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V dnešnom čísle
nájdete:
Príhovor starostky obce
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Aktuálne z obce
Deň matiek
Festival

Čo je u nás nové
Príspevky materskej a základnej školy
Oznamy Svrčinovského hájnika
Matrika
Plagát Svrčinovský kermaš

Slovo má starostka
Vážení Svrčinovčania,
opäť prišlo leto a s ním najkrajšie, najfarebnejšie obdobie. Vysvedčenie, prázdniny,
leto ... Každý z nás, keď bol vekom ešte školopovinný netrpezlivo čakal na koniec
školského roka a na toto krásne obdobie. Obec však prázdninovať nemá čas, musí
fungovať aj počas prázdnin a v letných mesiacoch. Obec rozpracúva projekt na
výsadbu zelene a úpravu priestoru v centre obce. Konečne budeme mať aj my
priestor, kde si oddýchneme a naše oko pohladí zeleň. Niečo, čo inde už dávno majú...
niečo, čo si aj my Svrčinovčania zaslúžime. Obecný park by mal byť ukončený do
jesene. Na tento projekt sa nám podarilo získať aj dotáciu 1000 eur na mobiliár
z Vucky. Verím, že v lete stihneme ukončiť aj rekonštrukciu druhého poschodia
obecného úradu. V suteréne prerábame miestnosť, kde chceme umiestniť
pingpongové stoly, aby si naša mládež mala kde zašportovať. Aj tu sa nám podarilo
získať dotáciu 500 eur z Vucky. V minulých dňoch bola Obecnému úradu doručená
petícia za prijatie zodpovednosti za chodcov na ceste 1/11. Petíciu zanalyzoval
obecný právnik a požiadal o doplnenie a odstránenie chýb. V žiadnom prípade Obec
túto petíciu neignoruje a ani nepožiadala kontaktnú osobu zmeniť obsah petície. Plne
rešpektujeme obsah, čo však nevieme ovplyvniť je to, aby boli body petície splnené,
nakoľko to nie je v našej kompetencii. Obec požiadala o dotáciu z ministerstva vnútra na informatívne merače rýchlosti
a blikače, ktoré sú nadštandardom a správa ciest nie je povinná ich umiestniť.
V minulých dňoch sme sa zúčastnili spolu so starostom obce Skalité jednaní na ministerstve dopravy v Bratislave a tiež na
odbore dopravy Žilinského samosprávneho kraja ohľadom navýšenia vlakových spojov na Skalitskej trati. Veríme, že tieto
dva úrady nájdu spoločné riešenie a vyhovejú požiadavkám samospráv.
Horúcou témou u nás v obci je aj asanácia nehnuteľnosti marginalizovanej skupiny obyvateľov, kvôli výstavbe ekoduktu.
Som smutná, že anonymné osoby svojimi písomnosťami podnecujú úrady, ktoré tento problém riešia k riešeniam, ktoré
nepripadajú do úvahy a začínajú rozdeľovať obec. Naša dedina je v anonymných vyjadreniach a písomnostiach celkom
aktívna. Som sklamaná, veď na každoročnom stretnutí vysvetľujem občanom, že sa netreba schovávať a báť. Veci treba
pomenovať otvorene a jasne. Ak je na daný problém riešenie a nárok treba ho vyriešiť k spokojnosti . Tí, ktorí sa dušujú ako
im záleží a chcú pomôcť, akosi zatiaľ nepribúdajú. Preto ma veľmi tešia tí, ktorých už dobre poznám. Sú to napríklad
chalani z OZ za krajšie Kysuce, ktorí pravidelne čistia náš kataster bez nároku na chvály či odmenu. Verím, že takýchto
nadšencov začne pribúdať. Všade vo svete sa vzmáha dobrovoľníctvo... ľudia sú psychicky vyčerpaní, potrebujú vyvetrať
hlavu a vybiť niekde energiu. Je skvelé, keď ju venujú svojmu okoliu, svojej dedine. V hlave mám zopár nápadov, ktoré
verím oslovia aj ďalších. Verím, že dobrovoľníctvo začne fungovať aj u nás. Dúfam, že aj u nás sa posunieme od slov ku
skutkom. Vypisovať, zavádzať, provokovať ako konkrétna, alebo anonymná osoba na FB je dnes veľká móda. Sociálne
siete boli založené, aby ľudí spájali. Aktivizovali k pomoci, charite, dobrovoľníckej činnosti ... na Svrčinovci .... radšej
nebudem komentovať. Už som párkrát práve kvôli osočovaniu a nemožnosti brániť sa, zvažovala zrušenie svojho účtu na
FB. Nakoniec prevážil fakt, že viackrát sa nám kopu vecí podarilo vybaviť aj vďaka fejsbuku. Prezatiaľ ostávam naklonená
aj takejto komunikácii. Pripomínam však, že štandardne preferujem osobný, či telefonický kontakt. Spätná väzba,
pochopenie druhej strany je veľmi dôležité. Osobné stretnutie, vzájomná debata, to je to, čo vyriešenie problémov
potrebuje.
Milí Svrčinovčania už teraz sa teším na leto, na krojovanú omšu, spoločné stretnutie na Svrčinovskom kermaši... v pláne je
aj benefičný koncert na konci leta, lebo pomáhať je ľudské. Nám všetkým prajem veľa slniečka, kopu krásnych zážitkov,
nových priateľstiev ... skrátka nádherné leto ...

Mgr. Renáta Majchráková
starosta obce

Z obecného zastupiteľstva
Dňa 24. apríla 2019 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, z ktorého
vyberáme:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- vzali na vedomie správu HKO o kontrolnej činnosti od poslednej
podanej správy
- vzali na vedomie odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu
obce za rok 2018
- schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2018 bez výhrad
- schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške
€ 355 805,70 na kapitálové výdavky a splácanie úverov v roku
2019
- schválili výsledky hospodárenia obce za rok 2018 bez výhrad
- vzali na vedomie návrh plánu investičných akcií obce na volebné
obdobie 2019 – 2022
- schválili predložený návrh úpravy rozpočtu obce v roku 2019
- schválili Program odpadového hospodárstva obce na
programovacie obdobie 2016 – 2020
- schválili výsledky hospodárenia OPS za rok 2018
- schválili výsledky hospodárenia MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ za rok 2018
- schválili úpravu príspevku MŠ na rok 2019 vo výške € 222 737,-a upravený rozpočet na rok 2019
- navrhli prejednať žiadosť MŠ o pridelenie financií na správu
školských objektov na júnovom zasadnutí OZ
- schválili úpravu príspevku ŠKD na rok 2019 vo výške € 30 948,-a upravený rozpočet na rok 2019
- schválili úpravu príspevku ŠJ na rok 2019 vo výške € 46 759,-a upravený rozpočet na rok 2019
- schválili Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce /zvýšenie mesačného
poplatku za ŠKD na jedno dieťa z pôvodných € 5,-- na sumu €
- 10,-- s účinnosťou od 01.09.2019/
vzali na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu
k majetkovému priznaniu starostky obce
schválili predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom BD v zmysle
platného VZN č. 3/2015, a to:
BD A 3.3 Jana Špiláková - do 30.04.2022
BD A 3.1 Mgr. Michal Majchrák a manž. Dana – do 31.05.2022
BD A 2.3 Jana Kučáková – do 31.05.2022
BD A 1.2 Tomáš Krella, Katarína Kubaláková – do 31.05.2022
BD B 4.3 Michal Kampf – do 31.05.2022
- schválili pridelenie voľného nájomného bytu v BD žiadateľovi:
Róbert Šuška, Svrčinovec 174 - od 01.05.2019 /BD D 4.1/

- schválili výmenu bytu v BD D 4.1 za byt v BD D 3.1 žiadateľom:
Matej Časnocha, Nikola Chrastinová – od 01.05.2019
- schválili podľa § 9a ods. 9 zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a VZN Obce Svrčinovec č. 4/2015 o prenájme nehnuteľnosti,
zámer prenajať nehnuteľnosti vedené na LV 1020, a to časti
parcele C-KN č. 1677/1, 1685 po 10 m² z dôvodu osobitného
zreteľa /osobitný zreteľ - parkovanie na spevnených plochách/
Parcela C-KN č. 1677/1 – časti parcele /parkovacie miesto 37/
- schválili podľa § 9a ods. 9 zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a VZN Obce Svrčinovec č. 4/2015 o prenájme nehnuteľnosti,
prenájom nehnuteľnosti vedené na LV 1020, a to časti parcele CKN č. 1677/1, 1685 po 10 m² z dôvodu osobitného zreteľa
/osobitný zreteľ - parkovanie na spevnených plochác
Parcela C-KN č. 1677/1 – časti parcele /parkovacie miesta 31 –
43/:
Matej Prívara a manž. Stanislava, Svrčinovec 160 /č. 36/
Michaela Kubalíková, Svrčinovec 195 /č. 39/
Parcela C-KN č. 1685 – časť parcele /parkovacie miesta /1 – 29/:
Michal Majchrák a manž. Dana, Svrčinovec 1121 /č. 10/
- súhlasili so zriadením vecného bremena, ktoré spočíva
v povinnosti vlastníka pozemku strpieť vodovodné potrubie
a elektrickú prípojku NN s pásmom ochrany, vybudované v rámci
stavby „Zásobovanie vodou a odkanalizovanie obcí Horných
Kysúc“.
Nehnuteľnosti – pozemky vedené na LV č. 1945:
Parcela E-KN č. 4940/101 – orná pôda – o výmere 158 m²
Parcela E-KN č. 4981/101 – trvalé trávne porasty – o výmere
381 m²
Parcela E-KN č. 6003/1 – ostatné plochy – o výmere 15 475 m²
Parcela E-KN č. 6019/1 – ostatné plochy – o výmere 49 343 m²
- schválili bezplatný prenájom športového areálu /trávnaté ihrisko,
umelá tráva, hokejbalové ihrisko, šatne a altánky/ žiadateľom Mgr.
Janovi Ligačovi a Ing. Norbertovi Chovancovi, kde sa dňa
10.08.2019 bude konať 16. ročník športovo-benefičnej akcie
„Pantherscup“, z ktorej výťažok bude použitý na charitatívne účely
v Obci Svrčinovec
- neschválili prenájom nebytových priestorov v budove AB 200 po
detskej lekárke žiadateľke Zuzane Petrákovej, za účelom
zriadenia prevádzky železiarstva a priemyselného tovaru/en a
doplnkov /dôvod – zrušenie nestránkového dňa na OÚ/

Dňa 14. júna 2019 sa konalo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
z ktorého vyberáme:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- schválili spolufinancovanie projektu s názvom „Zvýšenie
dopravnej bezpečnosti v obci Svrčinovec“ vo výške najmenej 5%
z celkových výdavkov projektu z rozpočtu Obce Svrčinovec
v sume € 2 500,-- schválili spolufinancovanie projektu s názvom „Modernizácia
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hasičskej zbrojnice v obci Svrčinovec“ vo výške najmenej 5%
z celkových výdavkov projektu z rozpočtu Obce Svrčinovec
v sume € 694,20,-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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Aktuálne z obce
Činnosť Obce Svrčinovec na úseku investičných akcií v prvom polroku 2019
Príchodom jari začala obec s realizáciou viacerých investičných
akcií, ktoré budú reálnym prínosom a zvýšením komfortu všetkých
obyvateľov obce ako aj návštevníkov z blízkeho, či vzdialenejšieho
okolia.
V mesiaci február začala obec so stavebnými úpravami sobášnej
sály v budove Obecného úradu Svrčinovec. Predmetnými
stavebnými úpravami došlo ku kompletnému zatepleniu vrchného
stropu predmetnej budovy, kompletnému prestierkovaniu zvislých
a vodorovných konštrukcií predmetnej miestnosti, novej maľovke,
výmene elektrických rozvodov a vyhrievacích telies. V konečnej
fáze ostáva zrealizovať pokládku novej keramickej dlažby.

V mesiaci máj, obec začala s rekonštrukciou pôvodného oplotenia
pri budove ZŠ Svrčinovec. Konkrétne došlo k demolácii pôvodného
betónového oplotenia, z ktorého bol zachovaný len betónový
základový pás, ktorý bol spevnený vyrovnávajúcim
železobetónovým poterom a pokládkou betónových plotových
striešok. Do existujúceho a úpravami spevneného základového
pásu boli ukotvené nosné železné stĺpiky, na ktoré boli následne
ukotvené pletivové panelové dielce. Súčasťou nového oplotenia je
taktiež nová elektrická prípojka slúžiaca k sfunkčneniu novej
posúvnej elektrickej brány.

V jarných mesiacoch zároveň obec začala s kompletizáciou
vonkajších stavebných úprav administratívnej budovy Obecného
úradu Svrčinovec, ktoré boli z dôvodu dlhodobo zle pretrvávajúcich
poveternostných podmienok v mesiaci december 2018
pozastavené. Konkrétne išlo o inštaláciu a napojenie odkvapového
systému, ktorým budú dažďové vody bezpečne odvádzané a dôjde
tak k minimalizácii vzniku nebezpečných situácií, spôsobených
vznikom poľadovice a námrazy v blízkosti predmetnej budovy.
Taktiež boli dodatočne vybudované chodníky okolo predmetnej
budovy, ktoré dodávajú predmetným stavebným úpravám estetický
a jednoliaty ráz.

Asi najrozsiahlejšie a finančne najnáročnejšie stavebné práce
prebehli v častiach obce Pod Hájkou, Pod Grapami, U Bubna
a U Blažkov, v ktorých došlo k zabezpečeniu opráv povrchov na
pozemných komunikáciách. Všetky predmetné stavebné práce
súvisiace s opravami povrchov komunikácií boli, pre zabezpečenie
plynulej a bezpečnej premávky, realizované odstránením
pôvodných poškodených konštrukčných vrstiev a následnou
pokládkou nových živičných zmesí.

V neposlednom rade začala obec so stavebnými úpravami
miestnosti nachádzajúcej sa v suteréne Obecného úradu, ktorá
svojím dispozičným riešením a pripravovanými stavebnými
úpravami bude slúžiť ako miestnosť pre nadšencov stolného tenisu.
Obec taktiež iniciovala úpravu a rekonštrukciu sociálnych zariadení
nachádzajúcich sa na druhom nadzemnom podlaží obecného
úradu.

Mgr. Michal Balačin
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Aktuálne z obce
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Svrčinovec
V stredu 19.06.2019 sa konalo výberové konanie na funkciu
riaditeľky Materskej školy Svrčinovec č. 856. Výberového
konania sa zúčastnili štyri uchádzačky. Výberová komisia,
v zložení členov Rady školy pri MŠ, hodnotila najmä návrh
koncepcie rozvoja MŠ, verbálny prejav, vystupovanie,
komunikatívnosť a zodpovedanie pripravených otázok. Výberová
komisia volila tajným hlasovaním. Po vyhodnotení volieb
skonštatovala, že úspešnou kandidátkou na funkciu riaditeľky MŠ
sa stala p. Martina Petríková, ktorá získala z celkového počtu 10

hlasov plný počet hlasov. Ostatné kandidátky nezískali ani jeden
hlas.
Následne Rada školy pri MŠ Svrčinovec podala Obci Svrčinovec
ako zriaďovateľovi MŠ Svrčinovec č. 856 návrh na vymenovanie
do funkcie riaditeľky školy úspešnú uchádzačku p. Martinu
Petríkovú, a to od 01.07.2019.
Dana Hajnošová

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV!
Oznamujeme Vám, že každoročné očkovanie psov sa uskutoční v pondelok 01. júla 2019.
Očkovať sa bude postupne: 08.00 – 08.30 hod. Potok
08.30 – 09.30 hod. Závršie
09.30 – 11.00 hod. pri moste U Katraka
11.00 – 12.30 hod. pri požiarnej zbrojnici
12.30 – 13.00 hod. Zatky – ESO /otáčka autobusu/
13.00 – 13.30 hod. Zatky /Motorest/
od 13.30 hod.
ihrisko
Náhradný termín vakcinácie bude v sobotu 13.07.2019 od 09.00 hod na ihrisku.
Poplatok za očkovanie je € 5,--/ks.
Poplatok za začipovanie je € 15,--/ks.
Začipované budú len psy, ktoré budú mať kompletne vyplnené registračné karty.
Je možnosť zakúpenia si tabliet na odčervenie.

Registračná karta zvieraťa
Pes
Meno
Plemeno
Pohlavie
Dátum narodenia
Majiteľ/Držiteľ
Rodné číslo
Meno
Priezvisko
Obec
Ulica
Súpisné číslo
Orientačné číslo
PSČ
Telefón
Čip
Podľa §54 ods. 13 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti poskytuje dotknutá fyzická osoba súkromnému veterinárnemu
lekárovi tieto osobné údaje: a) meno a priezvisko, b) miesto trvalého pobytu, c) rodné číslo, d) adresa držby zvieraťa a e) telefónne číslo.
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Aktuálne z obce
OBEDY ZADARMO
Zavedenie „obedov zadarmo“ nebude znamenať, že rodičia už za
obedy svojich detí platiť nebudú. Deti v poslednom ročníku
materských škôl /predškoláci/ majú podľa platnej novely zákona
o dotáciách od 01.01.2019 obedy zadarmo, na žiakov základných
škôl sa tento benefit bude vzťahovať od 01.09.2019.
Dotácia na stravu v sume € 1,20 sa poskytuje len za deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho
procesu, čiže bolo v škole a odobralo stravu.
Ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v škole a nebolo
vopred odhlásené zo stravy, dotáciu si zariadenie školského
stravovania nemôže uplatniť, a preto je veľmi dôležité dieťa
zo stravy odhlasovať, pretože v tom prípade hradí výšku
obeda rodič.

podmienky platieb za stravu /schválené na zasadnutí OZ
26.06.2019 VZN č. 2/2019/ a to:
A/ materská škola
dieťa s celodenným pobytom /desiata: € 0,34, obed: € 0,80,
olovrant: € 0,23/........ € 1,37
dieťa – predškolák s celodenným pobytom ................... € 1,37
z toho dotácia MPSVaR ..................................................... € 1,20
doplatok zákonného zástupcu dieťaťa .. ............................. € 0,17
+ réžia /bez ohľadu na počet odobratých jedál v príslušnom
mesiaci/ ..............................................................€ 4,--/na mesiac

Takže:

B/ základná škola
žiak I. stupňa - /6 – 11 rokov/ - obed .................................. € 1,15
dotáciaMPSVaR .................................................................€ 1,20
rozdiel ostáva na nákup potravín ........................................ € 0,05

1. Dieťa má nárok na dotáciu na obed, ak bolo v škole a odobralo
obed.
2. Dieťa nemá nárok na dotáciu na obed, ak nebolo v škole
a odobralo obed /napr. do obedára/ alebo bolo v škole
a neodobralo obed – v týchto prípadoch obed hradí rodič.

žiak II. stupňa – /11 – 15 rokov/ - obed ............................... € 1,23
z toho dotácia MPSVaR ...................................................... € 1,20
doplatok zákonného zástupcu žiaka ................................. € 0,03
+ réžia /bez ohľadu na počet odobratých jedál v príslušnom
mesiaci/ .................................................................4,--/na mesiac

Na základe horeuvedeného sa menia od 01.09.2019 aj

Dana Hajnošová

Florbal v základnej škole
Celoročný boj, 27 zápasov, len jedna prehra a preto, zaslúžené
1. MIESTO v Kysuckej juniorskej florbalovej lige...............:) :) :)
SVRČINOVEEEEC
GRATULUJEME!

Slávnostný podvečer v Kysuckej knižnici v Čadci
Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci so Žilinským samosprávnym
krajom a mediálnymi partnermi, oznámila dňa 30.04.2019 výsledky
hlasovania a mená víťazov čitateľskej anketovej súťaže KNIHA
KYSÚC 2018, do ktorej sa zapojila i naša obec publikáciou
„Svrčinovec – Monografia obce“. Do súťaže bolo nominovaných 47
nových knižných titulov. K kategórií náučná literatúra súťažilo 29
publikácií a beletriu zastupovalo 18 nových knižných titulov.

Ďakujeme týmto všetkým, ktorí sa do tejto čitateľskej anketovej
súťaže zapojili a odovzdali svoj hlas našej publikácií.

Naša publikácia „Svrčinovec – Monografia obce“, v kategórií
náučná literatúra, získala pekné druhé miesto s počtom 471
platných hlasov. Dejiny obce od prvej zmienky po rok 1948
spracoval kolektív autorov pod vedením zostavovateľa Martina
Turóciho. Rok 1948 je v histórií obce míľnikom, kedy sa dejiny delia
na obdobie starého a nového Svrčinovca. Záujemcovia o históriu
sa zo vzácnych materiálov dozvedia mnoho o bohatej minulosti
starého Svrčinovca a o stáročných tradíciách jeho obyvateľov. Na
jej vydaní sa podieľalo Kysucké múzeum v Čadci a Obec
Svrčinovec.
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Aktuálne z obce
Deň matiek
V nedeľu 12.05.2019 popoludní sa v kultúrnom dome stretli
mamičky a babičky na kultúrnom podujatí pri príležitosti „Dňa
matiek“. Kultúrny program si pre nich pripravili deti z materskej školy
a základnej školy a deti z FSk Svrčinka. V úvode sa všetkým
prihovorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková. Svoj príhovor
ukončila slovami „Boh nemôže byť všade, preto stvoril mamu“.
Mamičkám a babičkám na Závrší odovzdala starostka kvetinku

osobne ešte doobeda po sv. omši.
V rámci tohto podujatia bol aj krst knihy básní „Pod krídlami lásky“
našej rodáčky Anny Gajdošovej Škulavíkovej zo Závršia, ktorá žije už
dlhé roky v Českej republike. Knihu krstila jej bývalá triedna učiteľka
Nadežda Hlušková z Podzávozu, ktorú život odvial v roku 1981 do
Topoľčian.

Otec Marián Kuffa navštívil našu farnosť
V utorok 21.05.2019 bola naša obec poctená návštevou kňaza
Mariána Kuffu zo Žakoviec. Zavítal k nám na pozvanie starostky
obce a so súhlasom nášho pána farára.
Keď sa spomenie meno kňaza Mariána Kuffu, väčšina z nás si ho
spojí s bezdomovcami, ktorým sa venuje už zopár desiatok rokov.
No málokto možno vie, že jeho parketou nie sú len ľudia bez
domova, ale aj Rómovia, týrané matky s deťmi, či ženy, ktoré sa
dostali na šikmú plochu. Týmto všetkým dáva nielen svoju lásku, no
snaží sa im najmä ukázať lásku Boha a túži, aby zažili jeho
prítomnosť, nech už bola ich minulosť akákoľvek. Otec Marián si
získal srdcia Slovákov svojou úprimnosťou a ľudskosťou, ktoré
neustále vkladá do svojich kázni. Upozorňuje nielen na podstatné
veci v kresťanskom živote, ale aj na tie, ktoré sú súčasťou bežného
života. Tie, ktoré nás ohrozujú, ale aj na tie, ktoré nám prinášajú
dobro.

prítomným vryli hlboko do pamäti. Je to nesporne kňaz so silnou
osobnou charizmou a zrozumiteľným, ľudovým jazykom.
Na záver veriaci poďakovali otcovi Mariánovi za jeho prítomnosť
i množstvo krásnych myšlienok a rozlúčili sa s ním.
Ďakujeme...

Otec Marián odslúžil v našom farskom kostole sv. omšu, na ktorej sa
zúčastnilo mnoho veriacich z našej farnosti, ako aj z okolitých obcí.
Po nej nasledovala prednáška na tému RODINA. Všetci pozorne
a so záujmom počúvali. Pán farár rozprával pútavo. Mnohé osobné
zážitky podal s vtipom a nadhľadom. Jeho myšlienky a názory sa

Festival v našej obci
Dňa 24.5.2019 sa v našej obci uskutočnil 2. ročník punk-metalového
festivalu All for one, čo znamená všetci za jedného. Festival
organizoval Peter Poláček st. spoločne s našou domácou kapelou
Immersion. Prioritou festivalu je vždy pomoc občanovi zo
Svrčinovca. Minulý ročník, ktorý sa konal v Čadci
a pomohlo sa Adamkovi Kopasovi z obce, ktorý bol aj tento rok jeden
z fanúšikov. Tento rok však v čase príprav akcie nebol v obci akútny
prípad pomoci, preto bol výťažok venovaný malej jeden
a pol ročnej Klárke z Rakovej s ťažkým postihnutím. Na festivale
vystúpili okrem domácich Immersion, ktorý po množstve koncertov
doma i v zahraničí prvýkrát vystúpili doma, rôzne metalové
a punkové kapely z celého Slovenska. Ako hlavná hviezda vystúpila
punk rocková legenda Konflikt. Nálada bola výborná, za čo patrí
vďaka všetkým kapelám, fanúšikom a zúčastneným. Podarilo sa
vyzbierať krásnu sumu cez 2000,-- €.
Ďakujeme: starostka obce Renáta Majchráková, Obecný úrad
Svrčinovec, hasiči Svrčinovec, policajtom z Čadce, všetkým
sponzorom, dobrovoľníkom a fanúšikom tvrdej hudby.

SVRČINOVSKÝ
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Aktuálne z obce
Jubilanti
Ani tento rok sa nezabudlo na našich jubilujúcich občanov, preto
vo štvrtok 30.05.2019 sa zišli v kultúrnom dome 70, 80 a 85 –
roční jubilanti z našej obce. Osobne im zablahoželala starostka
obce Mgr. Renáta Majchráková. Oslávencom sa prihovoril aj
správca farnosti Mgr. Radovan Čulák. Samotnej akcii
predchádzala aj sv. omša. V kultúrnom programe vystúpili so
svojimi piesňami, básničkami, hrou na flaute a tančekom deti
z materskej školy. Zmysel pre rytmus predviedli mažoretky zo
základnej školy. O dobrú náladu sa postarali aj heligonkárky
Patrícia Čepcová a Libuša Gužíková s hudobným doprovodom.

90 – ročná jubilantka
Dňa 08.06.2019 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov
naša spoluobčianka Jozefina Padychová od Hlaváča. Pri tejto
príležitosti ju navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková
spolu s matrikárkou obce a popriali jej veľa zdravíčka a božieho
požehnania v kruhu svojej rodiny.

Osadový turnaj vo futbale
V sobotu 15. júna 2019 opäť ožilo futbalové ihrisko. Dôvodom bol
už 28. ročník „Futbalového turnaja o pohár starostky obce“.
Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev – Nikebal, Hlaváč, Sančo Tím,
Stodola, Tiffany a Vajdík. Turnaj otvorila starostka obce Mgr.
Renáta Majchráková, ktorá popriala hráčom veľa športových
úspechov a pohodu po celý horúci deň. Na dvoch ihriskách hrali
mužstvá po vylosovaní systémom „každý s každým“ a konečné
poradie sa určovalo počtom získaných bodov.
Rozhodcovia - František Drozd a Pavol Ježik
Najlepší hráč - Tibor Kubišta /Stodola/
Najlepší brankár - Martin Kubišta /Stodola/
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Konečné poradie:
1. miesto - Sančo Tím - 12 bodov
2. miesto - Tiffany - 10 bodov
3. miesto - Vajdík - 7 bodov
4. miesto - Hlaváč - 7 bodov
5. miesto - Stodola - 6 bodov
6. miesto - Nikebal - 0 bodov
Starostka obce odovzdala hráčom ceny a poďakovala za krásny
športový zážitok, ktorý sa zaobišiel bez úrazov a väčších potyčiek.
Rovnako patrí poďakovanie zamestnancom obecného úradu
a obecného podniku, hráčom a divákom, ktorí sa svojím pričinením
postarali o hladký priebeh celej akcie. A snáď sa vidíme opäť o rok.

SVRČINOVSKÝ

Aktuálne z obce
Poďakovanie Anny Gajdošovej Škulavíkovej
Viete, nesmierne si vážim všetkých hostí, najradšej by som
osobne poďakovala každému, a tak všetkých srdečne zdravím
takouto formou. Obdiv majú najmä tie lásky, čo dorazili i keď ich
zdravotný stav nebol najlepší. Obzvlášť mojej paní učiteľke
z prvej triedy Anežke Maťaškovej, slniečku mojich ťažkých dni.
Bola to práve ona, čo stála u mojich prvých písmenkách.
Bolo mi cťou, že prijala pozvanie na túto udalosť moja bývala
triedna učiteľka Nadežda Hlušková z Podzávozu, ktorú život
odvial v roku 1981 do Topolčian. Prišla a uviedla moju básnickú
zbierku do života čitateľov.
Poďakovanie rodnej zemi
Obzerám sa s láskou dozadu
ešte dnes mám skvelú náladu.
Deň matiek roku dvetisícdevätnásť,
zostane mocne vo mne, ak nie vo Vás.
Rodnému kraju poklonu vzdávam,
taký pokoj na duši vzácne mávam.
V ušiach mi znejú slova poklony,
utešený pohľad na všetky kvetiny.
Detičky, ktoré tam vystupovali,
úchvatnú atmosféru tomu dodali.
Mamičky buďte hrdé na svoje detičky,
opatrujte ich krehké dušičky.
Uličkami života by kráčať mohli,
vy ste im k tomu láskou dopomohli.
Za tieto vzácne okamihy života oplatí sa žiť,
dovoľte mi za tento deň, zvlášť sa pokloniť.
S otvorenou náručou a slovami vďaky,
odháňam všetky nežiaduce mraky.
Ak som bola svetlom na okamih maličký,
pozdravujem všetkých Doma, zvlášť mamičky.
Rada sa vraciam do ulíc Domova,
prekrásna spomienka mi zostáva,
spomienka na deň s Vami,
zahojí všetky na duši rany.
Ak mi Pán Boh dovolí takto rany si hojiť,
každý moment si budem nesmierne vážiť.
Bože láskou mi srdce naplňuj,
všetkých Doma mi ochraňuj.
V srdiečku si Vás všetkých uchovám,
každého zvlášť si poláskam.
S láskou a úctou pokorne Ďakujem
Anička

O Z N A M

Športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/ je opäť otvorený
pre verejnosť, a to od 01.05.2019.
Správu ihrísk bude vykonávať p. Anna Vršková,
kontakt: 0951 283 597.

SVRČINOVSKÝ
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Materská škola
... a čo bolo ďalej?
Po návrate z vianočných prázdnin, keď bola krajina prikrytá
tenkou bielou perinou, využili sme toto obdobie na zimné
radovánky a merania si síl počas zimnej olympiády. V našej MŠ
nikto neprehráva, všetci boli ovenčení víťaznými medailami.
V tomto období sme privítali v materskej škole aj divadlo Na
hojdačke s hrou „Posledný dinosaurus.

Čítanie druhákov v MŠ

Divadlo Na hojdačke – Posledný dinosaurus

Pretože v našej škôlke sa venujeme i regionálnej výchove a
snažíme sa dodržiavať tradície, a preto tak ako každý rok, aj tento
sme spoločne s deťmi vynášali „Morenu“, Odháňame všetky
choroby a oficiálne vítame s deťmi jar a prvé slnečné lúče na to,
aby sme načerpali novú energiu a silu.

V jedno krásne dopoludnie zavítali do našej škôlky princovia,
princezné, šašovia, rytieri, hasiči, policajti a iné rozprávkové
bytosti, na ktoré sa premenili naši škôlkari. Spoločné dopoludnie
si užili v súťažiach, v prezentácii masiek a spoločnou diskotékou.
Každá maska bola odmenená.

Vynášanie Moreny
V marci k nám opäť prišlo divadlo, tento krát z Turčianskych Teplíc
s rozprávkou „O veternom kráľovi“

Karneval
V rámci spolupráce s 1. stupňom ZŠ, naše deti boli pozrieť
svojich starších kamarátov, ako sa im v školských laviciach darí
a žiaci 2.ročníka nám prišli do MŠ ukázať, ako už dokážu čítať.

Návšteva v škole

Divadlo – O veternom kráľovi
Našou ďalšou jarnou akciou bolo „Jarné sadenie“. Každá trieda si
spoločne s pani učiteľkou vysadili do pôdy semienka cibuľky,
mrkvu, petržlen, bylinky, jahody, šalát, spoločne sa o semienka
starajú, polievajú, kypria, hnoja a pozorujú ako rastú.

Jarné sadenie
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Materská škola
Deň matiek v kultúrnom dome bol v réžii materskej školy. Okrem
našich deti, ktoré svoje mamičky potešili básničkami, pesničkami
a ľudovým tancom „Húsky, húsky poďte domov“, sa programu
zúčastnili aj deti zo ZŠ. S pásmom „Húsky, húsky poďte domov“,
sa naše deti, pod vedením pani učiteľky Štefánie Lašovej
zúčastnili aj prezentáciou ľudovej tvorivosti „Raková“, kde svojou
šikovnosťou a zručnosťou prezentovali našu škôlku.

Básničkovo a pesničkovo

Deň matiek v DK

Prezentácia ľudovej tvorivosti - Raková

Zábavné dopoludie

Predškoláci opäť navštívili ZŠ, kde im kamarátmi so škôlky
ukázali aké písmená už poznajú a čo ich čaká od septembra. Na
oplátku im naše deti na hodine TV v telocvični ukázali svoju
zručnosť, šikovnosť v pohybových hrách.

Letná olympiáda

So školákmi v telocvični
Básničkovo a pesničkovo je akcia našej školy, kde si deti
jednotlivých tried zmerali sily v prednese básni a piesni. Všetci
boli odmenení sladkosťou a diplomom. MDD sme slávili opäť
športom, kde si naši malí športovci počas Letnej olympiády
merali svoje sily. V júni nás čaká veľmi pekná rodinná akcia
s názvom „Rodina je nadovšetko“. Na pôde MŠ sa stretnú deti so
svojimi rodičmi, kde strávia krásne slnečné popoludnie pri
rôznych hrách, súťažiach a samozrejme dobrom občerstvení,
ktoré pripravia všetci zamestnanci MŠ. Školský rok ukončíme
voľbou novej pani riaditeľky. Mgr. Alžbete Padychovej končí
volebné obdobie, rozhodla sa viac nekandidovať a preto bude
v júni zvolená nová pani riaditeľka. Posledná akcia, ktorá náš
čaká je rozlúčka s predškolákmi. Na pamiatku dostanú
osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a darček.
Deti čaká dôstojná rozlúčka s kamarátmi zo škôlky a po zložení
sľubu, že si budú plniť povinnosti v škole, sa rozpŕchnu za
voňavým letom.

Vynášanie tabla

Dovidenia milá škôlka, hurá na prázdniny!

Prednáška o hygiene

SVRČINOVSKÝ
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Základná škola
ROZPRÁVKOVÁ NOC V ŠKOLE
Pozitívnou motiváciou k čítaniu na 1. stupni býva celoročný
projekt Čítam, čítaš, čítame na podporu čitateľskej gramotnosti
žiakov. Tento rok projekt vyvrcholil 14. júna 2019 Rozprávkovou
nocou a niesol sa v znamení rozprávky O medovníkovom
domčeku. Akcie sa zúčastnili prváci a tí žiaci, ktorí získali
popredné miesta v počte prečítaných kníh vo svojej triede.
V úvode boli najlepší čitatelia odmenení peknými rozprávkovými
knižkami, leporelami a plyšovou hračkou.
V ďalšom programe Rozprávkovej noci si žiaci otestovali svoje
vedomosti z rozprávok a plnili úlohy zamerané na čitateľskú
gramotnosť. Nechýbali aktivity ako zdobenie medovníkov,
navliekanie „ jahôd“ na stebielko trávy, zbieranie jahôd na
rýchlosť, odvážna cesta lesom plná prekážok, uchmatnutie
medovníka ježibabe, či útek vo dvojici s balónom pred zlou
ježibabou.
Po zotmení čakala deti dôležitá úloha: prekonať strach a vyhľadať
poklad na školskom dvore, pochodovať nočnou obcou i vypátrať
ukrytého Janka a Marienku z rozprávky. Iba malé svetielka
lampášikov napovedali, kde sa postavičky ukryli. Pomocou
bateriek ich deti našli v školskej knižnici a odovzdali im získané
jahôdky z aktivít.
Pred spaním sa deti presunuli do svojich tried a nasledovalo
čítanie z knižiek, ktoré si priniesli. Tí mladší postupne zaspali a tí
starší si do rána vychutnávali čarovnú atmosféru nevšednej noci.
Naše poďakovanie patrí vydavateľstvu MAGMA, ktoré
zasponzorovalo rozprávkové knižky a všetkým rodičom, ktorí
nezabudli na naše mlsné jazýčky a nachystali nám dobroty.
Za kolektív uč. 1. stupňa Mgr. J. Kupková

Deň detí v ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec
Pri príležitosti MDD sa 29. mája 2019 uskutočnil športový deň
v rámci Mikroregiónu Kysucký triangel. Spoločne sa stretli žiaci
zo Svrčinovca, Čierneho a Skalitého. Na akcii boli prítomní aj

starostovia jednotlivých obcí, riaditelia základných škôl
a sponzori. Naši starší chlapci obsadili vo futbale 2. miesto, staršie
dievčatá vo vybíjanej 3. miesto a mladší žiaci sa tešili 1. miestu vo
florbale.
Mgr. M. Kullová

Olympijský deň v ZŠ
Medzinárodný deň detí sa tento rok niesol v športovom duchu.
Dňa 13.júna 2019 sa v základnej škole konal Olympijský deň.
Mladší žiaci absolvovali skákanie vo vreci, slalom, hod na cieľ,
beh cez prekážky a beh na 30 a 60 m. Starší žiaci si zmerali sily vo
futbale a florbale. Ďalej si mohli žiaci vyskúšať streľbu zo
vzduchovky, kuželky a hod na cieľ. Touto cestou ďakujeme pani
Janke Hollej za zabezpečenie pitného režimu pre deti a pánovi
Majchrákovi za organizovanie streľby zo vzduchovky.
Poďakovanie patrí aj Olympijskému výboru Kysúc za poskytnutie
cien a obci Svrčinovec za krásny športový areál.
Mgr. M. Kullová

12

SVRČINOVSKÝ

Základná škola

Skladanie rubikovej kocky
06.06.2019 sa niektorí naši žiaci poriadne zapotili. Čakala ich
neľahká úloha, zložiť rubikovu kocku. Spomedzi viacerých
účastníkov sa podarilo kocku zložiť iba dvom žiakom. Prvé miesto
získal Sebastián Kupka zo 7.A, ktorý kocku poskladal za 1 minútu
a päť sekúnd. Víťazovi blahoželáme. Druhé miesto získal Viktor
Kulla z 5.B. Myslím, že aj jeho 1minúta a 40 sekúnd je
obdivuhodný čas. Deti, ktoré nedosiahli úspech sa určite
motivovali peknými výkonmi a verím, že začnú trénovať, aby aj
oni raz získali víťazstvo a prekonali terajší rekord.
Mgr. Monika Strýčková

SVRČINOVSKÝ
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Základná škola
OZ pre krajšie Kysuce
05.06.2019 navštívili našu školu zakladajúci členovia OZ Pre
krajšie Kysuce bratia Marcel a Ondrej Hlaváčovci zo Svrčinovca,
bývalí žiaci našej školy. Deťom predstavili svoje projekty, na
ktorých môžu spolu s nimi participovať formou hlasovania.
Rozprávali o dôležitosti ochrany životného prostredia a tiež
o možnosti osobného zaangažovania sa pri čistení prírody,
vyhľadávania čiernych skládok...
Mgr. Monika Strýčková

Rozprávková škola v prírode Tramptária, hotel
Baník
Školu v prírode sme uskutočnili s triedami štvrtých ročníkov
v dňoch 13.05. - 17.05. 2019 v Nitrianskom Rudne. Hotel Baník
leží v krásnej prírode pri vodnej nádrži, obklopený zelenými lúkami
. Ubytovanie bolo hotelového typu. Svojimi priestormi umožňovalo
plne realizovať pripravené aktivity rôzneho typu.
Počas pobytu sme využívali spoločenskú miestnosť, v ktorej sme
uskutočňovali vyučovanie a zábavné aktivity. Využívali sme aj
vonkajšie priestory hotela, kde sa konali ranné rozcvičky
a športové aktivity.
V jednotlivých disciplínach boli žiaci odmeňovaní pridelenými
bodmi, tramptármi. Počas jedného popoludnia sme navštívili aj
ZOO v Bojniciach.
Dobrodružným a zároveň náučným výletom bolo spoznávanie
gazdovských dvorov v neďalekej dedinke Máčov, spojený
s prehliadkou remeselníckych domov z minulosti (pekárstvo,
kováčstvo, hospodárstvo...), s prednáškou a ukážkami pomôcok
potrebných pri práci pekára, kováča, ... .
K spestreniu programu prispeli každý deň animátori, ktorí si
pripravili rôzne aktivity. Pestré a nezabudnuteľné zážitky aj
napriek nepriaznivému počasiu budú dlho doznievať v našich
spomienkach.
Mgr. E. Behúňová, Mgr. A. Kullová, Mgr. V. Belešová

Deň matiek
Druhá májová nedeľa, ako dobre vieme, je venovaná našim
mamičkám. Aj tento rok sme sa preto stretli v dome kultúry všetci
tí, ktorí sme chceli našim mamičkám za všetko poďakovať
a ukázať, čo nové sa naše, Vaše, deti naučili.
Mamičky sú jedinečné bytosti, ktoré ako deti veľmi milujeme,
a keď sa sami staneme rodičmi, získavajú náš ďalší obdiv a úctu.
Preto aj naša škola si spolu s materskou školou a Svrčinkou
pripravili krásny program plný spevu, tanca, folklóru, scénok
a básniček, aby Vám vaše deti mohli poďakovať tým najkrajším
spôsobom.
Naše mamičky sme okrem pekného programu potešili aj malým
darčekom – pozdravom s krásnym poďakovaním a s koláčikmi,
ktoré piekli naše dievčatá na krúžku varenia.
Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom, ktorí sa podieľali na peknom
programe a rodičom za peknú, veľkú účasť na kultúrnom
podujatí.
Mgr. J. Šromovská a kol.
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Základná škola
Exkurzia Košariská
7.5 2019 žiaci ôsmych ročníkov navštívili rodný dom Milana
Rastislava Štefánika v Košariskách. Žiaci si vypočuli zaujímavú
prednášku o živote tohto nášho velikána. Mali sme možnosť
vidieť viaceré zaujímavé autentické exponáty, ktoré si Štefánik
priniesol z ciest po svete. Z rodného domu sme sa presunuli k
mohyle do Brezovej pod Bradlom. Žiaci mohli obdivovať
monumentálne dielo architekta Samuela Jurkoviča. Na spiatočnej
ceste sme sa zastavili na zrúcanine hradu Beckov, ktorý našich
žiakov vždy očarí. Verím, že exkurzia splnila svoj účel a naši žiaci
tak môžu byť hrdí nielen na našu históru, ale aj osobnoť, ktorá
stála pri zrode našej prvej Československej republiky. Týmto
momentom sme si pripomenuli sto rokov od úmrtia Milana
Rastislava Štefánika, ktorý získal v tomto roku ocenenie
najlepšieho Slováka. Na záver chcem poďakovať rodičom, že nás
v týchto aktivitách podporujú.
Mgr. Monika Strýčková

Literárno-poznávacia exkurzia - Orava
Žiaci 6. a 7. ročníka sa 6. mája 2019, pod vedením Mgr. M.
Truchlikovej a Mgr. E. Gomolovej, zúčastnili literárno-poznávacej
exkurzie. Spoločne putovali Oravou po stopách našich slovenských
autorov – Martina Kukučína a Pavla Országha Hviezdoslava.
Prvou zastávkou v ich putovaní bol rodný dom Martina Kukučína
v Jasenovej. Formou výkladu a prehliadky expozície rodného
domu autora sa dozvedeli o jeho živote, diele i spôsobe tradičného
dedinského života.
V Dolnom Kubíne navštívili Múzeum Pavla Országha
Hviezdoslava. Prehliadka expozície bola sprevádzaná odborným
výkladom. Žiaci si prezreli obrazový, textový materiál i osobné
predmety autora.
Návštevu Dolného Kubína zakončili prehliadkou Čaplovičovej
knižnice. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti zo života Vavrinca
Čaploviča, vzdelanca a súkromného zberateľa kníh.
Na vlastné oči mali možnosť vidieť rukopisy a inkunábuly siahajúce
do roku 1500, Čaplovičove múzeálne predmety či staré tlače.
Ďalšie kroky našich žiakov viedli do Oravskej Lesnej. Oravskou
lesnou železnicou sa presunuli zo stanice Tanečník do stanice
Sedlo Beskyd (935 m n. m.). Panorámu oravskej prírody sledovali
z vyhliadkovej veže, život Goralov im názorne priblížila goralská
drevenica.
Poslednou zastávkou našich žiakov bola návšteva Slovenského
orloja v Starej Bystrici, ktorý je jedným z najmladších orlojov vo
svete.
Mgr. M. Truchliková

Exkurzia Košariská
V stredu 17. 04. 2019 sme si pripomenuli jeden z najvýnimočnejších dní sveta – Deň Zeme.
V tento významný predveľkonočný deň sme sa stali súčasťou
našej obce. Počasie prialo, hoci sme mali ruky skrehnuté. Žiaci
a učitelia sa rozišli o 8. 00 h do pridelených lokalít našej obce
a vyčistili ju od odpadkov. Deti z 8. B triedy upravili prírodnú
školskú záhradku, zasadili semená plodín a zemiaky.
Pred odchodom v stánku s občerstvením v areáli našej školy sa
všetci prítomní mohli posilniť bylinkovým čajom a tradičným
zdravým a chutným koláčom. Sprievodnou aktivitou tohtoročného
Dňa Zeme bol zber papiera, kartónu a vrchnákov Z PET fliaš
v rámci celoslovenskej súťaže Zbierame so zberkami.
Všetci sme sa v poriadku vrátili, kráčali sme domov s pocitom, že
sme pomohli našej prírode, budeme sa k nej v budúcnosti správať
zodpovednejšie. Mali sme na pamäti heslo Buď Zemi anjelom, ona
Ti bude rajom.
Mgr. Dana Moravcová
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DHZO Svrčinovec
Činnosť DHZO Svrčinovec za prvý polrok 2019
Za prvý pol rok 2019 naši členovia sa podielali na rôznych
akciách. Ako každý rok sme tradične strážili Boží hrob v našom
kostole na Veľkú noc. V mesiaci máj sa u nás uskutočnila sv.
omša na počesť nášho patróna sv. Floriána, na ktorej sa
zúčastnili dobrovoľne hasičské zbory obcí Skalité, Čierne,
Oščadnica, Čadca, Mosty u Jablunkova a Istebná.
Okrem kultúrnych akcií sa naši členovia zúčastňovali aj tých
športových, kde podávali perfektné výkony. Mladí hasiči sa
zúčastnili Železného hasiča v Bukovci, kde sa Peter Ščury
umiestnil na krásnom 2. mieste a Michal Mazúr na peknom 3.
mieste. O týždeň neskôr sa naša mládež predstavila v našej
susednej obci Mosty u Jablunkova, kde sa predstavilo až 16
našich mladých hasičov. Medzi staršími žiačkami sa naša
Rebeka Bajánková umiestnila na 3. mieste. Medzi staršími žiakmi
opäť úradovali naši dvaja borci, keď Peter Ščury sa umiestnil na 3.
a Michal Mazúr na 1. mieste. Tak isto boli ocenení všetci naši
hasiči účastníckou medailou.
Po minuloročnom nultom ročníku Svrčinovského železného
hasiča sa dňa 25.05.2019 uskutočnil prvý ročník tejto silovej
súťaže hasičov. Oproti minulému roku, kde súťažili len muži
a ženy sme tento rok pripravili trať aj pre našich mladých hasičov
a mužov nad 35 rokov. V kategórií mladý hasič sa zúčastnilo
celkom 60 súťažiacich. Muži sa predstavili v dvoch kategóriách
do 35 rokov a nad 35 rokov dokopy spolu 31 súťažiacich zo 16 tich zborov. Medzi ženami bojovalo o umiestnenie 10 žien, ktoré
ukázali na trati, že si vedia tiež siahnuť na dno svojich síl. Vo
všetkých kategóriách sa zúčastnili súťažiaci zo Slovenska
a Čiech.
Na záver by sme chceli poďakovať naším sponzorom, mamám,
otcom, manželkám, priateľkám, kamarátom a rodičom detí, ktorí
nám pomohli pri bezproblémovom chode súťaže začo im patrí
veľká vďaka. Tak isto by sme chceli poďakovať nášmu kuchárovi
Ľubomírovi Mrmusovi, ktorý navaril skvelý guľáš pre našich
súťažiacich a Červenému krížu, ktorý sa postaral o zdravie
všetkých zúčastnených.
Sponzori: Obec Svrčinovec, starostka obce Mgr. Renáta
Majchráková, Doprava a služby K+T, KIA Čadca, REDOS
stavebné centrum, Tradičná lekáreň Svrčinovec, Denný bar
Aksaj, Jazz Cafe, RS AUTO Autoservis Spišiak, Geovrty Jaroslav
Gelačák, Firesystém Korňa, Elektromontáže Tomáš Gorecký,
Vodoinštalaterství – topení Radek Fazekaš, Potraviny - Milenka
Hrancová, Zelenina Pecko, Stanislav Roman, Filip Laš, Reklama
Radolský, Potraviny Juliana Štrbová.
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Prehľad výjazdovosti členov DHZO Svrčinovec
za prvý polrok 2019
Naša jednotka vykonala zatiaľ v roku 2019 celkovo 29 výjazdov
k rôznym udalostiam.
V mesiaci január nás najviac potrápil sneh. Vyrážali sme celkovo
k 13 udalostiam ako napr. zapadnuté vozidlá, zalomené strechy,
odstraňovanie snehu zo striech, chodníkov, odstraňovanie
nebezpečne vysiacích cencúlov.
Vo februári sme vykonali 3 výjazdy a to k dvom požiarom
a jednému technickému zásahu. Jeden požiar
sa týkal
veľkokapacitného kontajnera v časti u Cyprichov a druhý požiar sa
týkal rodinného domu v časti Svrčinovec Potok.
V mesiaci Marec sme vykonali 6 výjazdov a to k jednému požiaru
veľkokapacitného
kontajnera a ďalších 5 udalosti bolo
technického charakteru ako napr. popadané stromy.
V apríli potrebovali našu pomoc celkovo pri 3 udalostiach. Jednalo
sa o dva požiare, išlo o vypaľovanie suchej trávy v časti Svrčinovec
– Praženková a požiar rodinného domu v obci Skalité. Jedna
udalosť bola technického charakteru a to asistencia pri vytiahnutí
kamióna v časti u Katroka.
V mesiaci Máj sme vykonali 3 výjazdy a to k dvom technickým
udalostiam spojených s vytrvalostným dažďom v našej obci a k
jednému požiaru rodinného domu a hospodárskej budovy v obci
Skalité.
V mesiaci Jún sme vykonali 1 výjazd a to k požiaru polyfunkčného
objektu v časti Svrčinovec Závršie.
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Z okienka MS SČK vo Svrčinovci
ŽELEZNÝ HASIČ 2019

OLYMPIJSKÝ DEŇ V ZŠ

Dňa 26. mája sa konal prvý ročník súťaže Svrčinovský železný
hasič 2019, boli sme radi, že sme mohli zabezpečiť plynulý
priebeh súťaže v spolupráci MS SČK a ÚS SČK v Čadci.
Zúčastnili sa aj medzinárodné družstvá. Tento rok bol obohatený
aj o družstvá detí, ktoré boli v dobrej kondícii. Do tejto súťaže sa
zapojila aj členka
SČK z Čadce, z čoho máme veľkú
radosť.áková zaželala veľa zdravého entuziazmu a úspechov.

Dňa 13. júna sa konal v športovom areáli vo Svrčinovci
Olympijský deň pri príležitosti MDD. Súťažilo sa v rôznych
športových disciplínach. Bolo to príjemné dopoludnie bez väčších
zásahov MS SČK .
MS SČK praje deťom príjemné prežitie prázdnin bez úrazov
a dospelým krásne leto.

FSk Svrčinka
Dňa 22.5.2019 sa naše deti, ktorých je už 23, zúčastnili detského
folklórneho festivalu Kujem, kujem podkovičku v Kysuckom
Novom Meste. Svoje pásma predviedlo 180 detských folklóristov,
takže sa bolo na čo pozerať a nabrať nové inšpirácie. Ďakujeme
KKS Čadca za pozvanie a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
S pozdravom
Vaša FSk Svrčinka

Seniori športovali, aj relaxovali
28. mája 2019 Jednota dôchodcov Slovenska organizovala
okresné športové hry, ktoré sa konali v Čadci na ihrisku aj
v športovej hale. Za Základnú organizáciu Svrčinovec sa
pretekov zúčastnili traja súťažiaci, a to Viliam Tlelka, Štefan Dej a
Emília Šušková. Aj keď nám počasie neprialo, najlepšie výsledky
dosiahol Viliam Tlelka - I. miesto vo vrhu guľou a II. miesto v hode
granátom do diaľky. Emília Šušková sa umiestnila na I. mieste
v hode granátom na cieľ (v kategórií nad 70 rokov) a na III. mieste
v streľbe zo vzduchovky. Najviac bodov získal Viliam Tlelka
a postúpil na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Bytči.

a iní. Prehliadku kostola a sprievodný výklad nám
sprostredkovala pani Evka Tatarčíková. Z Liptovských Sliačov
sme sa presunuli do Bešeňovej, kde sme v aquaparku využili
liečivú termálnu vodu a krásne počasie.
Jurištová

8. júna 2019 sa členovia našej organizácie zúčastnili poznávacorelaxačného zájazdu. V Liptovských Sliačoch sme navštívili
kostol dvoch sŕdc, ktorý je zaujímavý svojou architektúrou. Celá
stavba je v štýle Noemovej archy. Na výzdobe interiéru kostola
sa podieľali umelci zo Slovenska, Česka, Poľska, Francúzska
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Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového
spoločenstva Svrčinovec

povolenia, samotný systém samovýroby je zverejnený na webovej
stránke spoločenstva.

Zhromaždenie spoločenstva už podľa nového zákona

Poľovnícka výstava spoluorganizovaná našimi poľovníkmi

Dňa 6. apríla 2019 sa konalo pravidelné Zhromaždenie LPS
Svrčinovec, tento rok už podľa nových pravidiel vyplývajúcich z
novely zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách.
Zúčastnilo sa ho 102 členov spoločenstva, ktorí osobne alebo
formou splnomocnení zastupovali 62,7% z celkového počtu
podielov oprávnených hlasovať. Medzi najdôležitejšie
rozhodnutia zhromaždenia patrí zníženie počtu členov výboru zo
7 na 5, schválenie zmeny zmluvy o spoločenstve v zmysle
požiadaviek novely zákona, a zvýšenie rezervy na pestovnú
činnosť z 30 na 35% dosiahnutého hrubého výnosu. Viac
podrobností o priebehu jednania a o prijatých uzneseniach
nájdete v Zápisnici zo zhromaždenia dostupnej v kancelárii, a na
webovej stránke spoločenstva (www.lpssvrcinovec.sk).

V dňoch 20. až 23. júna sa na Obecnom úrade v Čiernom
uskutočnila poľovnícka výstava zorganizovaná pri príležitosti 4.
výročia podpísania Zmluvy vlastníkov spoločného poľovného
revíru Čierne – Svrčinovec o jeho užívaní na 20 rokov. Zmluva
garantuje právo poľovníctva vlastníkom pozemkov začlenených
do poľovného revíru. Treba zdôrazniť, že ide o ojedinelý spôsob
výkonu práva poľovníctva na Slovensku, a na Kysuciach sme
jediní. Vystavené boli najsilnejšie trofeje, raritné trofeje, kože a
zoologické preparáty pochádzajúce z nášho revíru a zo
susedného revíru Skalité. Okrem trofejí si návštevníci mohli
pozrieť aj poľovnícke fotografie, poľovnícke pomôcky, poľovnícku
literatúru, a poľovnícku rezbársku tvorbu Jána Padyšáka. Na
výstave sa zúčastnili aj žiaci základných škôl a prezentovali svoje
kresby na tému prírody a poľovníctva. Na obrázku pred
vystavenými trofejami súčasný poľovný hospodár Ing. Peter
Beleš, PhD. (vľavo), a jeho predchodca Ing. Jozef Kubica.

Po poľovníctve v prospech spoločenstva aj druhý rozsudok
Všetkým vlastníkom lesných pozemkov,
ktoré obhospodaruje LPS Svrčinovec si
dovoľujeme oznámiť, že sme uspeli
v právnej veci č. k. 4C/211/2015 so
žalobcami Antonom Kubicom, Svrčinovec
č.107, Jánom Cyprichom, Svrčinovec č.
237 a Petrom Širancom, Potok č. 8,
Svrčinovec, v ktorej žalobcovia spoločne
požadovali zrušenie spoločenstva a jeho
likvidáciu. Žaloba bola v druhostupňovom
konaní pred Krajským súdom v Žiline dňa
16.5.2019 v plnom rozsahu zamietnutá. Po priaznivom rozsudku
vo veci poľovníctva, o ktorom sme informovali v minulom čísle
spravodaja, ide v krátkom čase o ďalší úspešne skončený právny
spor. Obidve konania za protistranu zastupovala jedna
advokátska kancelária, čo naznačuje zámerné prepojenie týchto
dvoch sporov sledujúce určitý cieľ. Náš úspech zabezpečuje, že o
veciach týkajúcich sa lesov a poľovačky sa naďalej bude
rozhodovať na zhromaždeniach vlastníkov tu vo Svrčinovci, a nie
niekde inde. Naše spoločenstvo pred súdom zastupovala členka
výboru JUDr. Katarína Belešová, MPH, ktorej týmto gratulujeme
a vyslovujeme verejné poďakovanie. Okrem iného aj za úsporu
nemalých finančných prostriedkov, ktoré by spoločenstvo na
právnu obranu proti uvedeným žalobám ináč muselo vynaložiť.

Viac právomocí aj
a vlastníkov

zodpovednosti do rúk zárubkárov

Výbor spoločenstva Opatrením 29/2019 schválil nový systém
samovýroby dreva vlastníkmi. Okrem klasickej individuálnej
ťažby palivového dreva sa upravuje aj možnosť odberu dreva zo
skládky, o ktorú je stále väčší záujem. Zavádza sa tiež
bezodplatný zber zvyškov po ťažbe, ktorým sa môžu zásobiť
najmä tí, ktorí za drevo nechcú platiť, a sú ochotní pracovať.
Dôležité je podať si v kancelárii požiadavku ako doteraz, a pri
výkone mať pri všetkých týchto činnostiach platné povolenie na
samovýrobu, ktoré si po novom žiadatelia vyzdvihnú u zárubkára.
Toto povolenie spĺňa požiadavky potvrdenia o pôvode dreva,
ktoré je povinné pri akejkoľvek preprave dreva v Európskej únii.
Povolenia pravidelne kontroluje lesná stráž, lesnícka a drevárska
inšpekcia, a polícia. Nový systém rozširuje možnosti ako sa
zásobiť drevom, zároveň však kladie vyššie nároky na
zárubkárov, na lesnú stráž, aj na zodpovednosť samotných
vlastníkov. Pokyny ako postupovať sú na zadnej strane každého
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Pripravili:
Ladislav Kulla, Katarína Belešová, Peter Beleš

Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00
(kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00
(kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH)

Pracovné telefonické kontakty:
Ing. Ivan Feik: - 0904 182 170
(odborný lesný hospodár)
Ing. Andrej Hlaváč - 0911 236 440
(odbyt a služby)
Anton Kulla - 0948 525 542
(kancelária LSP)

www.lpssvrcinovec.sk
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Matrika Svrčinovca

Narodili sa v roku 2019
Apríl:
Šimon Kozák
Jakub Urbanek
Michal Kunovič
Veronika Kunovičová

Jún:
Terezka Gonščáková
Michaela Majchráková
Nina Štrbová
Nela Štrbová
Alexandra Neuwirthová

Máj:
Linda Padychová

Jubilanti 2019
Máj:
Dejová Veronika
Kopečná Žofia
Kužma Ladislav
Rejdová Dana
Strýček Ján
Točoň Milan
Renčková Agnesa
Kubalíková Anna
Staškovanová Irena
Romancová Anna

70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
80 r.
85 r.
85 r.
94 r.

Jún:
Březinová Agnesa
Hmúrová Anna
Birtusová Veronika
Hladeková Anna
Pohančeníková Veronika
Padychová Jozefa
Kubicová Verona

70 r.
70 r.
80 r.
80 r.
85 r.
90 r.
91 r.

Júl:
Sirotová Anna
Jančariková Magdaléna
August:
Dejová Katarína
Remešová Mária
Tokarčíková Žofia
Krellová Anna
Gschillová Štefánia

Opustili nás v roku 2019
Apríl:
Emília Beliančinová
Agnesa Ďurašová
Kamil Varšava
Jozef Vrškový
Ján Šuška
Jozef Krišica

70 r.
85 r.

70 r.
70 r.
80 r.
90 r.
103 r.

len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

Máj:
Mikuláš Farbaniec
Erika Liščáková
Ladislav Pastorek
Jún:
Ondrej Dej

Povedali si svoje „ÁNO“
Apríl
Patrik Gonek
a Kristína Kuffová

Jún:
Marek Hausman
a Sláva Kubicová

len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

Máj:
Tomáš Hučka
a Katarína Kullová
Mário Cyprich
a Martina Stráňavová
Peter Valašík
a Adriána Cyprichová

Marek Cyprich
a Patrícia Hujová

Matej Patyk
a Petra Šimčisková

Martin Schmidt
a Mgr. Zuzana Kolláriková

Ján Cyprich
a Simona Michalisková

Martin Kordek
a Mária Kavuliaková

Marián Rovder
a Kristína Bojková

Mgr. Fonšová, matrikárka obce
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SVRČINOVSKÝ
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OBEC SVRČINOVEC VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

Svrčinovský kermaš
2019

SOBOTA 6. JÚL
17.00 FS SVRČINKA

OPRAŠENÉ KRPCE 1. čast
GORALSKÍ HELIGONKÁRI
BRATIA TISCHLEROVCI
OZVENA
,
OPRAŠENÉ KRPCE 2.čast

FUTBALOVÉ

IHRISKO
SVRČINOVEC

,

20.00

PETER CMORIK

