Volebné obdobie 2003 – 2006
Zamyslime sa nad otázkou, čím je nám Svrčinovec. Tu sme uzreli svetlo sveta, začali robiť
prvé krôčky, hovoriť prvé slová. Tu sme sa rozbehli za prvým motýľom, ktorý nás vábil svojou
krásou. Svrčinovec bol domovom našich pradedov, dedov i otcov. Je i naším domovom.
Snažme sa svojou činnosťou vytvoriť z neho krásny domov i pre naše deti.
Po voľbách, ktoré sa uskutočnili koncom roku 2002, začala samospráva obce pracovať pod
vedením starostky Marty Cyprichovej, ktorá zložila sľub a prevzala insígnie. Za jej zástupcu
bol zvolený Pavol Švancár.
Obecné zastupiteľstvo sa schádzalo priemerne šesťkrát v roku. Na zasadnutiach OZ sa
riešili okrem plánov činnosti a kontroly hospodárenia nasledovné úlohy a problémy:
Zasadnutia OZ – 2013
26.2.2003
Starostka informovala poslancov o presune kompetencií z okresných úradov na obec od
01.01.2002. Za hlavného kontrolóra Obce Svrčinovec bola schválená na roky 2003 – 2008
Ivana Martausová.
Keďže kompetencie opatrovateľskej služby tiež prešli na obce, bol navrhnutý a schválený
plán VZN o opatrovateľskej službe.
Bolo navrhnuté a schválené, aby v školských radách pri ZŠ a MŠ bol členom jeden
poslanec OZ.
23.4.2003
Starostka oboznámila poslancov s programom rozvoja obce na volebné obdobie. Bola
podaná správa o príprave referenda. Poslanci boli informovaní o príprave akcie PARK na
skrášlenie centra Svrčinovca.
Bol prerokovaný projekt „Program na udržiavanie pracovných návykov evidovaných
nezamestnaných občanov“. Jeho uskutočňovanie sa začalo 22.4.2003.
25.6.2003
Poslanci riešili rómsku otázku.
Prechod Materskej školy na právnu subjektivitu navrhli uskutočniť 1.1.2004.
27.8.2003
Starostka informovala prítomných o návrhu zámeru vybudovania Priemyselného parku
Čadca a o šírení signálu MMDS v obci, ktorého zriaďovateľom je Obec Čierne. Požiadala
poslancov, aby zistili záujem občanov.

29.10.2003
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o šírení televízneho programu MMDS vo
Svrčinovci.
10.12.2003
Za kronikára obce bola navrhnutá a schválená Veronika Ondrišíková.
Poslanci schválili Polgrúň – MZI/7 ako jediné miesto, ktorým možno prekračovať hranicu
mimo hraničného priechodu do Českej republiky.
Zasadnutia OZ – 2004
25.2.2004
Poslanci rokovali o probléme s obecným znakom a vlajkou, nakoľko ich MV SR upozornilo,
že ich používajú protiprávne – bez schválenia Heraldickej komisie.
14.4.2004
Na mimoriadnom zasadnutí poslanci rokovali o prestavbe Materskej školy so školskou
jedálňou, keďže sa naskytla možnosť podaním projektu získať finančné prostriedky zo
Štruktuálneho fondu. Návrh bol schválený.
28.4.2004
Obecné zastupiteľstvo schválilo partnerstvo s obcou Wegierska Górka /Poľská republika/.
Poslanci navrhli, aby bol vypísaný konkurz na riaditeľa Základnej školy vo Svrčinovci.
Starostka informovala prítomných, že pri zriaďovaní lekárne musí byť splnená podmienka
bezbariérového prístupu.
7.6.2004
Poslancom bola prednesená správa o projekte separovaného zberu, o ktorom sa jedná
s občanmi Čierne a Skalité.
Poslanci boli informovaní o možnosti vstupu obce do mikroregiónu. Zvážili, že tak bude
možné získať finančné prostriedky na rozvoj Svrčinovca, a preto súhlasili s návrhom.
25.8.2004
Poslanci schválili do funkcie riaditeľa Základnej školy vo Svrčinovci RNDr. Jiřího Fialu a do
funkcie riaditeľky Materskej školy vo Svrčinovci Mgr. Alžbetu Padychovú.
Na základe návrhu Heraldickej komisie MV SR bol prerokovaný nový erb a vlajka.
27.10.2004
Starostka informovala poslancov o tom, že je potrebné vypracovať Požiarny poriadok
Obce Svrčinovec ako VZN obce. Návrh bol schválený.

15.12.2004
Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie Ceny starostky obce Márii Ščuryovej, JUDr.
Štefanovi Strýčkovi, Štefanovi Kordekovi a Lukášovi Krainovi.
Poslanci schválili návrh pripravovanej spolupráce obce a školy so Starou Pazovou v Srbsku.
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh zápisu do obecnej kroniky za roky 1998 – 2002,
ktorý predložila kronikárka Veronika Ondrišíková /Uznesenie č. 115/2004/.
Zasadnutia OZ – 2005
2.2.2005
Na mimoriadnom zasadnutí sa riešil prebytočný majetok štátu – budova PZ SR U Mišov,
ktorý Krajské riaditeľstvo PZ SR v Žiline ponúkalo na predaj. Keďže budova bola v zlom
technickom stave a miestni podnikatelia nejavili o ňu záujem, poslanci nesúhlasili
s odkúpením nehnuteľnosti.
23.2.2005
Poslanci schválili nasledovné investičné akcie na rok 2005:
- Dom smútku
- rozšírenie cintorína
- parkovisko pod cintorínom
Riešili tiež rekonštrukciu sály kultúrneho domu, zakúpenie nového vybavenia do kuchyne
a stoličky do sály.
Členovia HZ poukázali na zlý technický stav požiarnej zbrojnice. Poslanci nesúhlasili
s opravou, keďže niet dostatok finančných prostriedkov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo účasť obce v mikroregionálnom združení Kysucký triangel,
ktoré bude fungovať ako záujmové združenie právnických osôb obcí.
9.3.2005
Poslanci riešili žiadosť Telovýchovnej jednoty Beskyd Svrčinovec o finančný príspevok
150 000,-- Sk na činnosť.
27.4.2005
Poslanci boli informovaní o vysviacke nového farára.
Rokovali o budove požiarnej zbrojnice a pozastavili stavebné konanie.
29.6.2005
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o príprave realizácie projektu
„Separovaný zber Čadca – Svrčinovec – Čierne – Skalité“.
Odsúhlasili prípravu stretnutia partnerských obcí Leto 2005.

31.8.2005
Keďže projektová dokumentácia na zriadenie parkoviska by bola finančne náročná,
výstavba parkoviska sa zatiaľ neuskutoční.
Obecné zastupiteľstvo schválilo použiť z rezervného fondu Obce Svrčinovec na opravu
strechy Materskej školy a budovy AB 200 v celkovej výške 220 000,-- Sk.
9.11.2005
Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok 250 000,-- Sk na rok 2006 pre Telovýchovnú
jednotu Beskyd Svrčinovec.
Poslanci schválili návrh, aby Jozefovi Kobělušovi a Františkovi Cyprichovi bola udelená
Cena starostky obce.
Zasadnutia OZ – 2006
22.2.2006
Starostka obce informovala poslancov o tom, že obec podala žiadosť ŠFRB na poskytnutie
úveru a dotácie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.
Turistickému oddielu bol schválený finančný príspevok vo výške 10 000,-- Sk.
Poslanci schválili žiadosť stavebnej firmy Ľubomíra Staškovana o predaj pozemku v centre
obce s tým, že na pozemku bude vybudované obchodné centrum.
3.5.2006
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo prispieť na činnosť ZO SZ včelárov sumou 2 000,-- Sk.
31.5.2006
Členovia zastupiteľstva znova prerokovali otázku predaja obecného pozemku a zrušili
uznesenie o predaji.
12.6.2006
Na zasadnutí bolo schválené prerozdelenie rozpočtu obce pre rok 2006 k žiadosti
o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu ôsmich bytových jednotiek v požiarnej zbrojnici.
23.8.2006
Obecné zastupiteľstvo schválilo pre Materskú školu vo Svrčinovci príspevok 300 000,-- Sk
na rekonštrukciu a plynofikáciu kotolne.
27.9.2006
Obecné zastupiteľstvo udelilo Cenu starostky obce týmto občanom:
Milan Horváth – predseda DHZ
Pavol Kreána – veliteľ DHZ
Jozef Jurišta – dlhoročná činnosť v TJ Beskyd
Jarmila Kupková – vedenie turistického krúžku

Janka Chovaniaková – práca s mládežou
22.11.2006
Poslanci schválili prevádzkový poriadok o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska
a Domu smútku na území Svrčinovca.
Bol prerokovaný a schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Svrčinovec na roky 2007 – 2013. K základným strategickým oblastiam patrí:
- kvalita prírodného a životného prostredia
- ľudské zdroje a vzdelávanie
- sociálny rozvoj a zdravotná starostlivosť
- kultúra a šport
- podnikanie, služby, investície a zamestnanosť obyvateľov Svrčinovca
- cestovný ruch, cezhraničná spolupráca a prezentácia obce Svrčinovec
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh zápisu do obecnej kroniky, ktorý predložila
kronikárka Veronika Ondrišíková za roky 2003 – 2006 /Uznesenie č. 69/2006/.
Zmena symbolu obce
V roku 1995 vtedajšie obecné zastupiteľstvo s pripomienkami doporučilo Heraldickej
komisii MV SR spracovať návrhy symbolov, ktoré po úpravách schválilo v podobe, s ktorou sa
občania deväť rokov stretávali: žlto-modro pruhovaná zástava, erb, na ktorom bol žltý kohút
na modrom pozadí.
Na začiatku roku 2004 upozornilo MV SR obec na to, že nezákonne používa tieto symboly
a pod hrozbou finančnej pokuty 500 000,-- Sk doporučilo obci okamžite tento problém
doriešiť. Zdôvodňovalo to tým, že návrhy boli síce vypracované a odsúhlasené, no vtedajší
štatutárny zástupca nepožiadal Heraldický ústav o ich registráciu.
Po viacerých jednaniach na príslušných miestach boli Heraldickou komisiou spracované
nové návrhy symbolov obce, v časovej tiesni ich však nebolo možno pripomienkovať.
Podkladom návrhu novej pečate a erbu bol zachovalý odtlačok najstaršej pečate Obce
Svrčinovec.
Nový erb vyzerá takto: v modrom štíte na zlatej pažiti stojí strieborný kohútik v červenej
zbroji vľavo sprevádzaný zlatou hviezdou.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Konali sa 17. júna 2006. Okrskové volebné komisie konštatovali tieto výsledky v oboch
volebných okrskoch dohromady:
Počet voličov v oboch okrskoch
2 619
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
1 347
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 1 347
Počet platných odovzdaných hlasov
1 324

Prehľad o počte platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany, politické hnutia
alebo koalíciu:
Ľavicový blok
8
Strana občianskej solidarity
3
Misia 21 – Nová kresťanská demokracia
1
Strana demokratickej ľavice
Združenie robotníkov Slovenska
3
Kresťanskodemokratické hnutie
122
Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť
3
Aliancia nového občana
5
Hnutie za demokraciu
7
Strana maďarskej koalície
2
Slobodné fórum
30
Občianska konzervatívna strana
1
Prosperita Slovenska
3
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
203
Agrárna strana vidieka
Komunistická strana Slovenska
47
Slovenská ľudová strana
2
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
68
Smer – sociálna demokracia
549
Slovenská národná strana
259
Nádej
8
Najväčší počet hlasov získal Smer – sociálna demokracia /41%/, za ňou sa umiestnila
Slovenská národná strana /19%/, tretia bola Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko /15%/, štvrtým bolo Kresťanskodemokratické hnutie /9%/. Strana demokratickej
ľavice a Agrárna strana vidieka nezískali od občanov Svrčinovca ani jeden hlas.
Komunálne voľby
Komunálne voľby do obecného zastupiteľstva a starostu v Obci
2.12.2006.
Počet volebných obvodov
Počet volebných okrskov
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
Počet osôb, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
Počet zvolených poslancov
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu

Svrčinovec sa konali
1
2
2 624
1 549
1 548
1 468
11
11
1 522

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu podľa
poradia na hlasovacom lístku:
Kandidát č. 1
Marta Cyprichová
SNS
359
Kandidát č. 2
Marcela Kölešová
NEKA
6
Kandidát č. 3
JUDr. Ondrej Malicher
SMER
205
Kandidát č. 4
Mgr. Karol Najdek
NEKA
178
Kandidát č. 5
Ing. Anton Strýček
SOS
59
Kandidát č. 6
Juraj Strýček
NEKA
609
Kandidát č. 7
Peter Šimčisko
ĽS-HZDS
80
Kandidát č. 8
Mgr. Vladimír Zákopčan
KSS
26
Poslanci do obecného zastupiteľstva:
1. JUDr. Katarína Belešová
2. Mikuláš Kulla
3. JUDr. Štefan Strýček
4. Ing. Ladislav Kulla, PhD.
5. Stanislav Cyprich
6. Štefan Kavuliak
7. JUDr. Ondrej Malicher
8. Ing. Peter Urbánek
9. Pavol Kreána
10. Milan Padych
11. Viera Mrmusová

SNS
KDH
KDH
NEKA
NEKA
NEKA
SMER
KDH
SNS
SMER
SF

552
375
346
341
312
304
281
247
229
225
223

Aktivačná činnosť
Do konca roku 2003 sa táto činnosť občanov volala verejnoprospešné práce. Projekt
Aktivačná činnosť bol určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli evidovaní na Úrade
práce v Čadci. Uchádzači o zamestnanie, ktorí sa nachádzali v hmotnej núdzi, si mohli zvýšiť
dávku poberaním aktivačného príspevku vo výške 1 700,-- Sk.
Aktivačné práce boli medzistupňom pri poberaní sociálnej pomoci a nájdení trvalejšieho
zamestnania. Slúžili na udržanie pracovných návykov.
Na financovaní tohto projektu sa 20% podieľal štát a 80% Európsky sociálny fond.
V roku 2003 sa do tejto činnosti zapojilo 80 obyvateľov. Od 1.4.2004 do 31.7.2004
vykonávalo aktivačnú činnosť 59 občanov, ktorí poskytovali sociálne služby, upravovali
verejné priestranstvá, pracovali pri výstavbe parkoviska a vodovodu. Od 1.8.2004 do
30.4.2005 a od 13.5.2005 do 31.12.2005 vykonávalo túto činnosť 71 občanov. V ich
pracovnej náplni boli sociálne služby, zimná údržba komunikácií, pomocné práce pri stavbe
Domu smútku, úprava cintorína. Od 5.1.2006 do 31.1.2006 v čase mimoriadnej kalamitnej
situácie 20 občanov odhŕňalo a odstraňovalo sneh z chodníkov a zo striech verejných budov.
Od 23.1.2006 do 30.9.2006 títo občania čistili verejné priestranstvá a recipient, vykonávali
pomocné práce pri dostavbe Domu smútku, jeho okolia a cintorína. Od 1.10.2006 do

31.12.2006 65 občanov poskytovalo sociálne služby, čistili verejné priestranstvá, v zimnom
období udržiavali miestne komunikácie a okolie verejných budov.
Opatrovateľská činnosť
Od 1.1.2003 Zákonom č. 416/201 prešlo poskytovanie opatrovateľskej služby občanom,
ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby, z orgánov štátnej
správy /okresných úradov/ na orgány územnej správy /obce/.
Na našu obec boli delimitované v rokoch 2003 – 2006 v priemere 14 občania –
opatrovatelia, z toho 6 občanov na 4-hodinový denný úväzok a 8 občanov na 3-hodinový
denný úväzok.
Opatrovatelia sú v pracovnom pomere s OÚ. Starajú sa o občanov, ktorých určila komisia
pre sociálne a bytové otázky na základe žiadosti a zdravotného stavu občanov.
Opatrovateľská činnosť bola poskytovaná:
v roku 2003
19 občanom
v roku 2004
16 občanom
v roku 2005
14 občanom
v roku 2006
14 občanom
Za opatrovateľskú činnosť platili opatrovaní symbolické poplatky, ostatné sa vyplácalo
z rozpočtu obce. Ročné náklady na opatrovateľskú činnosť predstavovali približne jeden
milión Sk.
Od 1.4.2004 mali obyvatelia Svrčinovca možnosť zakúpiť si obedy v školskej jedálni.
Bezvládnym občanom zabezpečovali donášku obedov uchádzači o zamestnanie v rámci
aktivačnej činnosti. Túto možnosť využilo ročne v priemere 20 občanov.
Partnerstvá
Obec Svrčinovec susedí s českou obcou Mosty u Jablunkova. Má teda výhodnú polohu pre
aktivity cezhraničnej spolupráce.
Partnerstvá obce boli zvolené zámerne pre ich malú vzdialenosť od Svrčinovca /Česká
republika, Poľská republika, Srbsko/. Cieľom stretnutí občanov z týchto štátov je vzájomné
priblíženie kultúry, zvykov, folklórnych tradícií, športu, výmena životných skúsenosti,
prepojenosť podnikateľských aktivít.
Najstaršie partnerské vzťahy máme s českou obcou Mosty u Jablunkova. Oficiálne asi od
roku 1980 sa občania oboch obcí stretávali spočiatku na pomedzí oboch obcí, v posledných
rokoch striedavo vo Svrčinovci a v Mostoch u Jablunkova.
Druhým dlhoročným partnerom je Kobylí na Morave.
V roku 2004 sa partnerstvá rozšírili o spoluprácu s Poľskou republikou a Srbskom.
15. júna 2004 wójt Gminy z Wegierskej Górki v Poľsku podpísal zmluvu o spolupráci
s obcou Svrčinovec v oblasti kultúry, osvety, turistiky, športu a hospodárstva. Wegierska
Górka je vzdialená od Svrčinovca približne 40 kilometrov. Medzi občanmi oboch obcí nie je
jazyková bariéra.

14. novembra 2004 podpísal Goran Jovid, starosta obce Stará Pazova /Srbsko a Čierna
Hora/ zmluvu o spolupráci s obcou Svrčinovec. Stará Pazova je síce od nás vzdialená asi tisíc
kilometrov, ale je nám blízka tým, že z 20 000 jej obyvateľov je 6 500 Slovákov, ktorí prišli na
toto územie v roku 1770. V mestečku vzdialenom 30 kilometrov od Belehradu je slovenská
škola, ktorú navštevuje 500 detí. V meste aktívne pracuje slovenský divadelný a folklórny
súbor. Divadelný súbor má až 400 členov a folklórny súbor 130 členov.
Osobitnou kapitolou spolupráce je vytvorenie mikroregiónu Triangel medzi susednými
obcami Svrčinovec, Čierne a Skalité. Toto združenie môže spoločne predkladať projekty,
ktorých realizáciou by sa vyriešili niektoré spoločné problémy rozvoja regiónu.
Matrika
V rokoch 2003 – 2006 po úmrtí matrikárky Ivety Čepcovej sa v tejto funkcii vystriedali
Marta Cyprichová, Iveta Cyprichová, Marta Zákopčanová a Marcela Baroniaková – vydatá
Fonšová.
Počet obyvateľov obce:
rok 2003
3 364 obyvateľov
rok 2004
3 411 obyvateľov
rok 2005
3 451 obyvateľov
rok 2006
3 480 obyvateľov
Odsťahovali sa:
rok 2003
45 obyvateľov
rok 2004
54 obyvateľov
rok 2005
47 obyvateľov
rok 2006
64 obyvateľov
Prisťahovali sa:
rok 2003
56 obyvateľov
rok 2004
59 obyvateľov
rok 2005
33 obyvateľov
rok 2006
55 obyvateľov
Počet narodených:
rok 2003
57
rok 2004
47
rok 2005
42
rok 2006
35
Počet zomretých:
rok 2003
37
rok 2004
31
rok 2005
44
rok 2006
39

Počet uzavretých manželstiev:
rok 2003
23
rok 2004
17
rok 2005
14
rok 2006
8
Z predchádzajúcich číselných údajov sa dá usúdiť, že v posledných rokoch klesá počet
narodených detí. Počet uzavretých manželstiev je síce tiež menší, ale je možné, že niektorí
mladí ľudia uzavreli manželstvo v inej obci.
V rokoch 2003 – 2006 boli uskutočnené mnohé akcie a vybudovali sa nové objekty, na
výstavba ktorých sa podieľal Obecný úrad alebo súkromní podnikatelia.
Rok 2003:
- bola zhotovená projektová dokumentácia k plynofikácií požiarnej zbrojnice a parku v centre
obce
- obec získala finančné prostriedky z Fondu národného majetku na vybudovanie rozhlasu
o oporného múru na miestnom cintoríne
- spoločnosť Agrospol Kysuce, ktorá sídli v centre našej obce, zväčšila prevádzku a rozšírila
výrobné a skladové priestory
- Pod valami bol vystavaný vysielač Eurotelu
- dokončila sa prestavba bývalej školy na Závrší na kostolík
- dokončila sa výstavba colnice
Rok 2004:
- bol vypracovaný projekt na opravu budovy materskej školy
- bolo vydané stavebné povolenie na odkanalizovanie a zásobovanie obce vodou, jeho
investorom je Sevak, a.s. Žilina
- pokračovalo sa na stavbe Domu smútku
- vykonala sa rekonštrukcia kultúrneho domu
- pokračovalo sa v budovaní vodovodu U Mišov
- zakúpil sa traktor
- majiteľ motorestu v Zatkách zriadil ubytovacie zariadenie
- Pavol Rovder, majiteľ výrobne nábytku, dal do užívania stolárske dielne
Rok 2005:
- na Obecnom úrade vo Svrčinovci bolo uskutočnené presieťovanie počítačov a zakúpená
kopírka
- obec poskytla Jaroslavovi Kubalákovi priestory bývalej kotolne kultúrneho domu, ktorý ich
prestaval na predajňu železiarskeho a hospodárskeho tovaru, predajňa bola otvorená v júli
2005
- vo Sviatok všetkých svätých starostka spolu so správcom farnosti a členmi obecného
zastupiteľstva odovzdali do užívania Dom smútku

Rok 2006:
- rozbehli sa prípravy na spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
stavby D3 /diaľnica/ v časti Svrčinovec – Skalité, na trase diaľnica sa uskutočňovali
prieskumné geologické práce, geodetické zameranie diaľnice a jej objektov potrebné pre
výkup pozemkov
- zo Zákona č. 223/2001 Z.z. sa začalo v obci vykonávať triedenie komunálneho odpadu, pre
jednotlivé domy boli rozdelené plastové vrecia na papier, plasty a sklo, pred verejnými
budovami a predajňami sú zberné nádoby na separovaný zber, termíny zvozu separovaného
odpadu boli zverejňované na výveskách i v miestnom rozhlase
Zdravotníctvo
Z iniciatívy starostky obce sa v roku 2004 vytypovalo miesto pre lekáreň, aby hlavne starší
občania nemuseli chodiť pre lieky do Čadce, a tak ušetrili čas i peniaze na cestovné. Po
úvahách a rokovaniach, aby priestory vyhovovali európskym normám, boli vybraté prízemné
miestnosti kultúrneho domu, v ktorých boli predtým dielne miestnej prevádzky. Po
náležitých stavebných úpravách bola 6.12.2004 lekáreň otvorená. Majiteľom lekárne je
Pharm. Dr. Antonín Kozák.
15.4.2006 došlo v ambulancii praktického lekára k personálnej zmene. Do Svrčinovca
nastúpila po MUDr. Krošlákovej MUDr. Margaréta Drexlerová. Vzhľadom na nízky počet
pacientov bolo VÚC v Žiline schválené povolenie ordinovať každý párny kalendárny týždeň
v pondelok, stredu a piatok, v nepárnom kalendárnom týždni v utorok a štvrtok.
Školstvo
Základná škola
Pedagogický kolektív začal v roku 2004 pracovať po novým vedením. 1.7.2004 bol za
riaditeľa školy na základe výberového konania menovaný starostkou obce RNDr. Jiří Fiala,
funkciou jeho zástupkyne bola poverená Mgr. Milada Žiaková. Vyučovací proces
zabezpečovalo v týchto rokoch 24 učiteľov.
Prehľad o počte žiakov, ktorí navštevovali základnú školu:
Školský rok 2003/2004
1. – 4. ročník
182 žiakov, z toho 94 dievčat
5. – 9. ročník
236 žiakov, z toho 123 dievčat
Spolu
418 žiakov, z toho 217 dievčat
Školský rok 2004/2005
1. – 4. ročník
177 žiakov, z toho 95 dievčat
5. – 9. ročník
241 žiakov, z toho 123 dievčat
Spolu
418 žiakov, z toho 218 dievčat
Školský rok 2005/2006
1. - 4. ročník
172 žiakov, z toho 87 dievčat
5. – 9. ročník
233 žiakov, z toho 119 dievčat
Spolu
405 žiakov, z toho 206 dievčat

Školský rok 2006/2007
1. – 4. ročník
164 žiakov, z toho 74 dievčat
5. – 9. ročník
220 žiakov, z toho 114 dievčat
Spolu
384 žiakov, z toho 188 dievčat
V roku 2004 bola v škole vybudovaná počítačová trieda, ktorá bola vybavená 6 počítačmi
získanými z Infoveku. Žiaci tak majú možnosť zoznámiť sa „s tajmi“ informatiky
a programovania.
V tom istom roku bola vybudovaná na chodbe video učebňa, kde môžu žiaci pozerať filmy
s rôznou tematikou, a tak rozširovať svoje vedomosti.
V roku 2004 bola uskutočnená generálna oprava telocvične a zvislej i vodorovnej
kanalizácie, ktoré boli značne opotrebované a poškodené.
Zaujímavým sa stal prírodovedný kútik zriadený na chodbe na prízemí. Žiaci tam v čase
prestávok radi zotrvávajú a pozorujú rybičky a vtáky.
Rozšírenie partnerstva obce o Starú Pazovu zo Srbska sa odzrkadlilo aj na živote školy.
Medzi žiakmi sa najskôr začalo písomné dorozumievanie, ktoré vyvrcholilo príchodom deti zo
Starej Pazovy do Svrčinovca. Boli ubytovaní v rodinách a pobudli u nás od 29. apríla 2005 do
3. mája 2005. Škola pre nich pripravila bohatý program: návštevu Kysuckej knižnice v Čadci,
skanzenu vo Vychylovke, zúčastnili sa na súťaži Škola hľadá Superstar a predstavili sa našim
žiakom so svojím programom.
Koncom mája 2005 žiaci Základnej školy vo Svrčinovci navštívili Starú Pazovu. Zoznámili sa
so slovenskou školou Hrdinu Janka Šmelíka, navštívili miestnu pamätnú izbu. Cestou do
Nového Sadu sa zastavili i na Fruškej hore. Detská folklórna skupiny zo Svrčinovca predviedla
obyvateľom Starej Pazovy pri príležitosti výročia založenia slovenskej školy hodinový
program zostavený z ľudových piesní, tancov a poézie. Typické kysucké hlasy a piesne sa
Staropazovčanom veľmi páčili.
Materská škola
1.7.2004 nastala vo vedení zmena. Do funkcie riaditeľky nastúpila Mgr. Alžbeta Padychová
rodená Lašová. Bola menovaná starostkou obce na základe výberového konania.
V rokoch 2003 – 2006 boli otvorené 3 triedy s celodennou starostlivosťou.
Prehľad o počte žiakov, pedagogických a prevádzkových pracovníkov:
2003/2004
74 deti
6 pedagogických a 6 prevádzkových pracovníkov
2004/2005
73 deti
6 pedagogických a 6 prevádzkových pracovníkov
2005/2006
74 deti
6 pedagogických a 6 prevádzkových pracovníkov
2006/2007
69 deti
6 pedagogických a 6 prevádzkových pracovníkov
Stav budovy nebol vyhovujúci, preto bolo potrebné urobiť aspoň najnutnejšie opravy.
V roku 2005 bola opravená zatekajúca strecha a v roku 2006 boli vymenené radiátory,
vchodové dvere a plynofikovaná kotolňa.

Žiaci Materskej školy vo Svrčinovci prispievali programom na slávnosti uvítania detí do
života, v Mesiaci úcty k starším, na Deň matiek a jasličkovú pobožnosť, vítanie Mikuláša.
Navštívili i Dom dôchodcov v Čiernom.
V roku 2006 sa zapojili do výtvarnej súťaže pri príležitosti Memoriálu akademického
maliara Františka Jurištu.
Kultúra
V budove Obecného úradu je umiestnená knižnica, v ktorej je ročne zapísaných okolo 200
čitateľov. Sú nimi žiaci, študenti a z dospelých hlavne dôchodcovia a ženy na materskej
dovolenke.
Obecné zastupiteľstvo každý rok prispieva na nákup kníh 30 000,-- Sk. Knihy sú
zakupované prostredníctvom knižnice v Čadci.
Prírastok kníh v sledovaných rokoch je nasledovný:
2003
164 kusov
v cene 29 995,10 Sk
2004
236 kusov
v cene 29 997,04 Sk
2005
175 kusov
v cene 29 992,72 Sk
2006
183 kusov
v cene 30 000,-- Sk
V marci 2005 pracovníčka miestnej knižnice v spolupráci so školským klubom pripravili pre
deti mladšieho školského veku besedu s Antonom Pajonkom, rodákom zo Svrčinovca, ktorý
je autorom kníh Kysucké rozprávky I. a Kysucké rozprávky II..
V obci pracuje detská /38 členov/ a ženská /10 – 16 členiek/ folklórna skupina, ktoré vedie
Mgr. Veronika Ondrišíková, Ing. arch. Milota Ondrišíková, Mgr. Ivana Řeháčková a Ing. arch.
Miroslav Mišún. Nácvik ľudových piesní, tanečných prvkov a choreografia tancov – to je
činnosť, ktorou sa zaoberajú. Okrem toho si pozývajú starších obyvateľov obce, aby od nich
zistili staré zvyky spájajúce sa s rôznymi sviatkami, obradmi i s každodenným životom v prvej
polovici dvadsiateho storočia a zapisujú nárečové slová. Týmito aktivitami chcú zaistiť
zachovanie obrazu života ľudí vo Svrčinovci pre budúce generácie. V roku 2004 získali od
svrčinovských a čadčianskych podnikateľov 16 000,-- Sk. Tieto finančné prostriedky boli
použité na zakúpenie krpcov pre členov detskej folklórnej skupiny. Členovia folklórnej
skupiny prispievajú programom na miestnych slávnostiach, navštevujú domy dôchodcov
v Čadci.
Obecný úrad organizuje niektoré akcie pre občanov každoročne. Patria k nim:
- v čase veľkonočných sviatkov pripravili výstavu ručných prác, rezbárskych výrobkov,
zdobených perníkov a veľkonočných kraslíc. Tak mali občania možnosť obdivovať zručnosť,
fantáziu a šikovné ruky svojich spoluobčanov.
- v mesiaci máj pod záštitou obce sa poriadal sviatok matiek, ktorý spestrili kultúrnym
programom žiaci materskej i základnej školy a detská folklórna skupina

- v mesiaci jún každoročne pozývali sedemdesiatročných jubilantov, ktorí si po príhovore
starostky s radosťou vypočuli svrčinovské piesne i vinše folklórnej skupiny, pospomínali pri
malom pohostení na svoju mladosť
- v mesiaci október sa v kultúrnom dome stretávali starší občania. Obecný úrad zaistil pre
nich pohostenie a kultúrny program, ktorý pripravila folklórna skupina a žiaci ZŠ a MŠ. V roku
2006 vystúpili na tomto stretnutí i členovia súboru Drevár z Krásna.
- v novembri sa uskutočnil „Katarínsky ples“ s bohatou tombolou a kultúrnym programom
- začiatkom decembra sa od roku 2004 zhromažďovalo pred budovou Obecného úradu vo
Svrčinovci veľké množstvo detí rôzneho veku. Rozsvietili sa svetlá na stromčeku a prišiel
Mikuláš. Detská folklórna skupina i deti z MŠ pripravili pre Mikuláša i pre prizerajúce sa deti
pekný program. Nakoniec Mikuláš obdaroval deti sladkosťami. Sviatočnú atmosféru
umocnilo i to, že sa mohli povoziť na koči, ktorý priviezol Mikuláša.
- v máji sa v obci staval /na začiatku mesiaca/ a váľal /na konci mesiaca/ máj. Stretnutie
občanov na tejto akcii spestrovali deti folklórnym pásmom a muži spevom a hrou na
harmonikách
- k najnáročnejším akciám patrili každoročne stretnutia občanov partnerských obcí. V rokoch
2003 a 2005 sa uskutočnili vo Svrčinovci a v rokoch 2004 a 2006 v Mostoch u Jablunkova.
Ako programom najbohatšie bolo hodnotené stretnutie partnerských obcí LETO 2005. Vo
Svrčinovci sa stretli miestni občania s občanmi Mostov u Jablunkova, Wegierskej Górki
a Starej Pazovy. V piatok 29. júla sa zápolilo vo futbale, basketbale a svoje sily si zmerali
i hasiči z Mostov u Jablunkova a zo Svrčinovca.
V škole bola inštalovaná výstava ručných prác občanov oboch obcí.
V sobotu 30. júla sa predstavili divákom deti, ženy a muži zo Svrčinovca, súbor Gorole
z Jablunkova, dychová hudba Mostečanka z Mostov u Jablunkova, ľudová hudba
z Wegierskej Górki, súbor zo Starej Pazovy, súbor Drevár z Krásna, JOJA z Čadce, skupina
gymnazistov z Jablunkova. Na svoje si prišli i milovníci motorov – v centre obce vystavoval
zbierku funkčných historických motorov miestny občan Jozef Koběluš.
Túto náročnú akciu sa podarilo úspešne zvládnuť.
V roku 2006 organizoval stretnutie partnerských obcí Obecný úrad v Mostoch
u Jablunkova. Sprevádzali ju však aj akcie v našej obci, ktorá získala finančné prostriedky
z projektu INTERREG III A.
Patrila k nim vernisáž akademického maliara Františka Jurištu v Kysuckej galérií
v Oščadnici, výstava maliarových obrazov v kultúrnom dome vo Svrčinovci spojená
s výstavkou žiackych výtvarných prác i obrazov dospelých z Mostov u Jablunkova, Svrčinovca
a Čadce. Najkrajšie práce boli odmenené hodnotnými cenami.
Akciu sprevádzal hodový jarmok, výstava ručných prác a slávnostná omša z príležitosti 5.
výročia utvorenia farnosti.
Cirkevný život
Farský úrad vo Svrčinovci v rokoch 2003 – 2006 spravoval Mgr. Miroslav Janás.

Sviatok krstu prijalo v roku 2003 – 55 deti, v roku 2004 – 37 deti, v roku 2005 – 42 deti
a v roku 2006 – 27 deti. Každoročne deti – žiaci tretieho ročníka – boli na prvom svätom
prijímaní.
5. októbra 2003 prijalo sviatosť birmovania z rúk Mons. Dominika Brňáka 102
birmovancov.
22. októbra 2006 prijalo sviatosť birmovania z rúk Mons. Mariána Chovanca 129
birmovancov.
Manželský zväzok v miestnom kostole uzavrelo:
- v roku 2003
18 párov
- v roku 2004
16 párov
- v roku 2005
12 párov
- v roku 2006
7 párov
5. júla 2006 bolo piate výročie vzniku farnosti vo Svrčinovci. Omšu viedol ThLic. Ondrej
Mátel, na slávnostnej omši i obede sa zúčastnili i kňazi z blízkeho okolia.
Pri farskom úrade pracuje detský spevokol. Vznikol v roku 2001 a viedol ho Vladimír
Švancár. Od roku 2003 ho vedú Janka Chovaniaková a Tomáš Kulla. Spevokol spestruje
liturgiu piatkovej mládežníckej svätej omše. V mesiaci decembri sa zapájal do akcie Dobrá
novina.
V rokoch 2003 – 2006 sa na kostole a kaplnke Sedembolestnej Panny Márie vykonali
nasledovné práce:
- opravili sa rímsy
- vymenili sa poškodené zvody a žľaby
- bola natretá veža i strecha kostola
- vo svätyni bolo zhotovené podlahové kúrenie
- zákristie bolo doplnené novým zariadením a bola na ňom urobená nová strecha
Veriaci na Závrší zhotovili na kaplnke zvonicu, ktorá bola 15.9.2003 posvätená dekanom
Antonom Nogom. Na jej priečelí zhotovili lurdskú jaskynku, 14.11.2004 ju požehnal Mons.
prof. Viliam Judák. V kaplnke bolo nainštalované ozvučenie a plynové kúrenie. Organizačné
práce viedol JUDr. Štefan Strýček.
Na mnohé akcie pri oprave kostola i kaplnky prispeli finančne i prácou miestni občania.
Spolky a organizácie
V našej obci pracuje viacero spolkov a organizácií, do činnosti ktorých sa zapájal veľký
počet občanov Svrčinovca.
Slovenský červený kríž
Spolok má v súčasnosti 115 členov a 5-členný výbor. Schádzajú sa priebežne podľa
potreby. Jednou z prvoradých úloh miestneho spolku je práca s bezpríspevkovými darcami
krvi, ktorá má u nás bohatú tradíciu. Darcovia sa pravidelne trikrát v roku zúčastňujú na

spoločných odberoch na hematologicko-transfúznom oddelení v Čadci. Mnohí darcovia sa
zúčastňujú na individuálnych odberoch alebo na pozvánky. Je chvályhodné, že do veľkej
rodiny darcov pribúdajú i noví, napr. v roku 2005 piati a v roku 2006 3 študenti.
V spolku je 105 dobrovoľných darcov krvi. Mnohí z nich sú nositeľmi plakety profesora
MUDr. Janského. Zlatú plaketu má 20 členov, striebornú 42 členov a bronzovú 43 členov. Po
každom odbere krvi výbor organizoval posedenie s občerstvením, na ktoré finančne
prispieval Obecný úrad vo Svrčinovci. V roku 2005 zorganizoval výbor pre darcov krvi a ich
rodinných príslušníkov zájazd do Rajeckej Lesnej.
V sociálnej oblasti členovi spolku uskutočňujú návštevy v domácnostiach, v domovoch
dôchodcov i v nemocničných zariadeniach:
Rok 2003
12 návštev
Rok 2004
7 návštev
Rok 2005
21 návštev
Rok 2006
10 návštev
Členovia navštevovali prestarlé a choré osoby. Pomáhali pri menšom upratovaní,
zabezpečovali drobné nákupy a donášku liekov. Niektorým rodinám darovali šatstvo.
Spolupracovali so Základnou školou vo Svrčinovci, učili žiakov poskytovať prvú pomoc vo
forme praktických ukážok. Pre svojich členov pripravovali prednášky so zdravotnou
tematikou.
Dobrovoľný požiarny zbor
Má 48 členov. Zloženie výboru je také isté ako v predchádzajúcom období.
Požiarne družstvo mužov sa každý rok zúčastňuje na previerke pripravenosti, ktorá sa
koná v Krásne nad Kysucou. Okrem toho sa členovia zúčastňujú na pohárových súťažiach:
2003 – Skalité, Čierne – Vyšný koniec, Kelčov, Korňa, Čadca, Raková, Dolní Lomná, Mosty
u Jablunkova, Makov, Turzovka, Podvysoká
2004 – Skalité, Čierne – Vyšný koniec, Čadca, Raková, Klokočov, Turzovka, Podvysoká,
Jablunkov, Mosty u Jablunkova
2005 – Skalité, Čierne – Vyšný koniec, Raková, Klokočov, Staškov, Mosty u Jablunkova
2006 – Mosty u Jablunkova
Členovia zasahovali pri hasení požiarov často s nasadením vlastného života, v rokoch 2003
– 2006 to bolo 18 ráz. Pri požiaroch vznikla škoda Sk 2 560 000,--.
Slovenský zväz záhradkárov
Ustanovujúca schôdza bola 16.11.1986. Jej prvým predsedom bol František Krehlík.
Základná organizácia mala v rokoch 2003 – 2006 16 aktívnych členov. Výbor organizácie
pozostával zo 4 členov a 3 členov revíznej komisie. Do roku 2004 funkciu predsedu
vykonával Pavol Čička, od tohto roku ju vykonáva František Krehlík.
Výbor sa staral o odborný rast členov, v rámci ktorého pripravil prednášky, napríklad
o reze ovocných stromov. Viacerí členovia sa zúčastnili na odborných prednáškach
o pestovaní zeleniny a ovocných stromov.

V rokoch 2004 a 2006 usporiadali výstavku vypestovanej zeleniny, ovocia a kvetov.
Mikuláš Kulla a František Krehlík svojpomocne zhotovili šrotovník ovocia.
Členovia organizácie propagovali medzi miestnymi občanmi moderné rezistentné odrody
ovocných drevín, informovali záujemcov o rôznych akciách, ponukách, zľavách týkajúcich sa
pestovania ovocných stromov, zeleniny a kvetov. K ich hlavným úlohám patrí i služba pre
miestnych občanov i občanov z okolitých obcí pri lisovaní ovocia.
Telovýchovná jednota BESKYD
TJ Beskyd Svrčinovec ako občianske združenie pracovala v období rokov 203 – 2006 pod
vedením tohto výboru:
Kupka Jozef – predseda
Staškovan Ľubomír – podpredseda
Jurišta Jozef – tajomník
Kordek Štefan – člen
Kubišta Marián – člen
Kubišta Tibor – člen
Hausman Karol – člen
TJ Beskyd v uvedenom období zabezpečovala prípravu hráčov a chod v majstrovských
zápasoch v nasledovných súťažiach:
Mladší žiaci
III. liga
tréner Lukáš Kraina
Starší žiaci
III. liga
tréner Štefan Kordek
Dorast
V. liga
tréner Peter Tlelka
Muži
I. trieda
tréneri Pavol Kulla a Miroslav Gomola
Dosiahnuté výsledky a umiestnenie boli veľmi dobré. Jednotlivé družstvá sa vo svojich
súťažiach umiestňovali na popredných miestach, čo dokazuje, že príprava futbalistov bola
systematická a dôsledná.
Turistický krúžok – oddiel
Do roku 2002 nejestvovalo vo Svrčinovci žiadne spoločenstvo ľudí venujúcich sa turistike.
K zmene došlo v roku 2003, keď sa zopár nadšencov, ku ktorým patrili Pavol Banáš, Jozef
Koběluš, Jozef Kopečný, Bohuslav Kufa, Stanislav Mrázik a Ladislav Sventek, spojilo a začali
spoločne podnikať turistické vychádzky do blízkeho okolia, napríklad na Raču, Biely kríž,
prechod Javorníkmi a Beskydami. V roku 2004 sa k nim pripojili i deti pod vedením Jarmily
Kupkovej. Spoznávali prírodné krásy Suľovských skál, Malého Rozsutca, Zakopaného /PĽR/.
Na týchto akciách sa zúčastňovalo okolo 30 turistov.
V roku 2005 úspešne pokračovali vo svojej činnosti. Navštívili Manínsku tiesňavu, Babiu
horu, Veľký Choč, Vysoké Tatry a Kasprov vrch v Zakopanom /Poľsko/. Počet účastníkov sa
zvýšil na 50. V roku 2005 bol Stanislav Mrázik zvolený do Regionálnej rady Klubu slovenských
turistov.
Za najúspešnejšiu turistickú sezónu považujú miestni milovníci turistický rok 2006. Na ich
akciách sa zúčastňovali i občania z Čadce, Čierneho, Rakovej i z Mostov u Jablunkova. Vďaka

finančnej pomoci Obecného úradu vo Svrčinovci mohli uskutočniť niekoľko autobusových
zájazdov. V septembri 2006 členovia turistického krúžku pomáhali organizátorom Mánesovej
stezky /Dolní Lomná – Česká republika/ vytýčiť a označkovať slovenskú trasu, ktorú
absolvovalo 70 Slovákov.
Slovenský zväz včelárov, základná organizácia Čadca
Organizácia má vo Svrčinovci 14 členov, ktorí obhospodarujú 94 včelstiev. K ich
najdôležitejším aktivitám patrí chov včelstiev za účelom získania medu, opeľovacia činnosť
včelstiev, a teda ušľachtilé využívanie voľného času.
Predsedom organizácie je Jozef Jarabica, tajomníkom Ing. Martin Slovák.
Dôverníkom v obci Svrčinovec je Doc. Ing. Štefan Liščák, CSc., ktorý je zároveň poverený
spoluprácou s veterinárnou službou.
Klub dôchodcov
Spolková činnosť obce bola v roku 2005 obohatená o tento klub, ktorý viedli Irena Fričová
a Anna Jurištová.
Náplň stretnutí tvorili rozhovory, besedy, na ktoré si prizývali hostí a dozvedali sa
o problémoch dediny, o prevencii proti civilizačným chorobám a pod.. Členky si vyskúšali
svoje zručnosti v práci s jemným drôtom, zdobili perníky, vymieňali si skúsenosti o pestovaní
kvetov, o sušení liečivých rastlín, uskladňovaní zeleniny. Nezabúdali ani na ľudové tradície.
Zúčastnili sa na výstavách v Dome kultúry v Čadci, v Kysuckom múzeu v Čadci
a v Budatínskom zámku. Letnú činnosť v roku 2006 zavŕšili účasťou na národopisných
slávnostiach v Dolnej Lomnej.
Svoju činnosť vykonávali dôchodkyne v priestoroch kultúrneho domu.
Lesné združenie
Združenie vlastníkov neštátnych lesov obce Svrčinovec existuje ako právnická osoba
/občianske združenie podľa zákona 83/1990 Zb./ od júna 1999.
Valné zhromaždenie v septembri 1999 schválilo predstavenstvo v tomto zložení:
Doc. Ing. Štefan Liščák, CSc.
Ing. František Strýček
RNDr. Alojz Kulla
Stanislav Cyprich – predseda
Ján Zákopčan
Hlavným cieľom bolo vydokladovať vlastníctvo lesa vo Svrčinovci a prevziať späť užívacie
práva od štátnych lesov.
17.6.2001 bolo na valnom zhromaždení zvolené nové predstavenstvo:
Doc. Ing. Štefan Liščák, CSc.
Ing. František Strýček
Ing. Ladislav Kulla
Ján Zákopčan

Anton Kulla
Stanislav Cyprich
Na valnom zhromaždení 9.6.2002 bola schválená preregistrácia ZVNL na Združenie
vlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy /ZVLaPP/ Svrčinovec podľa OZ § 829 – 841.
Dôvodom bolo to, že prevziať lesy v tom čase už nemohla predchádzajúca forma združenia.
ZVLaPP je združením fyzických osôb na základe Zmluvy o združení. Cieľom združenia bolo
združiť vlastníkov v katastrálnom území Svrčinovca za účelom prevzatia pôdy a jej ďalšieho
odborného obhospodarovania, získavania výnosov z nej a rozhodovania o jej využití vrátane
výkonu práva poľovníctva.
Správou majetku a vedením evidencie boli poverení:
Doc. Ing. Štefan Liščák, CSc.
Ing. Ladislav Kulla
Mikuláš Kulla
Ján Zákopčan
Anton Kulla
Predsedom a štatutárnym zástupcom združenia sa stal Ján Zákopčan, kontrolou
hospodárenia bol poverený Ing. Ján Kulla.
Združenie pravidelne informovalo svojich členov prostredníctvom stálej rubriky
Svrčinovského spravodaja „Svrčinovský hájnik“. Dohodou o odovzdaní užívania zo 16.6.2003
boli lesy v katastrálnom území Svrčinovec vrátane pôvodným vlastníkom združeným
v ZVLaPP Svrčinovec.
Súčasne bola s Lesmi SR, š.p. uzatvorená zmluva o spoločnom obhospodarovaní lesov,
ktorá upravovala režim na podieloch neznámych vlastníkov. Po prevzatí majetku sa v lese
začalo hospodáriť podľa Poriadku hospodárenia v lese, ktorý je prílohou zmluvy o združení.
Bola podpísaná dohoda s odborným lesným hospodárom, ktorým je od 3.10.2003 Dušan
Riško zo Zákopčia.
Hlavným cieľom združenia je udržať a posilniť zákonnosť a odbornosť hospodárenia
v lesoch a zabezpečiť spravodlivú deľbu výnosov z lesa medzi jednotlivých vlastníkov.
Združenie sídli v kultúrnom dome vo Svrčinovci, úradné hodiny sú v stredu.
ZVLaPP je aktívne od roku 2002 aj v oblasti uplatnenia práva poľovníctva vlastníkmi. Pre
tento účel úzko spolupracuje s Poľovníckou spoločnosťou Kolibiská.
Počasie
Na prelome rokov 2005/2006 postihlo celé Kysuce dlhotrvajúce silné sneženie, ktoré
znemožňovalo príchod do viacerých lokalít obce, sťažovalo zásobovanie a dopravné spojenie
vlakové i autobusové. Vrstva snehu dosahovala 1,5 – 2 metre, silný vietor spôsoboval
tvorenie závejov. Mimoriadna situácia si vyžadovala celodenné i nočné odstraňovanie snehu
z miestnych komunikácií. Náklady spojené s touto situáciou si vyžiadali sumu Sk 380 000,--.
Starostka Marta Cyprichová v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva vyhlásila mimoriadnu situáciu na území obce v dňoch 2. – 6. januára 2006.

Na základe tejto mimoriadnej situácie boli vyhlásené režimové opatrenia, ktoré
doporučovali majiteľom osobných vozidiel obmedziť ich používanie, žiadali nesťažovať
prístup techniky k prioritným úsekom ciest a techniku fyzických i právnických osôb na
požiadanie obce a krízového štábu.
Žiakom ZŠ boli predĺžené prázdniny.
Obec sa s touto nepriazňou počasia dokázala úspešne vysporiadať za pomoci deviatich
firiem.
Po dlhej zime bohatej na snehové zrážky prišlo po jari veľmi teplé a suché leto.
Zaujímavosti zo života obce
Mnohí občania Svrčinovca zaujímavo trávia voľný čas a svojimi kresbami, maľbami
a výrobkami sú známi nielen v našej obci, ale v celej oblasti Kysúc.
Pavol Švancár – vtipnými karikatúrami reaguje na rôzne udalosti
Jozef Kulla – venuje sa maľbe
Pavol Karpita – venuje sa kresbe
Mgr. Edita Gerátová – vo svojich prácach používa rôzne výtvarné techniky
Jarmila Čilová – vytvára obrázky z prírodných materiálov
Drevorezbou sa zaoberali Anton Cyprich a Ján Padyšák.
Veronika Kubicová, Agnesa Kullová, Terézia Mešťanová, Mária Padyšáková a Emília
Šušková rôznymi technikami zdobia kraslice.
Vyšívaním a háčkovaním obrusov i obrazov sa zaoberajú: Adriana Cyprichová, Adriana
Grochalová, Mária Kupková, Terézia Mešťanová, Dana Moravcová, Alžbeta Šotkovská, Anna
Gelačáková a Janka Kullová.
Viera Cyprichová a Viera Kullová vytárajú z cesta zdobené perníky.
K najstarším priezviskám svrčinovských občanov patrili Strýček, Kupka, Kubišta, Cyprich,
Kulla.
V priebehu niekoľkých desaťročí uzavretím manželstva, prisťahovaním pribudli k starým
priezviskám i nové: Antonín, Backa, Balala, Barbier, Belko, Bernát, Bojko, Bukovan, Cerchlan,
Červeňanová, Čišecký, Dobda, Dorotka, Duda, Eisner, Farbanec, Fedorko, Fikoczek, Fojtík,
Garabik, Greňo, Grešak, Gschill, Gužík, Haladejová, Hanulák, Hausman, Heglas, Hlivják,
Hranec, Hudák, Hurtík, Chmurčiak, Ivanek, Ignačáková, Janoštiak, Jenojanková, Jaroš,
Káčerík, Kaluža, Kalužník, Karpita, Kavaler, Kleberec, Kmecík, Kokeš, Kobzík, Kollárik, Krasňan,
Krehlík, Křenovský, Kucharčík, Kundra, Kuric, Kyška, Labák, Mariak, Martinka, Masaryk, Meliš,
Mrázik, Mačašková, Miklušák, Mutaf, Nguyenová, Neuwirth, Olešňanik, Ondrišík, Ondrušek,
Petrák, Polakovičová, Prachniar, Priečko, Prívarčák, Radolský, Rejda, Remeš, Ripplová,
Řeháček, Sannicola, Smržo, Sventek, Szantmariová, Šarišský, Šeliga, Škrabák, Šebek, Tlelka,
Tomko, Tökölyová, Valach, Večerka, Vlček, Zarodňanský, Zverec, Zubričan, Olšiak, Oľha,
Ďuraš, Fupšo, Dyrczyk, Gordanová.

11. marca 2004 do obce zavítalo Divadlo KLAUNIKA z Brna z divadelným predstavením
DON QUICHOTE DE LA ANCHA. V doobedňajších hodinách vystúpili pre žiakov, večerné
predstavenie bolo venované matkám k sviatku.
V Mesiaci úcty k starším v roku 2004 vystúpila v kultúrnom dome skupina DRIŠĽAK so
svojím folklórno-satirickým pásmom.
9.4.2005 odohralo Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy /Srbsko/ veselohru
chorvátskeho spisovateľa Milana Grgida Prebuď sa, Katarína! Výborné herecké výkony
a komické situácie sa návštevníkom predstavenia veľmi páčili, občania Svrčinovca obdivovali
ľúbozvučnú slovenčinu hercov zo Srbska.
Záverečná klauzula
Zápis do kroniky obce Svrčinovec za roky 2003 – 2006 spracovala a zapísala Veronika
Ondrišíková, kronikárka obce.
Zápis bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva vo Svrčinovci 22.11.2006
/Uznesenie č. 69/2006/.
K textu je priložený album s fotografiami a výstrižky z tlače.

