SVRČINOVSKÝ
VIII. ročník
číslo 4
december 2017
nepredajné

spravodaj
V dnešnom čísle nájdete:

-

príhovor starostky obce
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
čo je u nás nové + oznamy
Mikulášske trhy vo Svrčinovci

-

Benefičný koncert pre Vanesku
príspevky z materskej a základnej školy
oznamy Svrčinovského hájnika
matrika

Požehnané Vianoce a šťastný
nový rok Vám praje
Starostka a poslanci

Slovo má starostka

Vážení spoluobčania,
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré sa tešíme a netrpezlivo čakáme celý rok, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú
pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Čas, keď si spoločne sadáme k štedrovečernému stolu, aby sme si popriali pokoj a
zdravie. Čas, kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť a zaspomínať si na výnimočné chvíle prežité v tomto roku.
Spomíname si aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ale aj na tých, ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich
srdciach a spomienkach.
Pri tejto príležitosti vám chcem spoločne s poslancami poďakovať za vašu spoluprácu v tomto roku. Želáme vám, milí
spoluobčania radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia.
Našim deťom želáme bohatého Ježiška. Aby pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali.
Zvlášť chceme pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Požehnané vianočné sviatky a veľa zdravia a úspechov do Nového roka!

Na záver prajem
všetkým ľuďom dobrej vôle
a pozitívneho myslenia
pokoj v duši a radosť v srdci
nielen počas Vianoc,
tiež veľa zdravia
a pohodu do Nového roka.
Mgr. Renáta Majchráková
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 25. októbra 2017 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
z ktorého vyberáme:
- vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ
- vzali na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách od
poslednej podanej správy
- schválili plán kontrol HKO na I. polrok 2018
- schválili plány prác jednotlivých komisií na rok 2018 a zároveň
zrušili komisiu pre pôdohospodárstvo a extravilán z dôvodu, že
neplní svoj účel
- schválili plán zimnej údržby MK na zimné obdobie 2017/2018
- vzali na vedomie predložený návrh na zmenu cintorínskych
poplatkov. Jedná sa o zmenu platenie hrobových miest, ktoré
bude možné zaplatiť dopredu na 10 rokov. Doteraz to nebolo
možné a platili sa každý rok. Zároveň uložili riaditeľovi OPS
pripraviť do budúceho OZ návrh na zmenu Prílohy č. 1 k VZN č.
1/2011 Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku na
území obce
- vzali na vedomie plnenie plánu činnosti riaditeľa OPS
z minulého OZ a zároveň aj plán činnosti na najbližšie obdobie
poverili riaditeľa OPS zistiť podmienky prenájmu pre skladovanie
techniky OPS na zimné obdobie v priestoroch mliekarne v obci
- schválili správu o výchovno-vyučovacom procese v MŠ za
školský rok 2016/2017
- schválili Zmluvu o zverení majetku obce do správy MŠ. Jedná
sa o kamerový systém v hodnote € 1 260,--.
- vzali na vedomie plnenie plánu činnosti riaditeľky MŠ
z minulého OZ a zároveň aj plán činnosti na najbližšie obdobie
- schválili navýšenie príspevku pre MŠ pre rok 2017 vo výške €
2 300,-- na mzdy a odvody pedagogickým zamestnancom
v súlade s nariadením vlády SR č. 202/2017 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2017 Z.z.
- schválili správu o výchovno-vyučovacom procese v ZŠ za
školský rok 2016/2017
- vzali na vedomie plnenie plánu činnosti riaditeľky ZŠ z minulého
OZ a zároveň aj plán činnosti na najbližšie obdobie
- schválili predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom v BD

-

-

-

-

U Hlaváča, a to Anne Cyprichovej a Kataríne Stašovej – do
30.10.2017 a Kristíne Sýkorovej – do 30.11.2020. Zároveň
schválili pridelenie voľného nájomného bytu v BD U Hlaváča
Danielovi Jašurkovi – do 30.11.2018.
schválili prenájom nehnuteľnosti na parkovanie Danielovi
Jašurkovi
schválili zámer prenajať pozemky v k.ú. obce podľa osobitného
zreteľa, ktorým je výstavba Diaľnice „D3 Čadca, Bukov –
Svrčinovec“
schválili prenájom telocvične v ZŠ žiadateľom Pavlovi Kullovi,
Svrčinovec 1118, Pavlovi Olšiakovi, Svrčinovec 718 a Tiborovi
Rovderovi, Svrčinovec 848 na športové účely
schválili na výšenie príspevku pre rok 2017 pre školský klub
detí pri ZŠ vo výške € 970,-- na mzdy a odvody pre
vychovávateľku z dôvodu poskytnutia odmeny za pracovné
zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku
schválili čerpanie finančných prostriedkov z normatívneho
financovania ZŠ z bežných výdavkov na zakúpenie šatníkových
skriniek do šatne pre žiakov 1. – 4. ročníka vo výške do € 7 000,-s DPH
vzali na vedomie informáciu o celkovom rozpočte projektu
„Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy
obecného úradu Svrčinovec“, ktorý činí € 234 724,27 a zároveň
schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na uvedený projekt, začatie procesu verejného obstarávania,
ako aj výšku 5% maximálneho spolufinancovania projektu
z rozpočtu obce vo výške € 11 592,21
schválili navýšenie príspevku pre rok 2017 pre školskú jedáleň
pri ZŠ vo výške € 2 000,-- na mzdy a odvody nepedagogickým
zamestnancom ŠJ
súhlasili s vypovedaním zmluvy s firmou ENVI – PAK, a.s.
Bratislava v prípade, že nedôjde k navýšeniu sumy minimálne €
4,-- na obyvateľa na kalendárny rok
súhlasili s parkovaním služobného motorového vozidla pri
rodinnom dome starostky obce

Dňa 13. decembra 2017 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
z ktorého vyberáme:
- vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení
z predchádzajúcich zasadnutí OZ
- vzali na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách od
poslednej podanej správy
- vzali na vedomie stanovisko HKO k viacročnému návrhu
rozpočtu obce na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu obce na
rok 2018
- vzali na vedomie návrh komisie pre výstavbu, ŽP a dopravu na
investičné akcie v roku 2018
- schválili rozpočet obce na rok 2018 a zároveň vzali na vedomie
viacročný rozpočet obce na roky 2019 – 2020
- schválili príspevok OPS na rok 2018 vo výške € 212 000,-a zároveň schválili predložený návrh rozpočtu OPS na rok 2018
a aj predložený návrh podnikateľského rozpočtu OPS na rok
2018
- schválili príspevok MŠ Svrčinovec na rok 2018 vo výške €
165 078,-- a zároveň schválili predložený návrh rozpočtu MŠ na
rok 2018

- schválili predložený návrh rozpočtu ZŠ Svrčinovec na rok 2018
a zároveň vzali k nemu na vedomie vyjadrenie RŠ pri ZŠ
- schválili príspevok ŠKD pri ZŠ Svrčinovec na rok 2018 vo výške
€ 34 939,--, taktiež aj príspevok ŠJ pri ZŠ Svrčinovec vo výške €
38 586,--. Zároveň schválili predložené návrhy rozpočtov ŠKD
a ŠJ na rok 2018 a zobrali na vedomie aj vyjadrenie RŠ pri ZŠ.
vzali na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie
- o vyradení majetku ZŠ Svrčinovec k 31.12.2017 a zároveň
schválili likvidačnú komisiu na zlikvidovanie vyradeného
majetku ZŠ v zložení: predseda – Radovan Laš a členovia
František Kotyra a Anton Švancár
schválili harmonogram zasadnutí OZ a OR v roku 2018
- schválili koncept zápisu do obecnej kroniky za rok 2016
- schválili VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne
- odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce
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Obecné zatupiteľstvo
- vzali na vedomie správy jednotlivých komisií o ich činnosti za rok
2017 a zároveň odvolali na návrh predsedu komisie pre kultúru,
šport, mládež a školstvo a v zmysle Štatútu komisií OZ dvoch
členov komisie na ich vlastnú žiadosť, a to p. Alžbetu
Jendrišákovú a p. Annu Gelačákovú k 31.12.2017 a taktiež člena
komisie pre sociálne, bytové otázky a opatrovateľskú službu na
vlastnú žiadosť Bc. Soňu Cyprichovú k 31.12.2017
- schválili pridelenie voľného nájomného bytu v BD D 4.1
žiadateľom Nikole Chrastinovej, Svrčinovec 384 a Matejovi
Časnochovi, Čadca – Chalúpkova 155/5 od 01.12.2017
- schválili podľa § 9a ods. 9 Zákona č. 507/2010 Z.z. zámer
prenajať nehnuteľnosti vedené na LV 1020, a to časti parc. C-KN
č. 1677/1, 1685 po 10 m² z dôvodu osobitného zreteľa, ktorým je
parkovanie na spevnených plochách
- schválili podľa § 9a ods. 9 Zákona č. 507/2010 prenájom
pozemkov v k.ú. obce NDS, a.s. Bratislava z dôvodu osobitného
zreteľa, ktorým je verejný záujem – výstavba diaľnice „D3 Čadca,
Bukov – Svrčinovec
- poverili starostku obce konečnou úpravou rozpočtu obce v roku
2017
- poverili starostku obce konečnou úpravou rozpočtu MŠ
Svrčinovec v roku 2017 a zároveň schválili navýšenie príspevku
MŠ v roku 2017 vo výške € 332,56
- poverili starostku obce konečnou úpravou rozpočtov ZŠ, ŠKD
a ŠJ Svrčinovec v roku 2017

- poverili starostku obce konečnou úpravou rozpočtu OPS v roku
2017
- nesúhlasili s osadením dopravnej značky pri kostole a pri
rodinnom dome p. Anne Mariakovej, Svrčinovec 976 „zákaz státia
na ceste“, „zákaz vjazdu všetkým motorovým vozidlám“ v zmysle
jej žiadosti
- nesúhlasili s prenájmom časti pozemku PKN – 6019 o výmere
cca 200 m² žiadateľovi p. Miroslavovi Smolkovi, Svrčinovec 1128,
nakoľko na uvedený pozemok nemá obec list vlastníctva
- vzali na vedomie žiadosť p. Agnesy Kubištovej, Svrčinovec 672
o riešenie situácie ohľadom miestneho potoka od Michala
- schválili žiadosť OZ 3Angel, Štefánikovo nám. 1, 010 01 Žilina
o zaradenie Elokovaného pracoviska Svrčinovec 336 do siete
škôl a školských zariadení SR ako súčasť Súkromnej základnej
umeleckej školy Skalité – Kudlov č. 781, Skalité so začatím
činnosti od 01.09.2018
- zrušili Uznesenie č. 35/2017 z 19.04.2017 a Uznesenie č.
71/2017 z 24.07.2017
- schválili odpísanie nedokončených investícií z majetku obce
a zároveň zaradenie dokončených investícií do majetku obce
- schválili Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy
MŠ Svrčinovec /technické zhodnotenie budovy/
- schválili hlavnej kontrolórke obce za jej celoročnú prácu odmenu
vo výške € 300,--

Zápisnice zo zasadnutí, ako aj prijaté uznesenia a VZN nájdete na webovej stránke obce: www.svrcinovec.sk
Zo zápisníc OZ vybrala: Dana Hajnošová

Výkup pozemkov pod cintorín
Touto cestou sa chce obec poďakovať všetkým podielovým vlastníkom pozemkov, ktoré obec vykupovala pod zriadenie nového
cintorína. Vlastníci dotknutých pozemkov pristupovali k podpísaniu zmlúv s pochopením a ústretovo. Dôkazom toho je, že obec
okrem dvoch zmlúv má vykúpené všetky podiely známych vlastníkov.
Obec už v priebehu decembra začala s vyplácaním prvých finančných prostriedkov tak, ako predávajúci uviedli v zmluvách, a to
na účet alebo formou poštovej poukážky

V. Mrmusová

Pozvánka

POZÝVAME VÁS NA VIANOČNÉ TURNAJE V NAŠEJ OBCI
Stolný tenis
27. 12. 2017 /streda/

Basketbal
28. 12. 2017 /štvrtok/

Miesto konania: ZŠ Svrčinovec
Začiatok: o 09.00 hod.

Miesto konania: ZŠ Svrčinovec
Začiatok: o 09.00 hod.

Prihlášky:
Do 20. 12. 2017 na OÚ – kancelária OP
(p. Krkoška; Bc. Cyprichová
Turnajov sa môžu zúčastniť len občania
s pobytom vo Svrčinovci!!

4

Zo života v našej obci

MIKULÁŠ - MIKULÁŠSKE TRHY
ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA
V stredu 06. decembra 2017 zavítal opäť do našej obce svätý Mikuláš,
ktorý sa najskôr zúčastnil spolu s deťmi sv. omše v kostole a potom pred
obecným úradom slávnostne rozsvietil vianočný stromček. V tento deň
sa uskutočnil už 6. ročník vianočných trhov. Počasie troška neprialo,
veď tento dátum si vyžaduje viac snehu ako dažďa. Ale aj tak bola
atmosféra úžasná. Okrem vianočných trhov a malého pohostenia si
mohli občania postáť pri vianočných pesničkách hudobnej skupiny
ESO. Ďakujeme týmto sponzorom, ktorí nám prispeli na občerstvenie, a
to p. Macíkovi z Liptovského Mikuláša, Jurajovi Cyprichovi, Jaroslavovi
Kubalákovi, Alenke Svitekovej a Petrovi Strýčkovi.
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Benefičný koncert pre Vanesku

Choroba nášho blízkeho, či priateľa nás trápi, zraňuje. Často sa
pýtame prečo...? Odpoveď však neprichádza. Viera, rodina,
priatelia je to, čo nás drží nad vodou.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa na tejto akcii spoločne
podieľali, a to Štefan Maták a priatelia, obecný úrad, základná
škola, materská škola, žiaci a pedagógovia ZUŠ v Čadci, malí
heligonkári – Simona Mária Halvoníková, Simona Kašubová
a Adamko Šimčisko.
Benefíciu podporilo veľa prítomných divákov, z ktorých
starostka obce na záver programu jedného vylosovala a venovala
mu cenu /kávovar/.
Pre Vanesku sa podarilo vyzbierať € 1 450,--. Všetkým srdečná
vďaka!

90-ročný jubilant
V sobotu 09.12.2017 sa konal v našej obci druhý ročník
benefičného koncertu, z ktorého výťažok je venovaný pre
onkologických pacientov a so-ciálne znevýhodnených v našej
obci. Vlani sme sa prvýkrát spojili a tak finančne pomohli rodine
malej Vanesky Krellovej. To, že sa vlaňajšia benefícia vydarila nás
potešilo a zároveň aj naštartovalo, aby sme zorganizovali aj druhý
ročník. Opäť pre malú Vanesku. Veľmi nás všetkých teší, že
Vaneska a jej rodina sú stále spolu. Vaneska začala navšte-vovať
základnú školu a je z nej veľmi šikovná prváčka.
Štatistiky dokazujú stále stúpajúci trend výskytu rakoviny na
celom svete a tým vstupujú do života skoro každému z nás.

Dňa 26.10.2017 sa dožil krásneho životného jubilea 90
rokov náš spoluobčan p. Ignác Kuffa zo Zatkov. Pri tejto
príležitosti ho navštívila starostka obce Mgr. Renáta
Majchráková spolu so sociálnou pracovníčkou a popriali mu
do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania
v kruhu svojej rodiny.ojnosti do ďalších rokov života v kruhu
rodiny a blízkych.
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Katarínsky ples 2017
V sobotu 18.11.2017 sa konal v našej obci už tradičný „Katarínsky
ples“. K príjemnej zábave prispela žilinská hudobná skupina
„Primator“. Akciu organizovali pracovníci OPS a OÚ s ďalšími
šikovnými ľuďmi, ako je napr. Janka Dejová, ktorá sa postarala
o výzdobu. Erika Liščáková od Okapola napiekla krásne
perníkové srdiečka pre účastníkov plesu. Chutnú večeru zase
navarili kuchárky ZŠ Anka Cyprichová, Zdenka Zvardoňová
a Jožka Cyprichová.
Zároveň ďakujeme aj všetkým podnikateľom, ktorí poskytli krásne
ceny do tomboly.
DUGYTECH Rimavská Sobota, BAGIN Dubnica nad Váhom,
JOKO Čadca, COOP Jednota Čadca, SLOVNAFT ČS Svrčinovec
- Zatky, ZŠ Svrčinovec, NAJDEK, s.r.o. Svrčinovec, AUTOŠKOLA
PEGAS Najdek, TIFFANY - p. Backa, KOZMETIKA - p. Stanka
Cyprichová, KOZMETIKA - p. Michaela Čanecká, DIAMONDS

NAILS - p. Erika Zákopčanová, Lesné a pozemkové spoločenstvo
Svrčinovec, Starosta - Svrčinovec, Starosta - Skalité, Starosta Klubina, Starosta - Ochodnica, Starosta - Vysoká nad Kysucou,
Obecný podnik Svrčinovec, DREAM CAFFE Cukráreň Najdek
Svrčinovec, Zubná ambulancia Svrčinovec, Krajčírstvo p. Backová, Slavomír Gocál Skalité, Rodina Švancárová
Svrčinovec, Štefánia Hollá Svrčinovec, Pohostinstvo STODOLA
Svrčinovec, KVETY - p. Renáta Strýčková, Potraviny - PZ p. Milena Hrancová, PNS - p. Jana Vavreková, Rovderovci
Svrčinovec, TERLANO - p. František Pecko Svrčinovec,
REKLAMA - p. Radolský, DENNÝ BAR - p. Kubalák, AUTOSKLO p. Spišiak, Mäsiarstvo - p. Juraj Cyprich, CYPRICH COMPANY p. Roman Cyprich, MINISTRY Svrčinovec, Potraviny - p. Štrbová,
METALCOM Svrčinovec, Kaderníctvo - p. Lenka Gomolová,
Lekáreň Svrčinovec, Papierníctvo CECH Čadca a zároveň
ďakujeme Ing. Erike Liščákovej za slávnostné pečivo, ktoré nám
darovala.

Vianočné tvorivé dielne
1.12 .2017 sa konal už tretí ročník vianočných tvorivých dielní. Každý rok sa snažíme priniesť aj nové aktivity. Tento ročník obohatila aj p.
Ĺubica Kvašňovská, ktorá si pripravila pre návštevníkov slané cesto. Deti si vyrábali rôzne vzory a samozrejme ešte ich čakala aj domáca
práca. Cesto bolo potrebné piecť, sušiť v rúre. Netradičné maľovanie si zvolili deti pod vedením Janky Dejovej. Využili staré nepotrebné
poháre, z ktorých si vyrábali svietniky. Taktiež maľovali na fľaše. Menšie deti si vyrábali pod jej vedením anjelíky. Už tradične prišla p.Janka
Kullová, ktorá vyrába krásne ozdoby z letákov. Tiež pani Emília Šušková, ktorá drôtikovala, Zuzana Lašová,ktorá pomohla vyrobiť veľké
množstvo stromčekov šťastia. Žiačka deviatého ročníka Simona Zákopčanová učila deti patchworkovať. Medzi stálice sa radí aj naša
kolegyňa Janka Varmusová ktorá je momentálne na materskej dovolenke. Učila deti farbiť tričká a robiť rôzne vzory pomocou šablón. Na
záver chcem všetkým, ktorí sa deťom venovali zadarmo a z lásky poďakovať. Poďakovanie patrí tiež zúčastneným deťom, rodičom a
starým rodičom. Verím, že akcia bola vydarená a už teraz mám motiváciu na usporiadanie ďalšieho ročníka.
Mgr. Monika Strýčkova
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Návšteva v domovoch dôchodcov
V pondelok 11.12.2017 starostka obce Mgr.
Renáta Majchráková spolu so sociálnou
pracovníčkou Mgr. Marcelou Fonšovou
navštívili našich občanov žijúcich v domovoch
dôchodcov v Čadci a na Čiernom. Sprevádzali
ju aj žiaci ZUŠ Čadca pod vedením p. Júlie
Wengroszovej a riaditeľky ZŠ Svrčinovec Mgr.
Miroslavy Pištekovej. Starostka starkým
rozdala balíčky a popriala im hlavne veľa
zdravíčka a spokojnosti do nového roku.

Časy sv. omší počas Vianočných sviatkov
SVRČINOVEC
Sobota - (23.12.)

ZÁVRŠIE

7:30
(16:30 –Stretnutie pri Betleheme)

Nedeľa - Štedrý večer (24.12.)

7:30

11:00, 24:00

9:30

Pondelok - Narodenie Pána (25.12.)

7:30

11:00

9:30

Utorok - sv. Štefana (26.12.)

7:30

11:00

9:30

Nedeľa - Silvester (31.12.)

7:30

11:00

9:30

Pondelok - Nový rok, Bohorodička (01.01.)

7:30

11:00

9:30

Sbota - Zjavenie Pána (06.01.)

7:30

11:00

9:30

Nedeľa – Krst Krista Pána (07.01)

7:30

11:00

9:30

Radovan Čulák
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Obecný podnik

Informácia pre občanov Obce Svrčinovec
ohľadom zberu separovaného odpadu
v roku 2018

POZOR ZMENA!
Nasledovné zbery separovaného odpadu /súčasne sklo, plasty,
VKM a kovové obaly – každá komodita sa separuje od nového roku
už osobitne/ sa v priebehu roku 2018 uskutočnia v uvedených
termínoch. Zároveň žiadame občanov, aby separovaný odpad
vyložili do 07.00 hod čo najbližšie k zberovej trase.

Okrsok 1 a 2 :
Závršie a Potok:

Ut 13.02.2018
St 14.02.2018

Okrsok 1 a 2 :
Závršie a Potok:

Ut 10.04.2018
St 11.04.2018

Okrsok 1 a 2 :
Závršie a Potok:

Ut 12.06.2018
St 13.06.2018

Okrsok 1 a 2 :
Závršie a Potok:

Ut 14.08.2018
St 15.08.2018

Okrsok 1 a 2 :
Závršie a Potok:

Ut 09.10.2018
St 10.10.2018

Okrsok 1 a 2 :
Závršie a Potok:

Ut 11.12.2018
St 12.12.2018
Pavol Krkoška, riaditeľ OPS

Termíny vývozov TKO v obci Svrčinovec v roku 2018
TKO Svrčinovec TKO Závršie a Potok

TKO Svrčinovec TKO Závršie a Potok

1. týždeň

2.1.

3.1.

27. týždeň

2.7.

3.7.

3. týždeň

15.1.

16.1.

29. týždeň

16.7.

17.7.

5. týždeň

29.1.

30.1.

31. týždeň

30.7.

31.7.

7. týždeň

12.2.

13.2.

33. týždeň

13.8.

14.8.

9. týždeň

26.2.

27.2.

35. týždeň

27.8.

28.8.

11. týždeň

12.3.

13.3.

37. týždeň

10.9.

11.9.

12. týždeň

26.3.

27.3.

39. týždeň

24.9.

25.9.

15. týždeň

9.4.

10.4.

41. týždeň

8.10.

9.10.

17. týždeň

23.4.

24.4.

43. týždeň

22.10.

23.10.

19. týždeň

7.5.

9.5.

45. týždeň

5.11.

6.11.

21. týždeň

21.5.

22.5.

47. týždeň

19.11.

20.11.

23. týždeň

4.6.

5.6.

49. týždeň

3.12.

4.12.

25. týždeň

18.6.

19.6.

51. týždeň

17.12.

18.12

2.1. 2019

3.1. 2019

1.týždeň

Čo zbierame a čo nie!!!
Od nového roka po novom!
Doteraz sme triedili odpad do dvoch vriec – sklo a plasty. Od nového roka je potrebné
odpad triediť do štyroch vriec, a to zvlášť sklo, zvlášť plasty, zvlášť tetrapaky a taktiež
zvlášť obaly z kovu. Všetky obaly, ktoré sa dajú stlačiť, by mali byť stlačené a čisté!
TETRAPAKY /obaly z nápojov/
ÁNO – viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
NIE – viacvrstvové obaly z kávy, vreckových polievok, pudingov, obaly znečistené
zvyškami potravín, iný komunálny odpad
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Materská škola
...takto si tu žijeme
„Padá sniežik bielučký, na polia i na lúčky...“ spieva sa v jednej
piesni. A naozaj aj našu dedinku prikryla biela perina a chvíľami sa
nám až zastavil dych nad toľkou krásou – vyzeralo to ako
v rozprávke. Práve to nás podnietilo k tomu, aby sme sa pomaly
začali pripravovať na príchod Mikuláša.
Na zimných tvorivých dielňach pani učiteľky s veľkou pomocou
detí vyrábali rôzne ozdoby, ktorými vyzdobili stromčeky, triedy aj
šatne. Pripravili sme si pekný program (piesne, básne, riekanky) a
pani Milenka Hrancová nám nachystala balíčky (ktoré uhradili
rodičia). A konečne 6.12.2017 navštívil každú triedu sv. Mikuláš.
Deti mu ukázali čo všetko sa naučili, sľúbili že si nebudú ubližovať,
budú poslúchať a keďže máme v škôlke len poslušné detičky
dostali od Mikuláša sladký balíček. Čo najviac rozjagalo detské
oči? Predsa nádielka pod stromčekom, kde boli úplne nové
hračky. Na záver sa mohli s Mikulášom na pamiatku odfotiť.
Všetky pani učiteľky sa veľmi svedomito pripravovali na vianočné
trhy v našej obci a povyrábali rôzne ozdoby, ikebany a svietniky,
ktoré pri čakaní na sv.Mikuláša a rozsvietenia vianočného
stromčeka ponúkali na predaj. Výťažok bude použitý pre naše
detičky na MDD.
Deti z triedy včielok vystúpili aj pred Obecným úradom s krásnymi
básňami a piesňami pri rozsvietení vianočného stromčeka a dňa
9.12.2017 s nimi vystúpili i na Benefičnom koncerte v kultúrnom
dome.
Naďalej sa snažíme zapájať našu MŠ do environmentálnych
projektov a môžeme sa pochváliť ďalším úspechom. Po
zhodnotení odbornou komisiou bola naša materská škola vybratá

medzi 200 školami z celého Slovenska, ktoré budú zapojené do
pilotného ročníka projektu Eko Alarm. Projekt začne v januári
2018 a potrvá do decembra 2018. V rámci projektu získame koše
na triedený odpad do každej triedy materskej školy.
Pomalými krokmi sa blížime k sviatočnému obdobiu Vianoc
a záveru roka 2017, preto by sme Vám chceli popriať pokoj
a pohodu, lásku a porozumenie v kruhu rodiny a úspešný vstup do
Nového roku 2018.

Kolektív MŠ
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Základná škola

Svätomartinský lampiónový sprievod
Ani tento rok sme si nenechali ujsť už 8. ročník u nás veľmi obľúbenú akciu Svätomartinský lampiónový sprievod. Vo štvrtok 9. novembra
2017 po zotmení sa rozžiaril školský dvor farebnými lampiónovými svetlami a radosťou. Spolu s deťmi a rodičmi sme prešli časťami našej
obce. Sprievod sme ukončili v areáli školy, kde čakal deti teplý čajík i sladká odmena.

Mgr. Jarmila Kupková

V zdravom tele, zdravý duch
Dňa 21.10.2017 si učiteľky 1.-4.ročníka v spolupráci s
vychovávateľkami ŠKD pripravili pre žiakov a ich rodičov
športové dopoludnie pod názvom „ Športuje celá rodina“.
Žiaci spolu s rodičmi súťažili v rôznych športových
disciplínach – streľba na bránu, beh v gumákoch, skákanie
vo vreci, prekážková dráha, slalom na kolobežkách a pod.
Všetci súťažiaci disciplíny hravo zvládli, za čo boli
odmenení malým darčekom. Veľmi pekne ďakujeme
všetkým za účasť a tešíme sa na 2.ročník tohto krásneho
podujatia.

Imatrikulácia prvákov

Mgr. Jarmila Kupková

Dňa 27.11.2017 sa uskutočnili imatrikulácie prvákov. Je to pekná tradícia, ktorá sa opakuje každý rok, kedy sú naši prváci pasovaní za
prvákov (školákov). Žiaci deviateho ročníka si pripravili veľmi pekné aktivity, kde preverili vedomosti našich prvákov (čítanie písmen,
počítanie do desať...). Celý program bol motivovaný rozprávkou – Snehulienka a sedem trpaslíkov. Týmto sa chcem aj poďakovať
deviatakom za zaujímavé stvárnenie rozprávkových bytostí a za celý program, ktorý bol nielen pre deti, ale aj pre rodičov veľmi zábavný.
Deti boli nakoniec pasovaní jabĺčkom od Snehulienky a dostali krásne darčeky (diplom, medajlu a balíčky s maličkosťami, bez ktorých prvák
nemôže byť).Všetkým veľmi pekne ďakujeme za príjemne prežité chvíle.
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Základná škola

Exkurzia Stredoveké mestá
Dňa 18. 10. 2017 sa žiaci 6. - 7. ročníka zúčastnili exkurzie Stredoveké mestá. Žiaci mali možnosť vidieť mesto Kremnica. Navštívili sme aj
známu Kremnickú mincovňu, kde mali možnosť vidieť, ako sa razia mince teraz a ako sa razili v minulosti. Žiaci si vyrazili vlastnú mincu.
Naša exkurzia pokračovala v meste Banská Štiavnica prehliadkou Banského múzea v prírode. Mali sme peknú prezentáciu o fáraní v
baniach v minulosti, potom sme sa presunuli do štôlne Bartolomej. Exkurziu sme zavŕšili prehliadkou mesta Banská Štiavnica.

Mgr. Čimborová, Ing. Šplháková

Činnosť DHZo za rok 2017
18.3.2017 vyrazila naša jednotkak dopravnej nehode 1 OMV v
časti Svrčinovec Zatky. Jednotka na mieste zásahu zabezpečila
auto proti vzniku požiaru a asistovala pri naložení auta na
odťahovú službu. Na mieste zásahu bola aj jednotka z OR PZ v
Čadci.
3.4.2017 o 17:28 hod vyrazila jednotka DHZo Svrčinovec k požiaru
trávnatého porastu v rozlohe cca 140 m2 do časti Svrčinovec nad
kostolom.
26.4.2017 o 12:40 vyrazila jednotka DHZO Svrčinoveck požiaru
kotolne rodinného domu vo Svrčinovci časť Zátky. Po príjazde už
na mieste zasahovali hasiči z HaZZ Čadca s tromi kusmi techniky.
Po ukončení hasebných prác ostala naša jednotka na mieste so
zisťovateľom príčin požiarov.
28.4.2017 o 7:30 vyrazila jednotka DHZO Svrčinovec spolu so
starostkou k zdvihnutým hladinám riek. Počas monitorovania
situácie sa pracovalo na viacerých miestach. V časti u Mišov
spoločne s HaZZ Čadca sa vyčerpávala voda z pretekajúceho
kanála, v tej istej časti sa vyčistil výpust od nánosov bahna a na
tribúne ihriska sa vyčistili odtoky rýn od nánosov lístia. Po týchto
prácach, na pokyn starostky obce sme rozviezli deti zo základnej
školy do častí, kde po cestách tieklo veľa vody. Hneď na to sme sa
všetci presunuli k dopravnej nehode, pri ktorej osobné auto
skončilo na streche a jedna osoba bola zranená, našimi
príslušníkmi ošetrená a prevezená RZP do nemocnice. Po
zdokumentovaní nehody políciou sme pomohli HaZZ Čadca
dostať auto na kolesá a odstrániť z miestnej komunikácie. Celkovo
sa na zásahoch zúčastnilo 7 členov.
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Dátum 20.5 2017 si budeme pamätať ako jeden z veľmi úspěšných
dní hasičstva na Svrčinovci. Tento deň sa vaši hasiči zúčastnili
dvoch súťaží. Ráno sme vyrazili do Krásna nad Kysucou, kde sa
konala súťaž územného kola v požiarnom útoku a štafetový beh.
Po úspešnom absolvovaní sme sa presunuli do neďalekej obce
Mosty u Jablunkova, kde sa konala súťaž TFA Beskydský železný
hasič Mosty 2017. Tu bojovali aj naši najmenší hasiči a hasičky,
ktorí v náročných fyzických disciplínach podali perfektné výkony.
Bolo vidieť, že naše ratolesti majú o takýto druh športu veľky
záujem. Táto súťaž bola rozdelená do viacerých kategórií. Starší
hasiči bežali a zdolávali prekážky v kategórii A-muži, ktorá mala
veľmi silné zastúpenie. Takejto súťaže sme sa zúčastnili prvýkrát, a
preto bolo pre nás najdôležitejšie prekážkovú dráhu dokončiť celú.
9.6.2017 o 17:00 sme s technikou Iveco Daily v počte 5 členov
vyrazili do Čadečky smer Svrčinovec - Závršie k lesnému požiaru v
ťažšie prístupnom teréne. Horelo lesné rúbanisko o rozlohe 200 x
50 metrov. Na miesto požiaru sme sa museli dostať peši a hasili
sme pomocou genfo vakov naplnených vodou. S cisternami sa
dostali priamo k miestu požiaru iba V3S-ky zo Záchrannej brigády
zo Žiliny a špeciálne štvorkolky z HS Čadca.
10.6.2017 sme zorganizovali detskú súťaž v spolupráci s ÚZO
DPO SR v Čadci a obcou Svrčinovec, Územne kolo hry ,,Plameň".
Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 18 - detských družstiev. Chceli by
sme poďakovať pani starostke R. Majchrákovej, Dobrovoľným
hasičským zborom v Oščadnici a v Čiernom, pánovi P. Strýčkovi z
Kasína, za pomoc pri organizovaní súťaže. Ďakujeme všetkým
zúčastneným.

Činnosť DHZo za rok 2017
23.6.2017 sa naša jednotka zúčastnila akcie v našej obci pod
názvom Prieskumnícky chodník, kde bola prezentovaná naša
technika. Ďakujeme za pozvanie.
8.7. 2017 sa konal v našej obci Svrčinovský Kermaš kde sme boli
pani starostkou pozvaný ako asistenčná protipožiarna hliadka.
Deti si mohli pozrieť naše autá a dohliadali sme na pokojný priebeh
kermašu.
27-28.7.2017 sme sa zúčastnili v počte 8 členov medzinárodného
cvičenia pod názvom „STRAŻACY BEZ GRANIC - HASIČI BEZ
HRANIC”, ktoré sa konalo v obci Istebná. Cvičenie pozostávalo z
dvoch častí teoretickej a praktickej. Jednalo sa o požiar lesu. Na
mieste sa zúčastnilo až 37 jednotiek hasičov z Poľska, Česka a
Slovenska.
Dňa 5.8.2017 naša jednotka v počte 3 členov sa zúčastnila
futbalového zápasu starých pánov, ktorý sa konal v našej obci.
Vykonavali sme protipožiarnu asistenčnu hliadku. Našu pomoc
potrebovali 1 krát, keď si jeden z hráčov zranil achylovú šľachu.
Naša jednotka podala zranenému prvú pomoc, zafixovala mu
pomocou dlahy ľavu dolnú končatinu a privolala jednotku RZP,
ktorej následne asistovala pri naloženi pacienta do vozidla RZP.
Prajeme skoré uzdravenie.
12.8.2017 po výdatnej búrke nás ráno požiadali organizátori
Panthers cupu o pomoc. Naša jednotka vyrazila v počte 4 členov
s technikou CAS 15 Iveco Daily, kde následne odstraňovala vodu
z umelého ihriska, kde sa mal konať futbalový turnaj. Po
odstránení vody z ihriska sa mohol turnaj začať.
1.9.2017 sme pomáhali pri organizácií Rozlúčka s letom
v pohostinstve Casíno kde sme vyberali vstupné, za vybrané
peniaze sme si kúpili Záchranársky batoh. Ďakujeme všetkým
ktorý nám prispeli.

Detská súťaž

15.9.2017 sme na Svrčinovci Závrší pri kaplnke predviedli niečo
málo z našej práce. Išlo o požiarny útok a následné hasenie
dreveného domčeka. Pri zásahu bola použitá technika CAS K 25
LIAZ 101 a členovia zasahovali s autonomnými dýchacími
prístrojmi. Neskôr sme deťom ale aj dospelákom ukázali techniku.
Na tejto akcii sa zúčastnilo 6 zasahujúcich členov a aj naši malý
hasiči.
14.10.2017 sme sa v počte 6 členov zúčastnili na cvičení v Istebnej
v Poľsku. Na cvičení sme si preverili schopnosť zasahovať pri
dopravnej nehode, pátraní po osobe v lese, zásahu v zadymenom
prostredí s pomocou dýchacích prístrojov, vyslobodení osoby zo
závalu, vytiahnutí zakliesnenej osoby zo studne a pri nehode s
viacerými zranenými a oživovaním.
22.10.2017 o 10:30 sme v počte 5 členov vyrazili s technikou CAS
15 Iveco Daily + protipovodňový vozík na protipovodňové cvičenie
v Čadci za plavárňou. Pri cvičení išlo o koordináciu DHZO a
stavanie protipovodňových barier. Na cvičení sa zúčastnili hasiči z
okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. Celkovo bolo na cvičení 182
hasičov z 33 DHZO a profesionálni hasiči z HS Čadca a HS
Kysucké Nové Mesto. Pri cvičení sa postavilo 99 barier v celkovej
dĺžke 330 metrov a na plnenie bariér sa použilo cca 495 000 litrov
vody.
Rok 2017 je významný aj pre troch našich dlhoročných členov
DHZo pretože oslavujú životné jubileum 70 rokov Milan
Horváth, Jozef Ivánek a Pavol Kreána. Za vynaložené úsilie a
dlhoročnú prácu v hasičskej rodine jubilantom srdečne
blahoželajú, ďakujú a do ďalších rokov života prajú pevné
zdravie, spokojnosť a veľa životného elánu členovia DHZo
Svrčinovec.

Spoločné foto pri kaplnke v Závrší

Marcela Tomaščinová
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Klub drobnochovateľov
V dňoch 25.-26.11.2017 sa konala európska výstava drobnochovatelov
v Nitre, na ktorej sa členovia SZCH Svrčinovec zúčastnili. Na výstave
vystavoval aj náš predseda p. Straňava.
Oznamujem Vám, že v piatok 29.12.2017 o 15.00 hod sa uskutočni
vianočné posedenie SZCH Svrčinovec, kde sa môžu prihlásiť nový
členovia.
Zároveň oznamujeme občanom, že berieme záväzné objednávky na
nosnice pred znáškou na telefónnom čísle 0918 910 474 /predaj - apríl
2018/.

Klub dôchodcov
Život je zmena – zmena je život
Klub dôchodcov vo Svrčinovci na svojom koncoročnom zasadnutí 5.12.2017 odsúhlasil zmenu vo vedení klubu.
Od nového roku 2018 bude mať na starosti všetko, čo sa týka klubu Mgr. Zlatica Padyšáková so svojím tímom, ktorý jej bude nápomocný pri
plnení úloh a cieľov, ktoré si klub stanoví.
Želám im, aby ďalej rozvíjali a zveľaďovali to dobré, čím klub doteraz žil a aby sa im dobre spolupracovalo. Osobne chcem poďakovať
priaznivcom a spolupracovníkom, ktorí mi „držali palce“ na tomto poste a do budúcna všetkým želám zdravie, pohodu a veľa šťastných dní.
I.Fričová

Úcta k starším
Život je zmena – zmena je život
Členovia Jednoty dôchodcov, ZŤP a ZPCCH vo Svrčinovci si dňa 7. novembra 2017 pripomenuli mesiac úcty k starším a usporiadali v
spolupráci s Obecným úradom Svrčinovec členskú schôdzu. S programom vystúpili aj žiaci ZŠ Svrčinovec pod vedením p. riaditeľky
Pištekovej, aby nám spríjemnili toto podujatie.
Pre bezpečnosť našich členov im boli odovzdané reflexné pásky a boli poučení o ich správnom nosení, nakoľko situácia na našich cestách
je kritická a nebezpečná. Po občerstvení a družnom rozhovore bola členská schôdza ukončená.
Výbor JD, ZŤP a ZPCCH
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Svrčinovský hájnik

Októbrová víchrica nechala za sebou
700 kubíkov vyvráteného dreva
V noci z nedele 29. na pondelok 30. októbra sa Slovenskom
prehnala víchrica, ktorá na mnohých miestach spôsobila veľké
škody. Neobišla ani naše lesy, kde našťastie nespôsobila plošné
polomy, ale povyvracala stromy na viacerých miestach. Skupiny
vyvrátených, zlomených a nahnutých stromov sú už zväčša
spracované, roztrúsené jednotlivo ležiace vývraty sa využijú ako
klasické lapáky a spracujú sa až po naletení podkôrnym hmyzom
v jarnom období.

Začíname bilancovať rok 2017: mal
by nadviazať na tie predchádzajúce
Rok 2017 bol poznamenaný silnou podkôrnikovou kalamitou,
ktorej padlo jej za obeť približne 6 500 m3 dreva. Keď k tomu
pripočítame ďalších 700 m3 z vetrovej kalamity v jeseni,
dostávame sa cez 7 000 kubíkov, čo je o niečo viac ako vlani.
Napriek tomu že sa odbytovala len kalamitná hmota, ktorej ceny
koncom roka dosť výrazne, našťastie len prechodne poklesli,
očakávame objem výnosov podobný vlaňajšiemu roku. K ďalším
prácam: v roku 2017 sa na Svrčinovci vysadilo celkom 23 000
sadeníc, proti lúpaniu zverou sa ochránilo 10 hektárov žrďovín,
a spevnilo sa celkom takmer 5 kilometrov lesných ciest. Presné
čísla všetkých výkonov budú známe po uzávierke roka, a budú
predložené zhromaždeniu.

Zhromaždenie tento krát skôr – už
10. februára
Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu sály kultúrneho domu sa
pravidelné výročné zhromaždenie spoločenstva neuskutoční
v tradičnom termíne na prelome marca a apríla, ale skôr, už
začiatkom februára. Pôjde o zhromaždenie na ktorom sa budú
voliť orgány LPS – výbor a dozorná rada, preto treba prísť, alebo
splnomocniť osobu ktorej dôverujete, aby Vaše hlasy neprepadli.
Neorganizujeme žiadnu kampaň, kandidáti sa predstavia priamo
na zhromaždení. Pozvánku so splnomocnením uverejňujeme
v tomto spravodaji a na našej stránke (www.lpssvrcinovec.sk),
kde si ju môžete stiahnuť.
-kb-

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 236 440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182 170
www.lpssvrcinovec.sk
Pripravili:
Ing. Ladislav Kulla, JUDr. Katarína Belešová.
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Matrika Svrčinovca

Narodili sa v roku 2017
Seprtember:
Sebastian Kunovič
Gréta Ďatková
Sára Gonščáková

07.09.2017 U Meščky
12.09.2017 U Mišov
25.09.2017 Zatky

Október:
Laura Šuriková

23.10.2017 U Okapola

November:
Kristína Smolková

10.11.2017 U Cyprichov

Opustili nás v roku 2017
September:
Ivan Jakubec61r.

U Cyprichov

Október:
Pavol Beliančin78r.
Ing. Ladislav Staškovan62r.
Ján Špaček56r.
Petra Boháčiková38r.

Zatky
U Skorky
U Skorky
U Hlaváča

November:
Jozef Prívara81r.
Pavol Kubica64r.

U Matiaška
U Cyprichov

/len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci/

Povedali si svoje „ÁNO“
September:
Matej Padych, Svrčinovec
a Michaela Sventeková, Čadca

Lukáš Michalina, Svrčinovec
a Erika Králová, Čadca

František Kulla, Čierne
a Kristína Ďurašová, Svrčinovec

Matej Mackovčák, Čadca
a Ivana Jurištová, Svrčinovec

Jozef Krištof, Svrčinovec
a Mgr. Jana Stenchláková, Čadca

Dávid Molnár, Prievidza
a Michaela Strýčková, Svrčinovec

František Bogáň, Turzovka
a Monika Dobdová, Svrčinovec

Michal Tabačár, Skalité
a Jana Gorylová, Svrčinovec

Marek Kubica, Čierne
a Miroslava Cyprichová, Svrčinovec

Patrik Kopera, Svrčinovec
a Adriána Randová, Čadca-Čadečka

Marián Kubaška, Ćadca
a Monika Capková, Svrčinovec
Jozef Jendrisek, Korňa
a Miroslava Serafinová, Svrčinovec
Tomáš Padych, Svrčinovec
a Mgr. Veronika Krenželová, Čierne
Október:
Patrik Jurga, Čierne
a Kristína Kubištová, Svrčinovec

November:
Marián Kužma, Svrčinovec
a Mária Štetiarová, Čierne
Peter Dej, Svrčinovec
a Simona Jašurková, Čierne
Marek Ertl, Prievidza
a Barbora Mešťanová , Svrčinovec
Vypracovala: Mgr. Fonšová
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