KRONIKA
Obce Svrčinovec

2019

1 Úvod

Rok protestov. Aj tak mnohí definujú uplynulých 12 mesiacov. Protesty vo svete,
protesty na Slovensku a protesty aj v našej obci formou dvoch petícií. Obidve súviseli
s dopravou. Najväčším problémom naďalej ostáva kritická dopravná situácia a častá
neprejazdnosť obce.

2 Obecná samospráva a rozpočet obce

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2019 schádzalo pravidelne podľa schváleného
plánu zasadania. Celkovo sa OZ v roku 2019 zišlo 8-krát. Na svojich zasadnutiach
riešilo aktuálne problémy obce, budovanie obce a problémy občanov. Vedenie obce
a obecné zastupiteľstvo pracovalo v rovnakom zloţení od decembra 2018 do
novembra 2019. Na vlastnú ţiadosť odstúpila Bc. Katarína Dejová, mandát jej
zanikol k 20.11.2019, nahradil ju Anton Tomaščin.
28. februára poslanci vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej
činnosti za rok 2018, správu o činnosti DHZ za rok 2018, správu ústrednej
inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie k 31.12.2018 a vypracovaný nový
Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu z dôvodu zrušenia nestránkového
dňa na OÚ. Schválili ústrednú inventarizačnú komisiu, likvidačnú komisiu, komisiu na
ochranu verejného záujmu, komisiu na vyhodnotenie pripomienok k VZN a plány
prác jednotlivých komisií pri OZ na rok 2019. Zvolili ďalších členov do komisií pri OZ
z radu občanov. Schválili tieţ členov do Rady školy pri ZŠ a Rady školy pri MŠ za
zriaďovateľa a prerozdelenie finančných prostriedkov vo verejnom záujme z rozpočtu
obce na rok 2019.
24. apríla poslanci vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej
činnosti od poslednej podanej správy a odborné stanovisko k záverečnému účtu
obce za rok 2018, ďalej vzali na vedomie návrh plánu investičných akcií obce na
volebné obdobie 2019 – 2022 a správu komisie na ochranu verejného záujmu k
majetkovému priznaniu starostky obce. Schválili záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2018 bez výhrad a pouţitie prebytku rozpočtového
hospodárenia obce vo výške € 355 805,70 na kapitálové výdavky a splácanie úverov
v roku 2019. Schválili aj výsledky hospodárenia OPS, MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ za rok 2018
a predloţený návrh úpravy rozpočtu obce, MŠ, ŠKD a ŠJ v roku 2019.

14. júna na mimoriadnom zasadnutí poslanci schválili spolufinancovanie projektu s
názvom „Zvýšenie dopravnej bezpečnosti v obci Svrčinovec“ vo výške najmenej 5% z
celkových výdavkov projektu z rozpočtu Obce Svrčinovec v sume € 2 500,-- a
spolufinancovanie projektu s názvom „Modernizácia hasičskej zbrojnice v obci
Svrčinovec“ vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov projektu z rozpočtu Obce
Svrčinovec v sume € 694,20,-26. júna poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o výsledku výberového
konania na funkciu riaditeľky MŠ Svrčinovec, správu HKO o kontrolnej činnosti od
poslednej podanej správy, informatívnu správu o investičných akciách obce za I.
polrok 2019 a informatívnu správu o príprave letnej akcie „Svrčinovský kermaš 2019“.
Schválili Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva vo
Svrčinovci /týmto dodatkom bola schválená moţnosť hlasovania poslancov „per
rollam“, t.j. e-mailovou korešpondenciou v zmysle zákona/, ďalej schválili
pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu a organizáciu ZŠ Svrčinovec na školský rok 2019/2020 a
Prevádzkový poriadok detského ihriska pri MŠ Svrčinovec.
07. augusta vzali poslanci na vedomie informatívnu správu k došlej „Petícii za
bezodkladné prijatie zodpovednosti za bezpečnosť občanov – chodcov na ceste I/11
v obci Svrčinovec“ a tieţ informatívnu predkladaciu správu NDS, a.s. k výstavbe
projektu D3 Zelený most Svrčinovec. Zároveň poverili starostku obce k vyriešeniu
presídlenia rómskej komunity v súčinnosti s NDS, a.s., Úradom vlády SR a
Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Schválili úpravu rozpočtu obce v roku 2019, a
to presunúť z poloţky „rekonštrukcia TJ“ sumu € 25 000,-- na rekonštrukciu školskej
jedálne. Taktieţ schválili navýšenie príspevkov na mzdy a odvody za I. polrok 2019
pre ŠJ a ŠKD a navýšenie príspevku ŠJ na vybavenie jedálne (stoly, stoličky) vo
výške € 1 100,--.
25. septembra poslanci OZ vzali na vedomie výsledky volieb riaditeľa Obecného
podniku Svrčinovec, príspevkovej organizácie s podnikaním. Neschválili predloţené
návrhy Dodatkov k dokumentom, potrebných k začiatku nového školského roka
2019/2020 v ZŠ - Svrčinovec na základe predloţenej finančnej analýzy.
31. októbra prebehlo hlasovanie „per rollam“, kde poslanci schválili Dodatok č. 2 k
Organizačnému poriadku ZŠ Svrčinovec s účinnosťou od 01.10.2019 pre školský rok
2019/2020 a vzali na vedomie vyjadrenie RŠ pri ZŠ k tomuto Dodatku (schválením
tohto Dodatku boli zrušené dve pozície zástupcu riaditeľa školy pre prvý a druhý
stupeň a zároveň bola vytvorená len jedna pozícia zástupcu riaditeľa školy).
29. novembra poslanci vzali na vedomie došlú „Petíciu proti presťahovaniu
rómskych spoluobčanov zo súčasného bydliska Svrčinovec 445 – Zátky do budovy
MV SR“. Schválili správy o výchovno-vyučovacom procese v ZŠ a MŠ za školský rok
2018/2019 a vzali na vedomie vyjadrenia RŠ pri ZŠ a MŠ. Ďalej schválili plán zimnej
údrţby miestnych komunikácií v Obci Svrčinovec na zimné obdobie 2019/2020.
Schválili tieţ udelenie Ceny obce za rok 2019 p. Terézii Strýčkovej a p. Ivane

Palkovičovej, obe bytom Svrčinovec 842, za pomoc pri záchrane ţivota na
záchrannej akcii na Závrší v júni 2019.
11. decembra vzali poslanci na vedomie odborné stanovisko HKO k viacročnému
návrhu rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
Schválili rozpočet obce, ako aj rozpočty OPS, ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ na rok 2020 tieţ aj
príspevky pre ŠKD, ŠJ, MŠ a OPS na rok 2020. Taktieţ schválili harmonogram
zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2020.

Verejné zhromaţdenie
Kaţdoročné stretnutie občanov Svrčinovca so samosprávou sa konalo v piatok
5.apríla 2019 o 16.30 hod v sále kultúrneho domu. Hlavnou témou bola stále
zhoršujúca sa doprava v obci. Pani starostka vysvetlila kroky, ktoré podnikla k
zlepšeniu dopravnej situácie v obci a vyjadrila sa aj k poţiadavkám pripravovanej
petície o ochrane chodcov. Nasledovala diskusia, v ktorej občania vyjadrovali svoje
názory na ţivot v obci a návrhy na riešenie dopravnej situácie. Do diskusie sa zapojili
aj poslanci OZ, vysvetlili občanom, ţe robia všetko pre zlepšenie kvality ţivota v obci
a vyzvali ich k tolerancii a trpezlivosti.

Budova obecného úradu
Rekonštrukcia budovy obecného úradu pokračovala aj v tomto roku od februára. V
prvom rade sa úspešne zrealizovali stavebné úpravy sobášnej sály v budove
Obecného úradu Svrčinovec. Predmetnými stavebnými úpravami došlo ku
kompletnému zatepleniu vrchného stropu predmetnej budovy, kompletnému
prestierkovaniu zvislých a vodorovných konštrukcií predmetnej miestnosti, novej
maľovke, výmene elektrických rozvodov a vyhrievacích telies. V konečnej fáze bola
zrealizovaná pokládka novej keramickej dlaţby a boli osadené nové sklenené
otvorové výplne dverí.
V jarných mesiacoch prebehla tieţ kompletizácia vonkajších stavebných úprav
administratívnej budovy Obecného úradu Svrčinovec, ktoré začali v septembri 2018,
ale z dôvodu dlhodobo zlých poveternostných podmienok boli v mesiaci december
2018 pozastavené. Za ten čas bola zrealizovaná oprava obvodového plášťa stavby
kontaktným zatepľovacím systémom a výmena strešnej krytiny, ktorá bola v
dezolátnom stave a bola príčinou zatekania a podmáčania horného stropu budovy.
V tomto roku išlo o inštaláciu a napojenie odkvapového systému, ktorým budú
daţďové vody bezpečne odvádzané a dôjde tak k minimalizácii vzniku nebezpečných
situácií, spôsobených vznikom poľadovice a námrazy v blízkosti budovy. Taktieţ boli
dodatočne vybudované chodníky okolo predmetnej budovy, ktoré dodávajú
stavebným úpravám estetický a jednoliaty ráz.

Zmena v pracovnej dobe a úradných hodinách na OÚ
Od 1. januára 2019 došlo k zmene z dôvodu zrušenia nestránkového dňa.
Pondelok:

7:00 – 15:00 hod.

Utorok:

7:00 – 15:00 hod.

Streda:

7:00 – 17:00 hod.

Štvrtok:

7:00 – 15:00 hod.

Piatok:

7:00 – 13:00 hod.

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. Občania mali moţnosť pozrieť si noviny aj v elektronickej
podobe na stránke obce.

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
Z dôvodu nedostupnosti obecného rozhlasu vo všetkých osadách boli i v tomto roku
obyvateľom obce hromadne odosielané sms správy na ich mobilné telefóny, aby sa
tak zlepšila informovanosť o dianí v obci.

Obecný kalendár na rok 2019
Prvý stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboţenských a športových akcií
obce v roku 2019 zahŕňal celú škálu podujatí usporiadaných na území obce.
Kalendár obsahoval aj dôleţité termíny, ako napr. zvozy separovaného odpadu,
TKO, zbery veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu, papiera a pod.

Hospodárenie obce
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom a bol zmenený 6-krát.
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho:
Beţné príjmy OÚ
Kapitálové príjmy OÚ
Finančné príjmy OÚ
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

2 504 777

Schválený
rozpočet po
poslednej
zmene
2 716 018,47

Skutočné plnenie

1 791 409
101 150
536 818
75 400

2 066 020,61
34
575 340,86
74 623

2 111 459,23 €
33,41 €
145 587,26 €
78 846,97 €

Výdavky celkom
z toho:
Beţné výdavky OÚ
Kapitálové výdavky OÚ
Finančné výdavky OÚ
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

2 501 777

2 716 018,47

1 989 653,88 €

1 135 698
429 200
79 768
860 111

1 079 593,07
534 901
70 578
1 030 946,40

794 186,66 €
103 632,32 €
70 473,93 €
1 021 360,97 €

Hospodársky výsledok
obce k 31.12.2019

0

0

346 272,99 €

2 335 926,87 €

3 Štátna správa
Prezidentské voľby 2019

1.kolo prezidentských volieb sa na Slovensku uskutočnilo 16. marca 2019.
Občania Svrčinovca volili v troch volebných okrskoch.
Výsledky volieb pre Svrčinovec
Počet zapísaných voličov

2 758

Počet vydaných obálok

1 204

Počet odovzdaných obálok

1 204

Počet platných hlasov

1 190

Volebná účasť

43,65 %

Kandidát

Počet hlasov

1.Marian Kotleba

302

2.Maroš Šefčovič

266

3.Zuzana Čaputová

238

4.Štefan Harabin

209

5.František Mikloško

66

6.Eduard Chmelár

32

7.Milan Krajniak

27

8.Martin Daňo

21

9.Béla Bugár

19

10.Robert Mistrík

3

Róbert Švec

3

12.Ivan Zuzula

2

13.Bohumila Tauchmannová

1

Juraj Zábojník

1

15.József Menyhárt

0

2.kolo prezidentských volieb sa na Slovensku uskutočnilo 30. marca 2019.
Občania Svrčinovca volili v troch volebných okrskoch.
Výsledky volieb pre Svrčinovec
Počet zapísaných voličov

2 758

Počet vydaných obálok

1 009

Počet odovzdaných obálok

1 009

Počet platných hlasov

991

Volebná účasť

36,16 %

Kandidát

Počet hlasov

Percentuálne rozdelenie

1.Maroš Šefčovič

670

67,60 %

2.Zuzana Čaputová

321

32,39 %

Voľby do Európskeho parlamentu 2019
Euro voľby sa na Slovensku uskutočnili 25. mája 2019.
Občania Svrčinovca volili v troch volebných okrskoch.
Výsledky volieb pre Svrčinovec
Počet zapísaných voličov

2 736

Počet vydaných obálok

473

Počet odovzdaných obálok

473

Počet platných hlasov

466

Volebná účasť

17,03 %

Strana

Počet hlasov

1.KDŢP

142

2.ĽS Naše Slovensko

90

3.SMER-SD

76

4.Koalícia PS a SPOLU

35

5.KDH

26

6.SNS

21

7.SaS

18

8.SME RODINA - Boris Kollár

16

9.Kresťanská únia

15

10.OĽaNO

14

11.KAH

4

12.STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

2

Slovenská ľudová strana (SĽS)

2

14.SP

1

DOPRAVA

1

SZS

1

Koalícia KSS, VZDOR

1

NÁRODNÁ KOALÍCIA

1

4 Miestna územná samospráva
Obecný podnik Svrčinovec
Príspevková organizácia zriadená obcou.
Riaditeľ: Pavol Krkoška, ekonómka: Bc. Iveta Cyprichová
Činnosť v oblasti ţivotného prostredia
-

-

celoročne prebiehal vývoz TKO kaţdé dva týţdne
raz za dva mesiace sa uskutočnil separovaný zber plastov, skla, VKM
a kovových obalov
na jar a na jeseň boli vyhlásené tieto zbery: zber veľkoobjemového odpadu
(nábytky, sedacie súpravy...), zber drobného stavebného odpadu, zber
elektroodpadu (staré televízory, počítače, práčky, chladničky...) a zber
papiera
v spolupráci s ECO CHARITOU bol v novembri zorganizovaný týţdenný
zber pouţitého šatstva

Vytriedený komunálny odpad v obci za rok 2019
Názov odpadu
Plasty
Sklo
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky
Papier a lepenka
Obaly z kovu
Jedlé oleje a tuky
Šatstvo

Množstvo v kg
28520
40040
2460
6602
2330
105
2600

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
V utorok 21.mája 2019 našu obec navštívil kňaz Mariána Kuffa zo Ţakoviec, ktorý sa
venuje uţ zopár desiatok rokov nielen bezdomovcom, ale aj Rómom, týraným
matkám s deťmi, či ţenám, ktoré sa dostali na šikmú plochu. Zavítal k nám na
pozvanie starostky obce. Otec Marián odslúţil v našom farskom kostole svätú omšu,
na ktorej sa zúčastnilo mnoho veriacich z našej farnosti, ale aj z okolitých obcí. Po
nej nasledovala prednáška na tému RODINA. Jeho myšlienky a názory sa prítomným
vryli hlboko do pamäti. Na záver veriaci poďakovali otcovi Mariánovi za jeho
prítomnosť a mnoţstvo krásnych myšlienok.

7 Priemysel, poľnohospodárstvo, obchod, služby
V roku 2019 boli v našej obci v prevádzke predajne, podniky a sluţby rovnako ako v
predošlom roku.

8 Obyvateľstvo

Demografické údaje o obyvateľoch Obce Svrčinovec za rok 2019
Počet narodených

38

Počet zomrelých

42

Počet prisťahovaných

47

Počet odsťahovaných

59

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2019

3385

Úbytok obyvateľov za rok 2019

17

Najstaršia občianka: Štefánia Gschillová (103 rokov)

Zakladanie rodiny
Počet sobášov: 23 (z toho 19 cirkevných a 4 civilné)

Pracovné príleţitosti
Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v roku 2019 sa v priemere dostala
na 5%. Išlo o historicky najniţšiu priemernú mieru na Slovensku . V Ţilinskom kraji to
bolo v decembri 3,96% a v rámci okresu Čadca 4,00%.
Obyvatelia našej obce nemajú väčšie problémy so zamestnanosťou v bliţšom alebo
vzdialenejšom okolí.

8 Doprava a spoje
Dopravná situácia v obci je kritická. Za 24 hodín prejde cez Svrčinovec pribliţne 20tisíc vozidiel, doprava je preťaţená, obyvateľom táto situácia uţ celé roky strpčuje
ţivot. Nezodpovední sú aj vodiči, ktorí prechádzajú obcou vysokou rýchlosťou,
nedodrţiavajú predpisy a nedbajú na bezpečnosť. Nezastavia ich ani závory či
prichádzajúci vlak. Najhoršia situácia je z nedele na pondelok, keď sa kamióny
snaţia dobehnúť stratený čas. Po uplynutí povinnej odstávky sa ich rúti za sebou aj
niekoľko desiatok. Ľudia sa sťaţujú, ţe sa im v noci a nadránom doslova trasú domy,
nehovoriac o hluku, znečistení ovzdušia a odpadkoch. Komunikácia I/11 nebola
nikdy na takúto dopravnú záťaţ pripravená. Parametre zďaleka nespĺňajú normy pre
cestu 1. triedy.
Tento rok sa táto neúnosná situácia, bohuţiaľ, nezaobišla bez smrteľného zranenia.
Tragická nehoda sa stala 21. marca podvečer v časti U Mišov. 75-ročný dôchodca
po dedine hľadal svojho psíka, ktorý sa mu stratil. Osudným sa mu stal moment, keď
chcel prejsť cez cestu. Snaţil sa vyuţiť medzeru medzi autami, ktoré stáli pri vjazde
do Čadce. Lenţe práve keď vstúpil na vozovku, dlhá kolóna sa pohla. Vtedy ho

zachytil český kamión a vliekol ho niekoľko desiatok metrov. Utrpel ťaţké devastačné
zranenia, ktoré nemal šancu preţiť, bol na mieste mŕtvy. Pri tragickej havárii mladý
český vodič najprv nevedel, ţe zrazil chodca. Pocítil, ţe niečo prešiel, ale myslel si,
ţe mu pod kolesá vbehlo zviera. Keď po stovkách metrov od nárazu zastavil a zistil,
ţe pod kamiónom zomrel človek, skolaboval.
Petícia
Ľudia sa obávali o bezpečnosť. Členovia novovzniknutej občianskej iniciatívy
Priatelia Svrčinovca zbierali od obyvateľov Svrčinovca podpisy pod petíciu „Za
bezodkladné prijatie zodpovednosti za bezpečnosť občanov – chodcov na ceste
1/11, ktorá prechádza cez obec Svrčinovec a zabezpečenie základných prvkov
ochrany chodcov“. Išlo v nej aj o odklonenie kamiónovej dopravy, alebo jej časové
obmedzenie v ranných hodinách, v čase od 6. do 8. hodiny, potom od 12. do 16.
hodiny, aby sa dostali deti bezpečne do a zo škôl. Ţiadali o zvýšený policajný dozor
na hlavnej ceste I/11 v rámci celej obce, osvetlenie priechodov pre chodcov a
zníţenie rýchlosti.
Petíciou sa zaoberali aj poslanci na obecnom zastupiteľstve. Starostka obce
vysvetlila petičnému výboru čo sa pre bezpečnosť chodcov urobilo. Išlo o 700 metrov
chodníkov za 175 000 eur na ceste 1/11 a asi 30 metrov na ceste 1/12. Podarilo sa
ich vybudovať nie za obecné prostriedky, ale od NDS vďaka apelu na bezpečnosť
chodcov. Väčšina bodov, ktoré sú obsiahnuté v petícii, však nie sú v kompetencii
obce. Týkajú sa jej len nedobudované časti chodníka v časti spod cintorína po
autobusovú zástavku za Jamku. Problém je v nevysporiadaných pozemkoch a tieţ v
umiestnení. Obec musí vysporiadať pozemky, pripraviť projekt k stavebnému
povoleniu a vyčleniť financie z rozpočtu na výkup aj realizáciu.
Semafor
Obec spolupracuje s políciou na okresnej, krajskej ale aj na úrovni Prezídia
policajného zboru v Bratislave. Po dohode v časti Svrčinovec - Zátky Národná
diaľničná spoločnosť osadila semafor pred hraničným priechodom ČR/SR. Jeho
výhodou by malo byť spustenie na pokyn polície v prípade pretrvávajúcich kolón. Ide
o sekundárne opatrenie, ktoré by malo zlepšiť plynulosť a bezpečnosť premávky a
umoţní predchádzať kolónam v obci, pretoţe zastaví kamióny uţ pred vstupom do
Svrčinovca. Semafor bol spustený 17. decembra. Regulovanie dopravy sa v tomto
roku zatiaľ nekonalo, na semafore svietila len zelená.
Navýšenie vlakových spojov na trati Čadca - Skalité - Serafínov
Kaţdodenné kolóny a meškania autobusových spojov sú realitou uţ niekoľko rokov
a stále sa zhoršujú. Obyvatelia našej obce, ale aj susedných obcí Čierne a Skalité
však uţ strácajú trpezlivosť. Ľudia, ktorí potrebujú v doobedňajších hodinách
navštíviť napríklad lekára, alebo niečo vybaviť v meste, sú odkázaní výlučne na

autobus alebo na osobné auto pri kaţdodenných dopravných zápchach. Napriek
tomu, ţe v obciach je ţelezničné spojenie, vlaky chodia len sporadicky. Ranné spoje
pre pracujúcich a ţiakov sú pokryté, no počas doobedňajších hodín nejde ani jeden.
Posledný ranný vlak zo Skalitého vyráţa o 6:42 a ďalší aţ o 13:06 hod. Obyvateľom
obcí by výrazne pomohlo rozšírenie vlakového spojenia najmä v doobedňajších
hodinách. Pani starostka kaţdoročne ţiada o posilnenie ţelezničnej dopravy. Aj tento
rok sa spolu so starostami obcí Mikroregiónu Kysucký triangel stretli na pracovných
rokovaniach so zástupcami Ţelezníc SR s cieľom dosiahnuť navýšenie vlakových
spojov na trati Skalité – Čadca. Opäť neúspešne. Dôvodom bol najmä rozsah
prímestskej
autobusovej
dopravy
na
tomto
traťovom
úseku.

Spoje
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 rámci programu „Podpora rozvoja športu“ bola obci poskytnutá dotácia z úradu
vlády na projekt „Rekonštrukcia detského ihriska“, v rámci ktorého bolo
zrekonštruované detské ihrisko v areáli Materskej školy Svrčinovec. Boli osadené
nové hracie certifikované prvky, ktoré spĺňajú poţadované normy. Zrekonštruovaním
detského ihriska bol naplnený cieľ projektu, ktorým bolo vybudovať bezpečné ihrisko
a tým zlepšiť moţnosti trávenia voľného času pre deti.
V mesiaci máj obec začala s rekonštrukciou pôvodného oplotenia pri budove ZŠ
Svrčinovec. Konkrétne došlo k demolácii pôvodného betónového oplotenia, z ktorého
bol zachovaný len betónový základový pás. Do existujúceho a úpravami spevneného
základového pásu boli ukotvené nosné ţelezné stĺpiky, na ktoré boli následne
ukotvené pletivové panelové dielce. Súčasťou nového oplotenia je taktieţ nová
elektrická prípojka slúţiaca k sfunkčneniu novej posuvnej elektrickej brány.
Asi najrozsiahlejšie a finančne najnáročnejšie stavebné práce prebehli v častiach
obce Pod Hájkou, Pod Grapami, U Bubna, U Blaţkov, Závršie a Potok, v ktorých
došlo k zabezpečeniu opráv povrchov na pozemných komunikáciách. Boli
realizované odstránením pôvodných poškodených konštrukčných vrstiev a následnou
pokládkou nových ţivičných zmesí.

V letných mesiacoch, počas obdobia letných prázdnin, boli zrealizované „Stavebné
úpravy Jedálne ZŠ Svrčinovec“, ktorými sa zabezpečilo predovšetkým kapacitné
rozšírenie existujúcej výdajnej časti jedálne. Bolo uskutočnené kompletné
prestierkovanie zvislých a stropných častí priestorov, nová maľovka, pokládka novej
keramickej dlaţby, dekoratívna úprava sokla marmolitovou omietkou a výmena
dverových otvorov. V neposlednom rade bolo zakúpené nové vybavenie do
administratívnej časti školskej jedálne.

Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Národná diaľničná spoločnosť oznámila zmenu termínu ukončenia stavby.
Odôvodňuje to tým, ţe na výstavbu diaľnice bol zdĺhavý priebeh súťaţe, odovzdanie
staveniska a oznámenie dátumu začatia prác sa posunuli, a preto nie je moţné
stavbu ukončiť a uviesť do uţívania do decembra 2020. Ţiadala preto zmenu, a to
ukončenie stavby do marca 2021. Inak výstavba napreduje podľa harmonogramu.
Stavba D3 Zelený most Svrčinovec
Diaľnice a vysokorýchlostné cesty predstavujú pre väčšinu ţivočíchov
neprekonateľnú bariéru. Potreba vybudovania ekoduktu vznikla aj pri našej obci na
uţ vybudovanom úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité. Táto stavba totiţ zasahuje
do terestrického biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver lokalizovaného medzi
obcou Svrčinovec a štátnou hranicou SR/ČR. Plánovaná hodnota zákazky
predstavuje sumu 16 018 163 €.
Na trase nového „ekomosta“ však stojí osada, v ktorej ţijú desiatky Rómov. A tak
nastal problém. Národná diaľničná spoločnosť chce asanovať nehnuteľnosť
a nelegálne stavby a presídliť ich obyvateľov. Na popisnom čísle domu 445, ktorý je
na liste vlastníctva, ale bez vysporiadaného pozemku, má trvalý pobyt 37 ľudí a je
zaťaţený exekúciami. Jeho hodnota je malá, exekúcie vysoké. Najväčším
problémom teda je premiestenie obyvateľov osady tak, aby neskončili na ulici bez
strechy nad hlavou. Obec ale nemá priestory a vhodnú lokalitu, kde by ich mohla
presťahovať. Uţ 28.novembra 2018 sa obec v súlade so zákonom vyjadrila k
projektovej dokumentácii, pričom vydala nesúhlasné stanovisko na výstavbu
ekoduktu. Poukázala na potrebu riešiť náhradné bývanie obyvateľov dotknutých
plánovanou asanáciou aj s prihliadnutím na právnu problematiku majetkových práv
viaţucich sa k parcele a stavbám, nedostatok rozpočtových zdrojov obce pre
vybudovanie náhradného bývania a absenciu vhodného pozemku. Situáciu niekoľko
mesiacov riešila obec aj so splnomocnencom vlády pre rómske komunity, ktorý našu
obec v jarných mesiacoch aj osobne navštívil.

Situácia medzi spoluobčanmi v obci sa zhoršila. Pokojné spolunaţívanie sa zmenilo
na nevraţivosť po tom, ako by jedným z neoficiálnych riešení mohlo byť
presťahovanie rómskej komunity do budovy bývalej cudzineckej polície U Mišov.
Obci bola v polovičke októbra doručená Petícia občanov prevaţne z časti U Mišov v
ktorej ţiadajú obec, Ministerstvo vnútra a NDS, aby zabránili presťahovaniu
rómskych spoluobyvateľov zo súčasného bydliska v Zátkach do budovy ministerstva
vnútra v časti U Mišov. Petíciu podpísalo vyše tristo občanov. Obec sa veľmi pozorne
zaoberala obsahom petície. Najvhodnejšie riešenie hľadá spolu s Národnou
diaľničnou spoločnosťou, ktorá komunikuje na úrovni vlády, ministerstva dopravy a
úradu splnomocnenca. Pre obyvateľov obce by bolo najschodnejším a najmenej
bolestným riešením, keby sa dal ekodukt trasovať tak, aby nemuselo dôjsť k asanácii
domu a nelegálnych príbytkov. Táto alternatíva zatiaľ nie je definitívne zamietnutá.

10 Zdravotníctvo a sociálna práca
Zdravotnícka starostlivosť v obci
Situácia ohľadom zdravotnej starostlivosti v našej obci sa tento rok ešte viac
skomplikovala odchodom do dôchodku MUDr. Pribylincovej, lekárky pre deti a dorast.
Takţe uţ i deti musia za ošetrením cestovať do Čadce alebo susedných obcí.
Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Margaréta Drexlerová, Všeobecná ambulancia
pre dospelých, Čadca
Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Anna Hurinová, Všeobecná ambulancia pre
dospelých, Čadca
Praktický lekár pre deti a dorast: MUDr. Katarína Kalinová, Všeobecná ambulancia
pre deti a dorast, Čadca. Obvod Svrčinovec prebrala od 1.februára 2019
Zubná lekárka: MDDr. Monika Schmidt, Ambulancia zubného lekárstva, Svrčinovec
ADOS (agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti), Svrčinovec, Mgr. Zdenka
Liščáková
Lekáreň Svrčinovec - PharmDr. Antonín Kozák

Domovy dôchodcov
Keďţe obec nemá domov dôchodcov, 19 obyvateľov bolo umiestnených v okolitých
DD nasledovne: DD Horelica (2), DD Ţarec (8), DD Park (3), DD Čierne (3), DD KNM
(2), DD Zborov nad Bystricou (1).

Pred Vianocami, 12.decembra 2019, ich osobne navštívila starostka obce spolu so
sociálnou pracovníčkou. Sprevádzali ich aj ţeny z FSk Svrčinka, ktoré svojím
spevom a dobrou náladou prispeli k príjemnej atmosfére. Spoločne si zaspomínali na
rodnú obec, známych, príbuzných a susedov. Svojou návštevou spríjemnili ich dlhé
chvíle a potešili ich darčekom.

Sociálna výpomoc
Nepeňaţná výpomoc v hodnote 30 eur:

22 obyvateľov

11 Školstvo
Základná škola Svrčinovec
Počet ţiakov :

276 (142 chlapcov, 134 dievčat)

Pedagogickí zamestnanci:

22

Nepedagogickí zamestnanci:

11

Vedenie školy:

riaditeľka školy:

Mgr. Miroslava Pišteková

zástupkyňa riaditeľky školy:

Mgr. Milada Ţiaková

výchovná poradkyňa:

Mgr. Milada Antonínová

Na 1. stupni bolo vytvorených 7 tried a na 2. stupni 10 tried. Pri škole pracovali 2
oddelenia Školského klubu detí.

Priestory školy
-

rekonštrukcia triedy 1.A – stierkovanie, maľovanie stien, nátery radiátorov ,
soklov, dverí, rekonštrukcia hygienického kútika,

-

čitateľský kútik na chodbe na prízemí,

-

maľovanie a úprava priestorov kancelárie ZRŠ, vybavenie novým nábytkom,

-

rekonštrukcia oplotenia areálu školy – realizoval zriaďovateľ, finančný
príspevok z 2 % daní,

-

rekonštrukcia priestorov školskej jedálne a kuchyne – realizoval zriaďovateľ.

Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená
Škola sa i tento rok zapojila do kaţdoročných akcií a projektov: Alino, Recyklohry ,
Deň Zeme, Kaţdá kvapka sa počíta, Ovocie do škôl, Florbal SK liga, Záloţka do
knihy spája školy, Deň narcisov, Hovorme o jedle.

Výnimočné úspechy ţiakov
Kysucká juniorská florbalová liga – 1.miesto ţiaci
FLOORBAL SK LIGA 2018/2019, pod záštitou nádacie TV JOJ – krajské kolo
základných škôl – 2. miesto ţiaci a 2. miesto ţiačky
Celoslovenská chemická súťaţ Objavujeme čaro chémie: ţiačky 9.A I.Šidlíková a
T.Kullová získali vo svojej kategórii 3.miesto.
Krajské kolo Olympiády z nemeckého jazyka: ţiak deviateho ročníka Miroslav
Poláček získal 2. miesto.

Materská škola Svrčinovec
Počet ţiakov :

87

Pedagogickí zamestnanci:

8

Nepedagogickí zamestnanci:

5

Vedenie školy:

riaditeľka školy:

Martina Petríková od 01.07. 2019

zástupkyňa:

Jaroslava Fefková

Počet tried: 4

Priestory školy
Rekonštrukcia detského ihriska v areáli MŠ – realizoval zriaďovateľ.
.
Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená




Domestos pre školy
Eko Alarm
Eko-stopa



Medvedík NIVEA

Obidve školy zorganizovali počas roka mnoţstvo akcií a tieţ sa zapájali
do mnohých aktivít organizovaných obcou.

12 Kultúra
Obecná kniţnica
V roku 2019 sa obohatil kniţný fond z rozpočtu obce o 38 kniţných noviniek, z toho
15 titulov pre deti a mládeţ a 23 pre dospelých.
Folklórna skupina Svrčinka
Štatutárny zástupca: Eva Poláčková
FSk zahájila nový rok na biskupskom úrade, kde boli spolu so starostkou obce
zavinšovať ţilinskému biskupovi Mons. T. Galisovi.
Deti sa v máji zúčastnili detského folklórneho festivalu Kujem, kujem podkovičku v
Kysuckom Novom Meste, kde svoje pásma predviedlo 180 detských folklóristov.
V polovici septembra, na pozvanie heligonkárky Vlasty Mudríkovej, členky FSk
účinkovali pri natáčaní jej nových klipov.
Súťaţe
-

september: Piesne domova – regionálna súťaţ v Čadci - zlaté pásmo s
priamym postupom do krajského kola
Stretnutie s piesňou – krajská súťaţ v Zázrivej - zlaté pásmo s návrhom na
postup do celoslovenského kola

-

november: Vidiečanova Habovka - celoštátna súťaţ – zlaté pásmo

Podujatia doma
Vystúpenie pri príleţitosti 70.výročia zaloţenia MS SČK vo Svrčinovci, Ostatky –
pochovávanie basy, Chodenie „ po moju“ na Kvetnú nedeľu – deti, Krojovaná omša,
Svrčinovský kermaš - aj deti, Kermaš Závršie – aj deti, Mesiac úcty k starším – aj
deti, Ţivý Betlehem – aj deti.

Reprezentácia mimo obce
Vianočné ozveny Čierne, Vystúpenie Rajcza Poľsko, Ochodnica – folklórny festival,
Oslavy zvrchovanosti Stará Bystrica, Vystúpenie pri príleţitosti 40.výročia zaloţenia
FS Ozvena v Čiernom, Dedičstvo otcov a materí – skanzen Vychylovka – aj deti,
Chovateľský deň – skanzen Vychylovka, Adventný koncert Ladce, návšteva DSS s p.
starostkou, Vianočný koncert Lipová, Vianočný koncert Skalité.

Udelenie Ceny obce za rok 2019
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Svrčinovci dňa 11.decembra 2019
odovzdala starostka obce Cenu obce za rok 2019 pani Terézii Strýčkovej a jej dcére
pani Ivane Palkovičovej zo Závršia za pomoc pri záchrane ţivota na záchrannej akcii
na Závrší v júni 2019.

Kultúrno-spoločenské akcie
Fašiangy v obci
Po minuloročnom úspechu sa v utorok 5. februára 2019 v kultúrnom dome uskutočnil
2. ročník fašiangovej zábavy spojenej s „pochovaním basy“. Toto podujatie pripravila
obec spoločne s FSk Svrčinka, DHZ, dôchodcami, Katrokovcami a ostatnými
spolkami v obci. Všadeprítomná skvelá atmosféra ovládla účinkujúcich aj
prizerajúcich sa. Nechýbalo ani chutné občerstvenie a samozrejme originálne masky.
Po programe uţ nič nebránilo tomu, aby sa v sále rozprúdila veselá zábava.
O zábavu sa postarala kapela Muzička spod Javora a hudobná skupina SPLYTBAND.
Deň učiteľov
Pri príleţitosti Dňa učiteľov sa v piatok 29.marca 2019 v Krásne nad Kysucou konalo
spoločné stretnutie učiteľov miest a obcí Spoločného školského úradu, do ktorého
patrí aj naša obec. Na návrh starostky obce boli ocenení za celoţivotnú prácu v
školstve títo pedagógovia: Janka Dejová, Marta Kolláriková, Ing. Mgr. Margaréta
Prašilová a Mgr. Milada Ţiaková.
Jarné upratovanie obce
V sobotu 30. marca 2019 sa stretli milovníci prírody, ktorým nie je zaťaţko vziať
igelitové vrece a ísť čistiť verejné priestranstvá v obci. Prvá skupina nadšene
upratovala v časti Svrčinovec – Závršie. Ďalšia skupina sa činila v časti Svrčinovec

u Mišov. OZ pre krajšie Kysuce upratalo úsek Svrčinovec u Hlaváča - smer Závršie
(ku kaplnke).

Veľkonočné tvorivé dielne a Veľkonočná výstava
V piatok 12.apríla 2019 sa konali v kultúrnom dome veľkonočné dielne. Následne sa
v dňoch 13.apríla aţ 15.apríla 2019 konala v priestoroch kultúrneho domu
veľkonočná výstava. Návštevníci si mohli prezrieť, ale aj zakúpiť veľkonočné výrobky
vyrobené rôznymi technikami.
Stavanie mája
Akcia bola naplánovaná na utorok 30. apríla 2019. Z dôvodu nepriaznivého počasia
však bola zrušená. Chlapov z obecného úradu ale neodradilo ani zlé počasie a „máj“
postavili. Tento rok na ihrisku.

Slávnostný podvečer v Kysuckej kniţnici v Čadci
Kysucká kniţnica v Čadci v spolupráci so Ţilinským samosprávnym krajom a
mediálnymi partnermi oznámila dňa 30.apríla 2019 výsledky hlasovania a mená
víťazov čitateľskej anketovej súťaţe KNIHA KYSÚC 2018, do ktorej sa zapojila i naša
obec s publikáciou „Svrčinovec – Monografia obce“. Do súťaţe bolo nominovaných
47 nových kniţných titulov. V kategórii náučná literatúra súťaţilo 29 publikácií a
beletriu zastupovalo 18 nových kniţných titulov. Naša publikácia „Svrčinovec –
Monografia obce“ v kategórii náučná literatúra získala pekné druhé miesto s počtom
471 platných hlasov.

Naši jubilanti
Vo štvrtok 30. mája 2019 sa v kultúrnom dome stretli 70, 80 a 85-roční jubilanti z
našej obce. Samotnej akcii predchádzala
svätá omša v tunajšom kostole.
Oslávencom osobne zablahoţelala starostka obce a prihovoril sa im aj správca
farnosti. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, maţoretky zo
základnej školy a naše heligonkárky Patrícia Čepcová a Libuša Guţíková s
hudobným sprievodom. Jubilanti si odniesli darček od obce vo forme peňaţnej
poukáţky v hodnote 10 eur.
Pani starostka tieţ osobne navštívila počas roka spolu so sociálnou pracovníčkou
OÚ 90-ročných jubilantov, pani Júliu Šichmanovú, Annu Kubalíkovú, Jozefínu
Padychovú, Annu Krellovú, Ţofiu Cyprichovú, pána Pavla Kullu, a taktieţ najstaršiu

občianku obce, 103-ročnú Štefániu Gschillovú. Zablahoţelali im a potešili ich
darčekom.

Deň matiek
V nedeľu 12.mája 2019 popoludní sa v kultúrnom dome stretli mamičky a babičky na
kultúrnom podujatí pri príleţitosti „Dňa matiek“. Kultúrny program si pre nich pripravili
deti z materskej školy a základnej školy a deti z FSk Svrčinka. V úvode sa všetkým
prihovorila starostka obce. Mamičkám na Závrší odovzdala darčeky osobne ešte
doobeda po svätej omši.

Festival v našej obci
Dňa 24.mája 2019 sa v našej obci uskutočnil 2. ročník punk-metalového festivalu All
for one, čo znamená všetci za jedného. Festival organizoval Peter Poláček st.
spoločne s našou domácou kapelou Immersion. Prioritou festivalu je pomoc občanovi
zo Svrčinovca. Minulý ročník sa konal v Čadci a pomohlo sa Adamkovi Kopasovi
z našej obce. Tento rok však v čase príprav akcie nebol v obci akútny prípad pomoci,
preto bol výťaţok venovaný malej jeden a pol ročnej Klárke z Rakovej s ťaţkým
postihnutím. Na festivale vystúpili okrem domácich Immersion, ktorí po mnoţstve
koncertov doma i v zahraničí prvýkrát vystúpili doma, rôzne metalové a punkové
kapely z celého Slovenska. Ako hlavná hviezda vystúpila punk rocková legenda
Konflikt. Podarilo sa vyzbierať krásnu sumu, vyše 2000,-- €.
Svrčinovský kermaš
V sobotu 6. júla 2019 sa konal v našej obci uţ tradičný "Svrčinovský kermaš".
Program sa začal o 17.00 hod v areáli TJ, kde v úvode privítala všetkých starostka
obce. V programe vystúpila Folklórna skupina Svrčinka, Oprášené krpce zo Ţiliny,
Goralskí heligonkári, bratia Tischlerovci zo Zákopčia, Folklórna skupina Ozvena z
Čierneho a na záver vystúpil spevák Peter Cmorík so svojou skupinou. Do tanca do
skorých ranných hodín hrala skupina SPLYT-BAND.

Závršanský kermaš
Závršanský kermaš odštartoval uţ v piatok 13.septembra 2019 kríţovou cestou. Po
jej skončení bola posviacka novej kalvárie, ktorú si Závršania svojpomocne vyrobili. V
sobotu sa o 13.00 hod. začal program slávnostnou krojovanou svätou omšou, ktorú
slúţil správca farnosti spoločne s Mariánom Dejom, rodákom zo Svrčinovca. Kermaš
pokračoval bohatým programom. Najskôr prišli na rad ukáţky psovodov, záchrannú
akciu predviedli aj dobrovoľní hasiči zo Svrčinovca. V kultúrnej časti ako prvá

vystúpila Vlasta Mudríková. Divákov tieţ pobavila FSk Svrčinka zo Svrčinovca,
Muzička spod Javora z Čadečky, Goralskí heligonkári z Čierneho, Kotrčovci z
Nesluše, FSk Lučiná z Dolného Vadičova, Lucia Haladejová z Čierneho, Sofia
Gilániová z Čierneho či Slavičinské cérky z Moravy.

Uvítanie detí do ţivota
Tento rok prišli rodičia so svojimi detičkami narodenými v rokoch 2018 - 2019 do zasadačky
obecného úradu vo štvrtok 3.októbra 2019. Po kultúrnom programe si z rúk starostky obce
prevzali balíček v hodnote 10 eur a peňaţnú poukáţku v rovnakej hodnote. Na záver sa
zapísali do pamätnej knihy obce. Z celkového počtu pozvaných 40 detí sa akcie zúčastnilo
21, z toho dva páry dvojčiat.

Október – mesiac úcty k starším
V poslednú októbrovú nedeľu 27. októbra 2019 sa v kultúrnom dome uskutočnilo pre
seniorov posedenie pri príleţitosti mesiaca úcty k starším. Prítomným sa na úvod
prihovorila starostka obce. Nasledoval kultúrny program, ktorý pripravila FSk
Svrčinka. Na Závrší pozdravila seniorov pani starostka ešte v doobedňajších
hodinách po svätej omši. Pri druţnej debate ich ponúkla koláčikom a vínkom.
Katarínsky ples
V sobotu 23.novembra 2019 sa konal v našej obci ďalší ročník Katarínskeho plesu. O
slávnostné otvorenie plesu sa postarala starostka obce, o veselú náladu a dobrú
zábavu zasa hudobná skupina Viva Band, ktorá svojim repertoárom zabezpečila plný
tanečný parket aţ do skorého rána.

Svrčinovské vianočné trhy a Mikuláš
V piatok 6.decembra 2019 sa pred obecným úradom konal uţ 8. ročník vianočných
trhov. Návštevníci si mohli zakúpiť rôzne vianočné výrobky a ochutnať zabíjačkové
dobroty, ktoré k tomuto obdobiu patria. Nechýbal ani punč a ţivá ľudová hudba. O
16.45 hod na pódiu privítala starostka obce Mikuláša, ktorý sa predtým spolu s deťmi
zúčastnil na svätej omši v kostole. Mikuláša sprevádzali aj anjeli a čerti. Spoločne
potom rozsvietili ţivý vianočný stromček. V krátkom kultúrnom programe vystúpili deti
z materskej školy. Sladkú odmenu od Mikuláša dostali všetky poslušné deti aj ich
rodičia.

Benefičný koncert pre Rasťa
V sobotu 14. decembra 2019 sa v sále kultúrneho domu konal benefičný koncert pre
Rasťa Hlubíka, ktorý bol jedným z troch pracovníkov miestneho autoservisu, ktorým v
júni tohto roka otriasol výbuch. S ťaţkými zraneniami bol vtedy hospitalizovaný a
keďţe s následkami bojuje stále, nemohol sa koncertu osobne zúčastniť. V úvode
všetkých prítomných srdečne privítala starostka obce a potom uţ pódium patrilo
hlavnému účinkujúcemu – husľovému virtuózovi Jiřímu Erlebachovi. Zaplnenou sálou
sa niesli nielen vianočné, ale i rockovejšie a modernejšie melódie. Po skončení
programu si Rasťova manţelka prevzala šek s vyzbieranou sumou 2000 eur.

13 Cirkevný život
Správca farnosti: Mgr. Radovan Čulák, farár
Oslava patrónov farnosti
Slávnostná svätá omša na oslavu svätých Cyrila a Metoda sa konala v stredu 5. júla
2019. I tento rok mnohí veriaci oprášili svoje starostlivo uchovávané kroje po svojich
prarodičoch, aby si aj takýmto spôsobom pripomenuli ich duchovný odkaz.
Pešia púť
V nedeľu 18.augusta 2019 spoločne slávili svätú omšu s našimi farníkmi peší pútnici,
ktorí uţ po štrnástykrát putovali z Trnavy do Czenstochowej.
Dobrá novina
Koledníci Dobrej noviny počas Vianoc prichádzali do rodín v našej obci s koledami
a vinšami. Zároveň zbierali finančné prostriedky na realizáciu projektov pomoci
ľuďom v núdzi v afrických krajinách. V jubilejnom 25. ročníku vyzbierali 750 eur.
Ţivý betlehem
V nedeľu 22. decembra 2019 spestrila FSk Svrčinka predvianočné obdobie
programom Ţivý betlehem. Ako hosť zahrala Muzička spod Javora z Čadečky.
K nahliadnutiu bola prezentácia pečenia oblátok a výstava rodinných betlehemov.
Nechýbalo ani malé občerstvenie.

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
28. mája 2019 Jednota dôchodcov Slovenska organizovala okresné športové hry,
ktoré sa konali v Čadci na ihrisku aj v športovej hale. Za ZO Svrčinovec sa pretekov
zúčastnili traja súťaţiaci, jeden z nich postúpil na krajské kolo.
8. júna 2019 sa členovia organizácie zúčastnili poznávacieho a relaxačného zájazdu.
V Liptovských Sliačoch navštívili kostol Dvoch sŕdc, ktorý je zaujímavý svojou
architektúrou. Odtiaľ sa presunuli do Bešeňovej, kde v aquaparku vyuţili liečivú
termálnu vodu.
V októbri sa pri príleţitosti mesiaca úcty k starším konala členská schôdza. Boli na
ňu pozvaní aj pracovníci ministerstva vnútra, ktorí prítomných informovali o
národnom projekte zaoberajúcim sa postupmi na zniţovanie výskytu páchania
trestných činov najmä u seniorov. Prítomným členom boli odovzdané aj karty seniora
- Senior Pas - ktorý umoţní drţiteľom tejto karty nákup so zľavou v určených
obchodných reťazcoch.

Klub dôchodcov Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Mgr. Zlatica Padyšáková
Klub dôchodcov, ktorý pracuje uţ takmer 15 rokov sa zameriava na zachovávanie
ľudových tradícií, o čom svedčí aj vydanie dvoch Pesničkových pamätníčkov. V
tomto roku sa zamerali na ţivot, prácu a stravovanie našich predkov. Spísali
spomienky členiek na ich detstvo a mladosť a svetlo sveta uzrela ďalšia broţúrka
pod názvom Gastronomický pamätníček. Je plný receptov jedál, ktoré ľudia v
minulosti varili. Okrem receptov priblíţili aj ţivot, prácu a zvyky našich predkov v
jednotlivých ročných obdobiach, čo je doplnené aj peknými ilustráciami. Kniţočka
bola pokrstená 27.októbra 2019 na spoločenskom posedení seniorov a krstnou
mamou sa stala starostka obce.

Slovenský červený kríţ, miestny spolok Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Varmusová
Dňa 23.februára 2019 sa uskutočnila slávnostná schôdza pri príleţitosti 70. výročia
zaloţenia MS SČK vo Svrčinovci. Medzi prítomných zavítala pani riaditeľka Územného
spolku SČK v Čadci a odovzdala pani starostke pamätnú medailu a ďakovný list obci
Svrčinovec za dobrú spoluprácu.

Akcie a aktivity spolku v roku 2019: darcovstvo krvi, Svrčinovský ţelezný hasič,
Olympijský deň v ZŠ, svrčinovský kermaš, športovo-benefičná akcia Panthers Cup,
charitatívna zbierka trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi.

Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Svrčinovec
Štatutárny zástupca: František Krehlík
Dňa 24. marca 2019 sa konala za účasti aktivistky okresného výboru SZZ a starostky
obce výročná členská schôdza, na ktorej hodnotili záhradkári uplynulý záhradkársky
rok a zaoberali sa plánmi na rok 2019. Diskutovalo sa o efektívnejšom a aktívnejšom
podiele širšej členskej základne najmä na sezónnych prácach v období muštovania,
ale i v oblasti práce so školskou mládeţou na školskom pozemku.
OV SZZ v Čadci poverila ZO SZZ Svrčinovec, Čierne a Skalité zorganizovaním
Okresnej výstavy ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutočnila v dňoch 5. – 7.októbra 2019
v Kultúrnom dome na Čiernom. Najlepšie exponáty boli vyhodnotené odbornou
porotou. ZO SZZ Svrčinovec sa prezentovala celkom 39 exponátmi od 14
pestovateľov a získala 4. miesto z 15 ocenených miest za jablko odrody Bohémia.

Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Peter Stráňava
V dňoch 5. - 6. októbra 2019 ZO SZCH Svrčinovec zorganizovala 2. obecnú výstavu
králikov, holubov a hydiny. Vystavených bolo spolu 232 kusov zvierat z 53 plemien.
Vysoká kvalita vystavovaných zvierat bola posúdená odbornými posudzovateľmi s
ich následným ocenením. Ocenenia získali nielen členovia domácej ZO, ale aj
hosťujúci chovatelia z Rakovej, Čadce a Jablunkova.

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: na začiatku roka zásahy súviseli so
snehovou kalamitou: odstraňovanie snehu z chodníkov, zo striech, zalomené
strechy, zapadnuté vozidlá, odstraňovanie nebezpečne visiacich cencúľov, neskôr to
boli výjazdy k poţiarom veľkoobjemových kontajnerov, trávnatých porastov,
rodinných domov, k dopravnej nehode, bezpečné odstránenie popadaných stromov,
odstránenie nebezpečného bodavého hmyzu pri obytných domoch a iné.
V mesiaci máj sa uskutočnila svätá omša na počesť patróna hasičov, sv. Floriána, na
ktorej sa zúčastnili dobrovoľné hasičské zbory obcí Skalité, Čierne, Oščadnica,
Čadca, Mosty u Jablunkova a Istebná.
Súťaţe: Mladí hasiči sa zúčastnili Ţelezného hasiča v Bukovci, kde sa chlapci
umiestnili na 2. mieste a 3. mieste. Na súťaţi v obci Mosty u Jablunkova, kde sa
predstavilo aţ 16 mladých hasičov z DHZ Svrčinovec, získali medzi staršími ţiakmi 1.
a 3. miesto a medzi staršími ţiačkami 3. miesto.
Po minuloročnom nultom ročníku Svrčinovského ţelezného hasiča sa dňa 25.mája
2019 uskutočnil prvý ročník tejto silovej súťaţe hasičov. Oproti minulému roku, kde
súťaţili len muţi a ţeny, pribudla trať aj pre mladých hasičov a muţov nad 35 rokov.
V kategórii mladý hasič sa zúčastnilo celkom 60 súťaţiacich. Muţi sa predstavili v
dvoch kategóriách, do 35 rokov a nad 35 rokov, dokopy spolu 31 súťaţiacich zo
šestnástich zborov. Medzi ţenami bojovalo o umiestnenie 10 ţien. Vo všetkých
kategóriách sa zúčastnili súťaţiaci zo Slovenska a z Čiech.
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 akciách
organizovaných obcou.

Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec
Predseda: Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Odborný lesný hospodár : Ing. Ivan Feik

Rok 2019 bol v znamení dobrých aj zlých správ. Spoločenstvu sa podarilo zvládnuť
kalamitu a všetky potrebné práce v lese, udrţať ľudí ochotných v lese pracovať,
dobre dopadol súd aj štátny dozor. Zle sa ale vyvíjal trh s kalamitným drevom,
ktorého ceny klesli skoro o tretinu. Výnos bol niţší ako v minulých rokoch.
Na konci roka 2018 výkonný podpredseda Ignác Fonš oznámil výboru, ţe zo
zdravotných dôvodov nebude môcť ďalej vykonávať svoju funkciu. Podpredsedom
LPS bol od jeho zaloţenia v roku 2014. Agenda, ktorú vykonával bola prerozdelená.
Dňa 6. apríla 2019 sa konalo pravidelné zhromaţdenie LPS Svrčinovec. Zúčastnilo
sa ho 102 členov spoločenstva, ktorí osobne alebo formou splnomocnení zastupovali
62,7% z celkového počtu podielov oprávnených hlasovať. Medzi najdôleţitejšie
rozhodnutia zhromaţdenia patrí zníţenie počtu členov výboru zo 7 na 5, schválenie
zmeny zmluvy o spoločenstve v zmysle poţiadaviek novely zákona, a zvýšenie
rezervy na pestovnú činnosť z 30 na 35% dosiahnutého hrubého výnosu.
V dňoch 20. aţ 23. júna sa na Obecnom úrade v Čiernom uskutočnila poľovnícka
výstava zorganizovaná pri príleţitosti 4. výročia podpísania Zmluvy vlastníkov
spoločného poľovného revíru Čierne – Svrčinovec o jeho uţívaní na 20 rokov.
Vystavené boli najsilnejšie trofeje, raritné trofeje, koţe a zoologické preparáty
pochádzajúce z nášho revíru a zo susedného revíru Skalité. Okrem trofejí si
návštevníci mohli pozrieť aj poľovnícke fotografie, poľovnícke pomôcky či poľovnícku
literatúru.
Veľké šelmy sa stávajú beţnou súčasťou našich lesov. Sporadicky bol pozorovaný
medveď na Závrší a v Potoku. Okrem priameho pozorovania šeliem boli nájdené aj
stopy. Vo februári tohto roku boli nájdené a fotograficky zdokumentované na
snehovej pokrývke v obci Svrčinovec, lokalita Potok stopy dvoch vlkov stopujúcich
čriedu jeleňov. V júni tohto roku zase miestny poľovník zdokumentoval
prostredníctvom fotopasce výskyt medveďa vo Svrčinovci na Závrší. Niekoľkokrát bol
pozorovaný a odfotený vlk aj pri rieke Čierňanka medzi obcami Čierne a Svrčinovec.

Občianske zdruţenie pre krajšie Kysuce
Predseda: Marcel Hlaváč
Pri pravidelných obchôdzkach Svrčinovca a okolia, kedy zbavujú prírodu odpadu od
nezodpovedných ľudí, nezabudnú skontrolovať prístrešok na Závrší, aby čo najdlhšie
ostal v stave, v ktorom ho postavili. Tento rok vytvorili pri prístrešku bezpečné
ohnisko.
Dňa 5. júna 2019 prijali pozvanie do Základnej školy vo Svrčinovci, kde robili krátke
besedy v ročníkoch 5.- 9. Rozprávali o dôleţitosti ochrany ţivotného prostredia a tieţ

o moţnosti osobného zaangaţovania sa pri čistení prírody či vyhľadávania čiernych
skládok.
Úspešne sa zapojili do hlasovacieho programu Nadácie TESCO ,,Vy rozhodujete, my
pomáhame" s projektom LES NIE JE SMETISKO. Cieľom projektu bolo spolu so
ţiakmi základných škôl vytvoriť infopanely, ktoré zvýšia ich manuálne zručnosti,
pomôţu v ekologickej výchove a dospelým pripomenú správny postoj správania sa
v prírode.

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 tento rok nezapojil do Kysuckej hokejbalovej ligy. Hráči počas roka
absolvovali rôzne turnaje. Na Memoriáli Stanislava Jurgu si v silnej konkurencii
ôsmich muţstiev kvalitnou hrou vybojovali 3. miesto.

Turistický oddiel Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Stanislav Mrázik
Turistický oddiel počas celého roka organizoval turistické akcie po Slovensku
i v zahraničí (Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Biely kríţ, Studeničné, Gírová, Veľký Polom
a iné).

Športové akcie

Futbalový turnaj dorastencov
V sobotu 23.februára 2019 sa v Mestskej športovej hale Pratex v Čadci konal 10.
ročník futbalového turnaja dorastencov. Podujatie sa uţ tradične konalo pod záštitou
zdruţenia obcí Triangel: Svrčinovec – Čierne – Skalité. Spomedzi desiatich druţstiev
si najlepšie viedol Svrčinovec, ktorý to dotiahol aţ na prvé miesto.

Spoločný športový Deň detí
Pri príleţitosti MDD sa 29. mája 2019 uskutočnil športový deň v rámci Mikroregiónu
Kysucký triangel. Spoločne sa stretli ţiaci zo Svrčinovca, Čierneho a Skalitého. Na
akcii boli prítomní aj starostovia jednotlivých obcí, riaditelia základných škôl a
sponzori. Starší chlapci obsadili vo futbale 2. miesto, staršie dievčatá vo vybíjanej 3.
miesto a mladší ţiaci sa tešili 1. miestu vo florbale.

Futbalový turnaj o pohár starostky obce
Osadový turnaj sa uskutočnil 15. júna 2019 v priestoroch športového areálu vo
Svrčinovci. Na turnaji sa zúčastnilo šesť futbalových druţstiev. Turnaj otvorila svojim
príhovorom starostka obce. Muţstvá hrali po vylosovaní systémom „kaţdý s kaţdým“
na dvoch ihriskách. Konečné poradie sa určovalo počtom získaných bodov.
Umiestnenie:
1. Sančo Tím

body: 12

2. Tiffany

body: 10

3. Vajdík

body: 7

4. Hlaváč

body: 7

5. Stodola

body: 6

6. Nikebal

body: 0

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

Panthers Cup 2019
V sobotu 10.augusta 2019 sa konal v športovom areáli vo Svrčinovci 16. ročník
športovo-benefičného podujatia Panthers Cup. Bojovalo sa v hokejbalovom,
futbalovom, stolno-tenisovom a kalčetovom turnaji. Nechýbala tombola a po turnaji
vystúpenia Milana "Galko" Galierika a heligonkára Andreja Gazdíka. Výťaţok z akcie,
3120 eur, bol darovaný Klárke z Rakovej, ktorá bojuje s ťaţkou svalovou atrofiou.

Tenisový turnaj
V sobotu 7. septembra 2019 sa v tenisovom areáli Skalité-Trojmedzie uskutočnil tretí
ročník tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár Kysuckého Triangla. V troch
vekových kategóriách bojovalo deväť druţstiev zo Skalitého, Čierneho a Svrčinovca
o postup do finálových zápasov. Víťazom sa tento rok stalo druţstvo Čierneho.
Druţstvá boli na záver turnaja odmenené starostami obcí peknými vecnými cenami.

Turnaje starých pánov
Dňa 22. septembra 2019 sa vo Svrčinovci odohral priateľský zápas medzi
Svrčinovcom a Zbyňovom, ktorý skončil víťazstvom domácich 4:2. Starostka obce
otvorila zápas pekným príhovorom a ukončila ho odovzdaním perníkového srdca
všetkým hráčom.
Ďalší zápas starých pánov Svrčinovca sa uskutočnil 27.októbra 2019. Zmerali si sily
s muţstvom Rajca. Tentoraz zvíťazilo 3:0 skúsenejšie muţstvo Rajca.

16 Počasie a príroda
Nový rok sa niesol rovnako ako v predošlom roku v sychravom duchu. Druhý
januárový deň bol úplný opak nového roka. Sneţilo, tvorili sa snehové záveje a
snehu len pribúdalo a pribúdalo. Nameralo sa pribliţne meter snehu. Husté sneţenie
spojené s vetrom komplikovali aj dopravu na ceste I/11 v smere do Čadce. Tvorili sa
obrovské kolóny a vozidlá sa posúvali len veľmi pomaly. V nočných hodinách do
verejného osvetlenia narazil kamión, a tak polovica obce zostala bez elektriny. Na
základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obci a v súvislosti so vznikom
mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na jej území, pristúpila Obec Svrčinovec k
vyhláseniu mimoriadnej situácie, a to dokonca dvakrát: 6.–9. januára 2019 a 15.-18.
januára 2019. Vzhľadom na neprejazdnosť a nedostupnosť miestnych komunikácií a
chodníkov bola do terénu nasadená ťaţká technika. Pod ťarchou snehu sa prelomila
strecha na staršom dome v časti Závršie u Mešťana. Nasledujúce dni sa striedali
medzi snehovou fujavicou a slnečnými lúčmi, ani mráz v ranných hodinách nás
neminul. Mrazivé teploty vyvrcholili koncom januára, dosahovali do –22 stupňov.
Sneh postupne mizol a teploty stúpali. Február bol uţ v plusových teplotách
a pripomínal skôr apríl. V noci z nedele na pondelok 11. marca sa Svrčinovcom
prehnal silný vietor, ktorý narobil dosť váţne škody najmä v lesoch: polámané,
povyvracané a naklonené stromy. Jarné mesiace sa vyznačovali premenlivým
počasím, Veľká noc bola krásne slnečná. Leto sa rozbehlo v nedeľu 2. júna,
pokračovalo aj v nasledujúcich dňoch, bolo do 35°C. Noci boli teplé, nastalo obdobie
sucha, trávy boli spálené, úroda skoro ţiadna. Koncom júla nastali prvé búrky, bola
vydaná výstraha 1. stupňa pred búrkami a silným daţďom a vetrom. September
začal nie veľmi priaznivým počasím, rapídne sa ochladilo. Počas babieho leta,
v októbri, sa teplota vyšplhala aţ na 22°C. Babie leto ukončil studený front dňa 28.
októbra, keď teplota klesla o 10°C, maximálna denná teplota bola do 10°C.
V novembri maximálne ranné mrazíky do -8°C pripomínali, ţe sa blíţia Vianoce. Cez
deň bolo do 15°C. Prvé zasneţené ráno nastalo 3. decembra. Ranné teploty
dosahovali do -8°C. December pokračoval cez deň v plusových teplotách v rozmedzí
od 0°C do 5°C, dokonca niektoré dni od 8°C do 12°C, aj rána boli teplejšie. Počasie
na Vianoce bolo sychravé. Nasneţilo aţ po Vianociach a výraznejšie sa aj ochladilo.

Teploty sa pohybovali cez deň i v noci v mínusových hodnotách a nastala pravá
zima. Deti si mohli naplno uţiť sánkovačku 28.decembra 2019.

17 Mimoriadne udalosti
Dňa 4. júna 2019 dostali hasiči hlásenie o rozsiahlom poţiari. Poţiar v polyfunkčnom
objekte vo Svrčinovci – Závrší, v ktorom sídli autoservis, pohostinstvo a predajňa,
vypukol tesne pred obedom. Predchádzala mu silná explózia v autodielni, kde pri
oprave vybuchla nádrţ starej tatrovky. Na miesto okamţite vyštartovalo dvadsať
profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Zasahovali profesionáli z Čadce a zo
Záchrannej brigády v Ţiline a dobrovoľní hasiči z obcí Svrčinovec, Skalité a Raková.
Kým prišli hasiči, plamene zachvátili celú dielňu a plazili sa aj ďalej. Poţiar sa
prenášal na susediaci objekt, v ktorom bolo pohostinstvo a potraviny. Tam priestory
iba zadymilo, hasiči museli bojovať s ohňom, ktorý uţ nebezpečne útočil aj na
tlakové nádoby v dielni. Ţiara bola taká intenzívna, ţe ohýbala kovové traverzy.
Teplota pri poţiari musela dosiahnuť viac ako tisíc stupňov Celzia. Hasiči susedné
objekty uchránili, autodielňa zhorela do tla.
V autoservise boli v tom čase traja pracovníci. Utrpeli popáleniny rôzneho rozsahu v
oblasti tváre, krku, trupu, horných a dolných končatín. Do príchodu záchranárov a
hasičov im pomáhali domáci. Zraneným pomáhali aj leteckí záchranári. Na pomoc im
prileteli dve posádky záchranárskych vrtuľníkov a previezli dvoch popálených muţov
na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava –
Ruţinov. Jeden z muţov v nemocnici zraneniam podľahol.

Zápis do kroniky za rok 2019 bol prejednaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
vo Svrčinovci dňa 26. augusta 2020 a schválený uznesením č. 78/2020 .

