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Vianočný príhovor starostu obce
Vážení občania!
Opäť prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku a v srdci každého svojou čarovnou
mocou roznietia lásku a pocit spolupatričnosti. Každému z nás čoraz viac záleží na priateľoch, na blízkych
a úcta k rodine nadobúda zväčšený rozmer. V adventnom čase oživujeme tradície našich predkov.
Vzájomné stretnutia, predvianočné posedenia – tzv. „kapustnice“, zdobenie vianočného stromčeka,
nakupovanie darčekov, varenie, pečenie, radosť v detských očiach – to všetko sú Vianoce. Medzi nami sú
však aj takí ľudia, ktorí netúžia po darčekoch, ale majú skromné želanie – nechcú zostať sami. Nemali by
sme preto v tieto sviatočné dni zabúdať na rodičov, starých rodičov, opustené deti a na všetkých
príbuzných. Mnohí si musia spočítať, čo si budú môcť dovoliť kúpiť, v čom sa musia uskromniť a čo si budú
musieť odoprieť. Vianoce však nie sú prejavom bohatstva, ale sú bohatstvom ducha, lásky a porozumenia.
Dokážme sa poďakovať aj za tú najmenšiu pomoc, tešiť sa z každej maličkosti, z každého úprimného
úsmevu, včas podanej ruky. Spojme svoje dlane za slávnostne prestretým stolom, rozkrojme jabĺčko ako
symbol zdravia, sily a múdrosti. Ak vyčaríme na tvári úsmev a poďakujeme sa nášmu Pánovi za všetko, čo
nás postretlo, tak budú aj naše ďalšie dni v novom roku požehnané! Ďakujeme Božej prozreteľnosti, že
ich môžeme osláviť v pokoji. Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým príjemné prežitie vianočných
sviatkov a požehnaný nový rok 2009.

80. rokov Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci
V roku 2008 si pripomíname významné jubileum – 80. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. Z histórie
vyberáme, že verejná zakladajúca schôdza DHZ v Čiernom sa uskutočnila 27. apríla 1928. Boli prijaté stanovy a do DHZ sa prihlásilo
27 členov. Boli to : Karol Stráňava, Ondrej Staňo, Ján Najdek, Pavol Stráňava – Kvačkulin, Ignác Jančár, František Kepus, Imrich
Matys, Jozef Benko, František Stráňava – obchodník, Peter Jurga – Špilák, Anton Jurga – Brežan, Ondrej Mrmus zo Pšorek, Alojz
Stančík, Matúš Grochal, Karol Gelačák, Ignác Staňo, Anton Širanec, Peter Jurčík, Hynek Čech, Jozef Valocký, Ján Najdek, Martin
Gelačák, Rudolf Ganderák, Jakub Jurga, Karol Jurga, Pavol Meno, Ján Gábriš. Na členskej schôdzi 22. júla 1928 bol za veliteľa
zvolený Karol Stráňava a za námestka Ondrej Staňo. V doplňujúcich voľbách 12. augusta 1928 boli zvolení za trubačov Róbert
Kyselka a Martin Gelačák, gazdu Jozef Benko a za strojníka Anton Širanec.
Hodnotiac 80-ročnú činnosť DHZ v našej obci musíme zdôrazniť, že táto organizácia v našom živote plnila tie najušľachtilejšie ciele –
záchranu vytvorených hodnôt ľudskou prácou pred ničivou silou ohňa a pri živelných pohromách. Občania našej obce si činnosť DHZ
vážia, o čom svedčí skutočnosť, že nielen samotná organizácia, ale aj jej viacerí členovia boli za svoju záslužnú prácu v tejto
organizácií odmenení rôznymi vyznamenaniami v rámci obce. Niektorí členovia boli odmenení za dlhoročnú aktívnu činnosť vysokým
vyznamenaním Slovenskej republiky v rámci tohto rezortu. To svedčí o ich neustálej aktivite a cieľavedomej dlhodobej práci. Zbor
vznikol na základe slobodného rozhodnutia našich dedov a pradedov združiť sa do spolku, ktorý mal chrániť našu obec, jej
obyvateľov a ich majetok. Členovia DHZ nielen pomáhali ľuďom v ohrození a nešťastí, ale taktiež pomáhali vychovávať ľudí, šírili
kultúru, upevňovali občiansku spolupatričnosť a súdržnosť a budovali obec.
Vieme, že táto záslužná práca vyžaduje veľa voľného času, že takýchto úprimných a obetavých ľudí nie je nikdy dosť a preto im patrí
veľká úcta a poďakovanie. Je chvályhodné, že i dnes sú takí ochotní a čestní ľudia, ktorí vedia byť všade tam, kde je potrebné, či už
pri výchove mládeže a dorastu, prevencii alebo výstavbe v obci.
Osobitne chcem poďakovať vedeniu DHZ za dobrovoľnú prácu s mládežou, za spoluprácu so základnými školami, za cezhraničnú
spoluprácu s hasičskými zbormi i za poriadanie veľkého množstva súťaží. Viacerí členovia DHZ počas realizácie výstavby kostola sv.
Petra a Pavla skoro denne pracovali na tejto stavbe. I to svedčí o ich vysokej morálke a súdržnosti k obci.
Všetkým týmto obetavým členom DHZ a ich rodinám patrí veľké poďakovanie. Prajem DHZ Čierne a všetkým jeho členom do
ďalších rokov veľa zdravia a síl, aby aj naďalej svoju prácu robili s nadšením a obetavosťou.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce

Rokovalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 21. októbra 2008 sa uskutočnilo riadne zasadanie obecného
zastupiteľstva v Čiernom. Na tomto zasadaní zastupiteľstvo
prejednalo viacero dôležitých otázok týkajúcich sa života obce
a jej občanov a postupne prijalo nasledovné uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. berie na vedomie:
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Písomné ospravedlnenie p. Pavla Majerčíka, bytom Čierne
525.
II. schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Dana Oravcová, Mgr. Ján
Valent, Milan Jurga.

2. Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku
obce k 31.12.2008.
3. Vyradenie drobného hmotného majetku z kancelárie p. Márie
Mackovčiakovej a Ing. Oľgy Kopečnej spolu v sume 33 871,Sk.
4. Vyhlásenie o zabezpečení spolufinancovania projektu
„Stavba cezhraničného komunikačného spojenia Jaworzynka
– Čierne – Skalité – Etapa I. Prestavba obecných ciest
v Jaworzynke a Čiernom v rámci programu rozvoja
Trojmedzia“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 v hodnote 5 %
oprávnených výdavkov projektu, čo je 29 836,65 €.
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5. Vyhlásenie o zabezpečení spolufinancovania projektu
„Zvýšenie komunikačnej dostupnosti poľsko-slovenského
pohraničia v okolí Trojmedzia v obci Istebna a Čierne
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2013 v hodnote 5 %
oprávnených výdavkov projektu, čo je 60 690,80 €.
6. Návrhy na udelenie cien obce nasledovne:
Čestné občianstvo – Mgr. Stanislav Vnuk, správca farnosti
Čierne.
Cena obce: p. Agnesa Pohančeníková, Čierne 380, p. Božena
Budošová, Čierne 973.
Cena starostu: p. Margita Gerátová, Skalité 1144, Ladislav
Hlúšek, in memoriam, p. Rudolf Fonš, Čierne 617, p.
Katarína Jurgová, Čierne 610, p. Jozef Jurga, Čierne 621, p.
Rudolf Vorek, Čierne 519.
7. Odmenu starostovi obce za III. Q 2008.
8. Navýšenie rozpočtu Športovému klubu Čierne o 50 000,- Sk
na základe ich žiadosti.
9. žiadosť p. Viery Mlíchovej, bytom Čierne 143 o výmenu
nebytových priestorov, ktoré má t.č. prenajaté v starej MŠ
Čierne – Ústredie (kvetinárstvo) za nebytové priestory v tej
istej budove, ktorých nájom ukončila p. Anna Širancová
(priestory kaderníctva) k 30.9.2008.
10. Žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Čierne – Vyšný
koniec o navýšenie finančných prostriedkov pre tento rok
o 50 000,- Sk.
11. Žiadosť p. Anny Petrákovej, Skalité 1180 o prenájom
nebytových priestorov v budove Obecného úradu Čierne (pod
bývalou poštou) s termínom od 1. 11. 2008.
12. Žiadosť p. Stanislava Deja, Skalité 358 o prenájom
nebytových priestorov v budove starej MŠ Čierne – Ústredie
č. 161 (za účelom zriadenia skladových priestorov).
13. Žiadosť p. Róberta Kromku, Čierne 241 o prenájom
nebytových priestorov v budove starej MŠ Čierne – Ústredie
č. 161 na zriadenie predajne rozličného tovaru (drogéria,
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školské potreby, záhradné a bytové doplnky, iný spotrebný
tovar) s termínom od 22.10.2008.
14. Žiadosť p. Róberta Kromku, Čierne 241 o prenájom
nebytových priestorov v budove starej MŠ Čierne – Ústredie
č. 161 na zriadenie stolárskej dielne a skladových priestorov
s termínom od 1.11.2008.
15. Odpredaj časti pozemku KNE 7072/1 o výmere 130 m2,
ktorý je totožný s parcelou KNC 1726/4 podľa geometrického
plánu p. Antonovi Grochalovi, Čierne 400 v cene po 150,Sk/m2 na základe jeho žiadosti.
16. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. 640
k 31.12.2008 p. Vierou Mlíchovou, Čierne 143 (kvetinárstvo)
na základe jej žiadosti.
17. Žiadosť p. Dagmar Baculovej, Čierne 1138 o prenájom
nebytových priestorov budove č. 640 na zriadenie
kvetinárstva (priestory po p. Viere Mlíchovej) od 1.1.2009.
18. Odpredaj časti pozemku KNE 7174/13 – diel jedna o výmere
1112 m2, ktorá je totožná s parcelou KNC 1969/2 o výmere
1112 m2 a diel dva o výmere 46 m2, ktorá je totožná
s parcelou KNC 1969/3 o výmere 46 m2 a parcelu KNE 7098
o výmere 141 m2, ktorá je totožná s parcelou KNC 1969/4
o výmere 141 m2 v cene po 150,- Sk/m2 p. Milanovi Jurgovi,
Čierne 1136.
19. Žiadosť p. Stanislava Deja, Skalité 358 o prenájom
nebytových priestorov v budove starej MŠ Čierne Ústredie č.
161 na zriadenie predajne rozličný tovar – textil, obuv.
20. Ukončenie nájmu nebytových priestorov s nájomcom Ing.
Ivanom Cyprichom – GEOTOM Čierne 242 v priestoroch
obecného úradu č. 189 na druhom poschodí výpoveďou.
21. Zástupcov obce do Rady školy pri MŠ Čierne Ústredie p.
Jána Ďuricu, poslanca obecného zastupiteľstva a Bc.
Michaelu Pučalikovú, pracovníčku obce.
III. neschvaľuje:
Žiadosť p. Petra Kultána, Čierne 288 o odkúpenie pozemku KN
č. 4779 v k.ú. obce Čierne na výstavbu garáže
JUDr. Jozef Potočár, prednosta OcÚ

Činnosť komisie kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí za uplynulé dva roky
Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 19.12.2006 boli
do tejto komisie zvolení:
Mgr. Dana Oravcová – predsedníčka,
p. Ján Ďurica – člen, Mgr. Ján Valent – člen, PaedDr. Dana
Kubjatková – členka, p. Marián Matys – člen, p. Mária
Benčíková - zapisovateľka, od apríla 2008 Bc. Michaela
Pučalíková.
Svoju činnosť komisia začala 17. januára 2007 výjazdovým
zasadnutím v ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, ZŠ- Ústredie,
MŠ- Ústredie. Cieľ výjazdu bol zameraný na zmapovanie
materiálno-technickej situácie v spomínaných inštitúciách.
Riaditelia škôl
komisiu oboznámili s priestormi škôl
a strategickým zámerom rekonštrukčných prác, opráv a údržby
v školách na roky 2007/2010. Strategický zámer bol po
konzultácii zapracovaný do rozpočtu obce na roky 2007 – 2010.
Výsledkom konzultácií bola rekonštrukcia MŠ- Ústredie,
vymaľovanie celého interiéru , ako aj podpora pri predkladaní
projektu na získanie finančných prostriedkov na celkovú
rekonštrukciu budovy MŠ. ZŠ – Ústredie- finančná pomoc pri
výmene okien za plastové, podpora získavania finančných
prostriedkov na vonkajšiu úpravu starej budovy školy, podpora
na vybudovanie telocvične.

ZŠ s MŠ –Vyšný koniec – obnova strojového parku v školskej
jedálni, podpora pri získaní grantu na rekonštrukciu celej budovy
školy (výmena okien, zastrešenie, zateplenie budovy)...
Z ďalšej činnosti: komisia v spolupráci s OÚ konštruktívnou
prácou zabezpečuje dôstojné oslavy ukončenia II. svetovej vojny,
ktoré ocenili i priami účastníci Holokaustu p. Dagmar Dvorská
a predseda SPB z Poľska.
Za veľmi pozitívny považujem návrh komisie na obnovenie
slávnosti – Uvítanie novorodeniatok do života, ktoré sa
uskutočnilo 30.novembra a 7.decembra 2007 a následne 28.6.
a 2.12.2008. Uspokojivo môžeme hodnotiť i prácu v oblasti
sociálnej sféry- podporovanie opatrovateľskej služby v obci,
slávnostné stretnutie dôchodcov, ako i mapovanie prestarlých
a chorých ľudí. Vďaka významnej podpore starostu obce
a riaditeľmi škôl sme sa odvážili i na športové podujatie pri
príležitosti MDD 1.6. 2008, ktoré malo veľký úspech i za
hranicami obce. Činnosť komisie sa už v minulom volebnom
období prejavila ako funkčná a konštruktívna. Som rada, že i toto
dvojročné volebné obdobie môžem hodnotiť pozitívne
s prínosom nových aktivít. Členom komisie ďakujem za účasť,
cenné návrhy a spoluprácu v prospech občanov Čierneho.
Mgr. Dana Oravcová
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Povoľovanie drobných stavieb
V bežnom živote sa obyvatelia obce často stretávajú s nutnosťou
vykonať nejakú drobnú stavbu alebo stavebné úpravy, pre ktoré
je potrebné ohlásenie stavebnému úradu v zmysle stavebného
zákona (zák. č. 50/1976 v znení neskorších noviel). Takýmito
stavbami sú o. i. :
1) stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré
nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, ide o
- oplotenia pozemkov,
- prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje
25 m2 a výška 5 m, napr. kôlne, práčovne, letné
kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky,
stavby na chov drobného zverstva, sauny, úschovne
bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby
športových zariadení,
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje
25 m2 a hĺbku 3m, napr. pivnice a žumpy,
- pripojenie stavieb na verejné rozvodné siete
a kanalizáciu, napr. elektrická, plynová,
vodovodná, kanalizačná prípojka,
2) stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby,
nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy
spoločnosti,
3) udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby,
požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie.
Príslušným stavebným úradom pre povoľovanie týchto stavieb je
obec. Takúto stavbu môže stavebník uskutočniť len na základe
písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jejh
uskutočneniu nemá námietok.
K ohláseniu musia byť podľa potreby pripojené ďalšie
náležitosti, a to:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo
k pozemku,
- jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na
pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými
pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie
stavby,
- jednoduchý technický opis stavby,
- ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné
nehnuteľnosti , vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti,

-

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia
alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
- správny poplatok pre ohlásenie drobnej stavby je 10 €.
Príslušný formulár pre ohlásenie je k dispozícii v stránkové dni
na oddelení výstavby a na stavebnom úrade obce Svrčinovec
každý pondelok, v stredy a piatky na Čiernom, kde je možné aj
prekonzultovať prípadné nejasnosti.
Pri
obhliadkach
a kontrolách
stavebnej
činnosti
v rámci
štátneho
stavebného dohľadu
nás nemilo prekvapil
fakt,
že
niektorí
občania nerešpektujú
podmienky
stavebného povolenia
alebo povolenia na
vykonanie drobnej stavby. Drobný aj ďalší stavebný odpad,
či prebytočnú výkopovú zeminu sypú na verejné
priestranstvá, k rieke, či vyvážajú do lesa. Takýmto
spôsobom vznikajú divoké skládky. Ich likvidácia stojí
nemalé peniaze a skladajú sa na ne všetci obyvatelia
Čierneho. Pritom obec vytvára podmienky, aby sa občan
takéhoto odpadu zbavil legálne. Odvoz drobného stavebného
odpadu, ktorý je vytvorený pri stavebných úpravách
ohlásených ako drobná stavba si dokonca každý občan platí
v ročnom poplatku za odpad. Odvoz prebytočnej výkopovej
zeminy a väčšieho množstva stavebného odpadu je nutné
prekonzultovať na obecnom úrade a dohodnúť jeho legálne
zlikvidovanie.
Obec využije všetky zákonné možnosti na zamedzenie tvorby
divokých skládok vrátane využitia sankčných postihov.
Veríme, že občania pochopia dôležitosť starostlivosti
o životné
prostredie
a vlastnou
disciplinovanosťou
a upozorňovaním nedisciplinovaných občanov na nezákonné
správanie prispejú k tomu, aby sa v našej obci divoké
skládky odpadu už nevyskytovali.
Ing. Slávka Pikuliaková

OZNAM PRE OBČANOV
Obecný úrad v Čiernom žiada občanov, aby z technických príčin v súvislosti s prechodom na EURO platili poplatky až po
doručení platobného výmeru.
Návrhy VZN 3/2008 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch a VZN 4/2008 o poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad sú vyvesené na informačnej tabuli obce Čierne v budove Obecného úradu ako aj na internetovej stránke
www.cierne.sk. Bližšie informácie o výškach daní, poplatkov, o požadovaných podkladoch, ktoré je potrebné predložiť pri
uplatnení nároku na úľavu, ako aj ostatné náležitosti, ktoré je potrebné splniť, aby bolo zabezpečené správne vyrubenie daní, je
možné získať na referáte daní a poplatkov na Obecnom úrade Čierne.
Daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára 2009 správcovi dane podľa stavu k 1. januáru 2009. Daňové priznanie
podáva daňovník, u ktorého sa v priebehu roka 2008 zmenili skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane, napr. stal sa
vlastníkom rodinného domu, bytu, garáže (kúpou, darom), boli ukončené nadstavby, či prístavby na rodinných domoch,
novostavby boli skolaudované v roku 2008, nastala zmena účelu stavby, bolo vydané stavebné povolenie a pod. Dôvody na
podanie daňového priznania sú skutočnosti, ktoré nastali na strane daňovníka. Zmeny skutočnosti na strane správcu dane, ako
zmena v oslobodení od platenie daní, stanovenie vekovej hranice pre zníženie sadzieb a zmena prechodu na EURO nie sú
dôvodom na podanie daňového priznania. Tlačivá na podanie daňového priznania sú na Obecnom úrade v Čiernom.
referát daní a poplatkov OÚ
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Rozpis separovaného zberu na I. polrok roku 2009
DRUH

DÁTUM

DÁTUM

Vyš. koniec
5.1.

Vyš. koniec
2.2.

Niž. koniec
7.1.

Niž. koniec
3.2.

Vyš. koniec
8.1.

Vyš. koniec
4.2.

Vyš. koniec
4.3.

Niž. koniec
9.1.

Niž. koniec
5.2.

Niž. koniec
5.3.

PLASTY

DÁTUM
Vyš. koniec
2.3.
30.3.
Niž. koniec
3.3.
31.3.

SKLO

DÁTUM

DÁTUM

DÁTUM

Vyš. koniec
27.4.

Vyš. koniec
25.5.

Vyš. koniec
22.6.

Niž. koniec
28.4.

Niž. koniec
26.5.

Niž koniec
23.6.

Vyš. koniec
27.5.

Vyš. koniec
24.6.

Niž. koniec
28.5.

Niž. koniec
25.6.

Vyš. koniec
1.4.
29.4.
Niž koniec
2.4.
30.4.

V deň zvozu je potrebné vrecia vyložiť na dostupné miesto pre zberný voz. Zvoz bude realizovaný od 7.00 h do 18.00 h. Firma
vrecia neodoberie, ak vrecia nebudú zviazané a riadne opatrené čiarovým kódom. V prípade nejasností č. tel. 497 31 19, 0905
182 928.

Predpokladané náklady na komunálny odpad a čistotu obce v roku 2008
1. Priame náklady na zber, odvoz a uskladnenie
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
1.880.000,– Sk
2. Priame náklady na separovaný zber
203.000,– Sk
3. Poplatok za uloženie odpadu
190.800,– Sk
4. Ostatné náklady súvisiace s KO a čistotou obce 180.000,– Sk
5. Spolu náklady na čistotu obce
cca 2.453.800,– Sk
6. Príjem v rámci KO a DSO
- separovaný zber
200.000,– Sk
- poplatok právnické osoby
156.661,– Sk
- poplatok občania + chalupári
1.437.871,– Sk
Spolu príjem
1.637.817,– Sk
7. Rozdiel medzi nákladmi a príjmom je
815.983,– Sk
8. Množstvo KO a DSO odvezeného na skládku
1114 t
9. Vyseparované množstvo
108 t
Spolu množstvo odpadu za rok 2008
1222 t
Správa o separovanom odpade za rok 2008:
PLASTY
7.909 kg
SKLO
95.520 kg
TETRAPAKY
659 kg
PAPIER
3.030 kg
KOVOVÉ OBALY
50 kg

Separovaný odpad sa v obci zbiera v pravidelných mesačných
intervaloch. Zbiera sa sklo, plasty, kovové obaly. Papier sa
z domácností nevyváža, k tomu
sú
určené
veľkoobjemové
kontajnery v školách i v obci.
Občanom sú vydávané k zberu
vrecia bezplatne, aj keď
Mestský úrad Čadca ich obci
odpredáva za cenu 2,50 Sk/ks na
plasty a 3,00 Sk/ks na sklo.
V roku
2008
z dôvodu
rozkopávky
kanalizácie
sa
v niektorých lokalitách zvoz
nedal realizovať, problém sa
riešil
následným
odvozom
traktorom, autom TES Čierne.
Informovanosť
občanov
o odvozoch ako aj otváracích
hodinách zberného dvora bola zabezpečená prostredníctvom
tlačených letákov, rozhlasovými reláciami a internetom. Plán
recyklačného fondu na r. 2008 sa nám podarilo až na kovové
obaly splniť. Tento plán sa nám darí plniť aj za výdatnej pomoci
základných a materských škôl v obci.
Miroslava Kubaláková

Vážení občania,
pokúsme sa zamyslieť nad výsledkami separovaného zberu a nákladmi za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu. V praxi to znamená, že zo 100 kg odpadu vytriedime 8,8 kg, zbytok t. j. 91,2 kg sa dostáva do kontajnerov
a smetných nádob a následne sa musí odviezť na uskladnenie. Pre porovnanie, v štátoch západnej Európy podľa štatistík je možné
zo 100 kg vytriediť až 40 kg odpadu.
Keď si pozrieme zloženie tuhého komunálneho odpadu v našich obecných kontajneroch, nájdeme tam veľké množstvo tých
komodít /t. j. papier, sklo, plasty, tetrapaky/, ktoré sa majú separovať, to znamená triediť. Prečo je to tak? Odpoveď je jediná.
Odvoz a následné uskladnenie odpadu je pre občana ešte stále pomerne lacná finančná záležitosť. Ak by sme totiž rozdiel medzi
nákladmi a príjmami za TKO t.j. 815.983,- Sk rozpočítali na každého občana, tak nám vyjde výsledok 190,- Sk. V praxi to
znamená, že obec každému občanovi poskytuje nenávratnú dotáciu 190,- Sk ročne. Je to správne? Odpoveď si dajme sami.
Každopádne za 815.000,- sa dá každý rok urobiť jedna pekná cesta do osady. Tým, že nedbanlivo separujeme, tak si tie cesty zatiaľ
odvážame na skládku. Zmení sa tento stav o rok? Začneme ináč myslieť a konať? Riešenie tohto problému je v našich rukách.
Veď občania aj inými aktivitami dokazujú, že tu žije vyspelá spoločnosť.
Ing. Pavol Gomola, starosta obce
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Vplyv sociálneho správania obce na ekonomiku nakladania s komunálnym odpadom
V prostredí slovenskej samosprávy môžeme nájsť príklady obcí, ktoré majú vyrovnaný, respektíve prebytkový rozpočet pri nakladaní
s komunálnym odpadom. Väčšina obecných rozpočtov samospráv je však v tomto smere stratová. V nasledujúcich riadkoch sa
pokúsim priblížiť niektoré dôvody tohto stavu.
SOCIÁLNE = EKOLOGICKÉ ?
Väčšina samospráv sa snaží pri nakladaní s komunálnym odpadom správať smerom k občanovi sociálne. Tento sociálny prístup
spočíva v tom, že skutočné náklady, ktoré obec za zvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu vynaloží, nepremietne v plnej výške do
poplatku, ktorý od občana za túto službu žiada. Plní tak funkciu akéhosi sociálneho nárazníka. Deficit, ktorý týmto prístupom vzniká,
vykrýva obec z iných zdrojov, ktoré následne chýbajú pri zabezpečení jej ďalších funkcií. Vzniká tak začarovaný kruh, respektíve
neustále sa prehlbujúca špirála (ktorá vzhľadom na rastúce množstvo komunálneho odpadu a náklady s ním spojené) ťahá ekonomiku
obce pomaly ku dnu.
PLYTVÁTE ALEBO ŠETRÍTE ?
Za povšimnutie stojí, že tí istí sociálne sa správajúci starostovia sa pri stretnutiach s občanmi či vládnymi predstaviteľmi neustále
sťažujú, aké ťažké je ľudí prevychovať a naučiť základným ekologickým návykom. Áno, je to pravda. Neuvedomujú si však, že práve
ich sociálne správanie (rozumej dlhodobo neudržateľné vykrývanie deficitov odpadového hospodárstva, ktoré u občanov nepriamo
podporuje rast produkcie komunálneho odpadu a zároveň znižuje účinnosť jeho triedenia) je jednou z hlavných prekážok uvedomenia
si zodpovednosti občana za odpad, ktorý produkuje a dopadov (ekologických, ale hlavne ekonomických), ktoré z toho vyplývajú.
EKOLOGICKÉ = SOCIÁLNE
Akákoľvek rozsiahla a intenzívna osvetová kampaň v oblasti dopadov nezodpovedného správania občanov na životné prostredie obce
bude neúčinná, pokiaľ jej nebude predchádzať uvedomenie si finančnej náročnosti, ktorá vznikne prenesením plnej zodpovednosti za
produkovaný odpad, na jeho pôvodcu – občana. Iste, zo začiatku to bude pre obyvateľov obcí s príliš sociálnym vedením šok,
pretože prvým krokom k dosiahnutiu dlhodobo udržateľného systému nakladania s komunálnym odpadom je, aby občan (i obec vo
vzťahu k externým firmám) vedel, za čo platí, prečo platí sumu, akú platí a ako môže svojím pričinením dosiahnuť, aby platil menej.
Zo skúseností niektorých slovenských obcí (ktorých je žiaľ len málo) sa ako vhodný nástroj pre zvýšenie ekologického povedomia
občanov a zabezpečenia dlhodobej ekonomickej udržateľnosti systému nakladania s komunálnym odpadom javí jeho množstvový zber
s možnosťou výberu veľkosti odpadovej nádoby, resp. vreca a intervalom jej vývozu (viď. www.hranovnica.sk). Výhodou tohto
systému je jeho adresnosť a presná elektronická evidencia a archivácia množstva produkovaného odpadu v konkrétnej domácnosti.
Občan si pri tomto systéme uvedomuje, že môže sám ovplyvniť, koľko za odpad zaplatí (tým, že z neho viac vytriedi), čím sa zvyšuje
tlak na rast účinnosti triedeného zberu. Situácii, že obec v tomto systéme zaplavia nelegálne skládky, sa dá predísť informovaním
občanov, že náklady na ich likvidáciu sa v budúcom roku automaticky premietnu do zvýšenia poplatku za jednotku množstva
zmesového komunálneho odpadu. Občan si tak uvedomí, že jeho nezodpovedné správanie sa automaticky prejaví i na jeho peňaženke.
Zvýši sa i pozornosť ostatných spoluobčanov, ktorí doteraz vinníkov tolerovali, pretože ich konanie sa priamo netýkalo ich peňaženky
(každý platil rovnako).
Systém množstvového zberu je v konečnom dôsledku ekologicky vhodnejší, sociálne spravodlivejší a adresnejší ako systém
paušálnych poplatkov. Jeho sociálnosť je adresná a profituje z nej občan, ktorý sa správa ekologicky zároveň i ekonomicky
zodpovedne.
Nie je mojím cieľom podnecovať v tomto smere v obciach zrod novodobej formy vlčieho kapitalizmu. Cieľom je uvedomiť si, že pri
vhodnom zvolení druhu poplatkov a ich správnom nastavení a prepojení s triedeným zberom je možné pri nakladaní s komunálnym
odpadom dosiahnuť minimálne vyrovnaný hospodársky výsledok - v dlhodobom horizonte i zisk. Cieľom je upriamiť pozornosť
predstaviteľov tých samospráv, ktoré paušálnym socializmom držia svojich občanov v ilúzii dlhodobo “lacného odpadu“ na riziká,
ktoré sa prejavujú v podobe neustále rastúceho množstva odpadu (pri minimálnej účinnosti triedeného zberu), ktorý je sprevádzaný
rastom nákladov na jeho zvoz a zneškodňovanie. Cieľom je tiež upriamiť pozornosť na riziká dlhodobého tlmenia tohto rastu
nákladov smerom k občanovi, ktoré brzdia efekt uvedomenia si, čo všetko by sa z peňazí, ktoré idú na vykrývanie týchto rozdielov,
mohlo v obci (jej vzhľade i službách) zmeniť k lepšiemu. Samosprávy naďalej nariekajú nad tým, že nemajú dostatok financií. Áno, je
to tak, ale za tento stav si môžu sčasti sami, v dôsledku svojho, niekedy až príliš sociálneho správania v rôznych sférach svojej
pôsobnosti (nakladanie s komunálnym odpadom je len jedna z nich). Toto ich správanie však v konečnom dôsledku vôbec nie je
sociálne ani zodpovedné, pretože sa ním vytvára ilúzia, ktorá sa skôr či neskôr rozplynie a prebudenie z nej nebude vôbec príjemné –
hlavne pre radového občana.
Mgr. Dušan Haško, ekológ (uverejnené so súhlasom autora)

Vážení abonenti obce Čierne!
Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene frekvencie televízneho signálu a bolo prevedené zakódovanie čierneho odberu novými
konvertormi, máte možnosť si ich zakúpiť v sídle našej spoločnosti OTS, s. r. o. na Štúrovej ulici 1706, 022 01 Čadca oproti Sociálnej
poisťovni vždy v stredu v čase od 14.05 - 15.25 a v piatok v čase od 12.35 - 14.00 za cenu 780,-- Sk.
V prípade akýchkoľvek porúch príjmu zakódovaného televízneho signálu, prosíme, kontaktujte našich pracovníkov za účelom
nahlásenia poruchy. Naša spoločnosť má záujem odstrániť vzniknuté nedostatky priamo na mieste prostredníctvom našich
pracovníkov.
Prosíme kontaktujte nás na telefónne čísla 0908 874 797, 0904 660 346. Naši zamestnanci sa o Vás postarajú. Pripravujeme akciu
pre našich verných abonentov, o všetkom Vás budeme včas informovať.
OTS, s. r. o.
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Májová lúpež
Ondrej Hatina vlastnil celkom slušné stolárske vybavenie dielne. Bolo o ňom známe, že bez problémov vyrobí hocijakú lavičku, či skrinku, ba odváži sa i na okno, či dvere. Ľudia si ho vážili, bol lacný a dokázal vyrobiť, ako sa povie, čo bolo treba.
Zamestnaný bol v Třinci a domov chodil na víkend. Bol slobodný, no o žene ešte ani nepomyslel. „Ondro, Ondro, minulo ti
tridsať, ja čoraz viac chorľaviem, mal by si sa oženiť,“ dohovárala mu matka na Vianoce. „Ale, mama, je dosť času ísť na druhý svet ženatý,“ zasmial sa. Otec už bol na pravde Božej tri roky a mama obrábala políčko a záhradku. „Vykašli sa na to pole,
skoro nič sa ti nerodí, a tak či tak všetko kupujeme.“ „Bez práce nie sú koláče,“ odvrkla matka a mastila si ubolené kolená.
Bola májová sobota. „Idem na zábavu na vyšný koniec,“ povedal matke. „Daj si pozor, neporiadnych je všade dosť,“ upozorňovala matka Ondreja. „Neboj sa mama, už mám svoj vek,“ odsekol a šiel do dediny. Tanečnú
zábavu usporiadali požiarnici a čas letel. Ondrej sa zabával s čiernou slečnou a bol v dobrej nálade. Všetko sa tak rýchle odohralo. Ondrej nič nepochopil. Dostal ranu do hlavy a stratil vedomie.
Keď sa prebral, bol celý od krvi a nemal ani doklady, ani peniaze, nič nechápal. Pri potôčiku sa
poumýval. Stratili sa mu hodinky, doklady a 800 korún slovenských. Požiarnici videli, čo sa Hatinovi stalo a zavolali políciu. Polícia rýchle pobehala po okolí, no najmä v chatovej oblasti za potokom, kde sa varil guláš a hrala harmonika. Zavolali aj služobného psa. Prebehli výsluchy
a vypočúvanie, našla sa peňaženka, doklady i peniaze. Traja páchatelia sa doznali. Ondreja zobrali
na ošetrenie, no zobrali ho do nemocnice pre podozrenie z otrasu mozgu a útočníkov vzali do
vyšetrovacej väzby.
Náš príbeh však ešte neskončil, Ondrejov občiansky preukaz našiel neďaleko miesta, kde sa konala zábava, 20-ročný mládenec,
ktorý Ondreja dobre poznal a rozhodol sa Ondrejovi preukaz vrátiť. Alkoholu však vypil viac ako mal, a tak na preukaz vo
vrecku zabudol. Nespomenul si naň ani neskôr a našiel ho v saku až o tri dni. Ondrej už medzitým prišiel z nemocnice bol doma a spal. To pochopiteľne nálezca nevedel. Hľadal u Ondreja, ako keby bol pozvaný. V taške už mal zbalenú vŕtačku
a rozbrusovačku a už sa poberal domov, keď ho Ondrej zbadal a zastavil na dvore i s nástrojmi. Zlodej horel od hanby. Nakoniec sa všetko vysvetlilo a bol trestne stíhaný za krádež.

Útok na stanici
Prepúšťanie prišlo aj na Štefana. Bol zamestnaný už viac ako päť rokov a z 15-člennej partie ich pri tomto prepúšťaní muselo
odísť 5. Posledná Štefanova výplata činila čistého platu 3600 ČK. Ešteže je slobodný, ľutovali ho parťáci, keď sa Štefan pustil
do plaču. „Ale veď sa mal koncom roka ženiť,“ podotkol iný. „Nie je starý, odborník je dobrý, prácu si rýchle nájde. Prepúšťanie nebolo posledné, uvidíte, Poliaci sú Poliaci. Každý zastane radšej svojho. Zlá doba prišla, veru, radšej držme hubu
a uvidíme, ako bude ďalej,“ zašomral najstarší a stíchli. Štefanovi kvapkali slzy, tak mu bolo ľúto, keď sa blížili
k Čadci.„Zájdem si na stanicu na pivo,“ rozhodol sa. Reštaurácia bola plná hostí. Až po pol hodine sa uvoľnilo miesto pri stole.
Štefan si objednal pivo a poldeci vodky. Potichu pil pivo a nikoho si nevšímal. Celkove si rundu objednal trikrát.
„Pôjdem domov, zakrátko ide vlak,“ mrmlal si sám pre seba. Jeho tackacie pohyby sledovali dvaja cigáni a ihneď sa rozhodli,
že ho prehľadajú. Štefan si ich vôbec nevšimol. Na stanici v Čadci bolo pološero pri verejnom osvetlení a stanica bola poloprázdna. Nastúpil do vagóna a cigánov si vôbec nevšímal. Na to čakali oni. Skokom boli pri Štefanovi a ten po pár úderoch
padol na zem. Čierne ruky bez problémov prešacovali Štefanove vrecká a peniaze našli nového majiteľa.
Lúpežníci zmizli za odstavenými vagónmi. Tesne pred odchodom prechádzal vagónom sprievodca a našiel Štefana. Prišla sanitka s lekárom, železničná polícia i štátna polícia. Štefana odviezli do nemocnice na ošetrenie. Peniaze boli preč. V krvi zistili
Štefanovi 2,4 promile alkoholu. Zo zranenia sa liečil tri týždne.
Policajti zo železničnej polície spoločne s kriminálnou i príslušníkmi obvodného oddelenia polície
začali pátranie. Štefan si nevedel spomenúť, ako to bolo pred reštauráciou. V zadnom vrecku nohavíc však našiel časť výplatného lístka. „Toto mi ostalo z výplaty,“ ukazoval časť lístka na železničnej polícii. „Pošleme to na kriminalistické skúmanie,“ povedal riaditeľ. „Keď budeme logicky
uvažovať, tak prídeme k záveru, že keď došlo k prepadnutiu vo vagóne, tak páchateľ utiekol niekde do koľajišťa a nie na železničnú stanicu. Pátraciu akciu zameriame na južnú časť koľajišťa.
Vy, poručík, sa zamerajte na železničné upratovačky, občas všeličo nájdu,“ prikazoval riaditeľ na
porade. „Štátnu políciu som už informoval, zakrátko prídu aj so služobným psom. Chlapci
z kriminálky už pátrajú po cigánskych brlohoch, vraj sa v poslednom období vrátili z výkonu trestu odňatia slobody niekoľkí recidivisti – cigáni.“ Spoločná akcia sa rozbehla a prvý úspech bol, že upratovačka našla stratený
občiansky preukaz na meno Bongilaj. Na makovskom nástupišti našli v koľajišti odtrhnutú časť výplatnej listiny nášho Štefana.
Na výsluch Bongilaja, ktorý stratil preukaz na stanici v Čadci, sa pripravovali veľmi dôkladne. Na výplatnej páske boli zaistené
daktyloskopické odtlačky viacerých osôb. Na ďalšej porade sa dohodol ďalší postup a pripravovali sa plány realizácie. Každý
mal svoje úlohy a ciele. Ráno zavčasu začala akcia. Do siete sa „chytili“ aj skutoční páchatelia a hneď boli od seba oddelení.
Najprv tajili, no po čase sa priznali. Sudca vzal oboch do vyšetrovacej väzby a ako recidivistov ich čakala riadna paleta.
JUDr. Pavol Slovák
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Lepší než Santa Claus - zoznámte sa so svätým Mikulášom, divotvorcom
Istý priateľ zápasil s ťažkosťami. Bolo to vidieť na jeho očiach a v jeho rastúcom odcudzení sa rodine a Cirkvi. Keď som vytušil, že sa rúti
do veľkých problémov, modlil som sa zaňho. Keďže núdza bola taká veľká a kríza tak blízko, zveril som svojho priateľa do opatery svätému
Mikulášovi z Myry. Možno sa vám tento biskup ranej Cirkvi nebude zdať ako samozrejmá voľba, keď ide o prihovorenie sa za beznádejný
prípad. Ale Mikuláš je už dlho najobľúbenejším z „divotvorných“ svätcov uctievaných východnými kresťanmi. Takmer všetko okolo Mikuláša je zázrak. Jeho legendárna štedrosť a súcit s chudobnými. Zázraky uzdravenia a pomoci, ktoré konal, niekedy na diaľku. Dokonca i jeho
kosti sú divotvorné. Už od jeho smrti v štvrtom storočí vylučujú tekutinu, ktorá sa spája s mnohými telesnými a duševnými uzdraveniami.
Štedrý darca. Mikulášov život obklopuje isté tajomstvo. Je to preto, že dávni životopisci v úsilí vyzdvihnúť jeho svätosť mali sklon prikrášľovať fakty a príbehy, ktoré o ňom ľudia rozprávali. Historici sa zhodujú v tom, že Mikuláš sa narodil v druhej polovici tretieho storočia
a že niekedy v nasledujúcom storočí sa stal biskupom Myry v Malej Ázii (terajšie Demre v Turecku).Myra a neďaleká Patara, ktorá sa považuje za jeho rodisko, boli obchodnými centrami v rímskej provincii Lycia. Keďže sa svätý Pavol zastavil v oboch (Sk 21, 1 – 2; 27, 5), rád si
predstavujem, že Mikuláš mohol byť potomkom Pavlových konvertitov spred dvesto rokov. Podľa tradície bol Mikuláš jediným dieťaťom
nábožných a zámožných rodičov, ktorí zomreli, keď bol ešte mládenec. Ale na rozdiel od mladíka v evanjeliu mu jeho bohatstvo nezabránilo
nasledovať Ježiša. Od mladosti bol známy ako štedrý darca, najmä voči chudobným.Životopisy hovoria, ako sa stal Mikuláš mníchom, ako
navštívil Svätú zem a ako ho Božím zásahom zvolili za biskupa. Zdôrazňujúc jeho oddanosť Ježišovi opisujú jeho väznenie a mučenie počas
prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána.
Pripravený a schopný. Charakter a množstvo písomných dokumentov o Mikulášovi naznačujú, že niečo v ňom sa hlboko dotýkalo ľudí. Čo
to bolo? Terajší pravoslávny biskup Myry, metropolita Chryzostom, ponúka presvedčivú odpoveď. V rozhovore so spisovateľom Jeremy
Sealsom vysvetľoval, že Mikuláš „žil svoj život medzi ľuďmi. Nebol neprístupný, ani sa od nich neoddeľoval. Pomáhal im v ich utrpeniach,
či boli chudobní alebo ohrození, prenasledovaní alebo hladní“. Hoci sa Mikuláš nechcel stať biskupom, prijal to ako Božie povolanie. Vedel tiež, že Boh bude od neho vyžadovať, aby už viac nežil pre seba, ale pre ľudí, ktorí sú mu zverení. Pretože sa usiloval žiť tento ideál, stal
sa verným priateľom a ochrancom, prístupným každému, kto za ním prišiel.A nielen to – Mikuláš väčšinu svojho života používal dva takmer
neuveriteľné duchovné dary: dar uzdravovať a dar „mocných skutkov“ (pozri 1 Kor 12, 9 – 10). Keď Boh pôsobil cez Mikuláša pri zachraňovaní ľudí, ktorí boli v tiesni, začali kolovať príbehy o zázrakoch. Niektoré z nich sa v rozprávaniach stali veľmi nadnesenými, ale iné
uchovali spomienku na ozajstné udalosti. Prezrádzajú, prečo sa Mikuláš stal veľmi obľúbeným patrónom toľkých tak rozdielnych skupín –
detí, námorníkov, väzňov, cestujúcich a chudobných.
Zázraky milosrdenstva. Jeden príbeh hovorí, ako Mikuláš počas plavby do Svätej zeme opakovane utišoval hroznú búrku, ktorá sa dvíhala
okolo Cypru. Skrze jeho modlitby zachránil Boh posádku a cestujúcich pred stroskotaním a uzdravil námorníka, ktorý spadol zo stožiara.Iný
príbeh opisuje biskupa Mikuláša, ako sa ponáhľa na miesto popravy a zasahuje, aby zachránil troch nevinných ľudí, práve keď mal padnúť
meč. Príbeh pokračuje rozprávaním o troch rímskych dôstojníkoch, ktorých krivo obvinili. Keď sa to Mikuláš dozvedel, vo sne sa zjavil
cisárovi Konštantínovi, aby ho varoval pred justičným omylom.Mikuláš bol známy aj ako ochranca detí. Je veľa obmien prípadu, v ktorom
určil vraha a vzkriesil jeho tri mladé obete. Pri inej príležitosti zachránil sedliackeho chlapca, ktorého uniesli a odviezli na Krétu. Najznámejšia príhoda sa týka troch mladých dievčat, ktorých otec – veľmi chudobný, aby ich mohol živiť alebo im poskytnúť veno potrebné na to, aby
sa mohli vydať – sa rozhodol poslať ich, aby si zarábali prostitúciou. Mikuláš, upozornený Bohom, vyriešil problém tak, že počas troch
nasledujúcich nocí im vhodil do izby cez otvorené okno vrecko svojho vlastného zlata.
Každý pozná Mikuláša. Zázraky neprestali ani po Mikulášovej smrti 6. decembra okolo roku 345 po Kristovi. Ľudia poznali jeho svätosť
a putovali do Myry modliť sa k jeho hrobu. Chorých mazali tekutinou vytekajúcou z jeho kostí (nazývanou manna) a boli zaznamenané
mnohé uzdravenia. Zázraky pokračovali i po roku 1087, keď námorníci tajne odviezli jeho ostatky do Bari na juhovýchodnom pobreží Talianska. Aj toto mesto sa stalo významným pútnickým miestom. Úcta k svätému Mikulášovi sa šírila rýchlosťou blesku a dostala sa dokonca
i do Ruska. Východorímsky cisár Justinián postavil na jeho počesť v Konštantínopole veľký chrám; nasledovalo mnoho ďalších kostolov.
Do pätnásteho storočia bol Mikuláš najobľúbenejším nebiblickým svätým v kresťanskom svete. Po celej Európe si ho ľudia pripomínali 5.
decembra: večer pred jeho sviatkom, keď pripravovali darčeky pre chudobné deti tak, aby nevedeli, kto im ich dáva – to je zvyk, ktorý pripomínal Mikulášovo štedré srdce.
Prichádza Santa. Začiatkom devätnásteho storočia sa v New Yorku začal objavovať úplne iný druh zázrakov. Vývojom, ktorý by našim
predkom vo viere pripadal divný a zarážajúci, bol svätý biskup Mikuláš novo prezentovaný ako tučný, bradatý škriatok v červenom oblečení.
Začalo sa to roku 1809, keď sa Newyorská historická spoločnosť rozhodla propagovať svätého Mikuláša a znovu obnoviť kresťanské tradície
prvých holandských osadníkov mesta. Títo osadníci v Novom svete však v skutočnosti nepokračovali vo svojich mikulášskych tradíciách, čo
sa im rýchlo vypomstilo. V tom istom roku spisovateľ Irving Washington uverejnil satirický opis dejín newyorských Holanďanov. Paródia
obsahovala opisy zábavného svätého Mikuláša fajčiaceho fajku, ktorý lietal nad korunami stromov a spúšťal sa dolu komínmi, aby poroznášal darčeky. Fikcia sa okamžite stala mestskou legendou. Roku 1822 vyšla nesmierne populárna báseň Clementa Clarka Moorea Návšteva
svätého Mikuláša. Táto dala biskupovi jeho kožuch, sane a soba spolu so zmenou dátumu: noc pred Vianocami. Ilustrátori a komerční umelci urobili zvyšok. Roku 1931 statný Santa Claus (z holandského mena pre svätého Mikuláša Sinterklaas) robil reklamu na Coca-Colu.
V súčasnosti pozná Santu celý svet . Žiaľ, nie mnohí by poznali tvár svätého Mikuláša.
Zázraky v Bari. Napriek všetkému vedci pracujú na odhalení „skutočnej tváre Santu“. Proces začal roku 1950, keď bola reštaurovaná Bazilika svätého Mikuláša v Bari. Exhumovali kosti svätca a bola zriadená vatikánska komisia, aby ich preskúmala. Profesor anatómie Luigi Martino dôkladne skúmal, meral a röntgenoval kosti v rakve. Určil, že patrili staršiemu mužovi, ktorý meral okolo 170 cm, jedol prevažne vegetariánsku stravu a mal široké čelo, pomerne veľké oči a trochu vystupujúce lícne kosti. Dr. Martino napísal, že stav niektorých kostí napovedá, že istý čas strávil vo vlhkom väzení. Usúdil, že výsledky jeho skúmania zodpovedajú životu svätého Mikuláša. Trochu neskôr profesor
súdnej patológie Francesco Introna použil najnovšie metódy na analýzu údajov o lebke. Jeho zistenia odhalili, že Mikuláš mal zlomený nos –
pravdepodobne ďalšia pamiatka na väzenie. Odborníčka na tvárovú antropológiu Dr. Carolina Wilkinsonová potom pomocou počítača vytvorila trojrozmernú rekonštrukciu jeho hlavy. Tento model a náčrty dr. Martina prejavujú podobnosť s tradičnými vyobrazeniami Mikuláša
odovzdávanými ikonografmi. Štúdie z päťdesiatych rokov 20. storočia zahŕňajú aj skúmanie manny. Vedci sa zhodli, že pôvod tekutiny je
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nevysvetliteľný a že skutočne vychádza z kostí, nie z vonkajšieho zdroja. Mannu uznali za autentickú relikviu, ktorú vyberajú vždy 9. mája,
čo pripomína prenesenie kostí z Myry do Bari. Pravoslávni i katolíci sa spájajú, aby spoločne slávili tento sviatok a robia z neho ekumenickú
udalosť.
Svätec všetkých. Svätý Mikuláš má nepochybne široký záber. Zahŕňa katolíkov i pravoslávnych a rovnako priťahuje kresťanov mnohých
iných tradícií – anglikánov, luteránov a ďalších protestantov. Aj dominikáni, ktorí pôsobia v bazilike v Bari, vnímajú svätého Mikuláša ako
patróna ekumenizmu. Modlia sa s mnohými východnými kresťanmi prichádzajúcimi do svätyne a spolupracujú hlavne na obnovení úplného
spoločenstva medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou. S týmto zámerom sa starajú o pravoslávnu kaplnku v bazilike blízko Mikulášovho
hrobu. Vedú aj ekumenický ústav, ktorý mnohými spôsobmi spája pravoslávnych i katolíkov. Ja mu ďakujem hlavne za to, ako zachránil
môjho priateľa, ktorý kedysi zápasil s problémami, keď prestal brať ohľad na pravdu a skomplikoval si život. Nikdy sa presne nedozviem,
ako to Boh urobil. Viem len to, že každú nedeľu som stál pred ikonou svätého Mikuláša a upieral som na neho oči, keď som prosil o Božie
milosrdenstvo. Počas tých mesiacov začal môj priateľ reagovať na milosť. Postupne nepochybne znovu ožil v Pánovi. Dnes, niekoľko rokov
neskôr, je ako iný človek – je radostný, plný viery, žije pre Ježiša a vychováva svoje deti, aby robili to isté. Rekonštrukcie tváre svätého
Mikuláša môžete nájsť na www.enec.it/Cripte/reliquie.htm a www.stnicholascenter.org, webovej stránke, ktorá ponúka hojnosť informácií
o svätom Mikulášovi vrátane mnohých nápadov na oslavu jeho sviatku.

Očakávania
Advent i Vianoce si v srdci všetci spájame s očakávaním. To vonkajšie je vyjadrené túžbou byť obdarovaný, vnútorné túžbou po pokoji,
súlade, odpočinku... Ak sme veriaci, tak k tomu pripájame aj očakávanie druhého Kristovho príchodu, keď si pripomíname a oslavujeme
jeho narodenie. Slovník slovenského jazyka opisuje očakávanie ako predpokladanie niečoho, počítanie s niečím, dúfanie v niečo. Slová,
ktoré akoby vyjadrovali pasivitu. No vo význame, v akom toto slovo používame v kresťanstve, očakávanie znamená aktivitu, lebo vieme, že
naše túžby sa môžu naplniť skôr, ak im vyjdeme v ústrety svojím konkrétnym konaním. Keď som čítal knihu Márie Valtorty Evanjelium, ako
mi bolo ukázané, veľmi ma oslovilo Máriino očakávanie Mesiáša. Ešte ako dievča sa podľa tohto diela Mária veľa modlila o príchod Mesiáša a hovorievala, že ak sa bude veľa modliť, možno sa Boh zmiluje a skôr si vyvolí niektorú izraelskú ženu, aby sa stala matkou vykupiteľa.
Uvedomovať si. V našich vzájomných vzťahoch očakávame, že sa jeden k druhému budeme správať podľa určitých štandardov všeobecne
platných v spoločnosti. A v rodinách tiež očakávame, že manželia budú k sebe navzájom pozorní, že si budú prejavovať lásku, že deti budú
poslúchať rodičov a rodičia ich budú dobre a láskavo vychovávať. No potrebujeme svoje očakávania skonkretizovať a nejakým spôsobom
komunikovať, aby sme sa vyhli sklamaniam a aby sa naše túžby naplnili. My, muži, často pred Vianocami (a sviatkami vôbec) napríklad
očakávame, že manželky budú konečne upratovať menej ako po iné roky. A manželky si možno v kútiku srdca hovoria: „Keby aspoň povysával.“ Namiesto uvedených si môžete dosadiť hocijaké iné očakávania, ktoré sú aktuálne pre vaše manželstvo. Aby ani jedno, ani druhé
očakávanie neostalo nesplnené, treba sa rozprávať, navzájom sa otvárať...
Konať. Priam počujem povzdych niektorých (a možno mnohých): „Rozprávať sa? S ním? S ňou? Nemožné!“ Keď píšem tieto riadky, modlím sa za všetkých, ktorí prežívajú takúto traumu v manželstve. Prosím Pána o odvahu pre všetkých, aby prekonali strach, odpustili staré
zranenia a opäť sa pokúsili objaviť prvotnú lásku, ktorú prežívali, keď prichádzali k oltáru... Viem, že nepoviem nič nové, keď spomeniem,
že mnohé manželky by sa potešili pozvaniu do kina, na večeru alebo aspoň na prechádzku. A aspoň raz za čas kvetu... Manželia by možno
v srdci zaplesali, keby pri návrate domov našli manželku pekne upravenú, možno tak, ako chodí oblečená do práce. Alebo aj krajšie... (Muži,
kedy ste svojej manželke naposledy kúpili nejaké krásne šaty?) A ak ste už dlhé roky manželmi, skúste sa cez tieto Vianoce porozprávať
o spoločnej dovolenke (možno prvej od svadobnej cesty) a realizovať ju. Vaše už dospelé deti vám na ňu radi prispejú ako poďakovanie za
vašu lásku a starostlivosť.
Idealista. Spomínam si na starý vtip, ktorý veľmi výstižne vyjadruje očakávania a ich naplnenie. Manžel prišiel večer domov opitý. Ráno sa
však prebudil v čistučkej posteli, na stoličke mal pripravené oblečenie, krásne vyžehlenú košeľu... Na nočnom stolíku kvety a na ozdobnom
papieri text: „Miláčik, raňajky máš v kuchyni na stole. Išla som na nákup, hneď sa vrátim.“ Muž sa neveriacky díva, potom sa umyje, oblečie, zíde do kuchyne. Tam na stole ďalšia kytica a pri nej papier so slovami: „Miláčik, želám ti dobrú chuť. Hneď som naspäť.“ Manžel si
sadne k stolu a neveriacky sa pýta syna: „Čo to má znamenať?“ Syn odpovedá: „Oco, včera si prišiel úplne opitý, špinavý ako prasa. Hneď
za dverami si spadol. Mama ťa chmatla za ramená a začala ťa ťahať do kúpeľne. A vtedy si vykríkol: ,Ruky preč, ženská. Ja som šťastne
ženatý!‘“ Povedzte v tomto čase prežívania príchodu Spasiteľa svojej manželke (svojmu manželovi), že ste šťastne ženatý, že ste šťastne
vydatá. A dajte to najavo aj svojím konaním v celom roku 2009. Modlime sa na tento úmysel za seba navzájom. Čo očakávam od človeka,
ktorého najviac milujem? Že sa každý deň bude za mňa modliť.
Prijmite dar radosti. Vianoce sú najradostnejším obdobím roka. Je to čas ďakovania Bohu za všetky jeho požehnania. Je to aj čas hľadieť
uprostred našej vďačnosti na prorokov a pýtať sa: „Prečo sa radovali?“ Alebo hľadieť na Máriu a pýtať sa: „Prečo táto mladá žena uprednostnila Božiu vôľu pred svojou vlastnou?“ Je to čas prosiť Ducha Svätého, aby nám, keď budeme sláviť Vianoce, daroval nové porozumenie a nové dôvody na radosť.Proroci sa radovali v očakávaní prisľúbeného Mesiáša. Mária sa radovala v očakávaní narodenia svojho Syna.
A Ježiš chce, aby sme sa „ustavične radovali v Pánovi“ (Flp 4, 4). Ale nechce, aby sme sa iba sami pokúšali vyvolať v sebe túto radosť. Chce
nám dať ducha radosti – ako vianočný dar. A my ho dostaneme, keď budeme prosiť Ducha Svätého, aby otvoril naše oči a ubezpečil nás, že
všetko, čo Boh sľúbil, sa splní.

Teším sa na polnočnú svätú omšu. Na to, že sa budeme za seba navzájom modliť, že si v Ježišovi budeme opäť bližší...
A teším sa aj na to, že raz sa stretneme v nebi, keď Ježiš príde druhý raz. Želám vám, aby Ježiš naplnil všetku prázdnotu vášho srdca, aby ste mohli z jeho darov hojne rozdávať všetkým okolo seba – lásku, radosť, pokoj. A aby ste aj vy
boli rovnako obdarovaní...nielen cez Vianoce, ale aj po celý nový rok 2009.

Stanislav Vnuk, správca farnosti Čierne
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ZŠ Čierne – Ústredie
Medzinárodná spolupráca
O spolupráci našej školy so školami v Poľsku a v Čechách sme vás na stránkach ČASu už viackrát informovali. Tento
školský rok máme za sebou už dve vydarené akcie.
V októbri 40 žiakov 4. – 9. ročníka navštívilo poľskú družobnú školu. Učitelia tejto školy pre nás pripravili poznávací
výlet po blízkom okolí Koniakowa. Absolvovali sme tiež prehliadku školy a pozreli sme si kultúrny program, v ktorom
nám poľské deti predstavili ich folklór.
Začiatkom decembra sme (Mária, Veronika, Ulrika a Veronika - štyri deviatačky) spolu s p. zástupcom Krutákom navštívili našu družobnú školu vo Vendryňe. Návšteva sa uskutočnila za účelom prezentovať našu obec i školu. Už
v minulom školskom roku sme sa začali pripravovať- zozbierali sme potrebné informácie, nafotili obec i školu a vytvorili prezentáciu v Power Pointe. Projekt sme prezentovali dvakrát- najskôr žiakom 7. ročníka a potom žiakom 8.
ročníka. Projekt sa páčil žiakom i učiteľom. Vendryňská škola nás veľmi milo prekvapila nielen svojím vzhľadom (žiaci
sa učia v špeciálnych učebniach, majú zrekonštruovanú telocvičňu), ale aj disciplinovanými žiakmi. Kamaráti spoza
hraníc navštívia našu školu pred Vianocami, aby nám tiež priblížili svoju obec a školu. Ak si chcete pozrieť náš projekt,
navštívte webovú stránku našej školy www.zscierne.edupage.org.
Veronika Jurčagová, 9. A

ASTROSTOP 2008
Tento rok sa už po 15-krát stretli mladí astronómovia z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto v Kysuckej knižnici, aby si 25. novembra 2008 zmerali svoje sily v zábavnej vedomostnej súťaži ASTROSTOP. Táto súťaž je organizovaná pre žiakov základných škôl.
Žiaci musia ovládať odborné pojmy z astronómie, vedieť rozoznať a pomenovať astronomické objekty podľa obrázkov, hádajú tajničky a nakoniec odkrývajú skrytý obrázok s astrotematikou. Zo ZŠ Čierne – Ústredie sa zúčastnili súťaže dvaja žiaci siedmej triedy.
Martin Benko obsadil pekné 3.miesto a odniesol si aj hodnotné ceny. Hoci Ján Šulgan súťažil prvýkrát, obsadil 5. miesto a získal tiež
nové skúsenosti a vedomosti.
Mgr. Eva Gábrišová

Okresné kolo v šachu
Mladí šachisti zo ZŠ Čierne – Ústredie sa 14. novembra 2008 zúčastnili okresného kola v šachu
žiakov základných škôl. Túto súťaž každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. Naša škola má
v tejto súťaži vždy početné zastúpenie. Inak to nebolo ani tento rok, keď o cenné kovy išlo bojovať
desať našich šachistov. Aj tento rok pozíciu favorita obhájil Jožko Straka (8. roč.) , ktorý ani raz
nezaváhal, získal plný počet bodov a obsadil 1. miesto v kategórii chlapcov. V kategórii dievčat
striebro a bronz putovali do rúk našich diečat – Gabriele Oravcovej a Michaele Michnáčovej ( obe
9.A ). Chvályhodné výkony podali aj ďalší hráči: René Štefánik – 7. miesto, Milan Jurga - 9. miesto. So staršími hráčmi sa nebáli popasovať ani talentovaní chlapci Dominik Trúchly ( 5. roč.) a
Janko Haladej ( 3.roč.) Jožko Straka a Gabika Oravcová sa vďaka svojmu umiestneniu prebojovali
na krajské kolo v Liptovskom Mikuláši. Všetkým zúčastneným ďakujeme za odvedené výkony, za
reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších turnajoch a v šachovej lige.
Ing. Slávka Jurčíková, ZŠ Čierne - Ústredie

FUTBALOVÉ OKIENKO ZŠ ČIERNE – ÚSTREDIE
V júni sa konal v našej škole už 4. ročník turnaja v malom futbale. Pravidelne sa ho zúčastňujú 4 mužstvá z okresu Čadca. Tento rok
bolo nasledovné poradie: 1. ZŠ Čadca- Podzávoz, 2. ZŠ Svrčinovec, 3. ZŠ Čierne – Ústredie, 4. ZŠ Zákopčie. V budúcom roku by
sme chceli pozvať aj družobnú školu z Českej republiky ( Vendryňe ). Ďakujeme sponzorom : p. Milanovi Jurgovi, p. Jánovi Benkovi,
p. Milanovi Staňovi, p. Miroslavovi Kužmovi, p. Miroslavovi Polačkovi a Rodičovskému združeniu pri ZŠ v Čiernom – Ústredí.
V septembri 2008 sme sa zúčastnili futbalového turnaja vo Vendryňe. Účastníkmi boli mužstvá z Českej republiky, Poľskej republiky
a my sme boli jediní zástupcovia zo SR. Skončili sme na peknom 4. mieste (8 účastníkov).
Mgr. Daniel Drastich

Okresné kolo v stolnom tenise družstiev ZŠ
Dňa 26. novembra 2008 sa uskutočnilo v športovej hale v Čadci okresné majstrovstvo družstiev žiakov v stolnom tenise. Našu školu
reprezentovali dve družstvá:
A - Ladislav Kulla 6. tr., Milan Jurga 9. A, Tomáš Válek 8. tr., B - Miroslav Šteiniger, Tomáš Krkoška, Jozef Straka – všetci 8. tr.
Celkové poradie:
1. ZŠ Rázusova , Čadca
2. ZŠ Komenského, Čadca
3. ZŠ Čierne – Ústredie A

4. ZŠ Nová Bystrica
5. ZŠ Čierne – Ústredie B
6. ZŠ Čierne – Vyšný koniec
7.-8. ZŠ Svrčinovec, ZŠ Raková

9. ZŠ Skalité – Kudlov
10. ZŠ Zborov nad Bystricou
Mgr. Ján Valent
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ZŠ a MŠ Čierne – Vyšný koniec
Jablkové dni
V mesiaci október sa v ZŠ Čierne -Vyšný koniec uskutočnila akcia s názvom Jablkové dni.
Vychádza z vyučovacej témy občianskej výchovy 9. ročníka. Ide konkrétne o výrobný proces,
v ktorom sa rozlišujú výrobné vstupy a výstupy. Výstupom u všetkých žiakov 9. ročníka bol
jablkový koláč, ktorý potom predávali v objekte základnej školy počas veľkej prestávky rôznym záujemcom. Starostlivá príprava vďaka informatívnym plagátom a prístupu k „zákazníkom“ umožnila, aby akcia bola úspešná. Zmysel tejto akcie prekonal jej výsledok. Dobrosrdečnosť sa prejavila v darovaní zisku z predaja koláčov špeciálnej triede. Výťažok v celkovej
hodnote 836 Sk odovzdali pani zástupkyni Mgr.Danke Oravcovej žiačky: Veronika Cyprichová, Dominika Lašová, Blanka Špiláková a Lucka Palicová. Za existenciu tejto po mnohých
stránkach úspešnej akcii vďačíme pani učiteľke Mgr. Boženke Budošovej. Veľká vďaka patrí
všetkým žiakom deviateho ročníka! Tešíme sa na ďalšie akcie v duchu spolupatričnosti a ľudskosti!
Mgr. Ivana Franeková

Mikulášsky deň
Deň v škole na Mikuláša začínal nezvyčajne. Všetky deti mali na hlavách mikulášske čiapky. Tie menšie boli plné očakávania.
V špeciálnej triede mali deti pripravený pekný program. Pani učiteľky učili deti mikulášske pesničky, púšťali im vianočné pesničky
a tancovali. Tiež im pripravili posedenie pri čaji a malé občerstvenie. Nakoniec prišiel do triedy očakávaný Mikuláš s anjelmi
a čertami. Mikuláš im rozdal balíčky a čert ich po líčkach potrel sadzami. Deti im za odmenu zaspievali pesničky o Mikulášovi. Pani
zástupkyňa Oravcová im odovzdala o jeden darček navyše. Peniaze za jablkové dni, ktoré boli vyzbierané pre špeciálnu triedu. Deti
boli veľmi nadšené, plné radosti. Očká mali rozžiarené od šťastia. Určite nezabudnú na tento deň.
Anna Jurgová , mama Nikolky, špeciálna trieda

Mikulášska nádielka
V piatok 5. 12. 2008 sa celá naša škola červenala. Nie však preto, žeby sme
boli zaľúbení, to nie. Vedeli sme o hosťovi, ktorý mal k nám zavítať. Bolo
predsa Mikuláša! Všetci sme sa teda poobliekali do červeného šatstva
a nasadili si krásne červeno-biele čapice. Takto vystrojení sme s napätím
očakávali príchod Mikuláša a jeho družiny. Keď k nám konečne dorazil,
privítali sme ho krásnymi piesňami a básňami. Mikuláš nás za to samozrejme
odmenil sladkými balíčkami. Všetkým nám zostáva dúfať, že ak budeme
poslúchať, príde k nám aj na budúci rok.
Za organizáciu tohto príjemného dňa ďakujeme žiakom 9. ročníka.
Paula Stráňavová, 9.A

Pasovanie prvákov
Jeseň, pani bohatá, farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad a tu vetrík šíky - miky,
hneď zaránky pofukuje a nadnáša nové tašky maličkých prváčikov.
Dňa 21.11.2008 smerovali kroky nielen maličkých prváčikov, ale i mnohých dospelých do spoločenskej miestnosti ZŠ Čierne –Vyšný
koniec. V tento slávnostný deň sme prijali žiakov 1. ročníka a troch žiakov špeciálnej triedy medzi ozajstných školákov. Od momentu
ako zaznelo prvé zvonenie, od chvíle ako prekročili prah svojich tried, sa prváčikovia pokúšajú vniknúť do sveta písmeniek a čísel. Do
akej miery sa im to darí, ukázali aj v deň pasovania.Za krátke obdobie sa osvojili riekanky, pesničky ,veršíky, ktorými sa predstavili aj
na slávnosti nielen rodičom, ale i kráľovi s princeznami. A čo by to bola za slávnosť bez slávnostného sľubu?

Sľubujem a vlastným obtlačkom prsta potvrdzujem, že sa stále učiť budem, starších zdraviť budem, tým ktorí pomoc potrebujú, im pomôžem, na svoju školu hrdý bude, lebo lásku a múdrosť mi treba, tak ako soľ a chleba.
Po pasovaní kráľom do cechu školského nasledoval krátky kultúrny program. V rámci neho vystúpili mažoretky TINA,pod vedením
pani Brnčovej, tanečná skupina Alžbetky zo 4.A triedy a žiaci 3. A triedy s divadielkom Čin- Čin, pod vedením pani Čaneckej. Pasovačka sa vydarila a žiačikovia odchádzali s diplomom a medovníčkom v ruke spokojní. Dúfame, že ich rozosmiate očká ich budú
sprevádzať každý deň, ktorý strávia v našej škole. Hlavnou režisérkou a organizátorkou celej slávnosti bola pani zástupkyňa Mgr.
Danka Oravcová, za čo jej patrí srdečná vďaka. Vám, milí PRVÁCI, želáme veľa šťastia!
Mgr.J.Špiláková

str.12

•AS

školstvo

Postrehy rodičov:
Dňa 21.11. som bola vo svojom živote prvýkrát svedkom pasovania tých najmenších z našej školy do radov prvákov. Ten skvelý akt
bol niečím nádherným. Emócie boli silné, aspoň u mňa. Moja dcéra je totiž postihnutá autizmom a aj napriek tomu to zvládala úžasne.
A vlastne všetky detičky boli úžasné, pretože celú slávnosť brali úplne vážne. Ďakujem všetkým tým, ktorí si dali tú námahu, aby
niečo také zorganizovali.
Ľudmila Gonščáková Skalite
Pasovanie prváčikov bol pre mňa ako matku nezabudnuteľný a prekrásny zážitok preto, že moje dieťa má postih- Downov syndróm
a bolo zaradené medzi zdravé deti. Pre moju dcéru to bolo niečo nové, náučné a taktiež nezabudnuteľné. Veľmi sa z toho tešila. Aj
keď to nevie ešte presne vyjadriť slovami, mne ako matke stačilo pozrieť do jej rozžiarených očiek a tie hovorili za všetko.
Miroslava Širancová Čierne

Školský zájazd do Žywca
ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec sa v školskom roku 2007/2008 zapojila do súťaže škôl (zo Svrčinovca, Čierneho, Skalitého, Čadce)
v zbere druhotných surovín a to: papiera, PET - fliaš a kovových obalov. Na základe podmienok uvedenej súťaže a podkladov, ktoré
školy zaslali na Mestský úrad – Oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva v Čadci, naša škola získala 3. miesto
a odmenu 5.000 Sk za výsledok 7,65 kg na žiaka. Okrem toho sme získali osobitnú prémiu 5.000 Sk na zájazd do partnerského mesta
Žywiec za najlepší výsledok v zbere kovových obalov. Výlet do Žywca sa uskutočnil dňa 24.10.2008. 35 detí, ktoré dosiahli najlepšie
výsledky v zbere druhotných surovín, navštívili toto pekné mesto v Poľskej republike pod vedením Mgr. Danky Oravcovej a Mgr.
Lenky Bestvinovej. Popri obhliadke mesta sme navštívili aj múzeum Starý zámok. Tu sa deti dozvedeli zaujímavosti o histórii, kultúre, tradíciách a prírodných pomeroch Žywca a jeho okolia. Žiaci našej ZŠ odchádzali z exkurzie plní pozitívnych emócií, nových zážitkov a skúseností.
Mgr. Lenka Bestvinová

„Deň jabĺčka“
Jeseň je čarokrásne obdobie. Aj naša MŠ ňou prekvitala
v plnej paráde. Celá výchovno-vzdelávacia práca sa niesla
v jej znamení. Zvlášť v mesiaci októbri sme sa zamerali na
správnu výživu a ochranu nášho zdravia. Snažili sme sa, aby
aj deti pochopili potrebu vitamínov vo svojej strave.
Cieľom nášho projektu „Zdravá výživa“ bolo, aby sa u detí
postupne zvyšovala konzumácia ovocia a zeleniny. A tak po
celý mesiac nosili deti z domu do MŠ rôzne druhy ovocia
a zeleniny, z ktorých si pomocou učiteliek pripravovali pestré vitamínové misy.
Vyvrcholením nášho projektu bola slávnosť pod názvom
„Deň jabĺčka“. Na túto udalosť sa deti s radosťou pripravovali po celý týždeň. Nacvičovali piesne, básne o jeseni, tančeky, či krátke divadielko o jabĺčku.
V deň „D“ celé popoludnie chystali ovocné chuťovky, ovocné taniere, aby tak prekvapili všetkých pozvaných hostí. Na
stoloch nechýbal ani chutný jablkový koláč. Príjemnú atmosféru spestril kultúrny program detí. Na záver slávnosti, za
tónov piesne „Červené jabĺčko vo vrecku mám...“, darovali deti tie najkrajšie červené jabĺčka z prúteného košíka svojim najbližším.
Všetkým sa podujatie páčilo a nás hrial pocit, že sme urobili ďalší krôčik k zlepšeniu spolupráce s rodičmi.
Dana Kopečná, MŠ Čierne – Ústredie

P ríjem né prežitie vianočných sviatkov,
v novom roku veľa šťastia, zdravia,
osobných i pracovných úspechov
želajú zam estnanci
Z Š Čierne- Ú stredie
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Udialo sa v kultúre (október – december 2008)
12.10. Koncertné vystúpenie Honzu Nedvěda so svojou kapelou v sále kul. domu v Čiernom.
7.11. Stretnutie dôchodco,v ktoré už tradične organizuje Obec Čierne – Komisia kul., vých., soc. vecí a športu s bohatým kul.
programom / DFS Ozvenka, FS Ozvena, mažoretky Tina /, občerstvením, darčekom.V príhovoroch sa seniorom prihovoril starosta obce Ing. Pavol Gomola a pán farár Stanislav Vnuk. Celým podujatím sprevádzal Ján Ďurica. Stretnutie sa uskutočnilo aj za
účasti poslancov a pracovníkov Obú.
15.11. Vystúpenie Divadelného súboru J. Palárika z Čadce v komédii o manželskom trojuholníku PREDPOSLEDNÝ SÚD v réžii
Vlada Moresa. Herecké obsadenie: Renáta Olešňanová, Katarína Janesová, Dáša Štekláčová, Vlado Mores.
21.11. Rockový koncert kysuckých kapiel (KOMA, Black Velvet, Wadda, Haluzotvoristika, Sotona, Vela Hodin) v sále kul. domu v
Čiernom.
2.12. Uvítanie novorodeniatok do života so slávnostným odovzdávaním pamätných plakiet starostom obce, kul. vystúpením detí z
DFZ Ozvenka , občerstvením a kvetom pre každú matku.

Činnosť Obecnej knižnice v Čiernom
Okrem pravidelných výpožičiek Obecná knižnica v Čiernom poriada aj rôzne súťaže, exkurzie, besedy, výstavy,....V poslednom štvrťroku roku 2008 to boli nasledovné podujatia:
september – október
Výtvarná súťaž pre deti ZŠ a MŠ na tému – Ktoré miesto by si chcel/a/ navštíviť, o čom snívaš. Do súťaže sa zapojilo 50 detí. Súťažiaci snívali naozaj o všeličom. Ako napríklad byť v Afrike medzi slonmi, po púšti putovať na ťavách, byť v rozprávkovom kráľovstve, na hrade Balmoral, vo vesmíre, pri Niagarskych vodopádoch, na streche sveta, vo Vysokých Tatrách,v Paríži , v delfináriu, v
prírode, na pláži pri mori , ….Porota ocenila vecnou odmenou práce od týchto detí: Nikolka Benčíková MŠ – VK, Andrej Jašurek MŠ
– VK, Dávid Putyra MŠ – VK, Erika Cyprichová MŠ – Ústr., Viktória Krišicová MŠ – Ústr., Viktória Stráňavová MŠ – Ústr., Marienka a Rastík Krutákovci ZŠ – VK, Alžbeta Bobulová ZŠ – VK, Beátka Šipláková ZŠ – Ústr., Lukáš Cyprich ZŠ – Ústr. Výstavka
ich prác potrvá do konca decembra 2008.
November
13.11. Exkurzia detí z 2. ročníkov ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Rozprávanie o vzniku knihy, ceste k čitateľovi, zábavné súťaže,
doplňovačka, vystrihovačky, hádanky pre súťažné družstvá. Víťazi získali sladkú odmenu. Vyučujúce: Katarína Mitrengová, Emília
Ďurkáčová
21.11. Návšteva detí zo ŠK Čierne – Ústr. - prehliadka knižnice, vysvetlenie ako sú usporiadané knihy v knižnici, premietnutie rozprávky. Vyučujúca: Anna Čimborová
V piatok 28.11.2008 sa v Obecnej knižnici v Čiernom uskutočnila beseda so zaujímavým hosťom, a to Ľubicou Suballyovou z Bratislavy (autorka knihy Kľúčik od trinástej komnaty) pre žiakov 9. roč. ZŠ Čierne – Ústredie, ktorá nerozprávala len o svojich dielach,
ale aj o tom, ako prežívala svoje tínedžerské roky, čo ju viedlo k písaniu, či ako dieťa rada čítala, čo jej čítanie dáva,.. Vyučujúca:
Anna Pagáčová Besedu viedli prac. KK v Čadci p. Lívia Mikovčáková a knihovník OK v Čiernom Iveta Bobulová.
December
2.12.2008 Exkurzia detí 3. roč. ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec spojená s výkladom o vzniku knihy,
usporiadaní kníh v knižnici , správaním sa ku knihám, prezretím vianočnej výstavy a Pamätnej izby.Za správne odpovede boli deti odmeňované sladkou odmenou.
Vyučujúci: p.uč. Cholujová
5.12. Exkurzia detí z 1. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie spojená s výkladom o knihe, správaniu sa ku
knihám, prezretím vianočnej výstavy a Pamätnej izby. Pre deti boli pripravené zábavno – náučné
otázky, za správnu odpoveď získali sladkú odmenu. Nakoniec si deti pozreli rozprávku. Vyučujúci:
Danka Kubjatková
Do 22.12. 2008 potrvá predajná vianočná výstavka v priestoroch obecnej knižnice. Otvorené v pondelok od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00 hod., v stredu od 12.00 – 17.00 hod., v piatok od 12.00 – 16.00 hod.
Vystavujú: deti zo ZŠ Čierne – Ústredie, deti zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, ZŠ Skalité – Kudlov, p. Ľubica Kullová (drôtikovaná výzdoba), p. Vierka Kullová (medovníčky), p. Iveta Časnochová (vianočné dekorácie), p. Eva Koppová (slamenné výrobky), p.
Anna Pagáčová (vianočné dekorácie). Výstavu inštalovali: Erika Šuranská a Iveta Bobulová

Výpožičné hodiny knižnice:
pondelok : od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 16.00 hod., streda: od 12.00 – 17.00 hod., piatok: od 12.00 – 16.00 hod.
Knižný fond sa neustále dopĺňa, čitatelia majú možnosť si prečítať noviny aj časopisy (Pekné bývanie, Plus 7 dní, Život, In, Kamarát ,
Fifík, Kysuce), k dispozícii je aj internet.
knihovník : Iveta Bobulová

ČAS

str. 14

spoločenská rubrika

Za obdobie október 2008 - december 2008

Manželstvo uzatvorili...

Prišli na svet...

Peter Jurčík – K atarína Bednáriková, Rastislav Šopor - Silvia Stašová, M ichal Cerchlan – K ristína
K ováčiková, Ján K ubica – M ária Stráňavová, Rastislav Slivka – M iroslava Fonšová

V anesa Pučaliková, Sebastián K rišica, Franko
K ubuš, M atej Čanecký, Sofia V ranová, Radka
Časnochová, V iktória Straková, Lívia Cyprichová

Navždy nás opustili...
Mária Balonová, Ondrej Tremboš, Ján Matys, Jozef Špirko, Marta Babušková,
Verona Kužmová, Anna Vávrová, Alojz Krenželák

Čarovná nočná prechádzka
Konečne! Vzdychnem, keď ma nohy unášajú do nočných zasnežených ulíc mesta. Aspoň na chvíľu si oddýchnem od upratovania, pečenia a všetkého zhonu, ktorý sa už oddávna spája s blížiacimi sa vianočnými sviatkami.
Snehové hviezdičky sa bojazlivo spúšťajú na zem, akoby boli prichytené neviditeľnými motúzikmi. Radšej by si ešte polietali
slobodne po nebi, hrali sa na naháňačku s ostrým studeným vetríkom, len nie spadnúť medzi ostatné kamarátky a zaniknúť.
Nevedome vystriem dlaň a na čiernej rukavici sa v okamihu zaligoce množstvo drobných iskričiek. Hľadím na ne fascinovane, sťaby som v rukách držala drahé diamanty. Majú krásne tvary! Jedny sú na pohľad ostré, nebezpečné a druhé oblé, nevinné akoby
pozliepané z malých úlomkov skla. Zľahka na tajomný poklad dýchnem a ten sa odrazu mení na maličké perličky vody. Snehová vločka odovzdá svoj kryštálový život kvapke vody.
Prichytím sa pritom, že vôbec nevnímam ľudí okolo seba, ktorí sa stále niekam ponáhľajú. Možno ešte nemajú dokončené
nákupy, chýbajú im darčeky, či vianočné ozdoby. V ich tvárach sa odráža hlboká zamyslenosť. Trochu ma zamrzí, že čaro Vianoc
pomaly vyprcháva a stáva sa obdobím stresu. Tajne dúfam, že existuje aspoň malá skupina ľudí, ktorá chápe Vianoce ako sviatky
pokoja, oddychu, šťastia a lásky.
Moje oči upútajú vyzdobené svetielkujúce výklady, ozdoby visiace nad ulicami meniace farby ako šibnutím čarovného prútika. Keď
zahnem za roh, ostanem prekvapene stáť.
Predo mnou sa majestátne týči kostol olemovaný snehovou pokrývkou, ktorá sa v žiare pouličných lámp leskne ako obloha
posiata miliónmi hviezd. Aj stromy okolo chrámu navliekli si zimné postriebrené kožúšky, aby im nebola prílišná zima. Z veže ozve sa
anjelské zvonenie a mne z tejto nadpozemskej nádhery prebehne mráz po chrbte. Až mi je ľúto
opustiť toto miesto.
Pomaly kráčam späť zasneženým chodníkom do parku, kde ma čaká ticho a pokoj. Parčík,
ktorý ľudia v lete využívali ako oddychový kútik, sa počas Vianoc zmenil na rozprávkovú zimnú záhradu.
Lavičky pod hrubou vrstvou snehu vôbec nevidieť, takže sa okolo mňa rozvíja len čistobiela
snehová dvorana chránená vysokými stromami. Tie, aby sa nemuseli hanbiť, zavili do mäkučkých svetríkov šikovné hviezdice snehu. Spoza tmavého mraku vykukne mesiac a všetko okolo
sa zrazu rozžiari. Akoby poddaní vítali mocného kráľa nočnej oblohy! Jeho dcéry – nebeské
hviezdy sa tiež blažene usmievajú a svoju krásu neodrážajú len na zemskej snehovej perine, ale
aj na ľadovej krypte, pod ktorou ticho sníva zimný sen rieka.
Opäť sa husto rozsneží a chumáčiky snehu pristávajú na mojom červenom nose, za ktorý môže
ujo Mráz. Cítim sa ako v rozprávke, ako jej súčasť a vôbec nechcem z nej vystúpiť. Lenže pri
myšlienke na horúci čaj s medom a teplo sálajúce z krbu sa už neviem dočkať návratu domov.
Janka Cyprichová, Svrčinovec
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Recepty od pani Strakovej
(Blíži sa čas vianočný)
Vianočné obdobie znamená pre všetky šikovné gazdinky veľa starostí a práce. Prvé, čo im vŕta v hlave, sú otázky, čo budú piecť, aby
vyhoveli všetkým, čo kto má rád. Preto sa pečie viac druhov pečiva. Zaužívané a obľúbené je pečivo z lineckého cesta. Dá sa z neho
urobiť veľa druhov koláčikov. Je to väčšinou suché pečivo, ale trvanlivé. V tom je jeho výhoda. Môžeme si dovoliť piecť ho aj 2
týždne dopredu. Čím dlhšie je upečené, tým je lepšie, preto že zmäkne. Musí sa aj správne skladovať. Predovšetkým ho netreba dávať
do chladničky, ale zabaliť do alobalu, alebo potravinárskej fólie a vložiť do krabice. Uložiť iba do chládku. Niektoré ženy sa
vyhovárajú, že nemajú čas, radšej si kúpia hotové pečivo. Myslím si však, že taký dom už nevonia vianočnou atmosférou. Deti
nezažijú tú radosť a potešenie, keď sa nič doma nepečie. Darmo sa všetko ligoce. Všetko je také smutné, bez vône a chutí. Keď sa
rozhodnete niečo upiecť, nepečte v noci s úmyslom, že deti budú spať a nebudú vám zavadzať. Práve naopak. Naplánujte si to tak, že
deti budú doma a budú vám pomáhať. Nech pracujú, nech sa tešia a budú mať pekné spomienky na svoju mladosť a detstvo. Aj keď
urobia nejakú chybu, ktorá sa vám nepáči, nekarhajte ich. Musíte im to prepáčiť v taký krásny vianočný čas. S úsmevom a milo treba
povedať: „Keď to budeš ešte raz robiť, určite to dokážeš lepšie“. Vtedy deťom dodáte chuť do práce, budú sa viac snažiť. Veď deti sú
ako plastelína, môžete ich formovať ako chcete. Ako si ich vyformujete, také budú v živote. Keďže vám navrhujem, aby vám deti
pomáhali a učili sa od vás veci, ktoré budú v živote potrebovať, tak vám napíšem lacný recept na pečivo s kokosom. Nebude vám ľúto,
že linecké cesto s orechmi vám môžu pokaziť. Kokosové pečivo je tiež veľmi dobré. Menším deťom pomôžte urobiť cesto, ale nech
vidia, že si umývate ruky. Vysvetlite im, prečo. Väčšie dievčatá nech si urobia cesto samé. Odporúčam vám vypnúť televízor.
Najskôr preosievame do misy, alebo na tablu 50 dkg hladkej špeciálnej múky. Pridáme 30 dkg umelého tuku alebo masla, 15 dkg
práškového cukru a 15 dkg jemného kokosu. Urobíme cesto. Je to strojčekové cesto, ale dobre sa z neho rukami robia rožteky,
venčeky, zlepované kolieska, guľky s jamkami. Po upečení do jamky dáme lekvár. Nech deti formujú, čo chcú, vymýšľajú, vykrajujú,
vaľkajú, šúľajú, ozdobujú, čokoládujú, tvoria. Ak im to pôjde dobre, treba ich pochváliť. Veď pochvala hreje pri srdci a nič nás
nestojí. Deti treba sledovať a kontrolovať na každom kroku a nemusia o tom ani vedieť. Budú veľmi prekvapené, keď zistia, že viete
niečo, o čom si myslia, že neviete nič.
Skúste si urobiť aj malú pauzu, oddych. Kokosové koláčiky budú už upečené, deti unavené. Vás určite bolí chrbtica, lebo mňa tiež bolí
od toho písania. Uvarte si čaj, nech si posadajú, pojedia koláčiky a budú vedieť, koľko dá námahy a práce každé sústo, ktoré chcene
vložiť do úst. Nezabudnite si zaspievať nejakú vianočnú pesničku. Prosím vás, učte deti spievať. Spev človeka oživí a cíti sa lepšie.
Ešte by som mala jednu prosbu k vám. Zachovajte takú tradíciu, o ktorej vám teraz napíšem. Keď sme posadali za štedrovečerný stôl,
prvé, čo sme urobili ako deti, bol prednes básničky v stoji so zloženými rukami ako k modlitbe. Básničku viem naspamäť od malička
a nikdy som ju nezabudla. Samozrejme, že za prednes bola aj malá odmena. Pár koruniek. Tie boli vzácne. Ešte teraz mám slzy
v očiach. Pravdaže, nikoho nenútim. Je to na vašej vôli. Ak sa vám bude páčiť, naučte ju deti potichu pred oteckom, aby ste ho
prekvapili. Takú nezabudnuteľnú atmosféru treba vytvoriť aj pri strojení stromčeka. Pekne sa obliecť, na stôl dať čistý obrus, položiť
nejakú dobrôtku. Spievať a tešiť sa spoločne, kým žijeme.
Ako tie sviečočky na našom stromku,
vyslyš tie túžby, čo na srdci nosím.
Modlitba vianočná...
Ježiško, i ja som čakala Teba,
alebo hviezdičky vonku.
Udržuj v zdraví otecka, mamičku,
aby si čím skôr zostúpil z neba.
Žiari mi radosťou – vidíš doň iste,
bračeka i sestričku a s nimi mňa samú.
Prišiel si práve dnes, priniesol dary,
aké je veselé, radostné, čisté.
Aby sme vospolok v pokoji žili,
pozri len, ako mi srdiečko žiari.
požehnaj všetkých nás, Ježiško milý.
Za dary ďakujem, ale i prosím,
Už dlho píšem, ale konečne idem k veci. Viem, že mi veríte a všetko, čo píšem, píšem len pre vaše dobro. Nepíšem to pre tých, čo
všetko vedia, ale pre tých, ktorí to nevedia, alebo málo vedia. Takmer každý má rád orechové rožky z lineckého cesta. Voláte ich
vanilkové rožky. Ja ich tak nevolám, ani nevanilkujem, pretože som na vanilku alergická. Takže pre mňa sú to iba jednoducho
orechové rožky. Na veci to nič nemení. Vianoce bez nich nie sú Vianocami.
Teraz vám napíšem recept na orechové rožky, takú najmenšiu dávku (z lineckého cesta).
Na dosku preosievame múku, aby bola ľahká a vzdušná- 37 ½ dkg hladkej špeciálnej múky. Pridáme 25 dkg zmäknutého masla, 12 ½
dkg práškového cukru, 10 až 12 dkg mletých orechov, 1 malé vajíčko alebo pol veľkého. Z tejto dávky cesta urobíme rožteky na
necelé 2 plechy. Ja som ich dávala po 5 v každom riadku. Ešte som nechávala medzierky, lebo narastú a spojili by sa vám. Plech
vymastite tiež maslom. Krásnu vôňu budete mať v celom dome. Tieto rožteky môžete urobiť aj s lieskovcami. Majú dobrú chuť
a vôňu. Ako urobiť linecké cesto: Čistými rukami prísady spájame, stláčame dohromady a prevraciame. Nevyrábajte ho ako cesto na
rezance. Ak máte všetky prísady kuchynskej teploty a maslo alebo umelý tuk mäkký, tak cesto máte za chvíľu hotové. Ak nie, to je
horšie. Ako šúľať rožky: Cesto rozdeľte na 4-5 častí. Zoberieme si jednu časť a našúľame si 3-4 dlhé šúľance, zvislo nožom
nakrájame na kúsky a z nich šúľame rožteky. Všetky musia byť rovnaké. Konce rožkov neztenčujeme, lebo v rúre sa prv upečú
a potom horia. A tak pokračujeme. Upečené konce máčame v čokoláde. Ak chceme špeciálne rožky, pošúľame ich v posekaných
a trochu mletých orechoch. Potom zatočíme. Na tácke sú ozdobou pri zákuskoch. Nenašli by ste človeka, čo by nesiahol po takom
orechovom vianočnom rožku. To je ale dobrota.
Ako vaľkať linecké cesto: Keď si chcete urobiť žlté košíčky, znova si urobte cestíčko ako som napísala, ale bez orechov. Rozdelíme
na časti. Zoberieme prvú časť lineckého cesta, položíme na pomúčenú dosku. Pri vaľkaní lineckého cesta potrebujeme dlhý tenký
cukrárky nôž, ktorým švihneme popod cesto. Znova povaľkáme zľahka a zas švihneme nožom popod cesto. A tak opakujeme, pokiaľ
nedosiahneme takú hrúbku, akú chceme. Na košíčky potrebujeme cesto hrubšie vyvaľkať. Keď si pomáhame nožom, nemusíme
podsypávať stále múkou. Keď máme cestíčko rozvaľkané, vykrajujeme formičkou kolieska takej veľkosti, ako je vrch košíka
a vkladáme ich do košíčkov. Rukou vyformujeme. Horné kraje necháme hrubšie. Keď je košíček na vrchu tenký, olamuje sa. Kazí to
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vzhľad košíčka. A tak pokračujeme s ďalšími časťami. Zvyšky cesta z každej časti odkladáme a naraz spracujeme s pridaním ako
orech tuku, alebo bielka. Na pomúčenej doske znova vaľkáme pomocou noža a vykrajujeme. Z tohto lineckého cesta si môžete
narobiť kolieska na zlepovanie marmeládou, orechové podkovičky s pridaním ½ lyžice kakaa. V tomto prípade si cca 2 dkg múky
odoberieme. Vrch sa pomáča v čokoláde a niečím posype. Avšak až vtedy, keď sú už upečené. Tiež venčeky. Z polovice cesta
urobíme plnené kolieska, z druhej polovice cesta kolieska s dierkami. Tieto kolieska potrieme hrubšie vajcom a posypeme sekanými
a mletými orechmi. Upečené spájame marmeládou. Sú krásne. Tiež sú dobré orechové medvedie tlapky s pridaním príchute. Alebo
urobíme kolieska a spájame dve a dve kakaovým krémom. Na jedno maslo sa dáva 15 dkg práškového cukru. Vrch máčame
v čokoláde, ozdobíme celým orechom, alebo krémom cez „špricku“. Týchto ciest si môžete narobiť koľko chcete. Len bez noža sa
ťažko váľka, kúpte si ho a budete ho mať na celý život ako ja.
Ťahaný závin s kvasnicami (listuje sa): ½ l vlažného mlieka, do ktorého dáme kúsok bravčovej masti, málo práškového cukru, soľ, 2
dkg kvasníc, 1 celé vajce (rozšľahať). Hladkej špeciálnej múky (preosievanej) podľa potreby na mäkšie cesto. Rozdeliť na 7
bochníkov. Necháme odpočívať, kým si spravíme penu – pomiešame 25 dkg bravčovej masti so 4 lyžicami hladkej špeciálnej múky.
Bochníčky roztiahneme na malé obdĺžníky a potierame ich touto penou. Ukladáme ich všetky na seba. Vrch už nepotierame. Prv, než
začneme vyťahovať cesto, odrežeme si z obdĺžnikov tretinu a odložíme. Najprv si vytiahneme väčší kus na 2 záviny, posypeme
mletým, suchým osladeným makom a dobre polejeme maslom. Pevne zatočíme. Potom si vytiahneme menší kus na jeden závin,
posypeme makom, alebo mletými orechmi, osladenými práškovým cukrom. Do orechov môžeme dať aj hrozienka umyté v horúcej
vode. Tiež polejeme maslom Zatočíme. Dáme na plech. Môžeme podmastiť aj bravčovou masťou. Potrieme ich rozšľahaným vajcom
a popicháme vidličkou. Je to veľmi dobré pečivo ku káve na slávnostné príležitosti.
Boží pokoj a lásku v každej rodine praje Agnesa Straková

Zmeny v osobnej železničnej doprave na tratiach Kysúc od 14.12.2008
Od nedele 14.12.2008 platí nový Cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy 2008-2009. Na tratiach 127 - 129 dôjde k týmto
najdôležitejším zmenám:
Trať 127 Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova
Zmeny nastali najmä pri ranných vlakoch zo Žiliny smer Bohumín/Praha, kde bude odchádzať nový vlak Ex 146 Jan Perner zo Žiliny
o 5.42 hod. do Prahy a následne R 340 Kysuca o 7.42 hod. do Bohumína. Obidva vlaky budú zastavovať aj v Kysuckom Novom
Meste.
Vlak Os 2906 do Čiech bude premávať o hodinu neskôr (z Čadce 7.37). Z Čiech príde nový vlak Os 2903 do Čadce o 12.23 hod. a
súčasný vlak Os 2901 (Čadca príchod 6.23) bude zrušený. Zrýchlený vlak Zr 1847 Šturec premávajúci na trase Čadca – Martin –
Banská Bystrica – Zvolen (z Čadce 5.00, zastavuje aj v Ochodnici) bude v nedeľu v inej polohe (Čadca 6.21, Žilina 7.14, Zvolen
9.24) a bude zastavovať aj v Krásne, Dunajove, Ochodnici a Rudine.
Súčasný Os 3951 (z Čadce 6.48) bude premávať ako zrýchlený vlak Zr 1851 a nebude zastavovať v Oščadnici a Brodne. Vlak Os
3911 (z Čadce 9.55 – chodil len v nedeľu) bude premávať denne. Obdobne v opačnom smere bude denne premávať dopoludňajší
vlak Os 3910 (zo Žiliny 9.50). Súčasný vlak Os 3930 (zo Žiliny 10.42) bude od 14.12.2008 z toho dôvodu zrušený.
Trať 128 Čadca – Makov
Na tejto trati sú malé zmeny, minútové posuny vyplynuli z napojenia na takt Bratislava-Žilina a Žilina-Čadca.
Trať 129 Čadca – Skalité – Zwardoň
Z dôvodu veľmi nízkej frekvencie nebude v úseku Skalité – Zvardoň premávať pár ranných vlakov Os 4100 (v súčasnosti zo Skalitého
7.02) a Os 4101 (v súčasnosti zo Zwardoňa 7.48). Vlak Os 4147 (Skalité-Serafínov odchod 6.41) do Čadce bude premávať aj počas
školských prázdnin. Súčasný vlak Os 3915 (zo Skalitého 13.24) bude v sobotu, nedeľu a vo sviatok odchádzať o 13 minút skôr
s prípojom v Čadci na Ex 143 do Žiliny a v Žiline na nedeľný R 704 do Bratislavy.
Pre cestujúcich smer Bratislava resp. Košice je dôležitá informácia o zmene odchodov a príchodov taktových rýchlikov, k čomu sa
prispôsobovala aj regionálna doprava. V smere do Bratislavy budú rýchliky zo Žiliny odchádzať o 15 minút skôr (nepárna hodina –
25. minúta), do Košíc o 15 minút neskôr (párna hodina – 55. minúta). Výnimku tvorí posledný večerný rýchlik z Bratislavy, ktorý
príde do Žiliny 22.35.
Podrobné informácie novom Cestovnom poriadku vlakov osobnej dopravy 2008-2009 môžete získať na telefónnom čísle Kontaktného
centra 18 188, v informačných kanceláriách Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., resp. na internetovej stránke www.slovakrail.sk.
Pozn.: (takt – taktovanie) – nastavenie intervalu digitálneho signálu do presných časových odstupov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Regionálne zastúpenie Žilina, 1.12.2008

Všetkým našim čitateľom želáme, aby sa na Vianoce pripravili duchovne obnovení, a tak
mohli ich prežiť s plnosťou viery, nádeje a lásky a v pohode ducha i tela, z ktorých
vyplynie plnosť radosti, pokoja a milosti. Do nového roku 2009 prajeme dobré zdravie so
stálym požehnaním.
- redakcia -

Ďalšie číslo ČAS-u vyjde v marci 2009.

