SVRČINOVSKÝ
VIII. ročník
číslo 3
24. októbra 2017
nepredajné

spravodaj
V dnešnom čísle nájdete:

-

príhovor starostky obce
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
čo je u nás nové + oznamy
príspevky z materskej a základnej školy

- oznamy Svrčinovského hájnika
- matrika
- príloha k voľbám

Foto: Marián Popluhár

Slovo má starostka
Vážení spoluobčania, Svrčinovčania,
ani sme sa nenazdali a leto ubehlo ako myšlienka. Z okna pozeráme ako sa prenádherne príroda
vyfarbuje, a zároveň si pomaly zvykáme na ostré lúče slnka, ktoré nám dávajú najavo, že zima sa už
blíži. Ako býva zvykom opäť sa Vám prihováram pár vetami, aby som zhrnula obdobie od vydania
posledného spravodaja.
Leto bolo pracovné, plné stretnutí a nielen pracovných. Tešili sme sa zo spustenia úseku diaľnice.
Naďalej sa však a oprávnene hneváme na pravidelné kolóny. Výstavba obchvatu už naplno zasiahla
do života obyvateľov v dotknutých častiach obce. Ešte stále si zvykáme na nové Združenie, ktoré úsek
stavia a riešime problémy s nim spojené. Problémy s pitnou vodou zo súkromných zdrojov sa nám
verím už podarilo vyriešiť a zosúladiť. Na konci septembra sa konalo stretnutie na pôde obce z dôvodu
vytápania pozemkov a miestnych komunikácií zrážkovými vodami, ktoré zabahňujú a znepríjemňujú
život našim obyvateľom. Momentálny stav je taký, že NDS a.s. spolu s projektantom hľadajú
najschodnejšie riešenie. Je neúnosné, aby som pomaly pri každom daždi dávala opáskovať tunel u
Matiaška, kde kvôli nielen zrážkovej vode je absolútne neprechodný. Podobné problémy pri výstavbe
diaľnice D3 úseku Svrčinovec - Skalité mali a majú aj v časti u Vajdíka a za železnicou u Jurištov. Tento problém stále nie je
komplexne vyriešený. Povodie Váhu a NDS a.s. sa zatiaľ nedohodli kto a akým dielom bude reguláciu bezmenného potoka
financovať. Problémom je aj nevysporiadanie pozemkov, čo značne predlžuje postup prác. Podľa vyjadrenia hlavného inžiniera
stavby je dôležité, aby sa tento potok vysporiadal vlastnícky a zapísal na list vlastníctva. Faktom je, že Povodie Váhu sa v tejto
veci momentálne správa ako ,,mŕtvy brouk,, Na základe týchto nových skutočností som napísala list - sťažnosť na nečinnosť na
Povodie Váhu do Piešťan. Otázne je, či dotknutí vlastníci pozemkov budú súhlasiť s vysporiadaním a teda odpredajom časti
pozemkov do vlastníctva Povodia Váhu. Žiaľ bez kompromisu a dohody sa nepohneme ďalej. Počas leta som navštívila viacero
podujatí, kde som sa dozvedela veľa nových informácií, ktoré môžem využiť a aplikovať na našu obec. Prínosom sú stretnutia so
zaujímavými a odborne zdatnými ľuďmi. Zaujímavé bolo aj stretnutie s pešími pútnikmi, ktorí každoročne putujú cez našu obec z
Trnavy do Czenstochowej a na pár hodín u nás oddychujú a naberajú sily. Týmto chcem poďakovať kuchárke Hanke Cyprichovej,
Justínke Krellovej, Janke Dejovej, ktoré mi pomohli s prípravou pokrmov.
Veľmi ma teší, že sa nám podarilo zrekonštruovať zopár úsekov miestnych komunikácií. Sú to lokality, kde je väčší počet domov a
dlhodobé problémy s odvodnením a výtlkmi. V pláne sú aj ďalšie úseky a verím, že v budúcom roku uspokojíme obyvateľov v
ďalších častiach obce. Nateraz sa museli uspokojiť len zalátaním výtlkov vreckovým asfaltom. Počas leta sa Obec zapojila do
viacerých projektov a tiež pripravila viacero Žiadosti na dotácie. V niektorých sme uspeli, v iných ešte neboli zverejnené výsledky.
Jedným z nich bola aj žiadosť o poskytnutie dotácie na kamerový systém. Naša materská škola je vďaka dotácii už momitorovaná
kamerovým systémom a tiež má nový asfaltový vstup. Počas leta sa vymaľovali priestory Kultúrneho domu, dovybavila sa
kuchyňa, sú objednané vchodové dvere do kuchyne a do časti pri muštárni.
Chcem znova pripomenúť, že ma veľmi hnevá vandalizmus,
ľahostajnosť a nezáujem o životné prostredie. Je mi smutno, keď
vidím na kamerovom zázname ako podgurážená mládež rozbíja
prázdne fľaše na ceste, ako ničia oznamové skrinky, ako čarbú na
protihlukovú stenu. Ešte stále im dávam možnosť nápravy. Poniektorí
si svoju frajerinu musia opraviť, iní sa tomu zatiaľ vyhýbajú a myslia si,
že na nich zabudneme. Určite nezabudneme a nabudúce ich už
zverejníme na tabuli hanby. Čo sa týka protihlukovej steny, opätovne
otváram rokovanie o jej odstránení. Podľa môjho názoru neplní účel a
tiež vyzerá neesteticky. Verím, že so ŽSR nájdeme zhodu a príjme sa
správne rozhodnutie. Pre tých, ktorým sa možno zdá, že tých
viditeľných vecí je urobených málo chcem vysvetliť, že pokiaľ sme
nemali ukončené súdne spory ohľadom notárskych zápisnic nebola
možnosť rozvoja. Obec financie šetrila a má ich na rezervnom fonde,
lebo verím, že každý chápe, že nútena správa by bola pre našu obec
cestou späť. Vždy je lepšie prísť o nasporené, ako ísť do mínusu a
zadĺžiť sa.

Na záver chcem poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomáhajú, či už radou, konkrétnou pomocou, alebo nám len jednoducho
fandia. Pozitívny náhľad či dobrá myšlienka je na nezaplatenie. Chcem veriť, že rozdeľovanie, oddeľovanie časom pominie a že
už prestaneme byť ješitní a nebudeme si prisvojovať a zdôrazňovať kto a čo urobil. Verím, že tých, ktorým bije srdce pre náš krajší
Svrčinovec je väčšina. Všetkým nám želám peknú jeseň a zmysluplne strávené dlhé jesenné večery.
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Z obecného zastupiteľstva
Dňa 28. júna 2017 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
z ktorého vyberáme:
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 podanej správy
- konštatovali, že A/ Návrh ÚPO bol po dobu 30 dní zverejnený
spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými
orgánmi štátnej správy, samosprávy, PO a FO v súlade s § 22
stavebného zákona, B/ akceptované pripomienky dotknutých
orgánov štátnej správy, samosprávy, PO a FO sú zapracované vo
výslednom Návrhu ÚPO, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci
spracovania následnej PD a pred realizáciou zámerov, C/ PO a
FO, ktorých požiadavky nemohli byť zohľadnené, boli dôvody
neakceptovania ich pripomienok oznámené písomne, v súlade s
§ 22 ods. 7 stavebného zákona, D/ Okresný úrad Žilina – odbor
výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania preskúmal
Návrh ÚPO a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 25
stavebného zákona pod č. OÚ-ZA-OVBP1-2017/018553/TOM zo
dňa 31.05.2017
- súhlasili A/ s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov
štátnej správy, samosprávy a PO k Návrhu ÚPO, B/ s
vyhodnotením pripomienok FO k Návrhu ÚPO
- schválili A/ Územný plán Obce Svrčinovec v súlade s § 26 ods. 3
stavebného zákona, B/ VZN Obce Svrčinovec o záväznej časti
ÚPO v súlade s § 27, ods. 3 stavebného zákona
- poverili starostku obce vykonaním opráv v textovej časti ÚPO
- schválili odkúpenie podielov pozemkov parcele:
E-KN č. 3792, 3794 vedené na LV č. 2717, E-KN č. 3804 vedená
na LV č. 4745, E-KN č. 3796 vedená na LV č. 2733, E-KN č. 3793
vedená na LV č. 2715, E-KN č. 3791 vedená na LV č. 2732, E-KN
č. 3799 vedená na LV č. 3592, E-KN č. 3798 vedená na LV č.
2734, E-KN č. 3797, 3800 vedené na LV č. 2725, E-KN č. 3795
vedená na LV č. 2716 v k.ú. Svrčinovec od podielových
spoluvlastníkov, za účelom zriadenia cintorína, a to 1,2 násobok z
ceny určenej znaleckým posudkom č. 95/2015, čo činí € 6,28/m²
- vzali na vedomie informatívnu správu o investičných akciách obce
za I. polrok 2017
- vzali na vedomie správu o činnosti riaditeľky MŠ Svrčinovec za
rok 2016 a za I.polrok 2017
- zvolili prísediacich na Okresnom súde v Čadci pre volebné
obdobie 2018 – 2021, a to:
Mgr. Andres Gschillová, Svrčinovec 507
Rudolf Kotyra, Svrčinovec 998
Pavol Kucharčík, Svrčinovec 881
Ing. Ján Zákopčan, Svrčinovec 621
- schválili pridelenie voľných nájomných bytov žiadateľom:
Peter Kubica a Petra Boháčiková – od 01.07.2017 do 30.06.2020
/BD „D“/
Dagmar Kullová – od 01.07.2017 do 30.06.2020 /BD „C“/
Marta Krišicová – od 01.07.2017 do 30.06.2020 /BD „A“/
Anna Tökölyová – od 01.08.2017 do 31.07.2020 /PZ/
Daniel Heglas – od 01.08.2017 do 31.07.2020 /PZ/
Anna Pagáčová – od 01.09.2017 do 31.08.2020 /BD „C“/
- schválili zámer prenajať časti nehnuteľnosti C-KN č. 1677/1, 1685
a 215 vedené na LV č. 1020 ako parkovacie miesta nájomníkom
BD, z dôvodu osobitného zreteľa
- schválili Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o bezodplatnom

-

-

-

-

-

-

-

odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do
vlastníctva, správy a prevádzky v rámci stavby „D3 Čadca,
Bukov – Svrčinovec“. Názov stavebného objektu:
123-00 – Miestna komunikácia v km 41,380 D3 Podhájky
124-00 – Účelová komunikácia v km 41,963-42, 133 D3 Pod
Grapami
142-00 – Účelová komunikácia v km 42,695 D3
621-06 – Preložka verejného osvetlenia u Blažkov
621-08 – Preložka verejného osvetlenia v km 41,965 D3
813-00 – Úprava krytu vozoviek na existujúcich miestnych
komunikáciách /MK 6 a MK 7 v k.ú. Svrčinovec/
schválili vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu kvalita životného prostredia, podpora
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov – kompostéry podľa výzvy: OPKZP-PO1-SC111-201723
schválili odkúpenie pozemku parcela C-KN č. 889/1 – zastavaná
plocha o výmere 5 m², zameraná GP č. 12/2017, overený
26.05.2017 pod č. 511/2017 v k.ú. Svrčinovec od firmy
VINVEST, s.r.o., Milana Urbana č. 2546/5, 010 01 Žilina, IČO:
45944083, a to za cenu € 1,-poverili starostku obce zaslaním vyjadrenia Slovenskému
pozemkovému fondu Bratislava, že Obec Svrčinovec má
záujem o odkúpenie parcely CKN č. 1416 – orná pôda o výmere
1 557 m², vedená na LV č. 2411 vo vlastníctve SR SPF v podiele
1/1 v k.ú. Svrčinovec s využitím vo verejnom záujme
vzali na vedomie informatívnu správu o príprave letnej akcie
„Svrčinovský kermaš 2017“
nesúhlasili s poskytnutím finančných prostriedkov MŠ
Svrčinovec na asistenta učiteľa na školský rok 2017/2018
-schválili prenájom nebytových priestorov v budove č. 345 v k.ú.
Svrčinovec /bývalá COOP Jednota/ o výmere 114,57 m² p.
Matúšovi Sloviakovi, bytom Svrčinovec 386 za účelom
prevádzkovania podnikateľskej činnosti, a to od 01.07.2017
schválili bezplatný prenájom športového areálu /trávnaté
ihrisko, umelá tráva, hokejbalové ihrisko, šatne a altánky/, kde
sa dňa 12.08.2017 bude konať športovo-benefičná akcia
„Pantherscup“, z ktorej výťažok bude venovaný na charitatívne
účely
schválili zámer prenajať nehnuteľnosť vedenú na LV č. 1020, a
to časť parcele C-KN č. 888 – zastavaná plocha o výmere 171
m² z dôvodu osobitného zreteľa /prenájom spevnenej plochy na
terasu pri kasíne/
vzali na vedomie žiadosť p. Jany Vavrekovej, Čierne 33 o
prenájom nebytových priestorov v budove AB 200 za účelom
premiestnenia novinového stánku
schválili v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 prenájom
telocvične žiadateľovi p. Martinovi Neupauerovi, bytom Žilina –
Platanová 22 na športové účely /jumping/
poverili starostku obce na preverenie a prípravu podkladov k
možnosti zlúčenia ZŠ a MŠ
poverili HKO kontrolou hospodárnosti a efektívneho nakladania
verejných prostriedkov v MŠ za rok 2016 a za I. polrok 2017
schválili poverenie starostke obce na podpísanie objednávok na
rekonštrukciu MK v zmysle záverov z komisie výstavby, ŽP a
dopravy

Dňa 24. júla 2017 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva,
z ktorého vyberáme:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- schválili prenájom nehnuteľnosti vedenej na LV č. 1020, a to časť
parcele C-KN č. 888 – zastavaná plocha o výmere 171 m² z
dôvodu osobitného zreteľa /prenájom terasy pri kasíne/
- schválili výšku maximálneho celkového spolufinancovania

projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov,
t.j. € 5 484,95.
Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
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Z obecného zastupiteľstva
- vzali na vedomie A/ informáciu starostky obce o vystúpení zo
Spoločného Školského úradu Obec Raková k 31.07.2017, B/
informáciu starostky obce o pristúpení Obce Svrčinovec k
Spoločnému školskému úradu Krásno nad Kysucou od
01.09.2017
- schválili A/ vystúpenie Obce Svrčinovec zo Spoločného
školského úradu Obec Raková k 31.07.2017, B/ pristúpenie Obce
Svrčinovec k Spoločnému Školskému úradu Krásno nad Kysucou
od 01.09.2017
- uložili starostke obce A/ zaslať starostovi Obce Raková žiadosť o
vystúpenie Obce Svrčinovec zo Spoločného školského úradu
Obec Raková, B/ zaslať primátorovi Mesta Krásno nad Kysucou
žiadosť o pristúpenie Obce Svrčinovec k Spoločnému školskému
úradu Krásno nad Kysucou
- schválili prenájom časti nehnuteľnosti C-KN č. 1677/1, 1685 a 215
vedené na LV č. 1020 ako parkovacie miesta nájomníkom BD, z
dôvodu osobitného zreteľa
Parc. C-KN č. 1685- časti parcele 1 – 29
Dagmara Kullová, Svrčinovec 788 /č. 23/
Marta Krišicová, Svrčinovec 1121 /č. 3/
Anna Cyprichová, Svrčinovec 1122 /č. 22/
Mária Dejová, Ján Mokrý, Svrčinovec 1121 /č. 8/
Parc. C-KN č. 1677/1 – časti parcele 31 – 43
Peter Kubica Svrčinovec 749 Petra Boháčiková Svrčinovec 1144
/č. 38/
Parc. C-KN č. 215 – časti parcele 1 – 8
Zuzana Cyprichová, Svrčinovec 625 Tomáš Gonščák, Čadca –
Okružná č. 102 /č. 2/
Daniel Heglas, Svrčinovec 648 /č. 5/

- schválili zámer prenajať pozemky v k.ú. obce z dôvodu
osobitného zreteľa pod stavbu „D3 Svrčinovec – Skalité“ o
výmere 44,9763 m²
- schválili zámer prenajať pozemky v k.ú. obce z dôvodu
osobitného zreteľa pod stavbu „D3 Svrčinovec – Skalité“ o
výmere 1044,3163 m²
- vzali na vedomie informatívnu správu starostky o vzdaní sa
funkcie likvidátora Obecného podniku Kovogres „v likvidácií“ p.
Juraja Strýčka, bytom Kamenín 310 k 19.07.2017
- poverili starostku Obce Svrčinovec prípravou podkladov na
predloženie žiadosti o získanie dotácie v oblasti podpory
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov,
nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských
zbrojníc v zmysle „Výzvy číslo VII. Prezídium Hasičského a
záchranného zboru 2017“. Maximálna výška dotácie je € 30
000,--. Celkové spolufinancovanie zo strany žiadateľa je 5% z
celkovej výšky dotácie.
- poverili starostku Obce Svrčinovec prípravou podkladov na
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
sprostredkovateľský orgán pre projekt „Zníženie energetickej
náročnosti administratívnej budovy Obecného úradu
Svrčinovec v rámci Výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19
- schválili jednorázovú odmenu právnikovi obce JUDr. Jozefovi
Pikuliakovi, bytom Skalité 1374, a to vo výške € 3 600,-- s DPH
- uložili riaditeľom všetkých organizácií zriadených Obcou
Svrčinovec, aby na každé zasadnutie OZ predložili plán činnosti
na najbližšie obdobie a na následné OZ predložili správu o jeho
plnení, ako i uložených uznesení OZ

Dňa 30. augusta 2017 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
z ktorého vyberáme:
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
podanej správy
- vzali na vedomie správu nezávislého audítora z overenia riadnej
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
- schválili výsledky hospodárenia obce, OPS, ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ za I.
polrok 2017
- vzali na vedomie správu u platbe daní, miestnom poplatku za TKO,
nebytové a bytové priestory za I. polrok 2017
- schválili druhú úpravu rozpočtu obce v roku 2017
- schválili jednorázovú odmenu starostke vo výške € 2 000,-- a
jednorázovú odmenu HKO vo výške € 250,-- vzali na vedomie plán činnosti riaditeľa OPS na najbližšie obdobie s
doplnením betonáže chodníka U Berka, prípravou plochy na ihrisko U
Hlaváča a vyznačenie parkovacích miest pod cintorínom
- schválili Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2008 o výške mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, a to 2 – 3 ročné dieťa € 35,-- a
dieťa od 3 rokov € 15,-- s účinnosťou od 01.10.2017 /doteraz bol
mesačný príspevok jednotný pre všetky deti, a to € 15,--/
- schválili predloženú úpravu rozpočtu MŠ v roku 2017 a zároveň aj
kapitálové výdavky vo výške € 1639,90 na dokončenie kanalizácie v
MŠ
- schválili pedagogicko-organizačné a materiálno-technické
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ na školský rok
2017/2018
- vzali na vedomie plán činnosti riaditeľky MŠ a ZŠ na najbližšie
obdobie
- schválili predloženú úpravu rozpočtov ZŠ, ŠKD a ŠJ a zároveň aj
navýšenie príspevku pre ŠKD vo výške € 640,-- na mzdy a odvody
pedagogickým zamestnancom /navýšenie platov o 6% od
01.09.2017/
- schválili pedagogicko-organizačné a materiálno-technické
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ na školský rok
2017/2018 + iŠVP
- schválili VZN č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov v obci
schválili predĺženie nájomných zmlúv nájomníkov v BD „D“ na ďalšie 3
roky, a to p. Švancár, p. Švancárová, rodina Urbánková, Jusková,
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Mgr. Gavlasová a p. Kadlubec. Rrodine Čaneckej schválili
predĺženie len na 1 rok.
- schválili pridelenie voľných nájomných bytov žiadateľom p.
- Padychovi, Svrčinovec 908 a p. Majchrákovej, Svrčinovec 660, p.
Krišicovi, Svrčinovec a rodine Kováčikovej, Svrčinovec 829
zrušili pridelenie nájomného bytu p. Pagáčovej, Čierne 180
- schválili prenájom časti parciel, vedených na LV č. 1020
nájomníkom BD z dôvodu osobitného zreteľa na parkovanie, a to: p.
Padychovi, Svrčinovec 908 a p. Majchrákovej, Svrčinovec 660, p.
Krišicovi, Svrčinovec a rodine Kováčikovej, Svrčinovec 829
- schválili prenájom pozemkov v k.ú. obce z dôvodu osobitného
zreteľa pod stavbu „D3 Svrčinovec – Skalité“ o výmere 44,9763 m²
- schválili prenájom pozemkov v k.ú. obce z dôvodu osobitného
zreteľa pod stavbu „D3 Svrčinovec – Skalité“ o výmere 1044,3163
m²
- schválili prenájom telocvične žiadatľom p. Tomášovi Dejovi,
Svrčinovec 487 a Ing. Ladislavovi Kullovi, PhD., Svrčinovec 198 na
športové účely
- poverili ako zakladateľ „Obecného podniku KOVOGRES
Svrčinovec v likvidácií“, so
sídlom Svrčinovec, IČO: 30 228 263, starostku obce Mgr. Renátu
Majchrákovú k podaniu návrhu na vymenovanie likvidátora
„Obecného podniku KOVOGRES Svrčinovec v likvidácií“, so
sídlom Svrčinovec, IČO: 30 228 263, na príslušný registrový súd
- nesúhlasili s poskytnutím finančných prostriedkov na vzdelávanie
žiakov s trvalým pobytom v Obci Svrčinovec v elokovanom
stredisku ZUŠ Čadca, ktoré sa nachádza v našej obci na školský
rok 2017/2018
- poverili starostu zistiť podmienky prenájmu haly pre garážovanie
techniky OPS v areáli družstva Čierne – Svrčinovec
Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné.
Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné,
ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené
podľa osobitných zákonov.

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

Aktuálne z obce
Svrčinovský kermaš 2017
V sobotu 08.07.2017 sa konal v našej obci už tradičný
"Svrčinovský kermaš 2017".
"Milí Svrčinovčani, Vážení hošči...
Srdčne Vás vítum na našim Svrčinovskym kermašu. Jo jech
rada že mch še zaš po roku všec stretli. Vluni mch oslavovali
šedmdžesate vroče konsekrácie koščola v našij džedžine. V
tmto roku še naš kermaš neše v duchu oslav našigo subou
Svrčinka, ker oslavuje štyricatepiunte vroče vzniku.
Veľmi sa teším, že tradície, ktoré v iných obciach začínajú ožívať v
našej pretrvávajú celé roky. Je to vďaka zanieteným ľuďom, na
ktorých ešte budeme neskôr spomínať, ale aj tým, ktorí v tom čo
iní začali, pokračujú. Všetci milovali folklór, svoje rodisko a naše
krásne Slovensko. Som hrdá, že som Slovenka, Svrčinovanka a
môžem byť súčasťou takýchto krásnych stretnutí a osláv. Verím,
že všetci spoločne strávime krásne predsviatočné popoludnie a
tak oslávime náš „Kermaš". Zo srdca ďakujem tým, ktorí toto
podujatie pripravili, akýmkoľvek spôsobom prispeli a tiež Vám
všetkým aj našim hosťom, že ste prišli. Všetkým Vám prajem
krásny kultúrny zážitok a vitajče u nás a mom vas rada."
Týmito slovami sa prihovorila občanom a hosťom starostka Obce
Svrčinovec Mgr. Renáta Majchráková, a tým zahájila tradičný
"Svrčinovský kermaš 2017".
Do našej obce zavítali títo hostia: poslankyňa VÚC a starostka
Obce Skalité PaedDr. Andrea Šimurdová, poslanec VÚC a riaditeľ

ÚPSVaR
Mgr. Jozef
C e c h ,
starosta
Obce Mosty
u Jablunkova
J o s e f
Szotkowski,
starosta
O b c e
Ochodnica
Radoslav
Ďuroška,
starosta
Obce Vysoká
nad Kysucou
Mgr. Anton Varecha, ktorému zároveň ďakujeme za zapožičanie
pódia a riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Mgr.
Silvia Petreková.
V programe vystúpili: FSk Svrčinka, FSk Ozvena, FSk
Zborovanka, Bystrická kasňa, ľudová hudba Capkovci, Ľudo
Kuruc alias Karol Duchoň, heligónkár Matúško Hodás a nitrianska
rocková skupina Everlong. Do tanca nám do skorých ranných
hodín hrala skupina SPLYT-BAND pod vedením Emila Pagáča.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľkovek spôsobom zapojili do
prípravy tejto akcie, a tým prispeli k jej zdarnému priebehu!

Október – mesiac úcty k starším
V krásnu slnečnú októbrovú nedeľu 15.10.2017 obec
organizovala pre seniorov posedenie v kultúrnom dome pri
príležitosti mesiaca úcty k starším.
Na začiatku sa prítomným prihovorila starostka obce Mgr. Renáta
Majchráková, okrem iného aj jednou Šalamúnovou múdrosťou,
ktorá hovorí: „Ja som si zamiloval múdrosť a vyhľadával som ju od
svojej mladosti“. „Túto múdrosť sme čerpali a hľadali u Vás milí
rodičia a starí rodičia. Sme Vám vďační za Vašu múdrosť,
vzájomnú výmenu skúsenosti, učenie k láske, tolerancii a úcte k
blížnemu.“ Na záver všetkým seniorom popriala veľa zdravia,
požehnania a hlavne pohodu a porozumenie v kruhu najbližších.
Nedeľné popoludnie spestrili a v kultúrnom programe vystúpili
Folklórna skupina Svrčinka a Ľudový umelecký kolektív
Katrokovci. Na záver vystúpila ešte ľudová skupina Bystrická
kasňa z Novej Bystrice.
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Aktuálne z obce
Živičná úprava miestnych komunikácii v obci Svrčinovec
Obec Svrčinovec, v
úzkej súčinnosti s
Národnou diaľničnou
spoločnosťou, a.s.,
Dúbravská cesta 14,
841 04 Bratislava,
zrealizovala v
mesiaci júl živičnú
úpravu miestnych
komunikácii v
miestnych častiach
obce. Konkrétne
došlo k asfaltácii
miestnych cestných
telies v osade U Vajdíka, U Kulle – v smere od cesty I. Triedy I/11
ku miestnemu železničnému tunelu, uskutočneniu živičnej úpravy
a vybudovaniu chodníka pri miestnej komunikácii od areálu

mliekarne, až ku železničnému priecestiu v o sade U Janka, ďalej
došlo k vybudovaniu – asfaltácii parkoviska pod cintorínom a
následnej asfaltácii prístupovej cesty ku kostolu a v neposlednom
rade sa uskutočnila asfaltácia cesty k bytovkám U Hlaváča a
miestnej komunikácie U Mišov - pod cestou.
Predmetné stavebné práce realizovala spoločnosť Doprastav,
a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava za finančnej spoluúčasti
Obce Svrčinovec a finančno–materiálno–kompenzačnej účasti
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v súvislosti s výstavbou
Diaľnice D3, Svrčinovec – Skalité.
Celková finančná spoluúčasť Obce Svrčinovec na predmetnom
stavebnom diele bola vo výške € 16 468,31.
Aj touto cestou by Obec Svrčinovec chcela vyjadriť slová vďaky
na adresu Združenia D3, a.s., a to predovšetkým za ich finančnú
spoluúčasť a materiálne zabezpečenie realizácie predmetných
prác.

Bezpečnejší a krajší areál MŠ Svrčinovec
Obec Svrčinovec sa úspešne zapojila do výzvy Žilinského
samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017
č. 3/2017, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom Žilinského
samosprávneho kraja Uznesením 7/23 zo dňa 6.marca 2017. V
súlade so Všeobecne záväzným nariadením Žilinského
samosprávneho kraja č. 46/2016 o poskytovaní dotácií z
vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja išlo o výzvu č.
3/2017 na financovanie podporovaných činností prispievajúcich k
napĺňaniu špecifického cieľa 4.1 Programu hospodárskeho a
sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky
2014-2020 realizovaných v rámci programu „REGIONÁLNY
ROZVOJ“ a podprogramu „Verejný priestor a verejná
infraštruktúra“.
Vzhľadom na intencie vyššie uvedených skutočností sa obec
Svrčinovec, zo zoznamu podporovaných činností, rozhodla
investovať do zvyšovania bezpečnosti verejného priestoru a
verejných budov a na prevenciu vandalizmu.
Konkrétne sa rozhodla investovať do zvýšenia bezpečnosti areálu
MŠ Svrčinovec a zabezpečenia samotnej budovy MŠ Svrčinovec
a to obstaraním a inštalovaním kamerového systému, ktorý bude
monitorovať celý areál MŠ Svrčinovec a zvýši sa tak tým
prevencia vandalizmu.
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Mgr. Michal Balačin

Aktuálne z obce
Uvítanie detí do života
Kultúrna akcia „ Uvítanie detí do života “ má v našej obci už bohatú
tradíciu, a ani tento rok sme nezabudli na novonarodené detičky.
Dňa 05.10.2017 sme sa zišli v priestoroch zasadačky obecného
úradu, kde sme privítali našich nových občanov, ktorí sa narodili v
rokoch 2016 – 2017 rodičom žijúcich v našej obci.
Prítomným rodičom a ich malým ratolestiam sa po úvodnom slove
slávnostne prihovorila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková.

Po kultúrnom programe – básni a piesni sa rodičom odovzdali
pamätné listy, kvety a darčeky a bol vykonaný slávnostný zápis do
pamätnej knihy.
Prajeme im, aby ich na ceste životom sprevádzalo čo najmenej
ťažkých chvíľ, nech rastú v zdraví a spokojnosti, obklopení láskou
rodičov, pod láskavou ochranou starých rodičov a tých, ktorí ich
majú radi.

Mgr. Marcela Fonšová
/foto: Janka Jurgová/

Deň rodiny na Závrší

Jún už každoročne patrí na Závrší oslave rodiny. Inak tomu nebolo
ani tento rok 25. júna, kedy sa uskutočnil náš program Dňa rodiny,
ktorý bol spestrený krásnou udalosťou, akou bolo uvítanie
básnickej zbierky do života. Bola to básnická zbierka od našej
rodáčky Anny Škulavíkovej rodenej Gajdošovej s názvom
RODINA. Počas nášho programu sa predstavili už najmenšie

Pešia púť

detičky, Terezka (2,5 roka), Tamarka( 4,5 roka), Matejko (4,5
roka), Filipko ( 5 rokov) . Tieto najmenšie detičky sa predstavili
spolu v scénkach so svojimi mamičkami. Ďalej vystupovali deti zo
základných škôl a samozrejme aj naši mladí, ktorí nám tiež
spestrili program svojim prednesom. Radosť nám robí to, že už aj
minulý rok sme zapojili iné maminky a tento rok pribudli ďalšie,
dokonca aj otecko a dedko. Program sa niesol vo sviatočnej
atmosfére, ktorá bola nabitá emóciami, presne tak ako život,
striedal sa v ňom smiech s plačom, hovorené slovo s pesničkami.
Našimi hosťami boli pán farár Mgr. Radovan Čulák, Eva
Poláčková, Beáta Bednárová a Ľubomír Bednár, ktorí nám
zaspievali krásne piesne. Po skončení programu Dňa rodiny
nasledovalo už vyššie spomínané uvítanie knihy Rodina do
života. Vo voľnom programe, ktorý nasledoval po oficiálnej časti,
bolo prichystané občerstvenie pre všetkých hostí, ktoré pripravili
šikovné mamičky a babičky zo Závršia. Spievalo a rozprávalo sa
až do večera. Našim deťom spestrili popoludnie Dobrovoľní hasiči
zo Svrčinovca, ktorí deťom ukázali svoje autá,aj ich v nich povozili
a dovolili im vyskúšať si prácu hasičov. Veríme, že o rok, ak Boh
dá, tak sa vidíme na tomto našom podujatí opäť a že sa zapojí
zasa viac a viac účinkujúcich, bude prichádzať k nám do kaplnky
Sedembolestnej Panny Márie každým rokom viac hostí a
spoločne vytvoríme jednú veľkú rodinu, ktorá oslavuje a vyznáva
rovnaké hodnoty.
Autor článku: PhDr. Mária Čanecká.
Foto: Ing. Jozef Čanecký

Dňa 18.augusta 2017 opäť zavítali do našej obce peší pútnici, ktorí už po
dvanástykrát putovali z Trnavy do Czenstochowej. Patrí im môj obdiv.
Spoločne sme sa zúčastnili na svätej omši, ktorú slúžil páter Miroslav a
neskôr pri spoločnom obede. Týmto ďakujem žienkam, ktoré mi pomohli s
prípravou pokrmu a úpravy stolovania či výzdoby. Menovite kuchárke Anne
Cyprichovej, Justíne Krellovej, Janke Dejovej.
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Aktuálne z obce
Završanský kermaš

V piatok 15.09.2017, na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, sa
konal tradičný Závršanský kermaš. Slávnosť začala slávením
svätej omše pri Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší,
ktorej sa zúčastnilo množstvo veriacich nielen zo Svrčinovca,
Závršia, ale aj z okolitých obcí. Po slávnostnej svätej omši bolo
pre všetkých prichystané agapé - pohostenie, ktoré prichystali
šikovné ruky žien zo Závršia. Každý mal možnosť pochutnať si na
chutnom guláši, ktorý navaril Pavol Jendrišák a pre deti bola

najväčším lákadlom cukrová vata. Nasledovali súťaže pre deti
a mládež, dokonca aj pre dospelých a súťažiaci boli odmenení
hodnotnými cenami a sladkosťami. Dobrovoľní hasiči zo
Svrčinovca predviedli zúčastneným požiarny útok so všetkým, čo
ku tomu patrí, teda aj s replikou horiacej budovy. Kermaš
pokračoval kultúrnym programom, v ktorom vystúpila skupina
mladých mamičiek zo Závršia, ktorá zatancovala so svojimi
ratolesťami v nosičoch tanec na známu pesničku od Kollárovcov „
Mariša“, nasledovala folklórna skupina SVRČINKA
zo
Svrčinovca spolu s hosťom Petrom Staňom, starostom obce
Hrčava z Českej republiky, heligonkári Jozef Pastorek a Miroslav
Jurčaga, neformálna hudobná skupina zložená z heligonkárov
Romana Šveca a Pavla Kondeka, huslistu Petra Csambala
a violončelistu Radovana Čuláka, svrčinovského farára. Zábava
pokračovala do neskorých večerných hodín a do zábavy sa
zapojili aj
ďalší zúčastnení hudobníci, ktorí sa odhodlali
preukázať svoj hudobný talent, ako Tibor Jurišta, Peter Poláček,
Vlado Straka.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o krásny a nevšedný
zážitok na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky
Kaplnky na Závrší.
JUDr. Štefan Strýček

101 – ročná jubilantka
19. augusta 2017 sa dožila 101 rokov p. Štefánia Gschillová, rod.
Dejová. S kytičkou kvetov a prianím všetkého dobrého a veľa
zdravíčka jej prišla zagratulovať starostka obce Mgr. Renáta
Majchráková.

František Dejčík * 21.09.1938 - † 26.08.2017
Novinár, publicista a výtvarný fotograf
František DEJČÍK sa narodil v Čadci.
Detstvo prežil vo Svrčinovci. Už ako
malý chlapec sníval o profesii novinára,
príp. geografa a cestovateľa.
Samovzdelávanie mu pomohlo
orientovať sa najmä v príslušnej
literatúre faktu. Telesná zdatnosť mu
umožňovala veľa športovať, hrával
hádzanársku druhú ligu aj prvoligový
basketbal. Kým sa presťahoval na
Liptov, hrával a sólovo spieval v
tanečnom orchestri Torkus. V roku
1964 sa presťahoval do Ružomberka a
začal postupne celoživotnú púť
publicistu, neskôr aj profesionálneho novinára a fotografa.
Absolvoval štúdium na Chemickej škole v Banskej Štiavnici.
Vzdelanie si doplnil štúdiom na Škole výtvarnej fotografie v Brne.
Hlavným motívom fotografa Františka Dejčíka bola krajina a
človek, ako dokonalý vyvážený celok vo všetkých podobách, v
kontraste s jemne prepracovaným detailom. Vo svojej tvorbe
vychádzal z pevných zákonitostí a trvalých hodnôt, ktoré
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poskytujú lesy, doliny, údolia. V roku 1978 začal spolupracovať s
pražským vydavateľstvom ORBIS. V tom čase bol už
profesionálnym fotografistom Československej tlačovej
kancelárie a od roku 1993 bol pracovníkom novovzniknutej
Tlačovej agentúry SR. Úspešne vystavoval na Slovensku i v
zahraničí. Počas svojej fotografickej činnosti získal viaceré
ocenenia. V roku 1978 sa stal riadny členom Austrálskeho zväzu
fotografov. Jeho fotografie môžeme nájsť aj vo viacerých
fotografických vlastivedných publikáciách a monografiách miest a
obcí ako napr. Čadca a okolie, Kysucké premeny, Dolný Liptov,
Svrčinovec, Žilinský kraj, Vlkolínec a iné. Súčasťou jeho
profesného života bolo aj vyučovanie výtvarnej fotografie na
Súkromnej základnej umeleckej škole Ružomberského
katolíckeho kruhu. Dlhoročné novinárske skúsenosti a odbornosť
uplatnil aj na dôchodku vo funkcii kronikára Žilinského
samosprávneho kraja, či ako fotoreportér krajského periodika
Región žurnál. Pri príležitosti 75. výročia narodenia mal v
Ružomberku, Čadci a Svrčinovci súbornú autorskú výstavu a v
súčasnosti bola rozbehnutá príprava veľkej profilovej výstavy k
jeho osemdesiatke. Žiaľ, tejto výstavy sa už nedožil. Zomrel
26.08.2017 v Ružomberku.
Česť jeho pamiatke!

Aktuálne z obce
Pantherscup 2017
Dňa 12.augusta 2017 sa v športovom areáli vo Svrčinovci konalo
športovo - benefičné podujatie, ktorého sa zúčastnilo niekoľko
desiatok športovcov a športových fanúšikov.
Žiaľ Stanko Čarnecký, ktorému mal byť venovaný výťažok z
Pantherscupu 2017 dňa 1.8. 2017 prehral svoj boj so zákernou
chorobou. Z tohto dôvodu sa organizátori rozhodli, že tento ročník
bol bez ľudovej zábavy, či inej hudobnej produkcie. Časť výťažku
z akcie bol venovaný na kúpu venca a zvyšok bol použitý na ďalší
ročník Pantherscupu. Veľmi sa teším, že Obec Svrčinovec
každoročne aj týmto spôsobom prispieva na dobročinné účely
tým, že bezplatne prenajíma areál chalanom, ktorí túto peknú
akciu každoročne pripravujú. Vďaka Norbert Chovanec, Ján
Ligač .... teším sa opäť o rok.

Pozývame Vás
Benefičný koncert
V sobotu 09.12. 2017 sa uskutoční v Kultúrnom dome vo Svrčinovci druhý ročník Benefičného koncertu,
z ktorého výťažok pôjde opäť pre onkologicky choré a sociálne znevýhodnené deti z našej obci.
Srdečne všetkých pozývame!

Katarínsky ples

Obec Svrčinovec Vás pozýva
na Katarínsky ples
18. november 2017 od 19.00 hod.
KD Svrčinovec
Hudba: Kapela Primator
Cena: 19 eur/osoba
Predpredaj: od 3. novembra 2017 na OÚ Svrčinovec
Bližšie info: p. Krkoška, Bc. Cyprichová, tel. 041/4371 086

Obecný úrad Svrčinovec chce týmto poprosiť občanov o zapožičanie starých dobových
fotografií, ktoré by sme chceli použiť pri tvorbe novej knihy o Svrčinovci.
Ak sa takéto fotografie u Vás doma nachádzajú, prosíme o ich zapožičanie a doručenie na
sekretariát obecného úradu najneskôr do 31.12. 2017.
Všetky zapožičané materiály budú späť vrátené vlastníkom. Ďakujeme!
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Obecný podnik
Aktivačná činnosť v našej obci
Obec Svrčinovec má aktuálne k dispozícii 9 uchádzačov o
zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou
dobrovoľníckej služby v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite
najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov, 5 uchádzačov o
zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť formou menších
obecných služieb pre obec v rozsahu 20 hodín týždenne a 17
uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť
formou menších obecných služieb pre obec v rozsahu 8 hodín
týždenne.

Finančné riadenie ohľadne činnosti predmetných pracovníkov je
zabezpečované zo strany štátu, to znamená, že obec Svrčinovec
zabezpečuje len ich pracovnú náplň a fyzickú koordináciu.
Nakoľko personálne a finančné kapacity obce sú limitované
výsledkom vlastného hospodárenia, súčinnosť predmetných
pracovníkov má pre obec nie malý prínos.

Mgr. Michal Balačin

Oznam VOK
Z dôvodu vyjadrenia firmy JOKO Čadca, ktorá vykonáva zvoz TKO budú v uvedených častiach obce na zimné obdobie opätovne
pristavené VOKy (veľkoobjemové kontajnery) na TKO (tuhý komunálny odpad), a to na miestach ako v minulosti. Konkrétne sa
bude jednať o časti Závršie pri kaplnke, časť Potok – 2 kusy, pri Stodole, pod Bohumínskou traťou smerom za mliekarňou, U
Bubna, U Blažkov – pod železničnou traťou, U Katraka pri moste, U Hlaváča pri rieke a v U Berka pri rieke.

Posledný vývoz popolníc v týchto častiach bude v termíne 23.10. 2017 /obec/
a 24.10. 2017 /Závršie a Potok/.
Po tomto termíne budú vysypávané v uvedených častiach iba VOKy. Opätovne budú popolnice vysypávané v termíne od 12.04.
/obec/ a 13.04.2018 /Závršie a Potok/ a ďalej podľa harmonogramu 1x za 2 týždne.

Krkoška Pavol
Riaditeľ OP Svrčinovec

Stavebný úrad
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác na stavbe
podľa § 57 stavebného zákona a § 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
Stavebník je povinný
uskutočňovanie stavieb,
s t a v e b n ý c h ú p r a v,
udržiavacích prác a
vybraných telekomunikačných stavieb
uvedených v § 55 ods. 2
stavebného zákona
vopred písomne ohlásiť
stavebnému úradu.
K ohláseniu drobnej
stavby pripojí jednoduchý situačný výkres. Ak ide o jednoduchú
stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), pripojí podklady s náležitosťami
žiadosti o stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu.
Stavebník môže uskutočniť ohlásené stavby, stavebné úpravy a
udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.
K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený
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jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa §
55 ods. 2 písm. a), k písomnému oznámeniu pripojí overenú
projektovú dokumentáciu.
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú
úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho
doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Ohlásenú reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná
plocha je menšia ako 3 m2, môže stavebník začať uskutočňovať
len do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia stavebného
úradu stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených
prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.Za deň
ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané
stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.
Stavebník je povinný uskutočňovanie stavieb, stavebných úprav,
udržiavacích prác a vybraných telekomunikačných stavieb
uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona vopred písomne
ohlásiť stavebnému úradu.
Stavebný zákon ponecháva v právomoci stavebného úradu

Stavebný úrad
(obce), aby posúdila, či ohlásená drobná stavba, stavebná úprava
alebo udržiavacie práce vyžadujú stavebné povolenie, alebo
postačí ich ohlásenie. Obsah ohlásenia a jeho príloh podrobne
upravuje vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona. Ak sa jedná o ohlásenie
jednoduchej stavby v zmysle § 55 ods. 2 písm. a) stavebného
zákona, t. j. že stavebný úrad v územnom rozhodnutí o
umiestnení stavby určil, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie,
k ohláseniu sa pripoja podklady s náležitosťami žiadosti o
stavebné povolenie a projektová dokumentácia stavby (§ 8 a § 9
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.).
Stavebný úrad (obec) po ohlásení nevykonáva správne konanie a
nevydáva rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok), ale v prípade, že proti uskutočneniu
jednoduchej stavby, drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá
námietky, oznámi to písomnou formou stavebníkovi a k
písomnému oznámeniu pripojí overený jednoduchý situačný
výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a)
stavebného zákona, k písomnému oznámeniu pripojí overenú
projektovú dokumentáciu.
Toto oznámenie nie je rozhodnutím v zmysle ustanovení
správneho poriadku, ale je opatrením vydávaným stavebným
úradom (obcou). Stavebník môže uskutočniť ohlásenú
jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebnú úpravu, udržiavacie
práce a vybrané telekomunikačné stavby len na základe tohto
písomného oznámenia stavebného úradu (obce), že proti ich
uskutočneniu nemá námietky.
Upozorňujeme na to, že oznámenie stavebného úradu (obce),
nenahrádza rozhodnutia, záväzné stanoviská, vyjadrenia,

súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
ktoré sú požadované podľa osobitných predpisov.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí:
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil
stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie;
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad
stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa
spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu
stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné
prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je
kultúrnou pamiatkou,
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče
telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich
objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú
do nosných konštrukcií stavby,
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí,
ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na
existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď
nedôjde k zmene stavby,
h) pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná
plocha je menšia ako 3 m2, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

Mgr. Michal Balačin

Poďakovanie za deň „D“
Pre tých, ktorý ma nepoznajú som rodáčka zo SvrčinovcaZávršia, bývam 31 rokov na Morave, srdce ale raduje sa, keď
rodnú zem navštevujem, lebo ju stále milujem.
Po mojej druhej zbierke básni ma navštívila moja sestrenica
Editka Straňavová s kamarátkou Majkou Ščuryovou, z
vydavateľstva MAGMA, začali sme pracovať na mojej ďalšej
knižke. Keď sme začali vyberať fotky do knihy, Majka bola
očarená fotkou, ktorá je titulnou stranou.
Moja babička
Gajdošová bola vzácna žena, ktorá v ťažkých podmienkach
vychovala 10 deti a to malé stvorenie je náš najstarší brat Paľko,
ktorý mal 2 rôčky. Kúzlo, ktoré na tej fotografií je, zostalo u nás
dodnes. Ďalšie fotky z rodinného albumu iba obohatili zbierku
básni. Všetko bolo rozbehnuté keď nás opustila do večnosti
Editka. Nachvíľku zastavil sa čas, a vydanie zbierky sa posunulo.
Ale nie na dlho, keďže sa každoročne u nás v kaplnke na Závrší
koná „Deň Rodiny“ Majka Ščuryová sa do toho pustila s vervou.
Všetko bola popreplietané láskou a spomienkami k jej
nenahraditeľnej kamarátke a mojej sesterničke Editke. Veľa
mailov a telefonátov urýchľovalo vydanie tejto zbierky, spolupráca
bola účastná s celým vydavateľstvom. Som rada, že tento krát
som to zverila do rúk odborníka, lebo z výsledkom som spokojná a
prajem všetkým, aby sa páčila každému, kto ju vezme do rúk. To
že Kysuce sú moja srdcová záležitosť vie každý, kto má pozná.
Volný čas a čas dovolenky trávim vo svojom rodnom dome, kde mi
bola láska a pokora vštepovaná celý život. Som neskutočne
spokojná v rodine v ktorej žijem, ktorú milujem a ktorá ma
obohacuje. Samozrejme i tu sú zádrhele ako v každej rodine, ale
nemenila by som. Toľko radosti a zážitkov ktoré sú spojené s
mojim životom, sú obohatením mojej duše. Vďaka udalostiam a
vzťahom som mohla prežiť 25. júna 2017 privítanie mojej zbierky
pod názvom „RODINA“ v spoločnosti úžasných ľudí.
Popoludnie sa nieslo v duchu oslavy rodiny a v druhej časti
Maruška Čanecká všetkých zoznámila so zbierkou básní a od
srdiečka odrecitovala básne, za čo jej veľmi pekne ďakujem.
Toto slniečko, ktoré sa chopilo celej udalosti vnieslo svetlo do
našich sŕdc. Klaniam sa všetkým, s pokorou a úctou si vážim
všetkých, čo boli s nami a Bohu ďakujem že som mohla prežiť

takýto deň. Menovite by som chcela poďakovať manželovi Jirkovi,
dcére Blaničke, pánu farárovi R. Čulákovi, starostke R.
Majchrákovej, pani učiteľke A. Maťaškovej, a N. Hluškovej, ktorá
nás poctila že dorazila z Topoľčian po 36 rokoch na svoje bývalé
pôsobisko učiteľskej praxe.
Ďakujem ešte raz za možnosť prežiť taký deň, budem sa tešiť na
ďalšie stretnutia i keď to bude vo všedný deň ale srdečne rada
stretnem každého. S láskou a úctou Anička alebo Hanka
Škulavíková rod. Gajdošová

Zbierku básni „Rodina“ od autorky Anny Škulavíkovej, rod.
Gajdošovej si môžete zakúpiť aj na sekretariáte Obecného
úradu vo Svrčinovci. Cena za knihu je € 5,--.
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Na návšteve u veterinára
Na návšteve u veterinárneho lekára. Odpovedá MVDr. Andrej Renčko, PhD.
Čo ty a Svrčinovec? Si naším rodákom, navštevoval si ZŠ
Svrčinovec, ako vnímaš našu dedinu? Cítiš sa byť
Svrčinovčanom?
Áno, určite som hrdým rodákom tejto dediny a mám k nej rešpekt i
určité záväzky. Svrčinovčania mi vždy pomohli, vždy. Stretol som
našinca v Lisabone v Zoo, alebo v Sietli medzi mrakodrapmi, či už
mi pomohli pri vydávaní kníh vo vydavateľstve Magma (p.
Ščúryová), či z postu statostu obce, alebo i „obyčajných“
neobyčajných ľudí, chovateľov zvierat. Našu dedinu v médiách
skoro vždy prezentujú v negatívnom svetle (rôzne kauzy), pretože
to svet zaujíma, negatíva, ale my tu máme spustu úžasných a
talentovaných ľudí, darcov krvi, umelcov, rezbárov (p. Cyprich) ,
drotárov, chovateľov, záhradkárov, len možno o často nich
nevieme.
Viem že más rád prírodu. Čo robíš v prírode najradšej?
Mám, už v mladosti som tak ako ostatní chodieval na huby , či
čučoriedky. Apropo čučoriedok, kedysi boli hneď z kraja lesa,
dnes sú tiež, ale musíme za nimi šliapať hodinu od dediny, buď na
Závršie, alebo až pod Hrčavu. Je to pravdepodobne tým, že
neprejdú cez fázu jarovizácie, t.j. obdobia chladu, a potom
nezakvitnú. Čučoriedky sú preto z roka na rok vyššie, pozorujem
to už viac rokov. Teraz chodievam rád aj na túry, liezť na skaly,
alebo ma pozývajú jaskyniari. Občas chodím aj raftovať.
Stanujem v prírode, hľadám svorove pne z jedlí. Najradšej sa však
len tak bezcieľne túlam po lese.
Štúdia boli určite ťažké , však?
Boli, ťažké a tiež dlhé :-)) Štúdium bolo extrémne náročné, ale s
odstupom času, vo vlastnej praxi si čím ďalej tým viac
uvedomujem, že to je potrebné. V praxi nie je priestor na
zaváhanie, úspech pri liečbe ovplyvňuje mnoho faktorov. Podľa
mňa je tiež dôležité vidieť i ako to funguje v zahraničí.

jaštericu agamu bradatú, mám 500l amazonské biotopové
akvárium, škrečka, a doma v rodičovskom dome máme psa,
mačku, králiky, sliepky. Ale popravde, najradšej mám kravy a
svine, to sú zvieratá budúcnosti. Jesť budeme stále. (A nie, nie
som vegetarián, ale mäso sa aspoň snažím niektoré dni
vynechať).
Samozrejme všetci sme súčasťou prírody. Čo konkrétne
najviac obdivuješ na prírode?
Prírodu obdivujem ako celok. Mám rád aj živú aj neživú.
Obdivujem huby, minerály, stromy, chrobáky, byliny, trávy,
zvieratá. Ale viem, že dôležité sú aj baktérie. Rád pozorujem
súvislosti, užívam si pokoj a pohodu, V prírode mobil vypínam,
hodinky nepotrebujem, pociťujem len východ, zenit a západ
slnka. Milujem vietor a dážď, a neexistuje pre mňa škaredé
počasie. Aj hmla v lese má svoje čaro. Najnovšie sa učím
spoznávať hviezdy a súhvezdia.
Aké sú tvoje plány do budúcna?
Určite v prvom rade rozvíjať svoju ambulanciu a postupne
rozširovať spektrum služieb, vlani som si kúpil auto aby som
mohol chodiť na výjazdy do terénu, tento rok plánujem kúpiť sono.
No a keďže mám veľa záľub chcem sa v nich zdokonaľovať.
Potrebujem tiež dopísať určité odborné články a knihy. A hlavne
chcem byť nápomocný Vám, chovateľom, pri rôznych úkonoch či
komplikáciách u zvierat. Či je sviatok a či piatok , či je -35 či plus
35 °C, som tu pre zvieratá. Spolu sme dokázali veľké veci, teším
sa na ďalšiu spoluprácu, a pozdravujem všetkých Svrčinovčanov.

Vrátil si sa zo sveta a začal liečiť tu.
Ambulancia funguje, darí sa Ti?
Som rád, že som tu, hovorím v rodnej reči a cítim vôňu jedlín.
Klientela sa rozrastá, a niekedy už sú aj dni keď nestíham, vrátim
sa z terénu v noci o 1 a o piatej už sa chystám na operáciu. Teraz
už je dobre, ale tiež to boli ťažké začiatky. Je náročné začínať
mladému lekárovi, na zelenej lúke, bez klientely, vybavenia, s
kopou starostí. Keď je jeden človek lekár a podnikateľ zároveň
potrebuje určite pomoc blízkych a priateľov, pomohlo mi veľa ľudí,
hlavne v začiatkoch, každého jedného si vážim. Týmto chcem
všetkým poďakovať. Ďakujem Vám.
Aj k Tebe určite chodievajú na prax adepti či študenti
veteriny, akí sú?
Samozrejme, tiež si niekde tú prax musia absolvovať, Chodia, aj
z našej dediny, u mňa sú dvere otvorené, tak ako to u lekára má
byť. Keď som si robil doktorát môj šéf, pán profesor povedal:
Vtedy je dobrý učiteľ keď ho prekoná žiak. Je to obrovská pravda a
múdrosť. Mnoho z mladých ľudí má neskutočnú vôľu a tiež talent.
Samozrejme, každý sme iný, sú to mladí ľudia a formujú sa, v
niektorých prípadoch vedia viac ako ja v ich veku. Majú obrovský
potenciál.
Počula som fámu že Tvoja vakcinácia je neplatná, počul si to
tiež?
Počul, toto vyslovil na verejnosti zverolekár, ktorý vakcinoval v
našej dedine. Pán doktor sa mi pred zástupcami Komory
veterinárnych lekárov SR však už ospravedlnil. Každý môže
spraviť chybu. Spĺňam všetky podmienky na liečebné i
preventívne úkony zvierat. Chcem ubezpečiť chovateľov zvierat,
že všetky úkony mnou vykonané sú platné a v súlade s
legislatívou SR.
Aké zviera máš najradšej, a čo chováš ?
Moje zvieratá sú všetky Vaše. Od nich prichádzam v noci, kvôli
ním nespím, preto mi na tie „svoje“ neostáva veľa času.. Chovám
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Za rozhovor ďakuje Mgr. Monika Strýčková

Zo života materskej školy
Po úspešnom popoludní „Športuje celá rodina“ a rozlúčke s
predškolákmi sme sa všetci rozpŕchli za oddychom do náruče
leta. Prázdniny ubehli ako voda a ani sme sa nenazdali, nový
školský rok nám už klopal na dvere. Kolektív zamestnancov sa
postaral o to, aby deti privítalo čisté a útulne prostredie. Touto
cestou sa chceme poďakovať pani starostke, Renátke
Majchrákovej, ktorá sa postarala o to, že vchod do MŠ dostal nový
šat a deti si môžu na nový asfalt kresliť kriedami, či bezpečne sa
bicyklovať.
Nový školský rok bol pre mnohé detičky aj nový začiatok – museli
sa na istý čas odlúčiť od rodičov a ostať v novom, pre nich cudzom
prostredí. Aby sa tu cítili dobre a nebolo im smutno, starajú sa o ne
nielen pani učiteľky, ale pomáhajú aj pani upratovačky s pani
kuchárkami. Všetci sa snažíme, aby sa tu deťom páčilo a aby
chodili do materskej školy s radosťou.
Vo vestibule nám pribudli nové poličky, kde si deti ukladajú svoje
topánočky a v papučkách prechádzajú do svojich šatní, kde sa
prezliekajú. Za tieto poličky srdečne ďakujeme manželom
Urbánkovým, rodičom malej Magdalénky, ktorí nám ich dali
vyrobiť a namontovať ako sponzorský dar.
Hoci si niektoré deti prešli plačlivým obdobím, pomaličky si
zvykajú a slzičky sa objavia iba sem – tam. Tie staršie deti už od
začiatku usilovne pracujú. Pripravili si program na rodičovské, na
privítanie nových občanov našej obce a začali si pripravovať
program pre svojich deduškov a babičky.
Čo nás čaká v tomto školskom roku? Aj v tomto roku budú
fungovať krúžky a to anglického jazyka, mladý ochranár, flauta a
hudobno – tanečný. Akcie školy budú vyvesené na našej webovej
stránke www.ms-svrcinovec.webnode.sk . Pripravujeme pre deti
množstvo akcií, na ktoré sa veľmi tešíme. Veríme, že počas
celého školského roka obohatíme deti o nové poznatky a naučíme
ich veľa zaujímavých vecí a splníme očakávania rodičov.

Deň rodiny

Rozlúčka s predškolákmi
Kolektív MŠ

Zo života základnej školy
Dopravné ihrisko
Každý deň sa naši žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky
najčastejšie ako chodci, cyklisti alebo korčuliari.
Súčasťou obsahu nášho vzdelávania sú aj prierezové témy.
Jednou z nich je DOPRAVNÁ VÝCHOVA. Aby sme žiakom
tretieho a štvrtého ročníka problematiku dopravnej výchovy čo
najviac priblížili, zúčastnili sme sa v dňoch 26. a 27. septembra
2017 dopravno – bezpečnostnej akcie na dopravnom ihrisku v
Čadci. Príslušníkmi Mestskej polície Čadca boli žiaci poučení o
bezpečnom pohybe na cestách a chodníkoch, nehodách, ktoré
spôsobujú aj deti, overili si svoje vedomosti pri dopravných
značkách, riešili rôzne dopravné situácie.
Zároveň mali žiaci možnosť priamo na mieste otestovať si
teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky. Prakticky si osvojili
jazdu zručnosti na bicykloch, kolobežkách, prípadne sa
pohybovali ako chodci. Príslušníci Mestskej polície Čadca
pochválili žiakov za disciplinovanosť v priebehu celej akcie a
vyzvali ich k tomu, aby uplatňovali všetky pravidlá bezpečnosti v
cestnej premávke.

Mgr. K. Jedináková

Výchovný koncert - Červené jabĺčko
Dňa 08. 09. 2017 sa v našej škole v spolupráci s obcou uskutočnil výchovný
koncert . Z Rovinky pri Bratislave sa nám predstavila detská folklórna
skupina Červené jabĺčko vo viacerých tanečných pásmach.
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Zo života základnej školy
Európsky deň bez áut
Súčasťou Európskeho týždňa mobility (16. – 22. septembra),
zameraného na propagáciu ekologickej dopravy je Európsky deň
bez áut (22. septembra). Cieľom dňa bez áut je aspoň raz v roku
upozorniť na negatívne dôsledky automobilovej dopravy, znížiť
množstvo áut na cestách, tým aj spotrebu pohonných látok, a teda
škodlivých emisií a ponúknuť náhradné riešenia.
Tými sú ostatné druhy dopravy – verejná, bicyklová alebo pešia.
Zapojiť sa iným spôsobom, ako sa dať rodičmi odviezť autom,
chceli i žiaci našej školy, ale ich odhodlanosť prísť autobusom, na
bicykli alebo pešo, ovplyvnilo nepriaznivé počasie.
Hoci pred vstupom do areálu našej školy je osadená dopravná
značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)“, i v
tento deň nedisciplinovaní rodičia chceli porušiť tento zákaz a
dostať sa autom do areálu školy. Zabránila im v tom dievčenská
hliadka, ktorá monitorovala, koľkí šoféri tento zákaz porušia.
Jazdou po školskom dvore ohrozujú bezpečnosť prichádzajúcich
a odchádzajúcich detí každý deň.
Spracovala: Mgr. Dana Moravcová

Školská kuchynka
V školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do výzvy na
vypracovanie projektu prostredníctvom Nadácie KIA Motors
Slovakia. Projekt vypracoval tím učiteľov pod vedením pani
riaditeľky školy pod názvom Škola varenia. Cieľom projektu bolo
prostredníctvom zrekonštruovania a vybavenia priestorov
školskej kuchynky a jedálne s prípravovňou zasvätiť žiakov do
tajov kulinárskeho umenia netradičnou, hravou formou, pomocou
ktorej sa budú učiť pripravovať nielen regionálne, ale aj exotické
pokrmy, ktoré budú spĺňať náročné požiadavky na vyváženú a
zdravú stravu súčasnosti. Projekt bol úspešný, a tak sa naša škola
môže od nového školského roka pýšiť novou školskou kuchynkou
s jedálenskou časťou, ktorú budeme využívať nielen na hodinách
varenia, ale aj počas krúžkovej činnosti a ďalších zaujímavých
aktivít, ktoré by sme chceli realizovať aj v spolupráci
s verejnosťou.

Letný biatlon

Ocenení žiaci

12.10. 2017 sa v Čadci konal letný biatlón -dvojboj žiakov ZŠ pod
záštitou primátora mesta Čadca. Súťaž spočívala v behu bez
pušky na vzdialenosť 1,5-2 km a v streľbe zo vzduchovej pušky v
polohe ležmo na 10 m na biatlonové sklopné terčíky na trase
preteku. Pod vedením vedúceho záujmového krúžku Jozefa
Majchráka našu školu reprezentovali v dvoch kategóriach. Staršie
žiačky v kategórii A, Loreta Privarčáková, Vanesa Honíšková a
Rebeka Bajánková získali krásne tretie miesto. Domov si priniesli
medaily, diplomy, zážitky, ale aj nové skúsenosti. Školu
reprezentanovala aj zmiešaná kategória B, kde svoju udatnosť a
úsilie ukázala Zuzana Michnicová, Denis Baláž a Samuel
Urbánek. Síce medaily nezískali, ale načerpali nové skúsenosti.
Veríme, že v budúcom školskom roku sa im podarí zaútočiť na
medailové pozície.

Na konci školského roka udelila starostka obce žiakom Základnej
školy vo Svrčinovci, ktrorí úspešne reprezentovali našu školu a
tým aj obec Pamätné listy a vecný dar. Za mimoriadny úspech bol
ocenený Ján Čišecký za 1. miesto v celoslovenskom kole
Objavujeme čaro chémie, Miroslav Poláček za 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom
jayku, Stanislava Gelačáková za 1. miesto a Viktória Valeková za
2. miesto na okresnom kole Slávik Slovenska. Ďalej boli ocenení
Peter Mišún, Natália Kubištová, Vladimír Pavlík, Samuel Gomola,
ktorí tiež úspešne reprezentovali školu. Ocenenie dostali aj
deviataci florbalisti,ktorí takisto reprezentovali a boli úspešní. Boli
to Miloš Krella, Richard Jaroš, Patrik Šimašek, Denis Tlelka a
Martin Dej. Som hrdá na naše deti, že takto zviditeľňujú našu
obec. Srdečne všetkým ešte raz gratulujem.
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Mgr. Monika Strýčková

Spoločenské dianie
Záhradkári vystavovali
Prvý októbrový víkend za
krásneho jesenného počasia
usporiadali záhradkári
Svrčinovca každoročnú výstavu
ovocia, zeleniny, liečivých a
okrasných rastlín v sále
kultúrneho domu.
Predchádzalo jej poďakovanie
za úrodu na svätej omši v
nedeľu v miestnom kostole.
Súčasťou bola aj starostkou
vyhlásená súťaž o najchutnejší
koláč, ktorá bola vyhodnotená v
nedeľu po svätej omši
návštevníkmi výstavy. Víťazom
s najchutnejšími koláčikmi
udelila starostka vecné ceny.
Podľa knihy návštev sa výstavy zúčastnilo približne 350
návštevníkov, medzi ktorými bolo napríklad aj 6 klientov centra
sociálnych služieb v Oščadnici, ktorým sa veľmi páčila. Ako
každoročne si prišli pozrieť dary záhrad a sadov i deti z materskej
škôlky a základnej školy v sprievode svojich učiteľov. Mohli sa
potešiť pohľadom (okrem iných exponátov) aj na výsledky
vlastnej práce a práce svojich spolužiakov, pretože tu mali vlastnú
sekciu na svoje výtvarné práce a exponáty.

Vystavovalo sa všetko, čím sa mohli pestovatelia pochváliť. Veľmi
pekné exponáty boli zo zeleniny, ktorej sa tento rok výnimočne
darilo. Slabší rok bol trochu na ovocie ale niektorým sa aj tak
vydarili najmä veľmi pekné jablká, hrušky ba i broskyne.
Najkrajšie exponáty reprezentovali našu obec na okresnej
výstave ovocia a zeleniny v Čadci 7. a 8. októbra 2017. Konkrétne
člen našej ZO Jaroslav Cyprich získal v súťaži o najkrajšie jablko
17. miesto s odrodou Smržické vzácne.
Počas obecnej výstavy potešilo návštevníkov aj malé pohostenie
vo forme cukríkov pre najmenších a guľášu z diviny, ktorý bol
výsledkom spolupráce záhradkárov s miestnym spolkom
poľovníkov. Návštevníci si počas výstavy vymieňali odborné
skúsenosti s pestovaním ovocia, napríklad aké najvhodnejšie
odrody sú pre miestne klimatické podmienky.
Za pekný a úspešný priebeh výstavy patrí vďaka všetkým
vystavovateľom, návštevníkom, poľovníkom za mäso na guláš
ale i vedeniu materskej a základnej školy za zorganizovanie
výtvarnej súťaže so záhradkárskou tematikou a prípravu výstavy
výtvarných prác. Osobitné poďakovanie vyjadrujeme pani
starostke Mgr. Renáte Majchrákovej za morálnu, organizačnú aj
materiálnu podporu.
Dúfame, že aj v budúcnosti sa bude spolupráca všetkých
zainteresovaných naďalej zlepšovať a povedie k zvýšenej úrovni
tohto tradičného jesenného podujatia.

Výbor ZO SZZ Svrčinovec

Výstava drobnochovateľov
V nedeľu 15.10.2017 na hokejbalovom ihrisku Základná
organizácia Slovenského zväzu chovateľov Svrčinovec
uskutočnila reprezentačnú výstavu drobných zvierat, holubov a
hydiny. Medzi úspešných vystavovateľov patril p. Hazyha, p.
Stráňava, p. Gavlak a p. Kopera, ktorí na výstavách zvierat v
Čadci, Jablunkove, Kysuckom Novom Meste a Třinci v
posledných dvoch rokoch /a prvých troch rokoch obnovenej

organizácie/ získali 8 popredných ocenení chovaných zvierat.
ZO SZCH ďakuje všetkým návštevníkom a priaznivcom za ich
návštevu na výstave a za ich podporu.
Nový záujemci o členstvo v ZO SZCH sa môžu prihlásiť na
telefónnom čísle: 0903 012 783
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Spoločenské dianie
Ponuka - MUŠTOVANIE JABĹK
Základná organizácia
Slovenského zväzu
záhradkárov 18-24
Svrčinovec
PONÚKA
MUŠTOVANIE
Od 23. septembra 2017
bude v prevádzke
muštáreň na spracovanie jabĺk pre členov ZO SZZ, občanov
obce a širokého okolia.

CENNÍK:1 l muštu:
€ 0,20 / nečlen
€ 0,15 / člen ZO
Poznámka:
K spracovaniu je potrebné priniesť jablká čisté, umyté, bez lístia.
Odpad zo spracovaných jabĺk je potrebné si zobrať späť!
Dni určené pre muštovanie:
UTOROK: 08.00 – 16.00 hod
ŠTVRTOK: 08.00 – 16.00 hod
SOBOTA: 09.00 – 17.00 hod

Záujem o muštovanie je potrebné vopred nahlásiť a dohodnúť
termín /deň a čas/ s predsedom ZO p. Františkom Krehlíkom na
mobilnom telefónnom čísle: 0914 23 00 90

Niečo pre zdravie
Dňa 24. 9. 2017 poriadali členovia Jednoty dôchodcov, ZŤP a
ZPCCH autobusový poznávacio-relaxačný zájazd. Najskôr sme
navštívili Múzeum slovenskej dediny v Martine, kde sú exponáty z
viacerých regiónov Slovenska. Pretože práve v tento deň sa v
skanzene uskutočnil aj Michalský jarmok, mali sme možnosť
pozrieť si rôznych remeselníkov, ktorí predvádzali prácu s
drevom, kovom, drôtom a textíliami. Pre občerstvenie sme mohli
využiť rôzne krajové špeciality, dobrý guláš a na veselú náladu
hrala ľudová hudba.
Potom sme sa presunuli do Aquaparku Turčianske Teplice, kde
sme sa mohli vyhriať v termálnej vode, alebo sa osviežiť vo
vonkajších bazénoch.
Veríme, že všetci, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, pookriali na tele i
na duši a odniesli si pekné zážitky.

Výbor Jednoty dôchodcov, ZŤP a ZPCCH

FSk Svrčinka
Leto nám prinieslo veľa pozitívneho. Sme vďačné, že sme sa
mohli zúčastniť mnohých akcií u nás na Slovensku, ale aj v
Čechách a takto spevom reprezentovať našu dedinu.
Musíme pochváliť aj naše omladinky, šikovné dievčatá, ktoré
spevom žijú, len tak ďalej a nech ich to čo najdlhšie baví.
Na jeseň sme sa okrem iného zúčastnili aj Dožinkových slávností
v Písku, ktoré v nás zanechali príjemné pocity a nové nápady.
Z našich vystúpení vyberáme: Svrčinovské slávnosti, Ochodnica,
Stará Bystrica, Gorolske swiato, Sihelné Orava, Dožinky v Písku
atď.
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Zo života MS SČK Svrčinovec
Popoludnie s členkami MS SČK vo Svrčinovci
V rámci spolupráce sme v apríli navštívili DSS a ŠZ Slniečko v Oščadnici, kde sme priblížili prácu dobrovoľníkov pri poskytnutí prvej
pomoci ako i názornou ukážkou, oboznámili sme ich s rôznymi pomôckami a odpovedali na ich zvedavé otázky . Bolo to milé stretnutie
plné zážitkov, radostí a vyčarovaného úsmevu.

Svrčinovský kermaš

Kaufland - SČK - pomáhame potravinami

V sobotu 8. júla sme sa v spolupráci s OÚ
zúčastnili
Svrčinovského kermašu, kde sme strávili krásne popoludnie bez
väčších zdravotných zásahov. Sme radi,že sme mohli aj našou
účasťou prispieť k dobrému priebehu kermaša.

Vo štvrtok 12.10.2017 sa mohli opäť darovať trvanlivé potraviny
pre ľudí v núdzi vo všetkých Kauflantoch na Slovensku. MS SČK
vo Svrčinovci jej členky sme sa zapojili a zúčastnili tejto zbierky
potravín, aby sme tak mohli pomôcť aj našim viacerým rodinám.
Touto cestou chceme poďakovať Vám všetkým darcom, ktorí ste
prispeli potravinami do tejto zbierky. Sme radi,že aj takto môžeme
pomôcť ľuďom,ktorí to potrebujú. VEĽKÉ ĎAKUJEME .

Prieskumnický chodník
V júni sa v športovom areáli uskutočnil športový deň pod názvom "Prieskumnický chodník".Podujatie sa konalo pod záštitou OÚ
Svrčinovec v spolupráci so ZŠ a za finančnej podpory VÚC.Zúčastnili sa žiaci zo ZŠ Svrčinovec, žiaci zo ZŠ Mosty u Jablunková a deti z
Detského domova v Hornom Kelčove. MS SČK vo Svrčinovci s ÚS SČK v Čadci zabezpečoval nielen poskytovanie prvej pomoci ale aj
samotné ukážky prvej pomoci spojené s praktickou ukážkou, pre najmenších bol pripravený malý kvíz s omaľovánkami. Pri stanovišti
sa zastavili všetky družstvá a tak si obnovili,či získali nové vedomosti, ktoré môžu kedykoľvek využiť.
Mgr. A.Varmusová

Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec
Prebytok kalamitného dreva robí problémy
V letnom období vrcholila podkôrniková kalamita vo všetkých
častiach obce. Aj keď sa priebežne spracúvala a nebola taká
viditeľná ako inde, padlo jej za obeť od začiatku roka približne 6
000 m3 dreva, čo sú čísla podobné vlaňajšiemu roku. Situácia
v regióne Kysúc aj Moravsko-sliezskeho kraja je veľmi zlá,
a prebytok suchárového dreva na trhu spôsobil pád cien dreva
o viac ako 15%. Ďalším dôsledkom je nedostatok ťažbových
partií, pre udržanie ktorých musel výbor prijať osobitné opatrenia.
Sezóna rojenia hmyzu však končí, a s ňou dúfajme aj problémy
ktoré spôsobila.

Úpravy lesných ciest tento krát zamerané
na Kolibiská
Kolibiská ostali poslednou lokalitou kde sa doteraz nevykonala
zásadnejšia rekonštrukcia lesných ciest. Čakalo sa na ukončenie
výstavby diaľnice, ktorá v tomto úseku zmenila dopravnú situáciu.
Výbor rozhodol o dobudovaní a spevnení hlavnej prístupovej
cesty cez areál družstva, popod diaľničný most v Strýčkovom

potoku, ďalej hore na Kolibiská, až do Kotliny. K nej sa na vrchu
Kolibísk pripája druhá vetva hlavného prístupu, schádzajúca
k západnému portálu tunela, kde sa napája na obslužnú
komunikáciu NDS.

„Aký zárubkár taký les“ platí stále viac
Dňa 7. júla sa uskutočnila schôdza zárubkárov na ktorej sa
dohodli niektoré nové pravidlá spolupráce zárubkárov s
odborným lesným hospodárom (OLH) a výborom, ktoré by mali
zlepšiť kontrolu a kvalitu prác v lese. Zárubkár môže predvyznačiť
nájdené sucháre dvomi bodkami oranžovou farbou na kmeni.
OLH následne preznačí stromy bielou farbou na kmeni aj na pni a
vystaví povolenie na ťažbu. OLH každú vyznačenú ťažbu na
zárubku (aj kalamitnú) oznámi telefonicky zárubkárovi, ten sa
musí s povolením oboznámiť a podpísať ho. Zalesňovanie
kontroluje OLH. Ostatné práce (upaľovanie, vyžínanie, ochrana
proti zveri) kontroluje zárubkár. V októbri pred jesenným
zalesňovaním sa uskutoční terénne zaškolenie zalesňovacích
partií za účasti zárubkárov.
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Svrčinovský hájnik
V Zatkach pribudne Ekodukt
Pôjde vlastne o sústavu dvoch ekoduktov, t.j. špeciálnych
mostných objektov určených na migrovanie divej zveri, z ktorých
jeden bude vybudovaný ponad cestu I/11 k Šlahorovemu potoku a
druhý ponad železničnú trať na Berkov grúň v lokalite medzi
kruhovým objazdom a odbočkou do Puraša. Ekodukty zvýšia
bezpečnosť cestnej premávky a vytvoria lepšie podmienky pre
migráciu zveri. Investor, Národná diaľničná spoločnosť v tejto
súvislosti požiadala poľovnícku organizáciu hospodáriacu v
poľovnom revíri Čierne – Svrčinovec o spoluprácu na projekte
,,Monitoring veľkých šeliem a raticovej zveri pre D3 Zelený most
Svrčinovec“, ktorý by sa mal začať realizovať už koncom tohto
roka.

Zveri pribúda, vrátane veľkých šeliem
Čoraz častejšie zaznamenávame výskyt veľkých šeliem vlka, rysa
a medveďa. Pred dvomi týždňami poľovník v Markovom potoku
neďaleko od turistického chodníka vedúceho cez Kolibiská na
Pulgruň pozoroval dva medvede. V sobotu 7. októbra
podpredseda LPS Ignác Fonš na Závrši stretol medvedicu s
medvieďaťom. Návštevníkom lesa preto odporúčame pri
prechádzkach lesom zvýšiť opatrnosť, vyhýbať sa lokalitám s
hustým podrastom, a zvážiť návštevy lesa včas ráno a neskoro

večer. Je len otázkou času kedy sa nám maco objaví aj na
záberoch z fotopascí rozmiestnených na ochranu spoločného
majetku. Na tejto snímke je zachytená ďalšia nová zver: daniel.

Pozvánka na poľovačku
V závere roka sa na Svrčonovci uskutočnia tri spoločné
poľovačky.
26.11. 2017 v lokalite
Valy, Hlboké
09.12. 2017 v lokalite
Kolibiská, Markov
potok
16.12. 2017 v lokalite
Furmanec, Berkov grúň
Na spoločných
poľovačkách sú vítaní
d o b r o v o ľ n í
záujemcovia do
pohonu. Účasť možno
nahlásiť poľovníckemu
hospodárovi Ing.
Belešovi na tel. 0903
513 213.

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

Poznáme naše lesy? Časť 2: Kýčera – divočina rovno nad dedinou
Po Závrší v minulom čísle sa dostávame na Kýčeru. Kto ju nepozná, bol by prekvapený aký náročný terén plný hlbokých jarkov,
pramenísk, močiarov, zosuvov, ale aj vystupujúcich skál ukrýva zdanlivo úzky pás lesa tiahnuci sa s menšími prestávkami ponad dedinu
od Horných dielnic až po Mišov Potok.

Krížová cesta vybudovaná na pomedzí Peterkovho
a Šlahorovho zárubku je najkratšou spojnicou Závršia
s dedinou.

Najlepšie Kýčeru spoznáte keď sa od krížovej cesty
prejdete sčasti strácajúcim sa chodníkom na lúky pod
Čerchľou a do Kropoča. Takéto jedľové porasty uvidíte
hlavne vyššie pod hrebeňom.
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Svrčinovský hájnik

Hlboké jarky sa zbiehajú do Vojtkovského potoka a nad Chalupiská. Prehrádzky vybudované v rámci protipovodňových opatrení stále
slúžia. Na Kýčere sa nachádzajú výdatné súkromné zdroje pitnej vody, aj preto je tu zachovanie lesa osobitne dôležité.

Najväčšie problémy sú so smrečinami vysadenými na bývalých záhonoch okolo Jamy, ktoré
podkôrniky napádajú najviac. Miestami v nich nájdeme husté prirodzené zmladenie, ktoré
však často v nasledujúcom roku usychá a treba zalesňovať. Okolo krmelca na Jame sú
výsadby často ohrýzané zverou.

Vlhké okolia jarkov sú dobré na hríby.
Túto jeseň rastú nie len na Kýčere.
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Matrika Svrčinovca

Narodili sa v roku 2017
Jún:
Daniel Cyprich
Matej Mackovčák
Ema Trgiňová
Tomáš Mikula
Veronika Prívarová

2. 6. 2017
3. 6. 2017
7. 6. 2017
7. 6. 2017
20. 6. 2017

U Vajdíka
U Kupky
U Kupky
U Hlaváča
Pod Grapami

Júl:
Lucia Jurištová

24. 7. 2017

U Jurištov

August:
Jerguš Vorek
Eliáš Sojka

5. 8. 2017
16. 8. 2017

U Kubale
U Kupky

September
Sebastian Kunovič
Gréta Ďatková
Sára Gonščáková

7. 9. 2017
12. 9. 2017
25. 9. 2017

U Meščky
U Mišov
Zatky

Opustili nás v roku 2017
Júl:
Ladislav Sirota
Stanislav Cyprich
Verona Grochalová
August:
Stanislav Čarnecký
Anna Cyprichová
Štefánia Kotyrová
Matúš Strýček
Pavel Strýček
Verona Kubištová

71 r.
59 r.
85 r.
14 r.
78 r.
72 r.
76 r.
52 r.
84 r.

Pod Grapami
U Meščky
Závršie - Potok
Zatky
U Hlaváča
U Blažkov
Závršie
Zatky
U Vajdíka

September:
Ivan Jakubec

61 r.

U Cyprichov

Október:
Pavol Beliančin
Ing. Ladislav Staškovan

78 r.
62 r.

Zatky
U Skorky

Povedali si svoje „ÁNO“
Júl:
Marián Šobich, Turzovka
a Mgr. Monika Sýkorová, Zákopčie

Tomáš Ostružiar, Čadca
a Dominika Gomolová, Svrčinovec

Rudolf Cyprich, Svrčinovec
a Magdaléna Papíková, Skalité
August:
Peter Michalina, Čadca-Podzávoz
a Michaela Hadidová, Svrčinovec

Martin Kordek, Svrčinovec
a Silvia Poláková, Čadca

September:
Matej Padych, Svrčinovec
a Michaela Sventeková, Čadca

František Kulla, Čierne
a Kristína Ďurašová, Svrčinovec

Jozef Krištof, Svrčinovec
a Mgr. Jana Stenchláková, Čadca

František Bogáň, Turzovka
Monika Dobdová, Svrčinovec

Marek Kubica, Čierne
a Miroslava Cyprichová, Svrčinovec

Marián Kubaška, Čadca
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

Lukáš Michalina, Svrčinovec
a Erika Králová, Čadca

Matej Mackovčák, Čadca
a Ivana Jurištová, Svrčinovec

Dávid Molnár, Prievidza
a Michaela Strýčková, Svrčinovec

len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci
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