KRONIKA
Obce Svrčinovec

2018

1 Úvod
Rok 2018 bol mimoriadne bohatý nielen na významné historické výročia, ale aj
udalosti, ktoré sú uţ dnes súčasťou našej histórie.

Svet
Okrem prezidentských volieb v Česku a Rusku rezonovali rokom 2018 vo svete
Zimné olympijské hry v juhokórejskom Pchjongčchangu a Majstrovstvá sveta vo
futbale, ktoré sa uskutočnili po dlhých 12 rokoch v Európe - v Rusku.
Slovensko
Vraţda novinára a jeho snúbenice, protesty, nová vláda, ale aj výročia a športové
úspechy. Hovorí sa, ţe osmičkové roky sú v dejinách našej republiky osudovými. V
minulosti to boli 1918, 1938, 1989, 1998 a patrí k ním uţ aj rok 2018.

Svrčinovec
Ani tento rok nebol výnimkou a obyvateľov obce naďalej trápili pravidelné kolóny
a zdrţania. Pripomenuli sme si 405. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Svrčinovec a uskutočnili sa voľby do orgánov samosprávy obce.

2 Obecná samospráva a rozpočet obce
Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2018 schádzalo pravidelne podľa schváleného
plánu zasadania. Celkovo sa OZ v roku 2018 zišlo 7-krát. Na svojich zasadnutiach
riešilo aktuálne problémy obce, budovanie obce a problémy občanov. Vedenie obce
a obecné zastupiteľstvo pracovalo v rovnakom zloţení ako v roku 2017 do novembra
2018.
28. februára poslanci vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej
činnosti za rok 2017, tieţ správu o činnosti DHZ za rok 2017.Schválili predloţenú
úpravu rozpočtu obce, MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ v roku 2018. Taktieţ schválili záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad a pouţitie prebytku
rozpočtového hospodárenia obce vo výške € 366 946,21 na kapitálové výdavky a
splácanie úverov v roku 2018. Schválili aj výsledky hospodárenia OPS, MŠ, ZŠ, ŠKD
a ŠJ za rok 2017. Vzali na vedomie vyúčtovanie a prezentáciu činnosti predsedov
jednotlivých spolkov a organizácií obce za rok 2017 a schválili prerozdelenie
finančných prostriedkov vo verejnom záujme z rozpočtu obce na rok 2018.

21. marca schválili úpravu rozpočtu obce v roku 2018, a to presunúť z výdavkovej
poloţky 716 – „cintorín – projekty“ sumu € 20 000,- na poloţku 717003 –
„rekonštrukcia budovy TJ“.
25. apríla schválili predloţenú úpravu rozpočtu obce v roku 2018 s pripomienkami.
Vzali na vedomie informatívnu správu o pripravovanej obecnej akcii „Svrčinovský
kermaš 2018“ a schválili návrhy na oceňovanie osobností obce v roku 2018 v oblasti
kultúry, športu, zdravotníctva, v oblasti kultúrno-duchovnej a za propagáciu obce.
27. júna schválili predloţené úpravy rozpočtov ZŠ a ŠJ, MŠ, OPS v roku 2018. Ďalej
schválili pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu ZŠ a MŠ na školský rok 2018/2019. Vzali na vedomie
informatívnu správu o investičných akciách obce za I. polrok 2018. Schválili tieţ
Komunitný plán sociálnych sluţieb obce a VZN č. 1/2018 o udeľovaní ocenení obce.
05. septembra schválili výsledky hospodárenia obce, OPS, ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ za I.
polrok 2018. Vzali na vedomie správu o platbe daní, miestnom poplatku za TKO,
bytových a nebytových priestorov za I. polrok 2018. Schválili aj plán zimnej údrţby
MK na zimné obdobie 2018/2019.
26. októbra sa konalo posledné zasadnutie bývalého obecného zastupiteľstva.
Poslanci vzali na vedomie odborné stanovisko HKO k viacročnému návrhu rozpočtu
obce na roky 2019 – 2021 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2019, taktieţ správy
jednotlivých komisií o činnosti za rok 2018. Schválili rozpočet obce na rok 2019 a
príspevky pre OPS, MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ na rok 2019. Schválili aj predloţený koncept
zápisu do obecnej kroniky za rok 2017.

Komunálne voľby 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali v sobotu 10. novembra 2018 od 07:00
do 22:00 hod. Počet kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 1, počet
kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 23. Na
vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí boli určené 3 volebné okrsky a 3
volebné miestnosti.
Výsledky komunálnych volieb
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 2804
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 881
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 880
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 852
Počet zvolených poslancov: 11
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 707

Za starostu obce bola zvolená:
Mgr. Renáta Majchráková, 49 r., starostka, /nezávislá kandidátka/ - 707 hlasov
Vo funkcii bude pôsobiť druhé volebné obdobie.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Mgr. Monika Strýčková, 46 r., učiteľka ZŠ, /nezávislá kandidátka/ - 301 hlasov
2. Mgr. Milada Špiláková,46 r.,zdravotná sestra,/Sme rodina-Boris Kollár/- 278 hlasov
3. Mgr. Vladimír Najdek, 28 r., strojník, /nezávislý kandidát/ - 277 hlasov
4. Janka Dejová, 60 r., asistentka ZŠ, /Slovenská národná strana/ - 274 hlasov
5. Tomáš Dej, 25 r., rušňovodič, /nezávislý kandidát/ - 257 hlasov
6. Anton Švancár, 43 r., údrţbár, /nezávislý kandidát/ - 254 hlasov
7.Bc.Katarína Dejová,37r.,terénna zdrav. sestra,/Slovenská národná strana/-247 hlas
8. Peter Poláček, 43 r., príslušník PZ SR, /nezávislý kandidát/ - 247 hlasov
9. Anna Cyprichová, 58 r., kuchárka, /SMER - sociálna demokracia/ - 242 hlasov
10. Ing. Jozef Čanecký, 35 r., manaţér,/Kresťanskodemokratické hnutie/ - 238 hlasov
11. Mikuláš Kulla, 55 r., strojník, /Kresťanskodemokratické hnutie/ - 234 hlasov

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Anton Tomaščin /Slovenská národná strana/ - 221 hlasov
2. František Kotyra /Strana zelených Slovenska/ - 209 hlasov
3. Ján Cyprich /Slovenská národná strana/ - 195 hlasov
4. Róbert Strýček /SMER - sociálna demokracia/ - 175 hlasov
5. Martina Petríková /Slovenská národná strana/ - 170 hlasov
6. Alena Sventeková /SMER - sociálna demokracia/ - 161 hlasov
7. Peter Čepec /SMER - sociálna demokracia/ - 156 hlasov
8. Mgr. Andrea Gschillová /SMER - sociálna demokracia/ - 131 hlasov
9. Jarmila Čilová /SMER - sociálna demokracia/ - 128 hlasov
10. Rudolf Koţák /Slovenská národná strana/ - 125 hlasov
11. Michaela Kubalíková /Slovenská národná strana/ - 96 hlasov
12. Veronika Slichová /SMER - sociálna demokracia/ - 73 hlasov
05. decembra sa konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poslanci
vzali na vedomie správu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v obci

Svrčinovec na funkciu starostu obce a funkciu poslancov OZ. Novozvolená starostka
a novozvolení poslanci OZ zloţili zákonom predpísaný sľub a zároveň podpísali
čestné vyhlásenie o nezlučiteľnosti funkcií. Zriadili obecnú radu a komisie OZ, poverili
výkonom funkcie zástupcu starostu obce a sobášiaceho.
Zástupca starostu obce: Mgr. Monika Strýčková
Funkcia sobášiaceho: Janka Dejová
Obecná rada
Členovia: Mgr. Monika Strýčková, Janka Dejová a Mikuláš Kulla.
Komisie OZ
Komisia pre výstavbu, ŢPa dopravu
Predseda – Mikuláš Kulla
Členovia – Anton Švancár, Peter Poláček
Komisia pre kultúru, šport, mládeţ a školstvo
Predseda – Peter Poláček
Členovia – Janka Dejová, Anna Cyprichová
Komisia pre sociálne a bytové otázky a opatrovateľskú sluţbu
Predseda – Mgr. Milada Špiláková
Členovia – Mgr. Monika Strýčková, Bc. Katarína Dejová
Komisia pre podnikanie a obchod
Predseda – Mgr. Vladimír Najdek
Členovia – Tomáš Dej, Ing. Jozef Čanecký
Finančná komisia
Predseda – Ing. Jozef Čanecký
Členovia – Mgr. Monika Strýčková, Mikuláš Kulla

Organizačná štruktúra obecného úradu
Sekretariát, školstvo, web stránka obce
Ekonómka, správa majetku
Sociálne, opatrovateľská sluţba, matrika, evidencia
obyvateľstva, nebytové priestory
Mzdové, byty, zástupca matrikárky
Dane, výber TKO, poľnohospodársvo
Stavebný úrad, ŢP (0,3 úväzok)
CO, výstavba, doprava
Hlavná kontrolórka obce (0,3 úväzok)

Dana Hajnošová
Jana Zubričanová
Mgr. Marcela Fonšová
Marta Zákopčanová
Viera Mrmusová
Mgr. Michal Balačin (od 01.12.2017)

Mgr. Michal Balačin
PhDr. Jana Romanová

Verejné zhromaţdenie
Stretnutia starostky obce Svrčinovec a poslancov obecného zastupiteľstva s občanmi
sa tento rok uskutočnilo v piatok 18. mája 2018 v Dome kultúry vo Svrčinovci. Účasť
nebola veľká, ale aj tak odznelo veľa námetov či pripomienok týkajúcich sa zlepšenia
ţivota v obci.

Budova obecného úradu
V mesiaci máj boli zahájené „STAVEBNÉ ÚPRAVY V ADMINISTRATÍVNEJ
BUDOVE OBECNÉHO ÚRADU SVRČINOVEC“. Predmetnými úpravami došlo ku
kompletnej rekonštrukcii sekretariátu a kancelárie finančného oddelenia, ako aj
kompletnej úprave vnútornej a spojovacej chodby. Predmetnými úpravami taktieţ
došlo k zníţeniu stropov sadrokartónovou konštrukciou, kompletnej úprave
elektroinštalačných rozvodov, výmene svietidiel za úsporné LED svietidlá, výmene
pôvodných dverových výplní za obloţkové zárubne a dvere, výmene pôvodných
podláh, kompletnej rekonštrukcii omietok, vonkajších dverových výplní za
bezpečnostný dverový systém, inštalácií nerezového madla, kompletnej rekonštrukcii
internetových rozvodov. V neposlednom rade došlo aj k nevyhnutnej modernizácii
kancelárskeho vybavenia, teda nákupu administratívneho vybavenia – skríň, trezorov
a nábytku.

Vydanie novej obecnej monografie o Svrčinovci
Na podnet starostky obce uzrela svetlo sveta nová historicko-etnografická
monografia o obci Svrčinovec, zodpovedajúca moderným vedeckým a grafickým
kritériám, ktorá dnes uţ patrí do štandardného portfólia takmer kaţdej slovenskej
obce. Kompletnú technickú realizáciu vydania zabezpečilo Kysucké múzeum. Na
jeho pôde vznikol vyše desaťčlenný autorský kolektív zloţený z odborných
pracovníkov a spolupracovníkov múzea, pod vedením hlavného redaktora Mgr.
Martina Turóciho, PhD. Za rok výskumnej práce tím historikov a etnografov pripravil
pribliţne 400 stranový vedecký materiál mapujúci kompletne históriu obce
Svrčinovec. Okrem štandardných kapitol pojednávajúcich napríklad o svrčinovskom
novoveku, vysťahovalectve či období druhej svetovej vojny, sa autori nevyhýbali ani
menej reflektovaným, no o to zaujímavejším témam. K jej vzniku prispeli aj mnohí
Svrčinovčania, ktorí pomohli pri príprave a spracúvaní textových podkladov a dodali
staré fotografie a ďalšie obrazové materiály. Záujemcovia si mohli túto publikáciu
zakúpiť od 1. júla 2018 za 20 eur.

Svrčinovský spravodaj
Obecné informačné noviny v tomto roku vyšli 4-krát. Redakčný kolektív, Mgr. Renáta
Majchráková, Mgr. Monika Strýčková a Dana Hajnošová, prinášali informácie
o aktuálnom dianí v obci.

Webová stránka
Obecná webová stránka, www.svrcinovec.sk, prinášala občanom a návštevníkom
informácie zo všetkých oblastí verejného ţivota, predovšetkým aktuálne informácie o
pripravovaných podujatiach a fotografie z udalostí.

Sms správy
V tomto roku sa naplno rozbehla sluţba pre občanov, ktorá sa minulý rok spustila
z dôvodu nedostupnosti obecného rozhlasu vo všetkých osadách. Obyvateľom obce
sú hromadne odosielané sms správy na ich mobilné telefóny, aby sa tak zlepšila
informovanosť o dianí v obci. O sluţbu je veľký záujem.

Hospodárenie obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Príjmy celkom
z toho:
Beţné príjmy OÚ
Kapitálové príjmy OÚ
Finančné príjmy OÚ
Beţné príjmy rozpočtových organizácií
Kapitálové príjmy RO
Finančné príjmy RO

2 574 533,07 €

Výdavky celkom
z toho:
Beţné výdavky OÚ
Kapitálové výdavky OÚ
Finančné výdavky OÚ
Beţné výdavky RO
Kapitálové výdavky RO
Finančné výdavky RO

2 158 109,67 €

Hospodársky
k 31.12.2018

výsledok

1 964 916,13 €
57 206 €
436 165,78 €
106 727,24 €
0€
9 517,92 €

700 352,95 €
366 747,60 €
126 290,71 €
960 019,98 €
4 698,43 €
0€
obce

355 805,70 €

3 Štátna správa
Zmeny v obsadení postov vo vláde SR
Od 22. marca 2018 je predsedom vlády Peter Pellegrini. Nová vláda vznikla
po demisii vlády Roberta Fica počas politickej krízy po vraţde investigatívneho
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

4 Miestna územná samospráva
Obecný podnik Svrčinovec
Príspevková organizácia zriadená obcou.
Riaditeľ: Pavol Krkoška, ekonómka: Bc. Iveta Cyprichová
Činnosť obecného podniku
- OP zabezpečil pre 12 uchádzačov o zamestnanie aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej sluţby, a to nepretrţite 20 hodín týţdenne po dobu šiestich mesiacov
a 3 občanov zamestnal na dobu určitú cez projekty v spolupráci s ÚPSVaR Čadca na
podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
- bola vykonaná výmena svetelných zdrojov na verejnom osvetlení za úsporné na
trase okolo cesty 1/11
- vykonali sa opravy výtlkov na miestnych komunikáciách
- na miestnom cintoríne boli pokladané chodníky, vymenili sa časti oplotenia a
vybetónovali sa všetky rámy na voľných hrobových miestach.
- zrušili sa veľkoobjemové kontajnery v niektorých častiach obce, ktoré boli
nahradené KUKA nádobami a došlo k rozšíreniu zvozových trás zberu tuhého
komunálneho odpadu, následkom čoho sa dosiahla nemalá finančná úspora za
vývoz a uskladnenie TKO
- v rámci svojej podnikateľskej činnosti obecný podnik zapoţičiaval tepovač, lešenie,
vibračnú dosku, noţnicové stany a pivné sety.
Činnosť v oblasti ţivotného prostredia
Vytriedený komunálny odpad v obci za rok 2018
Názov odpadu
Plasty
Sklo
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
Papier a lepenka
Obaly z kovu
Jedlé oleje a tuky
Šatstvo

Množstvo v kg
22660
38340
1980
7107
1710
66
1700

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce
nebezpečné časti
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné

823
2149
1595

5 Zahraničné styky
Vzájomná spolupráca so zahraničnými partnermi, obcami Mosty u Jablunkova
a Wegierska Górka, bola v tomto roku na báze kultúrno-spoločenských akcií.

6 Významné návštevy
Dňa 7. júla 2018, v deň osláv 405. výročia prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec,
navštívila našu obec predsedníčka Ţilinského samosprávneho kraja Ing. Erika
Jurinová. Keďţe sa z pracovných dôvodov nemohla zúčastniť slávnostného
programu, stretla sa so starostkou obce v doobedňajších hodinách.

7 Priemysel, poľnohospodárstvo, obchod, služby
V roku 2018 boli v našej obci v prevádzke nasledovné podniky, predajne a sluţby:
Obchod
COOP JEDNOTA, POTRAVINY AJA, POTRAVINY – Štrbová, POTRAVINY Hrancová,, POTRAVINY – Najdeková, PREDAJNÝ STÁNOK – Miková, KVETY –
ROZLIČNÝ TOVAR – Strýčková, TRAFIKA – Vavreková, ROZLIČNÝ TOVAR –
Kubalák.
Sluţby
KADERNÍCTVO – Gomolová, KOZMETICKÝ SALÓN – Cyprichová, KOZMETICKÝ
SALÓN – Čanecká, NECHTOVÉ ŠTÚDIO – Ing. Zakopčanová, KRAJČÍRSTVO –
Backová, POHREBNÉ SLUŢBY – Ramšáková, OPRAVA KOSAČIEK A INÝCH VECÍ
- Sloviak.
Pohostinstvá
KASÍNO – Laš, BISTRO ESO – Čanecký, POHOSTINSTVO - Najdeková,
POHOSTINSTVO – Najdek, DENNÝ BAR – Kubalák, DENNÝ BAR TIFFANY –
Backa, ESPRESSO STODOLA – Cyprich, CUKRÁREŇ – Najdek.

Iné
DREVOVÝROBA – Kubišta, DREVOVÝROBA – Rovder, MHM – SVRČINOVEC –
ZATKY, VaM AUTOKOLÓR – ZÁVRŠIE – Haladej, PNEUSERVIS – Petrák, ADOS
(servis motorových vozidiel) – Spišiak, VAT MAX, s.r.o., KORONA s.r.o. – Hollý.

8 Obyvateľstvo
Demografické údaje o obyvateľoch Obce Svrčinovec za rok 2018
Počet narodených

40

Počet zomrelých

32

Počet prisťahovaných

31

Počet odsťahovaných

59

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2018 3 406
Úbytok obyvateľov za rok 2018

20

Najstaršia občianka: Štefánia Gschillová (102 rokov)
Zakladanie rodiny
Počet sobášov: 16 (z toho 13 cirkevných a 3 civilné)
Pracovné príleţitosti
Miera nezamestnanosti na Slovensku v roku 2018 klesla na 5,04% a bola tak
najniţšia od vzniku samostatnej SR. V Ţilinskom kraji to bolo 4,04% a v rámci okresu
Čadca 4,36%.
Obyvatelia našej obce nemajú väčšie problémy so zamestnanosťou v bliţšom alebo
vzdialenejšom okolí.
Svrčinovské nárečie
Staršia generácia a časť strednej generácie ešte ovláda a aktívne pouţíva
v súkromnom styku svrčinovské nárečie, ktoré patrí do skupiny goralských nárečí.
Mladí ľudia a deti mu síce rozumejú, ale uţ ho neovládajú.
Niektoré babičky, ale je ich uţ len zopár, sa dodnes nevzdali svojich krojovaných
sukní a tradičnej pokrývky hlavy – šatky.

8 Doprava a spoje
Obyvateľom našej obce slúţi na prepravu vlaková aj autobusová doprava.
Ani tento rok sa nepodarilo navýšiť vlakové spoje na trati Svrčinovec – Skalité –
Serafínov. Prispelo by to k zlepšeniu súčasnej neúnosnej dopravnej situácii na úseku
Svrčinovec – Čadca, ktorá sa stále zhoršuje.
Spojenie so svetom v oblasti podávania, prepravy a dodania listových, balíkových
a peňaţných zásielok zabezpečuje Slovenská pošta, pobočka Svrčinovec.
Územie obce je dostatočne pokryté sieťou mobilných operátorov. Aj internetové
sluţby sú dostupné prostredníctvom sietí mobilných operátorov a pevnej
telekomunikačnej siete.

9 Výstavba a zmeny charakteru obce
Obec
V tomto roku sa realizovalo:
- zábradlie pri cintoríne
- rekonštrukcia tanečnej sály v kultúrnom dome /zníţenie stropu sadrokartónovou
konštrukciou, montáţ nových elektrorozvodov a LED svietidiel, výmena pôvodnej
podlahovej krytiny za novú záťaţovú a protišmykovú dlaţbu, rekonštrukcia rozvodov
tepla a následná výmena vykurovacích telies, výmena pôvodných dverových výplní,
nové nátery/
- rekonštrukcia obecného úradu
- rekonštrukcie miestnych komunikácií /U Kupky, U Okapola, Zatky - U Kulle,
odvodnenie U Vajdíka, U Mešťana - okolo zvonice, U Mišov - pod cestou, smer
k rybníku, chodník do Hlaváča, za Jamkou, U Puraša, U Privarčáka/
- rekonštrukcia budovy TJ / rekonštrukcia omietok, výmena podláh, izolácie proti
vode a vlhkosti, vnútorná kanalizácia, výmena vykurovacích telies, realizácia
klampiarskych konštrukcií, výmena dverových výplní a vchodových dverí, montáţ
plastových okien, nátery omietok a elektromontáţe/
- riešenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ
Nové ihrisko U Katraka
Vo štvrtok 13. septembra 2018 chlapi od Katraka a Krišice ukázali, ţe keď ide o
dobrú vec, dokáţu spojiť sily. Pri pľacovom ihrisku, kde bol pôvodne umiestnený
kontajner obrastený burinou a vrbinami, osadili a zabetónovali kolotoč, preliezky a

hojdačky, ktoré dlhé roky vyuţívali deti MŠ a boli uţ vyradené. Ţeny zasa všetko
ponatierali a so staršími deťmi vyzbierali sklenené črepiny a ostré kamene v okolí.

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

Postup prác na úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec komplikujú
spory
s rodinou
odmietajúcou
sa
vysťahovať
z vyvlastnených
nehnuteľností. Na vysporiadaných úsekoch D3 je realizácia diela v súlade so
zreálneným harmonogramom prác.

10 Zdravotníctvo a sociálna práca
Zdravotnícka starostlivosť v obci
Hoci má obec zrekonštruovanú a bezplatnú ambulanciu pre obvodného lekára, stále
pretrváva problém s jej obsadením. Občania musia uţ štvrtý rok za ošetrením
cestovať do Čadce alebo susedných obcí.

Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Margaréta Drexlerová, Všeobecná ambulancia
pre dospelých, Čadca
Praktický lekár pre deti a dorast: MUDr. Jarmila Pribylincová, Všeobecná ambulancia
pre deti a dorast, Svrčinovec
Zubná lekárka: MDDr. Monika Maľovaníková,
Svrčinovec

Ambulancia zubného lekárstva,

ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti), Svrčinovec, Mgr. Zdenka
Liščáková
Lekáreň Svrčinovec - PharmDr. Antonín Kozák

Domovy dôchodcov
Keďţe obec nemá domov dôchodcov, 23 obyvateľov bolo umiestnených v okolitých
DD nasledovne: DD Horelica (2), DD Ţarec (11), DD Park (3), DD Čierne (3), DD
KNM (2), DD Zborov nad Bystricou (2).
Pred Vianocami, 12. decembra 2018, ich osobne navštívila pani starostka spolu so
sociálnou pracovníčkou OÚ s vianočnými balíčkami. Sprevádzali ju aj ţiaci ZUŠ,
ktoré im zahrali a zaspievali vianočné piesne.

Sociálna výpomoc
Jednorazová finančná výpomoc 50 – 100 eur:

2 obyvatelia

Nepeňaţná výpomoc v hodnote 30 eur:

25 obyvateľov

Pobyt v letnom tábore Duchonka:

5 detí

11 Školstvo
Základná škola Svrčinovec
Počet ţiakov :

291 (144 chlapcov, 147 dievčat)

Pedagogickí zamestnanci:

26

Nepedagogickí zamestnanci:

11

Vedenie školy:

riaditeľka školy:

Mgr. Miroslava Pišteková

ZRŠ pre primárne vzdelávanie:

Mgr. Milada Ţiaková

ZRŠ pre niţšie stredné vzdelávanie:

Mgr. Martina Kullová

výchovná poradkyňa:

Mgr. Milada Antonínová

Na 1. stupni bolo vytvorených 8 tried a na 2. stupni 10 tried. Pri škole pracovali 2
oddelenia Školského klubu detí.

Priestory školy
V budove školy sa uskutočnila rekonštrukcia priestorov školských šatní, odbornej
učebne chémie a interiéru dvoch tried. Do šatne pribudli nové šatníkové skrinky pre
všetkých ţiakov, na chodbách zasa vstavané skrine a pred telocvičňou nové
šatníkové lavičky. Prebehlo stierkovanie a maľovanie priestorov školskej kuchyne.

Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená
Škola sa i tento rok zapojila do kaţdoročných akcií a projektov.
V projekte Alino vyzbierali 957,7 kg hliníka ako druhotnej suroviny a v rámci
základných škôl Ţilinského kraja obsadili 2. miesto. Vďaka projektu Kaţdá kvapka sa
počíta nazbierali 20 litrov pouţitého kuchynského oleja.

Výnimočné úspechy ţiakov
Florbalové druţstvo chlapcov pod vedením Mgr. Jána Ligača
Slovenský pohár vo florbale - medzinárodný turnaj – v kategórii U15 - 2. miesto
FLOORBAL SK LIGA 2017/2018, pod záštitou nádacie TV JOJ – celoslovenské
finále ţiakov základných škôl – 2. miesto

Materská škola Svrčinovec
Počet ţiakov :

86

Pedagogickí zamestnanci:

8

Nepedagogickí zamestnanci:

5

Vedenie školy:

riaditeľka školy:

Mgr. Alţbeta Padychová

zástupkyňa:

Iveta Cyprichová

Počet tried: 4

Priestory školy
Rekonštrukciou prešla jedáleň a kuchyňa – boli opravené a natreté steny v jedálni a
v kuchyni, vymenila sa podlaha v kuchyni.

Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená
Okrem minuloročných projektov, do ktorých sa škola zapojila i tento rok,
pribudli nové:
 Program podpory digitalizácie materských škôl
 „Aktivizujúce metódy vo výchove“
 Domestos pre školy
 Eko Alarm
Obidve školy zorga nizovali počas roka mnoţstvo akcií a tieţ sa zapájali
do mnohých aktivít organizovaných obcou.

12 Kultúra
Obecná kniţnica
Moţnosť návštevy kniţnice majú občania počas dvoch dní – utorok a stredu.
Priestory kniţnice vyuţívajú aj ţiaci základnej školy v rámci vyučovacích hodín na
podporu a rozvoj čítania.
V tomto roku kniţnica nebola obohatená o ţiadne kniţné novinky.

Folklórna skupina Svrčinka
Štatutárny zástupca: Eva Poláčková
Členky: Milada Antonínová, Beáta Bednárová, Erika Mackovčáková, Emília
Lodňanková, Anna Kullová, Zuzana Lašová, Gabriela Klieštiková, Lenka Kubalíková,
Jana Hollá, Miroslava Švancárová, Mária Bulejová, Michaela Klieštiková.
Súčasťou FSk je aj 24 detí z obce.
Skupina v podobnom zloţení funguje aktívne od roku 2014. V roku 2015 vydali CD
svrčinovských ľudových piesní pod názvom Piesne Svrčinovca, v závere minulého
roka v spolupráci s chlapmi od Katraka CD svrčinovských vianočných ľudových
piesní sprevádzaných hovoreným slovom - Svrčinovské Vianoce.
Tento rok v marci účinkovali v RTVS v tradičnej relácii folklórnych súborov
a speváckych skupín vo forme hitparády Kapura. Vystúpili s pásmom ,,Čepenie
nevesty“ a umiestnili sa dvakrát na 3. mieste.
V máji a júni sa zúčastnili nakrúcania česko-slovenskej filmovej rozprávky ,,Kdyţ
draka bolí hlava“ na Hrčave a v Karvinej.
V auguste pomohli pri nakrúcaní videoklipov k pesničkám heligonkárky a speváčky
Vlasty Mudríkovej zo Skalitého.
Počas roka folklórna skupina reprezentovala našu obec na viacerých akciách a
kultúrnych podujatiach doma i mimo obce: ostatky – pochovávanie basy, chodenie
,,po moju“ na Kvetnú nedeľu, stavanie a váľanie mája Svrčinovec, stavanie mája
Trojmedzie, detský festival ,,Kujem, kujem podkovičku“, folklórny festival Ochodnica,
hody Hrčava, Svrčinovské slávnosti, hody Čierne, Panthers Cup, slávnosti Bitarová,
,,Goral na gory“ Starý Smokovec, kermaš Závršie, výročie posviacky kostola –
Čadečka, Mesiac úcty k starším Svrčinovec, vystúpenie Čierne – Vyšný koniec,
Celoslovenský seminár o ľudovej piesni Čadca, benefičný koncert Svrčinovec,
adventný koncert Beluša, DD Harmónia Zborov.

V sobotu 29. decembra 2018 Svrčinka zorganizovala za podpory farského
a obecného úradu vianočný koncert „Za koľade dţnkujeme“. Výťaţok z koncertu bol
určený na charitatívne účely. Venovali ho chorej kamarátke Erike Liščákovej.
V nedeľu 30. decembra 2018 na pozvanie rodáka Mons. Mariána Deja navštívili
farnosť Slavičín, ktorú spravuje. So svojimi farníkmi pripravil vianočný koncert s
názvom „Valašské Vánoce s obou stran“, v ktorom sa so svrčinovskými koledami
predstavila aj FSk Svrčinka.

Slávnostné udelenie ocenení
Pri príleţitosti 405. výročia prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec sa konala
v predvečer Svrčinovského kermaša slávnostná akadémia, na ktorej udeľovala
starostka obce Ceny obce a Čestného občianstva.
Čestné občianstvo
PaedDr. Milan Pecka

prijali:

PhDr.

Ján

Jurišta,

Ing.

Mgr.

Ivan

Konečný,

Cenu obce si prevzali:
PhDr. Ján Jurišta – ocenený v oblasti publicistika a verejný ţivot, šírenie dobrého
mena obce
Ing. Mgr. Ivan Konečný, honorárny dekan – ocenený v oblasti cirkvi, rozvoja a
zveľaďovania obce
PaedDr. Milan Pecka – ocenený v oblasti školstva, rozvoj obce
Mgr. Radovan Čulák – ocenený v oblasti cirkvi a verejného ţivota
Mgr. Slavomíra Filová – ocenená v oblasti umenia a kultúry
Mária Kotyrová – ocenená v oblasti sociálna starostlivosť
Agnesa Kullová – ocenená v oblasti umenia a kultúry
Marián Kuţma – ocenený v oblasti športu
Mgr. Ján Ligač – ocenený v oblasti športu
Terézia Mešťanová – ocenená v oblasti publicistiky, umenia a kultúry
MUDr. Stanislav Moják – ocenený v oblasti sociálnej starostlivosti
Mgr. Vladimír Najdek – ocenený v oblasti športu
MUDr. Jarmila Pribylincová – ocenená v oblasti sociálnej starostlivosti
MVDr. Andrej Renčko, Phd. – ocenený v oblasti publicistika a verejný ţivot

Rudolf Slovák – ocenený v oblasti rozvoja a zveľaďovania obce
Anna Gajdošová Škulavíková – ocenená v oblasti publicistiky a verejného ţivota

Kultúrno-spoločenské akcie
Fašiangy v obci
V utorok 13. februára 2018 sa v Kultúrnom dome vo Svrčinovci uskutočnil 1. ročník
fašiangovej zábavy spojenej s „pochovaním basy“. Toto podujatie pripravila obec
spoločne s FSk Svrčinka, DHZ, dôchodcami, Katrokovcami a ostatnými spolkami v
obci. Vôňa pečených šišiek, výborná kapustnica, kapustniaky a iné dobroty a hlavne
nenapodobiteľné masky a vynikajúca hudobná skupina SPLYT-BAND, to všetko
dávalo záruku bujarej zábavy. Toto celé podujatie vyvrcholilo o 21:30 hod.
príznačnou kultúrnou vloţkou spojenou s „pochovaním basy“. Veselý smiech a
spokojný úsmev na tvárach všetkých prítomných napovedali o tom, ţe sa podarilo
usporiadať podujatie, ktoré svojou formou utuţilo medziľudské vzťahy a spoločenský
ţivot v našej obci.
Veľkonočné tvorivé dielne
Aj v našej obci máme ľudí, ktorí majú šikovné ruky a ochotu predviesť svoje
zručnosti, aby tak odovzdali svoje skúsenosti mladšej generácii s cieľom zachovávať
ľudové tradície. A tak sa i tento rok stretli 22. marca 2018 a vyskúšali si rôzne
praktiky ozdobovania veľkonočných vajíčok, drôtikovanie, pletenie korbáčov, výrobu
veľkonočných ozdôb z papiera či bavlny.
Veľkonočná výstava
V dňoch 24. marca a 25. marca 2018 /sobota a nedeľa/ sa uskutočnila v priestoroch
základnej školy veľkonočná výstava. I tento rok sa potvrdilo, ţe máme v obci
šikovných spoluobčanov, ktorí sa právom môţu popýšiť svojimi krásnymi výrobkami.
Návštevníci si mohli prezrieť, ale aj zakúpiť, veľkonočné kraslice zdobené rôznymi
technikami, medovníky s motívmi sviatkov jari, ako i ďalšie jarné dekorácie a prútené
výrobky.
Deň učiteľov
Pri príleţitosti Dňa učiteľov sa v stredu 28. marca 2018 v Krásne nad Kysucou, kde
naša obec patrí od 01.09.2017 do Spoločného školského úradu, konalo spoločné
stretnutie učiteľov miest a obcí Krásna nad Kysucou, Oščadnice, Zborova nad
Bystricou, Dunajova, Klubiny a Svrčinovca. Na návrh starostky obce boli ocenení za
celoţivotnú prácu v školstve títo naši pedagógovia: Veronika Urbánková, Mgr.
Jarmila Kupková a Mgr. Alena Varmusová.

Jarné upratovanie obce
V piatok 20. apríla 2018 pri príleţitosti Dňa Zeme sa v obci uskutočnilo „veľké jarné
upratovanie obce“. Pri tejto príleţitosti starostka obce vyhlásila súťaţ o najkrajšiu
lokalitu obce. Ţiaľ, do tejto akcie sa zapojilo len veľmi málo občanov. Tí, čo sa
zapojili, ukázali, ţe im záleţí na zdravom a krajšom prostredí obce.
Stavanie mája
Ani tento rok sa nezabudlo na ľudové tradície, a tak v pondelok 30. apríla 2018 (v
predvečer 1. mája) hasiči z obce postavili pred obecným úradom „máj“. Hasičom k
neľahkej úlohe zaspievala FSk Svrčinka.
Naši jubilanti
Vo štvrtok 10. mája 2018 sa v kultúrnom dome stretli 70, 80 a 85-roční jubilanti z
našej obce. Z celkového počtu 56 jubilantov sa tejto akcie zúčastnilo celkom 24.
Oslávencom sa v úvode prihovorila starostka obce a prípitok predniesol pán farár. V
kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy Svrčinovec a Kysuckí heligonkári
zo Skalitého pod vedením Romana Capka. Malé občerstvenie pripravili kuchárky zo
školskej jedálne pri ZŠ. Odniesli si darček od obce vo forme peňaţnej poukáţky na
nákup v lekárni v hodnote 7 eur.
Pani starostka tieţ osobne navštívila počas roka spolu so sociálnou pracovníčkou
OÚ 90-ročných jubilantov, pani Ţofiu Švancárovú, Veronu Kubicovú, Moniku
Stašovú, Helenu Kubicovú, a taktieţ najstaršiu občianku obce, 102-ročnú Štefániu
Gschillovú. Zablahoţelali im a potešili ich darčekom.
Deň matiek
V nedeľu 20. mája 2018 pripravil obecný úrad v spolupráci so základnou školou a
materskou školou kultúrny program pri príleţitosti Dňa matiek. Na úvod sa všetkým
prihovorila starostka obce. V programe vystúpili detičky z materskej školy a ţiaci zo
základnej školy. Všetky mamičky, okrem pekného kultúrneho programu, dostali ako
poďakovanie za ich výchovu, podporu a lásku kvetinku, srdiečko a sladký koláčik.
Mamičkám na Závrší odovzdala darčeky osobne starostka obce ešte doobeda po
svätej omši.
Váľanie mája
V piatok 01. júna 2018 podvečer členovia DHZ zváľali pred obecným úradom „máj“.
Ku skvelej nálade prispeli svojimi piesňami ţeny z FSk Svrčinka, Muzička spod
Grúňa z Vysokej nad Kysucou, skupina KĽUK od Katraka. Na záver tejto podarenej
akcie vystúpili bratia Adam a Juraj Urbanoví z nitrianskej skupiny EVERLONG. Všetci
prítomní si v príjemnej atmosfére posedeli pri poháriku dobrého vínka a k tomu si
pochutnali na chlebíku natretého pravou domácou bravčovou masťou a domácou

oškvarkovou nátierkou.
Svrčinovský kermaš
V predvečer Svrčinovského kermaša bol pre verejnosť v priestoroch futbalového
ihriska pripravený koncert zoskupenia Rock violin na čele s husľovým virtuózom
Jířím Erlebachom.
Oficiálny program Svrčinovského kermašu slávnostne otvorili 7. júla 2018 o 16.00
hodine deti zo ZŠ Svrčinovec a ZUŠ v Čadci. Spoločne s FSk Svrčinka zaspievali
dedinskú hymnu V Svrčinovci na kopečku. Starostka obce spoločne s podpredsedom
Ţilinského samosprávneho kraja Igorom Janckulíkom privítala hostí: Petra Šimčiska
– prednostu Okresného úradu v Čadci, Radoslava Ďurošku – starostu obce
Ochodnica, Piotra Tyrlika – starostu obce Wegierska Górka, Antona Varechu –
starostu obce Vysoká nad Kysucou, Andreu Šimurdovú – starostku obce Skalité,
Pavla Gomolu – starostu obce Čierne, Josefa Szotkowskeho – starostu obce Mosty u
Jablunkova, Jozefa Šperka – firma CA-Cargo, a Martina Šenfelda – riaditeľa
Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci. V rámci programu bola pokrstená
Monografia obce Svrčinovec, a to svrčinou, podľa ktorej je obec pomenovaná. Po
všetkých úvodných oficialitách uţ nič nebránilo tomu, aby pódium ovládli umelci:
Ťaţká muzika z Terchovej, FS Rozsutec, operná speváčka Lucia Byráková a FSk
Svrčinka. Program zakončila vystúpením známa slovenská speváčka Sima
Martausová. Ľudová zábava pokračovala do skorých ranných hodín.
Závršanský kermaš
V sobotu 15. septembra 2018 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa v časti
Svrčinovec – Závršie konal Závršanský kermaš. Celá slávnosť sa začala o 11. hodine
krojovanou svätou omšou. Tú odslúţil správca svrčinovskej farnosti Radovan Čulák a
v kázni sa prítomným prihovoril rodák Marián Dej, ktorý dnes pôsobí ako kňaz v
Slavičíne na Morave. V predvečer tohto sviatku sa veriaci mohli zúčastniť aj kríţovej
cesty. V bohatom kultúrnom programe hneď na úvod zazneli mariánske piesne v
podaní moravských farníčok. Ďalej sa predstavila Vlasta Mudríková, Muzikanti z
Dolných Kysúc, FSk Svrčinka, KĽUK, Muzička spod javora, Jozef Pastorek, Vlado
Straka a iní.
Uvítanie detí do ţivota
Vo štvrtok 20. septembra 2018 sa na obecnom úrade zišli naši najmenší
spoluobčania. Starostka obce spolu s pani matrikárkou oficiálne prívítali do ţivota
najmladších občanov Svrčinovca narodených v rokoch 2017 – 2018. Po úvodných
príhovoroch bábätkám a ich rodičom zaspievali a zarecitovali deti z MŠ Svrčinovec a
deti zo ZUŠ v Čadci. Na záver sa rodičom odovzdali pamätné listy, kvety a darčeky
vo forme peňaţnej poukáţky v hodnote 10 eur na nákup v lekárni a bol vykonaný
slávnostný zápis do pamätnej knihy.

Divadelné predstavenie
S divadelným predstavením „Láska na 3x“ sme privítali v nedeľu 30. septembra 2018
v kultúrnom dome Divadelný súbor Jána Palárika z Čadce. Lásku v rôznych
podobách mali moţnosť vidieť všetci nadšenci divadla v troch hrách - Medveď, O
škodlivosti tabaku, Pytačky - ktoré vznikli na motívy jednoaktoviek autora A. P.
Čechova. Členovia divadelného súboru sa predstavili v našej obci uţ druhýkrát. Aj
tentokrát boli obdarení vrelým potleskom za výbornú atmosféru a skvelé herecké
výkony.

Október – mesiac úcty k starším
V nedeľu 21. októbra 2018 sa v kultúrnom dome uskutočnila pre seniorov slávnosť
pri príleţitosti mesiaca úcty k starším. Po príhovore starostky obce sa v kultúrnom
programe predstavili deti z materskej a základnej školy. Nechýbali ani deti z FSk
Svrčinka a známa heligonkárka Simonka Mária Halvoníková so sestričkou a
bratranec Kristián Halvoník.
Katarínsky ples
V sobotu 17. novembra 2018 sa v našej obci konal uţ tradičný Katarínsky ples.
Slávnostnú udalosť spoločenskými tancami otvorili mladí tanečníci Eliška Suszková z
Mostov u Jablunkova a Toník Szmek z Bystřice. Správnu náladu rozprúdili aj muţi z
Muzičky spod Grúňa z Vysokej nad Kysucou. Tanečnej zábave uţ okrem očakávanej
tomboly nič nestálo v ceste. Do tanca hrala hudobná skupina Primator zo Ţiliny.

Benefičný koncert pre Eriku
V sobotu 1. decembra 2018 sa v Kultúrnom dome vo Svrčinovci uţ po tretíkrát konal
benefičný koncert, tentoraz pre spoluobčianku Eriku Liščákovú, ktorá uţ dlhší čas
bojuje s onkologickým ochorením. Po úvodnom príhovore starostky obce sa
predstavili deti z Detského folklórneho a speváckeho súboru pri ZŠ Svrčinovec,
heligonkárka Simonka Mária Halvoníková, speváčky Silvia Martikánová a Alexandra
Hlušková s klavírnym doprovodom Viery Sojčákovej. Ďalej účinkovali Lenka
Bytčanková, Kysucký komorný orchester s Radkou Weisháb, ľudoví hudobníci Andrej
Gernát a Miroslav Králik, FSk Svrčinka, FS Kysučan a Adam a Juraj Urbanoví zo
skupiny Everlong. Súčasťou programu bola módna prehliadka, na ktorej svoju
umeleckú kolekciu šiat predstavila Ľubomír Csambalová. V závere benefičného
koncertu odovzdala pani starostka Erike šek s vyzbieranou sumou 5371,- eur, 1000
českých korún, 20 libier a 10 zlotych.

Svrčinovské vianočné trhy a Mikuláš
V piatok 07. decembra 2018 sa pred obecným úradom zišli milovníci vianočnej
atmosféry na 7. ročníku vianočných trhov. Návštevníci sa uţ od 13:00 hodiny mohli
pokochať pohľadom na vianočné výrobky rôznych druhov a materiálov. Zakúpiť si
mohli medovníčky, vianočné ozdoby, sviečky či chutné koláče. Chýbať nemohli ani
zabíjačkové dobroty, chlieb s masťou a cibuľou alebo oškvarkovou nátierkou. Pravú
vianočnú náladu umocňovala všadeprítomná vôňa punču a ţivá ľudová hudba.
O 17:00 hodine na pódiu privítala starostka obce Mikuláša, ktorý sa predtým
zúčastnil na svätej omši, a spoločne rozsvietili vianočný stromček. V krátkom
kultúrnom programe vystúpili deti z MŠ Svrčinovec a aj deti, ktoré nabrali odvahu a
nebáli sa Mikuláša ani čertov.

13 Cirkevný život
Krsty: 46 (chlapci: 22, dievčatá: 24)
Sobáše: 14
Pohreby: 42 (muţi: 24, ţeny: 18)
Prvé sväté prijímanie: 13. mája 2018, 31 detí
Birmovanie: 22. septembra 2018, počet birmovancov: 101 (1 dospelý).
Púť
Dňa 09. júna 2018 sa pútnici zo Svrčinovca a filiálky Závršie vybrali na púť do
pútnického miesta v Poľsku – Ludzmierz. V areáli sa nachádza bazilika minor
Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka svätého Jána Pavla II. a Ruţencová záhrada so
sochou svätého Jána Pavla II. v nadţivotnej veľkosti. Po svätej omši a modlitbe
ruţenca sa vydali do Zakopaného, kde navštívili kostol Fatimskej Panny Márie. Na
spiatočnej ceste sa zastavili v Kline na Orave, kde sa spoločne pomodlili modlitbu
kríţovej cesty a vystúpili na kopec k najväčšej soche Jeţiša Krista na Slovensku.
Oslava patrónov farnosti
Vo štvrtok 05.júla 2018 o 10:00 hod., na sviatok svätých Cyrila a Metoda, sa konala
pri našom kostole uţ tradičná krojovaná svätá omša, ktorú celebroval honorárny
dekan Ing. Mgr. Ivan Konečný. Po sv. omši mu starostka obce udelila Čestné
občianstvo Obce Svrčinovec.

Pešia púť
Dňa 18.augusta 2018 opäť zavítali do našej obce peší pútnici, ktorí uţ po trinástykrát
putovali z Trnavy do Czenstochowej.
Dobrá novina
Počas Vianoc navštívili obyvateľov našej obce koledníci Dobrej noviny. Kto chcel
prijať koledníkov, zapísal sa v kostole. Koledovanie bolo spojené s finančnou
zbierkou na pomoc chudobným krajinám v Afrike.

14 Spoločenské organizácie, združenia a kluby
Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Anna Jurištová
Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Anna Jurištová
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR, základná organizácia Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Anna Jurištová
Rok 2018 začali 21. januára 2018 výročnou členskou schôdzou, na ktorej sa
zúčastnilo 53 členov. Medzi sebou privítali aj predsedníčku Okresného výboru
ZPCCH a Jednoty dôchodcov a predsedu Okresného výboru ZŤP. Zhodnotili prácu
základných organizácií za rok 2017 a navrhli plány na rok 2018.
28. mája 2018 OV Jednoty Čadca organizoval športové hry, na ktorých sa zúčastnili
aj traja členovia organizácie. Získali tri diplomy za tretie miesto v behu, hode
"vaľkom" a streľbe zo vzduchovky.
V prvom polroku 12 členov absolvovalo týţdenné rekondičné pobyty v kúpeľoch
Nimnica a Turčianske Teplice, kde vyuţívali procedúry a pobyt na upevnenie svojho
zdravia.
23. októbra 2018 sa uskutočnila slávnostná členská schôdza pri príleţitosti mesiaca
úcty k starším. Schôdza prebiehala v príjemnej atmosfére a poskytla priestor na
plodnú diskusiu.
9. decembra 2018 usporiadal OV ZŤP a ZPCCH v Čadci pre postihnuté deti a deti
členov Mikulášske posedenie. Kaţdé dieťa bolo obdarované balíčkom a zúčastnili sa
aj hodnotného kultúrneho programu. Mikulášskeho posedenia zúčastnilo 14 detí.

Klub dôchodcov Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Mgr. Zlatica Padyšáková
Klub dôchodcov má 25 členiek. Ich hlavnou prioritou je oţivovať ľudové tradície,
ktoré sa pomaly vytrácajú, a odovzdávať ich mladšej generácii. V predchádzajúcich
rokoch vydali dva Pesničkové pamätníčky, v ktorých sú zaznamenané známe i menej
známe kysucké a svrčinovské ľudové piesne. V druhom vydaní sa zamerali na
baladické piesne, v prílohe je moţné nájsť i slovníček írečitých nárečových výrazov.
Naďalej chcú pokračovať v aktívnej činnosti verní tradíciám, preto sa rozhodli
zozbierať tradičné recepty svrčinovských a kysuckých jedál a vydať malú kniţočku.
Počas roka sa uskutočnilo šesť stretnutí. Na jednotlivých stretnutiach nechýbal spev
ľudových piesní či ľahké cvičenia na posilnenie svalstva a chrbtice. Členkám sa
páčila aj zaujímavá prednáška „Ako cvičiť pamäť v staršom veku“, ktorá bola spojená
s riešením rôznych úloh.
Na októbrovom stretnutí pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším klub navštívili deti zo
školského klubu. Predstavili sa krátkym programom s pesničkami a tančekom. Deti
nezabudli ani na darček, kaţdá babička dostala pekné srdiečko. Deťom bol odmenou
nielen potlesk, ale aj pochúťka, ktorú spolu s deťmi pripravila Irena Fričová.
Z pripravovaného Gastronomického pamätníčka vybrala recept na ,,drobné švoľky“.
Je to jedlo, ktoré je uţ dnes málo známe, v minulosti však bolo kaţdodenné.
,,Švoľky“ si deti museli samy pripraviť a potom ochutnať.
Na stretnutí klubu dňa 3. decembra 2018 v predstihu prišiel Mikuláš, ktorý obdaroval
členky klubu malými balíčkami. Zaujímavou časťou stretnutia bola ukáţka viazania
adventných vencov z pouţitého papiera.

Slovenský červený kríţ, miestny spolok Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Varmusová
Rok 2018 bol pre spolok veľmi aktívny najmä rôznymi akciami a aktivitami, čím sa
zapojili aj do diania v obci: zdravotná hliadka na Svrčinovskom kermaši či na súťaţi
Svrčinovský ţelezný hasič a športovo-benefičnej akcii pod názvom Panthers Cup.
Kaufland - SČK - pomáhame potravinami. 18. októbra 2018 sa členky MS SČK
zúčastnili charitatívnej zbierky trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi. Balíčky z
vyzbieraných potravín boli rozdistribuované sociálne slabším občanom a
mnohopočetným rodinám.
Dňa 12. septembra 2018 a 7. novembra 2018 v spolupráci s ÚS SČK v Čadci, MS
SČK a obecným úradom v rámci operačného programu FEAD sa opäť pomáhalo
ľuďom v obci a rozdávali sa potravinové balíčky.

Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Svrčinovec
Štatutárny zástupca: František Krehlík
V piatok 13. apríla 2018 členovia zväzu, František Krehlík a Rudolf Slovák,
uskutočnili v školskej záhradke pre ţiakov ZŠ prednášku o sadení, pestovaní a
ošetrovaní ovocných stromčekov a kríkov, spojenú s praktickou ukáţkou správneho
rezu ovocných drevín, ktoré pred tromi rokmi záhradkári zasadili. Akcia mala dobrú
odozvu u všetkých zúčastnených ţiakov. Na záver záhradkári pre ţiakov pripravili
malé prekvapenie vo forme sladkostí.
Dňa 15. apríla 2018 sa zišli záhradkári svrčinovskej ZO SZZ na svojej výročnej
členskej schôdzi, aby spoločne zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok 2017 a načrtli
plán na ďalšie obdobie. Na zasadnutí sa okrem členov základnej organizácie
zúčastnili aj aktivista Okresného výboru SZZ a starostka obce. V diskusii, ktorá sa
rozvinula po prednese úvodných referátov, riešili budúcoročnú okresnú výstavu
ovocia a zeleniny, ktorá by sa mohla konať vo Svrčinovci, ďalej moţnosť vytvorenia
školského ovocného sadu a ďalšie moţné aktivity organizácie záhradkárov.
V dňoch 22. – 24. septembra 2018 usporiadala ZO SZZ pod patronátom starostky
obce Výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a liečivých rastlín. Výstavu otvorili záhradkári v
sobotu za účasti starostky formálnym prestrihnutím pásky. Na pohostenie pozvaných
hostí záhradkári pripravili guláš. Mäso na guláš sponzorsky venovali členovia
poľovníckeho spolku v rámci spolupráce. Druhý deň výstavy v nedeľu začal svätou
omšou vo farskom kostole, na ktorej pán farár poţehnal dary prírody. Folklórne
zoskupenie KĽUK od Katraka prispelo k atmosfére výstavy pekným vystúpením.
V rámci výstavy starostka obce vyhlásila súťaţ o najchutnejší koláč. Hodnotilo sa 8
vzoriek od ôsmich gazdiniek. Všetky boli výborné a následne ocenené. Výstava sa
ukončila v pondelok napoludnie, aby mali moţnosť si ju pozrieť aj ţiaci základnej
školy a deti materskej školy, pre ktoré bolo prichystané aj sladké pohostenie vo forme
čerstvého jablkového muštu a cukríkov. Výstavu si pozrelo okolo 450 návštevníkov.
Na záver boli vyhodnotené najkrajšie exponáty. Skoro všetci vystavovatelia boli
odmenení vecnými cenami, ktoré venovala starostka obce. Najkrajšie exponáty
zároveň postúpili na okresnú výstavu v Rudine konanej v dňoch 29. a 30. septembra
2018. ZO SZZ sa tam predstavila so šestnástimi exponátmi rôznych druhov jabĺk,
dvoma exponátmi hrušiek a jedenástimi exponátmi zeleniny. Najlepšie umiestnenie –
11. miesto dosiahol pestovateľ Pavol Mackovčák so svojim jablkom BOHÉMIA.

Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Peter Stráňava
Po troch rokoch od vzniku organizácie je jej chod v plnom prúde. V jarných
mesiacoch ponúkali záujemcom liahnutie hydiny, a tieţ zabezpečenie nosníc.
Pribudli noví členovia a záujem prejavili aj mladí chovatelia.

V priestoroch hokejbalového ihriska sa v dňoch 6. a 7. októbra 2018 konal prvý
ročník obecnej Výstavy králikov, holubov a hydiny. Celá akcia prebehla pod záštitou
ZO SZCH Svrčinovec. Záujemcovia mali moţnosť zvieratá nielen vidieť, ale si ich aj
zakúpiť. Svoje najlepšie výstavné kusy nepredvádzali len Svrčinovčania, ale i
chovatelia zo Ţiliny, Mostov u Jablunkova, Jablunkova, Dolnej Lomnej, Brodna,
Oščadnice, Skalitého, Milíkova, či z obce Brezany. Podľa slov predsedu sa prvý
ročník mimoriadne vydaril, čo potvrdili aj členovia SZCH Ţilina.

Dobrovoľný hasičský zbor Svrčinovec
Predseda: Boţena Jargašová
Podpredseda: veliteľ DHZ – Anton Tomaščin
Tajomník: Vladimír Špilák
Počet členov: 47, z toho 5 ţien
Počas roka vykonala jednotka viacero zásahov: výjazdy k poţiarom
veľkoobjemových kontajnerov, trávnatých porastov, k lesnému poţiaru, k dopravnej
nehode, bezpečné odstránenie stromov v tesnej blízkosti komunikácie, popadaných
stromov,
odstránenie
nebezpečného
bodavého
hmyzu
pri
obytných
domoch, strhnutie vetrom odtrhnutého reklamného bannera, ktorý ohrozoval
okoloidúcich ľudí, ukotvenie podfúknutej strechy na budove a iné.
Súťaţe: ţelezný hasič Mosty u Jablunkova, Bánovce nad Bebravou, Jablunkov,
Vysoká nad Kysucou, Bojnice.
Cvičenia: poţiarno-taktické cvičenie v Mostoch u Jablunkova na tému poţiar školy;
cvičenie "Manewry ratownicze 2018" v Istebnej; výcvik pre nositeľov dýchacej
techniky.
Ďalšie aktivity: čistenie miestnych chodníkov a autobusových zastávok; čestná stráţ
pri Boţom hrobe; brigádnická činnosť pri ošetrovaní techniky a výstroja.
Udrţiavanie tradícií je jednou z činností DHZ. Ani tento rok nechýbali pri fašiangoch,
kaţdoročnej oblievačke a šibačke, stavaní a váľaní mája a iných.
Po prvýkrát sa v športovom areáli vo Svrčinovci uskutočnil 07. júla 2018 nultý ročník
súťaţe s názvom Svrčinovský ţelezný hasič. Ide o vytrvalostnú a silovú súťaţ, kde
si kaţdý súťaţiaci siahne na dno svojich síl. Súťaţilo sa v dvoch kategóriách muţov
a ţien, dokopy 32 súťaţiacich z rôznych kútov Slovenska a Českej republiky.
Mládeţ sa uţ tradične zúčastnila ţelezného hasiča v Mostoch u Jablunkova,
poţiarneho útoku v obci Čierne, branného preteku v Zákopčí a po prvýkrát halového
päťboja v Likavke.

Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec
Predseda: Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Výkonný podpredseda, vedúci kancelárie LPS: Ignác Fonš
Odborný lesný hospodár : Ing. Ivan Feik

Na zhromaţdení LPS Svrčinovec konanom 10. februára 2018 bolo prítomných 65%
podielov oprávnených hlasovať. Zhromaţdenie schválilo účtovnú uzávierku roka
2017, východiská hospodárenia na rok 2018 a nové rozhraničenie lesnej a
poľnohospodárskej pôdy, s ktorým súvisí úprava zoznamu parciel patriacich do
spoločenstva. Nakoniec zvolilo orgány spoločenstva na ďalšie štvorročné obdobie.
Podkôrniková kalamita, ktorá v minulom roku nevídanou silou zasiahla severnú
Moravu, Čechy a Slovensko, pokračovala ďalej. Napriek katastrofálnej situácii v
smrekových lesoch v celom regióne sa vo Svrčinovci zatiaľ darilo drţať kalamitu pod
kontrolou. To znamená, ţe sa priebeţne likvidovali malé ohniská nákazy skôr, ako by
sa rozrástli do plošných holín.
Od 1. júla 2018 pôsobí na Svrčinovci novozriadená lesná stráţ: Pavol Sojčák a Peter
Stráňava.
V roku 2018 sa vyťaţilo celkom 8 519 m3 drevnej hmoty, čo je najviac v histórii LPS.
Robila sa len kalamitná ťaţba, z ktorej asi tri štvrtiny tvorila podkôrniková a jednu
štvrtinu vetrová kalamita.

Občianske zdruţenie pre krajšie Kysuce
Predseda: Marcel Hlaváč
Dátum vzniku: 04. apríl 2018
Zakladatelia: Marcel Hlaváč, Ondrej Hlaváč zo Svrčinovca a Ján Benko z Čierneho
Aktivity OZ sa týkali obce Svrčinovec, kde obnovovali a čistili lesné studničky, zbierali
odpad, opravovali turistické značenia a lavičky. V spolupráci so starostkou obce
uskutočnili zatiaľ najväčší projekt - opravu turistického prístrešku Svrčinovec Závršie.
Do budúcnosti plánujú vytvorenie náučných chodníkov, ďalšie obnovy turistických
prístreškov, čistenie prírody, organizovanie dobrovoľníckej činnosti, zvyšovanie
povedomia o triedení odpadov, ochrane ţivotného prostredia a mnohé ďalšie.

15 Telovýchova a šport
Na športové vyţitie obyvateľom v obci slúţi športový areál: trávnaté ihrisko,
hokejbalové ihrisko a umelá tráva.

Dream team/ Tím snov/ - hokejbalový klub Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Mgr. Vladimír Najdek
Dream team sa počas prestávky hlavnej sezóny zapojil do Zimnej ligy Kysuckej
hokejbalovej únie. Hráči si zmerali svoje sily s ďalšími siedmimi muţstvami. Skončili
na 4. mieste.
Na Memoriáli Stanislava Jurgu v silnej konkurencii ôsmich muţstiev ustáli tlak a
kvalitnou hrou si vybojovali skvelé 1. miesto. Po dvoch rokoch tak opäť pozdvihli
hráči nad hlavy pohár z tohto turnaja.
V Kysuckej hokejbalovej lige po štyroch víťazstvách tentoraz našli vo finále
premoţiteľa, a tak sa museli uspokojiť s 2. miestom.
V turnaji O pohár primátora Čadce takisto neobhájili svoje minuloročné prvenstvo a
skončili na peknom 2. mieste.

Turistický oddiel Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Stanislav Mrázik
Turistický oddiel počas celého roka organizoval turistické akcie po Slovensku
i v zahraničí.

Športové akcie

Spoločný športový Deň detí
V piatok 01. júna.2018 sa v areáli TJ Slovan Skalité konal pri príleţitosti Dňa detí
športový deň pre deti z Mikroregiónu Kysucký Triangel. Zúčastnili sa: ZŠ Svrčinovec,
ZŠ Čierne – Ústredie, ZŠ Čierne – Vyšný Koniec, ZŠ sv. Andreja Svorada a
Benedikta Skalité, ZŠ Skalité – Kudlov. Počas tejto akcie ţiaci súťaţili v rôznych
športových disciplínach s cieľom získať čo najviac bodov pre svoju školu. Deti preţili
príjemný spoločný deň plný športového zápolenia, z ktorého si odniesli nielen plno
krásnych záţitkov a nové priateľstvá, ale aj pekné ceny. Súťaţiacich povzbudzovali
nielen spoluţiaci, ale aj riaditelia jednotlivých škôl a starostovia obcí.

Futbalový turnaj o pohár starostky Obce Svrčinovec 2018
Osadový turnaj sa uskutočnil 30. júna 2018 v priestoroch športového areálu vo
Svrčinovci. Na turnaji sa zúčastnilo päť futbalových druţstiev. Turnaj otvorila svojim
príhovorom starostka obce. Muţstvá hrali po vylosovaní systémom „kaţdý s kaţdým“
na dvoch ihriskách. V konečnom poradí sa umiestnili takto:
1. Hlaváč

body: 10

2. Najdbal

body: 8

3. Stodola

body: 7

4. Vajdík

body: 3

5. Náhodný faktor

body: 0

Víťazi boli odmenení peknými cenami, ktoré osobne odovzdala starostka obce.

Panthers Cup 2018
Dňa 11.augusta 2018 sa konal uţ 15. ročník tohto športovo-benefičného podujatia
za podpory starostky obce, ktorá poskytla priestory športového areálu vo Svrčinovci.
Organizátori akcie, Norbert Chovanec a Ján Ligač, tento rok prišli s novinkou.
Bojovalo sa nie o dva, ale o štyri poháre. K uţ tradičnému hokejbalu a futbalu pridali
aj stolný tenis a stolný futbal ( kalčeto).
Prioritou sobotňajšieho podujatia však nebol len šport, ale najmä pomoc ľuďom.
Výťaţok od sponzorov, zo štartovného, tomboly či zisku z občerstvenia putoval tým,
ktorí to veľmi potrebujú. Tento rok bola zbierka venovaná Patrikovi a Michaele, ktorí
bojujú s detskou mozgovou obrnou. Pre jednu rodinu s dvoma hendikepovanými
mladými ľuďmi sa takto podarilo vyzbierať 2500 eur.
Panthers Cup 2018 vyvrcholil ţrebovaním tomboly, v ktorej bolo celkovo 25 cien. Na
záver nechýbala ľudová zábava s hudobnou skupinou Splyt Band.
Tenisový turnaj
V sobotu 15. septembra 2018 sa v tenisovom areáli Skalité-Trojmedzie uskutočnil
druhý ročník tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár Kysuckého Trianglu. V
troch vekových kategóriách bojovalo deväť druţstiev zo Skalitého, Čierneho a
Svrčinovca o postup do finálových zápasov. Víťazom druhého ročníka o putovný
pohár Kysuckého Trianglu sa stalo opäť druţstvo Skalitého. Druţstvá boli na záver
turnaja odmenené starostami obcí peknými cenami.

Nohejbalové turnaje
V sobotu 14. júla 2018 sa nohejbaloví amatéri z obce zúčastnili v rámci osláv
zvrchovanosti SR 2018 v Starej Bystrici nohejbalového turnaja „O pohár obce Stará
Bystrica“.
V sobotu 06. októbra 2018 sa v športovom areáli vo Svrčinovci uskutočnil 1. ročník
nohejbalového turnaja. Víťazom sa stalo druţstvo z Čierneho.
V piatok 28. decembra 2018 sa konal v Základnej škole Svrčinovec nohejbalový
turnaj organizovaný pod záštitou obcí Skalité, Čierne, Svrčinovec z Mikroregiónu
Kysucký Triangel.

16 Počasie a príroda
V roku 2018 padlo viacero rekordov, ktoré sa týkali relatívne teplých období.
Nový rok začal sychravým, no nie veľmi chladným počasím. Dokonca nastalo mierne
oteplenie. Zima udrela aţ na prelome februára a marca. V posledný februárový deň
sa mráz vyšplhal aţ na -18 stupňov. V prvý jarný deň, 20. marca, bolo chladno,
poletoval sneh a spustil sa silný vietor. Potom sa však začalo rýchlo
otepľovať. Typicky jarné počasie trvalo len zhruba 2 týţdne a uţ v prvej polovici
apríla nečakane prekvapil príchod leta. Na konci apríla teplota dosahovala aţ 26°C.
Apríl bol rekordne teplý. Po januári uţ druhým mimoriadne teplým mesiacom v tomto
roku. Začali sa objavovať prvé problémy so suchom. Otepľovanie totiţ pokračovalo a
koncom mája nastali horúčavy v podobe 28°C, v polovici júna teploty dosahovali
30°C s občasnými prehánkami a búrkami. Bol vyhlásený čas zvýšeného
nebezpečenstva vzniku poţiaru. Nastalo mimoriadne teplé a veľmi dlhé leto.
Začiatkom augusta boli aj premenlivé prehánky a búrky z tepla, no neskôr uţ bolo
výrazne sucho. Intenzívne zráţky sa vyskytli na začiatku septembra, ktorý bol plný
slnečných dní do 26°C. Veľmi teplý bol aj záver októbra a začiatok novembra.
Výraznejšie ochladenie prišlo aţ na prelome novembra a decembra, keď ranné
teploty dosahovali do -12°C. Dňa 7.12.2018 bola vydaná výstraha 1.stupňa pred
poľadovicou. Na Vianoce bola zasa vydaná výstraha 1. stupňa pred snehovými
závejmi a poľadovicou. Záver roka 2018 sa vyznačoval teplým počasím. Rozpršalo
sa, oteplilo a sneh postupne mizol. Teplota cez deň sa pohybovala od 0°C do 5°C a v
noci od 0°C do -5°C.

17 Mimoriadne udalosti
Tento rok v apríli prebehol súd s 30-ročným Petrom Cyprichom zo Svrčinovca a 27ročným Štefanom Baláţom z Čierneho, ktorí boli obvinení z obzvlášť závaţného
zločinu vraţdy spáchaného formou spolupáchateľstva. Obvinení muţi fyzicky napadli
56-ročného Jána Špačka zo Svrčinovca.
Vraţda sa stala 24. októbra 2017 podvečer vo Svrčinovci v starom rodinnom dome,
ktorý Ján zdedil po starých rodičoch a býval v ňom sám. Štefan a Peter boli riadne
podguráţení alkoholom a na päťdesiatnika, ktorého v dedine poznali ako
neškodného samotára, si vzali vidly a nôţ. Besnenie sa podľa súdu začalo v kuchyni,
keď Štefan napadol Jána najskôr päsťami do hlavy, hrude a brucha a potom ho po
hlave celou silou udrel poriskom od vidiel. Následne si Štefan zobral do rúk nôţ
a bodol ho jedenkrát do stehna a jedenásťkrát do trupu a ramena, potom nôţ podal
Petrovi, ktorý Jána deväťkrát bodol a porezal do oblasti krku. Podľa informácií, ktoré
zazneli na súde, Jánovi spolu zasadili 21 rán noţom, ktoré nemal šancu preţiť.
Následne mu zobrali 20 eur z bundy a nôţ hodili do potoka pod domom. Ján zomrel
na následky vykrvácania a šoku. Štefan a Peter na súde prijali dohodu o vine a treste
a bol im uloţený trest odňatia slobody vo výmere 17 rokov s druhým stupňom
stráţenia.

Koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2018 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 04.09.2019 Uznesením č. 86/2019. Zápis vykonala kronikárka obce Mgr.Renáta
Mikulová.

