SVRČINOVSKÝ
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10. apríl 2017
nepredajné

spravodaj
V dnešnom čísle nájdete:

-

príhovor starostky obce
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
čo je u nás nové + oznamy
pozvánky na podujatia v obci

-

príspevky z materskej a základnej školy
oznamy Svrčinovského hájnika
z činnosti našich hasičov
matrika

Slávnostne poklepanie základného kameňa Diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.

Slovo má starostka
Vážení spoluobčania, Svrčinovčania,
s prvým jarným dňom zažiarilo a zalialo aj našu dedinu slnko. Teplé lúče rozpukali bahniatka a to
znamená, že Veľká noc je blízko. Jar je najkrajšie ročné obdobie a Veľká noc je najväčším
sviatkom kresťanov. Zmŕtvychvstanie je najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej
viery.
Hovoriť pravdu by malo byť prioritou pre každého, a nie len kresťana. Žiaľ v našej spoločnosti a
teda aj medzi nami je táto morálna hodnota často zaznávaná. Taktiež panuje individualizmus a
prejavuje sa predovšetkým osobným prospechom a ľahostajnosťou voči druhým. Boh nechce
človeku ukázať len pravdu a cestu, ale chce mu tiež ponúknuť každodenný vzťah, svoju pomoc a
lásku. No a vzťahy sú dôležité aj medzi nami spoločne. Nemôžeme čakať, že sa spojíme a
stretneme, keď ten druhý ani nevie, že je možnosť. Viem, že všetko nejde hneď a teda verím a
čakám, že spojiť našu dedinu sa určite podarí. Ďakujem občanom, ktorí sa zúčastnili nášho
spoločného stretnutia. Aj napriek tomu, že sála nebola plná, niesla sa v duchu otázok a
konštruktívnej debaty. Potešil ma záujem ľudí o životné prostredie, vzťahy a dianie v obci. Zo
stretnutia jednoznačne vyplynulo, že represívne opatrenia budú nevyhnutné na podnety samotných občanov. Teším sa,
že niektorí sa aj sami zaktivizovali a vyčistili svoje okolie. Sú to muži od Vajdíka menovite p. Cyprich S., Sojčák, Kovačík a
spol, ktorí spoločnými silami upravili rigoly vo svojom okolí. Taktiež obyvatelia z nad cesty rodina Kucharčíková, Ivana
Chovaniaková, Janka Strýčková, ktorí si upravujú chodník za tribúnou. Mládež sa tam pravidelne schádza cez víkendy a
potužuje sa alkoholom. Neštítia sa narúšať nočný kľud a robiť neporiadok ani v čase polnočnej svätej omše. Veru smutný
pohľad na opité deti, ktoré namiesto polnočnej svätej omše, či času stráveného s rodinou navštívili pohostinstvo.
Snaha nás všetkých je spojiť obec pre dobrú vec. Začíname malými aktivitami ako sú tvorivé dielne, kde sa nielen od staršej
generácie učíme zručností a remeslá našich predkov. Mám radosť, že sa podarilo zorganizovať aj divadelné predstavenie,
ktoré navštívili Svrčinovčania v hojnom počte a tak si spríjemnili nedeľné popoludnie. Verím, že našu snahu o spojenie
obce podporíte a aktívnou účasťou a nápadom aj spestríte. Týmto všetkých pozývam dňa 21.4.2017 na Deň zeme, kedy
spoločnými silami vyčistíme našu dedinu po zimnom období od odpadkov. Po dobre vykonanej práci Vás pozývam na
chutný guláš a kofolu. Neskôr bude nasledovať stavanie mája, vzdanie vďaky naším mamám, stretnutie s jubilantami a iné.
Obec získala dotáciu zo Žilinského samosprávneho kraja na športové aktivity vo výške 1000 EUR, ktorú použijeme na Deň
detí. O záštitu som požiadala aj generála Maxima a 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline, ktorý nám spestria svojimi
ukážkami toto podujatie.
Blíži sa termín spustenia do prevádzky polovičného profilu diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. Verím že dovtedy sa podarí
vyriešiť financovanie zvedenia zrážkovej vody z telesa diaľnice do rieky Čierňanky tak, aby neohrozovala majetok
občanov. Tiež verím, že sa podarí vďaka mojej argumentácii o bezpečnosti chodcov na ceste 1/12 presvedčiť NDS a.s. aby
zafinancovala 100 metrov chodníka popri ceste, ktorý využívajú obyvatelia od Skorky a od Vojtkového potoka. Táto cesta
má slúžiť ako obchádzková trasa v jednom smere pri uzatvorení diaľnice D3. Obec Svrčinovec vysporiada pozemok v
križovatke 1/11 a 1/12 kde tak isto kvôli bezpečnosti žiada NDS a.s. o vybudovanie bezpečného prístupu na autobusovú
zástavku u Libuše smerom do dediny. Momentálny stav je nevyhovujúci a občania prechádzajú cez súkromný pozemok.

Milí Svrčinovčania všetkým Vám želám milostiplné
Veľkonočné sviatky plné radosti a stretnutí so svojimi blízkymi.
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Z pracovného kalendára starostky
JANUÁR
Obec obdržala odpoveď predsedu samosprávneho kraja na žiadosť o pomoc a podporu vo veci preložky medzištátneho
vedenia 2x400 kV v našom katastri a píše sa v ňom, že náš list berú ako podnet na riešenie zmeny predpokladov v území a
budú sa ním zaoberať v procese obstarávania územného plánu v regióne
pracovné stretnutie s predstaviteľmi firmy JOKO ohľadom problematiky zberu a zneškodňovania odpadov v našej obci
pracovné rokovanie z dôvodu riešenia organizácie taktického cvičenia pred spustením tunelov Poľana a Svrčinovec do
plnej prevádzky
účasť na slávnostnom poklopaní základného kameňa stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
návšteva hydrológa Ing. Michala Kravčíka CSc. v našej obci
stretnutie s občanmi v Kultúrnom dome vo Svrčinovci
výrobný výbor – úpravy na 1/12 stupeň PD: koncept DRS

FEBRUÁR
stretnutie s predstaviteľmi NDS, a.s. stredisko správy a údržby v Čadci Ing. Goňom a Ing. Skotnickým
pojednávanie OS
pracovné stretnutie s firmou Pro Invest (vyvlastňovanie pozemkov – rozšírenie železničného koridoru na Bohumínskej trati)
prevzatie do majetku obce objekt , Most cez Šľahorov potok, v hodnote 291.136 EUR
stretnutie mikroregiónu Triangel

MAREC
pracovné stretnutie – riešenie nového cintorína, návrh obecného parku
pracovné stretnutie s Amberg Engineering – vypracovanie dokumentácie zhotoviteľa pre stavbu D3 Čadca, Bukov –
Svrčinovec – predstavenie technického návrhu objektov u ktorých sa predpokladá správcovstvo obcou Svrčinovec
návšteva našej obce starostom družobnej obce Mosty u Jablunkova
stretnutie s pracovníkmi Kysuckého múzea
účasť na zasadnutí sekcie sociálnych vecí pri ZMOS
vizitácia biskupa v našej obci, návšteva na obecnom úrade
stretnutie mikroregiónu s predstaviteľmi NDS a.s., Povodia Váhu, zhotoviteľa D3 ohľadom zrážkovej vody z telesa diaľnice
stretnutie starostov obcí v blízkosti Trojmedzia s europoslankyňou Kateřinou Konečnou na pôde Tritie v Cieszyne
stretnutie s hovorcom 5. pluku špeciálneho určenia - prejednanie žiadosti o prevzatie záštity a podpory na pripravované
podujatie
účasť na celodolinovom Dni učiteľov spojené s ocenením učiteľov
príprava podkladov na vysporiadanie pozemku, kde žiadame vybudovať spoločnosťou NDS a.s. chodník od autobusovej
zástavky u Libuše smerom do dediny
školenie BOZP

APRÍL
jednanie ohľadom pasportizácie ciest obchvatu Čadca, Bukov – Svrčinovec
stretnutie s terénnymi sociálnymi pracovníčkami na pôde Obce
účasť na prerušení dopravy na ceste 1/11 a podpora starostov a primátorov za dostavbu diaľnice D3 Žilina – KNM –
Oščadnica
účasť na Valnom zhromaždení Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec
jednanie so ŽSR vzhľadom na znečistenie spoločných pozemkov
spoločné stretnutie so SSE kvôli poklesu energie v časti Svrčinovec – Závršie a vybudovaniu novej trafostanice v danej
lokalite
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 14. decembra 2016 sa konalo 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 stanovisko HKO k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2017 – 2019 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2017
- vzali na vedomie návrh komisie pre výstavbu, ŽP a dopravu na
investičné akcie v roku 2017
- schválili rozpočet obce na rok 2017 a vzali na vedomie viacročný
rozpočet obce na roky 2018 – 2019
- schválili predložená návrh rozpočtu ZŠ na rok 2017 a zároveň
vzali na vedomie vyjadrenie Rady školy pri ZŠ k návrhu rozpočtu
- schválili príspevok ŠKD pri ZŠ na rok 2017 vo výške € 31 458,-- schválili príspevok ŠJ pri ZŠ na rok 2017 vo výške € 34 670,-- schválili predložené návrhy rozpočtov ŠKD a ŠJ pri ZŠ na rok
2017 a zároveň vzali na vedomie vyjadrenie Rady školy pri ZŠ k
návrhom rozpočtov
- schválili príspevok MŠ na rok 2017 vo výške € 159 723,-- a
zároveň aj kapitálové výdavky vo výške € 6 360,-- na zakúpenie
konvektomatu do kuchyne a roliet
- schválili predložený návrh rozpočtu MŠ na rok 2017 a zároveň
vzali na vedomie vyjadrenie Rady školy pri MŠ k návrhu rozpočtu
- schválili príspevok OPS na rok 2017 vo výške € 212 000,-- a
zároveň aj predložený návrh rozpočtu OPS na rok 2017
- poverili HKO skontrolovať náplne práce a ich výkon jednotlivých
zamestnancov OPS
- poverili HKO kontrolou riadneho rozpočtu OPS pripraveného
riaditeľom OPS v zmysle rozpočtových pravidiel a Štatútu OPS, a
to do najbližšieho zasadnutia OZ
- schválili VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na podporu
financovania záujmového vzdelávania deti s trvalým pobytom na
území Obce Svrčinovec
- vzali na vedomie správy o činnosti jednotlivých komisií za rok
2016
- odvolali v zmysle Čl. 1, ods. 7 Štatútu komisií OZ na návrh
predsedov komisií týchto členov od 01. 01. 2017:
a/ komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo – Ing. Jozef
Čanecký, Pavol Kulla, Tomáš Dej
b/ komisia pre výstabu, ŽP a dopravu – JUDr. Ondrej Malicher,
Ing. Peter Kulla
- schválili Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ vo
Svrčinovci /zmenila sa výška odmeny poslanca za účasť na
zasadnutiach OZ, a to vo výške € 50,-- za každé zasadnutie OZ z
pôvodných € 30,--/
- poverili obecnú radu konečnou úpravou rozpočtu obce v rámci
položiek podľa skutočného čerpania k 31.12.2016
- poverili riaditeľku ZŠ konečnou úpravou rozpočtov ZŠ, ŠKD a ŠJ v
rámci položiek podľa skutočného čerpania k 31.12.2016

- poverili riaditeľku MŠ konečnou úpravou rozpočtu MŠ v rámci
položiek podľa skutočného čerpania k 31.12.2016
- poverili riaditeľa OPS konečnou úpravou rozpočtu OPS v rámci
položiek podľa skutočného čerpania k 31.12.2016
- schválili v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 prenájom
telocvične žiadateľom: Pavlovi Kullovi, Svrčinovec 1118 na
športové účely /nohejbal, futbal, basketbal, stolný tenis/ a Tiborovi
Rovderovi, Svrčinovec 848 na športové účely /futbal/
- schválili prenájom nebytových priestorov v budove AB 200
/miestnosť č. 2/15/ o výmere 27,85 m² p. Michaele Čaneckej,
Svrčinovec 204 za účelom zriadenia kozmetického salóna od
01.03.2017 za podmienok, že pri rekonštrukcii NP /prítok a odtok
vody/, ktoré si urobí na vlastné náklady, nenaruší chod lekárne a
spôsob rekonštrukcie prekonzultuje s nájomcom lekárne
PharmDr. Antonínom Kozákom
- neschválili zmenu užívania NP v AB 200 p. Jaroslavovi
Kubalákovi, bytom Čadca, a to predajňu zmrzliny na predajňu
rozličného tovaru a predajňu rozličného tovaru na predajňu
zmrzliny
- schválili podľa § 9a/ ods. 9 Zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
prenájom podielov z dôvodu osobitného zreteľa pozemkov v k.ú.
Obce Svrčinovec z dôvodu osobitného zreteľa. Osobitným
zreteľom je verejný záujem /výstavba železničného koridoru
„železničná trať“.
- podľa § 9a/ ods. 8 písm. e/ Zákona č. 507/2010 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
odpredaj podielov z dôvodu osobitného zreteľa pozemkov v k.ú.
Obce Svrčinovec z dôvodu osobitného zreteľa. Osobitným
zreteľom je verejný záujem /výstavba železničného koridoru
„železničná trať“.
- vzali na vedomie stanovisko Ing. Laša a Ing. Beleša,PhD. k
prekládke elektrovodu v k.ú. Svrčinovec a zároveň poverili
starostku obce naplánovať spoločné stretnutie primátora Mesta
Čadca a poslancov mestského zastupiteľstva a poslancov
obecného zastupiteľstva a starostku Obce Svrčinovec k spoločnému riešeniu v najbližšom možnom termíne
- odvolali na vlastnú žiadosť Bc. Martu Cyprichovú, Svrčinovec 136
z funkcie kronikárky obce k 31.12. 2016 a zároveň menovali novú
kronikárku obce Mgr. Renátu Mikulovú, Svrčinovec 815 od
01.01.2017
- poverili Bc. Martu Cyprichovú zápisom do obecnej kroniky za roky
2015 a 2016
- uložili riaditeľovi OPS vypracovať a predložiť na schválenie VZN o
vedení kroniky na najbližšie zasadnutie OZ

Dňa 22. februára 2017 sa konalo 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 HKO o kontrolnej činnosti za rok 2016
- vzali na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie /ÚIK/ o
vykonaní inventarizácie k 31.12.2016
- schválili likvidačnú komisiu na zlikvidovanie vyradeného majetku
v zložení predseda Radovan Laš a členovia František Kotyra a
Anton Švancár
- odvolali v zmysle Uznesenia OZ č. 7/2015 p. Martu Zákopčanovú
z funkcie členia ÚIK a schválili nového členia p. Janu Zubričanovú
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/z dôvodu zmeny pracovných náplní u menovaných/
- neschválili predložené úpravy rozpočtu obce, ZŠ, ŠKD, ŠJ a MŠ v
roku 2017 a uložili, aby boli uvedené úpravy rozpočtov predložené
na najbližšie zasadnutie OZ
- schválili predloženú úpravu rozpočtu OPS v roku 2017 a zároveň
vzali na vedomie predložený predpokladaný rozpočet z
podnikania OPS na rok 2017
- schválili VZN č. 1/2017 o kronike obce
- vzali na vedomie správu o činnosti dobrovoľného hasičského
zboru /DHZ/ za rok 2016
- vzali na vedomie vyúčtovanie a prezentáciu činnosti predsedov
jednotlivých spolkov a organizácií obce za rok 2016

Obecné zastupiteľstvo
- schválili prerozdelenie finančných prostriedkov vo verejnom
záujme z rozpočtu obce na rok 2017, a to:
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec: € 350,-ZO zväzu telesne postihnutých Svrčinovec: € 50,-ZO postihnutých civilizačnými chorobami Svrčinovec: € 50,-ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Svrčinovec: € 150,-Slovenský červený kríž Svrčinovec: € 600,-Hokejbalový klub TÍM SNOV /DREAM TEAM/ Svrčinovec: € 700,-Folklórny súbor Svrčinka Svrčinovec: € 600,-Slovenský zväz drobnochovateľov Svrčinovec: € 300,-- uložili štatutárom jednotlivých spolkov a organizácií v obci
predložiť písomný plán činnosti pri podpise zmluvy, na základe
čoho im budú poskytnuté schválené finančné prostriedky
- schválili v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 prenájom
telocvične žiadateľovi Mgr. Janovi Ligačovi, Čadca – SNP 739 na
športové účely /florbal/
- doporučili nájom nebytových priestorov v budove č. 345 /bývalá
COOP Jednota/ prejednať najskôr so žiadateľom Matúšom

Sloviakom, Svrčinovec 386 na zasadnutí komisie pre podnikanie
a obchod
- uložili HKO vykonať kontrolu personálnej agendy zamestnancov
obecného úradu a ich pracovných náplní
- uložili HKO vykonať kontrolu prerozdelenia odmien v ZŠ a MŠ
Svrčinovec v roku 2016

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

Stretnutie s občanmi
Dňa 27. januára 2017 sa v Dome kultúry vo Svrčinovci konalo
stretnutie občanov, starostky obce Svrčinovec a poslancov OZ.
Poslanci a starostka obce sú presvedčení, že informovať
každoročne občanov o stave obce je dôležité, a preto sa
pristúpilo k zorganizovaniu už druhého ročníka tohto stretnutia.
V úvode chcem poďakovať tým, ktorí si našli čas a prijali pozvanie
získať informácie o stave obce za rok 2016. Tiež chcem zdôrazniť
a to nielen za seba, ale aj za starostku obce a prítomných
poslancov, že nebol dôležitý počet zúčastnených, ale kvalita a
obsah stretnutia. Taktiež je to signál pre nás, že máme ľudí,
ktorým na našej obci skutočne záleží.
Úvodné slovo patrilo starostke obce, ktorá privítala prítomných a
informovala, čo sa nám v uplynulom roku podarilo z vytýčených
úloh zrealizovať a čo nie. Vzhľadom na súdne spory si naša obec
nemôže dovoliť čerpať eurofondy. Povedala, že sme sa nepúšťali
do veľkých investícií. Tie sa budú realizovať v tomto roku. Medzi
nižšie investície patrí oprava vnútorných priestorov OÚ. Čaká nás
budovanie chodníka smerom do Zatkov, ktorý prisľúbila
vybudovať firma Strabag. Nerealizovali sme výstavbu zábradlia
pri kostole. Náklady firmy boli 6 tisíc eur, čo je dosť veľa. Bude sa
robiť nový cintorín, nová cesta, bude sa odvodňovať. Bude
potrebné nové oplotenie... Pri tejto príležitosti sa vybuduje aj
zábradlie. V najbližšom možnom termíne chceme začať s
budovaním parku pred bytovkami a OÚ. Meškáme zatiaľ kvôli
vybudovaniu kanalizácie pre ZŠ. Hľadáme potrebné financie, aby
sa investícia neplatila z obecných peňazí, nakoľko ide o vyššiu
investíciu. Treba uviesť, že kanalizácia už bola vybudovaná za
predošlého vedenia, avšak nie je dostatočná. Musí sa robiť znova,
čo súvisí s opätovným platením financií. Ďalej informovala o stave
a riešení problému obvodného lekára. Zatiaľ nie je možné v tejto
veci nič urobiť a nepomôže zrejme ani petícia, ktorú avizovali
občania. Za pokus to, samozrejme, stojí. Vyjadrila sa k otázkam
na starostu, ktoré chodia na stránku obce. Informovala, že
odpovedá na všetky otázky. V minulosti neodpovedala iba na
jednu, pretože nesúvisela priamo s obcou. Povedala, že sa
pripravuje tvorba novej stránky a tu bude odpovedať iba na
otázky, ktoré nebudú anonymné. Občan, ktorý má záujem niečo
vedieť, by sa nemal za svoju otázku či postreh hanbiť. Informovala
tiež o súdnom pojednávaní vo veci notárskych zápisníc s bývalým
starostom obce. Po šiestich hodinách sme vyhrali spor na I.
stupni. Nič zatiaľ nie je konečné, a tak stále čakáme na zdarný
koniec procesu k II. notárskej zápisnici. Starostka informovala aj o
zvoze TKO a úmysle odstúpiť od zmlúv s firmou JOKO a prejsť k
takej, ktorá bude pre našich občanov čo najvýhodnejšia. Ročne

platíme okolo stotisíc eur, pričom obec dopláca asi
šesťdesiatpäťtisíc. Ďalšou témou bol Územný plán obce
Svrčinovec. V tomto roku chceme dosiahnuť jeho schválenie
poslancami OZ. Plán je dôležitý aj pre budovanie cintorína.
Starostka informovala o fungovaní Stavebného úradu, pretože p.
Ing. S. Pikuliaková končí. Tento úrad je pre obec veľmi dôležitý, a
tak sa na toto miesto zacvičuje Mgr. M. Balačin. Chcem, aby v
obci robil dva dni. Jeden deň je málo. Pálčivou témou je aj budova
bývalého hostinca U Duši. Starostka povedala, že máme zámer
vybudovať byty pre seniorov a tiež denný stacionár. Uvidíme v
prieskume, aký to bude mať ohlas u občanov. Zákon totiž neurčuje
obci povinnosť mať Dom dôchodcov. Ďalej povedala, že sa
podarilo dať na list vlastníctva cestu, ktorá spája Svrčinovec so
Závrším. Veľa slov padlo aj k dopravnej situácií v obci. V tomto
zmysle prebieha veľa jednaní, rokovaní so zainteresovanými.
Spomenula tiež pripravovaný projekt, z ktorého občania budú mať
biokompostér. Medzi problémy v obci patrí aj odchyt túlavých
psíkov. Každoročne obec vynakladá vyššie finančné prostriedky
na tento účel. Starostka informovala, že v mesiaci apríl sa bude
konať Deň Zeme. Každý rok sa do tejto aktivity zapájajú žiaci
Základnej školy vo Svrčinovci. Minulý rok sme požiadali o
spoluprácu pri čistení obce aj našich občanov. Na záver boli
pozvaní na guľáš. Akcia, žiaľ, nevyšla podľa našich predstáv.
Nevzdávame sa však a v tomto roku opätovne zabojujeme.
Budeme radi, ak sa pridajú tí, ktorí môžu a majú chuť prispieť k
čistote našej dediny. Toľko stručne z obsahu slov starostky.
Najočakávanejšou časťou stretnutia bola diskusia. Veď práve
preto sme sa zišli. Zaujíma nás, čo trápi našich občanov.
Zaujímajú nás tiež ich postrehy a riešenia, čo a ako robiť lepšie.
To sú východiská pre vedenie obce, pre pracovníkov OÚ...
Čo trápi našich občanov?
Starší občania sa boja o svoju bezpečnosť. Zhodli sa, že majú
veľakrát z počínania mladistvých strach. Mladí sú často pod
vplyvom alkoholu a možno i omamných látok. Stretli sa aj s tým, že
keď mladistvých napomenuli, že sú hluční, začali ich vulgárne
urážať. Pýtali sa, čo môžu urobiť. Vadí im hluk, ničenie majetku
obce. Starostka povedala, že obec v tomto smere nemôže veľa
urobiť. Samozrejme, že sú prípady, kde obec riešila konkrétne
osoby. Ak sa porušuje zákon treba volať Políciu. Starší občania
navrhli, aby sa v obecnom spravodaji zverejňovali konkrétne
udalosti, ktoré obec riešila. Možno sa mladí a rodičia zamyslia nad
takým počínaním. Myslia si, že problémy netreba zakrývať, ale
riešiť.
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Stretnutie s občanmi
Medzi pálčivé problémy patrí separovanie odpadu. Občania touto
cestou vyzvali ostatných spoluobčanov, aby si uvedomili
dôležitosť ochrany životného prostredia. Občania spomenuli aj
plnenie VOK pneumatikami nezodpovednými občanmi. Starostka
povedala, že problém sa rieši nasadením fotopascí. Tiež hovorili o
plnení kontajnerov cudzími občanmi.
Občanov trápi aj dopravná situácia v obci. Boli by radi, keby sa
posilnili vlaky. Starostka odpovedala, že prebehli rokovania so
ŽSR, ale spoje nám nepridajú na základe štatistiky, ktorú si
spracovali. Starostka konštatovala, že väčšina obyvateľov
využíva automobily. Občania sa pýtali na odpratávanie snehu pri
železničnej stanici. Starostka odpovedala, že je to pozemok ŽSR
a žiaľ túto povinnosť si neplnia. Obec nemá toľko VPP, ktorí by to
všetko stihli čistiť. Čo sa týka čistenia hlavnej cesty, za tú obec
nezodpovedá. Viacerí občania sa pýtali na výrez krovín, ktoré
zasahujú do ciest, chodníkov. Starostka odpovedala, že väčšinou
ide o spoločné pozemky, na ktorých stromy a kríky sú. Obec sa
snaží akútne problémy riešiť, ale ostatné je v kompetencii
vlastníkov. Treba osloviť nad 50% vlastníkov a oni si urobia
úpravu. Samozrejme, obec prijme podnety občanov a kde to bude
možné do 31.3. bude upravovať. Nemenovaný občan sa pýtal na
opravu mosta smerom do Skorky. Vraj mal prísľub od bývalého
starostu, že most
bude opravený cez projekt. Starostka
odpovedala, že o žiadnom projekte nevie ani ona, ani nik z
pracovníkov OÚ. Ďalej informovala, že Povodie Váhu upravuje

breh. Starostka spomenula aj nezištnú prácu DHZ. Spomenula,
že sú v skupine „B“. Príspevok majú zo štátu i od obce. Občania sa
pýtali aj na modernizáciu železničnej trate tzv. Bohumínskej trate.
Starostka odpovedala, že v rokoch 2012-2013 prebehlo konanie.
Modernizácia bude hotová v horizonte 3-4 rokov.
Na stretnutí zaznela aj téma napojenia sa na verejnú kanalizáciu.
Pýtali sa, kto má právo toto kontrolovať. Starostka odpovedala, že
ešte v roku 2012 bolo obecným zastupiteľstvom prijaté
Všeobecne záväzné nariadenie o odpade a kanalizácií. Občania,
ktorí majú možnosť napojiť sa, mali tak učiniť. Ten, kto možnosť
nemá, je povinný predložiť kontrole na požiadanie doklad o
odvoze odpadu. Občania navrhujú, aby sa tieto skutočnosti
naozaj zodpovedne začali kontrolovať. Nie je to fér voči občanom,
ktorí platia, a tak si túto povinnosť plnia. Všetko je to predsa v
záujme životného prostredia. Toľko z diskusie s občanmi.
V závere treba spomenúť, že stretnutie sa nieslo v duchu hľadania
konštruktívnych riešení. Nikto nikoho neurážal, neosočoval.
Naopak, snažili sme sa diskutovať. Veľmi ma teší, že nezaznela
iba kritika, ale aj milé, či povzbudivé slová na adresu vedenia
obce. Tieto slová určite potešili, no samozrejme, vždy je čo
zlepšovať. K tomu treba nielen vedenie obce, ale nás všetkých. A
celkom na záver slová jednej panej, ktoré ostali v mojej pamäti:
„Netreba sa vzdávať, pretože hundroši vždy boli, aj budú.“

Aktuálne
Zrážková voda z telesa diaľnice trápi Svrčinovčanov
Na začiatku júla 2016 doručili na obecný úrad vo Svrčinovci
občania z časti Vajdík a osada u Jurištov petíciu, v ktorej
nesúhlasia s odvedením dažďovej vody z telesa diaľnice D3 do
Vajdíkoveho potoka. Tento potok sa počas letných mesiacov
viackrát rozvodnil, vylial a zaplavil záhrady a pivnice priľahlých
nehnuteľností. Na základe uvedeného obec Svrčinovec iniciovala
stretnutie so zástupcami Združenia D3, Povodia Váhu a hlavnej
projektantky diaľnice. Z pracovného stretnutia na obci vtedy
vyplynulo, že hlavný projektant vychádzal z podkladov, ktoré
poskytlo Povodie Váhu a Hydrometeorologický úrad.
Projektantka skonštatovala, že výpočty boli riešené na plný profil
diaľnice D3, avšak buduje sa v polovičnom profile. Zo strany
projektanta, je všetko v súlade a tiež zhotoviteľ buduje podľa
schválenej platnej dokumentácie. Obec, keďže nie je správcom
bezmenných potokov a nemá finančné prostriedky na ich
reguláciu, odoslala petíciu Správe povodia stredného Váhu I.
Povodie Váhu dalo obci na vedomie, že žiada NDS, a.s. o
zvolanie výrobného výboru na 22.marca 2017 do zasadačky
obecného úradu vo Svrčinovci za účelom prehodnotenia
vypúšťania dažďových vôd z odvodnenia stavby diaľnice D3.
Podľa listu zodpovedného pracovníka z Povodia Váhu riešenie a
financovanie najskôr ostalo na Povodí Váhu - kópia nám bola
zaslaná na vedomie. Bolo v ňom uvedené, že je preukázateľné,
že vonkajšie odvodnenie odvádza dažďové vody z veľkého
územia a sústreďuje ich k jednotlivým drobným vodným tokom a
tým došlo k zmene odtokových pomerov a vzniku nepriaznivej
situácie v daných lokalitách. Vzhľadom k tomu, že diaľnica je pred
dokončením a problém so zrážkovou vodou majú aj okolité obce,
spojili sme úsilie a vyvolali spoločné stretnutie v obci Skalité.
Zúčastnení sa rdohodli, že po 18.4.2017 projektant Alfa 04 v
spolupráci s NDS a.s. pripraví návrh riešenia uvedenej
problematiky.
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Spracovala: Mgr. Monika Strýčková

Pozývame Vás

Oslávme spolu „Deň Zeme“
vo Svrčinovci dňa 21. 4. 2017
Cieľ: jarné upratovanie prírody a skrášlenie životného
prostredia v našej obci. Zapojiť sa môže každý, kto má
záujem skrášliť si svoje najbližšie okolie.
OÚ zabezpečí plastové vrecia a veľkokapacitný
kontajner. Po skončení pozývame všetkých účastníkov
na spoločné posedenie a občerstvenie v areáli TJ –
altánky pri ihrisku.

Bude pripravený chutný guláš

Deň matiek
Obec Svrčinovec a Komisia pre KŠMaŠ
pozývajú všetky mamičky
na posedenie pri príležitosti

Stavanie mája
Obec Svrčinovec
Vás pozýva na

,,DŇA MATIEK“,
ktoré sa uskutoční dňa:
14. mája 2017 o 14.00 hod.
v KD vo Svrčinovci.
Milé mamičky, za Vašu lásku, starostlivosť
a trpezlivosť vás v kultúrnom
programe pozdravia:
Deti MŠ + ZŠ + ŠKD + FS Svrčinka
Tešíme sa na Vás ...

„STAVANIE MÁJA“

28. apríla 2017 o 17.00 hod.
pred Obecným úradom vo Svrčinovci
Je pre Vás pripravený kultúrny program, v ktorom
vystúpi FS Svrčinka a malé občerstvenie.
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Oznamy obecného podniku
Harmonogram separovaného zberu v roku 2017
Nasledovné zbery separovaného odpadu /súčasne sklo aj plasty/ sa v priebehu roku 2017 uskutočnia v uvedených termínoch.
Zároveň žiadame občanov, aby vyseparované, riadne uzavreté vrecia vyložili do 07.00 hod čo najbližšie k zberovej trase.

OKRSOK 1 a 2
ZÁVRŠIE A POTOK

utorok 14. 2. 2017
streda 15. 2. 2017

OKRSOK 1 a 2
ZÁVRŠIE A POTOK

utorok 11. 4. 2017
streda 12. 4. 2017

OKRSOK 1 a 2
ZÁVRŠIE A POTOK

utorok 13. 6. 2017
streda 14. 6. 2017

OKRSOK 1 a 2
ZÁVRŠIE A POTOK

utorok 15. 8. 2017
streda 16. 8. 2017

OKRSOK 1 a 2
ZÁVRŠIE A POTOK

utorok 10. 10. 2017
streda 11. 10. 2017

OKRSOK 1 a 2
ZÁVRŠIE A POTOK

utorok 12. 12. 2017
streda 13. 12. 2017

Oznam o otvorení ihrísk
Obecný podnik, p. o. Svrčinovec oznamuje, že športový areál /hokejbalové ihrisko a umelá tráva/
zahajuje svoju prevádzku v dobe od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 pre verejnosť v zmysle platného cenníka nájmov .
Objednávky na športové vyžitie je možné telefonicky hlásiť u správcu ihrísk počas riadnej pracovnej doby:
KUBALÍK PAVOL: tel.: 0949 105 808

Zber veľkoobjemového odpadu
Oznamujeme občanom, že v dňoch 18.04.2017 až 21.04.2017 bude prebiehať zber veľkoobjemového odpadu.
Za týmto účelom bude pristavený 20 – tonový kontajner na odstavnej ploche vedľa Obecného úradu, kde môžu občania umiestniť
svoj veľkoobjemový odpad / nábytky, kuchynské linky, sedacie súpravy, .....a pod. /
Taktiež môžu občania tento odpad umiestniť vedľa stavajúceho veľkoobjemového kontajnera U Katraka pri moste, pri Eso – Zatky a
pri Stodole /kde kedysi bývali dané kontajnery/. Veľkoobjemový odpad, najmä od občanov zo Závršia a Potoka, bude odvážaný
pracovníkmi Obecného podniku Svrčinovec, kde občania tento odpad vyložia na miesta, kde kedysi bývali veľkoobjemové
kontajnery a telefonicky na č.t. : 041/4371086 alebo 0917 557 539 oznámia, že takýto odpad tam uložili a to len v dňoch
18.04. - 20.04.2017 do 10.00 hod.. Po tomto termíne sa takýto odpad už nebude zvážať pracovníkmi OPS.

Zber drobného stavebného odpadu
Oznamujeme občanom, že v piatok 21.04.2017 bude prebiehať zber drobného stavebného odpadu.
/Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín môžu občania odovzdať odplatne prostredníctvom kalendárového zberu vyhláseného
dvakrát ročne. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác./
Za týmto účelom bude pristavený veľkoobjemový kontajner na odstavnej ploche vedľa Obecného úradu,
kde môžu občania odplatne ( 1 kg = 0,015 € ), po zaplatení odovzdať svoj drobný stavebný odpad.
V prípade potreby sa kontaktujte na č.t. : 041/4371086, 0917557539 alebo priamo v kancelárií Obecného podniku Svrčinovec.

Pavol Krkoška, riaditeľ OPS
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Oznamy obecného podniku
Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že v dňoch 18.04.2017 až 20.04.2017
bude prebiehať zber elektroodpadu /staré televízory,
počítače, rádia, práčky, chladničky, mrazničky ... a pod. /
Za týmto účelom bude vyčlenený priestor na odstavnej ploche
vedľa obecného úradu, kde môžu občania umiestniť svoj
elektroodpad .Taktiež môžu občania tento odpad umiestniť vedľa
stávajúceho veľkoobjemového kontajnera U Katroka pri moste,
pri Eso – Zatky a pri Stodole (kde kedysi bývali dané kontajnery).

Elektroodpad, najmä od občanov zo Závršia a Potoka, bude
odvážaný pracovníkmi Obecného podniku Svrčinovec, kde
občania tento odpad vyložia na miesta, kde kedysi bývali
veľkoobjemové kontajnery a telefonicky na č.t. : 4371 086 alebo
0917 557 539 oznámia, že takýto odpad tam uložili, a to len v
dňoch 18.04.-20.04.2017 do 10.00 hod.. Po tomto termíne sa
takýto odpad už nebude zvážať pracovníkmi OPS.

Zber papiera
Oznamujeme občanom, že v dňa 21. 04. 2017 bude prebiehať
zber papiera.
Zber uskutoční súkromná firma, ktorá občanom ako protihodnotu
dá toaletný papier TENTO alebo adekvátnu finančnú odmenu
podľa požiadavky občana.
Papier musí byt zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v
kartónových škatuliach, ani v igelitkách, knihy musia byť bez
tvrdých obalov. Kartón nevykupujú!
Peniaze dávajú pri množstvách minimálne 300 kg.

Zber bude prebiehať na nasledovných zberných miestach:
08.00 – 08.45 - pred obecným úradom
08.45 – 09.05 - pri požiarnej zbrojnici
09.10 – 09.20 - pri motoreste – hotel Paris –Zátky
09.20 – 09.30 – bistro ESO – Zátky
09.30 – 09.45 – pri moste u Katraka
09.55 – 10.00 – Závršie - pri pohostinstve
10.05 – 10.10 – Potok - pri kaplnke

Z diania v našej obci
Fašiangy sa krátia...
Tento rok sme odštartovali na Hrčavských ostatkoch. Bolo to pre
nás netradičné a niečo nové, keďže u nás v dedine sa ostatky
nejako extra neslávia.
Boli sme súčasťou maskového sprievodu, ktorý prešiel cez
dedinu k obecnému úradu, kde bolo prichystané pohostenie a
zábava. Stretli sme aj niekoľko svrčinovčanov a zhodli sme sa , že
by sme mohli niečo takéto skúsiť zorganizovať u nás. Dúfame, že
sa nám to spoločnými silami o rok podarí.

S úctou FSk Svrčinka

Farská sánkovačka
Dňa 4. februára 2017 sa uskutočnila Farská sánkovačka vo
Svrčinovci -Závrší. Najskôr tento deň nevyzeral príliš priaznivo
počasím, ale ako sa približoval začiatok sánkovačky o 13.00 hod.,
tak presne tak sa predieralo slniečko spoza mrakov a napokon
vyčarilo krásne, slnečné popoludnie pre malých i veľkých, ktorí sa
zúčastnili tohto podujatia. Zastúpené boli všetky vekové
kategórie, od najmenších batoliat až po našich milých starších
spoluobčanov. A keďže po správnej sánkovačke sa treba aj
zohriať, tak o zahriate zvnútra pre malých účastníkov v podobe
detského punču a punču pre dospelých sa postaral poslanec OZ
Ing. Jozef Čanecký. Občerstvenie, ako boli koláčiky a iné dobroty,
nám pripravili naše šikovné mamičky a babičky. Do rytmu nám
hrali a spoločné posedenie spestrili vdp. Mgr. Radovan Čulák,
Peter Csambal a Miroslav Jurčaga. Taktiež chceme poďakovať
aj organizátorovi JUDr. Štefanovi Strýčkovi a jeho rodine za to, že
po pár rokoch sa opäť konala sánkovačka, ktorá všetkým vyčarila
úsmev na tvári a hlavne zasa o kúsok zblížila našich občanov.
Veríme, že počasie a okolnosti nám umožnia usporiadať
sánkovačku aj budúci rok a zároveň veríme, že sa zúčastnia aj
občania z ostatných častí Svrčinovca. Už teraz sa tešíme na

ďalšie spoločné podujatia, ktoré nás v tomto roku čakajú.

Autor: PhDr. Mária Čanecká, Foto: Ing. Jozef Čanecký
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Obrady cez Veľký týždeň
Pondelok Veľkého týždňa (10.04.)

6:45

Utorok Veľkého týždňa (11.04.)

6:45

Streda Veľkého týždňa (12.04.)

18:00

Zelený štvrtok (13.04.)

Veľký piatok (14.04.)

18:30 (17:00-Závršie)
15:00 - Obrady Veľkého piatku
10:00 - Krížová cesta
(Celonočná poklona, 23:00- Bdenie s P. Ježišom)

18:30 - Vigília
Biela sobota (15.04.)

9:00 - Ranné chvály a začiatok poklony do 18:15

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania (16.04.)

7:30, 11:00 (9:30- Závršie)

Veľkonočný Pondelok (17.04.)

7:30, 11:00 (9:30- Závršie)

Vizitácia otca biskupa
Dňa 16. marca 2017, v rámci vizitácie farnosti Svrčinovec, zavítal do našej obce Žilinský diecézny biskup Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis,
PhD. Vizitácia prebiehala podľa vopred určeného programu, ktorý bol veľmi bohatý a pestrý. Otec biskup zavítal aj na obecný úrad, kde
ho privítala pani starostka, poslanci OZ a pracovníci OÚ.
Vyvrcholením vizitácie bola otcom biskupom celebrovaná sv. omša a po nej stretnutie s veriacimi, kde mu kládli otázky o živote, cirkvi a
našej farnosti. Prežili sme spoločne historickú udalosť, ktorá sa zapíše do dejín našej farskej rodiny a spoločenstva tunajších veriacich
občanov.
Boh Vám žehnaj, otec biskup Tomáš!
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Z diania v našej obci
Záhradkári hodnotili a plánovali
Dňa 26. februára 2017 sa konala v sále Kultúrneho domu vo
Svrčinovci výročná členská schôdza svrčinovskej základnej
organizácie slovenského zväzu záhradkárov. Na schôdzi sa
zúčastnili okrem výboru a členov ZO aj zástupca okresného
výboru SZZ p. Jozef Šmatlava a za obec Svrčinovec poslanec a
člen obecného zastupiteľstva p. Mikuláš Kulla.
V úvodných bodoch programu hodnotili záhradkári svoju činnosť,
výsledky a hospodárenie v minulom roku. Následne sa rozvinula
diskusia k jednotlivým bodom programu a k problematike v nich
obsiahnutej. Prejednávali sa problémy ohľadom financovania
práce organizácie a nové podmienky pre získanie príspevku z
prostriedkov obce. Do diskusie sa aktívne zapojil aj člen
obecného zastupiteľstva p. Mikuláš Kulla, ktorý doporučil
organizácii nové formy verejných aktivít, ktoré by zároveň pomohli
zlepšiť finančné hospodárenie základnej organizácie. Jednalo sa
aj o nových formách spolupráce s mládežou v základnej škole
Svrčinovec.

Zaujímavou sa ukázala aj spolupráca základnej organizácie SZZ
so základnou organizáciou Slovenského zväzu chovateľov. Táto
spolupráca pokusne začala spoločnou výstavou v jeseni 2016 a
ukázalo sa, že pritiahne viac záujemcov, ktorí sa oboznámia
okrem výsledkov práce v záhradke aj s úspechmi našich
chovateľov. Do budúcnosti preto vyplynulo z tohto jednania
rozhodnutie túto spoluprácu ďalej rozvíjať a prehlbovať.
Cieľom týchto aktivít by mala byť vyššia angažovanosť nielen
členov organizácií ale aj ostatných občanov obce na aktívnom
dianí v obci miesto preferovania pasívnej kultúry. Podobne v
oblasti práce s mládežou vzbudiť v nej záujem o aktívnu a tvorivú
prácu ako alternatívu k virtuálnemu svetu počítačových hier a
sociálnych sietí.
Závery rokovania členov Základnej organizácie SZZ
sformulované do jednotlivých bodov plánu práce na rok 2017 boli
schválené členskou schôdzou a stali s tak záväznými pre prácu
výboru i ostatných členov organizácie.

Z činnosti Klubu dôchodcov vo Svrčinovci za rok 2016
Klub dôchodcov vo Svrčinovci tvorí „babinec“, ktorý má okolo 30
členiek a schádzame sa podľa želania alebo podľa potrieb klubu.
Stretnutia sa realizujú v kultúrnom dome, ktorý nám poskytuje
obecný úrad bezplatne, čím podporuje našu činnosť a za to
vyjadrujeme vďaku.
V roku 2016 sme sa zišli 7-krát. Náplňou našich stretnutí je pestrý
program – cvičenia na osvieženie mysle, primerané telesné
cvičenia, relax, ale hlavne sa venujeme spevu a ľudovým
tradíciám.

Čo sa nám podarilo:
- podujatie s obecnou knižnicou a školským klubom /zvyky,
tradície v ľudovej piesni/
- vystúpenie členiek klubu s piesňami – váľanie mája
- inštalovanie informácií vo vývesnej skrinke pred OÚ
- priebežná práca na kompletizácii Pesničkového pamätníčka II.
/Pamätníček I. bol vydaný v roku 2015/
Okrem toho sa podľa možností a zdravotných schopností
zúčastňujeme podujatí poriadaných OÚ a snažíme sa byť
užitoční.
Ďakujeme p. starostke, ktorá nás povzbudila svojou účasťou na
stretnutí klubu, obecnému zastupiteľstvu za schválenie
finančného príspevku a pracovníkom OÚ, ktorí sa snažia
porozumieť našim potrebám a vychádzajú nám v ústrety.
Prispievajú tak k tomu, aby z nás neboli uhundraní, nespokojní
dôchodcovia, ale aby sme prežívali dôstojný a primerane aktívny
seniorsky vek.

I. Fričová
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Z diania v našej obci
Dôchodcovia bilancovali
Dňa 5.3.2017 sa konala výročná členská schôdza Zväzu telesne
postihnutých, Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami a
Jednoty dôchodcov z našej obce za prítomnosti predsedov
Okresných výborov v Čadci p. Margity Ďurišovej, p. Jozefa
Křivánka a starostky obce Svrčinovec Mgr. Renáty Majchrákovej.
V správe sme zhodnotili činnosť za uplynulý rok 2016 a určili si
nové aktivity v roku 2017.
Pani Ďurišová a p. Křivánek oboznámili prítomných s plánom
činnosti na úrovni okresu, kde sa na aktivitách zúčastňujú aj naši

členovia. Jedná sa napr. o športové hry, trojgeneračné stretnutia,
stretnutia na hranici a Mikulášske posedenie pre deti.
Pani Ďurišová a p. Křivánek odovzdali p. starostke a členom
výboru ďakovné listy za obetavú prácu a dobrovoľnícku prácu v
uplynulom období.
V príjemnej atmosfére a pri občerstvení, na ktoré nám sponzorsky
prispela firma Zelenina – ovocie – TERLANO, za čo im ďakujeme,
pokračovala schôdza diskusiou.
Anna Jurištová

Správa DHZ Svrčinovec za rok 2016
Dňa 07.01.2017 sa konala výročná členská schôdza DHZ vo
Svrčinovci, na ktorej bola vyhodnotená práca dobrovoľného
hasičského zboru v našej obci za minulý rok 2016. Zo správy
výročnej členskej schôdze vyberáme:
K termínu konania výročnej schôdze mala DHZ 51 členov, z toho 5
žien. V roku 2016 k nim pristúpil nový člen p. Tibor Jurišta, ktorý
prekvapil svojou ochotou a prácou. Sprevádzkoval PS8, PS3,
ktoré boli dlhú dobu nefunkčné. Stará sa aj o chod techniky a
údržbu, za čo mu patrí vďaka.
Členovia výboru sa stretli v roku 2016 13-krát. Počas týchto
stretnutí sa riešili financie, súťaže, ako i problémy, ktoré sa
vyskytovali postupne počas roka.
Keďže končilo volebné obdobie výboru DHZ, na tejto členskej
schôdzi bol zvolený nový výbor. Starému výboru sa poďakovali za
jeho kvalitne odvedenú prácu. Nový výbor bol schválený v
zložení:
Predseda DHZ – Božena Jargašová
Podpredseda – veliteľ DHZ – Anton Tomaščin
Tajomník – Vladimír Špilák
Preventivár – Marcela Tomaščinová
Referent mládeže – Peter Poláček
Strojník – Radovan Laš, Ľubomír Grochal, Tibor Jurišta, Miroslav
Kufa
Revízor – Anna Jurištová
Revízna komisia – Štefan Dej, Ján Dej
Členovia výboru – Pavol Kreána, Milan Horváth, Emil Kubalík,
Viliam Kubalík, Janka Fupšová, Michal Kulla, Pavol Kulla
Brigádnická činnosť:
Naši hasiči odpracovali množstvo hodín so zameraním na
ošetrenie techniky, výstroja, čistenia priestorov PZ, prípravy na
STK a modernizácií výjazdovej techniky. V roku 2016 dala obec
namontovať nové vráta /2 ks/, pri ktorých montáži a úprave sa
taktiež hasiči podieľali, za čo treba poďakovať členom Štefanovi
Dejovi, Michalovi Kullovi, Radovanovi Lašovi, Vladimírovi
Špilákovi, Tiborovi Jurištovi, Petrovi Poláčkovi, Miroslavovi
Kufovi, Pavlovi Kreánovi, Stanislavovi Kuffovi, Milanovi
Horváthovi, Emilovi Kubalíkovi, Viliamovi Kubalíkovi, Pavlovi
Kullovi, Antonovi Tomaščinovi. Vďaka patrí aj ženám, ktoré sa
starali o upratovanie a stravu členom pri práci.
Školenia, cvičenia a súťaže:
Dňa 08.04.2016 bolo vykonané školenie obsluhy cisternovej
automobilovej striekačky malej na podvozku IVECO.
Zaškolených bolo 6 osôb: Anton Tomaščin, Radovan Laš, Milan
Horváth, Michal Kulla, Vladimír Špilák, Peter Poláček.
V dňoch 09. – 10.04. a 16. - 17.04.2016 sa zúčastnili v Oščadnici
základnej prípravy členov ZHZ a DHZ títo členovia: Vladimír
Špilák, Michal Kulla, Peter Poláček, Pavol Kulla.
Dňa 26.11.2016 sa jednotka DHZ v počte 9 členov zúčastnila
kurzu prvej pomoci v priestoroch Červeného kríža v Čadci, a to
Anton Tomaščin, Radovan Laš, Vladimír Špilák, Tibor Jurišta,
Peter Poláček, Miroslav Kufa, Matej Kupka, Matej Kulla, Pavol
Kulla.
Dňa 21.03.2017 sa zúčastnili 4 členovia školenia „právo prednosti
v jazde“.
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Po obnovení spolupráce OSP Istebná sa hasiči zúčastnili cvičenia
Manewry Ratownicze v malebnej obci Istebné. Na tomto cvičení
získali nové skúsenosti pri riešení dopravných nehôd, požiaroch,
kalamitách a poskytovaní prvej pomoci. Tohto cvičenia sa
zúčastnili Anton Tomaščin, Radovan Laš, Tibor Jurišta, Vladimír
Špilák, Peter Poláček, Matej Kulla.
V roku 2016 sa hasiči zúčastnili jednej súťaže mužov a dvoch
súťaží detí.
Požiarovosť:
Ani v roku 2016 sa našej obci nevyhýbali požiare, ktorých bolo
celkom 5, z toho jeden bol požiar rodinného domu U Puraša, ku
ktorému našich hasičov na výpomoc povolala jednotka z HaZZ v
Čadci. Výjazdu sa zúčastnili Radovan Laš, Michal Kulla, Vladimír
Špilák, Peter Poláček, Viliam Kubalík. Ďalšie štyri požiare sa týkali
veľkoobjemových kontajnerov, s ktorými sú v našej obci najväčšie
problémy. Čo teší našich hasičov je to, že nemali ani jeden výjazd
k vypaľovaniu trávnatého porastu, ktoré bývali u nás každý rok vo
veľkom počte.
Technické zásahy:
V roku 2016 mali hasiči tri technické zásahy.
Dňa 21.02.2016 boli privolaní starostkou obce k zaplateným
pivničným priestorom RD. Bolo použité kalové a plávajúce
čerpadlo a 2xB75 na odvod vody.
Dňa 27.07.2016 boli privolaní starostkou obce na monitorovanie
miestnych tokov, ktoré sa prudko zvýšili po búrke, ktorá sa
prehnala obcou. Zasahovali Anton Tomaščin, Michal Kulla a
starostka obce.
Počas kultúrnej akcie, ktorú organizovala obec sa hasiči zúčastnili
ako organizačná výpomoc a poskytovatelia prvej pomoci, ich
zavolala p. Kullová z obecného bytového domu v PZ a požiadala
ich o pomoc pri úniku plynu z vykurovacieho telesa. Po príchode
jednotka odvetrala priestory a dopravila na miesto zásahu
servisného technika, ktorý poruchu odstránil. Následne upozornil
p. Kullovú o neodbornej manipulácií s vykurovacím telesom.
Kultúra:
Členovia DHZ sa počas roka 2016 zúčastnili viacerých kultúrnych
podujatí. Medzi ne patria napr. oslavy sv. Floriána v Oščadnici,
Zákopčí, Mosty u Jablunkova a Rajeckej Lesnej.
Dňa 08.05.2016 sa zúčastnili na oslavách 90. výročia založenia
DHZ Oščadnica.
Dňa 12.06.2016 sa konali oslavy 95. výročia založenia DHZ v
našej obci.
Dňa 17.07.2016 sa zúčastnili osláv 90. výročia založenia DHZ v
obci Skalité.
Dňa 09.07.2016 hasiči boli požiadaní o organizačnú výpomoc pri
konaní Svrčinovského kermašu, kde boli veľkým prínosom,
nakoľko zlyhala technika, ktorú hasiči rýchlym zásahom
zabezpečili elektrocentrálou z protipovodňového vozíka, a tým
nebol ohrozený ďalší program kermašu.
Dňa 31.08.2016 hasiči vypomáhali na benefičnom koncerte
organizovaného obcou.
Dňa 18.12.2016 hasiči vypomáhali pri jasličkovej pobožnosti v
priestoroch pred kostolom.

Z diania v našej obci
Hospodárenie s finančnými prostriedkami:
V roku 2016 obec pridelili DHZ z rozpočtu obce sumu € 5 000,--.
Boli použité na chod DHZ, zakúpili sa PHM, uniformy, hadice,
zásahový oblek, ochranné prostriedky, servis techniky, STK,
školenia a kurzy, občerstvenie pri brigádach, akciách a
organizácií 95. výročia.
Pri zotrvaní v skupine B dostali naši hasiči od štátu dotáciu vo
výške € 2 000,--, za ktorú nakúpili materiálno-technické
zabezpečenie.
Vyúčtovania dotácií má na starosti pokladník DHZ Marcela
Tomaščinová.

Plán činnosti na rok 2017:
V roku 2017 hasiči plánujú zakúpenie dýchacích prístrojov a
následne aj vyškolenie 3 členov na používanie autonómnych
dýchacích prístrojov. Ďalej by chceli dať vyškoliť 3 členov na
základný kurz DHZ, prijať nových členov, modernizovať techniku
a PZ, zúčastniť sa súťaží. Veľmi dobre funguje krúžok „mladý
hasič“ v spolupráci so ZŠ, tak sa budú snažiť zúčastňovať súťaží
aj s mladými hasičmi. Na záver členskej schôdze skonštatovali, že
v roku 2017 budú znižovať stav členov základne v obci o tých, ktorí
sa nezúčastňujú a nijako neprispievajú chodu DHZ v Obci
Svrčinovec.
A.Tomaščin

Ľadochod v osade u Katroka ohrozoval príbytky
Dňa 21.februára 2017 okolo obeda som bola upozornená
obyvateľom, že sa dali do pohybu ľady na rieke Čerňanka.
Situáciu som začala monitorovať. V určitých úsekoch bola v
koryte rieky nízka hladina vody, a keďže ľad bol hrubý, kryhy sa
začali hromadiť a ohrozovať okolité nehnuteľnosti. Taktiež hrozilo
poškodenie mostíka cez rieky v časti u Katroka. Na základe
uvedeného a po konzultácii s Povodím Váhu sme o 15.00 hod
vyhlásili mimoriadnu situáciu - povodňová aktivita III. stupeň ľadochod.
III. stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v
povodňovom pláne,
b) na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom
kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie
a môže spôsobiť povodňové škody,
c) na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný
stav určený pre III. stupeň povodňovej aktivity, ak II. stupeň
povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať
hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu
spôsobiť povodňové škody,

d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného
toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta
vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,
e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je
priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy
alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa
vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody,
f) pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity
čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad
maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej
stavby,
g) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity,
h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou
stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo
zariadení vodnej stavby.
Po nasadení mechanizmu boli kritické úseky uvoľnené, majetok
občanov a obce uchránený. O 18.00 hod sme mimoriadnu
situáciu a III. stupeň povodňovej aktivity odvolali.
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Z diania v našej obci
Veľkonočné tvorivé dielne
Dňa 5. apríla 2017 sa konali v Kultúrnom dome vo Svrčinovci „Veľkonočné tvorivé dielne“, na ktorých si deti i dospelí vyskúšali rôzne
praktiky ozdobovania veľkonočných vajíčok – maľovanie farbami, ozdobovanie voskom, drátkovanie, drátkovanie na fľašky, výrobu
veľkonočných ozdôb z papiera, pletenie korbáčov, či výrobu ozdobných stromčekov z drôtu.
Ďakujeme týmto našim šikovných a talentovaným spoluobčanom p. Šuškovej Emílii, p. Kullovej Jane, p. Lašovej Zuzane, p.
Kucharčíkovej Eve, p. Slovákovi Rudolfovi a p. Kubalíkovi Emilovi, ktorí prišli svoje skúsenosti odovzdať mladšej generácii a predviesť
svoj talent a zručnosti.

Bc.Cyprichová Iveta

Zo života v základnej škole
Rekonštrukcia školy
V našej škole sa uskutočnila rekonštrukcia tried a priestorov školy.
Niektoré triedy sa vymaľovali a pribudli nové interaktívne tabule,
trieda 8.B bola kompletne zrekonštruovaná a postupne sa menia
vstavané skrine, dovybavila sa telocvičňa, presťahovala sa
počítačová učebňa, presťahovala sa zborovňa a vymenil sa
nábytok.
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Zo života v základnej škole
Fašiangový karneval

Krajské kolo Olympiády v Nemeckom jazyku

Sú fašiangy a počas nich sa treba veseliť. Preto si učitelia 1.
stupňa pripravili pre žiakov i škôlkarov fašiangový karneval.
V závere karnevalu si deti odnášali domov malú pozornosť v
podobe darčekového balíčka. Bola to príjemná zábava, pri ktorej
sa všetci vyšantili.

Dňa 16. februára 2017 Miroslav Poláček, žiak 7. B triedy,
reprezentoval našu školu v krajskom kole Olympiády v
Nemeckom jazyku. Úlohy a testy boli opäť náročné, ale náš žiak
ich zvládol bravúrne a získal krásne 3. miesto .

Mgr. J. Kupková

Mgr. M. Pišteková

Návšteva detí z materskej školy u žiakov prvého ročníka
Prváci už vedeli, že štvrtok 16. februára 2017 bude pre nich iný, výnimočný. Tešili sa na svojich kamarátov zo škôlky. Budúci prváci
navštívili triedu 1. A a 1. B. Trochu s obavami a strachom vchádzali vstupnými dverami našej základnej školy. Pocity sa zmenili, keď ich
privítali kamaráti, s ktorými sa stretávali dennodenne v škôlke.
Prváci predviedli, čo sa za čas, ktorý navštevujú školu, naučili. Sú pyšní, že sú prváci. Zaznela i naša prvácka hymna. Vyučovaciu hodinu
sprevádzali básničkami o písmenkách, o číslach, pri zmene činnosti si zacvičili tiež s básničkou. Spoločne si zaspievali a zahrali
obľúbenú hru prvákov „Ovocie“. Deti z materskej školy si odniesli „školskú tašku“, ktorú si spoločne vyfarbili a ktorá im pripomenie blížiaci
sa zápis do prvého ročníka.
Spracovala: Mgr. Dana Moravcová

Lyžiarsky kurz
Žiaci 7.ročníka našej školy sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v termíne od 13.2. do 17.2. 2017 v Športcentre Oščadnica. Počasie nám prialo
a celý týždeň svietilo slniečko, lyžovať sa naučili všetci a do školy sa vrátili s opálenými tvárami. Posledný deň sa uskutočnili malé
preteky, kde si svoje lyžiarske schopnosti vyskúšali lepší ale aj slabší lyžiari (začiatočníci).
Ing. Renáta Šplháková
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Zo života v základnej škole
Literárna súťaž - Šaliansky Maťko
Dňa 25.1.2017 sa v Kysuckej knižnici v Čadci konala literárna súťaž - Šaliansky Maťko. Je to literárna súťaž v prednese slovenskej
povesti. Do tejto súťaže sa zapojilo 32 žiakov, z rôznych základných škôl (Čadca, Raková, Čierne, Turzovka, Skalité, Podzávoz...).
Samozrejme, že aj naša škola, naši žiaci sa zapojili, a to Róbert Strýček - zo 4. triedy a Lenka Slováková - zo 6. triedy. Žiaci boli rozdelení
do troch kategórií podľa ročníkov. Na tejto súťaží sme boli úspešný. Róbert Strýček - zo 4. triedy sa umiestnil na krásnom treťom mieste.
Bol ocenený peknou knihou a diplomom.
Mgr. J. Šromovská

Objavujeme čaro chémie

Beseda: Voda pre ozdravenie klímy

Žiak 8.A Ján Čišecký úspešne reprezentoval našu školu
v celoslovenskej súťaži Objavujeme čaro chémie. V kategórii
žiakov 8.ročníka obsadil 1.miesto. Úlohou bolo vybrať,
zrealizovať a zdokumentovať priebeh chemického pokusu.
Jankovi blahoželáme k úspechu!

25.1.2017 našu školu návštivil Ing. Michal Kravčik CSc. Témou
besedy bola voda pre ozdravenie klímy.. Cieľom stretnutia bolo
posilnenie environmentálnej bezpečnosti prostredníctvom
zodpovedného prístupu v ochrane prírodného a teda kultúrneho
dedičstva. Ing. Michal Kravčik CSc sa tiež zaujíma o revitalizáciu
krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny. V roku
2012 získal medzinárodnú cenu vodnej civilizácie Renza Frazina.
Besedy sa zúčastnil aj hosť z Poľska pán Piotr Topinski, ktorý sa
zaoberá problematikou vôd v okolí Žiwca. Okrem iného sa žiaci
dozvedeli aj negatívne dopady na životné prostredie z tak dlho
očakávanej výstavby diaľnice.

Mgr. M. Kullová

Mgr. M. Strýčková

Zavítal k nám pán biskup
Dňa 16.3.2017 k nám v rámci vizitácie farnosti Svrčinovec zavítal
žilinský biskup Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.. Stretol sa so
zamestnancami školy, ale aj so žiakmi. Osobitne sa stretol na
besede so žiakmi 8. ročníka. Žiaci mali pripravené zaujímavé
otázky, ktoré sa týkali jeho osobného a kňazského života. Jeho
odpovede boli pútavé, poučné, ale aj vtipné. Na záver si s každým
žiakom podal ruku a udelil požehnanie.

Mgr. M. Kullová
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Zo života v základnej škole
Navštívil nás Andrej...
Veterinár, milovník zvierat, jaskyniar, hľadač kryštálov, obdivovateľ prírody s úctou k nej... Aj takto by sme mohli charakterizovať MVDr
Andreja Renčka PhD, ktorý 27. 03. 2017 zavítal do našej školy. Pri príležitosti mesiaca knihy nám predstavil svoju knihu s názvom Cesta
hrdinov SNP od Dukly po Devín. Prezentáciou a krátkym videom sme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o ceste, ktorú podnikol naprieč
Slovenskom pešo. Prednáška sa niesla aj v duchu viacerých rád, či ponaučení. Deti sa potešili aj darčekom pre domácich miláčikov,
ktoré im priniesol. Andrejovi patrí vďaka, že si napriek svojej náročnej práci našiel čas a obohatil naše deti o rady, či postrehy z vlastného
života. Našou odmenou bude hlas pre jeho knihu, ktorá v Kysuckej knižnici súťaží o Knihu Kysúc 2016.

Mgr. Monika Strýčková

Zo života v materskej škole
Kalendárny rok sme ukončili účasťou na „Vianočných trhoch“, kde
sme sa prezentovali i predávali výrobky, ktoré zhotovili deti spolu s
pani učiteľkami. Výťažok z predaja použijeme na zakúpenie
výtvarných pomôcok pre deti.
Tohtoročná zima nám umožnila sa poriadne vyšantiť – stavali sme
snehových kamarátov, využili sme aj boby a sane na spúšťanie.
V mesiacoch január a marec mali deti možnosť zúčastniť sa na
divadelných predstaveniach. V januári to bola rozprávka „Ako sa
nebáť tmy “, ktorá bola aj veľmi poučná a v marci nás potešilo a
spestrilo pobyt v MŠ divadielko O múdrom Jankovi.
Február je väčšinou mesiacom plesov a karnevalov. Inak tomu
nebolo ani v našej materskej škole. Deti prežili pekný a veselý
„fašiangový deň“, kedy sme už od rána mali škôlku plnú
princezien, víl, lesných a domácich zvieratiek, princov, rytierov,
spidermanov a iných rozprávkových bytostí. Súťažili, spievali,
tancovali ako sa na poriadny karneval patrí. Naše veselie si prišla
pozrieť i pani starostka a priniesla nám sladkú odmenu, za čo jej
veľmi pekne ďakujeme
Predškoláci boli navštíviť svojich kamarátov v škole a tí sa veru
nedali zahanbiť. Ukázali im, čo všetko už vedia – poznajú
písmenká, počítajú aj pekne čítajú. Takáto spolupráca je veľmi
dôležitá, pretože u detí odbúrava strach zo školy, či obavu: „Ako to
všetko zvládnem?“.
Zapojili sme sa i do viacerých výtvarných súťaží – Vesmír očami
detí, Jar v záhrade, Marťankovia v škole a i.
Zaujímavou aktivitou bol pre deti aj športový deň v našej škôlke,
kde deti po zložení sľubu „O čestnom zápolení“ a vyvesení svojich
triednych vlajok súťažili v rôznych disciplínach – hod na cieľ,
zdolávanie rôznych prekážok, prechod cez tunel a i., za čo boli
odmenení medailou i sladkosťou.

Prvý jarný deň deti privítali piesňami a pásmom Morena, kde sme
deťom priblížili zvyky a tradície našich predkov. Spoločne sme sa
s ňou rozlúčili a poslali ju dole vodou aj so všetkými neduhmi a
chorobami.
A čo nás čaká? Samozrejme sa tešíme na veľkonočné tvorivé
dielne, ale aj na ďalšie zaujímavé aktivity. Môžete vidieť, že deti sa
naozaj nenudia a každý deň sa im snažíme zmysluplne naplniť a
obohatiť ich.

Zimné šantenie
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Zo života v materskej škole

Divadlo

Fašiangový deň

Športový deň

Morena
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Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec
Prehľad výkonov v lesných porastoch v roku 2016
V zmysle Vyhlášky č. 297/2011 o lesnej hospodárskej evidencii je každý obhospodarovateľ lesa prostredníctvom svojho odborného
lesného hospodára (OLH) povinný do konca februára Okresnému úradu predložiť ročnú evidenciu výkonov v lesných porastoch za
predchádzajúci rok. Podľa tejto evidencie v roku 2016 LPS Svrčinovec vyťažilo 6 904 m3 drevnej hmoty, z čoho 6 389 predstavovala
náhodná (kalamitná ťažba), ktorej príčinou bol najmä podkôrny hmyz, ale aj vietor. Zalesnilo sa spolu 6,74 ha holín, ochrana proti burine
sa vykonala na 18,56 ha, ochrana proti zveri na 34,62 ha. Na 4,93 ha sa vykonal plecí rub s výsekom krov. Objem ťažby vynútenej
kalamitou bol najvyšší od založenia LPS. Vyšší v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bol aj rozsah vykonaných pestovných prác, najmä
zalesňovania.

Hospodárenie LPS Svrčinovec aj v roku 2016 v dobrých číslach
Podľa účtovnej uzávierky roka 2016 boli celkové príjmy LPS Svrčinovec 382 109 €, čo je približne o 31 tis. viac ako v minulom roku. V
dôsledku toho že sa predávala prakticky výlučne menej hodnotná kalamitná hmota, priemerné speňaženie kleslo z vlaňajších
rekordných 62,38 €/m3 na 55,35 €/m3. Aj tak bola priemerná realizačná cena dreva významne vyššia ako celoslovenský priemer, ktorý
bol pre surové ihličnaté kmene v neštátnych subjektoch 49,83 €/m3 (Zdroj: Štatistický výkaz Vývoj priemerných cien sortimentov a
dodávok surového dreva za 3. Štvrťrok 2016, NLC Zvolen).
Výdavky dosiahli 217 655 €, čo je o približne 26 tis. viac ako vlani. Priemerné náklady na ťažbu a približovanie boli 11,52 €/m3.
Medziročne podstatne stúpli náklady na pestovné práce, predovšetkým zalesňovanie, ktorého rozsah sa oproti vlaňajšku takmer
zdvojnásobil. Nákladový limit pestovných prác (30% hrubého výnosu) bol dodržaný na 100%. Limit odmien ktoré sú samostatne
sledovanou súčasťou nákladov (15% čistého výnosu) bol využitý na 95%.
Čistý výnos po zdanení určený na výplatu vlastníkom je 172 152 €, čo je o približne 4 tis. € viac ako vlani. V prepočte to predstavuje 24,94
€/m3 vykonanej ťažby, resp. 303,62 €/ha lesných pozemkov. Je to približne trojnásobok priemerného hospodárskeho výsledku
dosahovaného v neštátnom sektore lesného hospodárstva na Slovensku, kde sa výnos pohybuje v priemere na úrovni 7,50 €/m3, resp.
37 €/ha (Zdroj: Správa o lesnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2015). Podrobné informácie o výsledkoch hospodárenia
odznejú na Zhromaždení LPS Svrčinovec konanom 1. apríla 2017. Vyplácanie výnosov v hotovosti začne po 15. apríli, tým ktorí si výnos
neprídu vyzdvihnúť osobne budú tieto postupne zasielané poštou v termíne od 1. mája 2017.

Škody zverou túto zimu v nevídanom rozsahu
Tohtoročná tuhá zima, ale aj viditeľne stúpajúce stavy a stála prítomnosť jelenej zveri na Svrčinovci sa podpísali pod doposiaľ nevídaný
rozsah poškodenia lesných porastov. Škody sú spôsobené odhryzom na vysadených stromčekoch (najmä na jedli, buku, javori), a
obhryzom – lúpaním kmeňov mladých stromov hlavne v miestach koncentrácie zveri okolo krmelcov a pravidelných prechodov.
Poškodené sú aj stromčeky ošetrené proti zveri prípravkom Cervakol. Aktuálne prebieha súpis škôd na ktorom sa podieľajú zárubkári.
LPS Svrčinovec vstúpilo do rokovania s Poľovníckou spoločnosťou Kolibiská o možnostiach náhrady škôd a prijatia opatrení na
eliminovania škôd zverou v budúcnosti. Tieto by sa mali týkať zvýšenia odstrelu jelenej zveri, a účasti poľovníkov na ochrane lesa
finančne alebo výkonom prác.

Súd zamietol žalobu proti LPS
Okresný súd v Čadci 16. januára 2017 uznesením rozhodol vo veci žaloby Antona Kubicu, Jána Cypricha a Petra Širanca proti LPS
Svrčinovec. Súd odmietol podanie žalobcov požadujúce zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu, zamietol zmenu žaloby na určenie
neplatnosti uznesenia o založení pozemkového spoločenstva, a uložil žalobcom povinnosť uhradiť žalovanému trovy konania po
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia.

Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00
(kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00
(kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH)
Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS):
0911 236 440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár):
0904 182 170
www.lpssvrcinovec.sk
Pripravil: Ing. Ladislav Kulla, Ing. Ivan Feik

Na takéto obrázky sme na Svrčinovci neboli zvyknutí
– obhryz kôry mladých smrekov jeleňou zverou
(foto: Ing. Peter Beleš)
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Matrika Svrčinovca

Narodili sa v roku 2017
Január:
Ján Kamenský
Sebastián Kuffa
Február:
Klaudia Trembošová
Marián Slovák
Andrej Sloviak
Sofia Balážová
Sabína Hladeková
Marec:
Patrik Kotyra
Jozef Malik

12. 1. 2017
27. 1. 2017

Pod bučky a valy
U Mišov

13. 2. 2017
21. 2. 2017
24. 2. 2017
26. 2. 2017
26. 2. 2017

U Okapola
U Cyprichov
U Kubale
U Puraša
Závršie

1. 3. 2017
27. 3. 2017

U Mišov
U Mišov

Opustili nás v roku 2017
Január:
Anna Kubaliková
František Mešťan
Jozef Kubalík
Február:
Jozef Strýček
Verona Bednárová
Marec:
Ladislav Ondrušek
Adolf Cyprich
Mária Šimaliaková
Apríl:
Ján Mravec

86 r.
62 r.
66 r.

U Švoľka
U Hlavača
U Blažkov

81 r.
78 r.

U Meščky
U Kupky

61 r.
76 r.
72 r.

Závršie
U Mišov
U Kupky

61 r.

Pod Grapami

Povedali si svoje „ÁNO“

len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

Marec:
Filip Gonščák, Skalité
a Simona Vlčková, Svrčinovec

Jozef Kondek, Svrčinovec
a Nikola Mizerová, Žilina

Demografické údaje o obyvateľoch Obce Svrčinovec za rok 2016
Počet narodených

33

Počet prisťahovaných

44

Počet zomrelých

38

Počet odsťahovaných

43

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2016
Úbytok obyvateľov za rok 2016

3 432
4
Vypracovala: Mgr. Fonšová
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