ROK

2016

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vydalo
Všeobecne záväzné nariadenie o kronike obce Svrčinovec.
Obecná samospráva:
Samospráva obce pokračovala v zložení jedenástich poslancov bez zmeny a starostka Mgr.
Renáta Majchráková.
Zmeny sa udiali v školstve, zdravotníctve, ale aj v športe, v ktorom bol zrušený futbalový
klub.
Zastupiteľstva:
24. februára – správa o kontrolách a riešenie problémov v Základnej škole, kde bola
vykonaná poslanecká kontrola
9. apríla – schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2017 – 2024
27. apríla – boli schválené výsledky hospodárenia za rok 2015 obce, škôl a Obecného
podniku
15. júna – bola prijatá správa o záverečnom účte Obce Svrčinovec
4. júla – bol schválený nájom nebytových priestorov pre zubnú lekárku. Pre všeobecného
lekára odstali priestory prázdne a občania musia za zdravotnou starostlivosťou dochádzať do
Čadce.
31. augusta – boli schválené výsledky hospodárenia škôl a Obecného podniku. Bol prijatý
Prevádzkový poriadok pohrebiská a dom smútku
26. októbra – schválený Plán kontrol hlavného kontrolóra obce. Bol schválený výchovnovyučovací proces pre školy na šk. rok 2015/16.
14. novembra – boli prerokované a schválené zmluvy pre Železnice Slovenskej republiky
k zámeru odpredaja, prenájmu pozemkov obce z dôvodu osobitného zreteľa.
Investičné akcie boli hlavne pri úprave obecných ciest, rekonštrukcie nebytových priestorov
pre lekárov, rozšírenie verejného osvetlenia u Mišov a Pod Grapy.
14. decembra – poslanci vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných
kontrolách a stanovisko k viacročnému rozpočtu obce na roky 2017 – 2019.
Na tomto zastupiteľstve na vlastnú žiadosť bola odvolaná kronikárka obce a zvolená nová
Mgr. Renáta Mikulová.
Dôležitým bolo rokovanie o prekládke elektrovodu v katastrálnom území obce.
Počasie a príroda:
Počasie je ovplyvnené celkovým globálnym otepľovaním. V zime bola ale i tento rok veľká
snehová nádielka, čo hlavne spôsobuje problémy v doprave. Pýcha našej prírody smrekové
lesy sú súčasťou trasy výstavby diaľnice D3, čím sa veľmi ničia. I v tomto roku lesy zasiahli
škodcovia, čím začali vysýchať.

Úprava obce, zmeny charakteru a vzhľadu obce, doprava:
V katastri obce pokračuje výstavba diaľnice. Súčasťou bude okrem dvoch tunelov
Svrčinovec a Poľana aj most Pod Valy, ktorý je najvyšší v Strednej Európe. Motoristi sa budú
môcť pokochať pohľadom na tri krajiny Slovensko, Česko a Poľsko.
Otvorenie úseku D3 je plánované na rok 2017. Finančná čiastka na vybudovanie časti od
Svrčinovca až po hranicu s Poľskom bude stáť asi 417 miliónov eur. Projekt je financovaný zo
zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Hlavným cieľom viac ako pätnásť kilometrového
úseku je prevedenie tranzitnej dopravy v severojužnom smere na trase európskeho
dopravného koridoru a odľahčenie súčasnej dopravnej zlej situácie na území Slovenska.
Dĺžka úseku je 15460 metrov, dva tunely, 29 mostných objektov s dĺžkou 3780 metrov,
dve križovatky Svrčinovec a Skalité a odpočívadlo Čierne.
Úsek D3 Svrčinovec – Skalité, mal byť pôvodne odovzdaný do užívania v októbri 2016, ale
posúva sa na rok 2017. Samozrejme táto výstavba výrazne zasahuje do zmeny charakteru
obce. Ďalším väčším zásahom do prírody bude výstavba diaľnice D3 na Kysuciach z Čadce –
Bukov na Svrčinovec.
V súčasnej dobe je vedená doprava po štátnej ceste I/11, ktorá je využívaná najmä na
tranzitnú dopravu kamiónov medzištátnej prepravy. Prechádzaním dopravy cez obec sa
znehodnocuje život občanov. Zvýšenie hluku a exhalátov sa poškodzuje životné prostredie
a zdravie našich ľudí. Tento úsek by sa mal otvoriť o štyri roky, a to po začatí stavby. Po
otvorení D3 Svrčinovec – Skalité, ktorý nadväzuje na tento úsek, sa dá očakávať ďalší nárast
tranzitnej dopravy. Intenzita dopravy na tomto úseku je teraz asi 20 tisíc áut denne, z čoho
väčšinu tvorí tranzit hlavne kamiónov na sever do Poľska a Čiech.
Začiatok úseku bude podľa plánov vedený ponad zastavanú časť obce. Realizácia diela
bude zahŕňať celkovo dve mimoúrovňové križovatky, 19 mostov, 41 konštrukcií, 27
protihlukových stien, ale aj 33 demolácií existujúcich objektov.
Školstvo:
V tomto roku Materskú školu navštevovalo 84 detí. V škole bola zavedená výučba
anglického jazyka.
V Základnej škole sa učilo celkovo 316 žiakov. Škola bola vynovená najmä v interiéri.
Kultúra:
Medzi pekné akcie patril aj benefičný koncert pre Vanesku Krellovú, ktorá trpí vážnym
ochorením.
V októbri sa stretli dôchodcovia obce na pozvanie starostky. V novembri nechýbal tradičný
Katarínsky ples. Najväčšou kultúrnou udalosťou je Svrčinovský kermaš, ktorý je spojený
s oslavami kresťanského sviatku Cyrila a Matóda.

Obyvateľstvo:
V roku 2016 pribudlo 26 občanov, zomrelo 33 spoluobčanov, 22 sobášov.
9. augusta sa dožila pani Štefánia Gschillová, rodená Dejová od Matiaška sto rokov.
Obec poskytuje slabším sociálnym rodinám prácu v obecných službách, ako aj obedy
nielen pre dôchodcov s rozvozom domov.
Organizácie a ich činnosti:
Lesné a pozemkové spoločenstvo vo Svrčinovci prešlo obnovou, ako aj výmenou členov
výboru. Medzi problémy patrila aj v tomto roku podkôrniková kalamita. Teplý koniec zimy
spôsobil, že rojenie Lykožrúta smrekového sa začalo už v polovici apríla. Nálet bol tak silný,
že v júni dosiahol spracovanie kalamity na úrovni asi 3000 metrov kubických dreva, čo bolo
viac ako polovica prípustnej ročnej ťažby. V apríli sa uskutočnilo Valné zhromaždenie.
Jednota dôchodcov – má celkom 41 členov.
Slovenský Červený kríž – v tomto roku boli ocenení spoluobčania Pavol Kubalík, ktorý
získal Kňazovického plaketu za stonásobného darcu krvi, Mikuláš Kulla za štyridsať násobné
darcovstvo. Miestna organizácia sa venovala aj sociálne slabším rodinám v obci.
Dobrovoľný hasičský zbor, táto organizácia má v našej dedine dlhoročnú tradíciu. Zapája
veľmi veľa mladých ľudí do činnosti a venuje sa deťom. Vynikajúce výsledky dotiahli najmä
na súťažiach a činnostiach s mládežou. Bolo rozšírené aj technické vybavenie. Počas roka
často pomáhali obci a občanom pri kalamitách.
Folklórna skupina Svrčinka, členky reprezentujú obec na podujatiach a festivaloch. Veľkým
úspechom bolo vydanie vlastného CD nosiča s piesňami najmä našimi zľudovelými, ktoré sú
súčasťou vystúpení. Skupina vystupuje a spolupracuje s obyvateľmi osady Závršie, ktorí často
pripravujú program pre tamojších obyvateľov pri Kaplnke.
Záver:
I tento rok bol tvorený každodennou činnosťou nás všetkých, ktorí chceme krajší a lepší
Svrčinovec pre ďalšie generácie.
Záverečná klauzula:
Zápis do Obecnej kroniky Obce spracovala a zapísala Bc. Marta Cyprichová, kronikárka
obce.
Zápis bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Svrčinovci v roku 2017.

