SVRČINOVSKÝ
VII. ročník
číslo 2
júl 2016
nepredajné

spravodaj
V dnešnom čísle nájdete:

-

z kaledára starostky obce
ako to bude so Svrčinovcom ďalej...
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
čo sa v obci udialo nového

-

príspevky z materskej a základnej školy
oznamy Svrčinovského hájnika
matrika
pozvánka na Svrčinovský kermaš

Foto: Marián Popluhár

Milí Svrčinovčania,
nedávno sme oslavovali zmŕtvychvstanie Pána Ježiša a už tu máme leto v plnej kráse. Veľmi sa tešíme,
keď vidíme krásne vykvetinkované parapety oblokov našich príbytkov, lebo to je leto. Usmiate slniečko
na oblohe, šantiace deťúrence na ulici, dlhé teplé večery .... toto všetko je leto a s ním spojený čas
prázdnin. Želáme Vám všetkým veľa zdravia, krásne a pohodové leto, plné zážitkov a milých stretnutí...

Slovo má starostka
Vážení spoluobčania,
v týchto dňoch najčastejšou otázkou smerujúcou na starostu je otázka „Od kedy budú v našej obci opäť
ordinovať lekári?“ Chcem Vás teda informovať, že aj na základe medializácie sa nám podarilo
prostredníctvom spoločnosti získať ukrajinskú praktickú lekárku, ktorá má skúšky a ovláda slovenský jazyk.
Ordinovať v našej obci bude na začiatok každý druhý deň, nakoľko bude ordinovať aj v obci Zákopčie. Fyzicky
začne úradovať dúfame k 1.9.2016 Samozrejme všetko záleží od toho, koľko občanov zmení svojho lekára a
skutočne sa prehlási k tejto lekárke. Obec pripravuje priestory pre stomatologičku, ktorá verím, že začne
ordinovať k 1.9.2016. Zubná lekárka už má schválenú nájomnú zmluvu a pripravuje ambulanciu a dokumenty
k schváleniu na VÚC. Obec si kladie za povinnosť pomôcť a pripraviť všetko tak, aby boli splnené podmienky,
ktoré nám ukladá zákon. Momentálne finančne najnáročnejšie je zabezpečiť bezbariérový prístup na
poschodie v Zdravotnom stredisku a zakúpiť schodolez v cene cca 5000 eur. Žiaľ bez splnenia tejto
podmienky nám hygiena nevydá Rozhodnutie s kladným stanoviskom. Verím a som presvedčená, že po roku
konečne chorí Svrčinovčania nebudú musieť cestovať do 7 km vzdialeného okresného mesta za liekmi či
vyšetrením. Aj napriek tomu, že celá táto peripetia s lekármi trvala skoro rok, ďakujem všetkým občanom za
trpezlivosť a povzbudivé slová. Verím, že sa v čo najväčšom počte k praktickej lekárke prehlásia. Každý
pacient má právo raz za rok zmeniť ošetrujúceho lekára a teda bez udania dôvodu prejsť k „našej“ praktickej
lekárke. Podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti, v prípade, že sa k praktickej lekárke prehlási dostatočný
počet pacientov, zvažuje zamestnať ešte jednu lekárku a táto by tu bola už každý deň. Preto vyzývam
a žiadam všetkých občanov, aby splnili to, čo deklarovali svojím podpisom pri spoločnom stretnutí a prehlásili
sa k „našej“ lekárke.

Z pracovného kalendára starostky
APRÍL
účasť na Valnej hromade Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec
stretnutie s nájomníkmi bytového domu PZ - riešenie parkovacích miest
22. 4. celoobecný Deň zeme spojený s gulášom pre všetkých zúčastnených (popravde som troška sklamaná z nezáujmu a
malej účasti obyvateľov na čistení našej dedinky. Cieľom bolo troška poupratovať okolie svojich príbytkov a potom sa
porozprávať pri guláši a pivku. Verím, že budúci rok to dáme :-)
účasť na slávnosti pri pamätníku padlých ruských vojakov v Skalitom

MÁJ
stretnutie s predsedom PD Čierne ohľadom možnosti prenájmu pozemku na Zberný dvor pre obec (stále v riešení)
živé vysielanie v Rádiu Regina kde témou boli problémy spojené so zmenou miesta výkonu praktickej lekárky našej obce a
tiež odchod zubného lekára do starobného dôchodku. Medzičasom sa nám podarilo nájsť lekárku z Ukrajiny, ktorá začne
ordinovať v našej obci od septembra. Taktiež sa nám ozvala mladá, zubná lekárka, ktorá má záujem poskytovať zdravotnú
starostlivosť v oblasti stomatológie pre našich občanov. Verím, že mesiac september bude pre nás priaznivý a všetko
zdarne dotiahneme.
účasť na stretnutí pri príležitosti návštevy veľvyslancov Poľskej republiky v SR a Slovenskej republiky v Poľsku na výstavbe
diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité

JÚN
1.júna sa konal v našej obci Deň detí mikroregiónu Triangel. Zúčastnili sa všetky školy v našej doline, starostovia, tiež
stredná odborná škola Jablunkov, ktorá našich drobcov sponzorsky občerstvila. Finančne prispeli tak ako každoročne
a svojou návštevou nás poctili aj z vedenia Třineckých železiarní. Vďaka patrí pani učiteľke Mgr. Janke Kobělušovej, ktorá
napísala projekt cez nadáciu KIA a bola úspešná. Všetky naše deti zo Základnej školy preto dostali darček ku dňu detí.
účasť na Valnej hromade Sevak-u
prerokovanie konceptu Územného plánu obce v priestoroch obecného úradu s organizáciami a verejnosťou
slávnosť 95. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru vo Svrčinovci (najstarší v Skalitskej doline)
osadový turnaj o pohár starostky obce. Po slávnostnom vyhlásení víťaza sme spoločne v altánkoch diskutovali o tom, ako
začať odznova s futbalom v našej obci. Svrčinovský futbal chceme vrátiť tam, kam patrí. Netreba sa však unáhliť, v prvom
rade musíme a chceme športovcom pripraviť dôstojne podmienky, aby mohli tento šport plnohodnotne vykonávať.
Okrem týchto aktivít sme spoločne s právnikom obce intenzívne pracovali na zvrátení exekúcie ohľadom predaja budovy
bývalej colnice. Novozámocký súd vydal poverenie bratislavskému exekútorovi, a tento zablokoval obecné účty na čiastku
291.000 eur. Našťastie 17 stranové zdôvodnenie Námietok voči exekúcii prezatiaľ presvedčilo exekútora a ten účty
odblokoval. V jarných mesiacoch obec započala prestavbu nebytových priestorov pre praktickú lekárku, ktoré boli v
havarijnom stave, tiež opravu kanalizácie v budove TJ Beskyd. Obecný podnik postupne vyspravuje vreckovým asfaltom
miestne komunikácie. Prostredníctvom aktivačných pracovníkov zveľaďujeme a skrášľujeme našu obec tým, že vykášame
priekopy, čistíme rigoly zbierame odpadky po obci, ktorých je veru neúrekom. Je mi naozaj smutno, keď vidím, že dvorčeky
sú krásne vykosené, ale ostrihaný živý plot, či tuja skončí pohodená pri brehu rieky Čerňanky. Týmto chcem poprosiť
občanov o trpezlivosť a apelujem, aby sa o spoločný a obecný majetok starali a zveľaďovali ho tak, ako o svoj. Som
presvedčená a verím, že aj naša dedinka raz bude čistá a zelená.
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Slovo má starostka

Boj o budúcnosť Svrčinovca
Chceme Vás informovať o stave boja za ochranu majetku pred
exekúciami na základe dvoch notárskych zápisníc, ktoré podpísal
bývalý starosta. Obec je zatiaľ úspešná, ale konania nie sú
ukončené a stále hrozí, že príde o 450 000 eur. Bohužiaľ, obec tiež
poškodzuje aj to, že sú voči nej vedené exekučné konania na
základe notárskych zápisníc, pretože podľa zákona znemožňujú,
aby obec mohla získavať finančné prostriedky z verejných zdrojov
na svoj rozvoj.
Príčinou takéhoto stavu je hrubo nemorálne a protiprávne
konanie bývalého starostu, ktorý dňa 4. decembra 2014 podpísal
dve notárske zápisnice. V nich dal súhlas s exekúciami na
vymáhanie sumy 200 000 eur a sumy 250 000 eur od obce. Kvôli
tomu vyhotovil falošné, neexistujúce uznesenie obecného
zastupiteľstva č. 105/2014 z 30. októbra 2014.

Obec po dlhom konaní napokon získala za výrub stromov pri
výstavbe diaľnice 400 000 eur. Sú určené na investície do zelene.
Plánujeme nimi skrášliť obec, zlepšiť a skultúrniť bývanie
obyvateľov. O konkrétnych návrhoch budeme obyvateľov
informovať a budem rada, ak aj obyvatelia predložia vlastné
návrhy. Je ale dôležité, aby sme pred takýmito investíciami
najskôr vybudovali kanalizáciu pre Základnú školu, ktorá je v
havarijnom stave už dlhé obdobie. Bolo by nehospodárne po
investovaní do zelene kvôli kanalizácii opäť rozkopávať cesty a
chodníky. Dúfame, že už čoskoro nebude ťarcha minulosti s
exekúciami prekážkou pri rozvoji obce. Veľké zmeny sa začínajú
malými krokmi. A Svrčinovec má obyvateľov, ktorí malými krokmi
môžu pomôcť, aby sme Svrčinovec spolu zmenili k lepšiemu.

V jednej notárskej zápisnici bývalý starosta súhlasil, aby bola od
obce v exekúcii vymáhaná suma 250 000 eur, ktorú prevzal v
hotovosti na základe kúpnej zmluvy. Tú dal vyhotoviť a za obec ju
podpísal napriek tomu, že obec mala predať budovu bývalej
colnice, hoci nebola jej vlastník.
V druhej notárskej zápisnici dal bývalý starosta súhlas, aby
bola v exekúcii od obce vymáhaná suma 200 000 eur. Ide o
zvyšok z pôžičky 500 000 eur, ktorú mal bývalý starosta
prevziať v hotovosti od cyperskej firmy a z nej mal už 300 000
eur vrátiť.
Obec nemala ani zmluvy, ktoré mal podľa notárskych
zápisníc bývalý starosta podpísať, ani peniaze, ktoré podľa
nich prijal.
Aby sa obec ochránila, ihneď ako sa starostka dozvedela o
notárskych zápisniciach podala trestné oznámenie. Polícia
bývalého starostu obvinila zo spáchania obzvlášť závažného
zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku
v štádiu prípravy v súbehu s prečinom falšovania a
pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej
uzávery, úradného znaku a úradnej značky. Obec tiež podala
na Okresný súd v Čadci návrhy na určenie neplatnosti
právnych úkonov bývalého starostu za obec. V jednej veci je
už rozsudok súdu právoplatný, súd návrhu obce vyhovel.
Druhá vec ešte nie je skončená. Okrem toho súd na základe
návrhu obce vydal predbežné opatrenia, ktorými zakázal
použiť notárske zápisnice na exekúcie voči obci. Napriek
tomu sa ale obec v súčasnosti musí brániť voči exekúciám,
ktoré podali české spoločnosti na základe uvedených
notárskych zápisníc. V jednej exekúcii súd vyhovel námietke
obce a nevydal súdnemu exekútorovi poverenie na
vykonanie exekúcie voči obci. Rozhodnutie ale nie je kvôli
odvolaniu protistrany právoplatné. V ďalšej exekúcii podľa
druhej notárskej zápisnice spoločnosť, ktorá podala návrh na
exekúciu zobrala návrh na exekúciu späť. Avšak namiesto
toho iná spoločnosť, ktorá tvrdí, že postúpením získala
pohľadávku podľa notárskej zápisnice podala návrh na
exekúciu na Okresný súd v Nových Zámkoch. Ten nevedel o
právoplatnom rozsudku Okresného súdu v Čadci, ktorý určil
neplatnosť notárskej zápisnice a vydal súdnemu exekútorovi
poverenie na vykonanie exekúcie voči obci. Obec proti
začatiu exekúcie podala námietky, o ktorých súd ešte
nerozhodol. Z toho je zrejmé, že obrana proti notárskym
zápisniciam, ktoré spísal bývalý starosta je časovo a právne
veľmi náročná a obec musí byť stále pozorná, pretože stále
hrozí zneužitie notárskych zápisníc voči obci.
Napriek minulosti, ktorá obec poškodzuje, veríme, že obec
bude pri ochrane majetku úspešná. Obyvatelia si zaslúžia, aby sa
Svrčinovec konečne začal rozvíjať. Vytvárame na to podmienky.

Mgr. Renáta Majchráková, starostka obce
JUDr. Jozef Pikuliak, právny zástupca obce
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 27. apríla 2016 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva,
z ktorého vyberáme:
Prítomných: 9 poslancov
Neprítomní: Mikukáš Kulla, Ing. Jozef Čanecký
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ
- vzali na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách od
poslednej danej správy
- schválili plán kontrol HKO na II. polrok 2016
- vzali na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie
o vykonaní inventarizácie k 31.12.2015. Schválili inventarizácie
obce, OPS a MŠ za rok 2015. Inventarizáciu ZŠ za rok 2015
schválili s výhradami. Zároveň uložili HKO v spolupráci s právnym
zástupcom obce najneskôr do 29.06.2016 podať trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s vykonanou
inventarizáciou majetku v ZŠ, ŠKD a ŠJ za rok 2015, nakoľko boli
zistené závažné nedostatky pri inventarizácií.
- schválili výsledky hospodárenia obce za rok 2015 bez výhrad
- schválili výsledky hospodárenia ZŠ, ŠKD a ŠJ za rok 2015 a
zároveň vzali na vedomie vyjadrenia Rady školy pri ZŠ k
výsledkom hospodárenia
- schválili výsledky hospodárenia MŠ za rok 2015 a zároveň vzali
na vedomie vyjadrenie Rady školy pri MŠ k výsledkom
hospodárenia. Zároveň poverili HKO fyzickou kontrolou
zakúpeného materiálu a učebných pomôcok v hodnote € 5 913,-z dotácie z KŠÚ Žilina pre predškolákov v roku 2015.
- schválili výsledky hospodárenia OPS za rok 2015. Zároveň
schválili použiť zostatok finančných prostriedkov z roku 2015 vo
výške € 12 420,12 účelovo na rekonštrukciu kuchyne v kultúrnom
dome. Uložili HKO prehodnotiť účtovníctvo OPS a preklasifikovať
činnosti v zmysle Zákona č. 369/1990 Z.z..
- odvolali k 31.03.2016 na vlastnú žiadosť doterajšieho
preventivára požiarnej ochrany obce p. Róberta Strýčka, bytom
Svrčinovec 290 a zároveň ustanovili od 01.04.2016 nového
preventivára obce p. Marcelu Tomaščinovú, bytom Svrčinovec
367.
- schválili návrh konceptu zápisu do obecnej kroniky za rok 2015
- schválili predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom v BD v zmysle
platného VZN č. 3/2015, a to:
BD A 2.3
Jana Kučáková - do 31.05.2019
BD A 3.1
Michal Majchrák – do 31.05.2019
BD B 4.
Michal Kampf – do 31.05.2019
BD A 4.2
Jaroslav Kulla a manž. Anna – do 30.06.2019
BD A 1.1
Jozef Jarabica – do 30.06.2017
BD B 3.1
Róbert Strýček a manž. Mariana – do 30.06.2019
- schválili pridelenie voľných nájomných bytov v BD U Hlaváča
žiadateľom p. Tomášovi Krellovi, Svrčinovec 882 a p. Alene
Maroszovej, Svrčinovec 880
- schválili rozvoz stravy /obedov/ zo školskej jedálne pre občanov
obce, ktorým vznikol nárok na poberanie starobného,
invalidného, resp. sociálneho dôchodku za poplatok vo výške €
0,35/jedno jedlo
- schválili Dodatok č. 1 k Prílohe č. 1 VZN č. 3/2009 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na
území obce. Týmto dodatkom sa vypúšťa časť, v ktorej je uvedený
poplatok za trhové miesto, nakoľko sa zistilo, že tento poplatok je

- uvedený aj vo VZN č. 3/2012 a vyberá sa ako daň za verejné
priestranstvo.
- - schválili Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o nájme nebytových
priestorov a dočasnom užívaní pozemkov vo vlastníctve obce. V
- uvedenom VZN sa rieši prenájom telocvične v ZŠ pre športové
- účely za poplatok, a to € 3,50/hod + prevádzkové náklady pre
obyvateľov našej obce a € 10,--/hod + prevádzkové náklady pre
ostatnú verejnosť.
- schválili prenájom nehnuteľnosti na parkovanie pred BD
nájomcom:
- Parcela C-KN č. 1685 – časti parcele 1 - 29
- Gomolová Jana, Svrčinovec č. 1121 /č. 3/
- Krkoška Martin, Svrčinovec č. 974 /č. 4/
- Minárčik Michal a manželka Eva, Svrčinovec č. 1121 /č .5/
- - Kulla Jaroslav a manželka Anna, Svrčinovec č. 1121/č. 7/
- Kučáková Jana, Svrčinovec č. 1121 /č. 9/
- Birtusová Zuzana, Svrčinovec č. 498 /č. 13/
- - Strýček Róbert, Svrčinovec č. 883 /č. 14/
- Behuň Ľubomír Ing., Svrčinovec č. 1122 /č. 15/
- - Sýkorová Kristína, Svrčinovec č. 1122 /č. 16/
- Kampf Michal, Svrčinovec č. 1122 /č. 17/
- Jašurek Lukáš, Svrčinovec č. 1122 /č. 18/
- - Sirota Richard, Svrčinovec č. 402 /č. 19/
- Sloviak Tomáš, Čadca Podjavorinskej č. 2452 a manž.
Stanislava, Svrčinovec č. 324 /č. 23/
- Sirota Ľubomír a manželka Soňa, Svrčinovec č. 1123 /č. 24/
- Cyprich Patrik, Svrčinovec č. 352 a Franeková Katarína ,
Svrčinovec č. 661 /č. 25/
- Pohančeník Ján a manželka Katarína, Svrčinovec č. 1123 /č. 26/
- - Urbánek Ján a manželka Žaneta, Svrčinovec č. 1123 /č. 27/
- - Jurišta Jozef a manželka Darina, Svrčinovec č. 1123 /č. 28/
- Šuška Jaroslav a manželka Dagmar, Svrčinovec č. 650 /č. 29/
Parcela C-KN č. 1677/1 – časti parcele 31 - 43
- Švancar Miroslav, Svrčinovec č. 162 /č. 34/
- - Urbánek Marián a manželka Monika, Svrčinovec č. 324 /č. 35/
- Trajer Michal, Svrčinovec 1144 a manželka Veronika Svrčinovec
- č.770 /č. 37 a č. 40/
- - Jusko Michal a manželka Veronika Svrčinovec č. 591 /č.36/
- - Bednár Stanislav a manželka Monika, Svrčinovec č. 1144 /č. 38 a
- č. 39/
- - Kadlubec Martin Svrčinovec č. 1144 a Gavlasová Martina
- Svrčinovec č. 375 /č. 41 a č. 42/
- - Litva Andrej Svrčinovec č. 1144 a Švancarová Gabriela
- Svrčinovec č. 162 /č. 43/
- - schválili zámer prenajať nebytové priestory v budove AB 200 –
priestory zubného lekára
- schválili zámer prenajať časť parcele C-KN č. 888 /terasa pred
kasínom, časť nehnuteľnosti AB 200 a č. 345 na umiestnenie
reklám
- schválili členov z radu poslancov na ďalšie funkčné obdobie 4
roky, a to do:
Rady školy pri ZŠ – Ing. Jozef Čanecký, Bc. Katarína Dejová, Bc.
Marta Cyprichová
Rady školy pri MŠ – Mgr. Vladimír Najdek, Mgr. Monika Strýčková

Dňa 15. júna 2016 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva,
z ktorého vyberáme:
Prítomných: 10 poslancov
Neprítomný: Ing. Jozef Čanecký
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ
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- vzali na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách od
poslednej danej správy
- vzali na vedomie odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu
obce za rok 2015
- schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2015 bez výhrad

Obecné zastupiteľstvo
- schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške €
116 016,28 na kapitálové výdavky a čiastočné splácanie úverov v
roku 2016
- schválili Registratúrny poriadok a Registratúrny plán Obecného
úradu Svrčinovec a Obecného podniku Svrčinovec, príspevkovej
organizácie s podnikaním s platnosťou od 01.07.2016
- uložili HKO vykonať kontrolu plnenia registratúrneho poriadku na
obecnom úrade a OPS, a to pravidelne 2x do roka
- schválili VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce
- schválili Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na
území obce
- schválili predĺženie nájomnej zmluvy v PZ p. Tiborovi Husákovi a
manž. Marcele, a to do 31.07.2019
- schválili pridelenie voľných nájomných bytov v BD U Hlaváča
žiadateľom, a to Ľuboslave Horváthovej, Svrčinovec 758,
Dominike Garajovej, Svrčinovec 857 a Jane Jarabicovej,
Svrčinovec 779
- schválili ďalšie parkovacie miesta pri bytové domy žiadateľom, a
to:
Parcela C-KN č. 1685 – časti parcele 1- 2
- Viera Krišicová a manžel Jozef č. 305 /č.21/
- Krella Tomáš, Svrčinovec č. 882 /č.2/
Parcela C-KN č. 1677/1 – časti parcele 31- 43
- Kristína Sykorová, Svrčinovec č. 1122 /č.32/
Parcela C-KN č. 215 – časti parcele 1-8
- Miloš Zátek a manž. Marcela, Svrčinovec č. 857
- Ľuboslav Nagy a manž. Lucia, Svrčinovec 857
- Adriana Kullová, Svrčinovec 857
- Anna Tököliová, Svrčinovec 644
- Tibor Husák a manž. Marcela, Svrčinovec 857
- Elena Horváthová, Svrčinovec 758
- schválili prenájom časti hnuteľnosti na umiestnenie reklám
a prenájom terasy, a to:
časť parcele CKN – 888 – zastavaná plocha na prenájom terasy:
Peter Strýček – MUSIC, 022 01 Čadca, Okružná 2981/4B /91 m²/
časť oplotenia parcele CKN - 888 – zastavaná plocha na
umiestnenie reklamy:
Peter Strýček – MUSIC, 022 01 Čadca, Okružná 2981/4B /5 m²
TADAC, s.r.o. – Potraviny AJA, Svrčinovec 968 /4,5 m²/
časť nehnuteľnosti budova AB 200 na umiestnenie reklamy:
Jaroslav Kubalák , 022 01 Čadca, Jana Kollára 755/4 /6 m²/
Božena Ramšaková, 023 14 Skalité /1 m²/
- vzali na vedomie správu o činnosti DHZ Svrčinovec za rok 2015
- vzali na vedomie informatívnu správu o investičných akciách obce
za I. polrok 2016
- vzali na vedomie informatívnu správu o príprave letnej akcie obce
„Svrčinovský kermaš 2016“, ktorá sa uskutoční v sobotu
09.07.2016
- schválili VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce
- schválili Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na
území obce
- vzali na vedomie žiadosť občanov osady Závršie o bezplatné
poskytnutie popolníc
- uložili HKO preveriť, akým spôsobom boli rozdelené občanom
popolnice zaplatené faktúrou č. 282280 firme JOKO a syn Čadca
zo dňa 23.09.2008 vo výške Sk 399 840,-- a výsledok kontroly
predložiť na najbližšie zasadnutie OZ
- doporučili miestnu komunikáciu U Mišov – pod cestou dočasne
vysypať výfrezom a upraviť tak, aby bola zjazdná
- uložili pracovníkovi na referáte ŽP preveriť znečistenie studne
pitnej vody p. Alojza Sviteka, Svrčinovec 896 v súčinnosti s
Obvodným úradom ŽP Čadca
- uložili pracovníkovi na referáte ŽP zistiť možnosti napojenia
občanov osady U Mišov na verejnú kanalizáciu a následne riešiť
vybudovanie kanalizácie prostredníctvom obce v zmysle platnej
legislatívy
- schválili zámer odpredať z dôvodu osobitného zreteľa podiel v
parcele KN-E č. 1285 – orná pôda o výmere 74 m², vedená na LV
č. 1977 pod B3 v podiele 83/10000 v katastri Obce Svrčinovec.

-

-

-

-

-

-

-

-

Podiel činí 0,61 m². /Osobitný zreteľ spočíva v tom, že výmera
podielu je malá a iným spôsobom prevodu majetku vzniknú
neprimerané vysoké náklady./
schválili, aby bolo žiadateľovi Anne Strýčkovej, rod. Matiaškovej,
trvale bytom Svrčinovec 460, Obcou Svrčinovec vydané
vyjadrenie, že vznikom vlastníckeho práva k parcelám CKN
2997/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m², a CKN
2998 – trvalé trávne porasty o výmere 778 m², vytvorených
geometrickým plánom č. 48/2011 vyhotoveným dňa 12.12.2011
geodetom GEOMA Ing. Vladimír Janík, v prospech žiadateľa z
titulu vydržania nie sú dotknuté oprávnené záujmy Obce
Svrčinovec
schválili, aby bolo žiadateľovi Anne Strýčkovej, rod. Matiaškovej,
trvale bytom Svrčinovec 460, Obcou Svrčinovec vydané
vyjadrenie, že Obec Svrčinovec nemá výhrady k vzniku
vlastníckeho práva k parcelám CKN 2997/2 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 187 m², a CKN 2998 – trvalé trávne porasty o
výmere 778 m², vytvorených geometrickým plánom č. 48/2011
vyhotoveným dňa 12.12.2011 geodetom GEOMA Ing. Vladimír
Janík, v prospech žiadateľa z titulu vydržania, pričom za týmto
účelom uložili starostke Obce Svrčinovec, aby podpísala
vyjadrenie pripojené k žiadosti žiadateľa, na tomto si úradne
osvedčila podpis, pripojila pečiatku Obce a vyjadrenie vydala
žiadateľovi
schválili prenajať nebytové priestory v AB 200 – ambulancia
všeobecného lekára, a to z dôvodu osobitného zreteľa firme
Novomedic PB, s.r.o. Moyzesova 1441, 022 01 Čadca – konateľ
Mgr. Tomáš Turiak, a to od 01.07.2016 /osobitný zreteľ –
prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára/
uložili HKO vykonať kontrolu v krúžkovej činnosti v ZŠ za
posledných 5 rokov, a to v oblasti fyzickej kontroly pomôcok
zakúpených pre krúžky, ako aj použitie finančných prostriedkov
na ich zakúpenie
uložili HKO vykonať kontrolu prijímania pedagogických
zamestnancov v ZŠ a ostatných zamestnancov ZŠ v zmysle
zákonov
uložili HKO v súčinnosti s právnikom obce preveriť splnenie
Uznesení OZ č. 59/2013, č. 75/2013, č. 76/2013, č. 112/2013, č.
74/2014 a č. 75/2014, ako aj písomné prehlásenie bývalého
starostu Juraja Strýčka o úhrade škody, ktorú spôsobil obci, a to
do najbližšieho zasadnutia OZ
uložili HKO predložiť do najbližšieho zasadnutia OZ sumarizáciu
všetkých škôd bývalého starostu Juraja Strýčka, ktoré spôsobil
počas svojej funkcie
uložili právnikovi obce JUDr. Pikuliakovi v súčinnosti s HKO
vyvodiť trestno-právne dôsledky k osobe Juraja Strýčka za škody,
ktoré spôsobil obci počas výkonu funkcie starostu obce. Zároveň
vymáhať od Juraja Strýčka náhradu za škody, ktoré spôsobil obci
počas výkonu funkcie starostu obce. Zároveň vymáhať od Juraja
Strýčka náhradu škody právnou cestou. Informáciu podať na
najbližšie zasadnutie OZ.
uložili riaditeľkám ZŠ a MŠ predložiť na najbližšie zasadnutie OZ
organizačnú štruktúru pedagogických, ako i ostatných
zamestnancov školy na školský rok 2016/2017 a vypracovaný
inovovaný Školský vzdelávací program pre školský rok
2016/2017
uložili riaditeľke ZŠ predložiť činnosť ŠKD a počet prihlásených
detí na školský rok 2016/2017 a návrh na zabezpečenie činnosti
ŠKD v prípade väčšieho záujmu o umiestnenie detí do ŠKD

/zápisnice zo zasadnutí, ako aj prijaté uznesenia
a VZN nájdete na webovej stránke
obce: www.svrcinovec.sk/
Zo zápisníc OZ vybrala: Dana Hajnošová
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Samospráva
Obecná knižnica
pre deti ako:
• beseda s Klubom dôchodcov pre deti ŠKD na tému „ Ľudové
piesne v nárečí“
• beseda s Teréziou Mešťanovou, autorkou zo Svrčinovca v
„Mesiaci knihy „
•predstavenie kníh autorov z kysuckého regiónu
•výtvarná súťaž deti MŠ a žiakov ZŠ na tému „ Farebný svet
kvetov“
•literárna súťaž žiakov ZŠ na tému „ Moja dedina“
•v spolupráci s ŠKD – „Noc H. CH. Andersena a hľadanie
rozprávkového pokladu“
•výtvarná výstava žiakov 2. ročníka na tému „ Pavol Dobšinský „

Obecná knižnica má od januára 2016 vynovené priestory, je
vytvorený detský kútik pre mamičky – čitateľky. Medzi ďalšie
služby v knižnici patrí napr. prístup na internet pre študentov ,
rôzne akcie pre deti MŠ a žiakov ZŠ a ŠKD. O akciách a knižných
novinkách informujeme na internetovej stránke obce.
Nezabúdame ani na seniorov, s ktorými knižnica vytvorila
spoluprácu.
Medzi pravidelné akcie patrili hodiny čítania a výstavy výtvarných
prác deti ŠKD a návštevy deti z MŠ. Vydarené a náučné boli akcie

Informácie o činnosti, knižných novinkách, dokumentoch
knižnice a fotografie z akcií nájdete na internetovej stránke obce
Svrčinovec, v sekcií kultúra. V knižnici sa nachádza viac ako 12.
tis. knižných titulov pre deti, odbornej literatúry a beletrie pre
dospelých. Záhradkári, chovatelia a domáci majstri majú k
dispozícií odbornú literatúru a časopisy.
Tešíme sa nielen na každého nového dospelého či detského
čitateľa , ale aj na návštevníkov akcií.

Ponuka prenájmu hutniaceho stroja:
Univerzálny hutniaci stroj je vhodný pre hutnenie zemín, zámkovej dlažby, stláčanie zeminy v
záhradách, opravy ciest a ďalšie terénne práce. Je rovnako vhodný pre práce pozdĺž základov,
stien, či podperných pilierov. Vyznačuje sa jednoduchou, nenáročnou, ale veľmi robustnou
konštrukciou, ideálne sa hodiaca k ťažkým podmienkam, v ktorých podobné stroje bežne
pracujú. Základnou prednosťou tohto stroja je mohutná hutniaca doska odliata z jedného kusu
tvárnej liatiny a teda maximálne odolná voči prasknutiu. Jej tvar navyše umožňuje pohodlnú
prácu i v rohových priestoroch. Bezkonkurenčné je rovnako vyváženie stroja a jeho posuv vpred s
minimálnym bočným kĺzaním. Posuv vpred je navyše dimenzovaný iba natoľko silne, aby
obsluha mohla bez väčšieho úsilia posúvať stroj i vzad.
Vibračná doska je v ponuke na prenájom za cenu € 33,--/24 hodín.
Pri preberaní vibračnej dosky je potrebné zložiť zálohu vo výške € 50,--.
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Bc. Marta Cyprichová

Samospráva
Veľkonočná výstava a Veľkonočné tvorivé dielne 2016
Dňa 17.3.2016 obec pripravila v kultúrnom dome veľkonočné
tvorivé dielne, kde sa stretli šikovní občania, ktorí dokážu vyrobiť
nádherné ručné práce, ktorým sa priučili sami i navzájom a chcú
svoje skúsenosti odovzdať i iným. Výrobky,ktoré sa zhotovili na
tvorivých dielňach boli súčasťou veľkonočnej výstavy.
Veľkonočná výstava sa konala v dňoch od 19. - 21. marca 2016
v Kultúrnom dome Svrčinovec.
Vajíčka, výšivky, aranžmá, hračky, šperky, perníčky, maľby,
výrobky z prútia ...., ktoré naši šikovní spoluobčania vystavovali
boli krásne a niektoré z nich ste si mohli i zakúpiť. Svojimi prácami
sa prezentovali i žiaci MŠ a ZŠ pod vedením svojich učiteľov
a vedúcich krúžkov.
Na záver môžeme skonštatovať, že máme v obci veľa „šikovných
rúk“ a veríme, že svoje skúsenosti budú odovzdávať i naďalej
hlavne mladej generácii.

Bc. Cyprichová I.

Stavanie mája
„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený“,
spieva sa v ľudovej piesni, ktorá pripomína tradičný slovenský zvyk. Ozdobené stromy očistené od kôry stavali chlapci na dedinách
dievčatám ako vyznanie lásky.
I v našej obci šikovní mládenci z dobrovoľného hasičského zboru postavili v piatok 29. apríla 2016 „ máj“ pre všetky dievčatá z dediny. Máj
krásne vyzdobili a pri tom veselo zaspievali ženy z FS Svrčinka.
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Samospráva

Váľanie mája
V sobotu 28. mája 2016 i keď za veľmi nepriaznivého počasia, za pomoci členov
dobrovoľného hasičského zboru sa „váľal máj“. Pre prítomných bol pripravený krátky
kultúrny program, kde vystúpili naše ženy „Spievanky z Klubu dôchodcov Svrčinovec“,
ktoré nám svojimi piesňami spestrili upršaný deň a prispeli k príjemnej atmosfére.

Bc. Cyprichová I.

Futbalový turnaj o „Pohár starostky Obce Svrčinovec“ 2016
Dňa 18.júna 2016 sa v
areáli Telovýchovnej
jednoty Beskyd
Svrčinovec uskutočnil
futbalový turnaj „O pohár
starostky Obce
Svrčinovec“. Na turnaji
sa zúčastnili športoví
priaznivci futbalu a to
celkovo 5 futbalových
družstiev z jednotlivých
častí Svrčinovca
: „
Beskyd,
Stodola,
Predátor, FC Vajdík a
Kasíno „.
Turnaj zahájila a
športovcom sa
prihovorila starostka
Obce Svrčinovec Mgr.

Všetci ocenení boli odmenení peknými cenami, ktoré venovala
a zabezpečila, Obec Svrčinovec a ktoré osobne odovzdala
starostka Obce Svrčinovec Mgr. Renáta Majchráková. Všetky
zápasy turnaja rozhodovali profesionálni rozhodcovia.
Celá sobotná akcia prebehla našťastie bez problémov a bez
zranení, za príjemného letného počasia. Záverom sú na mieste
slová „ športu zdar a dovidenia na budúci rok“.

Renáta Majchráková.
Mužstvá sa po dlhom športovom zápolení umiestnili na
turnaji v konečnom poradí následovne :
1. Stodola, 2. Beskyd, 3. Vajdík, 4. Predátor, 5. Kasíno
Okrem poradia jednotlivých mužstiev boli na záver turnaja
vyhodnotení aj :
Najlepší strelec turnaja - Lukáš Kraina – 7 gólov /Beskyd/
Najlepší brankár turnaja - Rudolf Cyprich / Stodola/

Bc. Cyprichová
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Naši jubilanti oslavovali

85-ročný jubilant
Dňa 25.06.2016 sa dožil krásneho životného jubilea 85 rokov náš
spoluobčan p. Ignác Strýček, Svrčinovec 513 zo Zatkov. Pri tejto príležitosti
ho navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu s matrikárkou
Mgr. Marcelou Fonšovou a popriali mu veľa zdravia a šťastia do ďalších
rokov.

70. roční jubilanti
Vo štvrtok 05. mája 2016 sa v kultúrnom dome konalo stretnutie
70-ročných jubilantov našej obce. Z pozvaných 28 jubilantov
prišlo celkom 16. Po slávnostnom príhovore starostky obce Mgr.
Renáty Majchrákovej sa jubilanti podpísali do pamätnej knihy
obce. Prípitok predniesol pán farár Mgr. Radovan Čulák.
Veronika Banášová
RNDr. František Beleš
Alojz Cyprich
Ignác Cyprich
Vladimír Jurišta
Anna Jurištová
Mária Jurištová

Jozef Kopečný
Veronika Oľhová
Rudolf Padyšák
Jozef Pastorek
Karol Pecko
Eva Potočárová
Ján Kubica

V kultúrnom programe vystúpili deti z FS Svrčinka a deti zo
základnej školy pod vedením p. Sojčákovej a p. riaditeľky Mgr.
Pištekovej. Atmosféru a zábavu spríjemnili hraním na harmonike
p. Kužma a p. Pastorek, ktorý patril taktiež medzi 70-ročných
jubilantov.
Anna Kullová
Jozef Kultan
Alžbeta Kupková
Jozef Liščák
Pavol Mackovčák
Anton Matiašek
Anna Strýčková

Žofia Strýčková
Anna Štefaniková
Jaroslav Švancár
Štefan Tlelka
Anton Tremboš
Pavol Viščor
Mária Vršková

9

Farské oznamy
piatok 8. 7. 2016
- krížová cesta na Závršie o 21.00.hod

nedeľa 10. 7. 2016
- slávnostná krojovaná svätá omša o 10.30 hod,
- posvätenie sôch z lipového dreva,
- na spestrenie slávnosti vystúpi heligonkárka Vlasta Mudríková,
- po omši občerstvenie

DHZ Svrčinovec
Dňa 12.6.2016 sme si pripomenuli 95. výročie založenia DHZ. Pri
tejto príležitosti sa chcem poďakovať našim hasičom, ktorí svoj
život zasväcujú nielen práci pre spoločnosť, ale mnohokrát
neváhajú obetovať kus svojho života pre šťastie a spokojnosť
našich spoluobčanov. Zachraňujú to najcennejšie, životy a
majetky našich ľudí. Chcem poďakovať všetkým dobrovoľným
členom hasičského zboru, všetkým tým, ktorí strávili stovky, ba
tisíce hodín pri preventívnych prehliadkach, pri údržbe hasičskej
techniky, cvičeniach, školeniach, brigádnických prácach, alebo pri
plnení iných úloh. Úprimná vďaka patrí najmä za priame zásahy
pri požiaroch. Dovoľte mi, aby som si spomenula i na tých, ktorí
boli na čele zboru a položili jeho základy, ktorých 95. výročie si
dnes pripomíname a bez ktorých by sme tu možno ani
neoslavovali sú to Ján Dejčík, Augustín Durčanský, Eduard
Jurišta a Ondrej Jurišta. Pri tejto príležitosti si spomeňme aj na
tých, ktorý pôsobili medzi nami ale už sa nedožili tohto výročia,
česť ich pamiatke. Milí hasiči konajme v duchu našich predkov s
vedomím, že poslanie, ktoré plníme je krásne, ušľachtilé a
potrebné. Majme na mysli, že musíme byť pripravení pomôcť
svojmu blížnemu v nešťastí. To nech je mottom našej práce aj pre
ďalšie roky, pretože hasičský zbor je jedinou organizáciou, ktorá
pretrvala taký dlhý čas, jediná, ktorej činnosť nikdy nezanikla a

stále prináša úžitok pre všetkých nás. K tomu Vám chcem zaželať
pevné zdravie, šťastie a veľa pokoja. Zároveň chcem poďakovať
vašim manželkám a rodinným príslušníkom za ich trpezlivosť a
požiadať ich aby to s nami vydržali, lebo to robíme pre dobro
každého spoluobčana. V neposlednom rade by som poďakovala
aj našim poslancom, že nás podporujú a zahŕňajú do obecného
rozpočtu, našim sponzorom manželia Hollý, Jaroslav Kubalákdenný bar Aksaj, Milena Hrancová za ich príspevky sme radi za
každú finančnú, alebo materiálnu podporu. Nemalá vďaka patrí
samozrejme aj dodnes žijúcim členom a funkcionárom našej
organizácie, ktorí vzhľadom na svoj vek prenechali štafetu
mladším. Veľká vďaka patrí aj nášmu duchovnému otcovi
Radovanovi Čulákovi za spoluprácu a zároveň ho prosíme o
duchovnú podporu a modlitby. Na záver chcem poďakovať našim
partnerom dobrovoľným hasičom zo Slovenska, Čiech i Poľska za
ich spoluprácu a dúfam, že naše vzťahy budú ešte dlho
pretrvávať.
Vážení hasiči, želám Vám, aby oheň bol iba na pochodni, ktorá
svieti na cestu a aby Vás nebolo potrebné zvolávať na hasenie
požiarov, ale len na oslavy a priateľské stretnutia.

Marcela Tomaščinová
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Základná škola
Otvorená hodina pre predškolákov

Noc s Andersenom v ŠKD

Vo štvrtok 17.3. zavítali do našej školy deti z materskej školy.
Privítali ich prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice, aby si
predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole.
Samozrejme sa všetci spolu aj učili. Na otvorenej hodine, ktorú
pripravili pani učiteľky, spolu s prvákmi plnili jednotlivé úlohy.
Predškoláci všetkým ukázali, že sú šikovní a už sú pomaly
pripravení stať sa školákmi.
O pár dní sa do veľkej školy opäť vrátia, nie však na vyučovanie,
ale na zápis do prvej triedy. Už teraz sa tešíme na budúcich
prvákov.

Dňa 1.4. 2016 sa ŠKD vo Svrčinovci zapojil už desiaty krát do
medzinárodného podujatia Noc s Andersenom v ŠKD. Ako
každoročne aj táto noc bola plná prekvapení, zážitkov, radostí,
šťastia, súťaží, skúšok odvahy, hľadaní pokladu...
Táto noc mala o to čarovnejšiu moc, že bola spojená so
spoluprácou s obecnou knižnicou a farským úradom. Veríme, že
radosť z rozprávok a nielen Andersenových ostane v srdiečkach
všetkých detí po celý rok, nie iba počas Andersenovej noci.

Mgr. E. Behúňová, Mgr. A. Kullová

Mgr. A. Varmusová, M. Kolaríková

Deň Zeme vo Svrčinovci
Buď Zemi anjelom, ona Ti bude rajom.
V tomto duchu sa u nás niesol deň 22.4.2016. Žiaci prvého stupňa
začínali deň tvorivými dielňami, kde využívali recyklovaný odpad
na tvorbu rôznych pekných výrobkov. Na školskom dvore im
žiačky deviateho ročníka pripravili športovo- zábavné súťaže a
nechýbala ani zábava. Po súťažiach sa žiaci presunuli do
telocvične školy, kde sa naučili spievať pieseň, ktorá je zároveň
Eko- kódexom našej školy. Žiaci II.stupňa zahájili Deň Zeme
motivačnou prezentáciou, ktorú pripravila a viedla pani učiteľka
Šplháková. Pred odchodom na pridelené lokality sa ešte
občerstvili v stánku, kde si pochutili na koláči a bylinkovom čaji,
ktoré pripravili naše šikovné pani kuchárky. Potom sa spolu s
triednymi učiteľmi pustili do čistenia dediny a zbierania odpadkov.
Žiaci 7.B a 9.A zasa pracovali v školskej záhradke a v okolí školy.
Počas upratovania piataci zisťovali prostredníctvom dotazníka
záujem o reklamné letáky. Táto akcia bola výzvou pre celú dedinu,
a preto sa do upratovania mohol zapojiť každý. Nakoniec nás
čakal chutný guláš na ihrisku, ktorý uvarili pracovníci OÚ. Celá
akcia bola veľmi vydarená. Spravili sme niečo prospešné pre naše
životné prostredie a spoločne sme prežili deň. Veríme, že sa o rok
nájde viac ochotných ľudí, ktorí sa k nám v tento deň pripoja.

Deň matiek
Nedeľa 15. 05. 2016 vo Svrčinovci bola výnimočná. V Kultúrnom
dome vo Svrčinovci sa zišli deti z folklórneho súboru Svrčinka, z
materskej škôlky, zo základnej školy a deti zo školského klubu
Slniečko, ktoré si pri príležitosti oslavy Dňa matiek pripravili pre
svoje mamičky, babičky pestrý program. Aspoň takýmto
spôsobom chceli vzdať úctu a poďakovať im za všetku lásku a
starostlivosť, ktorú im dali a dávajú. Všetky mamičky dostali
krásny darček, ktorý vyrobili deti zo školského klubu Slniečko a
perníkové srdiečko ako vďaku od obecného úradu.

Mgr. A. Čimborová
Mgr. E. Behúňová, Mgr. A. Kullová
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Základná škola
Športový deň
V stredu 1. Júna 2016 sa v areáli ZŠ Svrčinovec a v areáli športoviska obce Svrčinovec konal športový deň pre deti z mikroregiónu
Kysucký Triangel za účasti všetkých 5 škôl: ZŠ Svrčinovec, ZŠ Čierne - Ústredie, ZŠ Čierne - Vyšný koniec, ZŠ sv. Andreja Svorarda a
Benedikta Skalité, ZŠ Skalité - Kudlov. Počas tejto akcie deti súťažili v rôznych športových aktivitách, s cieľom získať čo najviac bodov pre
svoju školu, ktorá sa potom stala i celkovým víťazom. Žiaci 5. – 9. roč. súťažili v disciplínach: futbal chlapci, futbal dievčatá, hokejbal. Pre
deti z prvého stupňa boli tiež pripravené rôzne súťaže: streľba na bránku, podliezanie popod prekážky, hod kriketovou loptičkou na cieľ a
veľký turnaj v dodgebale, v ktorých preukazovali svoju šikovnosť aj tímového ducha. Deti prežili príjemný spoločný deň plný športového
zápolenia, z ktorého si odniesli nielen plno krásnych zážitkov a nové priateľstvá, ale aj niektoré z vecných cien, ako napríklad mikiny,
ruksaky, tričko, reflexný pásik. Víťazi samozrejme dostali aj diplomy a poháre víťazov. Celkovým víťazom akcie sa stala ZŠ Svrčinovec.
Počas dňa mali deti zabezpečené občerstvenie: bagety, minerálka, mojito a zemiakové placky. Za tento krásne prežitý deň, by sme sa
chceli poďakovať aj našim sponzorom: Kia Motors Slovakia, Třinecké železiarne Třinec, SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov .

Mgr. E. Behúňová, Mgr. A. Kullová

Záhradkári v našej školskej záhradke

Volejbalový turnaj

Opäť po roku sme 15.4.2016 privítali na hodinách Tvorby
životného prostredia členov Slovenského zväzu záhradkárov.
Spoločne so žiakmi 5.B zasadili do našej prírodnej školskej
záhradky jabloň a čiernu ríbezľu a žiakom 5.A triedy ukázali ako sa
správne strihajú stromčeky. Ďakujeme pánovi Františkovi
Krehlíkovi a Rudolfovi Slovákovi za spoluprácu!

Dňa 15.4. 2016 sa v telocvični ZŠ Svrčinovec uskutočnil ďalší
ročník volejbalového turnaja pedagógov a zamestnancov obcí zo
Svrčinovca, Čierneho a Skalitého. Hralo sa systémom každý s
každým na dva víťazné sety. Najviac sa darilo učiteľom z
Čierneho, ktorí vo finále zdolali kolegov zo Skalitého. Na treťom
mieste skončilo družstvo zamestnancov obecných úradov a
posledné štvrté miesto obsadili učitelia zo Svrčinovca. Cieľom
tejto akcie je už roky stretnutie kolegov z našej doliny, športovo
strávené popoludnie, diskusia učiteľov a pracovníkov OU a
nadväzovanie nových kontaktov. Počas celej akcie boli prítomní i
starostovia jednotlivých obcí, ktorí prišli povzbudiť svoje družstvá.
Celá akcia dopadla výborne a všetci sa tešíme na ďalší ročník.

Mgr. M. Kullová
Mgr. J. Ligač

Deň narcisov v našej škole
15. apríla sa aj naša škola zapojila do celoslovenskej finančnej zbierky na podporu
onkologických pacientov a ich rodín.
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa
konala už po 20. krát. Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým
pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že
majú našu podporu.Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, pedagogickým aj nepedagogickým
zamestnancom, ktorí prispeli do našej zbierky. Našej škole sa podarilo vyzbierať 251,76 €.
ĎAK U J E M E .
Mgr. A. Kullová, Ing. R. Šplháková
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Materská škola
Hoci bola táto zima skúpa na sneh, aj to málo, čo nám z nebíčka
napadalo, deti hneď využili na perfektnú sánkovačku. Aké sú
zdatné, to deti ukázali aj počas zimnej olympiády, kde prekonávali
rôzne prekážky a plnili úlohy, za čo boli odmenené peknými
medailami a malou sladkosťou. Zo snehu si s pomocou pani
učiteliek postavili snehuliakov a rôzne rozprávkové postavičky.
Verte, dosť sa pri tom zapotili
.
Pekným spestrením pre naše deti bolo divadielko Gemerka, ktoré
nás navštívilo s divadelným predstavením „O poslušnej Terezke“.
Predstavenie o dvoch sestričkách- jednej lenivej a druhej šikovnej
a pracovitej deti so záujmom sledovali.
Materskú školu navštívili žiaci 1. stupňa ZŠ a naši predškoláci si
boli ešte pred zápisom do 1.ročníka vyskúšať, ako sa sedí v
školských laviciach. Pani učiteľka ich aj zapojila do plnenia úloh
počas hodiny matematiky.
Jar sme v materskej škole privítali vynášaním Moreny. Deti sa
aktívne zapájali do prípravy. Spoločne s pani učiteľkami si Morenu
zhotovili, zoznámili sa s použitým materiálom, dozvedeli sa dôvod
jej vynášania a pálenia a naučili sa piesne, ktoré si v sprievode
zaspievali.
Organizovať tvorivé dielne spoločne s rodičmi sa u nás už
niekoľko rokov teší veľkej obľube. Detičky sa tešia na svoje
mamičky, a veru nájdu sa medzi nimi i tvoriví oteckovia, ktorí
neľutujú svoj čas strávený pri tvorivej práci so svojimi deťmi.
Naposledy sme sa stretli pred veľkonočnými sviatkami, kde sa
vyrábali rôzne veľkonočné dekorácie, ktorými sme si skrášlili
svoje okolie.
Na návštevu k nám prišli členovia CHKO, ktorí si pre deti pripravili
zaujímavú prezentáciu o vtáčikoch žijúcich na Kysuciach.
Spoločne s deťmi zavesili vtáčiu búdku na strom v záhrade školy.
V „Pesničkove“ a „Básničkove“ deti predviedli svoj talent, ukázali,
ako pekne spievajú a recitujú.
Nezabudnuteľná bola „Noc odvahy“, ktorú absolvovali deti
najstaršej skupiny. A veru, chcelo to veľkú dávku odvahy ostať v
škôlke počas noci bez maminky a ocina.
Keďže jar je známa najmä prácami v záhrade, ani my sme nelenili
a za pomoci šikovných rodičov sme skrášlili naše okolie.

Spoločne s deťmi sme vysadili do záhrady stromčeky. Zeleninu si
každá trieda vysadila do svojich pripravených truhlíkov, za ktoré
vďačíme pánovi Petrovi Macekovi. Deti majú možnosť pracovať
vo svojej záhradke, a na otázku: „Kde rastú zemiaky?“ už
nedostávame odpoveď: „ V Tescu!“.
Milým podujatím bol aj „Deň matiek“. Deti si pripravili pre svoje
mamičky darčeky, kultúrny program, malé občerstvenie a pozvali
ich na posedenie do MŠ.
V kultúrnom dome vystúpili deti z tanečného krúžku, pod vedením
pani učiteľky Lašovej a s hudobno – tanečným pásmom „Húsky,
húsky,...“ , básňami a piesňami deti pozdravili všetky mamičky
našej obce.
Deti veľmi zaujal koncert, ktorý si pre nás v rámci spolupráce
pripravili pani učiteľky z ĽŠUso svojimi zverencami. Predstavili
nám rôzne hudobné nástroje a zaspievali známe piesne. Na záver
koncertu sme spievali už všetci.
Predškoláci so svojimi pani učiteľkami navštívili obecnú knižnicu.
Tu sa im dostalo veľmi milého prijatia. Deti si mohli okrem
detských kníh prezrieť aj výstavu výtvarných prác, na ktorú
taktiež niektorí svojou prácou prispeli.
Tu mi nedá nespomenúť, že naša MŠ sa zapojila aj do
celoslovenskej výtvarnej súťaže –Deti v záhrade. Odborná
výtvarná komisia , pod vedením Mgr.Art. Miroslava Cipára vybrala
a ocenila zo 658 výtvarných prác z 81 škôl z celého Slovenska
výtvarnú prácu z našej MŠ, a to prácu Terezky Liščákovej. Jej
práca bola vystavená na veľtrhu Záhradkár 2016 v Trenčíne,
Gardénia 2016 v Nitre a v mesiaci august bude na výstave
JAHRADA v Trenčíne.
1. jún je sviatkom všetkých detí. Tie naše ho oslávili karnevalom.
Deti v nádherných maskách si urobili sprievod našou obcou, na
školskom dvore zasúťažili a nakoniec zatancovali na detskej
diskotéke.
Hneď druhý deň nás opäť prišli pozrieť požiarnici z Čadce so
svojou technikou. Deti si mohli za ich asistencie prezrieť auto,
hadice, helmy,...
Našich predškolákov si môžete pozrieť v skrinke pred OÚ, kde
majú vystavené svoje tablo. So šťastným úsmevom vyzerajú z
okien materskej školy, ktorá už onedlho zatvorí pre nich svoje
brány. Veru, obdobie hier pomaly končí a povinnosti im bude iba
pribúdať. Čaká nás s nimi rozlúčka a hurá na prázdniny. Myslíme
si, že Vaše deti, okrem výchovno – vzdelávacej činnosti, pretože i
u nás sa deti učia a vzdelávajú, zažili od januára toho naozaj
dosť. Veríme, že budú mať vždy na čo spomínať. Všetky fotografie
zo spomínaných akcií, ktoré sme spomenuli, si môžete pozrieť aj
v našej fotogalérií na webovej stránke našej školy
www.ms-svrcinovec.webnode.sk

Skrášľujeme naše okolie s pomocou šikovných rodičov

Tvorivé dielne

Vynášanie moreny

Noc odvahy
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Materská škola

Takto sme oslavovali Deň detí ...
Kolektív MŠ

Matrika Svrčinovca

Narodili sa v roku 2016
Marec:
Miroslav Zárodňanský
Apríl:
Anabella Čanecká
Damián Urbánek
Agáta Kuricová
Dorota Bojková
Máj:
Stela Strýčková
Rastislav Spišiak
Emma Kovačíková

30.03.2016

U Matiaška

08.04.2016
11.04.2016
14.04.2016
28.04.2016

U Hlavača
U Kubale
U Cyprichov
Pod Grapami

18.05.2016
24.05.2016
31.05.2016

Závršie
U Kupky
U Cyprichov

Opustili nás v roku 2016
Marec:
Anna Kullová
Apríl:
Rudolf Samko
Máj:
Ján Kulla
Rudolf Strýček
Rudolf Harvaník
Jozef Stráňava
Veronika Kullová

84r.

U Hlavača

63r.

U Janka

72r.
59r.
78r.
68r.
67r.

U Jurištov
U Privarčáka
U Vajdíka
U Cyprichov
U Jurištov

Povedali si svoje „ÁNO“
Apríl:
Rastislav Vorek, Svrčinovec
a Michaela Cyprichová, Svrčinovec

Rastislav Časnocha, Svrčinovec
a Nikola Cyprichová, Čierne

Ferdinand Kulla, Svrčinovec
a Božena Slováčková, Ostravice, ČR
Máj:
Mgr. Tomáš Malík, Nitra
a Marika Mitrengová, Svrčinovec
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Jún:
Richard Oravec, Svrčinovec
a Ing. Marcela Kralová, Čadca

Svrčinovský hájnik
Témou číslo jedna znova kalamita
Ako sme už informovali v Hájniku č. 4/2015, minulý rok horúce
suché počasie podporilo veľmi silné rojenie viacerých generácií
hneď niekoľkých druhov lykožrútov - smrekového, severského a
vrcholcového. V posledných štyroch mesiacoch roka 2015 sme
spracovali približne 4 000 m3 kalamitného smrekového dreva, a s
obavami sme očakávali ako sa bude vyvíjať tento rok. Ešte počas
zimy a skorej jari sme po porastoch dôsledne dozbierali zvyšky
novoobjavenej roztrúsenej lykožrútovej kalamity, približne 600
m3. Okrem toho sa uskutočnili úmyselné ťažby nad prirodzeným
zmladením v objeme približne 100 m3.
Obavy sa potvrdili: kalamita ktorá sa začala v roku 2015
pokračuje. Teplý apríl spôsobil, že rojenie lykožrúta smrekového
sa začalo ukazovať už v polovici apríla, hoci inokedy to býva až
koncom apríla, začiatkom mája. Napriek neustálemu
vyhľadávaniu a odstraňovaniu napadnutých stromov je nálet
lykožrúta taký silný, že v mesiaci jún dosiahneme spracovanie
kalamity na úrovni približne 3 000 m3 drevnej hmoty. Vydaných
bolo doteraz 70 súhlasov na ťažbu vo všetkých častiach obce.
Svrčinovec v tomto smere nie je výnimkou. Ak cestujete na trase
Žilina – Svrčinovec, určite si všímate nebývalé množstvo
sčervenených smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom.
Situácia v zdravotnom stave smrečín v okrese Čadca už od roku
2014 je čoraz zložitejšia. Zelená správa o stave lesného
hospodárstva na Slovensku eviduje v okrese Čadca najvyšší
rozsah poškodenia stromov podkôrnym hmyzom na Slovensku.
Okrem toho na základe podkladov Lesníckej ochranárskej služby
Signalizačná správa o výskyte škodlivých činiteľov 1/2016 uvádza
rok 2016 ako „rok lykožrúta“ a prognóza hovorí, že nárast počtu
jedincov bude kulminovať až v roku 2020. Situácia sa minulý rok
výrazne zhoršila aj v Českej republike. Okrem regiónu Južných
Čiech (Šumava) je najohrozenejší Olomoucký a
Moravskosliezsky kraj. Podľa portálu silvarium.cz za rok 2015
vykázali v ČR takmer 7 miliónov m3 náhodnej ťažby, čo je nárast
kalamity o 2 milióny m3 a nezanedbateľné množstvo ostalo
nespracované v porastoch. Keďže Svrčinovec je priamo na
hranici s Moravskosliezskym krajom, a tiež ho ohrozuje
oneskorené spracovávanie kalamity v neodovzdaných lesoch v
Čadečke a na Milošovej, sú lesné porasty vystavené veľkému
tlaku podkôrneho hmyzu zo všetkých strán.

Opatrenia výboru proti kalamite
Na základe týchto skutočností výbor LPS Svrčinovec až do
odvolania zastavil všetky úmyselné ťažby, a zapojil do
spracovania kalamity ďalšiu ťažbovú skupinu. Aktívne
chrobačiare neustále vyhľadávame aj za aktívnej pomoci
zárubkárov. Vyzývame vlastníkov, aby v prípade svojho záujmu
nahlásili zárubkárom možnosť pomoci pri upaľovaní haluziny. Je
zároveň potrebné, aby si konáre, ktoré vykresávajú na kúrenie,
bezodkladne odvážali z lesa. Výbor upravuje odmenu za
uhadzovanie a upaľovanie haluziny zo súčasných paušálnych 2
€/m3 vykonanej ťažby na 2,00 – 2,50 – 3,00 €/m3 ťažby podľa
stupňa obtiažnosti, daného mierou zavetvenia stromov a
náročnosťou vyťahovania haluzí z podrastu. K problému boja s
kalamitou výbor zvolal na 24.6. schôdzu zárubkárov na ktorej sa
prerokujú a prijmú ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia
kalamity.
Žiadame ľudí o strpenie poškodenia a oneskorenej úpravy
lesných ciest v niektorých lokalitách. Kalamitu musíme likvidovať
okamžite, bez ohľadu na počasie, a likvidácia nových ohnísk má
teraz absolútnu prioritu. Ak poľavíme, pohľad na naše kopce
môže byť čoskoro taký istý ako na Jurošák nad Milošovou, ktorý
dobre vidno z centra obce. A to určite nechceme. K oprave
všetkých úsekov poškodených ciest sa však samozrejme hneď
ako sa bude dať vrátime.

Čo sa ďalej udialo v druhom štvrťroku
• Zalesňovanie sme za pomoci spoluvlastníkov spravili zhruba na
3,50 ha holín a vysadili 19 000 ks sadeníc buka, jedle, smreka,
smrekovca a duba. V mesiacoch júl, august sa zameriame na
ochranu kultúr a nárastov pred burinou – vyžínanie.
•Čo sa týka podaných projektov na spolufinancovanie Európskou

úniou na investície do lesnej infraštruktúry a na starostlivosť o
mladé lesné porasty, zatiaľ nemáme informácie o vyhodnotení,
keďže voľby v marci 2016 spôsobili personálne zmeny v
Poľnohospodárskej platobnej agentúre a tým spomalenie
niektorých procesov.
V oblasti rozhraničenia lesnej a poľnohospodárskej pôdy sme
začali v máji so zameriavaním skutočných okrajov lesa. Podľa
predbežnej dohody s geodetmi, ktorí nám robia zameranie,
očakávame, že do konca augusta bude situácia kompletne
zameraná a zároveň pripravené geometrické plány. Následne
vykonáme kroky, ktoré sú potrebné na zmenu druhu kultúry a
zápis zameraných častí katastra do lesných pozemkov.
Tiež sa nám podarilo vytýčiť hranicu katastra v oblasti Čadca
Podzávoz, Vlčia – Svrčinovec, a dosiahnuť vyriešenie ochrany
majetku spoluvlastníkov Svrčinovca, tak, že neboli dotknuté ich
pozemky. Protistrana z Čadečky potvrdila správnosť nami
vynesenej hranice.
V súvislosti s výstavbou diaľnice D3, úseku Svrčinovec – Skalité
sme po dohode s NDS podali žiadosť, aby dočasná obslužná
komunikácia v lokalite Strýčkov potok ostala zachovaná a
umožňovala odvoz dreva. Po dohode s NDS sme stiahli námietky
proti vydaniu stavebného povolenia výstavby úseku D3 Čadca –
Svrčinovec, kde prerušením panelovej cesty na Furmanec a Valy
dôjde k znemožneniu odvozu dreva z cca 300 hektárov lesa v
lokalite od Milošovej, Podzávozu až po Bohumínsku štreku.
Dosiahli sme totiž dohodu so stavebníkom o vybudovaní
náhradnej komunikácie.
Prajeme Vám aj Vašim deťom a vnúčatám príjemné prežitie
letných prázdnin, a veľa pekných spoločných dní aj v lese na
hríboch či čučoriedkach. Už rastú!
Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00
(kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00
(kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170
www.lpssvrcinovec.sk

Takto to vyzerá pod kôrou napadnutých smrekov.

Pripravil: Ivan Feik, Ladislav Kulla
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SVRČINOVSKÝ
kermaš
PROGRAM
FS SVRCINKA
FS GÓROLE
Mosty u Jablunkova
FS CERNICE
BYSTRICKÁ KASNA
Nová Bystrica
ROVNANOVCI
Skalité
KYCERA
folklórna skupina z Ochodnice

JANKA HOLEŠTIAKOVÁ
VEČERNÁ ZÁBAVA SO SKUPINOU

VEĽKÝ DOM

ROBO ŠIMKO
so skupinou

(superstar)

MASSRIOT
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