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Obce Svrčinovec

2017

1 Úvod
Uznesením č. 138/2016 Obecného zastupiteľstva obce Svrčinovec konaného dňa
14. decembra 2016 som bola menovaná kronikárkou obce. Volám sa Renáta
Mikulová, narodila som sa 9. apríla 1971 v Čadci. Bývam vo Svrčinovci v spoločnej
domácnosti s dvomi dcérami. Od skončenia Gymnázia v Čadci pracujem v školstve.
Vyštudovala som CMBF UK v Bratislave. Vzdelanie som si doplnila rozširujúcim
štúdiom slovenského jazyka a literatúry na UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti
pracujem ako učiteľka v Základnej škole s materskou školou Čierne – Vyšný koniec.

Svet
Začiatok prezidentovania Donalda Trumpa, teroristické útoky, masové streľby,
utečenci či hurikány. To sú udalosti, ktoré rezonovali rokom 2017 vo svete.
Slovensko
Rok 2017 priniesol viaceré pozitívne, ale aj negatívne udalosti, ktoré hýbali našou
krajinou. NR SR zrušila kontroverzné Mečiarove amnestie. Peter Plavčan bol
odvolaný z postu ministra školstva, vedy, výskumu a športu a na jeho miesto
nastúpila Martina Lubyová. Slováci tieţ v tomto roku rozhodovali o obsadzovaní
postov predsedov samosprávnych krajov a o novom zloţení krajských
zastupiteľstiev.
Svrčinovec
Aj napriek spusteniu úseku diaľnice naďalej obyvateľov obce trápili pravidelné kolóny
a zdrţania. Rok 2017 bol však aj rokom plodným na udalosti rôzneho charakteru, či
uţ sa to týkalo rozvoja obce, kultúrno-spoločenských a športových akcií a rôznych
iných zmien.

2 Obecná samospráva a rozpočet obce
Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2017 schádzalo pravidelne podľa schváleného
plánu zasadania. Celkovo sa OZ v roku 2017 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 2016.
22. februára poslanci vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej
činnosti za rok 2016, správu ústrednej inventarizačnej komisie /ÚIK/ o vykonaní
inventarizácie k 31.12.2016. Schválili predloţenú úpravu rozpočtu OPS v roku 2017
a zároveň vzali na vedomie predloţený predpokladaný rozpočet z podnikania OPS
na rok 2017. Schválili tieţ VZN č. 1/2017 o kronike obce. Vzali na vedomie
vyúčtovanie a prezentáciu činnosti predsedov jednotlivých spolkov a organizácií obce

za rok 2016 a schválili prerozdelenie finančných prostriedkov vo verejnom záujme z
rozpočtu obce na rok 2017.
19. apríla schválili úpravu rozpočtu obce v roku 2017. Taktieţ schválili záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 a pouţitie prebytku rozpočtového
hospodárenia obce vo výške € 365 973,66 na kapitálové výdavky a splácanie úverov
v roku 2017. Schválili aj výsledky hospodárenia MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ za rok 2016.
28. júna schválili A/ Územný plán Obce Svrčinovec v súlade s § 26 ods. 3
stavebného zákona, B/ VZN Obce Svrčinovec o záväznej časti ÚPO v súlade s § 27,
ods. 3 stavebného zákona. Ďalej schválili odkúpenie podielov pozemkov od
podielových spoluvlastníkov za účelom zriadenia cintorína, a to 1,2 násobok z ceny
určenej znaleckým posudkom č. 95/2015, čo činí € 6,28/m². Schválili tieţ
vypracovanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z operačného programu
kvalita ţivotného prostredia, podpora predchádzania vzniku biologicky rozloţiteľných
komunálnych odpadov – kompostéry. Zvolili prísediacich na Okresnom súde v Čadci
pre volebné obdobie 2018 – 2021, a to: Mgr. Andrea Gschillová, Svrčinovec 507,
Rudolf Kotyra, Svrčinovec 998, Pavol Kucharčík, Svrčinovec 881, Ing. Ján Zákopčan,
Svrčinovec 621.
24. júla schválili výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
ţiadateľa z celkových oprávnených výdavkov, t.j. € 5 484,95. Názov projektu:
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním. Taktieţ schválili A/ vystúpenie Obce
Svrčinovec zo Spoločného školského úradu Obec Raková k 31.07.2017, B/
pristúpenie Obce Svrčinovec k Spoločnému Školskému úradu Krásno nad Kysucou
od 01.09.2017.
30. augusta schválili výsledky hospodárenia obce, OPS, ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ za I.
polrok 2017 a tieţ pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ a MŠ na školský rok 2017/2018. Ďalej schválili
druhú úpravu rozpočtu obce v roku 2017 a VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných
plagátov v obci.
25. októbra schválili plány prác jednotlivých komisií na rok 2018 a zároveň zrušili
komisiu pre pôdohospodárstvo a extravilán z dôvodu, ţe neplní svoj účel. Ďalej
schválili správy o výchovno-vyučovacom procese v ZŠ a MŠ za školský rok
2016/2017 a tieţ Zmluvu o zverení majetku obce do správy MŠ. Jedná sa o
kamerový systém v hodnote € 1 260,--. Taktieţ schválili čerpanie finančných
prostriedkov z normatívneho financovania ZŠ z beţných výdavkov na zakúpenie
šatníkových skriniek do šatne pre ţiakov 1. – 4. ročníka vo výške do € 7 000,-s DPH. Vzali na vedomie informáciu o celkovom rozpočte projektu „Zníţenie
energetickej náročnosti administratívnej budovy Obecného úradu Svrčinovec“, ktorý
činí € 234 724,27 a zároveň schválili predloţenie ţiadosti o nenávratný finančný
príspevok na uvedený projekt, začatie procesu verejného obstarávania, ako aj výšku
5% maximálneho spolufinancovania projektu z rozpočtu obce vo výške € 11 592,21.

13. decembra schválili rozpočet obce na rok 2018 a zároveň vzali na vedomie
viacročný rozpočet obce na roky 2019 – 2020. Taktieţ schválili príspevky pre OPS,
MŠ,ZŠ,ŠKD a ŠJ na rok 2018, ďalej harmonogram zasadnutí OZ a OR v roku 2018,
koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2016 a tieţ VZN č. 3/2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území
obce. Vzali na vedomie správy jednotlivých komisií o ich činnosti za rok 2017 a
zároveň odvolali na návrh predsedu komisie pre kultúru, šport, mládeţ a školstvo a v
zmysle Štatútu komisií OZ dvoch členov komisie na ich vlastnú ţiadosť, a to p.
Alţbetu Jendrišákovú a p. Annu Gelačákovú k 31.12.2017 a taktieţ člena komisie pre
sociálne, bytové otázky a opatrovateľskú sluţbu na vlastnú ţiadosť Bc. Soňu
Cyprichovú k 31.12.2017.

Verejné zhromaţdenie
Dňa 27. januára 2017 sa v Dome kultúry vo Svrčinovci konal uţ druhý ročník
stretnutia starostky obce Svrčinovec a poslancov obecného zastupiteľstva s
občanmi. Úvodné slovo patrilo starostke obce, ktorá prítomných informovala o tom,
čo sa v uplynulom roku podarilo z vytýčených úloh zrealizovať, čo nie a aké sú plány
do budúcnosti. Nasledovala diskusia, v ktorej občania vyjadrovali svoje názory na
ţivot v obci, či uţ na bezpečnosť, čistotu obce, separovanie odpadu, alebo dopravnú
situáciu. Stretnutie prebehlo pokojne a nieslo sa v duchu hľadania konštruktívnych
riešení na jednotlivé problémy.

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

Webová stránka
Obecná webová stránka, www.svrcinovec.sk, prešla v tomto roku veľkou zmenou.
Keďţe pôvodná uţ nespĺňala poţiadavky kvalitnej a reprezentatívnej webovej
stránky, akú si vyţaduje moderná a otvorená samospráva, od 1. júna 2017 funguje
nová. Ponúka občanom a návštevníkom informácie zo všetkých oblastí verejného
ţivota, predovšetkým aktuálne informácie o pripravovaných podujatiach a fotografie z
udalostí.

Hospodárenie obce

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Príjmy celkom
z toho:
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou

2 039 024,68

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

1 645 129,31

1 806 041,77
12 951,95
172 910,22
47 120,04

554 573,62
85 212,24
131 669,76
873 673,69

Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

393 895,37
26 949,16
366 946,21

3 Štátna správa
Voľby do VÚC 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnili v sobotu 4. novembra 2017.
Poslanci Národnej rady SR schválili na jar tohto roku novelu zákona o podmienkach
výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov
samosprávnych krajov a päťročný výkon ich funkcie.
Výsledky volieb pre Svrčinovec
Počet zapísaných voličov

2 806

Počet vydaných obálok

783

Počet odovzdaných obálok

783

Počet platných hlasov za predsedu

767

Počet platných hlasov za poslancov

771

Volebná účasť

27,90 %

Občania Svrčinovca volili v troch volebných okrskoch.
Voľba predsedu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Juraj Blanár
Smer-SD
Erika Jurinová
OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS
Peter Sagan
ĽSNS
Ján Mikolaj
SNS
Marián Murínnezávislý kandidát
33
Anton Martvoň
nezávislý kandidát
Peter Cibulka
nezávislý kandidát
Kristián Hoffmann SZS
Stanislav Pirošík VZDOR,KSS

394
173
92
35

51,36%
22,50%
11,99%
4,56%
4,30%

18
11
6
5

2,34%
1,43%
0,78%
0,65%

Voľby v Ţilinskom kraji vyhrala Erika Jurinová so ziskom 43,7 percenta. Porazila
dovtedajšieho ţupana Juraja Blanára, ktorý dostal 29,8 percenta.
Voľba poslancov
Do ţupy kandidovalo 47 záujemcov o post poslanca. Zvolení poslanci za volebný
obvod Čadca, ktorým naši voliči odovzdali tento počet hlasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ján Podmanický
Martin Šenfeld
Jozef Grapa
Milan Gura
Jozef Marec
Jozef Cech
Jaroslav Velička
Andrea Šimurdová

Smer-SD
nezávislý kandidát
Smer-SD
Smer-SD
nezávislý kandidát
Smer-SD
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát

205
189
127
155
158
183
84
202

V našej obci poradie voľby poslancov vyzeralo nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Renáta Majchráková
Marta Cyprichová
Ján Podmanický
Andrea Šimurdová
Martin Šenfeld
Jozef Cech
Jozef Marec
Milan Gura

nezávislý kandidát
Šanca
Smer-SD
nezávislý kandidát
nezávislý kandidát
Smer-SD
nezávislý kandidát
Smer-SD

4 Miestna územná samospráva
Obecný podnik Svrčinovec

459
213
205
202
189
183
158
155

Príspevková organizácia zriadená obcou.
Riaditeľ: Pavol Krkoška, ekonómka: Bc. Iveta Cyprichová
Doplnený rozsah činnosti OP Svrčinovec
A/ Činnosť vo verejnom záujme /hlavný predmet činnosti/
a) údrţba a opravy miestnych komunikácií – ciest, chodníkov a parkovísk
b) činnosť v oblasti ţivotného prostredia
- zvoz a nakladanie s komunálnym odpadom, separácia zberného odpadu
- čistenie miestnych komunikácií a verejných priestorov obce, starostlivosť
o verejnú zeleň v celom katastrálnom území obce
c) údrţba a opravy verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
d) prevádzkovanie a údrţba kultúrneho domu
e) ostatné verejnoprospešné sluţby inde nezaradené, t.j. ochrana a prenájom
majetku a budov v správe príspevkovej organizácie, správa nebytových
priestorov, drobné opravy, beţná údrţba, budova OÚ.
f) kultúrno-spoločenské akcie a verejné produkcie, činnosť komisie pre kultúru,
šport, mládeţ a školstvo zriadenej obecným zastupiteľstvom
g) správa Obecnej kniţnice Svrčinovec
h) vedenie Obecnej kroniky Svrčinovec v zmysle zákona č. 369/199 Z.z.
B/ Podnikateľská činnosť vykonávaná v rozsahu ţivnostenského oprávnenia
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pohrebné a cintorínske sluţby
zapoţičiavanie dopravných mechanizmov a čistiacich mechanizmov
poskytovanie čistiacich a upratovacích sluţieb
nákup a predaj tovaru na účel jeho predaja
prenájom hnuteľných vecí
uskutočňovanie stavieb a ich zmien

Činnosť v oblasti životného prostredia
-

celoročne prebiehal separovaný zber plastov a skla
v apríli boli vyhlásené tieto zbery: zber veľkoobjemového odpadu (nábytky,
sedacie súpravy...), zber drobného stavebného odpadu, zber
elektroodpadu (staré televízory, počítače, práčky, chladničky...) a zber
papiera.

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 16. marca 2017, v rámci vizitácie farnosti Svrčinovec, zavítal do našej obce
Ţilinský diecézny biskup Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. Otec biskup zavítal aj
na obecný úrad, kde ho privítala pani starostka, poslanci OZ a pracovníci OÚ.

7 Priemysel, poľnohospodárstvo, obchod, služby
V roku 2017 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, TEXTIL – Klieštik.
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 – Strýček, BISTRO ESO – Čanecký, POHOSTINSTVO - Najdeková,
POHOSTINSTVO – Najdek, DENNÝ BAR – Kubalák, DENNÝ BAR TIFFANY –
Backa, ESPRESSO STODOLA – Cyprich, CUKRÁREŇ – Najdek.
Iné
DREVOVÝROBA – Kubišta, DREVOVÝROBA – Rovder, EUROCHANGE – ZATKY,
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 2017
Počet narodených

32

Počet zomrelých

37

Počet prisťahovaných

39

Počet odsťahovaných

53

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2017

3 424

Úbytok obyvateľov za rok 2017

19

Najstaršia občianka: Štefánia Gschilová (101 rokov)

Zakladanie rodiny
Počet sobášov: 19 (z toho 18 cirkevných a 1 civilný)

Pracovné príleţitosti
Miera nezamestnanosti sa v roku 2017 medziročne zníţila na 8,1%. V Ţilinskom kraji
to bolo 4,81% a v rámci okresu Čadca 4,83%.
Obyvatelia našej obce sú najčastejšie zamestnaní v podnikoch a sluţbách blízkeho
okresného mesta Čadca a krajského mesta Ţilina, kde mnohí našli uplatnenie
v blízkom výrobnom závode automobilky Kia. Ďalším zamestnávateľom je strojárska
prevádzka INA KYSUCE v Kysuckom Novom Meste. Aj výstavba diaľnice pomohla
našim obyvateľom zamestnať sa. Viacerí zas vyuţívajú výhody pohraničnej obce
a sú zamestnaní v Českej republike, hlavne v Třinci. Či uţ sú to zdravotné sestry,
alebo muţi pracujúci v Třineckých ţelezárnach. Tak ako v minulosti i dnes sú ešte
niektorí nútení odchádzať od svojich rodín za prácou dlhodobo do zahraničia, do
krajín Európskej únie, hlavne do Nemecka a Rakúska. Chlapi sú zamestnaní ako
elektrikári, stavební robotníci, vodiči kamiónov a ţeny ako opatrovateľky. Malá časť
obyvateľov našla uplatnenie v našej obci.

Aktivačná činnosť v obci
Obec Svrčinovec zabezpečila pre našich nezamestnaných občanov aktivačné práce.
Mala k dispozícii 9 uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť
formou dobrovoľníckej sluţby v rozsahu 20 hodín týţdenne nepretrţite najviac počas
šiestich kalendárnych mesiacov, 5 uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich
aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec v rozsahu 20 hodín
týţdenne a 17 uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou
menších obecných sluţieb pre obec v rozsahu 8 hodín týţdenne.

8 Doprava a spoje

Obyvateľom našej obce slúţi na prepravu vlaková aj autobusová doprava.
Cez Svrčinovec prechádzajú dve ţelezničné trasy medzinárodného významu.
Košicko-bohumínska trať smeruje do Čiech, druhá ide zo Ţiliny cez Skalité do
Zwardoňa (Poľsko). Vyuţívajú ich najmä študenti, ale aj pracujúci, keďţe je to často
kvôli kolónam najrýchlejšia moţnosť, ako sa dostať do zamestnania. Zo strany obce
prebehli rokovania so ŢSR ohľadom posilnenia vlakových spojov, ale na základe
štatistiky, ktorú si spracovali, nevyhoveli.
Autobusovú dopravu zabezpečuje SAD Ţilina na trase Čadca – Svrčinovec, Zátky a
Čadca – Skalité.
Spojenie so svetom v oblasti podávania, prepravy a dodania listových, balíkových
a peňaţných zásielok zabezpečuje Slovenská pošta, pobočka Svrčinovec.
Veľká väčšina domácností, najmä mladých rodín, je pripojená na internet a vyuţívajú
sluţby mobilných operátov.

9 Výstavba a zmeny charakteru obce
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
10. júna 2017 po dlhých štyroch rokoch otvorili pre vodičov nových 15 kilometrov
polovičného profilu diaľnice D3 medzi obcou Svrčinovec a štátnou hranicou s
Poľskom. Ide o unikátne dielo, postavené v ťaţkom teréne, čo vţdy ovplyvňuje aj
cenu stavby. Je to jeden z kľúčových úsekov diaľnice D3, ktorá spojí veľmi
perspektívne regióny Poľska, Česka a Slovenska. Náklady na výstavbu celého úseku
sa pohybovali vo výške 417 miliónov eur. Úsek Svrčinovec - Skalité je zatiaľ
technicky najnáročnejším dielom postaveným v rámci cestnej infraštruktúry na
Slovensku. Nachádza sa na ňom 402 stavebných objektov, dva tunely (Poľana 898
metrov a Svrčinovec 420 metrov) a 29 mostov. Zaujímavosťou stavby je najvyšší
mostný objekt na Slovensku a v strednej Európe - Valy, ktorý má výšku 84 metrov a
je dlhý 605 metrov.
Slovenská komora stavebných inţinierov ocenila projektové riešenie úseku diaľnice
D3 Svrčinovec – Skalité ako Stavbu roka 2017. Porota ocenila najmä projektové
riešenie stavebného diela v náročnom teréne, zo stavebného i dopravného hľadiska,
ako aj náročné technické riešenie mostov a tunelov, ale aj citlivé zakomponovanie
celého úseku do urbanistickej štruktúry územia so zachovaním kontinuity k okolitým
stavbám.
Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
Význam novej diaľnice sa ešte zvýši po dokončení nadväzujúceho úseku Čadca,
Bukov – Svrčinovec, ktorý bude obchvatom Čadce a odľahčí aj obec Svrčinovec.

Výstavba jedného z najviac potrebných úsekov diaľnice D3 sa slávnostne začala
24.januára 2017. Zhotoviteľmi takmer šesťkilometrového úseku sú spoločnosti

Strabag, PORR a Hochtief CZ. Zmluvné ukončenie stavby je naplánované na
december 2020.
Obec
Obec Svrčinovec, v úzkej súčinnosti s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.,
zrealizovala v mesiaci júl ţivičnú úpravu miestnych komunikácií v miestnych častiach
obce. Konkrétne došlo k asfaltácii miestnych cestných telies v osade U Vajdíka, U
Kulle – v smere od cesty I. triedy I/11 ku miestnemu ţelezničnému tunelu,
uskutočneniu ţivičnej úpravy a vybudovaniu chodníka pri miestnej komunikácii od
areálu mliekarne aţ ku ţelezničnému priecestiu v osade U Janka, ďalej došlo k
vybudovaniu – asfaltácii parkoviska pod cintorínom a následnej asfaltácii prístupovej
cesty ku kostolu a v neposlednom rade sa uskutočnila asfaltácia cesty k bytovkám U
Hlaváča a miestnej komunikácie U Mišov - pod cestou. Celková finančná spoluúčasť
Obce Svrčinovec na predmetnom stavebnom diele bola vo výške 16 468,31 eur.
Nainštaloval sa kamerový systém v materskej škole, vymaľovala sa sála kultúrneho
domu a doplnila sa výbava kuchyne. Zrealizovala sa kanalizácia budovy AB 200
a poţiarnej zbrojnice, kde sa tieţ zabudovala druhá priemyselná brána. Vykúpili sa
pozemky pod nový cintorín a schválil sa nový územný plán obce.

10 Zdravotníctvo a sociálna práca
Zdravotnícka starostlivosť v obci
Praktický lekár pre dospelých: MUDr. Margaréta Drexlerová, Všeobecná ambulancia
pre dospelých, Čadca, (MEDREX, spol. s r.o.)
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, 20 obyvateľov bolo umiestnených v okolitých
DD nasledovne: Domov dôchodcov – viacúčelové zariadenie za kostolom (1), Domov

dôchodcov – Horelica (2), Domov dôchodcov – Ţarec (8), Domov dôchodcov – Park
(3), Domov dôchodcov – Čierne (4), Domov dôchodcov – KNM (2).
I tento rok ich pred Vianocami navštívila pani starostka spolu so sociálnou
pracovníčkou OÚ s balíčkami. Sprevádzali ju aj ţiaci ZUŠ. Spríjemnili im chvíle
kultúrnym programom, rozhovormi a vinšami do nového roka.

Sociálna výpomoc
Jednorazová finančná výpomoc 50 – 100 eur:

5 obyvateľov

Nepeňaţná výpomoc v hodnote 30 eur:

27 obyvateľov

Mikulášske balíčky v hodnote 7 eur:

10 detí

Pobyt v letnom tábore Duchonka:

7 detí

11 Školstvo
Základná škola Svrčinovec
Počet ţiakov :

300 (153 chlapcov, 147 dievčat)

Pedagogickí zamestnanci:

27

Nepedagogickí zamestnanci:

11

Vedenie školy:

riaditeľka školy:

Mgr. Miroslava Pišteková

zástupkyňa pre 1. stupeň:

Mgr. Milada Ţiaková

zástupkyňa pre 2. stupeň:

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 tried a priestorov školy. Niektoré triedy
sa vymaľovali a pribudli nové interaktívne tabule. Trieda 8.B bola kompletne
zrekonštruovaná a postupne sa menili vstavané skrine. Doplnila sa výbava
telocvične, presťahovala sa počítačová učebňa, taktieţ zborovňa a vymenil sa
nábytok.

Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená
Škola sa kaţdý rok zapája do akcií nadácie Liga proti rakovine, ţiaci boli zapojení v
preventívnom programe Správaj sa normálne. Zapojili sa do projektov výchovného a
preventívneho zamerania národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality Zober loptu,
nie drogy.
V oblasti dopravnej výchovy sa ţiaci zapojili do aktivity Správaj sa bezpečne! bezpečnosť a dopravná výchova.
V environmentálnej oblasti bola škola zapojená do viacerých projektov – Alino,
Recyklohry , Deň Zeme, Kaţdá kvapka sa počíta. Pri príleţitosti Dňa Zeme sa ţiaci
školy zapojili do čistenia prostredia v okolí školy a v obci. V projekte Alino vyzbierali
524 kg hliníka ako druhotnej suroviny a v rámci základných škôl Ţilinského kraja
obsadili 3. miesto. V projekte Recyklohry bola škola zaradená medzi 30 najlepších
škôl na Slovensku a získala ocenenie Diplom za aktívny prístup k
environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane ţivotného prostredia. Vďaka projektu
Kaţdá kvapka sa počíta nazbierali 42 litrov pouţitého kuchynského oleja.
V oblasti zdravie na škole sa na podporu zdravého ţivotného štýlu ţiakov uskutočnili
mnohé športové súťaţe, turnaje, športové dni, športové aktivity, Prieskumnícky
chodník v spolupráci s obcou, Týţdeň zdravej výţivy. Spolupráca v rámci projektu
Ovocie do škôl, Mliečny program naďalej pokračuje.
Ţiaci 1. aţ 4. ročníka boli zapojení do projektu Moja prvá škola, v rámci ktorého riešili
rôzne úlohy a súťaţe s Kozmixom, čím sa podporuje funkčná gramotnosť ţiakov.

Výnimočné úspechy ţiakov
Ján Čišecký, 8.A - 1.miesto v celoslovenskej súťaţi Objavujeme čaro chémie,
kategória ţiakov 8.ročníka.
Miroslav Poláček, 7. B - 3. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

Materská škola Svrčinovec
Počet ţiakov :

84

Pedagogickí zamestnanci:

8

Nepedagogickí zamestnanci:

5

Vedenie školy:

riaditeľka školy:

Mgr. Alţbeta Padychová

zástupkyňa:

Iveta Cyprichová

Počet tried: 4

Priestory školy
-

-

v
školskej záhrade boli osadené pruţinové hojdačky, preliezky
a ďalšie záhradné prvky, vysadené stromy, osadený záhradný
kompostér
bola vymaľovaná spálňa a chodby na poschodí, natreté dvere
boli dokúpené detské paplóny, vankúše a obliečky s plachtami
do kuchyne bol zakúpený konvektomat s príslušenstvom
boli osadené obrubníky a dokončený bezbariérový vchod s chodníkmi
do vestibulu boli namontované nové police na topánky pre všetky
deti – sponzorský dar od rodiny Urbánkovej
za pomoci zriaďovateľa bol vyasfaltovaný dvor MŠ a nainštaloval sa
kamerový systém

Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená
 Enviromentálna výchova – Kráľovstvo zvierat
 Eko-stopa - 1. MŠ na Kysuciach zapojená do projektu, deti sa učia
chrániť prírodu a váţiť si ju
 Zelená škola – získanie diplomu


Medvedík NIVEA – príprava predškolákov na školu



Ovocie a zelenina do škôl - podpora
zeleniny u detí v predškolskom veku



Proxíková euroakadémia – deti sa hravou formou učia váţiť si
a šetriť peniaze

konzumácie ovocia a

 Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materských školách –
napomáha ľahšiemu prechodu do ZŠ.

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

12 Kultúra
Obecná kniţnica
Kniţnica sa nachádza v priestoroch obecného úradu. Poskytuje čitateľom komplexné
kniţničné a informačné sluţby. V roku 2017 sa obohatil kniţný fond z rozpočtu obce

o 111 kniţných noviniek, ktoré oslovia všetky vekové kategórie. Do fondu prispeli aj
niektorí obyvatelia obce darovaním svojich kníh.
Priestory obecnej kniţnice sú spestrené maľbami, ktoré vytvorila spoluobčianka Anna
Vršková. Kniţnica tak oţila krásnymi postavičkami z rôznych kreslených rozprávok a
portrétmi slovenských spisovateľov.

Folklórna skupina Svrčinka
Štatutárny zástupca: Eva Poláčková
V tomto roku si folklórna skupina pripomenula 45. výročie zaloţenia. Počas týchto
rokov sa z generácie na generáciu formovala a prehlbovala láska k folklóru, ktorá
trvá dodnes. Členky skupiny krásu nášho folklóru prezentovali na rôznych
akciách, súťaţiach a folklórnych festivaloch: Svrčinovské slávnosti, Ochodnica, Stará
Bystrica, Gorolske swiato, Sihelné Orava, Doţinky v Písku a iné.

Kultúrno-spoločenské akcie

Veľkonočné tvorivé dielne
Veľkej obľube sa v našej obci tešia tvorivé dielne. Dňa 5. apríla 2017 sa konali v
kultúrnom dome veľkonočné tvorivé dielne, na ktorých si deti i dospelí vyskúšali
rôzne praktiky ozdobovania veľkonočných vajíčok – maľovanie farbami, ozdobovanie
voskom, drôtikovanie, výrobu veľkonočných ozdôb z papiera, pletenie korbáčov, či
výrobu ozdobných stromčekov z drôtu.
Veľkonočná výstava
V dňoch 8. apríla – 10. apríla 2017 nasledovala tradičná veľkonočná výstava
výrobkov šikovných rúk našich spoluobčanov. Návštevníci výstavy mohli tieto
výrobky nielen obdivovať, ale si ich aj zakúpiť.
Stavanie mája
Akcia prebehla uţ 28. apríla 2017 pred budovou obecného úradu. Bol prichystaný
kultúrny program, v ktorom vystúpila FSk Svrčinka, a malé občerstvenie.
Deň matiek
V nedeľu 14. mája 2017 sa v kultúrnom dome stretli mamičky a babičky na kultúrnom
podujatí, ktoré pre ne pripravili ich deti a vnúčatá pri príleţitosti Dňa matiek. Okrem
pekného kultúrneho programu dostali ako poďakovanie za ich lásku a trpezlivosť aj

srdiečko a sladký koláčik. Mamičkám a babičkám na Závrší odovzdala darček
osobne starostka obce doobeda po sv. omši.
Naši jubilanti
Dňa 25. mája 2017 sa v kultúrnom dome konalo stretnutie 70, 80 a 85-ročných
jubilantov našej obce. Z celkového počtu 55 jubilantov sa tejto akcie zúčastnilo 25. V
úvode sa jubilantom prihovorila starostka obce a prípitok predniesol pán farár. V
kultúrnom programe vystúpili Kysuckí heligonkári zo Skalitého pod vedením Romana
Capka.
Pani starostka tieţ osobne navštívila počas roka 90-ročných jubilantov, pánov
Vincenta Homolu a Ignáca Kuffu, a taktieţ najstaršiu občianku obce, 101-ročnú
Štefániu Gschillovú.
Váľanie mája
31. mája 2017 hasiči DHZ zvalili pred obecným úradom máj. Taktieţ sa postarali aj o
kultúrny program, zahrali na heligónke a ozembuchu. Pre občanov bolo pripravené
malé občerstvenie.
Deň rodiny na Závrší
Jún uţ kaţdoročne patrí na Závrší oslave rodiny. Inak tomu nebolo ani tento rok, 25.
júna 2017, kedy sa uskutočnil program Dňa rodiny, ktorý bol spestrený krásnou
udalosťou, akou bolo uvítanie básnickej zbierky do ţivota. Bola to básnická zbierka
od našej rodáčky Anny Škulavíkovej, rodenej Gajdošovej, s názvom RODINA.
Program sa niesol vo sviatočnej atmosfére, ktorá bola nabitá emóciami, striedal sa v
ňom smiech s plačom, hovorené slovo s pesničkami.
Svrčinovský kermaš
V sobotu 08. júla 2017 sa konal v našej obci uţ tradičný Svrčinovský kermaš. Do
našej obce zavítali títo hostia: poslankyňa VÚC a starostka Obce Skalité PaedDr.
Andrea Šimurdová, poslanec VÚC a riaditeľ ÚPSVaR Mgr. Jozef Cech, starosta
Obce Mosty u Jablunkova Josef Szotkowski, starosta Obce Ochodnica Radoslav
Ďuroška, starosta Obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha a riaditeľka
Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Mgr. Silvia Petreková.
V bohatom programe vystúpili: FSk Svrčinka, FSk Ozvena, FSk Zborovanka,
Bystrická kasňa, ľudová hudba Capkovci, Ľudo Kuruc alias Karol Duchoň, heligónkár
Matúško Hodás a nitrianska rocková skupina Everlong. Do tanca do skorých ranných
hodín hrala skupina SPLYT-BAND.
Závršanský kermaš
V piatok 15. septembra 2017 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky

Kaplnky na Závrší, sa konal tradičný Závršanský kermaš. Slávnosť začala slávením
svätej omše, nasledovali súťaţe pre deti, mládeţ, aj dospelých. Kermaš pokračoval
kultúrnym programom, v ktorom vystúpila skupina mladých mamičiek zo Závršia,
folklórna skupina Svrčinka spolu s hosťom Petrom Staňom, starostom obce Hrčava,
heligonkári Jozef Pastorek a Miroslav Jurčaga, neformálna hudobná skupina zloţená
z heligonkárov Romana Šveca a Pavla Kondeka, huslistu Petra Csambala a
violončelistu Radovana Čuláka, svrčinovského farára. Zábava pokračovala do
neskorých večerných hodín a do zábavy sa zapojili aj ďalší zúčastnení hudobníci.
Uvítanie detí do ţivota
Uvítanie detí do ţivota má v našej obci uţ bohatú tradíciu. Preto sa dňa 05. októbra
2017 zišli rodičia a ich malé ratolesti v priestoroch zasadačky obecného úradu, kde
starostka obce slávnostne privítala našich nových občanov, ktorí sa narodili v rokoch
2016 – 2017 rodičom ţijúcim v našej obci. Po kultúrnom programe sa rodičom
odovzdali pamätné listy, kvety a darčeky a bol vykonaný slávnostný zápis do
pamätnej knihy.
Október – mesiac úcty k starším
V októbrovú nedeľu 15.10.2017 obec zorganizovala pre seniorov posedenie v
kultúrnom dome pri príleţitosti mesiaca úcty k starším. Na začiatku sa prítomným
prihovorila starostka obce. Nedeľné popoludnie spestrili a v kultúrnom programe
vystúpili Folklórna skupina Svrčinka a Ľudový umelecký kolektív Katrokovci. Na záver
sa ešte predstavila ľudová skupina Bystrická kasňa z Novej Bystrice.
Katarínsky ples
V sobotu 18. novembra 2017 sa konal v našej obci uţ tradičný Katarínsky ples, ktorý
zorganizovali pracovníci OPS a OÚ. Prítomných potešila bohatá tombola s peknými
cenami, ktoré si odnášali domov. K príjemnej zábave, ktorá trvala aţ do rána,
prispela ţilinská hudobná skupina Primator.

Vianočné tvorivé dielne
01. decembra 2017 sa konal uţ tretí ročník vianočných tvorivých dielní. Opäť sa našli
v obci ľudia, ktorí nezištne učili naše deti vyrábať originálne vianočné darčeky. Deti
vytvárali rôzne tvary zo slaného pečiva, zaujalo ich netradičné maľovanie na fľaše
a poháre, farbili tričká pomocou šablón, učili sa patchworkovať, drôtikovali, vyrobili si
stromčeky šťastia či krásne ozdoby z letákov.

Mikuláš

V stredu 06. decembra 2017 zavítal opäť do našej obce svätý Mikuláš. Najskôr sa
zúčastnil spolu s deťmi svätej omše v kostole, a potom pred obecným úradom
slávnostne rozsvietil vianočný stromček. V tento deň sa uskutočnil uţ 6. ročník
vianočných trhov. Okrem vianočných trhov a malého pohostenia si mohli občania
postáť pri vianočných pesničkách hudobnej skupiny ESO.

Benefičný koncert pre Vanesku
V sobotu 09. decembra 2017 sa konal uţ druhý ročník benefičného koncertu, z
ktorého výťaţok je venovaný pre onkologických pacientov a sociálne
znevýhodnených v našej obci. Vlani sa občania obce prvýkrát spojili a tak finančne
pomohli rodine malej Vanesky Krellovej, onkologickej pacientky. Aj tento ročník bol
zorganizovaný pre ňu. Vaneska začala navštevovať základnú školu a je z nej veľmi
šikovná prváčka. Benefíciu podporilo veľa prítomných divákov, z ktorých starostka
obce na záver programu jedného vyţrebovala a venovala mu cenu - kávovar. Pre
Vanesku sa podarilo vyzbierať 1 450 eur.

13 Cirkevný život
Farská sánkovačka
Dňa 4. februára 2017 sa uskutočnila farská sánkovačka vo Svrčinovci - Závrší.
Zastúpené boli všetky vekové kategórie, od najmenších batoliat aţ po našich starších
spoluobčanov. Pripravené bolo aj pohostenie a spoločné posedenie spestrili
muzikanti vdp. Mgr. Radovan Čulák, Peter Csambal a Miroslav Jurčaga. Sánkovačka
všetkým vyčarila úsmev na tvári a hlavne zasa o kúsok zblíţila našich farníkov.

Kánonická vizitácia (biskupská kontrola) farnosti
Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový ţivot
farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúţiť
farárovi i farníkom otcovskou radou. Dňa 16. marca 2017 hostila naša farnosť vzácnu
návštevu, najvyššieho duchovného pastiera Ţilinskej diecézy, otca biskupa Mons.
Tomáša Galisa. Vizitácia prebiehala podľa vopred určeného programu, ktorý bol
bohatý a pestrý. Vyvrcholením bola otcom biskupom celebrovaná svätá omša a po
nej stretnutie s veriacimi, kde mu kládli otázky o ţivote, cirkvi a našej farnosti.

Oslava patrónov farnosti
Tento rok sa slávenie začalo uţ v predvečer sviatku ďakovnou adoráciou za našu
farnosť a za náš kostol. V stredu 5. júla 2017 na sviatok svätých Cyrila a Metoda, sa

konala slávnostná svätá omša. Stalo sa peknou tradíciou, ţe farníci všetkých
vekových kategórií na ňu prichádzajú v krojoch, ktoré starostlivo uchovávajú po
svojich predkoch. Oslavy ukončila v piatok večer poboţnosť kríţovej cesty zo
Svrčinovca na Závršie.

Pešia púť
Dňa 18.augusta 2017 opäť zavítali do našej obce peší pútnici, ktorí uţ po
dvanástykrát putovali z Trnavy do Czenstochowej. Spoločne s našimi farníkmi sa
stretli na svätej omši a neskôr pri spoločnom obede, ktorý zabezpečila pani starostka.

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
Dňa 5.marca 2017 sa konala výročná členská schôdza Zväzu telesne postihnutých,
Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a Jednoty dôchodcov z našej obce za
prítomnosti predsedov Okresných výborov v Čadci a starostky obce. V správe
zhodnotili činnosť za uplynulý rok 2016 a určili si nové aktivity v roku 2017. Pani
starostke a členom výboru boli odovzdané ďakovné listy za obetavú dobrovoľnícku
prácu v uplynulom období.
Dňa 24. septembra 2017 usporiadali členovia JD, ZŤP a ZPCCH autobusový
poznávací zájazd spojený s relaxáciou. Najskôr navštívili Múzeum slovenskej dediny
v Martine a potom sa presunuli do Aquaparku Turčianske Teplice.
Členovia JD, ZŤP a ZPCCH vo Svrčinovci si dňa 7. novembra 2017 pripomenuli
mesiac úcty k starším a usporiadali v spolupráci s obecným úradom členskú
schôdzu. Pre bezpečnosť členov im boli odovzdané reflexné pásky a boli poučení o
ich správnom nosení, nakoľko situácia na našich cestách je kritická a nebezpečná.

Klub dôchodcov Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Mgr. Irena Fričová

Klub dôchodcov má okolo 30 členiek. Stretnutia sa realizovali v kultúrnom dome
podľa potreby. Náplňou stretnutí bol pestrý program – cvičenia na osvieţenie mysle,
primerané telesné cvičenia, relax, ale hlavne sa venovali spevu a ľudovým tradíciám.
05. apríla 2017 klub v spolupráci so školským klubom pri ZŠ usporiadal podujatie v
obecnej knižnici, ktoré bolo zamerané na dve veci: marec – mesiac knihy,
propagácia detskej literatúry v nadväznosti na jarné tradície a priama, konkrétna
práca s materiálom na zdobenie veľkonočných vajíčok a ozdôb. Činnosti boli
sprevádzané spevom členiek klubu a tieţ spevom detí, ktoré sa navzájom krásne
dopĺňali.
V tomto období Klub dôchodcov vydal súbor pod názvom Ľudové múdrosti a
porekadlá – veselé i poučné čítanie pre kaţdého.
Stretnutie klubu 21. júna 2017 bolo čiastočne venované pamiatke zosnulého pána
Jana Krchu, dlhoročného riaditeľa svrčinovskej školy, ktorého mnohí poznali aj ako
aktívneho výtvarného umelca.
Klub dôchodcov na svojom koncoročnom zasadnutí 5. decembra 2017 odsúhlasil
zmenu vo vedení klubu. Od nového roku bude mať na starosti všetko, čo sa týka
klubu Mgr. Zlatica Padyšáková.

Slovenský červený kríţ, miestny spolok Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Varmusová
Miestny spolok Slovenského červeného kríţa robí prácu, ktorej výsledkom je pomoc
človeku.
Dobrovoľní darcovia krvi sa zúčastňujú nielen plánovaných odberov, ale aj
individuálnych darovaní. Nositelia plakety Mudr. Jána Janského za rok 2017, ktorí
boli ocenení aj darčekom: zlatý: Ján Čišecký, strieborní: Marián Kuţma, Vladimír
Kubalík, Rastislav Padych, Anton Švancár, bronzoví: Michal Morcinek, Marián Petrík,
Marek Mariňák, Ľuboš Kulla.
Rok 2017 bol pre spolok veľmi aktívny najmä rôznymi akciami a aktivitami, čím sa
zapojili aj do diania v obci: zdravotná hliadka na Svrčinovskom kermaši,
Prieskumnickom chodníku, benefičnom koncerte pre Vanessku.
V rámci spolupráce v apríli navštívili DSS a ŠZ Slniečko v Oščadnici, kde priblíţili
prácu dobrovoľníkov pri poskytnutí prvej pomoci názornou ukáţkou, oboznámili ich s
rôznymi pomôckami a odpovedali na ich zvedavé otázky.
Kaufland - SČK - pomáhame potravinami. Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa členky
MS SČK zúčastnili zbierky trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi.
V spolupráci s ÚS SČK v Čadci, ktorý je zapojený do Operačného programu Fond
európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, sa MS SČK podieľal na realizácii v

našej obci 4-krát za rok 2017. Išlo o poskytnutie potravinových a hygienických
balíčkov.

Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Svrčinovec
Štatutárny zástupca: František Krehlík
Dňa 26. februára 2017 sa konala v sále kultúrneho domu výročná členská
schôdza, na ktorej sa zúčastnil okrem výboru a členov ZO aj zástupca okresného
výboru SZZ. V úvodných bodoch programu hodnotili záhradkári svoju činnosť,
výsledky a hospodárenie v minulom roku a následne sa rozvinula diskusia k
jednotlivým bodom programu.
Prvý októbrový víkend usporiadali záhradkári kaţdoročnú výstavu ovocia, zeleniny,
liečivých a okrasných rastlín. Súčasťou bola aj starostkou obce vyhlásená súťaţ o
najchutnejší koláč. Podľa knihy návštev sa výstavy zúčastnilo pribliţne 350
návštevníkov. Veľmi pekné exponáty boli zo zeleniny, ktorej sa tento rok výnimočne
darilo. Slabší rok bol trochu na ovocie, ale niektorým sa aj tak vydarili najmä veľmi
pekné jablká, hrušky ba i broskyne. Najkrajšie exponáty reprezentovali našu obec na
okresnej výstave ovocia a zeleniny v Čadci 7. a 8. októbra 2017.

Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Svrčinovec
Štatutárny zástupca: Peter Stráňava
V nedeľu 15. októbra 2017 ZO SZCH Svrčinovec uskutočnila na hokejbalovom
ihrisku reprezentačnú výstavu drobných zvierat, holubov a hydiny. Medzi
úspešných vystavovateľov patrili aj členovia zväzu, ktorí na výstavách zvierat v
Čadci, Jablunkove, Kysuckom Novom Meste a Třinci v posledných dvoch rokoch
získali 8 popredných ocenení chovaných zvierat.
V dňoch 25. - 26. novembra 2017 sa konala európska výstava drobnochovatelov v
Nitre, na ktorej vystavovali aj členovia SZCH Svrčinovec.

Dobrovoľný hasičský zbor Svrčinovec
Dňa 07.01.2017 sa konala výročná členská schôdza, na ktorej bola vyhodnotená
práca dobrovoľného hasičského zboru v našej obci za minulý rok. K termínu konania
výročnej schôdze mal DHZ 51 členov, z toho 5 ţien. Keďţe končilo volebné obdobie
starého výboru DHZ, bol zvolený nový výbor. Nový výbor bol schválený v zloţení:
predseda DHZ – Boţena Jargašová, podpredseda – veliteľ DHZ – Anton Tomaščin,
tajomník – Vladimír Špilák, preventivár – Marcela Tomaščinová, referent mládeţe –
Peter Poláček, strojník – Radovan Laš, Ľubomír Grochal, Tibor Jurišta, Miroslav
Kufa, revízor – Anna Jurištová, revízna komisia – Štefan Dej, Ján De,j členovia

výboru – Pavol Kreána, Milan Horváth, Emil Kubalík, Viliam Kubalík, Janka Fupšová,
Michal Kulla, Pavol Kulla.
Počas roka DHZ úzko spolupracoval s obcou a aktívne sa zapájal do činností
organizovaných obcou.
Členovia DHZ odpracovali mnoţstvo brigádnických hodín pri ošetrovaní techniky,
absolvovali školenia, cvičenia a rôzne súťaţe, zasahovali pri poţiaroch, ale
zúčastňovali sa aj iných technických zásahov a reprezentovali obec na viacerých
kultúrnych podujatiach.

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

Zhromaždenia LPS Svrčinovec konaného 1. apríla 2017 sa zúčastnilo 131 členov
zastupujúcich osobne alebo formou splnomocnení 63,2 % podielov oprávnených
hlasovať. Okrem tradičných bodov týkajúcich sa hospodárenia spoločenstva sa
Zhromaţdenie zaoberalo aj ďalšími aktuálnymi témami, akými sú dokončenie
procesu oddelenia poľnohospodárskej a lesnej pôdy, výrub drevín pod nový úsek
diaľnice, alebo dôsledky rekonštrukcie bohumínskej ţeleznice na vlastníkov lesa.
Rok 2017 bol poznamenaný silnou podkôrnikovou kalamitou, ktorej padlo za obeť
pribliţne 6 500 m3 dreva. Vysadilo sa celkom 23 000 sadeníc, proti lúpaniu zverou sa
ochránilo 10 hektárov ţrďovín a spevnilo sa celkom takmer 5 kilometrov lesných
ciest.

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

Aj tento rok bol pre hokejbalový klub veľmi úspešný. V Kysuckej hokejbalovej lige
ich ani tentoraz nikto nedokázal zosadiť z hokejbalového trónu, a tak opäť zvíťazili.
Dokázali triumfovať a získať uţ štvrtý titul za sebou.
Po dlhom čakaní a niekoľkých pokusoch sa dočkali. Dream team Svrčinovec bez
jedinej prehry vystúpil na najvyšší stupeň najstaršieho kysuckého hokejbalového
turnaja O pohár primátora Čadce, 18. ročník.

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

Športové akcie

Futbalový turnaj o pohár starostky Obce Svrčinovec 2017
Dňa 17. júna 2017 sa uskutočnil Futbalový turnaj o pohár starostky Obce Svrčinovec.
Na turnaji sa zúčastnilo päť futbalových druţstiev. Turnaj otvorila svojim príhovorom
starostka obce. Muţstvá hrali po vylosovaní systémom „kaţdý s kaţdým“, a to na
dvoch ihriskách. V konečnom poradí sa umiestnili takto:
1. Stodola

skóre 9:1

body: 10

2. Vajdíkovci

skóre 10:9

body: 7

3. Beskyd

skóre 7:6

body: 5

4. Fortuna

skóre 3:5

body: 3

5. Kiko team

skóre 3:11

body: 1

Všetci ocenení boli odmenení peknými cenami, ktoré osobne odovzdala starostka
obce.
Prieskumnícky chodník
V piatok 23.06.2017 sa konal v areáli TJ Beskyd Prieskumnícky chodník. Záštitu nad
týmto podujatím prevzal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Ing.
Milan Maxim. Toto podujatie bolo spolufinancované na základe úspešnej Ţiadosti o
dotáciu v oblasti športu zo Ţilinského samosprávneho kraja. Na branno – športovom
dni si zmerali sily ţiaci ZŠ Svrčinovec, ţiaci zo ZŠ Mosty u Jablunkova a deti z
Detského domova v Hornom Kelčove. Súťaţili medzi sebou v hode granátom, beh
medzi kuţeľmi, beh cez prekáţky, orientácia s kompasom, vybíjaná, futbal, streľba
zo vzduchovky na terč a iné.

Pantherscup 2017
Dňa 12.augusta 2017 sa v športovom areáli vo Svrčinovci konalo športovo-benefičné
podujatie, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok športovcov a športových
fanúšikov, aby svojím športovaním podporili skvelú myšlienku. Tá pred štrnástimi
rokmi vznikla na podnet Norberta Chovanca a Jána Ligača, ktorí spoločnými silami
organizujú hokejbalový a štyri roky aj futbalový turnaj. Výťaţok z benefičného
podujatia pravidelne putuje do rúk toho, kto to najviac potrebuje. Ţiaľ, 14-ročný
Stanko Čarnecký, ktorému mala byť venovaná vyzbieraná suma, podľahol zákernej
chorobe, a tak sa tohtoročné podujatie nieslo v smutnej nálade. Suma 1000 eur,
ktorá sa vybrala, sa tak presúva do roku 2018.
Vianočné turnaje
Obecný úrad zorganizoval počas Vianoc dve športové akcie. Turnaj v stolnom tenise
prebehol 27. decembra 2017 a v basketbale 28. decembra 2017.

Nohejbal
Dňa 30. decembra 2017 sa v telocvični Základnej školy vo Svrčinovci uskutočnil 1.
ročník nohejbalového turnaja, ktorý zorganizovali amatérski nohejbalisti zo
Svrčinovca. Turnaja sa zúčastnilo sedem trojčlenných druţstiev /21 hráčov/. Víťazi
turnaja si odniesli pekné vecné ceny.

16 Počasie a príroda
Nový rok sa niesol v snehovej nádielke a mrazoch, cez deň prevládalo slnečné
počasie s teplotami aţ do -25°C. Vo februári prišlo oteplenie, prevládal dáţď so
snehom a tvorila sa poľadovica. Dňa 21.februára sa dali do pohybu ľady na rieke
Čerňanka. V určitých úsekoch bola v koryte rieky nízka hladina vody, a keďţe ľad
bol hrubý, kryhy sa začali hromadiť a ohrozovať okolité nehnuteľnosti. Hrozilo tieţ
poškodenie mostíka cez rieku v časti u Katroka. O 15:00 hod. bola vyhlásená
mimoriadna situácia - povodňová aktivita III. stupeň - ľadochod. Po nasadení
mechanizmu boli kritické úseky uvoľnené. V jarných mesiacoch prevládalo slnečné
počasie s občasnými prehánkami. Koncom apríla pretrvával silný dáţď a búrky. 28.
apríla bol vyhlásený 3. stupeň výstrahy pred povodňami v Čadci a KNM. Koniec mája
a jún priniesli teploty aţ do 30°C s prehánkami a búrkami z tepla. Letné počasie bolo
premenlivé. Striedali sa pekné slnečné dni s občasnými prehánkami a búrkami
so silným vetrom. V auguste dosahovali teploty aţ 35°C. Jeseň bola príjemná
s babím letom. V noci z nedele 29. na pondelok 30. októbra sa Slovenskom prehnala
víchrica, ktorá na mnohých miestach spôsobila veľké škody. Neobišla ani naše lesy,
kde povyvracala stromy na viacerých miestach. V novembri sa výraznejšie ochladilo

a v decembri uţ aj výdatne sneţilo. Vianoce boli daţdivé, aţ koncom mesiaca sa
opäť rozbehla zima.

17 Mimoriadne udalosti
Zo soboty 25. marca na nedeľu 26. marca 2017 sa po poţití alkoholických
nápojov a po vzájomnej dohode dvaja občania Svrčinovca, Dušan Birtus
a Jakub Kulla, vlámali do kostola vo Svrčinovci. Kameňmi rozbili dvojitú výplň
okna na bočnej strane kostola a cez vzniknutý otvor vošli dnu. Zo sakristie kostola
zobrali dve fľaše vína, pričom jednu fľašu nechali v kostole a druhú vonku pred
kostolom. Z kostola zobrali pokladnicu na milodary, z ktorej na poľnej ceste po rozbití
vybrali finančnú hotovosť vo výške 350 eur, ktorú si rozdelili. Farnosti spôsobili
finančnú škodu 350 eur, rozbitím sklenenej výplne škodu 110,30 eur a na
poškodenej drevenej pokladnici škodu vo výške 25 eur.
Za zločin krádeţe uloţil súd Dušanovi trest odňatia slobody vo výmere tri roky s
podmienečným odkladom a probačným dohľadom na štyri roky, ako aj povinnosť
verejne sa ospravedlniť poškodenému - farnosti. Jakub bol odsúdený k trestu odňatia
slobody vo výmere dva roky s podmienečným odkladom na dva roky. Obaja obvinení
boli zaviazaní uhradiť spôsobenú škodu.

Zápis do kroniky za rok 2017 bol prejednaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
vo Svrčinovci dňa 26.10.2017 a schválený uznesením č. 102/2018.

