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V dnešnom čísle nájdete:
-

príhovor starostky obce
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
fašiangy v obci
Benefičný koncert pre Adamka

-

príspevky z materskej a základnej školy
pripravované podujatia
oznamy Svrčinovského hájnika
matrika

Foto: Marián Popluhár

Slovo má starostka
Vážení spoluobčania,
teplé lúče vyháňajú mačiatka na parapetné dosky a nás ľudí do záhrad. Tráva sa
rozzelenieva, pukajú bahniatka a prichádza pre nás kresťanov najvýznamnejší sviatok
kresťanského cirkevného roka Veľká noc Pascha. Toto slávnostné obdobie sa aj v našej
obci spája so zvykmi Kvetnej nedele a Veľkej noci. Zvyky sa síce vytratili, ale pomaličky
opäť ožívajú. ,, Chodenie po moju ,, oživila Vierka Ondrišíková a som rada, že Fsk Svrčinka
v tom pokračuje. Väčšina z nás si medzitým očistíme dušu a v hojnom počte sa
zúčastňujeme obradov a svätých omší. Rok je v plnom prúde a my plní energie a
očakávaní. Momentálne pozorne sledujeme dianie v našej krajine. Udalosti posledných
dní určite nikomu z nás nie sú ľahostajné. Mám však pocit, že plnenie každodenných úloh,
povinností nás často pohltí a to čo je bezprostredne blízko, len to sa nás týka a vlastne len
to riešime. Zabúdame, že niekto na konci dediny, kde sa stavia diaľnica, ktorá bude slúžiť a
odbremení nás všetkých má problém s blatom, prachom, či pitnou vodou. Veľmi ma
prekvapil anonymný pisateľ, ktorý mi práve záujem o prístupovú cestu, či problémy v tejto
lokalite vyčíta. Napísal doslovne: ,, 4 roky žiadna doktorka, záhadne do Janka beháš stále
s fotoaparátom a inde to nikto nejde pozrieť a ten hrozný betón pri železnici si neni schopná
odstrániť.... “ Prepáčte je to len výsek pisateľa a tiež mi prepáčte, že mu odpovedám takto.
List bol bez spiatočnej adresy, osoba sa podpísala ako budúci starosta a preto verím, že je
to náš občan a z toho dôvodu mu odpovedám v tomto článku. Problém s lekárom bol dlhodobý a nielen v našej obci. Priznávam,
že pisateľ má pravdu, že obvodnú lekárku sa nám k dnešnému dňu napriek zrekonštruovanej a bezplatnej ambulancii nepodarilo
nájsť. Nevzdávam to, oslovujem študentov a známych z oboru a neprestávam veriť, že sa
nám predsa len niekoho podarí presvedčiť. Som hrdá, že problém, ktorý nastal so zubárom
sme ustali. Čo sa týka behania s fotoaparátom a vyvážania sa služobným autom. Chcem
vyzdvihnúť trpezlivosť našich ľudí, ktorí sú bezprostredne dotknutí výstavbou diaľnice. Môj
záujem o túto časť obce je dúfam pochopiteľný a pokiaľ budem v tejto funkcii určite sa
nezmení. Povestný múr pri železnici, ten si vyžiadala v podstate obec, a vyplývalo to aj z
povinnosti vzhľadom na hluk. Obec bola účastníkom stavebného konania a tiež
kolaudačného. Všetko toto sa riešilo v minulom období, a len vtedy sa to dalo namietať,
pripomienkovať prípadne nesúhlasiť s kolaudáciou. Za seba môžem povedať, že s
generálnym riaditeľstvom železníc si dopisujem a chcem docieliť aspoň, aby betónovú
stenu dali do stavu hodného tohto storočia a zobrali do úvahy, že sa nachádza v centre
obce. Som smutná, že mi pisateľ vyčíta udalosti, či veci, na ktoré som ani ja a ani moji
poslanci nemali dosah. Verím, že anonymný pisateľ vyjde z anonymity a zúčastní sa
každoročného stretnutia s občanmi, ktoré sa bude konať v máji. Tam bude mať možnosť
verejne položiť otázku a následne dostane odpoveď. Tento rok bude verím nielen diskusný,
pracovný, hektický ale tiež slávnostný. Pripomíname si 360. výročie prvej písomnej zmienky
o našej obci. V lete uzrie svetlo sveta monografia obce Svrčinovec. Týmto chcem
poďakovať občanom, ktorí prispeli starými fotografiami a tiež Majke Ščuryovej, ktorá tiež
poskytla zozbierané naskenované fotografie. Čo sa týka výstavby a prác, v obecnom
rozpočte poslanci schválili 150 000 na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií.
Možno sa to zdá veľa, ale už dnes vieme, že čiastka nepostačí pokryť potreby obyvateľov
celej dediny. Určite sa spraví cesta do Kulle za tunelom, prepojka od Mišov do Závršia a
prebehnú opravy na miestnych komunikáciách. Verím tiež, že dokončíme rekonštrukciu
obecného úradu, opravíme deravú strechu a úrad
zateplíme. Pokračovať by sme chceli úpravou plochy
pred školskými bytovkami na obecný park, kde by sme
využili účelové financie od NDS. Nemalé financie pôjdu
aj na projekt nového cintorína, vytýčenie a oplotenie
pozemku, a tiež vybudovanie a vykúpenie prístupovej
cesty. Na základe požiadaviek na rozšírenie
individuálnej bytovej výstavby v tejto lokalite Obec rieši
Doplnok územného plánu, ktorý verím v priebehu pár
mesiacov schválime. Je toho veľa čo by sme chceli a
verím aj stihneme spraviť. Na záver chcem poďakovať
občanom za pripomienky, trpezlivosť a účasť na
podujatiach. Ďakujem tiež spolkom, ktoré zorganizovali
Pochovávanie basy a teším sa na ďalšie stretnutia s
vami. Osobný kontakt a spätná
väzba je veľmi dôležitá. Celý život sa riadim heslom ,,
Audi partem alteram “ čo v preklade znamená vypočuj
druhú stranu. Ak nepočúvame a nehľadáme riešenie,
nemôžeme napredovať. Preto znova a opäť ďakujem
poslancom OZ, ktorí počúvajú, rozmýšľajú a hľadajú
riešenia. Na záver nám všetkým želám krásne prežitie
Veľkonočných sviatkov, hojnosť požehnania od
vzkrieseného Pána pre celú obec.
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Z obecného zastupiteľstva
Dňa 28. februára 2018 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 HKO o kontrolnej činnosti za rok 2017
- schválili plán kontrol HKO na II. polrok 2018 a zároveň poverili
HKO vykonaním kontrol podľa schváleného plánu
- schválili predloženú úpravu rozpočtu obce v roku 2018 s
pripomienkami a vzali na vedomie vyjadrenie Rady školy pri MŠ k
úprave rozpočtu
- schválili upravený príspevok MŠ na rok 2018 vo výške € 175
785,- schválili predloženú úpravu rozpočtu MŠ v roku 2018 s
pripomienkami
- schválili navýšenie rozpočtu MŠ v roku 2018 na správu
školských objektov /výmena podlahy v kuchyni, výmena
osvetlenia, zakúpenie umývačky riadu/ vo výške € 6 500,- schválili predložené úpravy rozpočtov ZŠ, ŠKD a ŠJ v roku 2018
a vzali na vedomie vyjadrenie Rady školy pri ZŠ k úpravám
rozpočtov
- schválili upravený príspevok ŠKD na rok 2018 vo výške € 35
149,- a upravený príspevok ŠJ vo výške € 39 543,- vzali na vedomie správy o činnosti jednotlivých spolkov a
organizácií v obci za rok 2017
- doporučili predsedom jednotlivých spolkov a organizácií v obci v
spolupráci s kultúrnou komisiou zúčastňovať sa na kultúrnych
akciách obce podľa potreby
- vzali na vedomie správu o činnosti DHZ za rok 2017
- uložili DHZ predložiť na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva rozpočet výdavkov na rok 2018 na činnosť DHZ
maximálne do výšky schváleného príspevku, t.j. € 3 500,- schválili prerozdelenie finančných prostriedkov vo verejnom
záujme z rozpočtu obce na rok 2018, a to:
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec .............. € 350,ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Svrčinovec ............ € 350,Slovenský červený kríž Svrčinovec .................................. € 500,Hokejbalový klub TÍM SNOV /DREAM TEAM/ Svrčinovec € 800,Folklórny súbor Svrčinka Svrčinovec ................................ € 600,Slovenský zväz drobnochovateľov Svrčinovec ................ € 500,- vzali na vedomie odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu
obce za rok 2017
- schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2017 bez výhrad
- schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce vo
výške € 366 946,21 na kapitálové výdavky a splácanie úverov v
roku 2018
- schválili výsledky hospodárenia obce za rok 2017 bez výhrad

- schválili výsledky hospodárenia MŠ za rok 2017 a zároveň vzali
na vedomie vyjadrenie Rady školy pri MŠ
- schválili výsledky hospodárenia ZŠ, ŠKD a ŠJ za rok 2017 a
zároveň vzali na vedomie vyjadrenie Rady školy pri ZŠ
- schválili výsledky hospodárenia OPS za rok 2017
- vzali na vedomie správu komisie na ochranu verejného záujmu
k majetkovému priznaniu starostky obce
- schválili predĺženie nájomnej zmluvy nájomníkovi v BD „A“
Martinovi Krkoškovi, Svrčinovec 1121, a to do 30.04.2021
- schválili pridelenie voľných nájomných bytov žiadateľom:
Michaele Kubalíkovej, Svrčinovec 195 – od 01.03.2018 – BD „D“
Petre Chrastinovej, Svrčinovec 247 – od 01.05.2018 – BD „B“
Veronike Strýčkovej, Svrčinovec 513 – od 01.06.2018 – BD „A“
- poverili pracovníčku obce v spolupráci s bytovou komisiou
pripraviť návrh zmeny VZN č. 3/2015, a to odstránenie ods. 1
písm. e/ v § 4 – kritéria výberu žiadosti o nájomný byt
- schválili zámer prenajať nehnuteľnosti na parkovanie pri BD, a
to:
Parc. C-KN č. 1685 – časti parcele /parkovacie miesto 8, 16/
Parc. C-KN č. 1677/1 – časti parcele /parkovacie miesto 31/
- schválili prenájom nehnuteľnosti na parkovanie pri BD, a to:
Parc. C-KN č. 1685 – časti parcele 1 – 29
Martin Krkoška, Svrčinovec 1121 /4/
Parc. C-KN č. 1677/1 – časti parcele 31 – 43
Nikola Chrastinová, Svrčinovec 384 a Matej Časnocha, Čadca –
Chalúpkova 155/5 /38/
Michaela Kubalíkoví, Svrčinovec 195 /40/
- vzali na vedomie správu ÚIK o vyradení majetku obce a MŠ a
zároveň schválili likvidačnú komisiu na zlikvidovanie
vyradeného majetku v zložení: Radovan Laš, František Kotyra a
Anton Švancár
- nesúhlasili so schválením zámeru prenájmu nebytových
priestorov v budove obecného úradu z dôvodu rekonštrukcie
OÚ a zároveň doporučili pracovníčke obce nájsť iné vhodné
priestory na prenájom žiadateľke Tatiane Jančarikovej,
Svrčinovec 713 za účelom zriadenia kaderníctva
- nesúhlasili s odpustením platby nájomného za nebytové
priestory v suteréne obecného úradu za mesiace január a
február 2018 žiadateľke p. Eve Poláčkovej, Svrčinovec 776
- zrušili Uznesenie č. 103/2017 z 25.10.2017
- schválili v zmysle § 2 ods. 2 Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest, vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku /16
dní/ za rok 2016 starostke obce
- poverili starostku obce zabezpečiť začatie verejných
obstarávaní podľa schváleného návrhu investičných akcií na rok
2018

Dňa 21. marca 2018 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva,
z ktorého vyberáme:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- schválili úpravu rozpočtu obce v roku 2018, a to presunúť
z výdavkovej položky 716 – „cintorín – projekty“ sumu € 20 000,na položku 717003 – „rekonštrukcia budovy TJ“

- nesúhlasili so zápisom nehnuteľnosti č. 345 /bývalá COOP
Jednota/ ako sídlo spoločnosti Balano, s.r.o. Svrčinovec do
obchodného, príp. živnostenského registra žiadateľovi p.
Matúšovi Sloviakovi, Svrčinovec 386

Zápisnice zo zasadnutí, ako aj prijaté uznesenia a VZN
nájdete na webovej stránke obce: www.svrcinovec.sk
Zo zápisníc OZ vybrala: Dana Hajnošová
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Aktuálne z obce
Aktuálna činnosť Obce Svrčinovec na úseku investičných akcií
V mesiaci január 2018 začala Obec Svrčinovec s výstavbou
zábradlia v areáli svrčinovského cintorína. Ide o stavbu
jednoduchej kovovej konštrukcie, ktorá má svojim charakterom a
účelom zabezpečiť bezpečný prístup všetkých návštevníkov
cintorína, respektíve farského kostola. Predmetné stavebné
práce sú v réžii OPS Svrčinovec. K ukončeniu spomínaných prác
zostáva ešte vykonať konečnú povrchovú úpravu antikoróznym
náterom.

Obec Svrčinovec taktiež začala s realizáciou stavebných úprav
sály Domu kultúry. Predmetom spomínaných stavebných úprav
bude pokládka novej dlažby, výmena otvorových výplni,
zníženie stropu sadrokartónovou konštrukciou, výmenou
svietidiel a následným scelením priestorov do esteticky
jednoliateho celku.
Všetky vyššie spomínané práce sú zabezpečované z rozpočtu
obce, respektíve z vlastných finančných prostriedkov.

Čierna stavba
Čiernou stavbou je stavba postavená bez stavebného povolenia
alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia
stavebného úradu podľa §57 ods.2 pri stavbách, ktoré treba
ohlásiť. Implicitne to vyplýva z § 88a stavebného zákona. Pri
existencii čiernej stavby, ak už stavebný úrad zistil všetky
okolnosti, začne konanie, ktorého záverom bude buď legalizácia
stavby v podobe dodatočného stavebného povolenia, alebo
rozhodnutie o odstránení stavby. Tým základným kritériom je
existencia alebo neexistencia rozporu s verejným záujmom. Ten
je reprezentovaný jednak záväznými stanoviskami dotknutých
orgánov (napr. hygiena, požiarnici a podobne) a jednak súladom s
územným plánom. Súlad alebo nesúlad s územným plánom je
možné vnímať v dvoch rovinách:
Formálna existencia alebo
neexistencia územného plánu (nakoľko nie každá obec má
aktuálny a platný územný plán) a podrobnej regulácie, pričom
podľa čl. 2 ods. 3 ústavy by sa v tomto prípade malo najmä
skúmať, či územný plán zakazuje v danej lokalite predmetné
stavby. Všetky tieto znaky je potrebné brať v organickom súlade,
teda stupeň podrobnosti územného plánu v koherencii s
existenciou zákazu. Platný územný plán obce Svrčinovec bol
schválený OZ Svrčinovec uznesením č. 39/2017 zo dňa 28. júna
2017.
Materiálna rovina je práve podstatná v kontexte
vyhovenia proporcionálnosti potencionálneho odstránenia čiernej
stavby. Proporcionálnosť by sa mala skúmať ako podstatný znak,
ako možné obmedzenie ľudských práv (práva vlastniť vec,
pozemok, stavbu) alebo sa zasahuje do súkromného záujmu
(existencia stavby). V prípade skúmania súladu s územným
plánom je potrebné povedať, že proporcionalita sa skúma vtedy,
ak stavba výslovne nie je zakázaná. Teda napríklad zakázaná
stavba v istom stupni ochrany prírody a podobne. Samotná
proporcionálnosť je systém európskeho práva, ktorý hovorí o
konflikte súkromného a verejného záujmu a spôsobe ako zistiť, že
v mene verejného záujmu je nevyhnutým zásah do súkromného
záujmu. Inak povedané ide o tzv. test proporcionálnosti, ktorý
legitimizuje zásah. Tento postup by mal byť vždy súčasťou
odôvodnenia rozhodnutia o odstránení
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stavby. Teda či z hľadiska ochrany verejného záujmu je skutočne
nevyhnutné odstránenie stavby. Osobitná otázka je však prípad,
kedy je konflikt ľudských práv a čiernej stavby, teda kedy je stavba
na cudzom pozemku bez súhlasu vlastníka. V tomto prípade je
potrebné povedať, že takáto stavba by v zásade nemala byť nikdy
zlegalizovaná, lebo ide o de facto krádež pôdy. Je zrejmé že tu nie
je na mieste ani otázka vyššie uvedeného testu, keďže ten je
možný použiť len v prípade verejný záujem vs. súkromný záujem.
V konečnom dôsledku, teda po preskúmaní všetkých stránok,
ktoré pozná § 88a stavebného zákona, môže stavebný úrad
rozhodnúť o odstránení čiernej stavby. Takéto rozhodnutie, ak je
právoplatné, teda ak nie je možné sa voči nemu odvolať, je
exekučným titulom, teda môže obec buď sama (podľa správneho
poriadku), alebo cestou súdneho exekútora fyzicky odstrániť
čiernu stavbu.

Autor: Mgr. Michal Balačin
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Aktuálne z obce
Záver fašiangového obdobia v našej obci
V utorok 13.02.2018 od 18.00 hod. sa v Kultúrnom dome
vo Svrčinovci uskutočnil 1. ročník fašiangovej zábavy
spojenej s „pochovaním basy“. Toto podujatie pripravila
obec spoločne s FsK Svrčinka, DHZ, dôchodcami,
Katrokovcami a ostatnými spolkami v obci. Vôňa
pečených šišiek, výborná kapustnica, kapustniaky a iné
dobroty a hlavne nenapodobiteľné masky a vynikajúca
hudobná skupina SPLYT-BAND, to všetko dávalo záruku
bujarej zábavy. Toto celé podujatie vyvrcholilo o 21.30
hod príznačnou kultúrnou vložkou spojenou s
„pochovaním basy“. Veselý smiech a spokojný úsmev na
tvárach všetkých prítomných napovedali o tom, že sa
podarilo usporiadať podujatie, ktoré svojou formou
utužilo medziľudské vzťahy a spoločenský život v našej
obci.

Benefičný koncert pre Adamka
Dňa 24.02.2018 sa v Čadci uskutočnil benefičný metalový
koncert WINTERFEST-ALL FOR ONE. Výťažok z koncertu bol
venovaný Adamkovi Kopásovi. Akciu organizovala mladá
nádejná kapela IMMERSION zo Svrčinovca, ktorá má za sebou
už množstvo koncertov na Slovensku aj za hranicami. Na
koncerte vystúpili veľké mená tvrdej metalovej scény a Adamkovi
sa podarilo od obyčajných ľudí a fanúšikov metalu vyzbierať

SVRČINOVSKÝ

Týmto by sme chceli podakovať: Silent aréne, FSk Svrčinka,
organizácii Panthers cup za pomoc, ako aj ďalším sponzorom: RS
Autoservis-Rastislav Spišiak, Reklama Radolský, Magnubia
s.r.o., St. Charlie pizza, DHZ Svrčinovec, Lady Black-tattoo,
Marekovi Pavlíkovi, Pavlovi Kullovi, Pavlovi Ježíkovi, p. Koperovi,
občanom Obce Svrčinovec a všetkým ostatným, ktorí sa podieľali
na tejto benefičnej akcii.
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Aktuálne z obce
Klzisko v obci
Koncom februára udreli poriadne mrazy, preto obec využila nízke
vonkajšie teploty v prospech svojich občanov a ponúkla im ďalšiu
možnosť športového využitia. Od 26.02.2018 bola spustená
prevádzka hokejbalového ihriska, ktoré týždeň slúžilo ako klzisko.
Poďakovanie patrí DHZ Svrčinovec, a to hlavne Tiborovi Jurištovi,
Vladimírovi Špilákovi, Antonovi Tomaščinovi, Pavlovi Kullovi ml.,
Danielovi Fikoczkovi, ako i aktivačným pracovníkom, ktorí sa zaslúžili
o očistenie plochy od snehu a naliatie plochy vodou.

Vydanie novej obecnej monografie o Svrčinovci nie je ďaleko
V týchto dňoch uplynul viac než rok od prvého pracovného
stretnutia medzi starostkou obce Svrčinovec Mgr. Renátou
Majchrákovou a riaditeľom Kysuckého múzea v Čadci MVDr.
Milošom Jesenským, PhD., na ktorom sa obidve strany dohodli na
spoločnom vydaní novej historicko-etnografickej monografie o
obci Svrčinovec, zodpovedajúcej moderným vedeckým a
grafickým kritériám, ktorá dnes už patrí do štandardného portfólia
takmer každej slovenskej obce.
Kompletnú technickú realizáciu vydania sa zaviazalo takpovediac
na kľúč − teda od výskumu až po konečné dodanie hotovej
publikácie − zabezpečiť Kysucké múzeum. Hneď po uvedenom
stretnutí vznikol na jeho pôde vyše desaťčlenný autorský kolektív
zložený s odborných pracovníkov a spolupracovníkov múzea,
pod vedením hlavného redaktora Mgr. Martina Turóciho, PhD. Za
rok výskumnej práce tím historikov a etnografov pripravil približne
400 stranový vedecký materiál mapujúci kompletne históriu obce
Svrčinovec. Okrem štandardných kapitol pojednávajúcich
napríklad o svrčinovskom novoveku, vysťahovalectve, či období
druhej svetovej vojny, sa autori nevyhýbali ani menej
reflektovaným, no o to zaujímavejším témam. Jednou z takýchto
častí je napríklad kapitola s názvom Svrčinovský pitaval, v ktorej
jej autor Martin Turóci zmapoval najzaujímavejšie kriminálne
prípady, ktoré sa odohrali na území obce. Medzi nimi nechýba
napríklad ani známy prípad svrčinovskej čiernej vdovy, ktorý sa vo
svojom čase stretol s mimoriadnym mediálnym záujmom.
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Na záver by som sa chcel v mene celého autorského kolektívu
Kysuckého múzea poďakovať všetkým Svrčinovčanom, ktorí nám
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a spracúvaní
textových podkladov. Veľká vďaka patrí informátorom a
pamätníkom za poskytnutie cenných poznatkov i občanom, ktorí
nám dodali staré fotografie a ďalšie obrazové materiály, ktoré
istotne urobia publikáciu krajšou a zaujímavejšou. Osobitne sa
chcem poďakovať najmä starostke obce p. Renáte Majchrákovej
za ústretovosť, nasadenie a zodpovedný prístup, ktoré nám
významne pomohli pri doterajšej realizácii projektu blížiacemu sa
pomaly k svojmu záveru. Aktuálne ešte prebieha vyhľadávanie a
príprava finálnych obrazových materiálov. Následne nás čaká
grafické spracovanie a tlač.
Pevne verím, že konečným výsledkom spolupráce obce
Svrčinovec a Kysuckého múzea bude zaujímavá a pekná
publikácia o Svrčinovci, ktorá obohatí regionálnu knižnú
produkciu a ktorú si Svrčinovčania budú môcť prečítať už
zakrátko. a materiálne zabezpečenie realizácie predmetných
prác.

Mgr. Martin Turóci, PhD.
Kysucké múzeum v Čadci
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Aktuálne z obce
Besiedka v knižnici
Dňa 21. 3. 2018 navštívili našu obecnú knižnicu žiaci 2.A a 2.B zo
ZŠ Svrčinovec. Spolu s pani učiteľkami si vypočuli pripravenú
prezentáciu na tému „Mária Ďuríčková“ . Deti sa v krátkosti
oboznámili so životom spisovateľky, jej tvorbou a porozprávali sa
o niekoľkých jej knihách. K téme boli kladené otázky, na ktoré sa
viedla krátka debata.
Deti na návšteve v knižnici boli zapojené do „Zážitkového čítania“.
V rámci toho bola prezentovaná kniha od detskej autorky Márie
Ďuríčkovej „Danka a Janka v rozprávke“, kde si hlavné hrdinky
domýšľajú a vymýšľajú rôzne podoby sveta a zapájajú fantáziu,
čo často býva pre deti zaujímavé. Žiaci sa aktívne zapájali do tejto
témy a čítali krátke úryvky z knihy.

Po skončení prezentácie si žiaci prezreli priestory knižnice a
knihy, ktoré ich zaujali, či už od Márie Ďuríčkovej alebo iných
autorov. Na záver „zážitkového čítania“ si deti prevzali pripravené
pracovné listy na porozumenie textu, ktoré si môžu vypracovať na
hodine s p. učiteľkou.
Žiaci sa pekne zapájali do aktivít a zaujímali sa o jednotlivé knihy.
Z knihy „Danka a Janka v rozprávke“ deti poznali takmer všetky
rozprávky. Mnohé z nich boli v knižnici prvýkrát, čo pre nich bolo
veľmi zaujímavé.
Prenesené vyučovacie hodiny v knižnici napomáhajú pri rozvoji a
vzdelávaní detí a súčasne prispievajú k zvýšenému záujmu o
čítanie.

POZVANIE
Starostka obce a poslanci OZ Vás srdečne pozývajú na ďalšie
stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční v piatok
18. mája 2018 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome vo Svrčinovci.

SVRČINOVSKÝ
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Aktuálne z obce
Obecná knižnica Svrčinovec
V roku 2017 sme obohatili knižný fond z rozpočtu obce o 111
knižných noviniek, ktoré oslovia všetky vekové kategórie. Do
fondu prispeli aj niektorí naši obyvatelia, darovaním svojich kníh,
ktoré si taktiež môžu čitatelia vypožičať. Touto cestou by sme im
chceli poďakovať.
Výber knižných noviniek
Literatúra pre deti (krásna a náučná literatúra):
ROZPRÁVKY O NEZBEDNÝCH ZVIERATKÁCH – Srnková
Monika,2017
Príbehy obyvateľov rozprávkového lesa, ktoré vás rozosmejú, ale
aj poučia.
BODKULIENKA – Kadlečíková Maja, 2017
Básničky pre malé detičky.
VESELÁ ABECEDA – Ďuričová Ivona, 2017
Krátke básničky k jednotlivým písmenkám abecedy.
ABECEDÁRIK – Hevier Daniel, 2017
Pre deti uľahčený prístup k písmenkám a cez ne aj do sveta
literatúry.
500 SENZÁCIÍ O ZVIERATKÁCH – Urbanová Monika, 2017
Zábavná knižka s mnohými zaujímavosťami o zvieratkách.
KREATÍVNY HALLOWEEN: DUCHAPLNÉ NÁPADY NA
STRAŠIDELNE DOBRÝ VEČIEROK, Dénesová Monika, 2017
Kniha o množstve kreatívnych nápadov, dekorácií a receptov na
nevšedný večer.
Literatúra pre dospelých (beletria)
NÁDEJ A LIEK – Wolf Katherine
Skutočný príbeh o zdrvujúcej strate a láske, ktorá všetko prekoná.
Príbeh o mladej žene Katherine, ktorá prežila masívnu cievnu
mozgovú príhodu a jej ťažké obdobie.
APARTMÁN – Steel Danielle
Dojemný príbeh štyroch žien, ktoré osud zvedie dohromady v
kritických chvíľach života.
ZMIZNUTÉ DIEVČA – Marsons Angela
Únosca dvoch malých dievčat vyzve rodičov, aby za svoje deti
ponúkli sumu, ktorá bude vyššia, ten vyhráva a druhé dievča
nemá šancu na život.
ROSNIČKA – Kozmon František
Mladú moderátorku nájdu zavraždenú v Chorvátsku, kde bola s
priateľom na dovolenke, ale nikto netuší, že nevinne pôsobiaca
žena sa mohla dostať aj do iných problémov.
IRENINE DETI – Mazzeo, Tilar J.
Príbeh o hrdinke Irene Sendlerovej, ktorá zachránila pred
deportáciou 2500 detí v Poľsku.
DIVOKÝ DEDIČ – Michels Elizabeth
Príbeh zachytáva dvoch bratov, ktorí milujú jednu ženu, ale po
smrti staršieho brata sa môže mladší uchádzať o srdce Roselyn a
tiež získava šľachtický titul.
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HANDROVÁ BÁBIKA - Cole Daniel
Detektív Fawkes rieši prípad mŕtvoly, ktorá je zošitá z časti tiel
šiestich obetí a obáva sa, že to súvisí s jeho minulosťou.
DIEVČA VO VOJNE – Novič Sara
Príbeh o malom dievčati, ktoré zažilo občiansku vojnu v krajine, čo
ju poznačilo na celý život.
SLOVENSKÉ POVESTI O STRAŠIDLÁCH – Čulmanová
Beatrica
Slovenské povesti vám poodhalia tajomný svet bosoriek, čertov,
vodníkov a ďalších prízrakov.
VO DVOJICI – Sparks Nicholas
Russell má spokojný život s krásnou rodinou, ale jedného dňa o to
príde a musí sa sám popasovať s výchovou malej dcérky a s
celým tým zmätkom okolo osamelého rodiča.
CUDZIE DIEVČA - Bilavská Zuzana
Eva sa rozhodne odísť za otcom do zahraničia, ale otec sa nevie o
ňu postarať, čím ju dostáva do ťažkostí, pomáha jej lekár, ktorý v
nej vidí svoju zosnulú dcéru a má s ňou svoje plány.
KVET – Craft Elizabeth
Aj najväčšie plány do budúcnosti stroskotajú, keď stretneš toho
pravého chalana, ktorý ti zmení celý život.
OBETE NOCI - Krištofíková Adriana
Eva a Jaro v snahe žiť život naplno nezvládajú platiť pôžičky a
rodina sa ocitá v rozpade, až dôjde k dráme, ktorá zasiahne aj do
života ich susedov.
KORENE ZLA – Dán Dominik
Oddelenie vrážd je konfrontované s výpalníctvom, vydieraním a
stupňujúcim sa násilím podsvetia deväťdesiatych rokov.
SMRTEĽNE BLÍZKO – Šrámková Hana
Vincent spácha čin, ktorý dostane jeho rodinu na okraj
spoločnosti, po rokoch chce jeho dcéra zistiť pravdu o osudnom
dni a vracia sa na miesto činu.
NEVIDÍM ZLO – Ježovičová Kristína
Neznáme zlo zabíja a zanecháva odkazy, ktoré Dominika nie je
schopná identifikovať lebo je slepá a rodina je zaslepená
vlastnými problémami.
Priestory obecnej knižnice
vo Svrčinovci sú spestrené
maľbami, ktoré vytvorila
naša spoluobčianka Anna
Vršková.
Knižnica tak ožila krásnymi
postavičkami z rôznych
kreslených rozprávok a
portrétmi slovenských
spisovateľov.
Bc.Cyprichová Iveta
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Obecný podnik
UPOZORNENIE
Vzhľadom k tomu, že pri poslednom separovanom zbere došlo k
viacerým porušeniam, kedy odpad nebol správne roztriedený
/každá komodita zvlášť!/, upozorňujeme týmto občanov, že v
prípade opakovania sa takejto situácie, keď odpad bude
znečistený, nevytriedený, prípadne odpad nebude
zošliapnutý, nebude takýto odpad odvezený. Majitelia
domácnosti si v tom prípade musia na vlastné náklady odpad
správne vyseparovať a bude im odvezený pri nasledujúcom zbere
podľa harmonogramu zberu v obci.

Pravidlá ako triediť odpad do vriec platia pre všetkých pôvodcov
odpadu /obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch aj bytových
domoch/ rovnako.
V prípade opakujúcej sa situácie, keď pôvodca odpadu
nebude správne triediť odpad, dopustí sa tým priestupku a
môže mu byť obcou uložená pokuta v zmysle Zákona č.
79/2015 o odpadoch a schváleného VZN obce č. 2/2016.
Pevne veríme, že zodpovedným separovaním predídeme
všetkým nepríjemnostiam a takto spoločne prispejeme k
správnemu nakladaniu s odpadom, k ochrane životného
prostredia a k znižovaniu nákladov za zber a likvidáciu odpadov.

Taktiež upozorňujeme občanov, aby používali priesvitné
vrecia /nie čierne/ z dôvodu kontroly firmou T+T, a.s. Žilina,
ktorá od nás odoberá odpad a zabezpečuje jeho následne
využitie.
Vrecia si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade –
na poschodí v knižnici, a to: v utorok od 08.00 – do 14.30 hod.
v stredu od 08.00 – do 16.30 hod..

Pavol Krkoška – riaditeľ OPS

Vývoz popolníc po zimnom období začne opäť fungovať
Oznamujeme občanom, že v častiach obce, kde bol v zimnom
období zrušený vývoz popolníc a nahradený VOKami, začne
opäť fungovať. Prvý zber popolníc po zimnom období začne
v pondelok 23.04.2018 v obci a v utorok 24.04.2018 na
Závrší a v Potoku /ďalej podľa harmonogramu každý druhý

týždeň/.
VOKy budú predtým z častí Závršie pri kaplnke, Potok – 2 ks, pri
Stodole, pod Bohumínskou traťou smerom za mliekarňou, U
Bubna, U Blažkov pod železničnou traťou, U Katraka pri moste,
U Hlaváča pri rieke a U Berka pri rieke opäť odstránené.

Obrady cez Veľký týždeň 2018
Pondelok Veľkého týždňa (26.03.)

6:45

Utorok Veľkého týždňa (27.03.)

6:45

Streda Veľkého týždňa (28.03.)
Zelený štvrtok (29.03.)

Veľký piatok (30.03.)

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

Biela sobota (31.03.)

9:00 Ranné chvály a začiatok poklony do 18:15
(10:00 -11:00 – poklona Závršie)

19:00 - Vigília

SVRČINOVSKÝ

Veľkonočná nedeľa
Pánovho zmŕtvychvstania (01.04.)

7:30, 11:00 (9:30- Závršie)

Veľkonočný Pondelok (02.04.)

7:30, 11:00 (9:30- Závršie)
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Pripravované podujatia

30. apríl 2018 o 15.00 hod.
pred budovou OÚ

1. jún 2018 o 17.00 hod.
pred budovou OÚ

j
10. máj 2018
v KD Svrčinovec

20. máj 2018 o 15.00 hod.
v KD Svrčinovec

f

y

29. jún 2018
areál TJ Beskyd
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Materská škola
Skončili zimné prázdniny a my všetci oddýchnutí a plní elánu sme
vkročili do nového roku. Deti plné dojmov a zážitkov rozprávali o
Vianociach, darčekoch, a o všetkom, čo cez vianočné prázdniny
prežili. Nastal čas, keď bolo treba opäť pokračovať v edukačnej
činnosti podľa Školského vzdelávacieho programu „Chráňme si
našu Zem“. Najstaršie deti onedlho čaká zápis do 1. ročníka
základnej školy. Predškoláci sa na zápis svedomito pripravujú.
Okrem každodenných úloh si precvičujú ruku grafomotorickými
cvikmi, opakujú farby, tvary, triedia, maľujú strihajú, aby všetko
hravo zvládli. Ani ostatné deti nezaháľajú a tiež sa s výdatnou
pomocou pani učiteliek učia básne, piesne, cvičia, súťažia,... Na
sneh sme si museli trochu počkať, ale keď nám ho Pani Zima
nadelila, pani učiteľky Jurištová a Fefková pripravili pre deti rôzne
disciplíny na športové súťaženie. Zimná olympiáda prebehla
25.01. a deti s radosťou triafali na cieľ, vozili sneh vo fúrikoch,
ťahali sa na kĺzakoch, chodili na lyžiach a pod. 31.01. našu MŠ
navštívili členovia hudobného centra „Music centre Slovakia“ z
Bratislavy s výchovným koncertom „Fašiangy – Turíce“. Deťom
predstavili kroje, , poukázali na rozdielnosť v obliekaní, spolužití v
rodine, na trávenie voľného času, deťom priblížili spôsob života
kedysi a dnes. Bolo to veľmi zaujímavé a inšpiratívne, čo deti
ocenili svojim potleskom. Vo februári si deti pozreli divadlo
„Detektív Očko“. Tu sa dozvedeli, že netreba hneď odsúdiť iných,
treba najskôr vyšetriť pravdu. Veľmi pekným dňom bol 13.február.
Celý deň sa niesol v znamení fašiangov. Deti oblečené v maskách
sa zabávali, tancovali, súťažili a na záver ich čakala sladká

odmena. Ako sa na ostatky patrí, aj nám pani kuchárky pripravili
výborne šišky. 01.03. naši predškoláci navštívili svojich
kamarátov v 1. ročníku ZŠ. Tí sa im pochválili, čo všetko sa stihli
naučiť. Pani učiteľky do plnenie úloh zapojili aj niektoré deti z MŠ,
a tie sa veru nedali zahanbiť. A čo nás čaká ďalej? To si určite radi
prečítate v ďalšom vydaní spravodaja. Budú to opäť zaujímavé
akcie , ktoré pripravuje celý kolektív zamestnancov a ktoré deťom
spestria pobyt v našej škole.
Kolektív MŠ
Na návšteve v ZŠ

Zimná olympiáda

Fašiangový deň

Výchovný koncert Fašiangy – Turíce

Divadlo Detektív Očko

SVRČINOVSKÝ
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Základná škola
KARNEVAL
Fašiangový karneval pre žiakov 1. stupňa nechýbal v našej
základnej škole ani tento rok. Ako je už zvykom, privítali sme u nás
aj naše detičky z materskej školy s rodičmi.
Do vyzdobenej telocvične v plnej nádhere vstupovali rôzne
rozprávkové bytosti, rytieri, bojovníci, indiáni a veľa iných masiek.
Všetci sa veselo zabávali a šantili. V zábavných súťažiach si
rovesníci i rodičia navzájom zmerali svoje sily a zručnosti. Super
bola diskotéka, počas ktorej sa všetci do sýtosti vytancovali. O
pestrý program a občerstvenie sa postarali pani učiteľky. Sladkú
odmenu v podobe balíčkov si odniesli všetci účastníci. Aj tento
deň nám opäť priniesol mnoho úsmevu a zážitkov.
Mgr. J. Kupková

EXKURZIA
V KYSUCKEJ HVEZDÁRNI
Žiaci 4. ročníkov navštívili Kysuckú hvezdáreň v KNM za účelom
získavania nových poznatkov o vesmírnych úkazoch a javoch z
oblasti astronómie a kozmonautiky. Náplňou tohto podujatia bola
prednáška a premietanie filmu o Slnečnej sústave. Spestrením
exkurzie bola možnosť oboznámiť sa s astronomickým
ďalekohľadom v kopule hvezdárne.
Mgr. J. Kupková

BESEDA S POĽOVNÍKOM
Zaujímavým dňom pre tretiakov a štvrtákov našej školy bol deň,
keď k nám zavítal poľovník pán Roman. Porozprával veľa o
prírode, voľne žijúcich zvieratách a vtákoch v našich lesoch, ich
spôsobe života. Veľa informácii žiaci získali o práci poľovníkov, ich
starostlivosti o zvieratá najmä v zimnom období. Predviedol
vábenie zvierat a vysvetlil určovanie veku podľa parožia.
Súčasťou besedy boli obrázky zvierat, encyklopédie i mnohé
trofeje lesnej zveri a preparáty. Svoje rozprávanie obohatil
veselými príhodami, ktoré zažil na poľovačkách. Beseda sa
žiakom veľmi páčila. Bola zaujímavá, poučná a tiež zvýšila
vedomostnú úroveň našich žiakov.tníci. Aj tento deň nám opäť
priniesol mnoho úsmevu a zážitkov.
Mgr. J. Kupková

ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE
Žiaci 8.ročníka vo svojich posteroch pútavo a názorne spracovali
témy, ktoré sa týkali triedenia, recyklácie a vplyvu odpadov na
životné prostredie a zdravie človeka. Vysvetľovali mladším
spolužiakom ako správne naložiť s plastovým odpadom, použitým
kuchynským olejom, hliníkom, batériami a tetrapakmi. Zároveň
navrhli možnosti, ako možno zdanlivo nepotrebné veci efektívne
využiť a znížiť tak množstvo komunálneho odpadu. Svoje projekty
predstavili žiakom 1. až 6.ročníka, ktorí ich pozorne počúvali a
hodnotili. Problematika narastajúceho množstva odpadov je
aktuálna a je potrebné, aby ju vnímali nielen dospelí, ale aj deti.
Mgr. M. Kullová
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Základná škola
RODINNÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
Počas vianočných sviatkov sa v telocvični ZŠ Svrčinovec
uskutočnil ďalší ročník Rodinného florbalového turnaja. Záujem o
akciu bol príjemne prekvapivý. O výbornú atmosféru,
občerstvenie, či pekné florbalové zápasy sa postarali malí i veľkí.
Tento rok sa na 1. mieste umiestnila bez straty bodu rodina
ŠICHMANOVCOV.
Organizátor Ján Ligač ďakuje všetkým zúčastneným nielen za
tento turnaj, ale i za stálu priazeň a podporu.

REKONŠTRUKCIA
PRIESTOROV ZŠ
V tomto školskom roku v oblasti materiálno-technického
zabezpečenia školy sa nám podarilo zrekonštruovať priestor
školských šatní a interiér dvoch tried. V triedach sa vybudoval
hygienický kútik, nainštalovala vstavaná skriňa, vymaľovali steny,
natreli sokle, radiátory a dvere. Ţiaci sa tak budú učiť v peknom,
čistom a útulnejšom prostredí. V rekonštrukcii tried budeme
naďalej pokračovať, aby sme si postupne skrášlili všetky priestory
na vyučovanie. Uţ 179 ţiakov našej školy má veľkú radosť a teší sa
z toho, ţe si svoje osobné veci po príchode do školy môţe odloţiť v
priestoroch školskej šatne do vlastnej šatníkovej skrinky. Týmito
skrinkami sme nahradili staré šatne, ktoré v dnešnej dobe
nevyhovujú nielen z bezpečnostného, ale najmä estetického
hľadiska. Ďalšia časť starých šatní by sa mala nahradiť novými
skrinkami počas letných prázdnin. Drţme si palce, aby sa nám to
podarilo a všetci ţiaci našej školy mali radosť z nového interiéru..

EXKURZIA SND BRATISLAVA
K Vianociam neodmysliteľne patrí aj baletné predstavenie
Luskáčik. Preto aj my sme sa rozhodli práve pre toto baletné
vystúpenie, ktoré sa konalo 20.12. 2017 v starej budove SND
Bratislava. Zúčastnili sa ho žiaci 6. a 8. ročníka, ktorí si odniesli
neopísateľný zážitok.
Mgr. Čimborová, Mgr. Pišteková

8.B

7.A

ŠATNE
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Folklórny súbor Svrčinka
V novom roku nás opäť čaká
veľa vystúpení a práce.
Začali sme ostatkovým posedením, ktoré sme organizovali
v spolupráci s ostatnými
spolkami. Teší nás, že sa táto
akcia vydarila a mala veľa
pozitívnych
ohlasov a mnohí z vás sa už
tešia na budúci rok.
V dňoch 9. – 10.3. 2018 sa
nám podarila ďalšia skvelá
akcia a to natáčanie s RTVS
do relácie Kapura. Sme
vďačné, že nás oslovili práve
tvorcovia tejto relácie a mohli
sme ukázať zlomok toho, čo
vieme a čo nás napĺňa. A nie
len my, ale aj naša rodáčka, p.
Agnesa Kullová, ktorej šikovné
ručičky vyrábajú skutočne
krásne diela.
Chceli by sme sa poďakovať
rod. Jozefa Čaneckého za poskytnutie chalúpky, v ktorej sme
nahrávali spevy a p. Jánovi Cyprichovi za poskytnutie priestorov
pohostinstva Stodola , kde sa natáčal klip. O termíne vysielania
relácie vás oboznámime prostredníctvom obecného rozhlasu.
Sme hrdé, že môžeme takto spoločne reprezentovať našu dedinu
a prosíme vás o vašu podporu.
Na Kvetnú nedeľu opäť ožila tradícia chodenia „po moju“ v podaní
našich dievčat, ktoré sa veľmi tešili, že vás môžu svojim spevom
tiež potešiť.
Touto cestou by sme vám chceli popriať požehnané a milostiplné
prežitie Veľkonočných sviatkov.

S úctou FSk Svrčinka

Klub dôchodcov
Vo vedení Klubu dôchodcov od roku 2018 došlo k zmene, po pani
Irenke Fričovej vedenie klubu prevzala Zlatica Padyšáková. Touto
cestou by sme chceli pani Fričovej poďakovať za dlhoročnú
aktívnu prácu vo vedení klubu. Jej pričinením sme v
predchádzajúcich rokoch vydali dva Pesničkové pamätníčky, do
ktorých prispeli viaceré členky klubu. V týchto pamätníčkoch sú
zaznamenané známe i menej známe kysucké a svrčinovské
ľudové piesne. V druhom vydaní sme sa zamerali na baladické
piesne, v prílohe je možné nájsť i slovníček írečitých nárečových
výrazov.

mladšej generácií. Stačí prísť na najbližšie stretnutie, ktoré sa
bude konať v stredu 11. apríla 2018 o 13.30 hod v kultúrnom
dome.
Tešíme sa na vás!
Zlatica Padyšáková

V nasledujúcom období chceme pokračovať v aktívnej činnosti.
Chceme zorganizovať krátky výlet, zúčastniť sa divadelného
predstavenia, či pracovať so žiakmi našej školy. I naďalej
zostaneme verní našim tradíciám, preto sme sa rozhodli
zozbierať tradičné recepty svrčinovských a kysuckých jedál a
vydať malú knižočku. Bude to náročná práca, ale pevne veríme,
že sa nám to podarí.
V súčasnosti má klub 25 členiek. Radi by sme však naše rady
rozšírili o nových členov /ženy i mužov/, ktorí majú radi aktívny
život. Svojou činnosťou by pomohli prezentovať našu obec a
zachovávať tradície, ktoré sa pomaly vytrácajú, a odovzdávať ich
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Jubilanti 2018
Marec

Január
Mária Hlaváčová, U Okapola
Rudolf Laš, U Cyprichov
František Cyprich, U Skorky
Terézia Cyprichová, U Mišov
Veronika Mitrengová, Zatky

70 rokov
70 rokov
80 rokov
85 rokov
85 rokov

Verona Pišteková, U Katraka
Irena Slovjáková, U Meščky
Veronika Cyprichová, U Cyprichov
Johana Vojkůvková, U Cyprichov

80 rokov
80 rokov
85 rokov
93 rokov

Február
Anna Ivánková, U Meščky
Anna Jurištová, Zatky
Anna Padychová, Závršie
Miroslav Padyšák, U Matiaška
Ján Sloviak, U Hlaváča
Alžbeta Stavová, U Cyprichov

70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
85 rokov

Klub chovateľov
Chovatelia hodnotili

7.10.2018, kde bude možnosť zvieratá nielen vidieť, ale aj
zakúpiť. V jarných mesiacoch ponúkame záujemcom liahnutie
hydiny, a tiež zabezpečenie nosníc pre záujemcov (informácie na
tel. čísle: 0918 910 474 u p. Stráňavu).

Posledné dni v roku sú v znamení hodnotenia toho minulého a
plánovania roku nadchádzajúceho. Nebolo to inak ani na výročnej
schôdzi ZO SZCH našej obce. Začiatok pred tromi rokmi bol
ťažký, nakoľko sme začínali od ,,0 ", ako s vybavením, financiami,
tak aj s fungovaním organizácie. Postupne sme s prispením
sponzorov, OÚ Svrčinovec a členov získali financie na vybavenie
a chod organizácie. V roku 2017 sme vystavili zvieratá na
viacerých výstavách na Slovensku, v Českej republike, a tiež na
Medzinárodnej výstave zvierat Vyšehradskej štvorky v Nitre, kde
sme reprezentovali aj našu obec.

Je pre nás dobrým znamením, že začali pribúdať členovia do ZO,
a teší nás najmä záujem mladých chovateľov. V našich radoch
radi privítame nových záujemcov, ale aj sympatizantov. Nakoniec
by sme chceli poďakovať OÚ Svrčinovec za spoluprácu a
sympatizantom za ich priazeň.

V roku 2018 plánujeme usporiadať výstavu zvierat v termíne 6.-

Výbor ZO SZZ Svrčinovec

Červený kríž
Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža vo Svrčinovci
Miestny spolok Slovenský Červený kríž robí prácu, ktorej
výsledkom je pomoc človeku. Hlavným kritériom pre poskytnutie
tejto pomoci je prostá ľudskosť.
Darovať krv – znamená zachrániť život. Hovorí sa, že krv darujú
ľudia, ktorí na svet pozerajú srdcom. Mnohí ani netušíme, že
vedľa nás žijú záchrancovia životov. Sú to na pohľad neviditeľní
ľudia, medzi nich patria aj naši dobrovoľní darcovia krvi nositelia
plakety Mudr. Jána Janského za rok 2017 , ktorých sme ocenili aj
darčekom:
Zlatý:
Ján Čišecký
Strieborní:
Marián Kužma
Vladimír Kubalík
Rastislav Padych
Anton Švancár
Brondzoví:
Michal Morcinek
Marián Petrík

SVRČINOVSKÝ

Marek Mariňák
Ľuboš Kulla
Rok 2017 bol pre nás veľmi aktívny, najmä rôznými akciami a
aktivitami, čím sme sa zapojili aj do diania v našej obci. Niektoré
aktivity sme už spomínali v predošlých číslach Svrčinovského
Spravodaja.
V decembri sa uskutočnil Benefičný koncert pre Vanessku, kde
sme prispeli zdravotnou hliadkou. Bol to krásny večer, plný
dobrých skutkov ľudskosti. Tento rok vo februári sme spoločne so
všetkými spolkami v obci pripravili a zúčastnili sa fašiangov v obci.
V spolupráci s ÚS SČK v Čadci, ktorý je zapojený do Operačného
programu Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. MS
SČK sa podieľa na realizácii v našej obci 4 krát za rok 2017. Išlo o
poskytnutie potravinových a hygienických balíčkoch.
Na konci roka sme nezabudli navštíviť ani našich
bývalých darcov krvi, ako i členov MS SČK.

A. Varmusová.
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Hokejbal
Dream team po dvoch rokoch
opäť na vrchole
Dream team – Svrčinovec počas zimného oddychu nehybernuje!
Tím sa zapojil do Zimnej ligy Kysuckej hokejbalovej únie, aby
počas prestávky od hlavnej sezóny nevyšiel z formy. Hráči si
zmerali svoje sily s ďalšími siedmimi mužstvami. Neúčasťou
niektorých hráčov však Dream Team nepostavil mužstvo hodné
majstra. Opakom bol turnaj so spomienkou na kamaráta a
hokejbalového brankára Stanka Jurgu. Tam prišiel Dream v plnej
paráde a v silnej konkurencii ôsmich mužstiev ustál tlak, ktorý si

ako štvornásobný víťaz KHL do turnaja priniesol. S mladučkým
brankárom Mikom, ktorý získal ocenenie najlepšieho juniora
turnaja, si chalani pod vedením kapitána Vladimíra Najdeka
vybojovali kvalitnou hrou skvelé prvé miesto. Po dvoch rokoch tak
opäť pozdvihli hráči nad hlavy Pohár z turnaja S. Jurgu.
Hráči z DT tak predviedli parádny turnaj, skvelú partiu , a
vynikajúce výsledky. Tie sú obrazom toho, že sú pripravení opäť
zabojovať v lige KHL, získať piaty titul v rade a zabojovať o
obhajobu pohára primátora mesta Čadce. „Naplniť tieto ciele by
nebolo možné bez finančnej podpory obce, ktorej sa chcem aj
touto cestou za celý tím srdečne poďakovať.“- uviedol kapitán
Vladimír Najdek.

Víťazná zostava Memoriálu S. Jurgu 2018

Nohejbal
Dňa 30.12.2017 sa v telocvični Základnej školy vo Svrčinovci
uskutočnil 1. ročník nohejbalového turnaja, ktorí zorganizovali
amatérsky nohejbalisti zo Svrčinovca. Turnaja sa zúčastnilo
sedem trojčlenných družstiev /21 hráčov/. Víťazi turnaja si
odniesli pekné vecné ceny.
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Po ukončení turnaja bolo pre jeho účastníkov pripravené
pohostenie v pohostinstve Stodola, ktoré pripravila p. Anna
Cyprichová, za čo jej patrí poďakovanie.
Pavol Kulla

SVRČINOVSKÝ

Tvorivé dielne vo Svrčinovci
Vo štvrtok 22. marca 2018 sa stretli naši šikovní spoluobčania na
„Veľkonočných tvorivých dielňach“, kde predviedli zúčastneným
svoje zručnosti.
Poďakovanie patrí p. Milke Šuškovej, ktorá nás zasvätila do tajov
drôtkovania vajíčok, Janka Dejová vyrábala krásne ozdoby z
papiera, Evka Kucharčíková naučila deti ako sa dajú využiť rôzne
druhy vajíčok a ako ich možno rozmanito vyzdobiť. Ďalej Zuzka
Lašová vyrobila spolu s deťmi ozdobné stromčeky drôtikované a
Zlatka Padyšáková krásne kuriatka z bavlny. Detičky spoločne s
Aničkou Vrškovou namaľovali plagáty s veľkonočnou tématikou.
Samozrejme nechýbali ani zástupcovia mužov, a to pán Emil
Kubalík, ktorý spoločne s deťmi plietol korbáče a pripravil i
výstavku svojich zaujímavých výrobkov z dreva. K pleteniu
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korbáčov sa samozrejme zapojil i pán Rudolf Slovák, ktorý
šikovne uplietol počas trvania dielní aj košík.
Výrobky, ktoré si deti zhotovili budú vystavené i na veľkonočnej
výstave v dňoch 24.-25.3.2018.
Ešte raz chceme poďakovať našim spoluobčanom, ktorí
predviedli svoje „šikovné ručičky“ a odovzdali tak skúsenosti
mladšej generácii s cieľom zachovávať ľudové tradície.
Ďakujeme.

Bc. Cyprichová
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Svrčinovský hájnik
Výsledky hospodárenia
v roku 2017

Súd tento krát v neprospech
spoločenstva

Vyťažilo sa 7 327 m3 drevnej hmoty, čo je o niečo viac ako vlani (6
904 m3). Príčinou bola mimoriadne silná podkôrniková, a v jeseni
aj vetrová kalamita. Až 94 % z celkovej ťažby tvorila kalamitná
ťažba. Priemerné speňaženie dreva bolo 54,29 €/m3 (priemer za
Slovensko 51,69 €/m3). Priemerné náklady ťažby a približovania
boli 12,22 €/m3 (priemer za Slovensko 14,16 €/m3). Čistý výnos
hospodárenia je 168 768 € po zdanení. Znamená to priemerný
čistý, už zdanený výnos pre vlastníka 23,03 €/m3, resp. 297,65
€/ha lesných pozemkov. Je to podobne ako vlani takmer
trojnásobok priemerného hospodárskeho výsledku v neštátnych
lesoch na Slovensku, kde bol priemerný výnos 7,93 €/m3, resp.
38,62 €/ha (Zdroj: Správa o lesnom hospodárstve Slovenskej
republiky 2017). Z tohto hľadiska možno rok 2017 hodnotiť ako
úspešný.

Konanie vo veci žaloby, kde traja žalobcovia spoločne žiadajú
zrušenie LPS a jeho likvidáciu s odvolaním sa na porušenie
zákona pri zakladaní spoločenstva pokračovalo novým
pojednávaním na Okresnom súde v Čadci. Ako sme už
informovali, žaloba bola najprv uznesením Okresného súdu v
Čadci č. 4C/211/2015 zo dňa 16.1. 2017 odmietnutá ako
nedôvodná, žalobcovia sa však odvolali na krajský súd Žilina,
ktorý vec vrátil Okresnému súdu Čadca na rozhodnutie. A ten na
pojednávaní 22. februára 2018 rozhodol v neprospech
spoločenstva. Rozsudok zatiaľ nebol doručený písomne a nie je
právoplatný. S ústnym odôvodnením súdu sa však právny
zástupca spoločenstva nestotožnil, a LPS Svrčinovec podá proti
rozsudku odvolanie. Do nadobudnutia právoplatnosti rozsudku,
to znamená do ukončenia všetkých odvolacích konaní
spoločenstvo pokračuje v normálnom režime ako doteraz. O
ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

Aktuality
Vyplácanie výnosov za rok 2017 sa v zmysle Zmluvy o
spoločenstve začne najneskôr prvý aprílový týždeň. Tým, ktorí
si výnosy nevyzdvihnú do konca mája, sa tieto budú posielať
poštou.
V piatok 9. marca sa prvý krát stretli novozvolené orgány
spoločenstva. Stanovili si základné pravidlá súčinnosti a
identifikovali hlavné oblasti ktoré je potrebné prioritne riešiť. Sú
nimi napríklad sfunkčnenie vlastnej lesnej stráže, zlepšenie
komunikácie a zapojenia zárubkárov, a vývoj nového
evidenčného softvéru pre operatívnu kontrolu a lepší servis
členom spoločenstva.

Zhromaždenie LPS volilo
orgány
Na zhromaždení LPS Svrčinovec konanom 10. februára 2018
bolo prítomných 65% podielov oprávnených hlasovať.
Zhromaždenie schválilo účtovnú uzávierku roka 2017,
východiská hospodárenia na rok 2018, a nové rozhraničenie
lesnej a poľnohospodárskej pôdy, s ktorým súvisí úprava
zoznamu parciel patriacich do spoločenstva. Nakoniec zvolilo
orgány spoločenstva na ďalšie štvorročné obdobie. Podrobnosti o
priebehu zhromaždenia nájdete v zápisnici ktorá je umiestnená
na našej stránke http://www.lpssvrcinovec.sk. Všetky prednesené
správy (prílohy zápisnice) sú pre členov spoločenstva prístupné k
nahliadnutiu v kancelárii LPS.

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)

V sobotu 3. marca sa na chalupe u Slováka pod Valmi
uskutočnila výročná členská schôdza Poľovníckej spoločnosti
Kolibiská. Zúčastnilo sa jej 15 zo 16 členov, poľovníkov zo
Svrčinovca.
Náhradu za poľovné pozemky vo výške 1 EUR za hektár a rok si
tí vlastníci, ktorí aktívne nepoľujú, môžu prísť vyzdvihnúť na PD
Čierne, tam kde sa vyplácajú aj výnosy z družstva.

Pripravil: Ing. Ladislav Kulla

Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš - 0911 236440
(vedúci kancelárie LPS)
Ing. Ivan Feik - 0904 182170
(odborný lesný hospodár)

www.lpssvrcinovec.sk
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Svrčinovský hájnik
Poznáme naše lesy?
Časť 3: Kolibiská, Buky, Praţenková
Po Závrší a Kýčere sa dostávame na druhú stranu doliny
Čierňanky – severnú, napravo od Šlahorovho potoka. Keď
rastú, býva tam viac ľudí ako hríbov. V lete aj v zime partie
výletníkov mieria cez Buky na Studeničné alebo Gírovú.
Kolibiská sú asi najrušnejšou časťou svrčinovských lesov,
Praženková naopak najtichšou.
Okraj lesa porastený brezami býva v lete dobrý na kozáky
a černice.

Jesenná víchrica neobišla ani túto oblasť – vyvrátené
a naklonené stromy musia ísť preč.
Západný portál diaľničného tunela Svrčinovec pribudol na
Kolibiskách len nedávno.

Nový zmiešaný les sa dvíha na kalamitnej holine.
Cyprichov zárubok.

Pohľad z Berkovho grúňa: vľavo Praženková, v strede Kotlina,
vpravo Kolibiská; vzadu Gírová.

Najprv si strom sekerkou označia, a keď ho zrúbu,
nechajú peň vo výške pása. Aj to sú Kolibiská.

Lesnou cestou vedú turistické trasy cez Kolibiská a Buky na
Studeničné a Gírovú.

SVRČINOVSKÝ

Iný príbeh: palivo z haluziny poctivo vychystané
vlastníkmi lesa na Praženkovej.
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Matrika Svrčinovca

Narodili sa v roku 2018
Január:
Angelika Dobdová
Dominika Poništová
Samuel Poláček

19.01.2018
24.01.2018
31.01.2018

U Vajdíka
U Okapola
U Vajdíka

Február:
Matúš Varmus
Natália Goneková
Martin Privara

01.02.2018
08.02.2018
26.02.2018

U Kubale
U Kupky
U Katraka

Marec:
Eliška Padyšáková
Valentína Belešová

08.03.2018
16.03.2018

U Janka
Závršie

Opustili nás v roku 2018
Január:
Štefánia Kullová
Ignác Strýček
Alžbeta Kupková
Jozef Koběluš

72r.
86r.
71r.
81r.

U Puraša
U Kupky
U Mišov
U Meščky

Marec:
Agnesa Zubričanová
Roman Kulla

81r.
42r.

Závršie
U Jurištov

len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

Povedali si svoje „ÁNO“
Január:
Miroslav Sura, Banská Bystrica
a JUDr. Ing. Soňa Strýčková, PhD., Svrčinovec
Február:
Miroslav Chrastina, Čadca
a Petra Baroniaková, Svrčinovec
Marec:
Radovan Kalanjoš, Srbská republika
a Dominika Portíková, Svrčinovec

Demografické údaje o obyvateľov Obce Svrčinovec za rok 2017
Počet narodených
Počet prisťahovaných
Počet zomrelých
Počet odsťahovaných
Celkový počet obyvateľov k 31.12.2017
Úbytok obyvateľov za rok 2017

32
39
37
53
3 424
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