Príhovor starostky obce
Milí Svrčinovčania,
leto je neodvratne za nami a s ním i krásne zážitky
a dlhé, teplé večery. Pracovné povinnosti však oddych nepoznajú, a preto sme aj v lete nezaháľali a
pracovali najmä na príprave zmien územného plánu.
Jeden z bodov zmeny územného plánu je aj výstavba nového cintorína. Problém s hrobovými miestami
pretrváva už dlhšiu dobu, avšak nebol včas riešený.
Na miestnom cintoríne máme už len pár voľných
hrobových miest. Je však aj veľký záujem zo strany
občanov o prenajatie hrobového miesta žijúcim osobám. Toto sa však prieči Všeobecnému záväznému
nariadeniu obce Svrčinovec, ktoré bolo v minulosti
viackrát porušené. Vzhľadom k uvedenému boli na
obecnej stránke v rámci otázky na obyvateľov vytipované lokality, a za tieto občania hlasovali. Z ankety
vyšla ako prioritná lokalita na Vojtkovom zárubku. Z
tohto dôvodu Obec nechala vypracovať znalecký posudok na ohodnotenie ceny pozemkov, a taktiež geologický prieskum. V mesiaci november zvolávame
občanov, ktorí majú podiely v uvedenom zárubku na
spoločné stretnutie. Týmto prosím o súčinnosť všetkých dotknutých. Verím, že stretnutie bude konštruktívne a v prospech všetkých občanov. V prípade, že
nenájdeme spoločnú reč a riešenie, následky budú
zrejmé... Ďalším vážnym problémom, ktorý sme museli riešiť bola zmena miesta výkonu obvodného lekára. Musím podotknúť, že stretnutie občanov spolu
s obvodnou lekárkou a lekárnikom, ktoré som zvolala mi dalo jasný signál a potvrdilo môj záujem urobiť
všetko preto, aby naši občania nemuseli dochádzať
za lekárom do mesta. Premávka v našej obci je neúnosná, preto si neviem a nechcem predstaviť staršieho človeka, ktorý má cestovať na predpis lieku,
či vyšetrenie trmácajúc sa toľké hodiny autobusom.

Našťastie lekárka, ktorú sme oslovili prijala našu ponuku a požiadala VÚC o rozšírenie miesta výkonu v
našej obci. Týmto apelujem a chcem povzbudiť všetkých občanov, ale aj mladšiu generáciu aby splnili, to
čo deklarovali svojím podpisom na stretnutí a prehlásili sa k lekárke, ktorá bude mať ambulanciu v našej
obci. Vzhľadom k tomu, že občania majú veľa otázok
spojených s hrozbou exekúcie, vyšetrovania exstarostu, odvolania riaditeľa ZŠ, budúcnosti a napredovania našej obce, chcem sa stretnúť spolu s Vami a
poslancami OZ a podiskutovať, vysvetliť nezodpovedané otázky.Týmto sa teším na stretnutie s Vami, na
Vaše otázky a podnety. Verím, že sa stretnutia zúčastní hojný počet občanov, pretože spätná väzba je
veľmi dôležitá. Termín stretnutia bude včas ohlásený.
Čo sa týka investičných akcií chcela by som spomenúť výstavbu troch autobusových zastávok v časti U
Mišov dve zastávky a jedna v centre pri mliekarni.
Začiatkom novembra sponzor zaplatí výmenu okien
na Obecnom úrade, do zimy chceme stihnúť vymeniť garážové brány na Požiarnej zbrojnici a vchodové
dvere na Zdravotnom stredisku. Možno sa niekomu
zdá, že je to málo. Chcem Vás však ubezpečiť, že robíme to, čo je najdôležitejšie a najpotrebnejšie, pretože urobiť niečo len na oko, aby to vyzeralo pekne a
pritom nesplnilo účel nie je správne.
Na záver chcem opäť poďakovať poslancom za ich
zodpovedný prístup a pripravenosť na obecné zastupiteľstvá. Teší ma, že sa zapájajú do diania v obci,
zúčastňujú sa komisií, dávajú podnety a spolupracujú
s pracovníkmi OÚ. Ide čas Dušičiek... Dnešná doba
je veľmi rýchla, preto sa skúsme na chvíľu zastaviť,
a v pokoji, v kruhu rodiny pospomínať na tých, ktorí
nás predišli do večnosti. Želám Vám všetkým krásnu
jeseň, veľa zdravia a teším sa na spoločné stretnutie.

Obecné zastupiteľstvo
Dňa 30. septembra 2015 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2015, z ktorého vyberáme:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
- vzali na vedomie správu HKO o vykonaných kontrolách od poslednej podanej správy
- vzali na vedomie správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
- schválili výsledky hospodárenia obce za I. polrok 2015
- vzali na vedomie správu o platbe daní a miestnom poplatku za
TKO za I. polrok 2015
- schválili výsledky hospodárenia Obecného podniku Svrčinovec
za I. polrok 2015
- vzali na vedomie správu o platbe cintorínskych poplatkov za I.
polrok 2015, ktorá bola súčasťou výsledkov hospodárenia OPS
za I. polrok 2015
- schválili výsledky hospodárenia ZŠ Svrčinovec za I. polrok
2015 a berie na vedomie vyjadrenie Rady školy pri ZŠ. Zároveň
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navrhuje zastupujúcej riaditeľke ZŠ Svrčinovec zistiť príčiny a
dôvody naplnenia položky „pokuty, penále“ a následne vyvodiť
dôsledky
- schválili výsledky hospodárenia ŠKD a ŠJ pri ZŠ Svrčinovec za
I. polrok 2015 a berie na vedomie vyjadrenie Rady školy pri ZŠ
- schválili výsledky hospodárenia MŠ Svrčinovec za I. polrok
2015 a berie na vedomie vyjadrenie Rady školy pri MŠ
- schválili správu o výchovno-vyučovacom procese v ZŠ Svrčinovec za školský rok 2014/2015 a berie na vedomie vyjadrenie
Rady školy pri ZŠ
- schválili správu o výchovno-vyučovacom procese v MŠ Svrčinovec za školský rok 2014/2015 a berie na vedomie vyjadrenie
Rady školy pri MŠ
- schválili Zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov
vyvolaných investícií do vlastníctva a trvalej prevádzky uzavretá
v zmysle § 50a/ a § 51 Občianskeho zákonníka v spojení s § 18
ods. 9 a ods. 13 Zákona č. 135/1961 Z.z. v znení neskorších
predpisov
Názov stavby: Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité
Číslo a názov stavebných objektov:

SO 143-00 Preložka poľnej cesty v km 22,320 D3
SO 144-00 Preložka poľnej cesty v km 23,170 – 23,400 D3
SO 163-00 Preložka poľnej cesty v km 22,800 D3
- 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,
zámer prenajať pozemky, ktoré sú prílohou uznesenia
Prenájom pozemku z dôvodu osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ je verejný záujem – výstavba D3 Svrčinovec –
Skalité.
- schválili zápis do obecnej kroniky za roky 2010- 2014 podľa
predloženého konceptu
- schválili predĺženie nájomnej zmluvy nájomníkovi v BD Ing.
Ľubomírovi Behúňovi v zmysle platného VZN č. 3/2015, a to do
14.10.2015
- navrhli prerokovanie žiadosti MŠ Svrčinovec o navýšenie
príspevku na najbližšom zasadnutí OZ pri úprave rozpočtu
- nesúhlasili s odpredajom časti pozemku U Hlaváča parc. CKN
1683 p. Janovi Šuškovi, Svrčinovec 174 na základe odporúčania
komisie ŽP s odôvodnením, že menovaný nenamietal
v predchádzajúcom období pri odkupovaní pozemkov. Komisia
ŽP sa taktiež zhodla, že odkupovanie pozemkov bude odporúčať
jedine v prípadoch, keď sa bude jednať o časti pozemkov pod
rodinnými domami.
- schválili na základe žiadosti Ing. Vincenta Krulikovského, Svrčinovec 471 výstavbu a opravu cesty do Privarčáka na odporúčanie
komisie pre ŽP, kde postup opravy predmetnej cesty bude následovný: vyrezanie a odpratanie náletových drevín, následne zarovnanie terénu a návoz štrku. Zároveň uložili pracovníčke obce
Ing. Krulikovskej zabezpečiť uvedené zrealizovanie opravy MK,
a to najneskôr do 31.12.2015.
- schválili na odporúčanie komisie výstavbu a opravu cesty U

Mišov /nad cestou/ na základe žiadosti p. Michala Radolského,
Svrčinovec 118. Oprava MK bude riešená prostredníctvom firmy
vybranej vo verejnom obstarávaní. Zároveň uložili pracovníčke
obce Ing. Krulikovskej zabezpečiť uvedenú opravu MK, a to najneskôr do 31.12.2015.
- schválili inovovaný Školský vzdelávací program ZŠ Svrčinovec
na školský rok 2015/2016
- 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,
zámer prenajať nebytové priestory v budove AB 200 č. 2/15 v
k.ú. Svrčinovec o výmere 27,85 m² /nad lekárňou/.
Prenájom nebytových priestorov je z dôvodu osobitného zreteľa
Osobitný zreteľ je prevádzkovanie podnikateľskej činnosti.
- schválili na základe odporúčania sociálnej komisie prednostné
pridelenie nájomného bytu p. Veronike Jurištovej , rod. Kullovej
a p. Kataríne Hacekovej, rod. Jurištovej obe bytom Svrčinovec
165 od 01.11.2015.
- 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,
zámer prenajať nebytové priestory v budove AB 200 č. 2/1, 2/2,
2/3 a 2/4 v k.ú. Svrčinovec o výmere 64,50 m² /priestory lekára
pre dospelých/.
Prenájom nebytových priestorov je z dôvodu osobitného zreteľa.
Osobitný zreteľ je prevádzkovania ambulantnej činnosti lekára
pre dospelých.
/zápisnice zo zasadnutí, ako aj prijaté uznesenia a VZN nájdete
na webovej stránke obce: www.svrcinovec.sk/
Zo zápisníc OZ vybrala: Dana Hajnošová

Samospráva
Stavebný úrad

Pri rodinných domoch je častokrát potrebné vybudovať stavby,
ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej budove. Tu si môžte
overiť, či plánovaná výstavba spadá do defínície drobnej stavby,
alebo či na ňu bude potrebné požiadať o stavebné povolenie.
Drobné stavby podľa definície platného stavebného zákona,
sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho
vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na
individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25
m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov,
čakárne a stavby športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25
m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.
Za drobné stavby sa považujú aj
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie
lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia, hnojivá

b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a
kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných
stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej
stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody
cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod,
e) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je
menšia ako 3 m2.
Stavebník môže uskutočniť drobné stavby, stavebné úpravy a
udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník
môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu
alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia
stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčil inak. Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,
súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované
podľa osobitných predpisov.
Ohlásenie stavebnému úradu postačí:
-pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil
stavebný úrad v územnom konaní,
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-pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
-pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad
stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení
sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
-pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu
stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné
prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá
je kultúrnou pamiatkou,
-pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče
telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich
objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
-pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí,
ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
-pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na
existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď
nedôjde k zmene stavby.
Čo potrebujete pri podaní oznámenia na stavebný úrad v obci:
Ohlásenie drobnej stavby

-List vlastníctva – originál, alebo iné právo k stavebnému

pozemku
-Kópia katastrálnej mapy – originál
-2 x jednoduchý náčrt stavby
-Jednoduchý technický opis stavby
-Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby alebo pozemku, ak nie
sú stavebníkmi,
-Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že
bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
-Doklad o zaplatení správneho poplatku

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

-List vlastníctva – originál, alebo iné právo k stavbe (napr.
nájomná zmluva)
-Kópia katastrálnej mapy – originál
-2 x zjednodušená dokumentácia stavebných úprav
-Jednoduchý technický opis stavby
-Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, ak nie sú stavebníkmi,
príp. zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov v bytovom dome,
-Vyhlásenie stavebného dozoru, alebo kvalifikovanej osoby, že
bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby,
ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocou,
-Doklad o zaplatení správneho poplatku

Správa o platbe daní a miestnom poplatku za TKO k 31.8.2015
Dôležitú časť príjmu obce tvoria finančné prostriedky z výberu
miestnych daní. Obec Svrčinovec upravuje výber miestnych daní
vo VZN č. 1/2014, v ktorom zavádza miestne dane:
1. daň z nehnuteľnosti
2. daň za psa
3. daň za predajné automaty
4. daň za nevýherne hracie prístroje
5. daň za užívanie verejného priestranstva
6. daň za ubytovanie
Daň z nehnuteľnosti je rozdelená do troch časti a to daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Daň z nehnuteľnosti sa
daňovníkovi vyrubuje na základe podaného daňového priznania.
Nezaplatená daň(za roky minulé) – pohľadávka sa vymáha na
základe zákona
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Výška pohľaPredpis dani na rok 2015 a výber daní k 31.8. 2015
						
Daň z nehnuteľnosti 				
Daň za psa					
Daň za predajne automaty				
Daň za nevýherne hracie prístroje			
Daň za verejne priestranstvo 			
Daň za ubytovanie				

dávky k 31.8.2015 činí 489,17€.Výber poplatku za TKO upravuje
VZN č. 4/2012. Výška poplatku za TKO je stanovená tak, aby
pokrývala cca 70% nákladov na vývoz TKO. Ročné náklady na
vývoz TKO činia
cca 66 000,00€. Vyrubený poplatok za bežný rok činí cca
45000,00€. Výber poplatku k 31.8.2015 je vo výška 36207,44€. Nezaplatené poplatky – pohľadávky za roky minule činia k 31.8.2015
2626,32€.
Voči dlžníkom, u ktorých sú pohľadávky vymožíteľné, je vedených
osem exekučných konaní.
U nevymožiteľných sú zriadené štyri záložne práva na nehnuteľnosti, ktoré dlžníci majú vo vlastníctve.
Pohľadávky za TKO a daň sa vedú v evidencií dvadsať rokov, a sú
podľa zákona č. 563/2009 Z.z. zahrnuté do dedičského konania.

predpis r.2015		
40745,53€ 		
1616,00€		
120,00€			
0,00€ 			
500,00€			
50,00€ 			

výber daní k 31.8.2015
30992,96€
1528,00€
120,00€
0,00€
324,00€
1447,16€

Príspevok komisie pre sociálne, bytové otázky a opatrovateľskú službu
Komisiu pre sociálne, bytové otázky a opatrovateľskú službu zriadilo obecné zastupiteľstvo. Komisia plní stálu alebo dočasnú poradnú úlohu. Komisia je zložená z poslancov a z ďalších občanov zvolených obecným zastupiteľstvom. Komisia má schválený plán
činnosti.
Zloženie komisie pre sociálne, bytové otázky a opatrovateľskú službu:
Predseda: Mgr. Milada Špiláková - poslankyňa
Členovia: Bc. Katarína Dejová - poslankyňa, Anton Švancár - poslanec, Mgr. Mária Čanecká - občan, Viera Serafínová - občan, Bc.
Soňa Cyprichová - občan, Jolana Cyprichová - občan, Marta Haladejová - občan a Lýdia Lašová - občan.
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Komisia pre sociálne, bytové otázky a opatrovateľskú službu je poradným orgánom, ktorá doporučuje alebo nedoporučuje, v rámci
zákonných ustanovení, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na základe VZN č. 4/2009. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana. K žiadosti je potrebné doložiť dôvod vzniku hmotnej núdze a
aktuálnu výšku príjmu žiadateľa.
Komisia skúma:
-Či bol uplatnený nárok u iného príslušného orgánu, ak nie, dôvody neuplatnenia nároku
-Či sú splnené podmienky sociálnej odkázanosti v súlade splatnou právnou úpravou
-Sociálnu a majetkovú situáciu, výšku príjmov fyzických osôb
-Či žiadateľ nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere, či je evidovaný na príslušnom úrade práce, príp. či bol vyradený a z akého
dôvodu
-Okolnosti uvedené v žiadosti o poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
-Najoptimálnejšiu formu pomoci
-Podľa potreby prevedie monitoring rodiny alebo žiadateľa
Komisia v roku 2014 doporučila na základe prijatých žiadosti 5 jednorazových dávok v hmotnej núdzi a 2 nedoporučila. Komisia na
konci roka 2014 schválila 13 rodinám a občanom výpomoc formou nepeňažného príspevku. Komisia v roku 2015 zatiaľ doporučila
4 a neodporučila 4 jednorazové dávky v hmotnej núdzi.
Komisia ďalej skúma dodržiavanie kritérií výberu žiadosti o pridelenie nájomných bytov na základe VZN č. 3/2015 a doporučuje,
prípadne nedoporučuje obecnému zastupiteľstvu na schválenie.

Oznamujeme občanom, že v dňoch 26.10.2015 až 02.11.2015 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 umiestnit vedľa stavajúcich veľkoobjemových kontajnerov U Katroka pri moste, Eso

Zatky, Slovnaft a pri Stodole /kde kedysi býval daný kontajner/.
-Veľkoobjemový odpad najmä od občanov zo Závršia a Potoka, bude odvážaný pracovníkmi Obecného podniku Svrčinovec,
kde občania tento odpad vyložia vedľa stávajúcich Veľkoobjemových kontajnerov a telefonicky na č.t. : 4371086,
alebo 0917557539, oznámia , že takýto odpad tam uložili a to len v dňoch 26.10.-29.10.2015 do 10,00 hod.. Po tomto termíne sa
takýto odpad už nebude zvážať pracovníkmi OPS.

Oznamujeme občanom, že v dňoch 26.10.2015 až 02.11.2015 bude prebiehať zber: elektroodpadu
/staré televízory, počítače, rádia, pračky chladničky, mrazničky ... a pod. /
-Za týmto účelom bude pristavený 10 – tonový kontajner na odstavnej ploche vedľa Obecného úradu, kde môžu občania umiestniť
svoj elektroodpad .
-Taktiež môžu občania tento odpad umiestniť vedľa stávajúcich veľkoobjemových kontajnerov U Katroka pri moste, Eso

Zatky, Slovnaft a pri Stodole (kde kedysi býval daný kontajner).
-Elektroodpad najmä od občanov zo Závršia a Potoka , bude odvážaný pracovníkmi Obecného podniku Svrčinovec, kde

občania tento odpad vyložia vedľa stávajúcich Veľkoobjemových kontajnerov a telefonicky na č.t. : 4371086, alebo 0917557539,
oznámia , že takýto odpad tam uložili a to len v dňoch 26.10.-29.10.2015 do 10,00 hod. Po tomto termíne sa takýto odpad už
nebude zvážať pracovníkmi OPS.

Oznamujeme občanom, že dňa 28.10.2015 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 byť zaviazaný v balíkoch, nesmie byť v kartónových krabiciach ani v igelitkách, knihy musia byť bez tvrdých obalov a kartón nevykupujú. Peniaze dávajú pri množstvách minimálne 300 kg.
Zber bude prebiehať na nasledovných zberných miestach:
08,00 - 09,00 - pred Obecným úradom
09,00 - 09,30 - pri Požiarnej zbrojnici
09,35 – 09,50 -pri motoreste – hotel Paris –Zátky
09,50 – 10,05 – bistro ESO – Zátky
10,10 – 10,25 – pri moste u Katroka
10,40 – 10,55 – Závršie pri pohostinstve
11,00 – 11,10 – Potok pri kaplnke
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Oznamujeme občanom, že je možnosť zapožičania si tepovača a hliníkového lešenia
TEPOVAČ – vhodný na tepovanie kobercov, sedačiek, autosedačiek,

		

čalúnených stoličiek a iných čalúnených plôch.
		 Možnosť zapožičania :na Obecnom úrade Svrčinovec
		
kancelária Obecného podniku
		
poplatok 16,60 € / 1 deň

HlinÍkové lešenie Cenník:
			

			
		
			

		

		
		
		

„ Október – mesiac úcty k starším ”

1 deň - 15 €
1-3 dni - 13 €
1-7 dní - 11 €
Nad 7 dní - 10 €

Obecný úrad vo Svrčinovci pripravil pri príležitosti mesiaca úcty k starším kultúrny program, ktorý sa bude konať

18.októbra 2015 /nedeľa/ o 15.00 hod. v kultúrnom dome
Srdečne Vás pozývame!

Podujatia
Svrčinovský kermaš
Býva už peknou tradíciou, že na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa
v našej obci konajú hody- kermaš. Viacerí sa zhodli, že by bolo
dobré vrátiť tejto udalosti názov kermaš namiesto letných slávností. Je to predsa len už niekoľko rokov zaužívaný, udomácnený výraz . Tento rok pripadol kermaš na 4. júla. Teplomer ukazoval vysoké teploty, ale našich Svrčinovčanov to neodradilo.
Kultúrny program začal o 15 hod. Podujatie moderoval DJ Pietro
( Peter Strýček), ktorý privítal našich občanov a hostí. Úvodného slova sa ujala starostka obce Renáta Majchráková ,privítala
prítomných a skonštatovala, že program bude možno „chudobnejší „ vzhľadom na problémy obce , ale o to srdečnejší. Našim
občanom sa prihovoril aj zástupca starostu partnerskej obce z
Wegierskej Górky Marian Kurowski a tiež starosta obce Mosty
u Jablunkova Jozef Szotkowsky. V programe vystúpili sestry
Bacmaňákové, Duo Rytmus, Emily a ďalší. Taktiež sa predstavil
folklórny súbor Svrčinka a to aj s deťmi zo ZŠ. Ku kermašu neodmysliteľne patrí aj tanečná zábava. Do rytmu celú noc vyhrávala
skupina VEĽKÝ DOM. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príjemnej atmosfére hodovej slávnosti
a tiež ďakujeme našim sponzorom.
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Pohár o starostu obce
Futbalový turnaj o pohár starostky Obce Svrčinovec
Dňa 20.6.2015 sa v športovom areáli Telovýchovnej jednoty Beskyd Svrčinovec uskutočnil tradičný futbalový turnaj o
pohár starostky Obce Svrčinovec. Na turnaji sa zúčastnilo
sedem futbalových družstiev.
Turnaj otvorila svojim príhovorom starostka Obce Svrčinovec Mgr. Renáta Majchráková. Hralo sa v dvoch skupinách,
kde v skupine „A“ boli štyri mužstvá a v druhej skupine „B“
boli zaradené tri mužstvá. Mužstvá sa umiestnili na turnaji
v konečnom poradí takto :
1. FC Vajdík
2. Beskyd
3. Wariors
4. Kiko team
5. Duck Team
6. FC Experiment
7. Stodola
Najlepší strelec turnaja ............... Tomáš Mrázik / 6 gólov
– FC Vajdík/
Najlepší brankár turnaja ............. Štefan Slovák / Beskyd/
Súťažiaci boli odmenení peknými cenami, ktoré venovala
a zabezpečila Obec Svrčinovec a ktoré osobne odovzdala
starostka Obce Svrčinovec Mgr. Renáta Majchráková.

Jesenná výstava ovocia a zeleniny 2015.
V dňoch 3. 10. až 5. 10. 2015 sa konala v priestoroch sály svrčinovského Kultúrneho domu jesenná výstava ovocia a zeleniny.
Svoje produkty tu vystavovali členovia Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov, ale aj ostatní občania, ktorí sa
chceli pochváliť svojimi pestovateľskými úspechmi v sade a záhradke. Týmto chceme zároveň odpovedať na otázky niektorých
občanov, či môžu aj oni ako nečlenovia vystavovať alebo sa zúčastňovať besied, školení, zájazdov. Samozrejme; záhradkári organizujú tieto aktivity nielen pre seba, ale i pre širokú verejnosť.
Výstava ovocia a zeleniny je pre všetkých príležitosťou zviditeľniť
svoje úspechy, vyhrať nejaké ceny ale i konzultovať a vzdelávať
sa. Tohtoročná výstava sa konala po ročnej prestávke, pretože
vlaňajší rok bol veľmi chudobný na úrodu. Tento rok sa ukazoval
ako dobrý, ale veľmi suché počasie počas celého leta mierne
poznačili i tento rok snahu pestovateľov. Napriek tomu prezentovalo svoje produkty niekoľko desiatok vystavovateľov. Sortiment
bol rôzny. Výstave kraľovali – ako obyčajne – jablká, ale boli

i hrušky, slivky, hrozno, broskyne, nektarinky a rôzna Výstavu si
prišlo pozrieť okolo 350 návštevníkov – jednotlivci, rodiny i celé
triedy zo školy. Podľa zápisov v knihe návštev mala celkom dobrý ohlas. V pondelok – posledný deň výstavy vyhodnotila komisia
najlepšia exponáty a rozdelila ceny. Ceny za najkrajšie jablko
dostali Pavol Mackovčak za odrodu Bohemia, Karol Čarnecký
za odrodu Topas a Bohuš Strýček za odrodu Rubin. Z hrušiek
bodovali Rudolf Slovák s odrodou Konferencia a František Krehlík s odrodou Boscova fľaška. Za zeleninu a rôzne produkty zo
záhradky dostala ocenenie Alenka Sloviaková a cenu za najkrajšie aranžovanie Vierka Olšiaková. Za pekné kolekcie zeleniny
boli udelené ďalšie hodnotné ceny.Najlepšie ocenené exponáty
postúpili do súťaže na okresnej výstave v Dome kultúry v Čadci
v dňoch 10. a 11. októbra 2015, kde mali opäť príležitosť vyhrať.
Záhradkári pozývajú aj do budúcich rokov všetkých záujemcov
na aktívne a hodnotné využitie voľného času namiesto oddávania sa pochybnej úpadkovej kultúre na televíznych obrazovkách.
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Farské okienko
Cyrilometodské dni spojené s oslavou 70. výročia posvätenia kostola

Cyrilometodské dni neodmysliteľne patria k našej farnosti. Tento rok boli obohatené o významnú udalosť,
ktorou bolo 70.výročie posvätenia kostola. Duchovný program začal v sobotu o 13 hod. krížovou cestou.
Pokračoval slávnostnou svätou omšou v nedeľu 5.7. 2015 za horúceho počasia. Veriaci prichádzali v hojnom
počte aj napriek tropickým teplotám. Mnohí z nich už ako tradične prišli oblečení v ľudovom kroji. Po svätej
omši pán farár posvätil nové sochy Troch kráľov, ktoré sú súčasťou „Svrčinovských jasličiek“. Autorom sôch
je pán Róbert Cyprich.
Pri príležitosti osláv našich patrónov sa pokračovalo na dokončení prác na streche jasličiek, ktorá sa pokryla
novou krytinou. Na betleheme je umiestnený aj nový zvon.
Toto dielo by nevzniklo nebyť ochotných veriacich, ktorí venovali svoj voľný čas prácam a zháňaniu financií.
Poďakovanie za prácu patrí:
R. Slovákovi. M.Kullovi, J. Sloviakovi, P. Liščákovi, Ľ. Grochalovi, Ľ. Kullovi, J. Sloviakovi, P. Priečkovi, V.
Svitkovi, J. Padyšákovi, J. Homolovi, A. Liščákovi, J. Časochovi, L. Sloviakovi, V. Martausovi, M. Hlaváčovej.
Poďakovanie za sponzorstvo patrí:
J.Sloviakovi, R. Majchrákovej, J. Majchrákovi, R. Sloviakovi, J. Štetiarovi, S. Jakubčíkovi, P. Klieštikovi, M.
Klieštikovi, J. Házimu, J. Krellovi, R. Kubalíkovi, J. Časnochovi, Ľ. Grochalovi, vdp. R. Čulákovi, M. Kullovi.
V neposlednom rade vďaka patrí umelcom rezbárom a to Róbertovi a Antonovi Cyprichovi.

Sviatosť birmovania
Príd
Svätý
PríďDuch
Svätý
Duch...

13.9.2015 v našej farnosti prijalo 106 mladých ľudí sviatosť birmovania. Sviatosť vyslúžil Mons. ThDr. Ing. –
generálny vikár Žilinskej diecézy Ladislav Stromček. Zaujímal nás názor birmovancov na hodnoty človeka
v 21. storočí. Tu je niekoľko úvah, ktoré stoja za zamyslenie, a to najmä pre nás dospelých. Dúfam , že sa
zhodneme v tom , že by sme mali tieto ideály v mladých ľuďoch podporovať a to najmä vlastným príkladom.
Na úvod si môžeme položiť otázku: „ Čo sú životné hodnoty?“ Určite by vedel každý povedať inú definíciu. Ale
asi by sa všetci zhodli na tom, že sú to priority, ktoré zásadne ovplyvňujú správanie, konanie a život človeka.
Človek sa snaží aby to, čo má pre neho hodnotu aj dosiahol. V dnešnej dobe sa často stretávame s tým ,
že väčšina ľudí sa naháňa aby zbohatli, mali viac ako ostatní, aby získali moc a právo rozhodovať o osude
iných. Pre väčšinu ľudí je to lákavá predstava. Málokto sa zamyslí, či tieto priority sú na osoh ostatným,
alebo jemu samému. Prestávame sa tešiť z jednoduchých vecí lebo v honbe za peniazmi nemáme čas tieto
veci vnímať. Našťastie je stále dosť ľudí, ktorí sa prejedli konzumného života a vracajú sa späť ku kráse a
zmyslu jednoduchých vecí, ktoré boli pre človeka vždy dôležité a robili ho človekom. Podľa mňa je dôležité,
aby si ľudia v 21. storočí uvedomili aké sú pravé hodnoty. Pre mňa je to priateľstvo, ochota pomôcť... Aby si
uvedomili, že zvrátené hodnoty ako je túžba po peniazoch a moci vedú k vojnovým konfliktom, vraždeniu a
nenávisti. Preto skúsme sa každý deň usmiať, či pomôcť a to aj neznámym ľuďom.
Matúš, 15 rokov
Životné hodnoty človeka žijúceho v 21. storočí sú rozdielne od človeka v 20. storočí a to v mnohých ohľadoch.
Nežil som vtedy, ale z rozprávania tých starších viem, že to bolo iné. Ľudia sa nikam neponáhľali, nemali veľké ambície. Stačilo im prežiť obyčajný deň. No za tým, čo chceli aj šli. Boli vytrvalejší a usilovnejší. Inak tomu
nebolo ani vo vzťahoch, či už v rodinných alebo partnerských. Držali spolu. Dnes je to už však všetko iné.
Ľudia sú sebeckejší a majú až priveľké ciele. Stále sa za čímsi naháňajú a preferujú kariéru pred vzťahmi.
Zleniveli sme... Pomaly nás nahrádzajú stroje a aplikácie. Už si tak nedôverujeme a nedržíme spolu. Žijeme
v dobe materializmu . Snažíme sa zapôsobiť na ľudí vzhľadom, oblečením ale nie tým, v čom sme výnimoční.
Naším pravým ja. Našim vnútrom, názormi a myšlienkami. Preto si myslím, že medzi životné hodnoty patrí
rodina, dôvera, láska, priateľstvo, pracovitosť ,úcta a sebaúcta. Tiež úcta ku starším generáciám.
Juraj, 15 rokov

Slávnosti na Závrší opäť spojili srdcia veriacich
Ľudia si vždy nájdu cestu ako sa znova stretnúť.

Dňa 15. septembra 2015 veriaci slávili v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie za vrchami svoj najväčší sviatok v roku,
keďže sv. Mária Sedembolestná je patronkou tejto Kaplnky. Ako
každoročne, aj tento rok bol program zahájený slávnostnou sv.
omšou, ktorú celebroval náš pán farár Mgr. Radovan Čulák, ktorý
na konci omše požehnal dvojkolesové tátoše na nožný pohon,
teda bicykle veriacich, ktorí sa na nich priviezli ku Kaplnke. Aj
na Závrší si ľudia ctia tradície, a tak obetné dary priniesli k oltáru
dievčiny v krojoch Svrčinovca a miništranti. Pri príležitosti osláv
tohto sviatku, prišli za vrchy aj pútnici z okolitých dedín a príbuzní
rodín, aby spoločne s miestnými veriacimi mohli sláviť tento sviatočný deň. Dá sa povedať, že každý svojím spôsobom prispel ku
skvelej atmosfére. Obetavé žienky a gazdiné zo Závršia napiekli
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koláče, ktorými sa mohol každý ponúknuť. S týmto dňom spájajú
miestni veriaci aj tradičnú rozlúčku s letom v duchu športového
popoludnia vedeného za účelom zábavy pre mládež, ale aj starších. Medzi súťažné disciplíny bola zaradená aj tá cyklistická,
vďaka značnému počtu súťažiacich na bicykloch. Ľudia všetkých
vekových kategórii, no najmä tí starší, si mohli nechať zadarmo
odmerať tlak alebo cukor v krvi, a tým zistiť ako sú na tom so
zdravím, prípadne sa poradiť u pána MUDr. Mariána Faktora.
Na duchovnom aj kultúrnom programe sa zúčastnila aj starostka
Svrčinovca pani Mgr. Renáta Majchráková. Napriek zlej predpovedi meteorológov nakoniec Panna Mária požehnala počasiu a
veriaci si mohli užiť slnečné popoludnie.
autor: Kamila Sikorová
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Základná škola

Národniari na oslavách posvätenia ZŠ

Oslava 80. výročia ZŠ Svrčinovec
Terézia Mešťanová - Naśa śkola
Hospodárska kríza vo svete
rátala už prvé obete.
Na Kysuciach bola bieda, hlad,
ľudia začali preč utekať.

Nie iba chlebom živí sme,
potrava je aj v písme,
by generácia budúce
pozdvihli naše Kysuce.

Do Ameriky preplávali,
aby si na chlieb zarábali.
Nechali deti aj rodiny
dreli na rozvoj cudziny.

Tak rástla škola ako z vody,
dnes do nej veľa detí chodí.
Čo iného si možeme priať,
ako našu mľaď vzdelávať?

Kde - tu aj dolár poslali,
ked sa vracali drotári.
Rok tisíc deväťsto tridsať tri
do dejín našej obce patrí.

Vtedy Svrčinovec hrdý bol,
mal jednu z najmodernejších
škôl.
Prišli aj mladé učiteľky,
spravili v obci rozruch veľký.

Deti tu bolo veľmi veľa,
potrebovali učiteľa.
A preto naši pohlavári
súhlas na stavbu školy dali.
S tým stotožnil sa v obci každý,
aby tu škola bola navždy.
Základný kameň položili,
aby tu školu postavili.
Práce sa ľudia nebáli,
s láskou tu školu stavali,

by naši synovia, pravnuci
čelili krízam budúcim.

Niektoré si tu mužov našli,
ich fotky školský denník krášli.
Aj učiteľia pekní, mladí,
pútali dievčenské pohľady.
Generácie vari štyri
už túto školu opustili,
vpísali svoje mená všade,
niektorí boli aj na Hrade.
Právnici, ministri, lekári,
do sveta Kysuce dostali.
Už nie sme obec zaostalá,
celá sa zmodernizovala.

Deň 28.08. 2015 sa niesol v znamení 80. výročia posviacky
našej školy. Bol to deň vzácnych stretnutí bývalých i terajších
pracovníkov školy. Všetci si mali čo povedať, mnohí sa tešili na
spoločné stretnutia. Do našej školy zavítal napríklad aj bývalý
učiteľ pán Viktor Slobodník, ktorý v našej škole nebol 47 rokov.
Zvítania, rozhovory, objatia, spomienky i slzy dojatia vyvolávali radosť zo vzájomných stretnutí. Bolo krásne stretnúť svojich
učiteľov, kolegov, žiakov a prežívať spoločne tak sviatočne
chvíle. Tento vzácny deň začal svätou omšou na pôde školy,
ktorú slúžil náš vdp. Mgr. Radovan Čulák. Vo svätej omši sme
si pripomenuli i mená tých, ktorí už nie sú medzi nami. Veľkú
pozornosť vzbudilo premietanie autentického filmu natočeného
pred 80 rokmi z prvej posviacky školy a jej prvým riaditeľom p.
Augustínom Ďurčanským. Autentický film zapožičala rodina zosnulého Antona Pajonka. K filmu boli i dokrútky venované našim
vzácnym učiteľom od p. Márie Ščuryovej. Počas sledovania sa
u mnohých striedali úsmevy so slzami dojatia. Slávnosť zahájila poverená riaditeľka školy Mgr. Jana Kobělušová a starostka
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Mgr. Renáta Majchráková. K milým hosťom sa prihovoril aj syn
prvého riaditeľa školy p. Ing. Dušan Ďurčanský, bývalý riaditeľ p.
Ján Krcho, učiteľ- kolega p.RNDr. Milan Pecka a MUDr. Štefan
Zelník. Obdiv si zaslúžil i kultúrny program v podaní bývalých
i terajších žiakov našej školy. Všetky básne k tejto príležitosti
napísala bývala žiačka a spisovateľka Terka Mešťanová. Vhod
prišlo i malé občerstvenie s prípitkom a zaspomínaním na staré
časy, keď sa ešte prechádzali chodbami školy. Veľký úspech
zožala i výstava starých učebníc, pomôcok, fotografií a vecí,
ktoré pripomínali niekdajší život v škole. Strávili sme neopakovateľné chvíle s ľuďmi, ktorí pomáhali písať našu históriu školy.
Mnohí zanechali svoje zápisky v knihe spomienok, čo umocnilo
ešte väčší zážitok. Odchádzali s ťažkým lúčením ale i darčekom,
ktorý im bude tento deň ešte dlho pripomínať.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli spolu s nami osláviť 80. výročie.
Našej jubilantke prajeme všetko najlepšie.....

V piatok 28. augusta 2015 sa v obci Svrčinovec v čadčianskom
okrese uskutočnili oslavy 80. výročia posvätenia miestnej základnej školy. Na podujatie dostali pozvanie aj predstavitelia Slovenskej národnej strany podpredseda SNS Štefan Zelník a krajský
podpredseda SNS Slavomír Kupka, ktorých sprevádzali podpredsedovia OR SNS Čadca R. Gamrot, M. Turóci a predseda
MO SNS Svrčinovec R. Kožák. Okrem osobnej účasti, Slavomír
Kupka podporil oslavy i zabezpečením kompletného občerstvenia z mäsových výrobkov určených na slávnostnú recepciu.
S. Kupka zároveň podporil i miestny Dobrovoľný hasičský zbor,
ktorému podaroval nové požiarne hadice a prúdnice. Hasiči
ich budú môcť využívať pri svojej činnosti. Dobrovoľní hasiči zo
Svrčinovca často pomáhajú pri zásahoch. Obec Svrčinovec je
na treťom mieste v počte požiarov v Kysuckom regióne. Ešte
pred začiatkom osláv sa na miestnom Obecnom úrad usku-

točnilo spoločné stretnutie zástupcov SNS so starostkou obce
p. Renátou Majchrákovou, s ktorou kysuckí národniari dlhodobo spolupracujú a majú dobré vzťahy. Hlavnými bodmi diskusie
boli aktuálne problémy obce a vzájomná spolupráca oboch partnerov. Po rokovaniach sa národniari spoločne s p. starostkou
odobrali na oslavy. Slávnostné podujatie začalo svätou omšou
venovanou 80. výročiu ZŠ. Po jej odslúžení, nasledoval bohatý
kultúrny program, ktorý pripravili šikovné detičky spoločne so
svojimi učiteľkami. Ešte predtým sa publiku prihovorili viacerí
pozvaní hostia.Veľkým potleskom prítomní ocenili i príhovor
podpredsedu SNS Š. Zelníka. Spoločne s národniarmi prišlo
na podujatie množstvo vzácnych hostí, predovšetkým učiteľov,
ktorí v minulosti na škole pôsobili. Po ukončení kultúrneho programu, na hostí čakala recepcia s občerstvením, ktorá sa niesla
v uvoľnej atmosfére diskusií a spomienok. M. T.

Poďakovania

Na začiatku prípravy oslavy školy sme stáli pred neľahkou úlohou a to finančne zabezpečiť túto akciu. Úprimne
ďakujem naším sponzorom a to: firme Mäsomarket Čadca, Štefánii Hollej, Milene Hrancovej. Juliáne Štrbovej,
Tatiane Kuricovej, Justíne Krellovej, firme BEZPA , Marte Cyprichovej a ďalším, ktorí si neželali byť menovaní.
Ďakujem tiež Martine Kullovej, Renáte Majchrákovej a Zuzane Takáčovej, ktoré sa spolu som mnou podieľali na
oslovovaní sponzorov a Obecnému podniku služieb za pomoc pri prevoze materiálu.
Veľká vďaka patrí aj študentovi Mariánovi Kotyrovi, ktorý počas letných prázdnin obetoval svoj voľný čas
a pomáhal nielen s prípravami, ale bol nápomocný aj počas osláv.
M. Strýčková
V mene Rady školy , v mene starostky a poslancov obce srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o dôstojnú a milú slávnosť k 80. výročiu posvätenia našej školy. Celý priebeh bol na vysokej úrovni. Ďakujem pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, kuchárkam a sponzorom . Osobitne chcem poďakovať
pani učiteľkám Mgr. Monike Strýčkovej a Mgr. Alene Varmusovej, ktoré venovali veľa osobného voľna pri zabezpečovaní slávnosti.
Ďakujeme.
Bc. Marta Cyprichová, poslankyňa OZ
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Materská škola

Kluby financované z rozpočtu obce
FS Svrčinka

VÍZIA MŠ
Vízia MŠ: Naša škola vedie dieťa k poznaniu sveta,
láske, priateľstve a tolerancii. Cieľom našej materskej
školy je vychovávať deti k samostatnosti, tvorivosti
a slobode. Samostatnosť v tom, aby sa dieťa vedelo
o seba postarať, pracovať nezávisle, prežívať pocit
hrdosti a užitočnosti pri zvládnutí úlohy. Tvorivosť
v tom, aby produkovalo čo najviac myšlienok, riešení,
nápadov. Sloboda v tom, aby sa mohlo samo rozhodnúť o svojej činnosti, aby sa nebálo vyjadriť svoje požiadavky. V školskom roku 2015/16 bolo prijatých do
Materskej školy vo Svrčinovci 90 detí z toho 16 detí
je dvojročných a 33 detí je predškolákov. Materská
škola je štvortriedna. Poskytuje celodennú výchovno
– vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2 do 6 rokov
a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Taktiež poskytuje aj možnosť poldenného pobytu. Deťom sa venuje kolektív ôsmich kvalifikovaných
pedagogických zamestnancov: V triede 2-3 ročných
detí Štefánia Lašová a Alena Jurištová, v triede 2-4
ročných detí Martina Petríková a Veronika Karpitová,
v triede 4-5 ročných detí Marta Strýčková a Jaroslava
Fefková a v triede 5-6 ročných detí Iveta Cyprichová
a Alžbeta Padychová. V starostlivosti o dieťa vychádzame zo základného pedagogického dokumentu
pre MŠ, a to zo Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0. Z tohto programu vychádza náš Školský
vzdelávací program „ Chráňme si našu Zem“ zameraný na enviromentálnu výchovu. Základnou a najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa predškolského veku
je hra a preto ju využívame ako hlavnú metódu a formu pri získavaní zručnosti, poznatkov a vedomosti.
Filozofia nášho programu vychádza z presvedčenia,
že materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne a šťastne prežiť svoje detstvo.
Pri tvorbe nového obsahu výchovy a vzdelávania
sme kládli veľký dôraz na podnetné a tvorivé prostredie, kultúru školy, na priaznivú sociálno – emocionálnu klímu , v ktorej dieťa získava pocit bezpečia a
sebavedomia a má možnosť prejaviť svoju jedinečnosť a nezávislosť. Uplatňujeme partnerský vzťah a
interakciu medzi učiteľkami a deťmi, veľký dôraz kladieme na individuálny prístup k deťom. V Školskom
vzdelávacom programe sme sa profilovali na environmentálnu výchovu. Okrem plnenia edukačných
cieľov plníme aj úlohy z vypracovaných projektov na
ochranu prírody, ktoré plníme počas celého školského roka „Kvapka vody“, „Zelený svet“, „Plody jesene“,
„Ekovláčik – separáčik“, „Jesenná slávnosť“. Ďalšie
projekty, ktorými podporujeme výchovno – vzdelávacie činnosti v rámci Školského vzdelávacieho programu - Kolovrátok – národné a regionálne ľudové tradície, cudzie jazyky – každoročne je zabezpečený
kvalifikovaný lektor na výučbu anglického jazyka.
Denný poriadok v jednotlivých triedach je uvoľnený
a pružný, učiteľka má možnosť reagovať na potreby
a záujmy detí i rodičov.
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Poskytuje priestor na bezpečný, zmysluplný a aktívny pobyt detí v materskej škole. Je zostavený tak,
aby zároveň rešpektoval požiadavky zdravej životosprávy detí, ich vývinové potreby a individuálne
zvláštnosti. Materská škola umožňuje dĺžku denného pobytu dieťaťa podľa potrieb rodičov. Činnosti
sú usporiadané tak, aby poskytovali deťom dostatok priestoru na hry a aktivity podľa výberu detí so
striedaním pohybových a relaxačných aktivít, pobytu
vonku a odpočinku. Súčasťou hier a hrových aktivít
sú vopred plánované edukačné aktivity tak v dopoludňajších ako odpoludňajších hodinách. Pohybové
a relaxačné aktivity patria k vopred plánovaným aktivitám, obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každodenne , nie sú
však fixované na presne vymedzený čas, možné je
ich uskutočňovať v priebehu celého dňa v príhodnej
chvíli, aj v menších skupinkách alebo individuálne.
I tento rok pracujú v MŠ záujmové krúžky, a to hudobno – tanečný, ktorý vedie pani učiteľka Lašová,
výtvarný krúžok vedie pani učiteľka Petríková, mladý
ochranár - pani učiteľka Fefková a krúžok anglického jazyka lektor z CVČ Skalité. V priebehu školského
roka nás čakajú rôzne aktivity, z ktorých spomeniem
napr. vystúpenie sokoliarskej skupiny, dopoludnie so
starými rodičmi, príchod Mikuláša do MŠ, vianočná
akadémia, karneval, Noc odvahy v MŠ, Deň matiek,
Deň rodiny, divadelné predstavenia a rôzne výtvarné
súťaže. Pretože v materskej škole boli staré a nevyhovujúce nábytky, prvoradé bolo interiér materskej
školy upraviť a zmodernizovať, a tak predísť nebezpečenstvu úrazu našich detí. V súčasnosti sa môžeme venovať iným aktivitám. V spolupráci s obcou by
sme chceli upraviť vstupnú cestu do materskej školy
– osadiť obrubníky a vyasfaltovať, a postupne upravovať a zariaďovať školskú záhradu. Pri MŠ Svrčinovec pracuje Rada školy, ktorá bola ustanovená v
zmysle § 24 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie sa začalo dňom 11.06.2012
podpísaním zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia
Rady školy na obdobie 4 rokov. Radu školy tvorí 11
členov.
Zástupcovia za rodičov školy:
Mgr.Monika Fiedor – predseda, Martina Pecková,
Katarína Švancárová, Veronika Romanov
Zástupcovia delegovaní obcou:
Mgr. Monika Strýčková, Eva Kucharčíková, Mgr. Vladimír Najdek, Dagmar Kubištová
Zástupcovia za pedagogických zamestnancov:
Marta Strýčková , Martina Petríková
Zástupcovia za nepedagogických zamestnancov:
Janka Štetiarová

Od r. 2014 pokračujú v práci p. Ondrišíkovej ženy a dievčatá z FS Svrčinka. Zúčastňujeme sa viacerých vystúpení, hlavne v našej
obci, ale aj v iných dedinách. Najväčším úspechom bolo pre nás nahranie CD Piesne Svrčinovca, v ktorom sme mohli odprezentovať zlomok toho, čo nás naučili manželia Ondrišíkoví, ich dcéra Milota a Ivanka Řeháčková. Pozitívne ohlasy našich priaznivcov,
divákov a milovníkov folklóru nám dávajú nádej a energiu do ďalšej práce.S radosťou môžeme povedať, že sa k nám pridalo cca 25
detí, ktoré chcú spievať a tancovať / kto chce, má stále možnosť/ , a nás to teší, lebo všetko, čo sme sa naučili, čo vieme, chceme
odovzdať mladšej generácii.Určite by sme privítali bližšiu spoluprácu s kultúrnou komisiou, keďže sa snažíme kultúrne zviditeľňovať
našu obec, o čom svedčia aj naše vystúpenia napr. na festivale v Ochodnici, v Starej Bystrici aj na Trojmedzí.Srdečne ďakujeme
všetkým, ktorí nás podporujú a snažia sa o zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov.

Klub dôchodcov vo Svrčinovci

Klub dôchodcov vo Svrčinovci patrí k najaktívnejším združeniam v obci , čo sa týka stretávania sa členov i aktivít. Ženy sa rady
stretávajú. Tak tomu bolo i dňa 24.6.2015 kedy však pred stretnutím bolo rušnejšie ako obvykle. Dôvodom bola príprava 10. výročia vzniku klubu. Úvodného slova sa ujala p. Irena Fričová. Zhodnotila činnosť klubu a spomenula najmä tie akcie , na ktoré sa
najviac spomína. Medzi také patrí napr. návšteva Budatínskeho zámku , Skanzenu vo Vychylovke, obhliadka orloja v Starej Bystrici,
či účasť na výstavách a slávnostných akciách. Okrem vzdelávania sa ženy starajú aj o svoje zdravie. Poslúžila k tomu návšteva
soľnej jaskyne v Čadci. Po vyhodnotení začal kultúrny program. Obohatili ho deti zo školského klubu pod vedením A. Varmusovej
a M. Kollárikovej. Slávnostné stretnutie prišla pozdraviť aj pani starostka a pán farár, ktorý prišiel oblečený v kroji s gitarou v ruke.
V kultúrnom programe vystúpili aj mladí Slovákovci , ktorí hrali na heligónky a zahrali nám bohatý repertoár ľudových piesní. Po
kultúrnom programe p. Fričová predstavila konečnú podobu Pesničkového pamätníčka, ktorý je kolektívnym dielom členov Klubu
dôchodcov. Je to zbierka ľudových piesní. Obsahuje 66 najčastejšie spievaných ľudových piesní.
V závere by som chcela poďakovať členkám klubu za starostlivú a obetavú prípravu. Vďaka patrí najmä Irene Fričovej, Anne Kullovej,
Anne Jurištovej, Alžbete Šotkovskej, Anne Sirotovej. Ďakujeme , že ich táto aktivita za 10 rokov neunavila a že majú zaujímavé vízie
i do budúcna.
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Časy dávno minulé
Augustín Ďurčanský
Pri príležitosti 80.výročia založenia našej školy si dovoľujem predstaviť osobnosť, prvého správcu našej školy, ktorému vďačíme za
realizáciu výstavby tak dôležitej inštitúcie akou je škola. Pánovi Augustínovi Ďurčanskému udelilo Obecné zastupiteľstvo vo Svrčinovci
22.6. 1996 čestné občianstvo „ In memoriam“
Augustín Ďurčanský pochádzal z rodiny učiteľa, ktorý pôsobil v Bytčici a Lietave. Padol v I. svetovej vojne. Bol najstarší z troch sirôt
a matka zostala bez finančných prostriedkov. V roku 1919 ho ako študenta Reálneho gymnázia v Žiline presvedčili , aby prestúpil na
Učiteľský ústav v Štubnianských Tepliciach a tak pomohol riešiť nedostatok učiteľov na Slovensku. Na Učiteľskom ústave maturoval
v júni 1923. Bol umiestnený na Meštiansku školu vo Vrútkach.
O príchode do Svrčinovca napísal toto: „ Bolo to v roku 1923 na jeseň. Vyučoval som na Meštianskej škole vo Vrútkach. Bol som
najmladší z učiteľského zboru a bolo mi tam ťažko pracovať. Vtedy sa mi dostala do rúk kniha z knižnice môjho otca ešte písaná
švabachom. Kniha opisovala prácu učiteľa na dedine a výsledky jeho práce. Bol som nadšený obsahom knihy. Hneď som napísal
žiadosť na Referát školstva a žiadal som preloženie na Ľudovú školu niekde na Kysuciach“.
Vtedajší zemský inšpektor Mačenka sa veľmi začudoval listu a písomne odoslal kópiu odpovede školskému inšpektorovi v Čadčianskom okrese. Ten pridelil pána Ďurčanského na školu vo Svrčinovci u Mišov, kde nastúpil 10.10. 1923. V obci boli vtedy tri školy.
V škole u Deja vtedy krátko pred jeho príchodom nastúpil Peter Jilemnický, ktorý sa práve vrátil zo základnej vojenskej služby. Už
druhý deň po príchode pána Augustína ho navštívil. Často sa schádzali po vyučovaní raz v škole u Deja a raz u pána Ďurčanského.
Boli to vtedy ťažké časy. Vyučovalo sa celý deň v preplnených triedach . Prvý rok bolo 83 žiakov. Strava sa v obci kúpiť nedala. Boli
tam dve krčmy, kde predávali kyslé ryby a chlieb. Tak si začali variť sami. Najčastejšie zemiaky s mliekom, fazuľu a guľáš. Všetko
im chutilo. Petrovi sa neskoršie podarilo zabezpečiť stravu u pána Kullu.
Obec Svrčinovec bola v tej dobe jedna z najchudobnejších obcí Kysúc. Hory, ktorými bola obec pokrytá devastovali priekupníci. Ľudia
biedili. Mnohodetné rodiny živorili. Ľudia boli negramotní. Augustín i Peter ťažko znášali nesvedomitosť maďarskej vlády, ktorá
postavila školy za účelom pomaďarčovania. S Petrom videli, že jedine vzdelanie prinesie pomoc. Jilemnický bol dobrý pozorovateľ
, všetko si všímal , zúčastňoval sa aj rodinných osláv, svadieb, hral na gitare. Písal aj pre deti cestou Robotníckych novín a dokonca
napísal posmešný článok o stave školských budov. O týždeň už prišla komisia z Bratislavy a Žiliny. Ešte do zimy sa dostali nové
ploty a vykonali všetky nahlásené opravy. Mládež milovala školu. Deti dochádzali do školy aj za najťažších poveternostných situácií.
Koncom školského roku 1925 Jilemnický zo Svrčinovca odišiel. Augustín Ďurčanský mal dobrý, priateľský vzťah s P. Jilemnickým
avšak rozchádzal sa s ním v pohľade ne internacionálnu aktivitu. Pán Ďurčanský zdieľal názor, že každý zdravý človek by mal v
prvom rade zveľaďovať svoju vlasť, rodný kraj a tak zlepšovať život ľudí vo viere. S budúcou manželkou Júliou Strenitzerovou sa
poznal hneď po príchode na Kysuce.. Vyučovala v Turzovke- Riečkach. Od 1.9.1925 pôsobila vo Svrčinovci v škole u Mišov. Bola
náhradou za pána Augustína, ktorý 1.10.1925 nastúpil na vojenskú službu do Nových Zámkov. Pre problémy so zrakom sa však
z vojenčiny predčasne vrátil. Po príchode sa oženil s Júliou a venoval sa plnšie práci v obci. Snažil sa o zníženie počtu žiakov v
triedach. Rozšírenie tried predpokladalo aj prijatie nových učiteľov. Viacerí boli aj českej národnosti. Pán Ďurčanský spomínal najmä
Františka Kolbla, Jozefa Buriana, Věru Zvoníčkovú. V roku 1932 nastúpil na miesto správcu farnosti v Čiernom vdp. Štefan Gáher.
Rýchlo sa zblížil s Augustínom Ďurčanským. Stali sa ozajstnými priateľmi. Keď nastala hospodárska kríza , zástupcovia obce i pán
Augustín vedeli, že bude treba zachraňovať nezamestnaných pred depresiou prácou v obci. Spočiatku to boli úpravy ciest, mostíkov
a najmä dlho pripravovaná stavba novej budovy školy v Ústredí so štátnou subvenciou. Finančnú podporu získaval písaním listov
na rôzne inštitúcie, firmy a to aj v Čechách a na Morave. Organizoval Odborovú jednotu už od roku 1928. Výstavba bola zahájená
22.6.1933. Vďaka schopnosti a pracovitosti obyvateľov obce, učiteľov a správcu farnosti už začiatkom školského roka 1935/1936
sa v novej budove zahájilo vyučovanie. Kolaudácia sa uskutočnila 21.8.1936.Fotodokumentáciu zabezpečoval Vladimír Ďurčanský,
brat Augustína. Po ukončení výstavby školy pokračovali v príprave výstavby kostola. S výstavbou sa začalo na jar 1937 a v jeseni
1938 bola dokončená hrubá stavba. Radosť z vykonaného diela prerušila okupácia Poľskom. Poliaci zabrali školu i kostol. Učiteľov i
pána Augustína odviedli do Tešína a tam žiadali , aby zložil sľub vernosti Poľskej republike. Všetci odmietli a tak museli opustiť našu
obec. Rodina pána Augustína Ďurčanského odišla do Žiliny. Zo začiatku žili v prenájme , ale časom si s bratom postavili rodinné domy.
Žili zo skromných platov. Augustín pôsobil na I. štátnej ľudovej škole, Rímsko- katolíckej ľudovej škole v Žiline a Štátnej obvodnej
meštianskej škole vo Varíne. Po skončení vojny bol v roku 1945 menovaný za riaditeľa II. štátnej ľudovej školy v Žiline. Pri reorganizácií školstva bol premiestnený v roku 1953 na I. osemročnú školu v Žiline a na vlastnú žiadosť pre zhoršený zrak od roku 1954
na Osobitnú školu v Žiline, kde uplatnil svoju odbornosť z logopédie . V roku 1964 odišiel do dôchodku, ale ešte občas zastupoval
na rôznych školách. Pracoval tiež v odborovej činnosti, v ktorej videl pomoc a ochranu zamestnancov. Učiteľov organizoval v Zväze
zamestnancov školstva, osvety a kultúry. Po vytvorení ROH a vyššej zložky KOR bol zvolený za krajského tajomníka SZŠO. Žiaľ
zdravotný stav sa mu s pribúdajúcim vekom zhoršoval a ťažko znášal stratu zraku. Postupne sa vzdal všetkých aktivít. Po dovŕšení 70
roku ho postihlo niekoľko mozgových príhod. Zomrel 5.6. 1974. Bolo to v dobe normalizácie. Kolega, ktorý bol poverený prednesením
poslednej rozlúčky, údajne z dôvodov, že pohreb bol cirkevný, odmietol predniesť pár slov. Na poslednú rozlúčku prišli aj bývalí žiaci
a občania zo Svrčinovca. Prišli viacerými autobusmi a prejavili svojmu učiteľovi úctu a vďaku.
Spracovala: M. Strýčková ( informácie poskytol Ing. Dušan Ďurčanský)
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Spomíname...

a nasmerovať k správnym postupom napríklad pri riešení
diplomových a dizertačných prác.
Počas svojho pôsobenia na Žilinskej univerzite prednášal
predmety Dopravná a spojová sústava a Diagnostika a
opravy cestných vozidiel.
Prof. Liščák aktívne spolupracoval s odbornou praxou, Ministerstvom dopravy SR a celým radom zahraničných univerzít najmä z Poľska, Českej republiky a Ukrajiny.
Jeho výsledky práce mu priniesli celý rad ocenení.
Dňa 17.9. 2015 nás opustil náš spoluobčan prof. Ing. Šte- Bol držiteľom pamätnej medaily Žilinskej univerzity vydanej
pri príležitosti 60.výročia jej založenia.
fan Liščák CSc.
Vzhľadom na to, že patril medzi významné osobnosti našej Bol garantom vysokoškolského študijného programu cestobce, uverejňujeme smútočnú reč, ktorú napísal a prednie- ná doprava.
sol v mene kolektívu jeho spolupracovníkov historik Pavol Tiež bol členom redakčných rád domácich aj zahraničných
vedeckých časopisov. Aktívne sa podieľal na organizovaní
Laš zo Skalitého.
celého radu medzinárodných vedeckých konferencií.
Vážená smútiaca rodina, Vážene smútočné zhromaždenie Bol predsedom komisie pre odbornú spôsobilosť na preDovoľte, aby sme sa mohli rozlúčiť s prof. Ing. Štefanom vádzkovanie cestnej dopravy pre Žilinský a Trenčiansky
Liščákom CSc. v mene kolektívu jeho spolupracovníkov, kraj a tiež bol členom dozorných rád niektorých podnikov
ale aj študentov z jeho posledného pracoviska Žilinskej SAD.
univerzity v Žiline. Prišli sme sa rozlúčiť s veľmi dobrým Spracovával celý rad znaleckých posudkov ako súdny značlovekom, ale aj s uznávaným odborníkom, ktorý celý svoj lec. Ako profesor vypracoval celý rad recenzií na dizertačné
aktívny život venoval rozvoju poznania v oblasti cestnej do- práce a vysokoškolské učebnice.
Prof. Liščák ako spoluautor publikoval jednu zahraničnú a
pravy a výchove nových dopravných inžinierov.
Prof. Štefan Liščák po skončení strednej priemyselnej školy štyri domáce vedecké monografie. Mal veľmi oceňované
dopravnej v Košiciach v roku 1971 bol prijatý na vysoko- príspevky v zahraničných vedeckých časopisoch jeden kaškolské štúdium na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, rentovaný a dva registrované v databáze SCOPUS.
Najmä pre svojich študentov, ku ktorým mal veľmi dobrý
ktorú úspešne ukončil s vyznamenaním v roku 1976.
Po skončení štúdia dva roky pracoval ako technik v ČSAD prístup napísal celý rad učebných textov a vysokoškolČadca. Od mája roku 1978 bol prijatý na miesto odborného ských skrípt.
Kolega prof. Liščák, ktorý bol obľúbený v kolektíve katedasistenta na vysokú školu dopravy a spojov v Žiline.
Jeho odborné znalosti, pracovitosť a húževnatosť sa odra- ry cestnej a mestskej dopravy a celej Fakulty prevádzky a
ekonomiky dopravy a spojov a bol výraznou osobnosťou
zila aj v jeho graduačnom raste.
V roku 1986 na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a našej Alma mater Žilinskej univerzity v Žiline nás opustil
spojov, VŠDS obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a získal nečakane a o to sa nám s ním ťažšie lúči.
Ďakujeme za všetko, čo si pre našu univerzitu a jej študentitul “ kandidáta vied“.
Na doplnenie odbornej praxe pracoval jeden rok na Štát- tov vykonal.
nom skúšobnom ústave dopravnej a stavebnej techniky v Výsledky práce prof. Ing. Liščáka, CSc. ostanú nezmazateľne zapísané vo vedeckej a odbornej literatúre a budú naŽiline od novembra 1988 do októbra 1989.
Od novembra 1989 až do konca svojho života pracoval na ďalej rozvíjané vo výsledkoch práce jeho spolupracovníkov
Katedre cestnej a mestskej dopravy, Fakulty prevádzky a a jeho študentov.
ekonomiky dopravy a spojov, Vysokej školy dopravy a spo- Navždy nás opustil uznávaný odborník a vzácny človek.
Česť jeho pamiatke.
jov od roku 1996 Žilinská univerzita.
Od apríla 1990 do konca augusta 2000 zastával dôležitú
funkciu vedúceho katedry cestnej a mestskej dopravy.
Docentom bol menovaný rektorom VŠDS v decembri 1990
pre odbor Dopravná technika a technológia.
V roku 2003 bol na základe inauguračného konania vymenovaný prezidentom SR za vysokoškolského profesora v
odbore“ Doprava“.
Prof. Liščák bol uznávanou vedeckou aj pedagogickou
osobnosťou a jeho prístup ku kolegom, doktorandom a
študentom bol vždy priateľský so snahou pomôcť, poradiť
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Otvorený list
TJ BESKYD sVRčINOVEC
Svrčinovský futbal - potápajúca loď sa úspešne potopila!V prvom rade nám dovoľte milí čitatelia - občania Svrčinovca vysloviť naše
poľutovanie nad danou situáciou, tzn. vypadnutím do nižšej súťaže. Ako fukcionárom, s ktorých sú niektorí aj hráči, trenéry, účtovníci,
zásobovači, tajomníci a pod....je nám to úprimné ľúto a touto cestou prijmite naše ospravedlnenie. Hlavne tá futbalová časť obce,
tí ktorí nám ostali a dúfame, že ostanú ešte verní. Na druhej strane si však dovolíme uviesť aj niekoľko faktov, ktoré k tomu viedli.
V prvom rade ide o financie. Naším hlavným „sponzorom“ je obecný rozpočet a ten je bohužiaľ prázdny. Ako dobre všetci viete bez
adekvátneho finančného zabezpečenia je veľmi náročné v dnešnej dobe hrať hocijaký šport. Pred skončením inkriminovaného
futbalového ročníka 2013/2014, kedy sme boli ešte účastníkmi I. triedy oblastného futbalového zväzu /dnešná 6.liga/ nám boli žiaľ
sľúbené finančné prostriedky z obce poskytnuté až po skončení jarnej časti tohto súťažného ročníka. Dôvodom bol dlhodobo neschválený rozpočet obce. Tým pádom sme ostali dlžný oblastnému futbalovému zväzu nemalé poplatky, ktoré bolo potrebné uhradiť
v rámci organizácie futbalových súťaží. Štyri kola pred koncom nám dokonca kvôli tomu hrozilo vylúčenie zo súťaže a len z ľútosti
ohrozenia iných klubov sa tak nestalo a dlh nám bol dočasné odsunutý. V druhom rade, o čom je možno dôležitejšie hovoriť je prístup
„mladých“ k futbalu ako takému. Nezáujem športovať je všeobecný a netrápi len Svrčinovský futbal. Veľa z Vás nám vyčítalo zrušenie
dorastencov. Ale skoro nik z Vás nevie, že ich bolo len 7 či max. 8 a futbal hrajú 11, to len ak by niekto nevedel. Takže nezáujem bol
hlavný dôvod ich odhlásenia. Najhoršie je na tom to, že to začína byť podobné aj so samotnými žiakmi a mužstvom. Evidujeme okolo
60 registrovaných hráčov a v nedeľu sme sa zbierali na majstrovské zápasy ledva jedenásti či dvanásti. U žiakov je to bolo totožné.
A to nebyť nežného pohlavia /dievčat/ tak ani ich by v vo vtedajšom súťažnom ročníku nebolo potrebných jedenásť. Avšak tento
problém možno neni len naším problémom. Veď keď sa pozrieme na internetové štatistiky na oblasnom futbalovom zväze, zistíme
že možno polovica klubov už nemá žiakov a dorastencov. Kde je chyba? Bolo by možno dôležitejšie riešiť tieto veci strategickým
spôsobom. Máme na mysli veci ako spôsob financovania oblastného futbalu alebo samotné vytrácanie – nezáujem mládeže o futbal.
Mladí strácajú chuť hrať futbal. Nie je konečne na mieste otázka prečo? Napríklad možno podpora mládeže aj zo strany štátu? Ale
to tu my asi nevyriešime. Futbal hráme od svojho útleho destsva. Preto sme sa s ďalšími ešte aktívnymi hráčmi rozhodli /možno
sme boli dobrovoľne nasilu nútení/ spoločne s dvoma poslancami minulého obecného zastupiteľstva vziať aj funkcionarčenie v TJ
Beskyd a to asi pred dva a pol rokom. Hlavným dôvodom bolo, aby sme si ešte aktívne zahrali futbal. Predpokladám, že bez nás by
už asi futbal na TJ Beskyd neexistoval. Tým sa nechceme ospravedlňovať za neúspech a ani nezľahčovať náš podiel viny na ňom,
či už ako hráčov alebo funkcionárov. Žiaľ za toto obdobie sme narazili na množstvo veci, ktoré bolo a je potrebné okrem samotného
hrania aj zabezpečovať. Nepredpokladali sme, že táto práca bude jednoduchá, ale z toľkou nevraživosťou a nezáujmom čo sme
sa stretli sa nám ani nesnívalo. A to verte, že túto prácu robíme úplne zadarmo. Snažíme sa stíhať koordinovať všetko, hoci naše
bydlisko alebo práca e mimo obce Svrčinovec......Nehovoriac z minulosti o záchrane trávnika na ihrisku jeho polievaním, kosením
trávy na kvetnú nedeľu a to všetko preto, aby sme si ešte zahrali za rodnú dedinu... Jednu vec ako futbalisti však nevieme pochopiť
a to je nezáujem niektorých hráčov hrať futbal. Hľadať si výhovorky a všeliake ospravedlnenia, prečo nemôžem prísť na tréning, či
v nedeľu na majstrovský zápas, to bol asi najpálivejší problém. V dnešnej dobe, kde sa všetko platí a my futbalisti máme štartovné
zadarmo, zabezpečenú dopravu na zápasy, preplatené kopačky a dokonca pozápasové občerstvenie a aj tak je nezáujem. Toto si
nevieme vysvetliť. Keď si chcete zahrať, napr. taký hokej, florbal, hokejbal je potrebné si za vlastné peniaze kúpiť športovú vystroj,
zaplatiť ihrisko, dopravu na zápas... Je smutné, že tí čo môžu hrať nechcú. Možno to budú potom na staršie kolena ľutovať. Takže
touto cestou sa chceme zároveň poďakovať aj tým hráčom čo ostali dodnes a chlapský bojujú a ako tak haja vyblednuté farby našej
obce vo futbalovom svete. Ako a čo ďalej? To bola otázka viacerých z nás a verte nie jednoduchá po tom všetkom. Bolo by najjednoduchšie sa na to všetko vykašlať a utiecť od všetkých tých problémov. Ale nakoniec to nerobíme a pokúsime sa pokračovať ďalej.
Veď veľa z nás zažíva v živote prvenstvá ale aj pády. Niektorí z Vás sa na nás obracali so slovami, že je to veľká hanba!!! Hanba?
Veď napríklad taká Oščadnica bola v IV. Lige a nakoniec hrala druhú triedu, a postúpili. Hanba je ten nezáujem z minulosti zo strany
obce, štátu a neposlednom rade samotných hráčov trénovať a hrávať. Všetko ide začať od začiatku len treba chcieť. Musia chcieť
hráči, funkcionári a možno v prvom rade tiež „troška aj samotná obec“, pre ktorú to všetko robíme, staráme sa a hráme. Alebo aspoň
sa snažíme. Nechceme však zvaliť vinu na druhého, to nie, v žiadnom prípade, treba chlapsky priznať, že najväčšiu vinu na tom
máme my hráči spoločne s nami funkcionármi. A ani nie možno tí čo ostali a pomaly desiati to dohrali, ale tí čo nechceli hrať. Taktiež
by bolo jednoduché to hodiť všetko na trénera, ale verte on je ten posledný čo za to možno môže. Obvolávať hráčov nedeľu čo
nedeľu aby nás vôbec bolo jedenásť, tak to je len pre tie silnejšie povahy. A takto to nebolo rok, dva ale možno posledné desaťročie
čo si pamätajú tí starší z nás. Toto obdobie sa Svrčinovec stále zachraňuje a to doslova rôznymi spôsobmi. O týchto však nechceme
hovoriť nakoľko raz to bolo potrebné useknúť a začať od znova. Od nuly. Buď sa niečo naštartuje od začiatku alebo to bude potrebné
ukončiť raz a navždy. Verte, že aj my sme mali možnosť zachrániť sa, ale takto sa aspoň ľudský môžeme pozrieť každé ráno do zrkadla. Bohužiaľ taká je realita Svrčinovského futbalu a nemôžeme nad tým zatvárať do nekonečna oči. Takže na záver by sme chceli
všetkých poprosiť a vyzvať, poďte si ešte zahrať futbal za rodný Svrčinovec kým môžete urobíme znova partiu a skúsime postúpiť.
Na to však je potrebné aj troška trénovať, čo doteraz nebolo. Bez tréningu nemôžeme hrať ani pivnú ligu, nie tobôž okresnú súťaž.
Nedovoľme zničiť prácu našich pradedov, dedov, otcov. Bez futbalu naše ihrisko časom prestane existovať.
S úctou k všetkým futbalovým fanúšikom a nadšencom výbor TJ
spracoval: Richard Staškovan
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Svrčinovský hájnik
1.Práce v lese v treťom štvrťroku 2015
Spracovanie kalamity
Od júla, keď sa v dôsledku priaznivého počasia po dlhšom čase opäť premnožil lykožrút, sú pozastavené všetky úmyselné ťažby, a
vykonáva sa len spracovanie kalamity. O pomerne vážnom náraste kalamity svedčí 30 vydaných povolení v celkovom objeme cca 1
500 m3 napadnutého dreva len za mesiac august, ktorý bol pravdepodobne kritický. Kalamita sa vyskytuje rozptýlene v menších a
stredne veľkých ohniskách od 10 do 100 kubíkov. Na kalamitných ťažbách pracujú 4 pracovné partie ťažbárov. Všetky vydané povolenia aj s mapkami, dotknutými parcelami a množstvom vyznačeného dreva sú vždy pred vykonaním ťažby zverejnené na stránke
LPS (www.lpssvrcinovec.sk\povolenia), na nástenke LPS, a v informačnej skrinke pred obecným úradom. Je dôležité, aby vlastníci
dotknutých parciel prišli nahlásiť svoj prípadný záujem o drevo z kalamitných ťažieb čím skôr, lebo naletené drevo je potrebné
bezodkladne vyviezť z lesa. Pripomíname že ide spravidla o úžitkové drevo, pri odbere ktorého sú potrebné podpisy nadpolovičnej
väčšiny známych vlastníkov parcely.
Ostatné práce v lese
Od júla do septembra sa vykonalo vyžínanie založených kultúr, ktoré je aktuálne pred dokončením. Pokračovala oprave kritických
úsekov približovacích lesných ciest Od Kríža na Vlčiu, Berkov grúň, Pod Valy dolu Matiaškov potok, Od hnojiska dolu na Blaškov, z
Novín pod Valy. Navážal sa drobnejší štrk s následným splanírovaním a zhutnením.

2.Palivové drevo

15. septembra bola uzávierka posledného kola vyznačovania palivového dreva v tomto roku pre vlastníkov ktorí o to požiadali do
tohto termínu. Vyznačovanie zabezpečuje OLH v spolupráci so zárubkármi, u ktorých si žiadatelia aj vyzdvihnú vydané povolenia.
Na dočasne neobsadených zárubkoch funkciu zárubkára zastupuje výkonný podpredseda I. Fonš. Okrem samovýroby paliva bude
možné od budúceho roka žiadať aj o hotové palivo pripravené na skládke. V takom prípade žiadateľ uhradí okrem odvodu 3 EUR/m3
aj náklady na ťažbu a približovanie, čiže cena takéhoto paliva pre vlastníka bude približne 15 EUR/m3. Aktuálna trhová cena paliva
na skládke pre tretie osoby (nevlastníkov) je 35 EUR/m3.

3.Pripravované projekty

Výbor LPS v spolupráci s OLH Ing. Ivanom Feikom intenzívne pracuje na príprave dvoch projektových žiadostí na otvorené výzvy
Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. V prvom prípade ide o projekt na rekonštrukciu lesnej cesty Valy – Javorníky, vedenej od
panelovej cesty hrebeňom Berkovho grúňa v úseku dlhom 1,7 km s rozpočtom 100 tis. EUR. V druhom prípade je to projekt „Obnova
a zlepšenie vitality poškodených lesov v k.ú. Svrčinovec“ s rozpočtom 135 tis. EUR, ktorého cieľom je získať významný príspevok
na náklady pestovania a ochrany lesa na obdobie troch rokov, a tým zlepšiť stav lesov, ako aj výnosovosť hospodárenia s konečným
dopadom na výšku podielov vyplácaných každoročne vlastníkom lesa.

4.Predsa súdne spory

V priebehu mesiaca august bola LPS Svrčinovec Okresným súdom v Čadci doručená žaloba žalobcov Antona Kubicu, Svrčinovec
č.107, Jána Cypricha, Svrčinovec č. 237, a Petra Širanca, Potok č. 8, 023 12 Svrčinovec proti LPS Svrčinovec, ktorá je vedená na
vyššie uvedenom súde pod č. 4C/211/2015, v ktorej žalobcovia spoločne žiadajú o zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu. Žalobcovia sa domáhajú zrušenia Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec, ktoré opierajú o porušenie zákona pri jeho založení.
Na začiatku septembra bola LPS Svrčinovec Okresným súdom v Čadci doručená žaloba žalobcov Ing. Jozef Král, Čierne č. 257, Marek Štetiar, nar. 9.1.1932, Čadečka 577, Čadca proti LPS Svrčinovec, ktorá je vedená na vyššie uvedenom súde pod č. 10C/97/2015.
Žalobcovia spoločne žiadajú určenie neplatnosti uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov poľovného revíru Čierne
– Svrčinovec, na ktorom LPS Svrčinovec zastupovalo práva vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú Svrčinovec.
Vlastníci budú o stave konania a vykonaných právnych krokoch LPS v oboch daných veciach informovaní na stránke www.lpssvrcinovec.sk, ak prejavia záujem aj v kancelárii spoločenstva v úradných hodinách. V prípade vytýčenia termínu pojednávaní túto
skutočnosť oznámime na úradnej tabuli obce Svrčinovec a privítame účasť verejnosti na procese.
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Šport

		

Matrika

Excelentný Samuel
V septembri odštartovala prvá zo série Slovenského pohára mládeže tenise v Košiciach. O medaily bojovalo takmer
80 chlapcov a 38 dievčat. Veľkú radosť máme zo Samuela Cypricha žiaka našej ZŠ. Bydliskom už síce Čadčan, ale
srdcom dúfam ešte stále Svrčinovčan. Samuel podal krásny výkon . Stačilo málo a mohol hrať finále. V závere skončil na
krásnom 4. miesto v stolnom tenise

Pantherscup
Dňa 15.8.2015 sa konal v športovom areáli vo Svrčinovci už 11. Ročník benefičnej akcie Pantherscup. Výťažok z akcie bol 1300 eur a bol darovaný rodine Vanesky Krellovej. Usporiadatelia ďakujú sponzorom, hráčom, dobrovoľným darcom a tiež
Obecnému úradu vo Svrčinovci.
text: Ján Ligač

Narodili sa
Júl

Emma Stráňavová

August:

Sofia Bojková		
Nina Sedláková
Viktória Linhartová

13.07.2015

U Kupky

06.08.2015		
13.08.2015		
15.08.2015		

U Meščky
Závršie -Potok			
U Puraša

02.09.2015		

U Hlaváča

September
Karolína Lašová

Jožko Šefčík
“To chlapčisko zo Svrčinovca na to má... a je to tam... JOŽKO ŠEVČÍK je víťaz”, kričal do mikrofónu MAROŠ PALESCH,
dlhoročný aj motoristický moderátor.
Jožko tento rok za sezónu vo svojej kategórii MX2 odjazdil 6 slovenských a 2 české závody a celkovo sa umiestnil v závode
MX&QUAD CHAMPIONSHIPS SLOVAKIA na 1. MIESTE.
Aj ked za tréningom dochádza až do Žiliny a Sverepca, nakoľko v blízkosti domova nemá také možnosti, nevzdáva sa, víťazstvom
sa posunul do vyššej kategórie a týmto sa aj chce poďakovať rodine, priateľom, všetkým, čo ho podporovali a veľká vďaka patrí aj
MAXMOTO.SK

Povedali si “Áno”
Jún:

Juraj Strýček, Čierne		
Ľubomír Tatarka, Svrčinovec
Jozef Franek, Svrčinovec		
Martin Zemaník, Čadca		
Štefan Pavlikovský, Oščadnica

August:

Štefan Vojtuš, Čadca		
Mgr.art.Róbert Kraus,
Banská Bystrica
Martin Maslík, Raková
MUDr.Jozef Mikovčák,
Turzovka

September:

Miloš Kubica, Čierne		

a
a
a
a
a

Mária Liščáková, Svrčinovec
Mgr. Katarína Maršová, Svrčinovec
Tatiana Zbojová, Svrčinovec
Veronika Veselá,Svrčinovec
Beáta Čarnecká, Svrčinovec

a
a

Terézia Švancárová, Svrčinovec
Michaela Sojčáková, Svrčinovec

a
a

Veronika Rokyčáková, Svrčinovec
Bc. Mária Kozáková, Svrčinovec

a

Veronika Homolová, Svrčinovec

Opustili nás
Jún:

Ladislav Kavuliak		
Peter Tatarka		

Júl:

František Mitrenga
Ján Hacek		
Rudolf Kotyra		
Jozef Povrazčák		
Jaroslav Michalina

September:

Anton Jakubec		

73r.		
44r.

U Kupky
Obec Svrčinovec

83r.		
52r.
76r.		
68r.		
44r.		

U Kupky
Obec Svrčinovec
UBlažkov
U Mišov
U Mišov

48r.		

U Blažkov

spracovala: Mgr. M. Fonšová
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