Mimoriadnu odmenu Jánovi Ďuricovi za aktívnu prácu
poslanca pri reprezentácii obce na kultúrnych podujatiach
a za aktívnu účasť na verejnom živote obce vo výške 350,-€.
III.volí:
Hlavného kontrolóra obce Čierne Ing. Jozefa Pohančeníka,
nar. 17. 8. 1967, bytom Čierne 381 na nové funkčné obdobie
s termínom od 1.9.2009.
IV.žiada:
Starostu obce s novozvoleným hlavným kontrolórom
uzatvoriť pracovnú zmluvu s termínom od 1.9.2009 na dobu
určitú, t.j. šesť rokov s pracovným úväzkom 0,3 týždennej
pracovnej doby.
V.ukladá:
Hlavnému kontrolórovi obce vykonávať kontrolnú činnosť
v zmysle § 18d, 18e, 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a riešenie sťažností
občanov.
Poslanci obecného zastupiteľstva v rámci tohto zasadnutia
venovali zvlášť pozornosť úprave rozpočtu obce pre rok 2009.
Tak, ako svetová hospodárska kríza zasiahla a zasahuje do
všetkých oblasti života v štáte a spoločnosti, zasahuje i do
činnosti obce. Prejavuje sa to hlavne na znížení príjmov obce zo
štátneho rozpočtu a následne to má vplyv na jej výdaje.
Ministerstvo financií SR písomne oznámilo obci, že sa
predpokladá zníženie príjmov zo štátu pre obce o 16,4 %
a nemusí to byť číslo konečné. 16,4 % pre našu obec predstavuje
viac ako 170.000,- €, (5.121.420,- Sk).
Úprava rozpočtu bola schválená tak, že na strane príjmovej sa
príjem znížil o 171.970,- € a adekvátne k tomu sa znížili i výdaje.
V súvislosti s tak drastickým znížením výdajov sa museli
z rozpočtu vypustiť viaceré menšie investičné akcie, ako je
údržba miestnych komunikácií, údržba budov, údržba interiéru
a jeho vybavenie, menej sa dá na prevádzku MŠ a pod.
Obecný úrad a poslanci obecného zastupiteľstva sústavne sledujú
ekonomicky vývoj v štáte a podľa potreby budú do konca roka
2009 prehodnocovať schválený rozpočet s jeho úpravami.

JUDr. Jozef Potočár

Zoznam dlžníkov k 31. 12. 2008
Súpis daňových dlžníkov, ktorých Obec
Čierne eviduje ako správca dane
z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za
TKO podľa § 23, zák. č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov
v znení neskorších zmien a doplnkov:
1.Súpis fyzických osôb, ktorí majú
daňové
nedoplatky
na
dani
z nehnuteľnosti k 31.12.2008:
Jozef Varmus, Okružná 151/34, Čadca
Mária Radolská,
Čierne 880

František Mrmus,
Čierne 599
Antonín Cibulec,
Havířov
Súpis právnických osôb, ktorí majú
daňové
nedoplatky
na
dani
z nehnuteľnosti k 31.12.2008:
Poľnohospodárske družstvo Čierne
2. Súpis daňovníkov, ktorí nezaplatili
daň za psa k 31. 12. 2008:
Jozef Tatarka,
Čierne 733
Ján Jurga,
Čierne 498
Pavol Čepec,
Čierne 309

Peter Kuric,
Čierne 976
3. Zoznam dlžníkov k 31.12.2008 za
TKO:
Anna Gomolová,
Čierne 107
Milan Širanec,
Čierne 129
Marián Klužák,
Čierne 133
Marián Kulla,
Čierne 147
Anna Mariaková,
Čierne 209
Martin Petrák,
Čierne 323
Marián Martaus,
Čierne 481
Ján Jurga,
Čierne 498
Pavol Varmus,
Čierne 498
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Jaroslav Vavrač,
Ferdinand Petrák,
Marián Cyprich,
Pavel Král,
Oľga Richtárechová,
František Mrmus,
Jozef Jurga,

Čierne 523
Čierne 546
Čierne 574
Čierne 574
Čierne 594
Čierne 599
Čierne 602

Iveta Miklušáková,
Jozef Serafín,
Eugen Časnocha,
Pavol Ramšák,
Ján Javor,
Pavol Jašurek,
Rudolf Bulava,

bude vás zaujímať...
Čierne 608
Čierne 616
Čierne 634
Čierne 716
Čierne 723
Čierne 743
Čierne 833

Ľuboslava Benčíková, Čierne 870
Štefan Slovák,
Čierne 1022
Patrik Škorvánek,
Čierne 1054
Marián Mitrenga,
Čierne 1144
Pavol Moravec,
Čierne 762
Miroslav Gomola,
Čierne 976
Marián Cyprich,
Čierne 976
JUDr. Jozef Potočár

OZNAM
Všetkým daňovníkom dane z nehnuteľnosti a poplatníkom za tuhý komunálny odpad /TKO/ boli zaslané platobné výmery.
Upozorňujeme daňovníkov, ktorí nezaplatili daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za odvoz TKO, aby tak urobili v čo
najkratšom čase. Predídete tak možným sankciám, exekučným trovám a súdnym poplatkom, o ktoré sa zvýši vymáhaná čiastka.

Čierne skládky
O problematike čiernych skládok sa toho povedalo a popísalo veľa. Čierne skládky na území obce si obec musí zlikvidovať na vlastné
náklady, to znamená, že pre niekoľko „tiežobčanov“ rastú náklady na likvidáciu odpadov. V konečnom dôsledku si to zaplatíme
všetci, a to vo zvýšených poplatkoch za tuhý komunálny odpad. Obec má zriadený zberný dvor, na ktorý občan môže vyviezť
bezplatne odpad (nábytok, práčky, televízory) v dňoch streda, piatok a sobota. Žiadame občanov, aby sa riadili otváracími hodinami
zberného dvora a nesypali odpad pred bránu.
Od 1.6.2009 sa po zrušení veľkokapacitných kontajnerov začalo so zberom tuhého komunálneho odpadu prostredníctvom smetných
nádob , ktoré si občania mohli a stále môžu zakúpiť na prevádzke TES v budove obecného úradu. Každá domácnosť musí byť
opatrená smetnými nádobami v takom množstve, aby svojou kapacitou stačili na pokrytie množstva TKO z domácnosti. Stále sa ešte
vyskytujú občania , ktorí si svoje zákonné povinnosti neplnia, tak ako v neplatení poplatkov , ako aj v tom, že si smetné nádoby
nezakúpili , z čoho je zrejmé, že sa podieľajú na tvorbe čiernych skládok v obci. Upozorňujeme týchto občanov, aby si tieto náležitosti
vysporiadali a tým sa vyhli vyšším nákladom v podobe zákonných sankcií.
Miroslava Kubaláková













Rozpis separovaného zberu na IV. štvrťrok 2009

















Vyš. koniec
26.10.
Niž. koniec
27.10.

Vyš. koniec
7.12.
Niž. koniec
8.12.

Vyš. koniec
14.10.
Niž. koniec
15.10.

Vyš. koniec
9.12.
Niž. koniec
10.12.

V deň zvozu je potrebné vrecia vyložiť na miesto dostupné 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 IV. štvrťrok 2009






1.10.

11.11. – 12.11.

9.12. – 10.12.

14.10. – 15.10.

25.11. – 26.11.

23.12. – 24.12.

28.10. – 29.10.
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Recidivista

D oparoma, aj s takým životom. Z čoho mám žiť, keď nie je robota, peniaze tiež nie sú a hlad je krutý“, šomral si Jozef

„

pri poslednom pive, ktoré mu aj tak zaplatil kamarát. Od tej doby, čo sa vrátil z výkonu trestu odňatia slobody z Ilavy,
poberal podporu v nezamestnanosti z úradu práce. To bola pre Jozefa však len akási žobračenka a stále šomral na všetko,
čo mu prišlo na um. „Už mám toto živorenia plné zuby, začnem asi žiť inak“, pozrel sa okolo seba. V kúte reštaurácie
Beskyd sedel opitý, pomerne slušne oblečený postarší pán a hlavu si podopieral rukami. Jozef si všimol kufrík z tmavej
kože a prisadol si bližšie. Starší pán o chvíľu zavolal čašníka a platil útratu v eurách. „To je ale pracháč“, šepol si , keď
zbadal papierové bankovky. Okamžite sa rozhodol a v tichosti odišiel za starším pánom. Vonku už bola tma a muž zamieril cez park na Sídlisko III. Jasne bolo vidieť podľa chôdze, že muž je opitý. „Ten je teda opitý, ako deka“, pomyslel si
Jozef a keď muž v tej chvíli padol na zem, Jozef sa poobzeral okolo seba a keď nevidel okolo nikoho, priskočil k mužovi
a dal mu päsťou tvrdú ranu do tváre. Zodvihol ležiacu aktovku a ešte mu prehľadal vrecká. Všetko to bolo veľmi rýchle.
Hneď na mieste vybral z aktovky peňaženku a z nej 1000 €. Peňaženku vložil do aktovky späť, položil ju vedľa vstávajúceho muža a rýchle zmizol na železničnú stanicu v Čadci. V Beskyde si dal pivo a pol deci vodky. Spokojne vypil a išiel
domov šťastný.
Keď zakrvavený muž konečne vstal, rozmýšľal, čo sa stalo a tackajúc sa zamieril na políciu.
Tam ho nechali umyť sa a až nad ránom začal hovoriť, čo sa mu stalo. Keď sa muž poumýval, policajti ho zaviezli do
nemocnice na ošetrenie. Po vyšetrení lekári konštatovali zlomenú sánku a slabý otras mozgu. Blížilo sa ráno, keď prehľadali miesto činu, no okrem trocha krvi nenašli žiadne stopy, ani dôkazy. Či sa mu skutočne stratilo toľko peňazí, to sa
zatiaľ nepotvrdilo, ani dôkladným obhliadnutím miesta nálezu. Policajtom ostalo len veriť, či neveriť. Zatiaľ to boli veľmi slabé dôkazy a slabé policajné šetrenie.
Jozef si užíval k jeho spokojnosti, no ukradnuté peniaze sa rýchle míňali. Rozhodol sa, že oberie o peniaze ďalšieho opilca. Bol si istý, že bude mať znova úspech a odobral sa na prieskum do Kysuckého Nového Mesta. Svoj plán chcel uskutočniť niekde v okolí Mýta. Sedel pri pive a sledoval okolie. Pozornosť zameral na dve podnapité dámy, ktoré pili akýsi
koňak. Jozef sa usadil do rohu k prázdnemu stolu a objednal si pivo
a vodku. Nikto si ho ani nevšimol. Dámy sedeli pri stole, pili a boli čoraz
hlučnejšie. Bolo čosi po desiatej večer a vonku zavládla tma, keď dámy
platili útratu. Jozef rýchle dopil pivo a odišiel von. Zastal oproti hotelu
a sledoval vychádzajúce dámy. Tie sa držali za ruky a zamierili do bytovky. Ticho, ako len mohol, sa Jozef za nimi prikradol. Okolie už spalo.
Jozef nečakane vyskočil z krovia a zrúkol „život alebo peniaze“. Božena
sa tak zľakla, že mu ihneď dala peňaženku. Vybral peniaze a peňaženku
pohodil pred Boženu. Druhá dáma v tom okamihu nečakala a Jozefa kopla do rozkroku. Jozef pocítil prudkú bolesť a padol k zemi. Obe dámy sa
v tme stratili a páchateľ premáhajúc bolesť zamieril na železničnú stanicu, kde prichádzal osobný vlak. Jozef nasadol a od strachu vystúpil na
najbližšej zastávke. S veľkými bolesťami sa schúlil v čakárni na lavičke.
Tu nemôžem ostať, môžu tu prísť policajti, pomyslel si a v bolestiach
prešiel na druhú stranu smer Čadca. Asi za dve hodiny prišiel vlak od
Žiliny a Jozef nastúpil, pričom celý čas sedel v záchode a jojkal. Vystúpil
vo Svrčinovci. Až doma v záchode pred zrkadlom zbadal zakrvavený rozkrok. Ľahol si na váľandu do kuchyne a zaspal.
„O koľko peňazí si prišla?“, pýtala sa v smiechu Boženky kamarátka. „Asi okolo 30 €, no stálo to zato. Ktovie ako ušiel,
lebo keď vstal, išiel štvornožky“. Obe sa smiali, predstavujúc si rozkrok útočníka. Na druhej stane Jozefovi nebolo do
smiechu a prisahal tým ženám pomstu. Štrnásť dní nemohol ísť ani do obchodu. Vyhladovaný a bez akýchkoľvek zásob,
nohu z domu nevytiahol. V hlave mu vírilo, čo ďalej a nakoniec sa rozhodol, že vyberie dom miestneho boháča. Keď už
dokázal ako tak chodiť, vybral sa akože na hríby poza boháčov dom do lesa, no v skutočnosti sedel až do tmy nad domom
v lese, odkiaľ sledoval všetko okolo domu. Bolo teplo, a tak Jozef prespal nad domom v lese. Po ôsmej hodine dom osamel. Posledný odchádzal asi majiteľ a kľúč uschoval pod rohožku. To potreboval vidieť zlodej. Ešte chvíľu počkal a keď
bolo všade ticho, vyrazil do domu. Prehľadal obývačku, spálňu, kuchyňu a nábytok. Našiel okolo 200 €, nejaké zlato,
obrúčky, prstene a inú menu. Bol spokojný a odchádzal, no netušil, že dom má bezpečnostné zariadenie, je obkľúčený
a pre neho niet záchrany. Darmo vyšiel zadným vchodom.
„Ruky hore a stojte na mieste!“, počul rozkaz policajta. Vzdal sa. Sám sa priznal k predošlej svojej činnosti a zas bol vo
väzbe.
JUDr. Pavol Slovák
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duchovné slovo

Milí čitatelia,
4. augusta 2009 bolo 150. výročie smrti arského farára Jána Máriu Vianneya. Pri tejto príležitosti prebieha Rok kňazov. V Arse budú
na jeseň celosvetové duchovné cvičenia pre kňazov, chystajú sa mnohé stretnutia, konferencie... Kiežby všetky priniesli bohatý duchovný úžitok. Ak budú kňazi svätejší, aj nám veriacim sa bude ľahšie kráčať na ceste do neba. Aj preto podporme kňazov modlitbou.
Veľmi ma zaujal dekrét Apoštolskej penitenciárie o odpustkoch v Roku kňazov. Okrem iného je tam možnosť každý deň získať čiastočné odpustky tým, že sa pomodlíme päťkrát Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu alebo inú schválenú modlitbu ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho za to, aby boli kňazi zachovaní v čistote a svätosti života.
Veľmi plodné môže byť pre každého aj prečítanie si dobrého životopisu arského farára. Čítal som ho viackrát ako malý chlapec
a ovplyvnil ma na celý život. Prosme nanebovzatú Pannu Máriu, aby našich kňazov chránila pred Zlým a sprevádzala ich svojím
príhovorom nielen pri boji s pokušeniami, ale vždy, najmä pri slávení sviatostí.
Keď sa začínal Rok kňazov, naši biskupi v pastierskom liste, čítanom v kostoloch 19. júna 2009, citovali Svätého Otca Benedikta
XVI., ktorý povedal: „Boh je to jediné bohatstvo, ktoré ľudia túžia nájsť v kňazovi.“ Tieto slová vo mne hlboko zarezonovali a viedli
ma k uvažovaniu, ako vlastne kňaz dáva či môže dať ľuďom Boha. Iste uznáte, že to nie je ľahké, najmä keď „Boha nikto nikdy nevidel... ani vidieť nemôže“ (Jn 1, 18; 1 Tim 6, 15). Z tohto pohľadu sa to zdá byť neuskutočniteľná úloha. Každý, kto je pokrstený, samým úkonom krstu sa stáva christianoi – kresťanom. A v ňom žije Kristus. Musíme však priznať, že v mnohých kresťanoch je Kristov
obraz len veľmi ťažko viditeľný. V hnutí Fokoláre hovoria o láske k trpiacemu Kristovi v bratovi, ktorý Ježiša nemiluje. Ale čím je
život kresťana svätejší, tým viac na ňom vidno Boží obraz. Podobne je to aj s manželmi – prijatím sviatosti manželstva zjavujú lásku
Krista k Cirkvi. Čím oddanejšie svoje manželstvo prežívajú, tým lepšie vidno Boha v ich živote. A presne tak isto je to aj s kňazom.
Sviatosťou kňazstva sa stal druhým Kristom. Pri každom vysluhovaní sviatostí koná in persona Christi. Kristus pôsobí v ňom a skrze
neho. A opäť platí – čím svätejšie kňaz žije, tým lepšie zjavuje Boha. Dôležitý je tu však aj pohľad laikov. Často totiž vidíme kňaza
len ako človeka. Vidíme jeho nedokonalosti, zlyhanie, nesprávne rozhodnutia... No zabúdame, že aj v takom prípade je obrazom Boha. Svätá Katarína Sienská povedala: „Keby som stretla anjela a kňaza, najprv by som pozdravila kňaza.“ Prečo? Lebo kňaz má vyššiu
dôstojnosť ako anjel – v kňazovi koná Kristus. Myslím si, že práve Rok kňazov by mohol slúžiť tomu, aby sme si s našimi kňazmi
vytvorili taký vzťah, aby sme ich mohli aj napomínať. Svätý Otec Benedikt XVI. naliehavo vyzýva kňazov, aby sa vrátili k svojmu
kňazskému oblečeniu. Minimálne kňazská košeľa s kolárikom, najlepšie reverenda. Preto je dôležité, aby kňaz k takému oblečeniu
vnútorne dospel a prijal ho za svoje. Aby si ho neobliekal preto, že mu to niekto prikázal, alebo preto, že mu ľudia (možno najmä na
dedine) dajú prednosť, ale jednoducho aby bolo vidno, že tam, kde je kňaz, tam je aj Boh. Kňaz však zjavuje prítomnosť Boha najmä
svojimi postojmi. Bez ohľadu na oblečenie. Vo Francúzsku žije kňaz Guy Gilbert (dnes už má 74 rokov), ktorý má dlhé nechty, koženú bundu vybíjanú kovovými cvokmi... Pôsobí v pouličných i motorkárskych gangoch. Nemá kňazskú košeľu. Ale všetci o ňom vedia,
že je kňaz. Tí, ktorí to nevedia, sa to veľmi rýchlo dozvedia. Najmä z jeho konania. Odporúčam prečítať si jeho knihy, niektoré vyšli
aj v slovenskom preklade.

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz , 1786-1859 , krátky životopis
Sviatok: 4. august Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.), patrón farárov, spovedníkov a všetkých kňazov
Sv. Ján Mária Vianney sa narodil 8. mája 1786 v Dardilly, čo bola pomerne veľká obec asi osem kilometrov severovýchodne od Lyonu vo Francúzsku. Jeho rodičia boli zbožní a dobrí ľudia. Okrem neho mali ešte päť detí a
každé z nich dostalo do mena zasvätenie Panne Márii. Od malička boli vychovávaní vo
veľkej úcte k Pánu Bohu. Ján od malička prejavoval záujem o veci duchovného charakteru.
Od narodenia mal však prudkú povahu. Sám si dával s ňou veľa námahy, aby ju skrotil.
Darilo sa mu. Bol poslušný a matka ho dávala za vzor aj ostatným súrodencom. Počas
francúzskej revolúcie, ktorá vypukla, keď mal Ján len tri roky, sa ešte viac celá rodina
utiekala k Pánu Bohu, potajme chodili na sv. omše a v dome ukrývali kňazov. Keď mu
zverili otcovské stádo, vždy nosil so sebou sošku Panny Márie. Zorganizoval aj ostatných
malých pastierikov a spoločne vytvárali procesie, modlili sa. On ich napomínal, aby nekliali,
aby boli poslušní. Ak boli chudobnejší, podelil sa s nimi o to, čo mal. V zime roku 1795
navštevoval súkromnú školu v dedine. Robil veľké pokroky. V trinástich rokoch prijal prvé
sv. prijímanie. Keď mal dvadsať rokov, prijal birmovanie. Hneď po birmovke sa vrátil
domov, aby pomáhal na gazdovstve. Túžil však stať sa kňazom. Matka bola nadšená, no otec
ho nechcel pustiť. Nebolo peňazí na štúdium, Ján mal už priveľa rokov na také štúdium a
otec ho chcel mať radšej doma. Nakoniec mu však dovolil chodiť do malej farskej školy v
Écully, ktorú tam otvoril ich farár Charles Balley. Ján mal však veľmi slabú pamäť a veľké
medzery vo vedomostiach. Najmä latinčina mu robila veľké problémy. Modlil sa, zapieral,
chytala sa ho nechuť. Vykonal si púť k hrobu sv. Františka Regis, a to mu dodalo odvahu a trochu sa zlepšil v škole. V roku 1809 však
musel narukovať. Zanedlho na vojne ochorel a dva roky býval v malej dedinke v horách, kde učil deti a povzbudzoval ich svojím
zbožným životom. Podľa štátu však bol dezertér a musel sa skrývať. Až roku 1811 udelili amnestiu všetkým zbehom z vojska, a tak sa
mohol vrátiť domov. Mal dvadsaťšesť rokov, keď začal študovať filozofiu vo Verrieres. Štúdium mu išlo veľmi slabo. V roku 1813
nastúpil do seminára v Lyone, no nespravil skúšky a do vyšších ročníkov nepostúpil. Farár Balley ho potom doma doučoval, no ani to
nepomohlo. Balley dosiahol, aby ho vyskúšali vo francúzštine. To skúšajúcich uspokojilo. Videli jeho zbožnosť, a tak sa Ján mohol
stať subdiakonom, diakonom a nakoniec v roku 1815 kňazom. Jeho prvé miesto bolo kaplánka v Écully. Sprvu nemohol spovedať, až
po čase mu dali dekrét na spovedanie. Jeho spovednica však bola vždy obľahnutá ľuďmi, ktorí si žiadali jeho radu a duchovnú pomoc.
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V roku 1817 zomrel farár Balley. Sám Vianney ho zaopatril a odprevadil na cestu do večnosti. V roku 1818 vymenovali Jána za administrátora do obce Ars-Dombes, ktorá sa stala samostatnou farnosťou až roku 1821. Jána tam poslali so slovami: „Je to malá obec a
niet v nej veľkej lásky k Bohu, vy ju tam zasejte!“ Ars bola dedinka asi tridsať kilometrov od Lyonu. Mala iba dvestotridsať obyvateľov a bola povestná svojou bezbožnosťou. Kostol opustený, štyri krčmy boli otvorené takmer nonstop, chýbala úcta medzi ľuďmi,
nočné zábavy a hýrenia ničili mravnosť, opilstvo prekvitalo. Keď Ján prišiel, dal sa ihneď do roboty. Vyčistil kostol, faru zariadil len
najnutnejším nábytkom, spával na zemi, spánok si skracoval a vždy pred spaním sa bičoval. Desať rokov si varil len sám a stále to isté
jedlo, len aby ho udržalo pri živote. Navštevoval svojich farníkov, najmä chudobných a pre každého mal milé slovo. Do kostola zadovážil nový oltár, rúcha a pristaval kaplnky. Osem rokov tvrdo bojoval so zlozvykom kliatia v dedine. Dvadsaťpäť rokov mu trvalo,
kým sa podarilo odstrániť hriešne tance. Raz sa stalo, že prišiel do verejnej miestnosti, tanečníkov vyhnal, hudobníkom a hostinskému
zaplatil škodu. V kaplnke sv. Jána Krstiteľa dal napísať výstižný nápis: „Jeho hlava bola cenou za tanec.“ Ján Mária Vianney bol malej
a chudej postavy, vlasy mu padali až na ramená, mal vysoké čelo a ohnivé oči mali v sebe nezvyčajné čaro. Vedel aj zavtipkovať.
Výsledky jeho namáhavej práce sa dostavovali pomaly, ale isto. Zbožné duše prijímali jeho reformy s radosťou a mali ho v úcte. Takých však bolo málo. Viac bolo takých, ktorým tento farár prekážal. Na biskupský úrad preto písali zlomyseľné listy a ponosovali sa
naňho. Arcibiskup však situáciu poznal a Jána plne podporoval. Po čase sa začal kostol napĺňať. Ľudia prestali pracovať v nedeľu. Už
nebolo počuť kliať, v rodinách zavládli kresťanské zvyky. Ján založil Dom prozreteľnosti pre dievčatá a siroty zo svojej farnosti. Použil na to svoje dedičstvo. Od roku 1820 chodieval kázavať aj do okolitých farností, konal misie. V roku 1832 vypukla vo Francúzsku
cholera. Ľudia začali hľadať útechu u farára v Arse. To bol začiatok mnohých pútí. Ľudia z celého Francúzska a všetkého druhu chodievali do Arsu, aby mohli vidieť farára, vyspovedať sa u neho a dostať radu. Odhaduje sa, že ročne navštívilo Ars asi stotisíc ľudí.
No ani diabol ho nenechal na pokoji. Trápil farára hrmotom, buchotom, nedal mu spať, snažil sa ho znechutiť. Iba posledné roky života mal farár od neho pokoj. Keďže ľudí bolo veľa, Ján dostal na výpomoc mladšieho kňaza a neskôr viacerých misionárov. On sám bol
stále presvedčený o svojej ničotnosti a dvakrát chcel dokonca z farnosti odísť. No raz sa sám vrátil a druhýkrát ho nepustili samotní
farníci. A tak slúžil ďalej. Čítal vo svedomí mnohých ľudí, tridsať rokov strávil denne šestnásť až dvadsať hodín v spovednici. V horlivosti neochaboval. 29. júla 1859 mu prišlo zle. Spovedal a v plnom kostole vykladal katechizmus. Horko-ťažko vydržal do konca.
Keď prišiel na faru, musel si ľahnúť. Horúčka ním lomcovala. Dal si zavolať svojho spovedníka, farára z Jassansu. Vyspovedal sa a
viac už nehovoril, len mlčky požehnával tých, ktorí za ním prišli, aby ho videli. Dokonca prišiel aj biskup, aby ho ešte naposledy videl.
Vo štvrtok 4. augusta 1859 o druhej ráno farár z Arsu zomrel s úsmevom na perách. Mal vtedy sedemdesiattri rokov. Zvesť o jeho
smrti sa rýchlo rozniesla a tisíce pútnikov prichádzali, aby ho odprevadili na poslednej ceste. Podľa jeho želania bol pochovaný v Arse
v lodi farského kostola. Tento kostol sa stal cieľom mnohých pútí a miestom modlitieb. V roku 1905 bol vyhlásený za blahoslaveného
a v roku 1925 za svätého. Jeho telo sa zachovalo neporušené a dnes je vystavené v novej bazilike v Arse.
Stanislav Vnuk, správca farnosti Čierne

Myšlienky sv. Jána Máriu Vianneya :
* „Náš milý Boh miluje, keď ho obťažujeme.“
* „Keby existoval v nebi jeden deň bez klaňania sa Bohu, už by
to nebolo nebo. A keby zatratení napriek svojmu súženiu sa
mohli klaňať Bohu, už by neexistovalo peklo.“
* Kto sa málo modlí, podobá sa sliepkam, ktoré majú veľké
krídla, ale nedokážu s nimi nič veľké podniknúť. Kto sa vrúcne
a vytrvalo modlí, podobá sa lastovičke, ktorá sa nechá unášať
vetrom.“
* „Boh je stále pripravený odpustiť kajúcemu hriešnikovi - ako
matka zachrániť svoje dieťa z ohňa.“
* „Človek je stvorený z lásky a nemôže bez lásky žiť. Alebo
miluje Boha, alebo miluje svet. Kto nemiluje Boha, pripútava si
srdce k veciam, ktoré sa rozplynú ako dym. Čím viac ľudí spoznávame, tým menej ich milujeme. U Boha je to naopak: čím viac
ho spoznávame, tým viac ho milujeme. Toto poznanie zapaľuje
v našej duši taký plameň lásky, že už nedokáže nič milovať mocnejšie ako Boha a po ničom túžiť mocnejšie ako po Bohu. ...“
* „Božia Matka je mojou najstaršou láskou. Miloval som ju
ešte predtým, ako som ju poznal.“
* „Chceli by ste vedieť, aký je stav vlažnej duše? Vlažná duša
v Božích očiach ešte nie je úplne mŕtva, pretože viera, nádej
a láska, ktoré tvoria jej duchovný život, v nej nie sú ešte úplne
vyhasnuté. Ale je to viera bez horlivosti, nádej bez pevnosti,
láska bez zápalu... Nič nepohne, nič neotrasie vlažného kresťana.
Počúva Božie slovo, áno, ale často sa pri ňom nudí. Počúva ho
s nechuťou, zo zvyku, ako niekto, kto už o tom dosť vie, alebo
kto už dosť robí. Dlhšie modlitby sa mu nepáčia ...“

* „Pokora je veľká pomoc k Božej láske, pýcha je veľká prekážka k svätosti. Je to článok v reťazi nerestí, kým pokora je
spoločné spojivo všetkých cností. Svätci sami seba spoznali
lepšie, ako ostatní ľudia, pretože boli pokorní. Je nepochopiteľné, ako a na čo také nepatrné bytosti ako sme my, môžu byť
hrdé ... Veď po našej smrti sme menej ako hrsť prachu.
To nie je príliš veľa na to, aby sme boli namyslení. Naši priatelia sú tí, ktorí nás pokorujú, nie tí, ktorí nás chvália. Pokora je
ako váha – čím viac sa na jednej strane zvažuje, tým viac na
druhej strane stúpa.“
* „Deti moje, niet nič väčšieho ako Eucharistia. Ako zrnko prachu pred horou sú všetky dobré skutky v porovnaní s jediným
hodným svätým prijímaním. Keby ľudské srdce dokázalo vyčerpať všetky bohatstvá obsiahnuté vo svätom prijímaní, tak by už
nepotrebovalo nič iné na to, aby bolo šťastné a spokojné. Chamtivec by sa už nenaháňal za peniazmi a ctižiadostivého by to už
nehnalo za vonkajšími poctami. Každý by rád opúšťal zem,
otriasol prach z topánok a ponáhľal sa do neba.“
* „Všetci svätci milovali kríž. Nachádzali v ňom silu a útechu.
Musíme teda vždy mať nejaké utrpenie? Opýtate sa ma. Chorobu alebo chudobu, nactiutŕhanie či ohováranie, stratu materiálnych dobier, utrpenie? Osočujú ťa, priateľ môj? Urážajú
ťa? O to lepšie! Je to dobré znamenie, neznepokojuj sa, si na
ceste, ktorá vedie o neba. Viete, kedy musíme plakať? Neviem,
či to chápete: v protiklade so zvykmi mali by ste plakať, ak
nemáte nijaké utrpenie. Keď vás všetci uctievajú a rešpektujú,
tu by ste mali dôvod závidieť tým, ktorí majú to šťastie, že môžu prežívať život v utrpení a v chudobe.“
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Stručne zo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach ZŠ
s MŠ Čierne, Vyšný koniec za šk. rok 2008/2009.
spolu
Počet žiakov
326
320
306

školský rok
2006/2007
2007/2008
2008/2009

z toho:
1.-4. roč. 5.-9. roč.
135
191
129
191
127
179

z toho dievčat

%

177
171
162

54,3
53,4
52,9

spolu
Počet tried
15
15
16

z toho
1.-4. roč. 5.-9. roč.
6
9
5
10
7
9

a) Projektová kapacita školy:
17 tried
Odborné učebne:
4 triedy + 1 telocvičňa
b) Počet zapísaných prvákov k 30.6.2009 :
35, z toho 3 odklad o jeden rok.
c) Ukončilo školskú dochádzku na ZŠ k 30.6.2009:38 žiakov
5. ročník
0

Počet žiakov

6. ročník
0

7. ročník
0

8. ročník
2

9. ročník
36

spolu
38

Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili Testovania 9-2009 s týmito výsledkami:
predmet

% úspešnosti v SR %úspešnosti na škole v šk. roku 2008/2009

Matematika
Slovenský jazyk a
literatúra

53,01%

54,75 %

61,26 %

78,62 %

% úspešnosti v šk. roku
2007/2008
66,9 %
68,2 %

V školskom roku 2008/2009 v porovnaní s celoslovenským % úspešnosti zvládnutia bola z matematiky úspešnosť o 1,74 %
nad celoslovenským priemerom a z jazyka slovenského o 17,36 % nad celoslovenským priemerom.
Jeden žiak 9. ročníka (Marek Cyprich z 9. B triedy) bol neklasifikovaný, lebo nechodil do školy, a preto nebol ani umiestnený
na žiadnu strednú školu. Dve žiačky 8. B triedy (Monika Moravcová a Simona Kuljovská) boli prijaté na bilingválne štúdium
na Gymnáziu v Čadci.
Všetci klasifikovaní žiaci 9. ročníka boli prijatí na strednú školu. Na študijný (maturitný odbor) bolo prijatých 30 žiakov 9.
ročníka, na učebný odbor (trojročný) zvyšných 5 žiakov.
d) Zoznam učebných variantov využívaných v jednotlivých triedach za 2008/2009
Ročník
Počet tried v ročníku
Variant

1.
2
ŠVP

2.
2
3

3.
2
3

4.
1
3

5.
1
ŠVP

6.
2
2

7.
2
2

8.
2
2

9.
2
2

Spolu
16

e) Nepovinné predmety
ročník
9.
f)

Predmet
Cvičenia z matematiky

Počet integrovaných žiakov k 30.6.2009 v bežnej triede

Počet integrovaných
žiakov
% zo všetkých žiakov
školy
Druh postih. integr.žiakov v ŠT
Počet žiakov

0.roč.

1.roč. 2.roč.

3.roč.

4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

4

0

0

0,33

0

0

0,33

0

0

0,65

0

1,31

Sluchový
postih 522
0

Zrakový postih
523
0

Narušená komunik+ mentálny
postih524
6

Telesný postih
525
0

Vývinové poruchy učenia
529
0

g) Počet žiakov školy : ZŠ mala na začiatku šk. roka 2008/2009 : 306 žiakov, pokles oproti minulému šk. roku o14 žiakov. Z
toho bolo v 1.-4. roč. 125 žiakov , na roč. 5.-9 : 181 žiakov, v špeciálnej triede 6 žiakov, v MŠ 65 detí. Na ZŠ boli 4 integrovaní žiaci , v školskom klube bolo 53 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch oddelení.
h)

Školský klub detí:

Školský rok

Počet žiakov

Počet oddelení

Priemer
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44
49
53

školstvo

2
2
2

22
24,5
26,5

Počet krúžkov na škole

Ročník
1.-4. ročník
5.-9. ročník

Počet krúžkov Počet žiakov navštevujúcich krúžok
9
116
8
180

% zapojenia žiakov
37,9 %
58, 8%

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Názov aktivity
Volejbalový turnaj rodičov a učiteľov
Pasovanie prvákov
Stolnotenisový turnaj
Otvorené hodiny
Koncert učiteľov
Pomoc pri vysvätení kostola
Uvítanie detí do života
Pohár riaditeľa školy –hasičská súťaž
Organizovanie programov pri výročiach
Vianočné pásmo
Medzinárodný letný tábor

Určená pre koho
Rodičom a učiteľom
Rodičom a učiteľom
Rodičom a žiakom
Rodičom
Rodičom
Rodičom
Rodičom
Rodičom a deťom
Rodičom
Dôchodcom
Žiakom z ČR, PR, SR

Poznámka
S družob. školami
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vysvätenie hasič. zástavy
Spolu s OÚ Čierne
Spolu s hasičmi
Spolu s OÚ Čierne
Spolu s OÚ Čierne

Projekty, do ktorých je škola zapojená a ich stručná charakteristika - krátkodobé projekty (do 2 rokov)
Názov projektu

Schválený projekt

Obdobie

2009/2010
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
s MŠ
zabezpečoval OÚ Čierne
Projekt Vzdelávanie-Inovácia obsahu 2009/2011
vzdelávania...

Schválená suma

áno

38 000 000,-Sk

áno

2 302 982,- Sk

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
1. Hodnotenie prospechu za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom
2008/2009 2. polrok (bežné triedy + špeciálna trieda)
Ročník
1.-4.
5.-9.
1.-9.

Počet
tried
7
9
16

Počet
žiakov
123
183
306

Prospeli Prospeli
počet
%
123
100
179
97,8
302
98,6

Neprospeli
počet
0
3
3

Neprosp.
%
0
1,6
0,98

Neklas.
počet
0
1
1

Neklas.
%
0
0,54
0,32

Priem.
prospech

Neprosp.
%
0
0
0

Neklas.
počet
0
0
0

Neklas.
%
0
0
0

Priem.
prospech

2007/2008 2. polrok (bežné triedy)
Ročník
1.-4.
5.-9.
1.-9.

Počet Počet
tried žiakov
5
129
10
191
15
320

Prospeli
počet
129
191
320

Prospeli
%
100
100
100

Neprospeli
počet
0
0
0

2. Hodnotenie správania za školu s porovnaním s predchádzajúcim rokom
I. stupeň
Správanie 2.stupeň
Správanie 3.stupeň
Správanie 4. stupeň
Riaditeľské pokarhania

0
0
0
0

%
0
0
0
0

II.stupeň

%

0
3
0
1

0
1,57%
0
0,52%

Spolu za
ZŠ
Počet / %
0/0%
3/ 0,98%
0/0%
3/0,32%

Predchádz.šk.rok za ZŠ
Počet/ %
0/0%
1/ 0,3%
0/ 0%
3/0,94%
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3. Hodnotenie dochádzky
Počet vymeškaných hodín

I.stupeň

Spolu I.polrok
Spolu II.polrok
Spolu za rok ospravedl.
neospravedlnených/rok

2625
3518
6143
0

Priemer
na žiaka
21,34
27,79
47,62
0

II.stupeň

Priemer na
žiaka
28,28
43,92
69,28
2,29

5090
7590
12680
417

Priemer za ZŠ
25,46
37,46
61,51
1,36

Predchádz.šk.
rok/priemer za ZŠ
34,64
43,48
78,12
1,30

Vyhodnotenie strategického zámeru školy
1. Od roku 2008 sa nám v 8% výchovno - vzdelávacieho procesu podarilo využívať výpočtovú techniku. Máme
dostatočný počet počítačov na škole, pričom každoročne dopĺňame nové vyučovacie programy do počítačov.
2. Zabezpečiť výučbu cudzích jazykov AJ a NJ od 1. ročníka. Na škole vyučujeme cudzie jazyky od 3. ročníka. V 1.
a 2. ročníku sme zabezpečili výučbu týchto jazykov prostredníctvom vzdelávacích poukazov.
Na obidva zámery školy máme dostatočný počet odborne zdatných učiteľov, ktorí majú požadované vzdelanie.

Čo plánujeme v škole v budúcom školskom roku 2009/2010 ?
V pedagogickom procese v 1., 2., 5. a 6. ročníku postupovať podľa nového školského vzdelávacieho programu plánujeme s
upravenými učebnými plánmi. Do školského vzdelávacieho programu implementovať aktivity z projektu Inovácia obsahu vzdelávania, foriem a metód vyučovacieho procesu. Tieto aktivity zapracujeme i do školského plánu práce a časovo-tematických
plánov .
Školský klub už postupuje podľa nového výchovného programu.
V rámci vzdelávacích poukazov chceme pokračovať v krúžkovej činnosti s cieľom zapojiť do týchto aktivít čo najviac žiakov
školy.
V materiálno technickej oblasti :
1. Pokračovať v rekonštrukcii školy so zateplením budovy, výmenou okien a zastrešením budovy sedlovou strechou v hodnote
38.000.000,- Sk, s predpokladaným termínom ukončenia – apríl 2010.
2. Nákup nových žiackych lavíc a stoličiek do dvoch tried.
3. Zakúpenie 2 počítačov do špeciálnej triedy v hodnote 34 000,- Sk.
4. Zakúpenie učebných pomôcok zo schváleného projektu v hodnote 1 600 000,- Sk.
Krúžky, ktoré budú šk. roku 2009/2010 pracovať na našej škole:
p.č.

Názov krúžku

Vedúci krúžku ročníky

p.č.

Názov krúžku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Matematický
Zdravotnícky
Fyzika
Športový
Futbalový
Matematický
Školské noviny
Vybíjaná

Miková
Hutyrová
Krutáková
Franeková
Knap
Knapová
Mikulová
Krčmáriková

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hasičský
Malík
Výtvarný
Grochálová
Karate
Jurga
Mladý kronikár
Oravcová
Prírodovedný
Ďurkáčová
Čitateľský
Špiláková
Prírodovedný, spevácky Čanecká
Šikovné ruky
Mitrengová
Mažoretky
Brnčová

7.
5.-9.
6.-9.
5.-9
4.-5.
9.
5.-9.
5.-6.

Vedúci krúžku ročníky
5.-9.
1.-9.
2.-9.
7.-9.
1.
1.-9.
4.
3.
1.-8.

Základná škola Čierne- Ústredie
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2008/2009
V školskom roku 2008 / 2009 navštevovalo našu školu 262 žiakov ( 154 chlapcov, 108 dievčat ), rozdelených do 11 tried,
z ktorých 5 bolo na prvom stupni a 6 na druhom stupni. Špeciálnu triedu navštevovalo 9 žiakov. Jeden žiak, u ktorého bol diagnostikovaný autizmus, bol vzdelávaný v domácom prostredí. 34 žiakov malo na vysvedčení samé jednotky, všetci žiaci prospeli. Všetky vymeškané hodiny ( 18 461 ) boli ospravedlnené.
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Školskú dochádzku ukončilo 39 žiakov 9.ročníka. Všetci žiaci boli umiestnení na prihlásené stredné školy v prvom kole prijímacieho konania. Títo žiaci v rámci celoslovenského Testovania 9 dosiahli v obidvoch predmetoch lepšie výsledky ako bol
celoslovenský priemer, ( matematika lepšie o 1,47 %, slovenský jazyk a literatúra lepšie o 6,04 %). Na škole pracovalo 17
kvalifikovaných učiteľov, asistent učiteľa a vychovávateľka.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu bolo usporiadanie prednášok a besied pre žiakov o životnom štýle a životospráve,
usporiadanie plaveckého kurzu pre žiakov 4.ročníka a lyžiarskeho kurzu pre žiakov 7.ročníka. V rámci prevencie kriminálnej
činnosti mládeže absolvovali žiaci 5.ročníka cyklus prednášok – Správaj sa normálne s pracovníčkou OR PZ v Čadci.
Žiaci našej školy sa zúčastňovali aj na iných športových i kultúrnych akciách v rámci obce ( vystúpenia v domove dôchodcovDeň úcty k starším, Mikuláš, Vianoce, oslavy oslobodenia obce, stretnutie darcov krvi ...), obvodu i okresu.
Škola zorganizovala pre žiakov tiež športové súťaže- stolnotenisový turnaj, hokejbalový turnaj starších žiakov za účasti ZŠ
Čierne – Ústredie, ZŠ Skalité - Kudlov a ZŠ Predmier, ročníkový turnaj žiakov v malom futbale, futbalový turnaj starších žiakov za účasti ZŠ Čierne – Ústredie, ZŠ Svrčinovec, ZŠ Zákopčie a ZŠ Čadca – Podzávoz, medzinárodný šachový turnaj
o pohár starostu obce, športový deň pre deti z obcí Kysuckého triangla pri príležitosti MDD.
Na škole prebiehala i mimoškolská činnosť v 16 záujmových krúžkoch.
Umiestnenie žiakov v súťažiach:
Názov súťaže
Chemická olympiáda
Matematická olympiáda
Pytagoriáda
Matematický klokan
Hokejbalová liga
Šach
Šach
Šach
Šach
Astrostop
Čo vieš o hviezdach
Okresné kolo - futbal
Turnaj štyroch škôl
Kysucký triangel
Kysucký triangel
Kysucký triangel
Matematická súťaž MAX
Stolný tenis

Meno a priezvisko kolektív
Miroslava Časnochová
Adam Sloviak
Dominika Moravcová
Moravcová, Sloviak, Trúchly
Gábrišová
Starší žiaci
Jozef Straka
Jozef Straka
Gabriela Oravcová
René Štefánik

okresné kolo
úsp.riešiteľka

krajské kolo

národné kolo

úsp.riešitelia
úsp.riešiteľka
2. miesto
1. miesto
1. miesto
6. miesto
17. miesto
Majstr. Európy
3. miesto
6. miesto

Martin Benko

3.miesto

Martin Benko
Starší žiaci
Starší žiaci
Futbal – starší žiaci
Šimon Gelačák - skok vo vreci
Milan Jurga - beh na 60 m
Gabriela Oravcová
Starší žiaci

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

úsp.riešitelia

úspešný riešiteľ

úspešná riešiteľka
3. miesto

Škola naďalej pokračuje v spolupráci so školami zo zahraničia ( e- twinning ). V mesiacoch október 2008 a máj 2009 sa uskutočnili dve výmenné stretnutia žiakov s partnerskou školou v Koniakówe. Naša škola zorganizovala pre žiakov z poľskej školy
výlet na hrad Strečno spojený s plavbou na pltiach po rieke Váh.
Projekt Spoznajme sa navzájom vychádzal zo spolupráce dvoch škôl – škola vo Vendryni v Českej republike a naša škola. Cieľom projektu bolo prostredníctvom prezentácií v Power Pointe priblížiť partnerskej škole svoju obec a školu. Prezentácie boli
zamerané na tri oblasti: história obce a školy, prírodné pomery, tradície, zvyky a kultúra regiónu, turistické zaujímavosti. Zapojili sa doň všetci žiaci 9 ročníkov. Najlepšie práce boli odprezentované v novembri v Českej republike a v decembri v našej
škole prezentovali svoje najlepšie práce deti z Čiech.
Zapojili sme sa tiež do environmentálnych projektov Batérie na správnom mieste a Stromy poznania.
V rámci zlepšovania technických podmienok sa podarilo zriaďovateľovi a škole zabezpečiť :
- kompletnú výmenu okien na starej školskej budove,
- kompletné zateplenie obvodového plášťa starej školy,
- kompletnú rekonštrukciu bývalej kuchyne na triedu pre 1. ročník,
- doplnenie kabinetných zbierok ŠKD, žiackej a učiteľskej knižnice, kabinetu TV (hry, atlasy, mapy, stavebnice, lopty,
nábytok do družiny),
- vymaľovanie dvoch tried (svojpomocne),
- rekonštrukciu žľabov a zvodov,
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osadenie strešného okna a opravu tehlových komínov na starej školskej budove,
zakúpenie školského nábytku pre 1. triedu (stoličky a lavice pre všetkých žiakov).

Vďaka získaniu grantov z projektov Infovek, Otvorená škola Infovek, Škola budúcnosti a z finančných prostriedkov rozpočtu
školy sa nám podarilo výrazne modernizovať vybavenie PC učební, rozšíriť školskú počítačovú sieť ( zriadenie počítačovej
učebne v starej škole pre ročníky 1. – 4., zavedenie počítačovej siete v špeciálnej triede ), zlepšiť technické podmienky práce
s PC pre vedenie školy, hospodárku, výchovného poradcu a učiteľov.
Nový školský rok 2009 / 2010 bol slávnostne otvorený 2. septembra. V tomto školskom roku je na našej škole 12 tried (6 na
1.stupni a 6 na 2.stupni) a 1 oddelenie školského klubu. Celkovo navštevuje našu školu 248 žiakov (105 dievčat a 143 chlapcov) . Voľný čas môžu žiaci tráviť v týchto záujmových útvaroch: hokejbalový krúžok, futbalový krúžok, anglický jazyk, šikovné ruky, šachový krúžok, ekologický krúžok, novinársky krúžok, matematický krúžok, folklórny krúžok, zábavná matematika, počítačový a stolnotenisový krúžok.

Koncepčný zámer školy na školský rok 2009 / 2010:
•
•
•

v súlade s reformou špeciálneho školstva vypracovať pre špeciálnu triedu školský vzdelávací program,
vypracovať školské vzdelávacie programy pre druhé a šieste ročníky,
zabezpečiť vyučovanie v 1., 2., 5. a 6. ročníku v súlade so školským vzdelávacím programom a pripraviť sa na postupné zavádzanie školskej reformy v ostatných ročníkoch,
• v starej škole vybudovať druhú počítačovú učebňu,
• zabezpečiť vyššie percento odbornosti vo vyučovaní cudzích jazykov,
• mimoriadnu pozornosť venovať nadaným žiakom / olympiády, súťaže /,
• zvýšenú pozornosť venovať deťom s poruchami učenia, správania – v spolupráci s PPP integrovať žiakov do špeciálnej triedy,
• zvýšenú pozornosť venovať spolupráci s družobnou školou v Koniakówe v Poľsku a vo Vendryni v ČR – zvýšiť
počet stretnutí PP a žiakov na štyri – projekt E – Twinning,
• naďalej zbierať druhotné suroviny, pokračovať v zbere a separovaní druhotných surovín v rámci ekologického
krúžku.
V rámci projektu ROP 1.1- Infraštruktúra vzdelávania získala obec Čierne pre ZŠ Čierne – Ústredie finančné prostriedky na
generálnu opravu obidvoch školských budov a na vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli školy. Práce súvisiace
s realizáciou tohto projektu začnú v jarných mesiacoch roku 2010.
Ďakujeme starostovi obce, zamestnancom OÚ , TES a všetkým sponzorom za doterajšiu spoluprácu a dúfame v jej zachovanie do budúcna. Prajeme žiakom a zamestnancom veľa zdravia, osobného šťastia a pracovných úspechov v novom školskom roku 2009 / 2010.
Vedenie ZŠ Ústredie

Výchovný poradca informuje
Harmonogram informácií pre rodičov a žiakov na šk.rok 2009 / 2010
20.2. 2010

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné
a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo talentu.

10.3. 2010

Testovanie 9 – 2010.

31.3. 2010

Stredné školy zverejnia kritériá na netalentové odbory.

25.3. – 15.4. 2010

Talentové skúšky.

10.4. 2010

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné
študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu).

24.4. 2010

ŠVS oznámia výsledky talentových skúšok.

10.5. , 13.5. 2010

1.kolo prijímacích skúšok.

22.6. 2010

2.kolo prijímacích skúšok.


Mgr.Daniel Drastich , ZŠ Ústredie
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Hodnotenie výsledkov práce Materskej školy v Čiernom – Ústredí v školskom roku
2008/2009.
Materskú školu v školskom roku 2008/2009 navštevovalo 69 detí – 36 dievčat a 33 chlapcov, čo možno hodnotiť ako 100% nú naplnenosť. V prevádzke boli 3 triedy s celodennou prevádzkou. Predprimárne vzdelávanie navštevovalo 32 detí,
z celkového počtu malo 6 detí odloženú povinnú školskú dochádzku, 1 dieťa so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami
pracovalo podľa individuálneho vzdelávacieho programu s účasťou asistenta učiteľa.
Materská škola počas celého školského roka úzko spolupracovala s CPPP v Čadci , či už pri posudzovaní školskej zrelosti,
práce s nadanými deťmi, s deťmi s poruchami správania. Na základe odporúčania sme prijímali opatrenia na skvalitnenie výchovy a vzdelávania na našej škole.
Edukačný proces materskej školy sa uskutočňoval podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu ISCED – O s názvom Dieťa a svet , ktorý vymedzuje všeobecné ciele materských škôl, kľúčové kompetencie rozvoja osobnosti detí a rámcový obsah
vzdelávania v materských školách. Súbežne so zavádzaním ŠVP do praxe, sme postupne tvorili vlastný Školský vzdelávací
program s názvom „S lienkou za poznaním“ , v ktorom ponúkame výchovu a vzdelávanie prostredníctvom zážitkového učenia
s uplatňovaním projektových metód, čím umožňujeme deťom získavať skúsenosti a vedomosti vlastnou praktickou činnosťou
a experimentmi. Deti sú tak vedené k iniciatíve, kreativite, samostatnosti pri spracovaní stanovených úloh, ale aj k tímovej spolupráci. Uplatňujeme projekty skupinové, triedne i medzitriedne.
Počas celého školského roka sme zvýšenú pozornosť venovali čitateľskej a matematickej gramotnosti, ktorá je prínosom pre
bezproblémový prechod do základnej školy.
V rámci výchovno-vzdelávacej práce sme zmenili pohľad na denný poriadok- režim dňa, ktorý učiteľky nemuseli striktne časovo a tematický dodržiavať, rešpektovali sme skutočné potreby a záujem dieťaťa o danú činnosť počas celého pobytu
v materskej škole, ale zároveň aj potreby ostatných detí v triede vzájomným dohovorom na spoločnej činnosti.
Naša materská škola sa zúčastňovala na viacerých aktivitách zameraných na prezentáciu školy či už v rámci obce, okresu,
kraja i celoslovenských výtvarných súťaží určených deťom predškolského veku.
Veľkým úspechom školy bolo získanie 1.miesta na krajskej výtvarnej súťaži s názvom „Hasiči očami detí“, 1.miesto
v okresnej detskej výtvarnej súťaži „Kreslíme najobľúbenejšiu rozprávku“, O čom snívaš, O najkrajší kvet.
Ďalšie aktivity:
- Mikulášska besiedka spojená s divadelným predstavením Žilinského bábkového divadla,
- projekt Advent a čas vianočný, kultúrny program na Jasličkovej slávnosti v Domove dôchodcov,
- projekt Týždeň zdravia a zdravej výživy, Deň jablka, divadelné predstavenie Martinského divadla s rozprávkou Janko
Hraško,
- Fašiangový karneval,
- príprava a realizácia obvodovej súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom „Básničkovo“,
- divadelné predstavenie O medovníkovom domčeku,
- besedy v obecnej knižnici,
- celoškolská besiedka pri príležitosti osláv Dňa matiek,
- výlet do ZOO v Bojniciach, návšteva detského dopravného ihriska v Čadci,
- rozlúčka s predškolákmi.
Počas celého školského roku 2008/2009 boli vytvorené vhodné podmienky i pre krúžkovú činnosť. Na škole pracovali 2 krúžky
anglického jazyka, 1 krúžok výtvarný, folklórny a environmentálny.
Okrem uvedených aktivít sa MŠ v uplynulom školskom roku zapojila do projektov - PRO Enviro 2008 , ktorý bol neúspešný;
projekt Otvorená škola – Oblasť športu, kde sme získali finančné prostriedky vo výške 50.000 SK = 1660 € na vybavenie školskej záhrady športovým náradím.
V oblasti materiálno-technického zabezpečenia školy sme sa snažili priebežne odstraňovať zistené závady a ozdravovať pracovné prostredie školy . Počas školského roka bol doplnený nábytok v triede pre 5-6 ročné deti, zakúpené nové stoly a stoličky
v triede pre 4-5 ročné deti, šatňové skrinky pre všetky triedy MŠ. Doplnil sa stav hračiek, učebných pomôcok a audiovizuálnej
techniky.
Napriek úspešnej realizácii úloh a cieľov, ktoré sme si v uplynulom školskom roku vytýčili, je potrebné v spolupráci so zriaďovateľom riešiť havarijný stav strechy, okien, sfunkčnenie kanalizácie, rekonštrukciu sociálnych zariadení pre deti
i dospelých, rozšírenie priestorov školskej jedálne, výmenu vchodových dverí, oplotenie školskej záhrady, rekonštrukciu záhradného zariadenia tak, aby spĺňalo bezpečnostné ,estetické a výchovné požiadavky.
V závere svojho príspevku by som chcela poďakovať p. J. Kullovi, Čierne č. 181 za ochotu a pomoc pri zabezpečení
a realizácii výmeny záhradnej kĺzačky v našej záhrade, z čoho majú najväčšiu radosť najmä deti. Taktiež úprimné ďakujem
patrí členom a členkám Jednoty klubu dôchodcov v obci Čierne za ochotu a iniciatívu pri skrášľovaní areálu MŠ.


Vedenie MŠ Čierne – Ústredie
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Kultúrno – spoločenské a športové podujatia jún – september 2009
26. jún 2009
Uvítanie novorodeniatok do života (starosta obce a Komisia kultúry, výchovy mládeže, športu a sociálnych vecí), vystúpenie
DFS Ozvenka, Pamätná medaila pre každé novorodené dieťa, občerstvenie.
2. júl – 11. júl 2009
V. ročník Medzinárodného detského tábora na Trojmedzí - ISTEBNA (/PL)
Po skončení školského roka sa konal Medzinárodný detský tábor. Žiaci z ČR, PL, a SR sa 2.7. 2009 stretli v Poľsku – v Istebnej. Deti spoznávali čaro tejto krajiny. Navštívili mnoho pamiatok, ako sú napríklad: Pamätná izba Jerzego Kukuczki, Kurnu
chatu v Istebnej, chatu Jana Kawuloka , Beskydské múzeum vo Wisle, skokanský mostík , vodopád a priehrada vo Wisle, vodný svet v hoteli Golebiewski vo Wisle, poľovnícke múzeum v Istebnej. V Krakowe sme si prezreli soľnú jaskyňu a zámok Wawel. Taktiež nechýbali ani turistické vychádzky po okolí – výstup na Dupne (Mladá hora), na Ochodzitu, Trojmedzie, …
Keďže túry boli vyčerpávajúce, svoje sily sme si chodili doplniť do neďalekej reštaurácie Szarotka ( Plesnivec alpský).
Nuž, nič netrvá večne – ani náš tábor plný zábavy a prekvapení. Dňu, keď zazvonil zvonec, nik nechcel uveriť, pretože sme
prežili desať nezabudnuteľných dní. Nastal čas lúčenia a sĺz, krásnych spomienok a radosti z toho, že sa snáď ešte počas
prázdnin uvidíme.
Z Čierneho sa tábora zúčastnili: Lucia Dobdová, Kristína Válková, Veronika Mlíchová, Veronika Jurčagová, Kristína Kužmová, René Štefaník, Monika Šubíková, Janka Šubíková, Izabela Bobulová, Jakub Vyšlan, Róbert Mikula, Tomáš Strenk, Katarína Stráňavová, Vladimír Krenžel a Bibiána Šmatlavová. Ako vedúce boli Ingrid Knapová a Iveta Bobulová.
1.august 2009
II. ročník stretnutia PRIATEĽOV HELIGÓNKY, podujatie organizované pod záštitou starostu obce Čierne a Klubom priateľov heligónky regiónu Kysúc.
2.august 2009
Čierňanské hody spojené s hodovými atrakciami, stánkovým predajom a kultúrnym vystúpením mažoretkového súboru zo
Staškova, ženskej folklórnej speváckej skupiny Turzovanky z Turzovky, diskotékou a ľudovou veselicou pri TU Magistrál.
22. august 2009
Duchovné posolstvo k občanom krajín Trojmedzia
- historické slávenie svätej omše na Trojmedzí za
účasti diecéz Žilinskej, Bielsko – Źywieckiej
a Ostravsko – Opavskej. Podujatie bolo organizované Biskupským úradom v Žiline v spolupráci
s obcou Čierne.
25. august 2009
V utorok 25. augusta si obec Čierne pripomenula a
uctila 65 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania (SNP) pri Pamätníku padlých o
15:00 hod. Predovšetkým vďaka nemu sa Slovensko stalo členom víťaznej spojeneckej koalície,
ktorá v boji porazila fašistickú hrozbu. SNP sa tak
stalo jednou z kľúčových a pozitívnych udalostí
slovenských dejín. V septembri 1992 Slovenská
národná rada vyhlásila 29. august za štátny sviatok.
Pietneho aktu kladenia kytice sa zúčastnili zamestnanci OÚ, poslanci Obecného zastupiteľstva pod
záštitou p. starostu obce Ing. Pavla Gomolu.
12. september - 13. september 2009
Koncert Komorného orchestra slovenských učiteľov v Kostole sv. Ignáca a v Kostole sv. Petra a Pavla v Čiernom.

Pripravujeme:
September – október 2009
Výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ o naj- strašidelnejšiu, naj – smutnejšiu, naj – veselšiu, naj – bláznivejšiu, naj – cool, naj –
bizarnejšiu DYŇU. Či už nakreslenú, namaľovanú, vymodelovanú, naozajstnú prines do 12.10. 2009 do Obecnej knižnice,
kde si z dyniek urobíme peknú výstavu, pričom naj – dyne získajú aj vecné odmeny.
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17. október 2009 (sobota)
Rockový koncert v sále kultúrneho domu v Čiernom.
Október 2009
Stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
November 2009
Výstava neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc v priestoroch Obecnej knižnice v Čiernom.
5.december 2009 (sobota)
Pripravujeme mikulášsky koncert spojený aj s mikulášskym prekvapením pre všetky deti v sále kultúrneho domu v Čiernom o
17,00 hod. V kultúrnom programe vystúpi finalista populárnej televíznej súťaže Slovensko má talent (virtuóz – akordeón) Michal Červienka so svojou skupinou. Po koncerte príde našich najmenších potešiť aj Mikuláš sladkým prekvapením.
December 2009
Uvítanie novorodeniatok do života.
26. december 2009
Jasličková slávnosť v Kostole sv. Ignáca.
31. december 2009
Silvester na Trojmedzí – uvítanie nového roka. I. ročník stretnutia občanov troch štátov na Trojmedzí.
O všetkých podujatiach budete včas informovaní z obecných vitrín, obecným rozhlasom, alebo na internetovej stránke
našej obce www.obeccierne.sk. Zmena podujatí vyhradená!



VII. ročník súťaže o putovný pohár starostu obce
DHZ Čierne - Vyšný koniec usporiadal 4. júla 2009 pohárovú súťaž hasičských družstiev
okresu Čadca. Na súťaži sa zúčastnilo sedemnásť družstiev s nasledovným umiestnením:
Muži:1. MVK TEAM Staškov
s časom
14,41
2. Podvysoká
s časom
15,19
3. Čierne - Vyšný koniec
s časom
17,15
Ženy: 1.Čierne - Vyšný koniec
2. Radôstka

s časom
s časom

29,54
44,38

Na súťaži sa zúčastnili i významní hostia - starosta obce Radôstka, riaditeľ kysuckých pekární Mgr. J. Klieštik, za obec Čierne vystúpila s príhovorom poslankyňa Mgr. Dana
Oravcová a riaditeľ OV DHZ Ladislav Dedič. Na záver poháre odovzdával Ing. M. Moják.
Veľká vďaka patrí organizátorom, vedeniu ŠK Čierne, ako i sponzorom za vydarenú akciu.
Výbor DHZ Čierne, Vyšný koniec



TROJNÁSOBNÝ MAJSTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY V MOTOKROSE
Jaroslav Majchrák, žiak 9. ročníka ZŠ Čierne - Ústredie
Jaroslav Majchrák sa zúčastnil v tomto roku šesť - dielneho seriálu medzinárodných
majstrovstiev Slovenska v motokrose v kubatúre 85 ccm. Preteky sa konali v Žiline,
Skycove, Šenkviciach, Tlmačoch, Spišských Vlachoch a v Sverepci – kde sa mu
podarilo nazbierať najväčší počet bodov, a tak suverénne zvíťaziť nad svojimi najväčšími rivalmi Davidom Šímom z ČR a Pálom Markom z Maďarska.
Prvýkrát titul majstra Slovenska získal v roku 2002 v kubatúre 50 ccm, druhýkrát
v roku 2005 v kubatúre 65 ccm a vlastne už trojnásobným majstrom Slovenska sa
stal v tomto roku v kubatúre 85 ccm.
V roku 2009 sa taktiež zúčastnil pretekov Stredoeuropského pohára, ktoré sa konali
na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku – kde sa umiestnil na 3. mieste.
Jaroslav Majchrák dosiahol veľký úspech, za ktorým sa skrýva kopa driny. Držíme
mu palce, aby sa mu i naďalej tak úspešne darilo.
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Za obdobie júl 2009 - september 2009

Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

M arios Pavlou – Z uzana K rellová, Tom áš B ulava – Lenka D obdová, R óbert Širanec – Silvia Stráňavová, Ľuboš
G onščák – Lenka B ergerová, František K ultán – D aniela
K opecká, M artin Cyprich – Ivana K antorová, Ing. František Staňo – M artina M achavová, V ladim ír Pajonk –
Z uzana M atysová, Ján Čanecký – M artina M ajáková,
Ľuboš Cyprich – R om ana B obeková,
František Šim aliak – Z uzana H rabcová,
M iroslav G om ola – A nna D orotková,
R om an Jašurek – D aniela Šteinigerová,
M ilan Časnocha – V eronika Časnochová

Miroslava Brehovská, Peter Polák,
Anton Kulla, Lukáš Masaryk, Rudolf
Kubisz, Bianka Kupková, Karolina
Širancová, Marco Stráňava,
Martin Holienka,
Dominik Roman

Navždy nás opustili...
Ignác Gomola, Stanislav Čanecký, Marta Lašová, Slavomír Krella,
Pavol Konôpka, Tibor Gunič, Jozef Jurga, Verona Klužáková,
Šimon Moják, František Grochal, Anna Zagrapanová, Agnesa Matysová,
Anna Jurgová, Irena Cyprichová, Anna Javorová, Žofia Špilová

Čierňanské hody na Vyšnom konci
Po prvýkrát v histórii Čierneho sa uskutočnili hodové slávnosti na počesť patrónov sv. Petra a Pavla na Vyšnom konci, a to
5.júla 2009. Tento deň bol významný i ďalším
kresťanským sviatkom, oslavou patrónov žilinskej
diecézy sv. Cyrila – Konštantína a Metoda, vzácnych
vierozvestov z Byzantskej ríše, z mesta Solún, ktorí
v roku 863 zaviedli pre Slovanov slovanskú liturgiu.
Nové písmo hlaholika, preklad Evanjelia podľa Jána,
žalmy a ďalšie texty pomohli Slovanom na Veľkej
Morave vysvetliť pravú kresťanskú vieru. Očakávaná
slávnosť sa začala svätou omšou, ktorú viedol hosť
vdp. dekan Jozef Šuraba za účasti vdp. farára Mgr.
Stanislava Vnuka a nádherných melódií vrchárskej
muziky bratov Minárikovcov z Horného Vadičova.
Slávnosť pokračovala na nádvorí pred kostolom
kultúrnym programom, ktorý moderovala Mgr. Dana
Oravcová. V úvode vystúpili mažoretky Tina - žiačky
ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec pod vedením pani
Marty Brnčovej. V západnom duchu tancov
pokračovalo troma vstupmi vystúpenie hosťujúcej
country skupiny NIAGARA z KNM, pod vedením
pána Jána Mastného. V programe vystúpili tiež bratia
Minárikovci s vrchárskou muzikou a miestna
folklórna skupina Ozvena, ktorú už tri desaťročia vedie p. Agnesa Čanecká, s krásnym spevom a hudbou. Slávnostnou omšou
a vystúpením účinkujúcich boli zahájené hodové oslavy, ktoré pokračovali v podobe príležitostných predajcov, zabávačov, v kruhu
rodiny, ako i posedením pri živej hudbe v pohostinstve U Fľora. Nech sa tieto oslavy stanú tradíciou pre ďalšie pokolenia.
Mgr. Dana Oravcová, predsedníčka komisie kultúry, športu a sociálnych vecí
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Milí moji čitatelia,
v minulom čísle občasníka Čas 2/2009 som písala, ako som sa zapojila do súťaže s názvom „Gastrocesta Žilinského kraja“. Týmito
regiónmi sú Kysuce, Orava, Liptov, Turiec a Horné Považie. Súťaž bola zameraná na recepty, ktoré varili naše mamy, babičky
a prababičky. Vedeli pripraviť jedlo z mála ingrediencií, ktoré bolo dobré, chutné, zdravé a sýte. Obľúbené jedlá sa odovzdávali
z pokolenia na pokolenie, a tak sa stále pripravujú dodnes. Tieto recepty budú slúžiť k tvorbe špeciálnej kuchárskej knihy Žilinského
kraja. Ako som už písala, vedenie ma požiadalo, aby som sa zapojila do súťaže a napísala 2 recepty. Počet bol určený. Sociálny
pracovník mi povedal, že sa postará o odoslanie. Hneď som si sadla a rozmýšľala. Najprv som napísala tri strany úvodu a potom na 2
strany dva recepty. Napísala som to krásnym písaným písmom, a tak to aj dostali. Mali čo čítať a rozmýšľať nad mojimi slovami.
Muselo sa im to veľmi páčiť, keď o 3 dni som dostala pochvalu, ktorú som aj Vám napísala. Vyjadrili sa, že v súťaži mi budú držať
palce. Potešilo ma to, ale vôbec som nepomyslela na nejakú výhru. No, aké bolo moje prekvapenie, keď 25.8.2009 prišla za mnou
pani riaditeľka Domova a s úsmevom mi oznámila, že som sa stala víťazkou receptu v celom Žilinskom kraji. Víťazný recept je
Kysucká kvačková polievka. Recept bol vyhlásený za najlepší a spĺňal všetky podmienky súťaže. Naše vedenie je šťastné, ja tiež
a určite aj vy so mnou. Také víťazstvo dosiahnuť je raritou pre celé Kysuce. Tým sme sa ubezpečili, že naše mamy a babičky varili
v minulosti dobre a zdravo. Som pozvaná do Strečna na deň 26.9.2009. Na hrade bude jarmok. Tam dostanem aj to ocenenie. Bude to
nejaká vecná odmena. Potom vám napíšem, aká. Určite pôjde niekto so mnou z vedenia.
Kuchárska kniha bude vydaná, vraj sa na tom už pracuje. Ak niekto nemá časopis, v ktorom som recepty písala a chcel by mať ten
víťazný, nechala som na Obecnom úrade v Čiernom kópiu a môže si ho dať prefotiť za pár centov. Je to napísané mojím písaným
písmom tak, ako to bolo poslané do Žiliny. Je to na vašej vôli. Prosím vás, vráťte sa k takému dobrému, jednoduchému jedlu. Hlavne
cukrovkári. Znižujte si vysokú hladinu cukru. Znova začnite pestovať kvaky. A jedzte ich aj surové. Sú zdravé. Ak vyjde kuchárska
kniha Žilinského kraja, kúpte si ju. Možno sa vám zapáčia aj recepty z iných regiónov, a tak obohatíte svoje menu. Ovšem, ten náš
kysucký je najlepší, lebo ho ocenili najvyššie a získal 1.miesto v celom Žilinskom kraji. Vďaka vám, naše mamy a babičky. Naučili ste
nás veľa. Radi na vás spomíname. V tých vašich kulinárskych špecialitách budeme pokračovať a naučíme to aj naše deti. To vám
všetci sľubujeme.
Napísala Vaša Agnesa Straková

Recepty od pani Strakovej
Odpaľované cesto
Milí čitatelia, píšem vám ďalší recept na odpaľované cesto. Z tohto cesta sa pečú predovšetkým veterníky, ktoré má každý rád. Je to
tiež cukrársky recept vyskúšaný tak, ako iné, čo som už písala. V cukrárňach sú veterníky veľmi drahé a doma si ich napečiete za
polovičnú cenu. Dnešná doba je pre mnohých ľudí ťažká. Aj pre jeden cent, ktorý nám spadane na zem, sa musíme zohnúť. Čítala
som, že do obchodu treba ísť nakupovať, keď sme najedení. Hladní míňame viac peňazí, lebo na všetko máme chuť. Myslím si, že je
to pravda. Ale už idem k veci. Napíšem, čo potrebujeme na odpaľované cesto a podrobne rozpíšem postup práce.
Spotreba : ½ l vody, 10 celých vajec, 40 dkg hladkej špec. múky, 20 dkg masla, štipka soli.
Postup práce: Vodu nalejeme do nádoby (môže byť i neplnotučné mlieko). Do toho dáme štipku soli, maslo a dáme variť. Keď voda
príde do bodu varu, pridávame múku. Za stáleho miešania (2-3 minúty) povaríme a odstavíme. Do polovychladnutej masy dávame po
jednom 10 vajec. Najprv 2-3 naraz, potom už dávame iba po jednom. Hotové cesto dávame po častiach do vrecúška s hrubou šprickou
a vytláčame všelijaké figúrky na nepomastený plech. Šikovné a pekné sú aj venčeky. Pečieme v silne horúcej rúre a hneď na začiatku
pečenia šuchneme pod plech aspoň deci studenej vody a rýchlo zatvoríme. Zbytočne neotvárame rúru. Z vody sa utvorí para a tá
pomáha kúskom, ktoré ste nastriekali na plech, rásť. Potom už môžete aj slabšie piecť, ale pečie sa to dlho. Nedajte sa oklamať. Až
keď si jeden kúsok vyberiete, prekrojíte pílkou (nožom) a zistíte, že je cesto upečené vo vnútri, tak vyberte plech a horúce opatrne
prekrajujte. Studené plníme cez vrecúško s hrubou šprickou horúcim žĺtkovým krémom. Po vychladnutí dáme na vrch šľahačku.
Recept na žĺtkový krém vám napíšem pri krémešoch nabudúce. Teraz vám napíšem, akým krémom som plnila ja. Vymiešala som 1
veľké maslo bez cukru, môžeme i nadstaviť kašou zo Zlatého klasu s jednou vanilkou a do tohto masla som vmiešala po troške
chladný bielkový sneh urobený nad parou. Na 4 bielka som dala 20 dkg práškového cukru. Plnka je ľahučká, penovitá, jemná.
Povedala by som, že veľmi dobrá. Prikryjeme vrchnou časťou. Trošičku cez sitko pocukrujeme práškovým cukrom. Ešte je jedna
možnosť. Pred podávaním naplníme iba šľahačkou venčeky, ale šľahačku málo osladíme. Toto plnenie je tiež dobré, ale len na krátky
čas.

Lekvárový koláč s orechovou posýpkou
Spotreba na cesto: 40 dkg hladkej špec. múky, 10 dkg masla, 6 dkg práškového cukru, 2 dl vlažného mlieka, 30 g droždia, 2 vajíčka, 1
vanilkový cukor, citrónová kôra, soľ. Na plnku lekvár rozmiešaný s 1 dl rumu.
Na posýpku: 20 dkg mletých orechov, 17 dkg masla, 10 dkg hladkej múky, štipku škorice, osladiť podľa svojej chuti.
Urobíme si kvások. Mierne vykysnutý ho pridáme do misy s ostatnými surovinami. Vypracujeme cesto a necháme vykysnúť.
Vykysnuté cesto rozotrieme na vymastený plech. Môžeme aj múkou posypať. Navrch dáme lekvárovú plnku a tú posypeme hrubou
vrstvou posýpky. Necháme chvíľu pokysnúť a upečieme. Vyskúšajte si aj s výberovou múkou. Ako sa vám lepšie páči, tak urobte. Na
posýpku som vždy dala viac orechov a menej múky. Keď to má byť orechové, tak nech to je riadne orechové. Je to kus dobrého
jedenia.
Agnesa Straková
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Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Čiernom
oznamuje občanom, že v prípade záujmu odoberať obedy z tohto zariadenia
je potrebné sa nahlásiť na t.č 041/43 73 624, 041/43 73 626 alebo osobne.
Aktuálny jedálny lístok nájdete na stránke obce www.obeccierne.sk
Cena obeda je 2 €.
V prípade záujmu väčšieho počtu, plánujeme rozvoz
obedov domov.
Bc. Martina Malíková, vedúca zariadenia Domova dôchodcov
a sociálnych služieb pre dospelých Čierne

Dom ošetrovateľskej starostlivosti
DOS poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť,
ošetrovateľskú rehabilitáciu a edukáciu, ale i služby s nimi
súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje
nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie
ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú
starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je ju možné
vykonávať v prirodzenom sociálnom prostredí – doma.
Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v DOS je poskytnúť
osobám
so
zdravotným
problémom
metódou
ošetrovateľského
procesu
komplexnú
ošetrovateľskú
starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú
na:
► udržanie a zlepšenie kvality života,
► pooperačné a posthospotalizačné obdobie,
► predchádzanie zdravotným komplikáciám.
Ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje na základe
viaczdrojového financovania osobám so zmeneným zdravotným
stavom súvisiacim s imobilizačným problémom, s chronickým
dekompenzovaným ochorením po operačnom výkone, po úraze
s obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože, alebo
s iným sociálno – zdravotným problémom na základe
odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo
ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Hospitalizácia pacientov
na uvedenom oddelení sa realizuje na základe doporučenia
všeobecného (praktického) lekára, lekára špecialistu alebo
ošetrujúceho lekára počas hospitalizácie v zdravotníckych
zariadeniach, po schválení revíznym lekárom príslušnej
zdravotnej poisťovne. Dĺžka pobytu závisí od zdravotného stavu
osoby a potreby ošetrovateľskej starostlivosti. Maximálna dĺžka
je 1 mesiac a dlhšie ako 1 mesiac sa môže povoliť vo
výnimočných prípadoch a so súhlasom revízneho lekára
zdravotnej poisťovne. Zdravotnícke zariadenie výrazne zlepšilo

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a preto treba tieto služby
využívať.
Postup pri umiestnení pacienta na oddelenie:
- ak máte záujem sa umiestniť alebo umiestniť vášho
príbuzného na DOS, je potrebná návšteva osobne, alebo
telefonicky kontaktovať vedúcu sestru,
- pre pobyt v tomto zariadení je potrebné vyplniť
indikačný formulár ošetrujúcim lekárom (praktický
lekár, lekár špecialista),
- formulár obdržíte priamo na oddelení, alebo sa dá
stiahnuť na stránke www.nspcadca.sk v časti
infoservis, vyplňuje sa dvojmo
- hospitalizáciu odsúhlasuje vopred revízny lekár
príslušnej poisťovne, s vedúcou sestrou sa dojedná
dátum prijatia pacienta na oddelenie.
Služby
Pacienti si priplácajú za deň pobytu za ostatné služby pri:
a) čiastočnej imobilite a úplnej sebestačnosti, orientovaní
6,65 € (200,34 Sk) deň,
b) čiastočnej až úplnej imobilite, čiastočnej
nesebestačnosti
8,30 € (250,05 Sk) deň,
c) úplnej imobilite a úplnej nesebestačnosti
9,95 € (299,75 Sk) deň.
Kontakt:
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Palárikova 2311,
022 16 Čadca, č.t. 041/43 406 518
Pozn.: Možnosť využitia takejto služby, ak máte doma starého
občana, ktorý potrebuje starostlivosť a vy potrebujete odcestovať
a nemáte nikoho, kto by sa o neho postaral...

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v decembri 2009.

