Volebné obdobie 2011 – 2014
Ak hľadáš rovinu,
pútnik,
potom si zblúdil.
Nájdeš len grapy,
vŕšky a strminy,
stráne.
Smreky a jedle
siahajú k nebeskej bráne.
Stvoriteľ posadil tento kus zeme privysoko
a nebo stiahol nízko,
aby na svojich dovidel,
aby mal svojich blízko.
Kysuce, jedna z krásnych slovenských oblastí, ospievaná v mnohých ľudových piesňach.
Zamysli sa, občan, prečo prirástla spevákom k srdcu. Prejdi sa po svrčinovských kopčekoch
a pokochaj sa krásou vŕškov, dolín, pastvín a oračin. Tie pastviny a oračiny vyrvali naši
predkovia lesa, aby tu mohli pásť dobytok a pestovať nenáročné poľnohospodárske plodiny.
Zasadnutia OZ 2011
23.2.
Novozvolený poslanec Ján Cyprich zložil zákonom predpísaný sľub. Poslanci schválili:
a/ rozpočet obce na rok 2011 s navrhovanými zmenami
b/ príspevok MŠ a ŠJ vo výške € 121 650,-c/ rozpočet ZŠ vo výške € 421 379,-d/ príspevok školskému klubu deti pri ZŠ vo výške € 18 418,-e/ prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na činnosť vo verejnom záujme
f/ schválili ďalších členov do komisii pri OZ z radu občanov, a to:
- Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu: František Krehlík, Miroslav
Jarábek, JUDr. Ondrej Malicher, Ing. Peter Kulla
- Komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo: Mgr. Milada Špiláková, Pavol Kreána,
Peter Smržo, Anna Cyprichová
- Komisia pre sociálne a bytové otázky a opatrovateľské služby: Jolana Cyprichová, Bc.
Katarína Dejová, Terézia Strýčková, Mgr. Mária Strýčková
- Komisia pre podnikanie a obchod: Ľubomír Sirota, Renáta Ševčíková, Marta Mikulová,
Ján Cyprich
- Komisia pre poľnohospodárstvo a extravilán: Prof. Štefan Liščák, Pavol Jendrišák,
Jozef Čanecký

30.3.
Poslanci vzali na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách. Schválili výstavbu
nájomného bytového domu BD. Súhlasili s vybudovaním domova dôchodcov prestavbou
objektu č. 345. Odložili žiadosť firmy Stavinvest Kysuce, s.r.o. a uložili pracovníkom obce
prehodnotiť potrebu priestorov za budovou AB 200 k rieke Čierňanka.
25.5.
Schválili, že verejné osvetlenie v obci sa bude regulovať tak, že v letnom období sa zapne
v čase stmievania a vypne o 24.00 hod. V zimnom období sa zapne v čase stmievania a vypne
o 24.00 hod. Opätovne sa zapne o 04.00 hod.
Zároveň schválili VZN č. 1/2011 prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku.
Na základe Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a Zákona č. 314/2011 o ochrane
pred požiarmi schválili členov obecného hasičského zboru, ktorého veliteľom je Pavol
Kreána.
Poslanci vzali na vedomie:
- informačnú správu starostu obce o zmenách v pracovnom poriadku pracovníkov OÚ
- informáciu o investičných akciách obce
Zrušili VZN č. 1/1997 o ochrane nefajčiarov.
Schválili komisiu pre výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS v zložení: JUDr. Štefan
Strýček, Ing. Ladislav Kulla, PhD., Ing. Peter Urbánek, Ing. Ladislav Staškovan. Zároveň
vyhlásili termín výberového konania na 27.7.2011.
31.8.
Na riadnom zastupiteľstve vzali na vedomie:
- stanovisko HKO k záverečnému účtu obce na rok 2011
- predložené rozpočty OPS, MŠ, ŠKD a ŠJ pri ZŠ na rok 2011
Poverili riaditeľku OPS s vypracovaním analýzy šetrenia energie na verejnom osvetlení
v obci.
Schválili:
- doplnenie člena do Rady školy pri MŠ – poslanca Petra Švancára
- správu inventárnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31.12.2010
- výstavbu nájomného domu „D“
26.10.
Na zasadnutí OZ poslanci schválili:
- Štatút Obce Svrčinovec
- Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ a MŠ
- VZN č. 2/2011 o podmienkach držania psov a ich evidencii
- VZN č. 3/2011 o chove a držaní zvierat na území Svrčinovca
- VZN č. 4/2011 o budovaní kanalizácie vo Svrčinovci

7.12.
V úvode zasadnutia starosta Juraj Strýček udelil Cenu starostu obce za rok 2011 darcom
krvi Štefanovi Stráňavovi, Františkovi Jariabkovi a Pavlovi Kubalíkovi.
Poslanci schválili úpravu rozpočtu ZŠ a ŠJ na rok 2011. Vzali na vedomie správy ZŠ a OPS
a preschválili Územný plán obce /aby bol platný, musí sa schvaľovať každé 4 roky/.
Ing. Ladislav Staškovan žiadal odpoveď k žiadosti o kúpu budovy za AB 200.
Zasadnutia OZ 2012
Na zasadnutí boli schválené príspevky pre:
- ŠKD pri ZŠ
€ 19 885,-- ŠJ pri ZŠ
€ 26 232,-- MŠ
€ 122 388,-- OPS
€ 175 663,-- + 7 582,-- na úhradu firme JOKO
Starosta Juraj Strýček požiadal o schválenie pôžičky pre Mikroregión Triangel. Jednalo sa
o podanie projektu Šanca – Valy, ktorý bol podporený v rámci Cezhraničnej spolupráce SR –
ČR. Poslanci schválili poskytnutie pôžičky vo výške € 3 660,--. Finančné prostriedky budú
refundované v 2. polovici r. 2012.
26.4.
Poslanci vzali na vedomie:
- správu HKO o vykonaných kontrolách z posledného zasadnutia OZ
- predložený rozpočet Obecného podniku Svrčinovec na rok 2012
- predložený rozpočet MŠ a uložili pracovníčke OÚ Dane Hajnošovej pripraviť návrh na
zvýšenie poplatku rodičov za umiestnenie dieťaťa v ŠKD
- stanovisko HKO k záverečnému účtu OÚ za rok 2011
- správy jednotlivých komisií, schválili Veroniku Ondrišíkovú za člena komisie pre
kultúru, šport, mládež a školstvo
Schválili:
- výsledky hospodárenia ZŠ, ŠKD a ŠJ pri ZŠ, MŠ
- vyšší počet detí v triedach MŠ s platnosťou od 1.9.2012, a to:
5 – 6 ročné deti
27
4 – 5 ročné deti
26
3 – 4 ročné deti
23
2 – 3 ročné deti
22
28.6.
Poslanci vzali na vedomie:
- správu HKO o plnení uznesení a vykonaných kontrolách
- informačnú správu o investičných akciách za 1. polrok
- správu o výsledkoch kontroly NKÚ hospodárenia pri správe, údržbe a obnove
miestnych komunikácií

- správu o problematike pripájania sa na kanalizačnú sieť
Poslanci schválili:
- VZN č. 1/2012 o úprave spôsobu prenájmu obecných nájomných bytov
- VZN č. 2/212 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané OÚ
- Dodatok k VZN č. 4/2011 o zabezpečovaní dodávky vody z verejného vodovodu
a odvádzaní odpadovej vody
- navýšenie príspevku na rok 2012 MŠ, a to pridelením účelových finančných
prostriedkov za odvoz fekálií počas havarijnej situácie v MŠ
- odpredaj časti pozemku Anne Peckovej, ktorý bol vo vlastníctve obce
3.8.
Poslanci boli oboznámení s fungovaním nového Centra voľného času /CVČ/ v Skalitom, do
ktorého od 1.9.2012 bude patriť aj Svrčinovec. Starostka obce Skalité a riaditeľka Školského
úradu v Rakovej vysvetlila, akým spôsobom majú postupovať pri registrácii krúžku.
Zástupcovia TJ Beskyd rokovali s poslancami o súčasnom stave a situácii v TJ. Zo strany TJ
boli vznesené požiadavky na zvýšenie príspevku, čo poslanci sľúbili vyriešiť.
6.9.
Na zasadnutí bola schválená spolupráca Obce Svrčinovec s CVČ Skalité na základe dohody
o vzájomnej spolupráci. Poslanci schválili prenájom NP v budove AB 200 p. Petrovi Klieštikovi
za účelom zriadenia predajne textilu. Uložili riaditeľovi OPS Ing. Ľubomírovi Behúňovi
ponúknuť motorové vozidlo Škoda Felícia ŠPZ CA 181 AH na bezplatný odvoz, zošrotovanie
a vyradenie vozidla z evidencie na DI PZ Čadca.
Taktiež bol schválený spôsob zabezpečenia záväzku BD „D“ zriadením záložného práva na
nehnuteľnosti uvedené na LV 1020 k.ú. Svrčinovec, ktorých výlučným vlastníkom je Obec
Svrčinovec v prospech ŠFRB Bratislava.
27.9.
OZ vzalo na vedomie:
- správu HKO o plnení uznesení, o vykonaných kontrolách
- informatívne správy o plnení rozpočtov ŠKD a ŠJ pri ZŠ, MŠ a OPS
- správu o platbe cintorínskych poplatkov
- správu o platbe daní
- správu o výchovno-vyučovacom procese v MŠ a ZŠ
Schválilo:
- mimoriadny príspevok pre ŠKD pri ZŠ vo výške € 2 209,-- na účely dofinancovania
mzdových prostriedkov na rok 2012
- prenájom časti pozemku parcela C-KN 6/2 pri školskej bytovke č. 571 za účelom
zriadenia minizáhradky a zároveň schválili odpustenie nájmu na uvedený pozemok
v zmysle VZN č. 7/1992

29.11.
Poslanci schválili:
- plán kontrol HKO
- plán údržby MK na zimné obdobie 2012 vrátane údržbu chodníkov pre chodcov pri
hlavnej ceste I/11
- úpravu rozpočtu pre OPS
- plány komisií na rok 2013
- harmonogram zasadnutí OZ na rok 2013
- VZN č. 3/2012 o miestnych daniach
- VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad
- vytvorenie komisie za účelom kontroly účtovných dokladov – čerpanie rozpočtu obce,
OPS, TJ za roky 2010 – 2012
- v rámci šetrenia vypínanie každého druhého svetla verejného osvetlenia od
10.12.2012
Súhlasili:
- s úpravou rozpočtu ZŠ, ŠKD a ŠJ pri ZŠ
- so žiadosťou Mariana Kubištu o prenájom pozemku za účelom výstavby garáže
- s prenájmom pozemku KNC za účelom umiestnenia reklamného panelu firme
RABAKA
Nesúhlasili:
- s úpravou rozpočtu MŠ podľa žiadosti
- s odpredajom pozemku p. Marte Mikulovej
- zamietli žiadosť p. Antona Bzdilíka o odkúpenie tabuľových nožníc z dôvodu, že nie sú
majetkom obce
17.12.
Poslanci OZ udelili Cenu starostu za celoživotnú prácu v oblasti školstva vo Svrčinovci
Irene Fričovej, Anne Kullovej, Ľudmile Kullovej, Agnese Maťaškovej, Natálii Ševčíkovej.
Schválili úpravu rozpočtu obce. Schválili dotáciu pre CVČ v Skalitom pre r. 2012 vo výške €
1 000,--.
Zasadnutia OZ 2013
28.2.
Poslanci schválili rozpočet obce na rok 2013, príspevok MŠ, rozpočet ZŠ a ŠKD,
prerozdelenie financií pre spoločenské organizácie a spolky.
Ustanovili preventivára ZPO Róberta Strýčka a určili vykonať preventívne protipožiarne
kontroly v RD U Puraša, U Privarčaka, Pod Valami, Potok-Bordža, U Liščáka.
Zároveň schválili dotáciu pre CVČ v Skalitom a v Čadci, ktorých krúžky navštevujú žiaci
miestnej ZŠ.

5.4.
Poslanci poverili starostu informovať OZ o spôsobe riešenia obchodného vzťahu Obce
Svrčinovec a firiem Hydra Slovakia, s.r.o. Čadca a Ľubomír Kulla Čadca.
Vzali na vedomie stanovisko starostu k výsledkom poslaneckej kontroly vykonanej v marci
2013.
Schválili zmenu Rokovacieho poriadku OZ vo Svrčinovci.
25.4.
Na zasadnutí boli schválené zvýšenia poplatkov v MŠ na dieťa od 3 rokov na € 10,-- a na
dieťa od 2 do 3 rokov na € 20,-- mesačne.
Zvolili prísediacich na Okresnom súde v Čadci na dobu 2014 – 2017 Boženu Kordekovú,
Vieru Krehlíkovú, Pavla Kreánu, Juraja Strýčka.
Schválili:
- rozpočty ŠKD, ZŠ, MŠ, ŠJ a výsledky hospodárenia OPS
- zmenu v rozpočte OÚ z dôvodu zakúpenia výkonnejšieho počítača
- prekleňovací úver vo výške € 39 542,50, ktorý sa použije na vyplatenie istiny
pohľadaviek firiem Ľubomír Kulla Čadca a Hydra Slovakia, s.r.o. Čadca
9.5.
Na mimoriadnom zasadnutí odsúhlasili predaj pozemku Magde a Jozefovi Pastorkovcom
na stavbu rodinného domu, a to KN-C č. 1905/1 o výmere 707 m².
Schválili podľa ustanovení Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov prijatie municipálneho úveru - Superlinke vo výške € 39 542,50 poskytnutého zo
strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom v Žiline.
27.6.
Poslanci poverili starostu a žiadali:
- zabezpečiť splnenie všetkých uznesení, ktoré neboli splnené a podať správu na
najbližšom zasadnutí OZ
- aby dbal na to, aby si pracovníci OÚ riadne plnili svoje povinnosti
- aby predložil všetku písomnú agendu, ktorá predchádzala kauze exekučného konania
Žiadali HKO, aby predložila všetky právne kroky zo strany OÚ voči pracovníkom
a starostovi na vyvodenie zodpovednosti za účelom vyriešenia veci.
Poslanci schválili Zmluvu o poskytnutí finančného transferu medzi obcou Svrčinovec
a obcou Skalité na pokrytie 5% spolufinancovania projektu Podpora využitie potenciálu
cestovného ruchu v mikroregióne Kysucký Triangel. Výška poskytnutého transféru činila €
2 000,-Riaditeľovi OPS uložili, aby sa spájali služobné cesty motorovým vozidlom tak, aby sa
neplytvalo PHM.
Poslanci nesúhlasili s doporučením komisie ŽP o výstavbe a rozšírení plynovej prípojky
U Katraka a so zvýšením dotácie pre CVČ Skalité.

8.7.
Poverili HKO:
- preložiť správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- podať na starostu reštriktívne opatrenia za zanedbávanie povinnosti, porušovanie
zákonov SR pri správe cudzieho majetku
Poslanci vzali na vedomie záväzné stanovisko starostu, ktorý sa zaviazal, že vzniknuté
náklady uhradí v plnej výške.
Poverili starostu pripraviť návrh úpravy rozpočtu obce a vysvetliť, z ktorých výdavkových
položiek bude vyplatená suma € 10 671,14 ako zostatok istiny vzniknutej z pohľadávky voči
firme Váhostav-SK, a.s. Žilina.
Poslanci súhlasili s navýšením počtu detí v triedach MŠ Svrčinovec takto:
trieda č. 1
navýšenie najvyššieho počtu o 2 deti
trieda č. 2
navýšenie najvyššieho počtu o 2 deti
trieda č. 3
navýšenie najvyššieho počtu o 1 dieťa
17.7.
Poslanci schválili prolongáciu úveru. JUDr. Štefan Strýček žiadal vysvetlenie k položkám:
- plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013
- návrh krízového rozpočtu do konca roku 2013
26.9.
Vzali na vedomie, že starosta v najbližšom čísle Svrčinovského spravodaja objektívne
a reálne vysvetlí občanom Svrčinovca dlh vzniknutý z dôvodu exekúcie vo veci Váhostavu
a úhrad p. Kullovi a firme Hydra vrátane zodpovednosti a náhrady škody.
Taktiež vzali na vedomie:
- informačnú správu o investičných akciách za 1. polrok
- správu o platbe daní a poplatkov za TKO
- informačnú správu OPS o plnení rozpočtu
- informačné správy ZŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ o plnení rozpočtu
- správu o platbe cintorínskych poplatkov za 1. polrok
Vyzvali starostu, aby sa v súlade s § 13a/ ods. 1 písm. c/ Zákona č. 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzdal mandátu starostu obce.
Súhlasili s financovaním voľno-časových aktivít žiakov v krúžkoch cez zriaďovateľa ZŠ, a to
vo výške podľa počtu žiakov v krúžku.
31.10.
Na zasadnutí boli schválené úpravy príjmovej časti rozpočtu obce na rok 2013, a to:
- položka 292027 sa znižuje na sumu € 0
- položka 221004 administratívne a správne poplatky sa zvyšuje na sumu € 6 500,-- položka 312001 voľby sa zvyšuje na sumu € 1 800,--

Uložili HKO:
- vyčísliť výšku skutočnej škody vo veci exekúcie Váhostav a uplatňovanie záväzkov
firiem Hydra a p. Kulla voči obce
- pripraviť podklady pre písomné uznanie záväzku starostu obce vo výške vyčíslenej
v čísle
28.11.
Pani Martausová /HKO/ predniesla poslancom správy o plnení uznesení a o vykonaných
kontrolách. Zároveň predložila plán kontrol HKO na rok 2014, ktorý poslanci schválili.
V ďalšej časti zasadnutia boli schválené úpravy rozpočtov pre ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ a OPS na rok
2014.
Mgr. Majchráková predniesla poslancom návrh na investičné akcie v roku 2014: plánuje sa
schváliť Plán sídelného a hospodárskeho rozvoja, rozšírenie cintorína, revitalizácia centra
obce.
Predsedovia komisii predložili plány práce na rok 2014, starosta predložil harmonogram
zasadnutí OR a OZ upravený podľa návrhu OR. Plány a návrhy boli schválené.
Starosta Juraj Strýček informoval členov OZ o zámere detskej lekárky od 1.1.2014
pracovať v obci na polovicu úväzku.
Zasadnutia OZ 2014
27.2.
Poslanci vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení a kontrolách. Na vlastnú žiadosť
odvolali veliteľa DHZ Pavla Kreánu a zároveň vymenovali za nového veliteľa Petra Veselého,
ktorý bol zvolený 1.2.2014 na schôdzi DHZ.
Uložili s okamžitou platnosťou vyúčtovať úrok z omeškania za oneskorené platby za služby
a nájomné v nebytových priestoroch a nájomných bytoch.
Vyjadrili nesúhlas s výstavbou betonárky v Zatkách a vyzvali Doprastav, aby ju vystavali
mimo zastavanej zóny alebo mimo našej obce.
Schválili odpredaj pozemkov pre účely budovania diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec.
Poslanci iniciovali v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. § 13a/ petíciu občanov na
vyhlásenie referenda o odvolaní starostu obce.
3.4.
OZ riešilo príjmy a výdavky v rozpočte obce na roky 2014 – 2016. Starosta oboznámil
poslancov so žiadosťou NDS, a.s. o odsúhlasenie výstavby rýchlostnej cesty R5 Svrčinovec –
štátna hranica s ČR. OZ žiadalo starostu obce presnejšie informácie o presnej trase cesty.
24.4.
OZ vzalo na vedomie správu OO PZ v Čadce o kriminalite v obci s podnetmi, ktoré budú
predložené OO PZ Čadca.

Súhlasili so zriadením vodovodnej prípojky a z kotolne budovy AB 200 do objektu
železničnej zastávky s vlastným meraním na základe zmluvného vzťahu s Jozefom
Babuljakom.
Vzali na vedomie petíciu občanov U Hlaváča proti zámeru obce vybudovať v tejto lokalite
zberný dvor.
Nesúhlasili s odpustením poplatku za prenájom KD MŠ, ZŠ a ŠJ.
Poslanci vyjadrili nesúhlas so žiadosťou riaditeľa ZŠ, aby v budove ZŠ bola zrušená volebná
miestnosť.
29.5.
Poslanci schválili:
- rozpočet obce na rok 2014 podľa zapracovaných zmien
- dotácie pre MŠ - € 5 130,--, ŠKD - € 2 520,--, ŠJ - € 2 835,-- rozpočet pre OPS s úpravami
- program odpadového hospodárstva obce na roky 2014 – 2015
Rozhodli o tom, že finančné prostriedky z NDS, a.s. za výrub drevín môžu byť použité len
na základe uznesenia OZ Svrčinovec.
26.9.
OZ vzalo na vedomie správu o výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ
a riaditeľky MŠ.
Uložili HKO, aby pripravila analýzu zrušenia ZŠ a MŠ a vytvorenia ZŠ a MŠ ako jedného
subjektu.
Súhlasili s prenájmom nebytových priestorov v budove AB 200 p. Backovej a Kuffovej za
účelom predajne textilu a prevádzky krajčírstva.
31.7.
OZ schválilo zmenu prekleňovacieho úveru na dlhodobý. Schválilo prijatie úveru
v aktuálnej výške € 209 476,02 na 15 rokov.
Poslanci schválili odpredaj pozemkov za cenu € 9,40 za m² NDS, a.s. za účelom
vybudovania diaľnice D3.
28.8.
Kontrolórka predniesla správu HKO.
Ekonómka oboznámila s výsledkami hospodárenia a vysvetlila, ktoré položky boli
prekročené a bude ich treba opraviť.
Starosta predložil poslancom petíciu občanov, v ktorej žiadajú, aby sa zakázalo využívanie
miestnych komunikácií vozidlám v súvislosti s výstavbou D3 a R5, aby sa zakázal prejazd
nadmerných nákladov centrom obce, výstavba betonárky a zriadenie zberného dvora.
Poslanci vzali petíciu na vedomie.

30.10.
Zástupcovia NDS, a.s. vysvetlili, že pre hodnotenie hodnoty drevín nastala zmena
vyhlášky, preto predpokladaná hodnota klesla.
OZ poverilo riaditeľov ZŠ a MŠ, aby upravili plánovaný rozpočet.
Riaditeľka MŠ podala správu o výchovno-vyučovacom procese MŠ za roky 2013 – 2014.
Bol schválený plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2014 – 2015.
Poslanci schválili úpravu rozpočtu na rok 2014.
Schválené bolo prerozdelenie finančných prostriedkov pre krúžky a CVČ.
Poslanci vzali na vedomie zlúčenie Klubu dôchodcov a ZO Jednoty dôchodcov.
10.12.
Na slávnostnom zasadnutí OZ predsedkyňa volebnej komisie p. Gelačáková oboznámila
prítomných s výsledkami volieb starostu a členov OZ. Starostke i poslancom odovzdala
osvedčenie o zvolení.
Nová starostka Mgr. Renáta Majchráková a poslanci Mgr. Monika Strýčková, Bc. Marta
Cyprichová, Anton Švancár, Renáta Strýčková, Ing. Jozef Čanecký, Bc. Katarína Dejová, Mgr.
Milada Špiláková, Bc. Vladimír Najdek, Mikuláš Kulla, František Kotyra zložili predpísaný sľub.
V ďalšej časti sa riešili nasledovné otázky:
- do OR boli zvolení: Mgr. Monika Strýčková, Anton Švancár, Mikuláš Kulla
- za zástupcu starostky Obce Svrčinovec zvolili poslanci Mgr. Moniku Strýčkovú
- za sobášiaceho bola zvolená Bc. Marta Cyprichová
Voľby do zastupiteľstva ŽSK a za predsedu ŽSK
9.11.2013 sa uskutočnili voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a voľby
predsedu ŽSK. Vo Svrčinovci občania volili v 3 volebných okrskoch.
Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov
2 788
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
417
Počet odovzdaných obálok
417
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva ŽSK
409
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu predsedu ŽSK
397
Do zastupiteľstva ŽSK kandidovalo 43 poslancov. Občania Svrčinovca dali najviac hlasov
týmto poslancom:
Pavol Gomola
144 hlasov
Ing. Milan Gura
114 hlasov
PhDr. Ján Podmanický
161 hlasov
PaedDr. Andrea Šimurdová
137 hlasov
Za predsedu ŽSK kandidovali 5 kandidáti, ktorí vo Svrčinovci získali nasledovný počet
hlasov:
Ing. Juraj Blanár
312 hlasov
MUDr. Miroslav Mikolášek
58 hlasov
Mgr. Ivan Pavlisko
5 hlasov

Ing. Juraj Pavlovič
Igor Ryban

6 hlasov
16 hlasov

Voľby prezidenta – I. kolo
Priebeh a výsledky hlasovania občanov Svrčinovca z voľby prezidenta SR:
1. kolo sa konalo 15.3.2014
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli odovzdané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

2 744
987
987
983

Fico Róbert, doc. JUDr., CSc.
Prochádzka Radoslav, doc., JUDr., PhD.
Kiska Andrej, Ing.
Jurišta Ján, PhDr.
Hrušovský Pavol, JUDr.
Kňažko Milan
Mezenská Helena, Mgr.
Fischer Viliam, prof. MUDr., CSc.
Behýl Jozef, Mgr.
Čarnogurský Ján, JUDr.
Melník Milan, prof., RNDr., DrSc.
Martinčko Stanislav
Timko Jozef, JUDr.

435
154
140
139
77
38
15
10
3
0
2
0
0

Voľby prezidenta – II. kolo
Uskutočnilo sa 29.3.2014
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov

2 739
1 167
1 167
1 157

V 2. kole volieb prezidenta SR získal vo Svrčinovci:
Fico Róbert, doc, JUDr., CSc.
Kiska Andrej, Ing.
Voľby do obecného zastupiteľstva a starostu obce
Voľby sa konali 15.11.2014
Počet volebných okrskov
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

814 hlasov
343 hlasov

3
2 800
1 519

Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce
Za poslancov do OZ boli zvolení títo kandidáti s uvedeným počtom hlasov:
Mgr. Monika Strýčková
Bc. Marta Cyprichová
Anton Švancár
Renáta Strýčková
Bc. Vladimír Najdek
Mikuláš Kulla
František Kotyra
Radovan Laš
Ing. Jozef Čanecký
Bc. Katarína Dejová
Mgr. Milada Špiláková

1 519
1 482
1 500

390
388
364
363
352
333
332
307
299
297
293

Za starostku bola zvolená Mgr. Renáta Majchráková počtom hlasov 407.
Významné návštevy
Obec Svrčinovec bola v predchádzajúcom období svedkom viacerých návštev vládnych
i politických predstaviteľov. V tomto období – v roku 2012 navštívil Svrčinovec minister
dopravy Ing. Ján Počiatek, ktorý informoval o postupe pri výstavbe diaľnice D3.
Matrika
Počet obyvateľov
Počet narodených:

3 472
2011
2012
2013
2014

31
35
33
33

Počet uzavretých manželstiev:

2011
2012
2013
2014

Počet úmrtí:

30
31
39
42

2011
2012
2013
2014

12
14
12
13

Slávnostné uvítanie detí do života sa koná vždy v septembri.
Na základe doporučenia komisie pre sociálne a bytové otázky a opatrovateľskú službu
poskytol OÚ sociálne dávky:
- jednorázová dávka v hmotnej núdzi
2011
3 osobám
2012
8 osobám
2013
3 osobám
2014
5 osobám
- v mesiaci decembri mikulášske balíčky
2011
10 rodinám
2012
17 rodinám
2013
14 rodinám
2014
13 rodinám
Obecný podnik Svrčinovec
V roku 2011 odišiel z OP Ján Cyprich, v roku 2012 začal v podniku pracovať Róbert Strýček.
Obecnému podniku boli pridelené ďalšie činnosti: kultúra, knižnica, správa športoviska.
Najväčšie výdavky má OP za TKO. V roku 2011 - € 77 922,64
2012 - € 104 031,48
2013 - € 77 662,88
2014 - € 129 639,94
Tieto sumy predstavujú 50% celkových nákladov OP.
Pracovníkom OP spôsobujú veľké problémy hlavne:
- zimná údržba ciest, lebo majú zastaralú techniku a nemajú dostatočné technické
vybavenie
- údržba verejného rozhlasu pre zlý stav rozhlasových hniezd a zastaralú ústredňu
- verejné osvetlenie nielen z dôvodu starých elektrických rozvodov, ktoré sú vedené
zemou i vzduchom, ale i pre úmyselné poškodzovanie verejného osvetlenia
/vykrádanie poistiek, rozbíjanie krytov elektroinštalácie/
Obec je zapojená do separovaného zberu.
Výstavba
Obci Svrčinovec bola v predchádzajúcom volebnom období schválená výstavba centra.
Obec vynaložila nemalé prostriedky na projektovú dokumentáciu a prípravné práce.
Výstavba sa však neuskutočnila, lebo nová vláda po voľbách 22 obciam v SR /medzi ne patril
aj Svrčinovec/ zrušila dotáciu.
V roku 2008 sa vo Svrčinovci U Hlaváča začalo s výstavbou bytových domov. Finančné
prostriedky poskytol Štátny fond rozvoja bývania, Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja a Obec Svrčinovec. Výstavba bytových domov prebiehala v troch
etapách. V roku 2010 boli dané do užívania bytové domy A, B, v ktorých sú 4 jednoizbové
a 12 dvojizbových jednotiek. V druhej etape v roku 2012 bol dokončený bytový dom C,

v ktorom sú 2 dvojizbové a 6 trojizbových jednotiek. V roku 2014 - v tretej etape – skončila
výstavba bytového domu D s 2 dvojizbovými a 6 trojizbovými bytmi.
Výstavba diaľnice
Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité má pre žilinský región mimoriadny význam. Spojí
Slovensko so severným susedom Poľskom. Rýchlostná cesta R5 sa vo Svrčinovci napojí na
diaľnicu D3 a spojí Slovensko s Českou republikou, ktorá je najdôležitejším obchodným
partnerom zo všetkých okolitých krajín.
Výstavba sa začala 25.10.2013 odovzdaním staveniska zhotovovateľmi – Združeniu D3
Svrčinovec – Skalité. Členmi sú štyri stavebné spoločnosti: Váhostav, SK, Doprastav, Strabag,
Metrostav.
V tomto čase sa vykonávalo odlesňovanie, výrub stromov a krovín na hlavnej trase,
prístupových komunikáciách a tiež archeologický prieskum. Zhotoviteľ stavby spracoval
realizačnú projektovú dokumentáciu. Išlo o preložky inžinierskych sietí, sanáciu územia,
prístupových ciest, cestných, tunelových a mostných objektov na diaľnici. Na diaľnici D3
bude vybudovaných 24 mostov a dva tunely – tunel Svrčinovec a tunel Poľana. Pri výstavbe
mostov využívajú 4 technológie. Na stavbe diaľničného úseku sa pracovala aj v zimnom
období. Vykonávali sa také práce, ktoré im dovolili poveternostné podmienky.
Školstvo
Základná škola
Vedúci zamestnanci ZŠ: RNDr. Jiří Fiala – riaditeľ
Mgr. Milada Žiaková – zástupca riaditeľa
Ing. Milada Antonínová – výchovný poradca
Počty žiakov ZŠ:
2010 – 2011
359
2011 – 2012
348
2012 – 2013
335
2013 – 2014
327
1. – 9. ročník
2 triedy v každom ročníku
ŠKD
2 oddelenia
Prehľad o počte zamestnancov:
2010 – 2011
pedagogický zamestnanci 22
nepedagogický zamestnanci 10
2011 – 2012
pedagogický 21
nepedagogický 11
2012 – 2013
pedagogický 21
nepedagogický 11
2013 – 2014
pedagogický 22
nepedagogický 11

V uvedených rokoch vyučujúci hodnotili žiakov podľa školského vzdelávacieho programu
nasledovne:
1. – 4. ročník /primárne vzdelávanie/:
- kvalifikovanie hodnotili SJ, CJ, P, Vl, M
- neklasifikovali Tv, Hv, Vv, Nv, Ev, Pv, Inf., Hrč, Aktč
5. – 9. ročník /nižšie sekundárne vzdelávanie/
- kvalifikovanie hodnotili SJ, CJ1, CJ2, F, Ch, B, D, E, M, Z
- neklasifikovali Tech.p., Nv, Ev, Tžp, SP, Tech
Zavedené boli tieto nepovinné predmety:
2010 – 2011
chemicko-biologické praktiká 9.A, B
2012 – 2013
CvM – 9. ročník
CvSj – 9. ročník
Do 1. ročníka bolo zapísaných:
2010 – 2011
33 žiakov
2011 – 2012
32 žiakov
2012 – 2013
28 žiakov
2013 – 2014
30 žiakov
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov:
2010 – 2011
celkový počet žiakov 356
prospelo 347
2011 – 2012
335
334
2012 – 2013
345
339
2013 – 2014
327
323

neprospelo 9
1
6
4

Protidrogová výchova:
Pedagógovia ZŠ venovali veľkú pozornosť boja proti drogám, ktoré prenikli nielen na
Kysuce, ale i do našej obce. Protidrogová výchova bola zavedená do všetkých vyučovacích
predmetov a triednických hodín. Pripravili a uskutočnili mnohé akcie venované tomuto
problému, napr. besedy: Drogy v mojom okolí
Drogy ohrozujú zdravie
Ako povedať drogám NIE
besedy s predstaviteľmi polície: Kriminalistika a drogy, krádeže, väzenie
premietanie filmov: Alkohol – skrytý nepriateľ
Fajčenie – vraždiaci návyk
výstavy: výtvarné práce s protidrogovou tematikou
tvorba násteniek: Svetový deň nefajčenia
príspevky do školského časopisu: Mesiac proti závislostiam
projekty: Zdravý životný štýl v rodine

Učitelia organizovali účasť na akciách v Okresnej knižnici v Čadci, na Okresnom súde
v Čadci, na Okresnej prokuratúre v Čadci.
Priebežne sa monitorovalo, či sa v škole nekoná drogová činnosť. Uskutočnili sa policajné
akcie so psami zamerané na prehliadku školy. Dopadli negatívne.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu:
V ZŠ sa uskutočnilo množstvo aktivít, ktorých cieľom bolo vysvetliť dôležitosť rodiny, jej
súdržnosť. Počas triednických hodín poukazovali na potrebu slávenia sviatkov v kruhu rodiny
a dodržiavanie zvykov a tradícií na Vianoce a Veľkú noc. Pripomenuli si i Deň zaľúbených.
Besedovali so žiakmi o tom, aké je potrebné priateľstvo, viedli ich k úcte k inému pohlaviu.
Usporiadali akciu Valentínska pošta, úlohou ktorej bolo, aby sa deti naučili povedať, že
niekoho ľúbia, že si ho vážia. Pri príležitosti Dňa matiek boli informovaní o nezastupiteľnej
úlohe matky, v Deň otcov na dôležitosť funkcie otca v rodine.
Enviromentálna výchova:
Jej cieľom bolo zabezpečiť enviromentálne poznanie, formovať enviromentálne vedomie
a konanie u žiakov, pedagógov i ostatných zamestnancov školy. V jednotlivých predmetoch
sa zamerali hlavne na tieto oblasti:
- zachovanie biodiverzity
- negatívne zásahy človeka do prírody
- znečisťovanie ovzdušia, pôdy, vody
- odlesňovanie
- vodné zdroje
- čistenie odpadových vôd
- spôsob likvidácie odpadu
- hospodárenie s vodou
- spotreba energie
ZŠ sa aktívne zapájala do celoslovenských projektov:
- Správaj sa normálne
- Z rozprávky do rozprávky
- Zelená škola
- EKOFOND
- Recyklohry
- Enviroprojekt
- eTWINNING
Výsledky žiakov ZŠ na olympiádach a súťažiach:
Učitelia každoročne pripravovali žiakov na rôzne olympiády a súťaže. V mnohých
prípadoch žiaci postúpili do vyšších kôl súťaži.

Najvyšší úspech dosiahli:
2010 – 2011
florbal D
o zvieratách 2. r.
2011 – 2012
florbal CH
stolný tenis
technická olympiáda
2012 – 2013
stolný tenis
2013 – 2014
EXPERT
Stolný tenis

krajské kolo 2. miesto
celoslovenské kolo 1. miesto
krajské kolo 3. miesto
celoslovenské kolo 1. miesto
krajské kolo 2. miesto
krajské kolo 2. miesto
celoslovenské kolo 1. miesto
krajské kolo 1. miesto
celoslovenské kolo 2. miesto

Záujmová činnosť:
V roku 2010 – 2011 na ZŠ pracovalo 6 krúžkov: turistický, volejbalový, športovo-turistický,
výtvarný, florbal – starší a mladší žiaci. Ostatné krúžky pracovali v tomto roku pod CVČ
Čadca, neskôr pod CVČ Čadca a Raková a od roku 2012 pod CVČ Skalité.
Školský klub detí:
Je zriadený pri ZŠ. Prevádzka v ŠKD je od 11.00 hod do 16.30 hod. Poplatok za dieťa bol €
5,-- a za dieťa v hmotnej núdzi € 2,50. Počet žiakov v ŠKD:
2010 – 2011
68
3 oddelenia
3 vychovávateľky
2011 – 2012
67
2 oddelenia
2 vychovávateľky
2012 – 2013
50
2 oddelenia
2 vychovávateľky
2013 – 2014
62
2 oddelenia
2 vychovávateľky
ŠKD je zameraný na krúžkovú činnosť. Vychovávateľsky pracujú inovatívnymi metódami,
čo vytvára väčší priestor sebarealizácie deti.
Žiaci, ktorí navštevujú krúžok, obohacujú svojím programom schôdze spoločenských
organizácii, vystupujú i na iných významných podujatiach v obci.
Desať rokov vychovávateľky organizujú pre deti Andersenovu noc. Žiaci vyzbrojení
karimatkami a spacákmi trávia túto noc v škole. Vychovávateľky ich hostia „čarovným
nápojom“, aby nezaspali. Majú vždy pripravené náročné úlohy: hľadanie pokladu v tmavej
pivnici, o polnoci návštevu kostola, beh okolo kostola. Pred spánkom si čítajú knihy za svetla
bateriek a okolo štvrtej rannej hodiny „upadajú do rozprávkovej ríše snov“.
Materská škola
Funkciu riaditeľky vykonávala Mgr. Alžbeta Padychová.
Zástupkyňa: Iveta Cyprichová
V rokoch 2011 – 2014 sa uskutočnili tieto personálne zmeny:
V roku 2010 – 2011 odišla do dôchodku učiteľka Magdaléna Kubalíková. Nastúpila učiteľka
Tatiana Zbojová. V roku 2012 – 2013 odišla Tatiana Zbojová, nastúpila učiteľka Alena
Jurištová, ktorá v marci nastúpila na materskú dovolenku. Na zástup prišla Martina Kopečná.
Od 1.6.2013 je dlhodobo PN hospodár – účtovník Janka Štetiarová, ktorú zastupuje Dagmar

Kubištová. Na miesto upratovačky nastúpila Viera Švancárová. Hlavná kuchárka Ivana
Ignačáková nastúpila na MD. Zastupuje ju Štefánia Poláčková.
Počty žiakov v MŠ:
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
Počty tried v MŠ:
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014

67
81
88
90
4 triedy
4 triedy
4 triedy
4 triedy

Činnosť učiteliek sa vyznačovala rôznorodosťou. Pripravovali pre deti, aby svojimi
piesňami a veršíkmi spestrovali program na obecných slávnostiach na Deň matiek a Mesiac
úcty k starším. Zorganizovali tvorivé dielne, na ktorých deti spoločne s rodičmi vyrábali
zaujímavé veci z prírodnín, pred sviatkami veľkonočné ozdoby. V mesiaci marci navštevovali
miestnu knižnicu. V roku 2013 dokázali spoločnými silami vytvoriť 16-stránkovú knihu
s názvom „Z rozprávky do rozprávky“. Viedli deti k zachovávaniu ľudových tradícií, vytvorili
s nimi Morenu, vyniesli k rieke, zapálili ju a za spevu ľudových piesní hodili do rieky. Ich
činnosť spočívala i v návšteve kultúrnych zariadení. V Dome kultúry v Čadci sa tešili
z divadelného predstavenia. V rámci inviromentálnej výchovy sa zapojili do projektov na
ochranu životného prostredia. Na besede s členom policajného zboru sa dozvedeli o tom,
ako sa správať na cestách. Poľovník Pavol Sojčák ich zasvätil do zaujímavosti v lese, o lesných
zvieratách.
Kultúra
OÚ každoročne organizuje tieto akcie:
- Uvítanie detí do života
- Deň matiek
- Mesiac úcty k starším
Na týchto slávnostiach účinkovali deti z FS, MŠ, ZŠ, ŠKD s ľudovými piesňami, veršíkmi,
tančekmi. V posledných rokoch si Deň matiek pripomínajú i na Závrší. Organizátorom tejto
akcie je člen OZ JUDr. Štefan Strýček.
K tradičným akciám patrilo i stavanie mája. V predvečer 1. mája sa pri OÚ zdvihol do výšky
farebný ozdobný máj. Stavanie mája spestrili ľudové piesne dievčat FS.
Výstavy:
V predveľkonočnom období si mohli obyvatelia obce vychutnať atmosféru blížiacich sa
sviatkov na výstavách v KD. Naši spoluobčania vystavovali zdobené perníkové i drôtované

vajcia, figurky zo šúpolia, vajíčka zdobené stužkami, slamené ozdoby a postavičky, obrazy
vyrezávané z dreva. K najčastejším autorom týchto výtvorov patrili: Terézia Mešťanová,
Margita Birtusová, Margita Švancárová, Emília Šušková, Andrea Kotyrová, Gabika Kotyrová,
Agnesa Kullová, Alena Urbánková, Anton Cyprich, Božena Kordeková, Mária Krkošková, Pavol
Karpita.
Cyrilometodské slávnosti:
Každoročne sa konali začiatkom júla. Stali sa obľúbenou letnou akciou, ktorú navštevovali
nielen miestni občania, ale i ľudia z neďalekých obcí i z Českej republiky.
2011
Slávnosti sa začali 8. júla, kedy sa slávnostne otvorilo nové ihrisko a športový areál.
Odohral sa futbalový turnaj žiakov, dorastencov i mužov. Otvorili ho známi hokejisti Zedník,
Bondra a Országh. 9. júla bola na ihrisku odslúžená svätá omša. V poobedňajších hodinách
v kultúrnom programe vystúpil FS Gorole, FS Jedľovina. FS zo Svrčinovca sa predstavila
programom, v ktorom priblížila atmosféru, ktorá vládla v čase, keď Slovensko opúšťali
občania, ktorí šli hľadať prácu za more. Občania si mohli vypočuť koncert speváka Petra
Stašáka a skupinu NO NAME. Počas celého dňa si mohli pochutnávať na kysuckých
polesníkoch.
2012
Členovia turistického oddielu zdolávali horu Liesková v Skalitom a výstup na najvyššie
položené miesto vo Svrčinovci. Poobedňajší program otvorili heligonkári Anton Cyprich,
Ladislav Kužma a Ivana Cyprichová. Dievčatá ZŠ predviedli tančeky a dievčatá EPL-CHIPS
z Mostov u Jablunkova moderné tanečné kreácie. FS zo Svrčinovca svojím pôsobivým
pásmom preniesla divákov do minulosti, keď chlapci „rukovali“ na vojnu. Ľudové piesne
a tance FS Stavbár, známy český spevák Jožka Černý a skupina DESMOD pobavili mladých
i starých. Prekvapením bolo vystúpenie populárneho Pavla Hammela.
2013
V úvode bola odslúžená svätá omša pri kostole. Popoludnie sa mnohí občania zúčastnili na
púti po krízovej ceste na Závršie, kde bol pre deti i dospelých pripravený zaujímavý program.
V predprograme vystúpili: skupina T.O.R. z Krásna, PIF – PAF zo Svrčinovca a Čadce
a heligonkárka Ivana Cyprichová.
Bohatý program tvorili tieto vystúpenia:
- spevák Ľudo Kutuv
- Vlasta Mudríková
- FS Ozvena z Čierneho
- FS Svrčinovec, ktorá slávila 40. Výročie založenia. Vystúpilo v nej 75 bývalých
i súčasných členov FS s ukážkami svojich programov od roku 1972 do roku 2013.
- v závere sa predstavila skupina VIDIEK

2014
Deň osláv sa začal svätou omšou. Bohoslužba sa vďaka peknému počasiu konala na
novopostavenom kamennom pódiu. Celebroval ju správca farnosti Radovan Čulák. Počas
omše boli posvätené Svrčinovské jasličky z lipového dreva i pódium.
V zaujímavom kultúrnom programe vystúpili:
- ľudová rozprávačka Maja Velšicová
- hudobne nadané sestry Bacmaňakové
- FS DREVÁR z Krásna
- účastníci televíznej talentovej súťaže Andrej Kampf a Jozef Pavlusík
- FS zo Svrčinovca s pásmom Kravárky
- spevák Martin Harich
Návštevníci podujatia sa mohli občerstviť v mnohých stánkoch počas celého dňa.
40. výročie FS zo Svrčinovca
Bohaté a vzácne posolstvo tradičnej ľudovej kultúry oživila folklórna skupina, ktorá vznikla
v roku 1972. Jej zakladateľom bol Pavol Ondrišík a od roku 2000 po jeho smrti ho viedla
Milota Ondrišíková, Ivana Řeháčková a Veronika Ondrišíková.
FS mala vo svojom repertoári väčšinou piesne, zvyky, tanečné hry z Kysúc, ale nechýbali
v ňom ani piesne z blízkej Terchovej, Oravy, Liptova a Spiša.
Členovia detskej skupiny sa stali mnohonásobnými víťazmi okresných i krajských súťaží.
Vystupovali i v detskom televíznom programe LASTOVIČKA.
Hudobný doprovod niektorých tančekov mal učiteľ Anton Šotkovský.
Skupina deti a žien mohli obdivovať vo Svrčinovci, v Čiernom, Skalitom, Mostoch
u Jablunkova, Janoviciach, Dolnom Kubíne, Terchovej. FS vystupovala na folklórnych
festivaloch: Detva, Východná, Prešov, Myjava.
Počet členov FS sa pohyboval od 40 – 50 ľudí – deti, dospelí ženy i muži. Všetci vedúci sa
snažili, aby programy boli autentické.
Knižnica
Počet prevádzkových hodín pre verejnosť je týždenne 15 hodín. V knižnici sa každoročne
poriadajú informačné podujatia pre žiakov MŠ, ZŠ a ŠKD. Žiaci sú oboznámení so systémom
požičiavania kníh, s knižným fondom. Sú im podané hlavne informácie o krásnej a odbornej
literatúre pre deti.
Ročný prírastok knižných jednotiek bol v týchto rokoch nasledovný:
2011
91 z toho 10 darom
hodnota € 10 361,-2012
103 z toho 28 darom
hodnota € 10 464,-2013
67
hodnota € 10 531,-2014
87
Miestni občania si vypožičali knihy v počte:
2011
4 645
2012
3 667

2013
2014

4 150
3 303

Zdravotníctvo
V obci pôsobia traja lekári, ktorí poskytujú obyvateľom Svrčinovca zdravotnú pomoc.
MUDr. Margaréta Drexlerová – praktický lekár – ordinuje v párnom týždni 3 dni,
v nepárnom 2 dni.
MUDr. Jarmila Pribylincová – detský lekár – ordinuje v utorok a štvrtok doobeda,
v pondelok, stredu a piatok poobede.
MUDr. Stanislav Moják – zubný lekár – ordinuje 5 dni v týždni.
Od roku 2004 obyvatelia obce nemusia vyberať lieky v Čadci, lebo Pharm.Dr. Antonín
Kozák zriadil v budove kultúrneho domu lekáreň.
Cirkevný život
Štatistické údaje o cirkevných obradoch:
2011
52 krstov, 15 sobášov, 31 úmrtí
2012
44 krstov, 15 sobášov, 32 úmrtí
2013
37 krstov, 10 sobášov, 40 úmrtí
2014
38 krstov, 12 sobášov, 48 úmrtí
Prvé sväté prijímanie:
2011
39
2012
38
2013
36
2014
34
14.10.2012 prijalo 156 mladých občanov Svrčinovca v Rímsko-katolíckom kostole
Ružencovej Panny Márie sviatosť birmovania. Udelil im ju biskup Žilinskej diecézy Tomáš
Galis. Prípravu mládeže na birmovanie vykonával správca farnosti Radovan Čulák.
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Závrší stojí v osade U Deja. Táto
historická
budova v roku 2012 oslávila svoju storočnicu. Od roku 1912 do polovice 70-tych rokov slúžila
ako jednotriedna škola. 25.1.1976 bola v budove zriadená Pamätná izba Petra Jilemnického,
ktorý v nej pôsobil ako učiteľ. Miestni občania pod vedením správcu farnosti Ivana
Konečného a JUDr. Štefana Strýčka začali organizovať v okolí školy stretnutia celých rodín.
Sväté omše spočiatku slávili v prírode. Postupne budovu opravovali, prestavovali a sväté
omše začali občas sláviť v bývalej triede. Všetky práce vykonali občania Závršia svojpomocne.
Kaplnka bola slávnostne vysvätená nitrianskym pomocným biskupom Františkom Rábekom
2.12.2000. V roku 2013 bol obnovený interiér kaplnky a v roku 2014 exteriér kaplnky.
Krížová cesta zo Svrčinovca na Závršie
Stavba začala 19.7.2012. Celé dielo sa uskutočnilo pod vedením JUDr. Štefana Strýčka,
Rudolfa Slováka a Mikuláša Kullu. Krízová cesta symbolicky spojila Starú dedinu so súčasným

Svrčinovcom. Vedie miestami, odkiaľ je pekný pohľad na centrum obce. Zavŕšenie krížovej
cesty je pred vstupom do kaplnky. Financie na stavbu boli získané z dobrovoľných príspevkov
a materiálnych darov. Stavebné materiály a ťažkú techniku poskytli podnikatelia. Na stavbe
sa podieľalo 92 občanov, z toho 52 zo Závršia. Krížová cesta bola posvätená 27.10.2012.
Svrčinovské jasličky pri kostole
V júni 2014 sa dvaja svrčinovský rezbári – bratia Róbert Cyprich a Anton Cyprich rozhodli
vyzerať z lipového dreva jasličky – výjav svätej rodiny. Vytvorili súsošie 170 cm vysoké, ktoré
zobrazuje sv. Jozefa, Pannu Máriu a malé Jezuliatko.
5. júla 2014 správca farnosti posvätil „Svrčinovské jasličky“ i kamenné pódium, na ktorom
bude súsošie stáť.
Na postavení pódia spolupracovali: Rudolf Slovák, František Padych, Jozef Sloviak, Ľubo
Kulla, Peter Kavuliak, Rudolf Drábik, Vlado Juriš, Peter Švancár, Pavol Priečko, Anton Liščák,
Peter Liščák, Milan Klieštik, Jozef Časnocha, Ľubo Padych, Radovan Laš, Mikuláš Kulla.
Na kostole Ružencovej Panny Márie sa robili početné opravy:
2012 - výmena okien
2013 - elektroinštalácia
2014 - oprava a náter veže a strechy
Veľkú časť financií na opravu kostola získa Farský úrad od občanov obce.
Jasličková slávnosť sa konala každoročne v decembri. Program pripravila FS Svrčinovec,
detský kresťanský spevácky zbor a deti s vianočnými vinšami.
Organizácie a spolky
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Ľudský život je to najcennejšie, čo sme dostali. Preto je dôležité vedieť sa oň starať.
Občanom v tejto oblasti pomáha miestny spolok SČK. V súčasnosti je jeho činnosť zameraná
na bezplatné darcovstvo krvi i na výchovu občanov, ako poskytovať prvú pomoc, na
spoluprácu pri živelných pohromách, na oblasť sociálnu.
Jednou z najdôležitejších úloh spolku je práca s darcami krvi. Členovia sa zúčatňujú
odberu krvi spoločne i individuálne. Že sa im práca darí, dokazujú tieto údaje:
V spolku je 127 darcov krvi, z toho 26 držiteľov zlatej Janského plakety, 53 držiteľov
striebornej plakety a 45 držiteľov bronzovej plakety. Patria k nim Štefan Stráňava, František
Jarábek, Miroslav Dorotka, Pavol Švancár, Jozef Jarábek, Monika Behúňová, Pavol Stráňava.
Členom nie je ľahostajný osud tých druhých, ľudskosť im nie je cudzia, a preto sa
zaujímajú o sociálne slabé rodiny, o chorých a bezvládnych. Navštevovali ich s malými
darčekmi, ktoré venovali napr. Terézia Belešová, Jarka Kupková, Mária Šimčisková, Alena
Varmusová, Justína Krellová.
Zvýšenú pozornosť venovali tomu, aby sa predchádzalo chorobám. Na to slúžili prednášky:
Čo nám skracuje život, Choroby v staršom veku.

Nezabudli ani na prácu s deťmi. V tejto oblasti pracujú učiteľky ZŠ i ŠKD Mgr. Milada
Antonínová, Mgr. Alena Varmusová, Marta Koláriková, Mgr. Jarka Kupková, ktoré vedú deti
k ovládaniu základných hygienických návykov, učia ich poskytovať prvú pomoc. Deti zo ŠKD
pravidelne na členských schôdzach vystupujú s kultúrnym programom.
Slovenský zväz telesne postihnutých a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
Výbor každoročne organizoval pre svojich členov ozdravovacie zájazdy i rekondičné
pobyty.
Ozdravovacie zájazdy:
2011 termálne kúpele Oravice
42 členov
2012 termálne kúpele Oravice
45 členov
2013 termálne kúpele Oravice
45 členov
2014 termálne kúpele v Kremnici 43 členov
Rekondičné pobyty:
2011 kúpele Turčianske Teplice 10 členov
2012 kúpele Nimnica
5 členov
2013 kúpele Nimnica
10 členov
2014 kúpele Nimnica
12 členov
Deti členov sa zúčastňovali každý rok na MDD podujatia v Rakovej v počte 30, na
Mikulášskej besiedke v Čadci 46 deti.
Jednota dôchodcov na Slovensku
Táto organizácia vznikla vo Svrčinovci 28.1.2013. Na zakladajúcej schôdzi sa zúčastnilo 38
občanov, ktorí boli oboznámení s poslaním organizácie: zlepšovať podmienky pre život
seniorov, ovplyvňovať riešenie zložitých otázok. Na zasadnutí bol zvolený výbor ZO JDS:
predseda Anna Jurištová, podpredseda Viktória Kullová, tajomník Alžbeta Šotkovská,
hospodár Emília Šušková, člen výboru Pavol Banaš a revízna komisia v zložení Viera
Banašová, Jozef Kopečný a Anna Sirotová.
V roku 2013 predseda JDS p. Lipiansky zorganizoval stretnutie členov v Skalitom. V roku
2014 sa stretli členovia žilinského kraja a moravskosliezskeho kraja v Jablunkove.
V príjemnom prostredí si členovia vymieňali skúsenosti.
Klub dôchodcov
Založený bol pred 10 rokmi. Organizáciu a riadenie činnosti majú na starosti tieto členky:
Anna Jurištová – financie klubu, Anna Kullová – vedie administratívu, Alžbeta Šotkovská –
pomáha vždy a všade pri organizovaní akcií, Irena Fričová – stará sa o program stretnutí.
Členovia sa stretávajú v kultúrnom dome, kde sa venujú rôznym záujmovým činnostiam.
Klub úzko spolupracuje s vedením a žiakmi ŠKD pri ZŠ. Členky klubu zaujala beseda
s miestnou lekárkou o zdraví seniorov, s Ing. Štefanom Liščákom o včelárstve. So záujmom si
vypočuli záznamy z obecnej kroniky Svrčinovca a zaspomínali na minulosť.

Do mladosti a k tradíciám sa vracali často. Pripomenuli si veľkonočné tradície, zvyky na
Luciu, fašiangy a páračky. Na stretnutiach si vymieňali skúsenosti s pestovaním izbových
kvetov, piekli a zdobili perníky, pozerali ukážky kraslíc zdobených rôznymi technikami, učili sa
drôtkovať.
Vedenie klubu zorganizovalo rôzne akcie, napr.:
- návštevu zámku v Budatíne
- folklórne slávnosti v Dolnej Lomnej
- družobné stretnutie obcí v Mostoch u Jablunkova
- ozdravovací pobyt v soľnej jaskyni v Čadci
- výstavu z gastronómie – Dom kultúry v Čadci
- viackrát navštívili Kysucké múzeum v Čadci
V roku 2014 sa rozhodli vydať Pesničkový pamätníček. Usilovne pracujú, aby bol v roku
2015 hotový.
Turistický oddiel
Jeho činnosť sa začala v roku 1999. Má 37 členov, z ktorých 10 je registrovaných v Klube
slovenských turistov. Jeho členmi sú občania, ktorí majú radi prírodu a radi spoznávajú blízke
i vzdialenejšie miesta SR i ČR.
Vedúcim TO je Stanislav Mrázik, zanietený turista, hlavný organizátor akcií. Zúčastnil sa
mnohých školení, ktoré ho oprávňujú vykonávať rozhodcu pretekov turistiky na Slovensku,
funkciu cvičiteľa turistiky a značkára.
Tradičné turistické akcie:
- otvorenie turistickej sezóny na Vrchrieke
- otvorenie Kysuckej brány
- vatra vzájomnosti na Veľkom Polome
- výstup na Veľkú Raču
- Biely kríž – vítanie Martina na bielom koni
- novoročný výstup na Veľký Polom
Každoročne od marca do novembra raz mesačne navštevovali vzdialenejšie miest na
Slovensku, v Čechách i v Poľsku. Prizývali i turistov z Mostov, Jablunkova a Frýdku-Místku.
Z autobusových zájazdov spomeniem iba niektoré:
- Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Vršatecké Podhradie, Buchlov, Roháče, Malá a Veľká Fatra,
Malé Karpaty, Zakopané
Aby mali turisti kde odpočívať Stanislav Mrázik s Radom Šimčiskom vytvorili projekt na
výstavbu turistických prístreškov. Po schválení vytvorili 3 prístrešky: Pod Valami, Na Polgrúni
a na Závrší. Na ich výstavbe sa podieľaj aj Miroslav Krišica, Jaroslav Fikoczek a Jozef Krišica
ml..
Vedúci turistického oddielu vypracoval i projekt značiek v obci. Pri zhotovení sa finančnej
podieľal OÚ a KST.

Nezabudli ani na mládež, spolupracovali so ZŠ. Dôkazom toho je, že v roku 2012 traja
mládežníci reprezentovali TO na Majstrovstvách Slovenska v Pretekoch turistickej zdatnosti
a obsadili: Viktor Behúň – 2. miesto
Samuel Behúň – 3. miesto
Natália Šimčisková – 4. miesto
Telovýchovná jednota
Vo februári 2013 bol zvolený nový výbor. Členmi výboru sa stali títo občania:
- Ing. Ladislav Staškovan
- Tibor Kubišta
- Peter Tlelka
- Ing. Ján Mrmus
- Ing. Vladimír Čilo
- Ing. Richard Staškovan
Trénerom bol Peter Tlelka.
Mužstvo dospelých v roku 2013 vypadlo v súťaži z prvej do druhej triedy. Muži sa
umiestnili na 2. mieste.
V roku 2014 trénerom oboch družstiev sa stal Pavol Kulla.
Činnosť TJ je oklieštená z dôvodu nedostatku financií a nezáujmu mládeže o futbal.
Dobrovoľný hasičský zbor
V dejinách ľudstva sa spomínajú mnohé tragédie spôsobené požiarom. Boj človeka
s ohňom je ťažký a vyžaduje si odvážnych ľudí, ktorí sa snažia, aby nezničil to, čo človek
vytvoril. A takých ľudí máme i u nás. Sú členmi organizácie, ktorá v roku 2011 oslávila 90.
výročie vzniku.
DHZ má 52 členov, z toho 4 ženy a 12 mládežníkov.
Jednou z hlavných úloh je preventívno-výchovná činnosť. DHZ má vytvorené prehliadkové
skupiny na výkon kontroly obytných domov. Od roku 2011 boli vykonané prehliadky v 89
domoch v osadách U Okapola, U Meščky a U Kubale.
Pomocou obecného rozhlasu poučovali občanov ako predísť vzniku požiaru: ochrana lesov
pred požiarmi, ochrana úrody, vykurovacie obdobie.
V roku 2011 zasahovali dva razy pri lesných požiaroch a päťkrát hasili oheň
v kontajneroch. Raz zasahovali pri požiari rodinného domu U Cyprichov a vďaka rýchlemu
zásahu zachránili život majiteľa domu.
5.1.2014 zasahovali pri požiari rodinného domu na Delniciach.
30.11.2014 hasili požiar rodinného domu Pod Hájkou. Na druhý deň sa požiar opäť
vznietil. Cesta však bola zľadovatelá, oheň hasili pomocou lopát.
V roku 2012 uskutočnili 12 výjazdov pri požiaroch a dvakrát pri povodniach.

Členovia sa v roku 2014 zúčastnili na týchto akciách:
- odstraňovali p. Kováčikovi vodu zo zatopenej pivnice
- pomáhali ZŠ pri prácach spôsobených vniknutím vody do prízemných priestorov
- odstraňovali vodu z prečerpávacej stanice U Katraka
- Božena Jargašová, Pavol Točoň a Viliam Kubalík sa zapojili do pátrania po nezvestnej
Agnese Jánskej v Skalitom
K dôležitým činnostiam patrí i odborná príprava členov. Pre mužov a dorast organizujú
výcvik požiarneho útoku s vodou, školenie strojníkov na obsluhu požiarnej technicky. Svoju
zdatnosť preukazovali nielen pri skutočných požiaroch, ale i na súťažiach:
2011 – družstvo dorastu na okresnej súťaži na Zákopčí, pohárovej súťaži v Oščadnici,
Rakovej, Skalitom a Čiernom, v Mostoch u Jablunkova získali 2. miesto
-družstvo mužov na pohárových súťažiach na Podvysokej, Skalitom a Čiernom
Hasiči sa zapájali aj do kultúrneho života v obci. Zúčastňovali sa pri strážení Božieho hrobu
na Bielu sobotu. Na sv. Floriána usporiadali Deň otvorených dverí pre mladších žiakov a deti
z MŠ.
V roku 2014 Radovan Laš, Anton Tomaščin, Michal Kulla, Pavol Kulla a Vladimír Špilák
predviedli deťom, ako sa postupuje pri hasení požiaru, ukázali im technické prostriedky
a vysvetlili ich použitie v praxi.
Brigádnickú činnosť zameriavali na ošetrenie výstroja a vyzbroja, čistenie priestorov
v požiarnej zbrojnici, odstraňovanie porúch na hasičskom aute, polievanie ihriska z dôvodu
dlhodobého sucha. Na letných slávnostiach strážili tribúnu a stany. Celkom odpracovali 420
hodín.
V roku 2014 Anton Tomaščin ml., Miroslav Kuffa, Peter Veselý a Radovan Laš absolvovali
s úspechom „Základnú prípravu hasičských jednotiek“ v Čadci.
Po voľbách pracuje výbor v tomto zložení:
predseda – Božena Jargašová
veliteľ - Peter Veselý
tajomník – Jana Fupšová
pokladník – Ján Dej
referent mládeže – Miroslav Kuffa
strojník – Anton Tomaščin
predseda revízie – Anna Jurištová
preventivár – Róbert Strýček
členovia – Štefan Dej, Pavol Kreána, Radovan Laš, Vladimír Špilák, Peter Poláček, Viliam
Kubalík
Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec
Spoločenstvo bolo schválené na zakladajúcom zhromaždení 1.3.2014. 23.3.2014 bolo
zapísané do registra pozemkových spoločenstiev na Pozemkovom a lesnom odbore OÚ
v Čadci.

Na zakladajúcom zhromaždení bol zvolený výbor v zložení:
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Ing. Ján Kulla
Rudolf Habčák
Ignác Fonš
JUDr. Katarína Belešová
Anton Kulla
Prof. Ing. Štefan Liščák, CSc.
Členmi dozornej rady sa stali:
Ing. Bc. Tibor Jurga
Ing. Peter Beleš
František Kotyra
Vznik spoločenstva prináša:
- možnosť získania dotácií na niektoré činnosti z Programu rozvoja vidieka
- vyjasnila sa situácia okolo hospodárenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde tak, že
spoločenstvo bude hospodáriť výlučne na lesných pozemkoch
Lesné spoločenstvo konštatovalo, že ťažba dreva pod diaľnicou bola ukončená a účtovne
uzavretá. Spolu sa vyťažilo 1 092 m³ drevnej hmoty a 336 ton lesnej štiepky.
V jarnom období 2014 bolo vysadených približne 20 000 kusov sadeníc smreka, jedle,
smrekovca, buka, duba, javora a jaseňa na celkovej ploche 4,50 ha.
Okrem výsadby sa uskutočnil aj výrub nežiaducich drevín a krovín na ploche 4,30 ha.
Počas posledných 2 rokov poslanci OZ riešili finančné problémy obce, ktoré zapríčinil
svojou činnosťou starosta obce Juraj Strýček. Poslanci ho viackrát požiadali o vyvodenie
osobnej zodpovednosti. Niekoľkokrát ho vyzvali, aby odstúpil z funkcie, k čomu nezaujal
stanovisko. Starosta urobil tieto chyby:
- zatajovanie faktúr za vykonané práce, ktoré neboli schválené
- z toho vyplývajúce exekúcie a súdne konanie voči obci
Z týchto dôvodov museli poslanci pristúpiť k podaniu trestných oznámení na starostu za
zlé spravovanie obecného majetku. Na základe týchto skutočnosti Juraj Strýček uznal
zodpovednosť za exekúciu.
V decembri 2014 spísal starosta obce notárske zápisnice, ktoré slúžia ako exekučný titul
na vymoženie pohľadávok za predaj budovy bývalej colnice, ktorá je vlastníctvom NDS vo
výške € 450 000,--.
Zaujímavosti
Čas beží a prináša so sebou rôzne zmeny. Najviac sa dotýkajú človek a jeho života.
Rodinné domy, ktoré sú postavené v poslednom období, sú úplne iné ako v minulosti. Tak
isto aj technické vybavenie bytov a zariadenie. Naše prababičky a pradedovia by niektoré
prístroje v dome vôbec nepoznali, nevedeli ich pomenovať ani použiť. Zmenilo sa i oblečenie.
Veď dnes už len zriedkavo nájdeme ženy, ktoré denne obliekajú kroj.

Pozrime sa na to, aký vplyv majú premeny na reč človeka – konkrétne obyvateľa
Svrčinovca. Ešte v polovici minulého storočia sa u nás rozprávalo nárečím. Dnes to platí iba
u najstaršej generácie.
So zástupkyňou ZŠ Mgr. Miladou Žiakovou sme sa pokúsili o malý prieskum u žiakov 9.A, B
triedy. Ankety sa zúčastnilo 36 žiakov. Žiakom sme predložili 25 nárečových slov, ktoré sme
spoločne vytypovali a zisťovali, či ich poznajú. Anketa dopadla takto:
11 slov nepoznal ani jeden žiak. Boli to slová: pačorky, dynko, brent, gľobin, kovoľ, fijak,
špangľa, zborgovač, vružka, zicherka, vochterňa, hornodľa.
Najviac žiakov poznalo slová:
kýška – 18
cycha – 14
bedrunka – 10
peľucha – 10
ľalka – 8
Ostatné slová poznalo 1 až 5 žiakov.
Viete, že cesta Čadca – Svrčinovec patrí medzi 2 najviac zaťažené koridory na celom území
Slovenska?
Nepríjemne boli prekvapení občania tým, čo sa udialo v roku 2014. V priebehu 6 mesiacov
boli spáchané krádeže v 3 rodinných domoch a jednej chate. Vrcholné číslo sa podarilo
neznámemu mužovi, ktorý prepadol za bieleho dňa Poštový úrad vo Svrčinovci. Polícii sa
doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľov.
Príjemnejšie je spomenúť život v osade U Katraka. Obyvatelia tejto osady žijú veľmi
družne. Keďže si obľúbili ľudové piesne, organizujú spoločné akcie – posedenia, napr. pri
stavaní mája, na Vianoce, ba mali i ples v KD. Aby neostalo iba pri speve, zakúpili si i ľudové
kroje. Hlavným iniciátorom tejto činnosti je Rudolf Slovák.
Záverečná klauzula
Zápis do Obecnej kroniky Obce Svrčinovec za roky 2011 – 2014 spracovala a zapísala
Veronika Ondrišíková, kronikárka obce.
Zápis bol schválený na zasadnutí OZ vo Svrčinovci Uznesením č. 131/2015.

