Volebné obdobie 1999 – 2002
Svrčinovec – moja rodná
dedina plná prírodných krás,
potokov i lesných húštin,
grapov i políčok. V malých
zabudnutých údolíčkach ostalo
zopár dreveníc, ktoré dožívajú.
Cez ich pusté dvory previeva
prievan. Vediem tichý dialóg
s nahnutými štítmi domov, ktoré o pár rokov zmiznú. Pod odkapmi staré sane, rebriny,
kolesá, vidly a hrable. Drevené štíty majú podobu svojho staviteľa – sú prosté a dôstojné. Cez
napoly deravé strechy prelietajú spomienky, ktoré si privolávam z detstva. Prečo? Poznať to
staré, aby som lepšie pochopila nové.
Životopis kronikára
10. decembra 2003 som bola poverená Obecným zastupiteľstvom vo Svrčinovci do funkcie
kronikára obce Svrčinovec. Volám sa Veronika Ondrišíková. Narodila som sa 22. júna 1941 vo
Svrčinovci. Som absolventkou Strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach
a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. V roku 1966 som uzavrela manželstvo s Pavlom
Ondrišíkom. Manžel zomrel v roku 2000. Mám jednu dcéru. Do roku 2000 som pracovala ako
učiteľka základnej školy, odvtedy som na dôchodku.
Voľby do OZ a OR
Voľby do obecného zastupiteľstva a do obecnej rady sa konali v dňoch 18.a 19. decembra
1998 s týmito výsledkami:
Počet volebných obvodov: 2
Počet volebných okrskov: 2
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 2 470
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 1 354
Počet platných hlasov pre voľby do obecného zastupiteľstva:
1 245
Počet platných hlasov pre starostu obce: 1 306
Do obecného zastupiteľstva /OZ/ bolo zvolených 15 občanov:
Pavol Švancár
KDH
223 hlasov
Štefan Strýček
KDH
195 hlasov
Rudolf Vrškový
SNS
182 hlasov
Pavol Šimurda
HZDS
179 hlasov
Jozef Kupka
SDĽ
174 hlasov
Štefan Zákopčan
SDĽ
174 hlasov
Peter Pajonk
SNS
163 hlasov

Rudolf Slovák
Pavol Kreána
Ján Kulla
Ján Cyprich
Jozef Jurišta
Marián Kulla
Rudolf Jarabica
Dana Jurišová

SNS
SNS
SNS
SNS
SDĽ
HZDS
KDH
KDH

151 hlasov
147 hlasov
143 hlasov
140 hlasov
139 hlasov
134 hlasov
128 hlasov
125 hlasov

Za starostu obce Svrčinovec na obdobie 1999 – 2002 bol zvolený Ing. Anton Strýček,
nezávislý kandidát, s počtom hlasov 748.
Zasadnutia OZ – 1999
V roku 1999 sa poslanci zišli desať ráz.
Na prvom zasadnutí sa oboznámili s výsledkami volieb, ktoré sa konali v decembri roku
1998. Novozvolený starosta a poslanci zložili sľub. Obecná rada bola zvolená v tomto zložení:
Mgr. Štefan Strýček
Ing. Ján Kulla
Jozef Kupka
Pavol Kreána
Marián Kulla
Na tomto zasadnutí boli zvolené komisie:
Komisia pre správu majetku:
Peter Pajonk – predseda
Rudolf Slovák – člen
Komisia pre podnikanie, obchod a cestovný ruch:
Pavol Švancár – predseda
Ján Cyprich – člen
Komisia pre sociálnu a bytovú otázku:
Dana Jurišová – predseda
Pavol Šimurda – člen
Komisia pre poľnohospodárstvo a ŽP a ÚP:
Jozef Jurišta – predseda
Rudolf Jarabica – člen
Komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo:
Štefan Zákopčan – predseda
Jozef Kupka – člen
Rudolf Vrškový – člen

Na mimoriadnom zasadnutí 17. februára 1999 bol prerokovaný územný plán obce,
vydávanie obecného spravodaja, stretnutie s členmi Telovýchovnej jednoty /TJ/ Beskyd vo
Svrčinovci.
23. marca 1999 obecné zastupiteľstvo schválilo rokovacie dni OZ a OR, plány práce OZ, OR
a jednotlivých komisií, rozvojový program obce na roky 1990 – 2002, úver na plynofikáciu
osady Závršie.
Na zasadnutí 18. mája 1999 sa riešili otázky plnenia platieb daní z nehnuteľnosti,
nebytových priestorov a miestne poplatky. Poslanci rokovali o výstavbe farského úradu,
o stretnutí občanov Mosty a Svrčinovec. Schválilo sa doplnenie registračných značiek do
vzorového registračného plánu OÚ.
28. júna 1999 boli členovia obecného zastupiteľstva informovaní o plnení investičného
programu na rok 1999. Schválili návrh ÚPD – SÚ Svrčinovec. Prerokovali návrh stanov
združenia Región Beskydy, pomocou ktorého by sa mala zaktivizovať spolupráca obcí
v prihraničných oblastiach.
24. augusta 1999 boli prednesené návrhy na zmeny všeobecného záväzného nariadenia
/VZN/ v oblasti nájmu nebytových priestorov a v oblasti sociálnych vecí.
5. októbra 1999 bola hlavným bodom rokovania otázka Diaľnice D-18, vrátanie
a odkúpenie majetku OÚ, ktorý má v užívaní Kovogres, hospodárenie TJ Beskyd Svrčinovec.
Jediným bodom programu zasadnutia, ktoré sa konalo 22.10.1999, bola plynofikácia obce.
26. októbra 1999 boli poslanci oboznámení s návrhom rozpočtu obce na rok 2000, bol
prerokovaný návrh na prenájom požiarnej zbrojnice.
15. decembra 1999 boli schválené hlavné úlohy v investičnej oblasti a návrh VZN o dani
z nehnuteľnosti na rok 2000.
Zasadnutia OZ – 2000
V roku 2000 zasadalo Obecné zastupiteľstvo vo Svrčinovci sedemkrát.
Prvé zasadnutie sa konalo 26.1.2000. Prehodnotilo sa VZN o miestnych poplatkoch z roku
1997 ohľadom pripomienok Okresnej prokuratúry v Čadci. Boli schválené poplatky za odvoz
TKO na rok 2000 pre podnikateľov i občanov a správa o činnosti TJ Beskyd vo Svrčinovci.
16.2.2000 bolo OZ informované o plnení daní a poplatkov za rok 1999, s výsledkami
hospodárenia obce a príspevkovej organizácie Službyt. Taktiež bola zhodnotená činnosť
komisií OZ za toto obdobie.

19.4.2000 sa riešila otázka III. etapy plynofikácie a rozvojový program obce. Prerokovaný
a schválený bol návrh kanalizačného diela „Kanalizačný zberač B“. K dôležitým bodom patrila
i rómska otázka a riešenie škody, ktorá vznikla pri povodni v osade Zatky.
21.6.2000 sa prejednával návrh plynofikácie budovy OÚ, poskytnutie finančnej čiastky na
najnutnejšie náklady na odstránenie škôd, ktoré vznikli pri zosuve pôdy v osade Zatky
Praženková.
Obecné zastupiteľstvo 23.8.2000 schválilo nové VZN o cintorínskom poplatku na rok 2001
a splnomocnilo starostu obce prejednať so SSC Žilina odpredaj pozemkov pod chodníkmi
vedľa štátnej cesty I/11.
24.10.2000 členovia obecného zastupiteľstva schválili zvýšenie poplatkov za vyhlásenie
v miestnom rozhlase a plán na rozhŕňanie snehu v zimnom období. Poslanci boli informovaní
o tom, že všetci nezamestnaní, ktorí boli ochotní zapojiť sa do verejnoprospešných prác, boli
prijatí. Na zasadnutí zložil sľub nového poslanca Ján Cyprich bytom vo Svrčinovci 564 za Pavla
Šimurdu, ktorý sa vzdal mandátu poslanca OZ.
Na zasadnutí 12.12.2000 sa prerokovali a schválili plány prác, rozpočet a investičné akcie
na rok 2001. Poslanci schválili udelenie ceny starostu obce Antonovi Cyprichovi bytom
Svrčinovec 658 za prácu, ktorú vykonal počas roka na výstavbe farského úradu bez nároku na
finančnú odmenu.
Zasadnutia OZ – 2001
V roku 2001 zasadalo OZ sedem ráz.
27.2.2001 boli poslancom OZ poskytnuté informácie o sčítaní ľudu, ktoré sa uskutoční
v tomto roku. Na zasadnutí bolo schválené VZN o služobnom tajomstve obce. Pavol Karpita
bytom Svrčinovec 577 a Rozália Capková bytom Svrčinovec 18 zložili sľub nového poslanca.
Menovaní nahradili Jozefa Jurištu a Petra Pajonka, ktorí sa vzdali mandátu poslanca OZ.
Na zasadnutí 24.4.2001 členovia OZ rokovali o návrhu výstavby nájomných bytov, na ktoré
je možné dostať od štátu dotáciu. Riešil sa tiež problém nepovolených skládok odpadu
v obci. OZ schválilo vstup obce Svrčinovec do Združenia obcí regiónu Kysúc pre
odkanalizovanie a čistenie spláškových vôd a zásobovanie pitnou vodou.
26.6.2001 boli zhodnotené výsledky investičných akcií za 1. polrok a prednesená
informačná správa o stretnutí občanov Mosty – Svrčinovec. Zastupiteľstvo schválilo návrh na
udelenie ceny starostu obce za záslužnú prácu pri stavbe farského úradu Jozefovi
Kopečnému, Štefanovi Strýčkovi, Jánovi Cyprichovi, Jozefovi Kullovi, Ladislavovi Cyprichovi,
za dlhoročnú obetavú prácu s mládežou v udržiavaní ľudových tradícií Veronike Ondrišíkovej.

Zasadnutie 21.8.2001 prerokovalo žiadosť TJ Beskyd Svrčinovec o navýšenie príspevku Sk
100 000,-- na zakúpenie autobusu, pretože starý autobus je v zlom technickom stave. Žiadosť
bola schválená. Bol stanovený termín stretnutia s občanmi osady U Kubale za účelom
dohody o odvodnení tejto osady.
Na mimoriadnom zasadnutí 15.10.2001 bol schválený úver na prestavbu požiarnej
zbrojnice, kde by mali vzniknúť 3 bytové nájomné jednotky. Poslancom bola prečítaná petícia
občanov osady U Meščky a U Vajdíka, ktorí nesúhlasia s nadstavbou požiarnej zbrojnice.
Z tohto dôvodu OZ pozastavilo celé stavebné konanie a ďalšie aktivity pri nadstavbe.
7.11.2001 sa uskutočnila voľba člena do obecnej rady /OR/ a voľba zástupcu starostu. Za
člena OR bol zvolený Pavol Švancár, za zástupcu starostu Mgr. Štefan Strýček. Okrem iného
sa riešili úpravy miestnych komunikácií.
Na zasadnutí 14.12.2001 boli schválené tieto investičné akcie na rok 2002: plynofikácia
osád Závršie a Potok, trafostanica v osade Zatky, rekonštrukcia mostu, zhotovenie hrubej
stavby domu smútku, rozšírenie vodovodu v osade U Mišov, údržba kultúrneho domu /KD/
a OÚ. Poslanci schválili udelenie ceny starostu Milanovi Kullovi bytom Svrčinovec 229
a Veronika Krellovej bytom Svrčinovec 53. Obaja menovaní sú zlatými darcami krvi.
Zasadnutia OZ – 2002
V roku 2002 zasadalo OZ tiež sedem ráz.
20.2.2002 za odvolaných poslancov, ktorí sa viackrát nezúčastnili zasadnutí, boli zvolení
do OZ Eduard Cyprich, Jozef Strýček, Alžbeta Jendrišáková. Menovaní zložili zákonom
predpísaný sľub. Za člena do OR bol zvolený Eduard Cyprich. Do komisie pre podnikanie,
obchod a cestovný ruch bol zvolený Jozef Strýček, do komisie pre sociálnu a bytovú otázku
Alžbeta Jendrišáková, do komisie pre ŽP a ÚP a poľnohospodárstvo Eduard Cyprich. Poslanci
riešili sťažnosť na to, že v obchodoch sa predáva tovar po záručnej lehote, problém
znečisťovania obce, návštevy neplnoletej mládeže v pohostinských zariadeniach. Prerokovali
tiež žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia v osade U Kullu, ktorá však nebola schválená
pre nedostatok finančných prostriedkov. Schválili žiadosť obyvateľov U Skorky na finančný
príspevok potrebný na opravu vodovodného potrubia.
20.3.2002 starosta obce oboznámil poslancov s novelizáciou zákona o obecnom zriadení.
V nových voľbách sa budú voliť poslanci v počte 9 – 11, treba tiež rozhodnúť, či budú
utvorené 2 alebo 1 volebný obvod.
22.4.2002 zobrali členovia OZ na vedomie správu likvidátora OP Kovogres v likvidácií
a vymáhaní pohľadávok. Boli informovaní o postupe práce na výstavbe domu smútku, ďalšie
varianty postupu týchto prác navrhli podrobne prejednať. Bolo tiež navrhnuté stretnutie OR
s predstaviteľmi TJ Beskyd, na ktorom sa má vyriešiť prevod majetku z TJ na obec.

3.7.2002 bol schválený doplnok k zriaďovateľskej listine ZŠ a MŠ o prechode kompetencií
zo školstva na obec. Plynofikácia na Závrší a v Potoku bude uzavretá do 16.7.2002
a povrchové úpravy komunikácií sa postupne uskutočnia. Poslanci boli informovaní o tom, že
práce na dome smútku pokračujú za pomoci firmy Ľubomíra Staškovana a pracovníkov VPP,
pokračuje sa v rekonštrukcii mostu, vymieňajú sa vchodové dvere do kultúrneho domu.
18.9.2002 schválili na voľby do orgánov samosprávy obcí 1 volebný obvod.
6.11.2002 poslanci obce hodnotili volebné obdobie, činnosť jednotlivých komisií, vzali na
vedomie správy o výsledkoch hospodárenia obce, príspevkovej organizácie Službyt, návrh na
úpravu rozpočtu. Cena starostu obce bola navrhnutá a schválená Pavlovi Grochalovi bytom
Svrčinovec 622 za zlaté darcovstvo krvi.
Príjmy a výdavky OÚ
Celkové príjmy OÚ:
1999
Sk 7 904 905,-2000
Sk 8 187 005,-2001
Sk 7 842 953,-2002
Sk 23 967 457,-Celkové výdavky OÚ:
1999
Sk 7 857 534,-2000
Sk 7 616 684,-2001
Sk 7 049 538,-2002
Sk 22 313 034,-Matrika
V rokoch 1999 – 2002 vykonávala funkciu matrikárky Iveta Čepcová.
Počet obyvateľov v uvedených rokoch bol nasledovný:
1999
3 258 obyvateľov
2000
3 298 obyvateľov
2001
3 346 obyvateľov
2002
3 382 obyvateľov
Prehľad o počte sobášov, narodení a úmrtí:
Počet sobášov:
1999
18
2000
18
2001
18
2002
19

Počet narodených:
1999
48
2000
36
2001
50
2002
32
Počet úmrtí:
1999
35
2000
29
2001
38
2002
30
V tomto období oslávili významné jubileum 90 rokov života následovní občania:
V roku 2000
Františka Kullová, Svrčinovec 265
V roku 2001
František Švancár, Svrčinovec 390
V roku 2002
Verona Čepcová, Svrčinovec 287
V roku 2002
Veronika Stráňavová, Svrčinovec 250
Zmeny nastali aj v počte obyvateľov. Do obce sa prisťahovalo:
V roku 1999
45 obyvateľov
V roku 2000
64 obyvateľov
V roku 2001
51 obyvateľov
V roku 2002
62 obyvateľov
Z obce sa odsťahovalo:
V roku 1999
64 obyvateľov
V roku 2000
27 obyvateľov
V roku 2001
68 obyvateľov
V roku 2002
38 obyvateľov
Z uvedených údajov vyplýva, že nárast počtu obyvateľov mierne prevyšuje úbytok
občanov.
Od 1.1.2002 bola matrika delimitovaná na obec a to na základe zákona č. 416/2001
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky, ktorým sa mení a dopĺňa § 4 odsek 1 zákona SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení
neskorších predpisov.
Činnosť firiem a podnikov
V obci pracujú 4 väčšie firmy: Stavebná firma pod vedením Ľubomíra Staškovana,
Drevovýroba pod vedením Pavla Rovdera, Kovogres vedie Ladislav Cyprich. Sídli tu
Svrčinovská mliekareň, ktorá zásobuje mliekom a mliečnymi výrobkami náš okres. Občania
majú možnosť nakúpiť potraviny a zeleninu v predajniach, z ktorých 3 patria Jednote so
sídlom v Čadci, ostatné vedú súkromné osoby.

Nachádzajú sa tu i 2 predajne textilu a obuvi, kvetinárstvo, predajňa novín, časopisov
a tabakových výrobkov.
Služby miestnemu obyvateľstvu poskytuje i kaderníctvo TERA a krajčírstvo EIBSEE.
V obci je 7 pohostinských zariadení a 1 motorest, ktorý poskytuje i varené jedlá.
Okrem toho, že tieto firmy vytvárajú pracovné príležitosti, prispievajú i k rozvoju kultúry,
športu a spoločenského života svojím sponzorstvom.
Výstavba, zmeny charakteru obce
V rokoch 1999 – 2002 sa v obci realizovalo niekoľko projektov. Ako prvý môžeme
spomenúť stavbu fary. Svrčinovec tvoril 205 rokov jednu farnosť s obcou Čierne. V roku 1996
rozhodlo obecné zastupiteľstvo o mieste a architektonickom riešení budúcej fary. V roku
1997 bol posvätený základný kameň. Stavba sa začala realizovať v roku 1998 za finančnej
i pracovnej podpory obce, milodarov občanov zo Svrčinovca i Čierneho. Finančné prostriedky
poskytla i dobročinná organizácia RENOVABIS a KIRCHNE IN NOT z Nemecka. Veľká časť prác
bola vykonaná miestnymi občanmi. Stavba bola ukončená a odovzdaná do užívania 1. júla
2001.
Stavebné povolenie na výstavbu domu smútku bolo vydané 15.4.1999. S prácami sa
začalo v jeseni roku 2001. Väčšina prác sa vykonala svojpomocne za intenzívnej účasti obce,
odborné práce robili stavebné firmy. Doposiaľ je postavená hrubá stavba.
Staré oplotenie miestneho cintorína sa uvážalo a hrozil zosuv zeminy na hlavnú
komunikáciu. Z tohto dôvodu obecné zastupiteľstvo rozhodlo urobiť nové oplotenie. Akcia sa
začala v roku 2002. Práce vykonávala stavebná firma Ľubomíra Staškovana.
V roku 1931 bol nahradený drevený most cez rieku Čierňanku oblúkovým
železobetónovým mostom. Keďže cestná premávka cez obec je veľmi frekventovaná, tento
most bol značne poškodený a bolo potrebné ho opraviť. Generálna oprava mostu sa začala
v roku 2002. Práce uskutočňoval podnik Doprastav Žilina. Oproti pôvodnej konštrukcii bude
zmena v tom, že sa po oboch stranách mostu vybudujú chodníky pre chodcov. Tvar mostu
ostane zachovaný.
I v týchto rokoch sa pokračovalo v plynofikácií obce, upravovali sa miestne komunikácie,
prebiehali opravy miestneho rozhlasu, osvetlenia, vodovodov, kultúrneho domu.
Školstvo
V Materskej škole vo Svrčinovci bol v rokoch 1999 – 2002 nasledovný počet tried, detí
a vyučujúcich:
Školský rok
počet tried
počet detí
počet pedagógov
1999
3
86
6
2000
3
84
6

2001
2002

3
3

84
76

6
6

Funkciu riaditeľky v rokoch 1999 – 2002 vykonávala Veronika Urbánková.
O stravovanie detí, upratovanie objektu a jeho vykurovania sa staralo priebežne 5 – 6
prevádzkových pracovníkov.
Od 1.7.2002 Materská škola zmenila zamestnávateľa, prešla pod Obec Svrčinovec.
Podľa uznesenia Vlády SR č. 496 zo 16.7.1996 sa počnúc rokom 1997/98 začal postupný
prechod z osemročnej základnej školy na deväťročnú.
Prehľad o počte žiakov, tried:
1998/1999
16 tried
358 žiakov
1999/2000
19 tried
413 žiakov
2000/2001
17 tried
406 žiakov
2001/2002
17 tried
407 žiakov
Funkciu riaditeľky ZŠ vykonávala Mgr. Zlatica Padyšáková, zástupkyne riaditeľky ZŠ boli
dve – Mgr. Božena Kordeková a Mgr. Štefánia Padychová.
Učiteľský zbor pozostával z 26 vyučujúcich.
Školský klub viedli Marta Kolláriková a Magda Kubalíková. Žiaci, ktorí navštevovali školský
klub, boli rozdelení do dvoch skupín.
V škole sa vyučovali tri cudzie jazyky – anglický, nemecký a ruský.
Veľká pozornosť sa venovala enviromentálnej výchove, ktorá bola zameraná na ochranu
a zlepšovanie životného prostredia. Úlohy sa plnili hlavne v predmetoch vlastiveda,
prírodoveda, prvouka, prírodopis, chémia, fyzika a technická výchova.
Intenzívne sa pokračovalo v protidrogovej prevencii na hodinách prírodovedy, prírodopisu
a hlavne na hodinách občianskej výchovy. Využívali sa na to učebnice Nenič svoje múdre telo
/1. – 4. ročník/ a Ako poznáme seba /5. – 9. ročník/.
V oblasti ľudských práv sa učitelia venovali otázkam rasizmu, diskriminácie, xenofóbie
a iným prejavom intolerancie.
Vedenie školy nabádalo vyučujúcich, aby zabezpečovali ochranu žiakov pred negatívnymi
javmi, podozrenia z fyzického alebo psychického týrania oznamovali na príslušný odbor
sociálnych vecí.
Na pedagogických poradách sa riešila otázka humanizácie výchovy a vzdelávania,
dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa.
1.7.2002 nadobudla Základná škola vo Svrčinovci právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom
sa stala Obec Svrčinovec.

Kultúra
Činnosť v oblasti kultúry koordinovala príspevková organizácia Službyt a kultúrna komisia
pri OZ.
V obci je zriadená knižnica, ktorá je sprístupnená dvakrát v týždni. Každoročne sa dopĺňajú
nové knihy v hodnote 30 000,-- korún. Priemerný počet čitateľov v rokoch 1999 – 2002 bol
160, počet nových kníh vzrástol o 390.
Vo Svrčinovci pracovala detská folklórna skupiny so 45 – 50 členmi, ženská spevácka
skupina mala 16 členiek a mužská spevácka skupina 6 – 8 členov. Ich činnosť spočívala
v nácviku ľudových piesní z oblasti Kysúc ale i z blízkej Terchovej, Oravy a Liptova.
Obec organizovala v týchto rokoch stretnutia so 70-ročnými občanmi, vítanie jari spojené
s výstavkou kraslíc a výšiviek, sviatok matiek, stretnutia starších občanov v mesiaci októbri,
príchod Mikuláša. Členovia folklórnych skupín spestrovali svojím programom tieto akcie.
Okrem obecných podujatí navštevovali každý rok Domov dôchodcov v Čadci, na Horelici,
penzión v Čadci, Domov pre duševne i telesne postihnutú mládež v Oščadnici.
K významným kultúrnym a športovým udalostiam patrili stretnutia občanov Svrčinovca
s občanmi susednej českej obce Mosty. V rokoch 1999 a 2001 sa uskutočnili vo Svrčinovci,
v rokoch 2000 a 2002 v Mostoch. Občania oboch obcí sa na výstavkách mohli zoznámiť
s krojmi oboch oblastí, s ručnými prácami miestnych obyvateľov, s dielami svrčinovských
i mosťanských výtvarníkov a rezbárov. Na týchto podujatiach vystupovali miestne folklórne
súbory a skupiny, futbalisti zahrali priateľské zápas, členovia DPZ sa zúčastnili na súťaži.
Cirkevný život
V roku 1999 – 2000 patrila obec pod Farský úrad v Čiernom. Farárom bol v týchto rokoch
Mgr. Jozef Petráš.
1. júla 2001 bola ustanovená samostatná farnosť Svrčinovec. Za duchovného správcu bol
vymenovaný Mgr. Miroslav Janás.
V roku 2000 sa uskutočnila v obci birmovka, na ktorej sa zúčastnil pomocný biskup
Monsignore Marián Chovanec.
V miestnej fare sa od jej otvorenia konajú každú nedeľu stretnutia detí, každý utorok
a piatok nácvik spevokolu. Spevokol účinkuje v kostole i na jasličkových slávnostiach, ktoré
bývajú prevažne v mesiaci decembri.
Pri farskom úrade pracuje Združenie kresťanských spoločenstiev detí. Jeho členovia sa
zúčastňujú na rôznych akciách poriadaných eRko-m mimo obec. Pre 30 – 35 žiakov sa
každoročne organizujú týždenné letné tábory.
Pre kňazské povolanie sa v týchto rokoch rozhodli Miroslav Švancár a Martin Švancár,
ktorí študujú na Fakulte teológie Univerzity Komenského v Seminári svätého Gorazda v Nitre.
Spolky, organizácie
V obci pracuje Dobrovoľný požiarny zbor, ktorý má 56 členov, z toho 5 žien a 12 mladých
členov. Táto organizácia má vo Svrčinovci dlhoročnú tradíciu. Jej členovia aktívne pomáhajú
v krízových situáciách ako sú požiare a povodne. Veliteľom je Pavol Kreána.

Slovenský zväz záhradkárov má 30 členov. Funkciu predsedu v rokoch 1999 – 2002
vykonával Pavol Čička. Členovia si vymieňajú skúsenosti o pestovaní zeleniny, ovocia
a kvetov. Raz za dva roky vystavujú plody zo svojich záhrad. Vlastnia lis na ovocie, ktorým
muštujú ovocie na šťavu. Svoje služby poskytujú nielen členom ale i záujemcom z obce
i blízkeho okolia.
Telovýchovná jednota Beskyd mala 60 členov. Predsedom bol Mgr. Vladimír Zákopčan.
Činnosť organizácie je zameraná hlavne na futbal. Trénermi v tomto období boli Jozef Kupka
a Ing. Ladislav Staškovan.
Pod vedením predsedníčky Márie Kotyrovej pracovalo v odbočke Slovenského červeného
kríža 135 občanov. Zameriavali sa hlavne na bezplatné darcovstvo krvi. Odber krvi
organizovali trikrát v roku, zaradili sa medzi najaktívnejšie odbočky v okrese. Okrem toho
uskutočňovali zdravotnícke prednášky so zameraním pre mladšiu i staršiu generáciu
a navštevovali prestarlé osoby v obci.
Chovatelia včiel mali 18 aktívnych členov. Funkciu predsedu vykonával Prof. Ing. Štefan
Liščák.
Telovýchova a šport
V športovej činnosti obce dominoval futbal. Telovýchovná jednota Beskyd mala 4
družstvá: mladších žiakov, starších žiakov, dorastencov a mužov. Tréningy mávali pravidelne
dva razy v týždni.
Starší žiaci hrali IV. ligu, ktorá sa v roku 2000 premenovala na III. ligu, takže od tohto času
hrali s mladšími žiakmi ako dvojičky. Mladší žiaci hrali okresnú súťaž riadenú ObFz Kysúc.
Dorastenci hrali v tomto období V. ligu riadenú SsFz so sídlom v Banskej Bystrici.
Družstvo dospelých mužov pôsobilo v okresnej súťaži.
Futbalisti Svrčinovca dosahovali v súťažiach dobré výsledky.
Obec Svrčinovec poriadala každý rok v letnom období Osadový turnaj o pohár starostu
obce vo futbale, v mesiaci decembri turnaj v basketbale, stolnom tenise a šachu.
Sčítanie obyvateľstva
26. mája 2001 sa konalo v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov, domov, bytov
a zariadenia. Na základe získaných údajov predkladám tieto informácie o obci Svrčinovec.
Trvale bývajúce obyvateľstvo:
Spolu 3 382 obyvateľov, z toho 1 692 mužov a 1 690 žien.
Obyvateľstvo podľa veku:
0 – 14 rokov
785 obyvateľov
15 – 59 rokov – muži
1 090 obyvateľov

15 – 54 rokov – ženy
60 a viac rokov – muži
55 a viac rokov – ženy
nezistený vek

886 obyvateľov
202 obyvateľov
415 obyvateľov
4 obyvatelia

Obyvateľstvo podľa národnosti:
Slovenská
3 324 obyvateľov
Rómska
2 obyvatelia
Česká
33 obyvateľov
Nemecká
1 obyvateľ
Poľská
1 obyvateľ
Iná
1 obyvateľ
Nezistená
20 obyvateľov
Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímsko-katolícka cirkev
Evanjelická cirkev
Grécko-katolícka cirkev
Náboženské spoločenstvo Jehovovi svedkovia
Cirkev bratská
Cirkev adventistov siedmeho dňa
Apoštolská cirkev
Kresťanské zbory
Iné
Nezistené
Bez vyznania

3 293 obyvateľov
2 obyvatelia
2 obyvatelia
10 obyvateľov
1 obyvateľ
2 obyvatelia
6 obyvateľov
3 obyvatelia
1 obyvateľ
29 obyvateľov
33 obyvateľov

Základné údaje o domovom a bytovom fonde:
Počet domov
816
Trvale obývané domy
756
Neobývané domy
60
Počet bytov
1 015
Trvalé obývané domy
939
Neobývané byty
76
Ukazovatele úrovne bývania a vybavenia domácnosti:
Priemerný počet bývajúcich osôb na 1 byt
Priemerný počet bývajúcich osôb na 1 obytnú miestnosť
Byty vybavené kúpelňou alebo sprchovacím kútom
Byty vybavené ústredným kúrením
Byty vybavené automatickou práčkou

3,59 %
1,06 %
86,6 %
75,8 %
41,3 %

Byty vybavené počítačom
Osobný automobil

3,3 %
21,2 %

Záver
Zápisy v kronike vytvárajú priestor pre uvažovanie. Nechtiac nútia trochu postáť a zvážiť
výsledky práce obce, občanov.
Kto ich pozorne prečíta, iste príde k záveru, že vo Svrčinovci žilo veľa takých ľudí, ktorých
činy sa zakladali na svedomitej práci, službe obci, múdrosti, dobrým mravom.
Potom už nebude kráčať po svrčinovskom chotári nevšímavo a slepo, nebude sa hanbiť
povedať, že je Svrčinovčan. Bude hrdý na rodnú dedinu, ktorú si privinula kysucká príroda
a chráni ju malebným vencom hôr.
Záverečná klauzula
Zápis do Obecnej kroniky obce Svrčinovec za roky 1999 – 2002 spracovala a zapísala
Veronika Ondrišíková, kronikárka obce. Zápis bol schválený na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva vo Svrčinovci 15.12.2004 – Uznesenie č. 115/2004.

