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V dnešnom čísle
nájdete:
Príhovor starostky obce
Zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva
Zaujímavosti z obce
Fašiangy v obci
Veľkonočná výstava

Čo je u nás nové
Príspevky materskej
a základnej školy
Oznamy
Svrčinovského hájnika
Matrika

Slovo má starostka
Vážení spoluobčania, milí Svrčinovčania
čas letí ako bláznivý, ja nechytím ho ani vy... spieva sa v jednej pesničke. A je to naozaj
pravda ... to čo nestihneme vtedy keď je čas, už to viac nechytíme a ani nezvrátime.
Nedávno sa spievali koledy a už cez víkend sme prežili Kvetnú nedeľu s krásnym
spevom Pašií. Veľká noc je pre mňa najkrajšie obdobie na ktoré sa úprimne teším
každým rokom. Som vďačná našim spevákom pod vedením Petra Kullu, že obetujú
svoj voľný čas, cvičia, aby nám Veľkonočné tajomstvo Kristovej smrti
a zmŕtvychvstania priblížili a tak svojim spevom pomohli umocniť neopakovateľnú
atmosféru. V poobedňajších hodinách nám folklórna skupina Svrčinka spolu
s dietkami chodila vyspievať po Moju. Sú to krásne ľudové zvyky jarného obdobia,
ktoré sú svojím spevom v tomto smutnom, pôstnom období úžasným spestrením.
Srdečná vďaka všetkým, ktorí vďaka spevu, daru od Boha potešia nás všetkých.
Verím, že aj my ostatní prispejeme ku krajšiemu a čistejšiemu Svrčinovcu už túto
stredu. Stretneme sa verím v hojnom počte ráno o 8mej pred Obecným úradom,
rozdelíme si rajóny, vrecia a hajde upratať po našich nespratných spoluobčanoch.
Poniektorí z vás ste sa aj sami zorganizovali a upratali časti obce, kde bol neporiadok.
Som vám za to veľmi vďačná a zo srdca ďakujem. Ďakujem aj sponzorom, ktorí nám na takéto akcie prispievajú napr. Ing.
Peter Čierny z Bratislavy. A verte, že mi je smutno, keď po pár dňoch opäť na tých istých miestach vidím stavebný či iný
odpad, ktorý sa len nedávno upratal.
Cez Veľkonočné sviatky sa na pár dni pozastaví výstavba diaľnice a určite aj zlepší dopravná situácia na frekventovanej
ceste 1/11. Vážení spoluobčania, verte, že Obec robí, čo je v jej silách. Nie sú to len listy, telefonáty, ale aj osobné stretnutia
napríklad s predsedníčkou ŽSK Erikou Juríniovou, podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja za dopravu a bývalým
splnomocnencom pre rýchlostné cesty Igorom Janckulíkom, prednostom Okresného úradu PhDr. Petrom Šimčiskom,
zamestnancami dopravného inšpektorátu, Prezídia Policajného zboru mjr. Kolárikom, plk. Rumanovským. Verím, že sa
konečne ukážu aj výsledky niekoľkomesačných jednaní a v skúšobnom režime začne dopravu do Obce dávkovať semafor
umiestnený na hranici s Českou republikou . Tiež verím a dúfam v spoločné a najlepšie rozhodnutia v prospech nás
všetkých. Som presvedčená, že používanie slovíčka ,, spoločne,, nie je len fráza, teda neúprimné slovo, ktoré povieme len
aby reč nestála.
Chcem potešiť a informovať mamičky s deťmi, že od apríla je cez týždeň v poobedňajších hodinách dostupné detské
ihrisko v areáli Materskej školy a celodenne cez víkend. Prevádzkový poriadok je vyvesený na vstupe do areálu. Verím, že
ho budú využívať deti a nebudú ho ničiť vandali. Celý objekt je monitorovaný kamerovým systémom.
Z investičných akcií sa pripravuje rekonštrukcia oplotenia pozemku Základnej školy, výstavba obecného parku pred
bytovými domami, okolie školy. Ďalej sa ide zmodernizovať druhé podlažie obecného úradu a tak ukončiť stavebné úpravy
celého objektu. Dúfam, že čoskoro súd rozhodne a my budeme právoplatným vlastníkom pozemkov pod nový cintorín. Je
veľa práce na oplotení, naprojektovaní, výsadbe zelene. Čas, ktorý sme stratili nielen na pripomienkovaniach územného
plánu nám teraz veľmi chýba.
Milí Svrčinovčania zo srdca vám prajem požehnané a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny a k novej jari
veľa sily, by ste v zdraví dlho žili... na Veľkú noc veľa vody, spokojnosti a pohody.
Mgr. Renáta Majchráková
starosta obce

Z obecného zastupiteľstva
Dňa 28. februára 2019 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, z ktorého
vyberáme:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení zo zasadnutí OZ
za rok 2018
- vzali na vedomie správu HKO o kontrolnej činnosti za rok 2018
- schválili ústrednú inventarizačnú komisiu /ÚIK/ v zložení: Ing.
Jozef Čanecký, Mgr. Milada Špiláková, Mgr. Monika Strýčková
a Jana Zubričanová
- schválili likvidačnú komisiu na zlikvidovanie vyradeného majetku
v zložení: Radovan Laš, Anton Švancár a Tomáš Dej
- schválili celkovú odpísanú sumu nevymožiteľných pohľadávok
/daňové aj nedaňové/ vo výške € 605,53 od fyzických
a právnických osôb za podmienok stanovených v Zásadách
hospodárenia s majetkom obce
- schválili prerozdelenie finančných prostriedkov vo verejnom
záujme z rozpočtu obce na rok 2019, a to:
ZO Slovenského zväzu záhradkárov Svrčinovec...... € 400,-ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Svrčinovec .... € 450,-Slovenský červený kríž Svrčinovec ........................ € 700,-Folklórny súbor Svrčinka Svrčinovec........................ € 800,-Slovenský zväz drobnochovateľov Svrčinovec......... € 600,-- vzali na vedomie správu ÚIK o vykonaní inventarizácie
k 31.12.2018
- schválili vyradenie a zlikvidovanie majetku, a to:
Obecný úrad Svrčinovec – hodnota vyradeného majetku
- € 10 395,-ZŠ a ŠJ Svrčinovec – hodnota vyradeného majetku - € 4 984,29
MŠ Svrčinovec – hodnota vyradeného majetku - € 2 905,57
Obecný podnik Svrčinovec – hodnota vyradeného majetku
- € 14 922,75
- schválili VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na
financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva /MŠ,
ŠKD a ŠJ/ - dôvod novelizácia zákonov
- schválili Dodatok č. 6 k VZN č. 3/2008 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – dôvod
novelizácia zákonov
- zvolili ďalších členov do komisií pri OZ z radu občanov, a to:
Komisia pre výstavbu, ŽP a dopravu
členovia – Radovan Laš, František Kotyra, Ľubomír Mrmus
Komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo
členovia – Anna Kullová, Anton Tomaščin, Zdenka Zvardoňová
Komisia pre sociálne a bytové otázky a opatrovateľskú službu
členovia – Bc. Lýdia Lašová, Marta Haladejová, Bc. Jolana
Cyprichová
Komisia pre podnikanie a obchod
členovia – Peter Klieštik, Renáta Strýčková, Miroslav Gonek
Finančná komisia
členovia – JUDr. Štefan Strýček, Renáta Ševčíková
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- schválili plány prác jednotlivých komisií pri OZ na rok 2019
- schválili komisiu na ochranu verejného záujmu podľa Zákona č.
357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v znení neskorších zmien a doplnkov
v zložení: Mgr. Monika Strýčková, Mikuláš Kulla a Janka Dejová
- schválili komisiu na vyhodnotenie pripomienok k VZN a ich
dodatkom podľa § 6 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov v zložení: Ing. Jozef
Čanecký, Mgr. Vladimír Najdek a Anna Cyprichová
- schválili členov do Rady školy pri ZŠ za zriaďovateľa, a to: Bc.
Katarína Dejová, Ing. Jozef Čanecký, Anna Cyprichová a Jana
Zubričanová
- schválili členov do Rady školy pri MŠ za zriaďovateľa, a to: Mgr.
Monika Strýčková, Mgr. Vladimír Najdek, Janka Dejová a Dagmar
Kubištová
- vzali na vedomie správu o činnosti DHZ Svrčinovec za rok 2018
- odvolali doterajšieho preventivára požiarnej ochrany obce p.
Marcelu Tomaščinovú k 31.12.2018 a zároveň ustanovili od
01.01.2019 nového preventivára obce p. Vladimíra Špiláka ml.
- schválili pridelenie voľného nájomného bytu v BD „D“ U Hlaváča
Matejovi Prívarovi a manž. Stanislave, Svrčinovec 160 od
01.03.2019
- schválili zámer prenajať časť parcele C-KN č. 1677/1 z dôvodu
osobitného zreteľa na parkovanie nájomcom BD /dve voľné
miesta/
- schválili prenájom časti parcele C-KN č. 1140/73 o výmere 540
m² p. Anne Kubalíkovej Svrčinovec 635 na pestovanie zemiakov,
na dobu určitú 3 roky
- neschválili prenájom časti parcele pred obecným úradom na
parkovanie osobných motorových vozidiel p. Rudolfovi
Švancárovi, Svrčinovec 819
- schválili prenájom časti plochy na reklamu na nehnuteľnosti
č. 345 /bývalá COOP Jednota/ o výmere 25 m² spoločnosti MAT
reality, s.r.o. Frýdek-Místek
- schválili Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ,
a to:
- za účasť na zasadnutí obecnej rady patrí poslancovi odmena
vo výške € 30,-- /pôvodne bolo € 10,--/
- za účasť na zasadnutí komisie OZ patrí každému členovi
odmena vo výške € 30,-- /pôvodne bolo € 7,--/
- vzali na vedomie vypracovaný nový Pracovný poriadok
zamestnancov obecného úradu v zmysle § 13 ods. 4 písm. d/
Zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov
/dôvod – zrušenie nestránkového dňa na OÚ/en a doplnkov
/dôvod – zrušenie nestránkového dňa na OÚ/
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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Informácie z obce
Samospráva bližšie občanom
Každoročné stretnutie občanov Svrčinovca so samosprávou sa
konalo v piatok 5.4.2019 o 16.30 hod v sále Kultúrneho domu.
Stretnutia sa okrem občanov, ktorí chodia pravidelne zúčastnili aj
členovia občianskej iniciatívy Priatelia Svrčinovca. Títo zbierajú
podpisy pod petíciu „Za bezodkladné prijatie zodpovednosti za
bezpečnosť občanov – chodcov na ceste 1/11, ktorá prechádza cez
obec Svrčinovec a zabezpečenie základných prvkov ochrany
chodcov“
Na začiatku stretnutia starostka Renáta Majchráková privítala
poslancov OZ, občanov Svrčinovca aj členov petičného výboru.
Nakoľko momentálne najdôležitejšou témou v obci je doprava, dala
slovo pani Jarmile Kullovej, ktorá prečítala a zhrnula dôvody
a požiadavky petície. Pani Kullová uviedla, že i keď kompetentné
orgány majú snahu situáciu riešiť v prospech a zlepšenie
bezpečnosti, situácia s dopravou sa nemení a nezlepšuje, preto
vznikla táto petícia.
Starostka následne vysvetlila kroky, ktoré podniká už celé 4 roky. S
políciou Obec spolupracuje na okresnej, krajskej ale aj na úrovni
Prezídia policajného zboru v Bratislave. Momentálne spolu
spoločne riešia umiestnenie semaforu na hranici s Českou
republikou, ktorý bude dávkovať dopravu do našej obce. Okrem
toho informovala, že NDS má inštalovať signalizačné zariadenia do
vozovky na zvýraznenie priechodov pre chodcov na ceste 1/11.
Riešenie, ktoré by ale nám mohlo najviac pomôcť je práve
umiestnenie semaforu na hranici s Českou republikou. Semafor je
v riešení 4 mesiace a verí, že bude čoskoro spustený skúšobný
režim.
Čo sa týka požiadaviek v petícii vysvetlila, že signalizačné
zariadenie do vozovky na zvýraznenie priechodov pre chodcov je
nadštandard. Obec má nasvietené priechody verejným osvetlením.
Obec sa cca 2 roky naspäť zaujímala cez projekt Zebra na ceste
o finančný príspevok na takéto signalizačné zariadenie, avšak
nemáme účet v ČSOB, tak sme neuspeli. Ak si ale občania myslia,
a budú trvať na tom, že v nočných hodinách sú blikače na ceste
dôležité a pomôžu v riešení dopravnej situácie pripravíme projekt
a zaplatíme ho z obecného rozpočtu. Úprava jedného prechodu
s projektom, vyjadrením, stanoviskami a realizáciou vyjde cca na
3.000 EUR. Je na zvážení či počkáme na NDS, ktorá to má v pláne.
Čo sa týka nedobudovanej časti chodníka v časti spod cintorína po
autobusovú zástavku za Jamku, je to problém v nevysporiadanych
pozemkoch a tiež v umiestnení. Obec musí vysporiadať pozemky,
pripraviť projekt k stavebnému povoleniu a vyčleniť financie
z rozpočtu na výkup aj realizáciu. Pripomenula, že hoci bolo vydané
stavebné povolenie na výstavbu diaľnice D3 bez chodníka pri ceste
1/11 smer Zatky, podarilo sa vďaka argumentácii Obce práve
ohľadom bezpečnosti chodcov tento za financie NDS vybudovať.
Taktiež bezbariérový prístup a prekládku priechodu pre chodcov na
autobusovú zástavku u Libuše. Tam tiež Obec najskôr musela
vysporiadať pozemok v tejto križovatke.
Po tomto vystúpil pán Beleš a skonštatoval, že podľa toho čo počuje
si myslí, že starostka a teda Obec nemá záujem chrániť občanov
a nerobí dostatok krokov na riešenie dopravnej situácie.
Starostka uviedla, že jediným riešením, ktoré by mohol prispieť
k zlepšeniu dopravnej situácie v obci je zriadenie spomínaného
semaforu na hranici s Českou republikou. Vec je v riešení
v súčinnosti s NDS, okresného dopravného inšpektorátu a tiež
Prezídiom policajného zboru.
Skonštatovala ďalej, že v blízkej budúcnosti cca 2 rokov problém
s dopravou v obci ustane, avšak časť Zatky, ktorá je tiež naša a žijú
tam naši Svrčinovčania budú mať celú dopravu pod oknami bez
možnosti prejsť na druhú stranu, či odbočiť do svojej lokality . Myslí
si, že treba apelovať možno práve Petíciou o urýchlenú výstavbu
rýchlostnej komunikácie R5 v tejto časti, ktorá momentálne nie je
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ani v programovom vyhlásení vlády.
Pripomenula, že občania majú kvôli kolónam nedostupnú lekársku
dravotnú starostlivosť. Dlhodobo žiada spolu so starostami
mikroregiónu Triangel o posilnenie železničnej dopravy na
Skalitskej trati, no zatiaľ neúspešne. Mohlo by byť na zvážení tiež
Petíciou spoločne v celej doline žiadať posilnenie vlakovej dopravy
na tejto trati. Taktiež je dôležité a potrebné zamerať sa na
znečistenie ovzdušia, nadmerný hluk.
K petícií sa vyjadrili aj jednotliví občania, ktorí preferujú blokáciu
cesty, viacej medializácie v televíziách. Čo sa týka medializácie,
starostka uviedla, že si myslí, že Svrčinovec je dosť medializovaná
obec. Je ale veľmi smutné, keď k nám aj televízia príde, nikto so
spoluobčanov nechce ísť pred kameru a vyjadriť sa k danej
problematike.
K slovu sa prihlásila aj pani Garajová, ktorá vyzvala rodičov, aby
viacej dbali na bezpečnosť svojich detí, zaujímali sa čo ich deti práve
robia, kde sa nachádzajú a kedy prídu.
Veľiteľ hasičov upozornil a poukázal na fakt, že občania si stavajú
ploty na tesno k miestnym komunikáciám a ukladajú balvany, aby
autá nezachádzali na zeleň. Tým ale znemožňujú napríklad príjazd
záchrannej techniky
Občania mali otázky k prevádzkovaniu strelnice v časti u Mišov.
Upozornili, že streľby ich cez víkend rušia a sú nebezpečné.
Starostka uviedla, že Obec upozornila správcu, ale nemá žiadnu
možnosť zakázať streľby. Objekt nie je vo vlastníctve obce a streľby
by mali prebiehať podľa plánu, ktorý klub na jej žiadosť v minulom
období zverejňuje na obecnej stránke.
Padol aj návrh na inštaláciu radarov, ktoré budú informovať vodičov,
že prekročili rýchlosť, a tiež že je málo dopravných značiek na ceste.
Starostka preto požiada Políciu aj správu ciest o kontrolu, či sa na
danom úseku nachádzajú všetky značky, ktoré sú potrebné.
Starostka ďalej vyzvala občanov, aby sa spájali pri mimoriadnych
situáciách, aktivitách a akciách, ktoré sa konajú v obci. Aby sa
zúčastňovali v čo najväčšom počte na stretnutiach, napríklad aj
zasadaniach OZ a svojimi pripomienkami a nápadmi pomáhali
k napredovaniu obce.
Podala informácie ohľadom separovaného zberu, platbe a zvoze
tuhého komunálneho odpadu a tiež o kritickej situácii s hrobovými
miestami.
Pri príležitosti jarného upratovania v obci pozvala občanov, aby sa
v čo najväčšom počte zapojili do tejto akcie, vyčistili si svoje okolie
od odpadu a pomohli tak čistote v dedine. Akcia bude prebiehať za
účasti občianskeho združenia „Pre krajšie Kysuce“, ktorej členovia
taktiež vyzývajú občanov, aby sme sa spájali, udržiavali svoje okolie
a celé prostredie obce držali v čistote.
Do diskusie sa zapojili aj niektorí poslanci OZ. Vysvetlili občanom,
že zástupcovia obce robia všetko pre to, aby sa dopravná situácia
v obci zlepšila a tiež všetko pre zlepšenie kvality života. Vyzvali
k tolerancii, trpezlivosti. Niektoré veci sa naozaj nedajú zmeniť
šibnutím čarovného prútika.
Aj keď petícia Obci zatiaľ doručená nebola, starostka požiadala pani
Kullovú, aby sa stretli a dohodli ďalší spoločný postup. Nakoľko
osoba poverená so stykom s orgánmi verejnej správy ( Jarmila
Kullová) má virózu, stretnutie je dohodnuté na týždeň pred Veľkou
nocou. Starostka verí, že informovanosť všetkých dotknutých strán
je dôležitá a preto je presvedčená, že zvolia spoločne taký postup,
ktorý bude najviac efektívny a prospešný pre Obec.
Na záver poďakovala občanom za účasť.
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Aktuálne z obce
Súpisné čísla - UPOZORNENIE
Pri roznášaní volebných materiálov bolo zistené, že veľa
rodinných domov nie je označených súpisným číslom.
Preto chceme touto cestou upozorniť všetkých vlastníkov
nehnuteľnosti, aby budovy, ktorým bolo
pridelené
súpisne číslo boli nim označené na viditeľnom mieste.

Táto povinnosť vlastníkom nehnuteľnosti vyplýva z § 2c/
ods. 4 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a ktorú
každý vlastník potvrdzuje svojim podpisom pri preberaní
rozhodnutia o pridelení súpisného čísla.
Viera Mrmusová
úsek daní a poplatkov

Obecný kalendár na rok 2019
Prosíme občanov, ktorí si ešte neprevzali obecný kalendár na rok 2019, aby si ho prišli prevziať čo
najskôr na sekretariát obecného úradu.
Uvedený stolový kalendár kultúrnych, spoločenských, náboženských a športových podujatí
obce v roku 2019 zahŕňa celú škálu podujatí, poriadaných na území obce. Kalendár obsahuje aj
dôležité termíny, ako napr. zvozy separovaného odpadu, TKO, zbery veľkoobjemového odpadu,
elektroodpadu, papiera a pod.

Upozornenie na povinnosť separovania
Obec Svrčinovec opätovne upozorňuje občanov na povinnosť
separovania odpadu!
Do popolníc patrí len odpad, ktorý sa nedá vyseparovať.
Upozorňujeme, že pri vývoze popolníc nebudú,
z ekonomického hľadiska, vysypávané poloprázdne popolnice.
Odpad uložený mimo popolníc sa neodváža!
Obec bude vykonávať kontrolu miery separovania a kontrolu

popolníc pri ich vývoze. V prípade neseparovania – porušenia
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území Obce Svrčinovec bude musieť
obec pristúpiť k ukladaniu sankcií.
V prípade ak občania nebudú separovať, poplatky za TKO sa
budú musieť v budúcnosti zvýšiť, na čo doplatia aj občania, ktorí
riadne separujú.

Snehová kalamita v obci
komunikácií a chodníkov, bola do terénu nasadená technika TES,
p.o., Čierne 189, 023 13 Čierne, EXTREM WORK, s.r.o.,
Svrčinovec 954, 023 12 Svrčinovec a NAJDEK, s.r.o., SNP 6405,
022 04 Čadca. Celkové výdavky na záchranné práce počas
predmetnej vyhlásenej mimoriadnej situácie činili sumu 2 965,20
€.

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obci
a v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej
kalamity na jej území, pristúpila Obec Svrčinovec k vyhláseniu
mimoriadnej situácie.
A to celkovo dvakrát:

Počas „druhej“ snehovej kalamity (15. január 2019 – 18. január
2019), bola do terénu nasadená technika EXTREM WORK, s.r.o.,
Svrčinovec 954, 023 12 Svrčinovec a NAJDEK, s.r.o., SNP 6405,
022 04 Čadca. Stroje predmetných spoločností pracovali na
uvoľňovaní určených cestných komunikácií, vytváraní priechodov
a prejazdov, respektíve sprístupňovaní chodníkov pre peších.
Celkové výdavky na záchranné práce počas predmetnej
vyhlásenej mimoriadnej situácie činili sumu 1 180,80 €.
Ďakujeme firme Rovder za poskytnutie materiálu pri preborení
strechy na Závrší a p. Peckovi z Poľnohospodárskeho družstva
Čierne – Svrčinovec za odhrnutie cesty od družstva po obecný
úrad.

Počas „prvej“ snehovej kalamity (06. január 2019 – 09. január
2019), vzhľadom na neprejazdnosť a nedostupnosť miestnych
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Aktuálne z obce
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci SVRČINOVEC za rok 2018
Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu pre príslušný rok kalendárny rok sa uplatňuje vzorec v prílohe č. 2 zákona
329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

ÚVKO =

m zložka1 + m zložka 2 + až m zložka 10
x 100(%)
mKO
m zložka 1 až 10: 78 130 kg
m KO : 910 230 kg
ÚVKO : 8,58 %

ÚVKO

je hodnota vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje
na 2 desatinné miesta.

m zložka

je hmotnosť v kilogramoch vytriedenej zložky komunálneho odpadu vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom
roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa §14
ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o odpadoch), hmotnosť zložky komunálneho odpadu sa vyjadruje v kilogramoch. Zoznam vytriediteľných
zložiek, ktoré je možné započítať do množstva vytriedeného komunálneho odpadu je uvedený v prílohe č. 1 Zákona.

Kód odpadu

m KO

Názov odpadu

Množstvo v kg

200139

Plasty

22 660

200102

Sklo

38 340

200103

Viacvrstvové kom. materiály na báze lepenky

1 980

200101

Papier a lepenka

7 107

200104

Obaly z kovu

1 710

200125

Jedlé oleje a tuky

200110

Šatstvo

200123

Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhl.

200135

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené
v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

2 149

200136

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

1 595

66
1 700
823

je hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec
nahlasuje podľa § 14 ods. 1 písm. g)zákona o odpadoch, hmotnosť vzniknutého komunálneho odpadu sa vyjadruje
v kilogramoch.

V Svrčinovci: 18.2.2019
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Aktuálne z obce
Nohejbalový turnaj
V piatok 28.12.2018 sa konal v Základnej škole Svrčinovec
nohejbalový turnaj, organizovaný pod záštitou obcí Skalité,
Čierne, Svrčinovec z Mikroregiónu Kysucký Triangel.

10. ročník futbalového turnaja dorastencov
V sobotu 23.02.2019 sa v Mestskej športovej hale Pratex v Čadci
konal 10. ročník futbalového turnaja dorastencov. Podujatie sa už
tradične konalo pod záštitou združenia obcí Triangel –
Svrčinovec – Čierne – Skalité. Spomedzi desiatich družstiev si
najlepšie viedol Svrčinovec, ktorý to pomerne prekvapujúco
dotiahol až na prvé miesto.

Pavol Kulla /tréner/ - „S chalanmi som veľmi spokojný. Makali
a ukázali, že na sebe poctivo pracujú. Smutné však je, že sú to
chalani zo Svrčinovca, ale hrávajú v iných kluboch, keďže v tejto
obci už asi tri roky futbal neexistuje. Verím však, že to znovu
naštartujeme. Aj starostka prisľúbila pomoc, no je potrebné, aby sa
do toho zainteresovalo viac ľudí.“

Najlepším strelcom turnaja bol hráč zo Svrčinovca Patrik Kupka
/7 gólov/.
Mgr. Renáta Majchráková /starostka/ - „Som veľmi šťastná.
Nielenže sa jubilejný desiaty ročník vydaril, ale konečne sa
zúčastnilo aj družstvo z našej obce a dokonca aj vyhralo. Som
nadšená, že chlapci po dlhej dobe prišli a zvíťazili. Verím, že to
naštartuje futbal v našej obci. Financie v rozpočte sa určite nájdu.
Jednáme s p. Kullom, že by sme sa toho chytili. Verím, že od
jesene budeme pôsobiť v ligovej súťaži.“

DEŇ UČITEĽOV
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v piatok 29.03.2019 v Krásne nad
Kysucou konalo spoločné stretnutie učiteľov miest a obcí
Spoločného školského úradu, do ktorého patrí aj naša obec. Na
návrh starostky obce Mgr. Renáty Majchrákovej boli ocenení za
celoživotnú prácu v školstve títo naši pedagógovia: Janka Dejová,
Marta Kolláriková, Ing. Mgr. Margaréta Prašilová, Mgr. Milada
Žiaková.

SVRČINOVSKÝ
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Aktuálne z obce
Fašiangy v obci
V utorok 05.03.2019 v podvečer sa v Kultúrnom dome vo
Svrčinovci uskutočnil druhý ročník fašiangovej zábavy spojenej
s „pochovávaním basy“. Toto podujatie opäť pripravila obec
spoločne s FSk Svrčinka, DHZ, dôchodcami, Katrokovcami

a ostatnými spolkami v obci. Vôňa pečených šišiek, výborná
kapustnica a iné dobroty, a hlavne nenapodobiteľné masky
a vynikajúca hudobná skupina SPLYT-BAND, ako aj kapela
Muzička spod Javora, to všetko dávalo záruku bujarej zábavy.

Komu sa nelení, tomu sa zelení
Prvé jarné slnečné lúče vylákali do záhrad mnohých z nás,
aby sme do nich po dlhej zime opäť vrátili život. Pokopať
v záhone, vysadiť kvety, neskôr zeleninu, oprášiť náradie
v záhradných domčekoch – veď každý z nás chce mať okolie
svojho domu čo najkrajšie a najčistejšie. Avšak, už len málo
z nás si pripúšťa, že okolie sa nachádza aj za plotmi našich
záhrad a dvorov.
Vo Svrčinovci sa však v sobotu 30. marca 2019 stretli milovníci
prírody, ktorým nie je zaťažko vziať igelitové vrece a ísť čistiť
verejné priestranstvá v obci. Prvá skupina nadšene upratovala
v časti Svrčinovec – Závršie. Rodina Jarábková a Točoňová,
Jozef Rucek, Peter Dej, Ľubomír Pajank a Milan Strýček
postupovali od pohostinstva Jánošík v smere na Dejovskú cestu.
Ďalšia skupina na čele s Michalom Radolským sa činila v časti
Svrčinovec u Mišov. Jeho deti Matej a Jakub spolu s Vladkom
Pavlíkom mali veru čo robiť, keďže si vybrali úsek pod hlavnou
cestou, kde nedisciplinovaní vodiči počas státia v kolónach radi
vyhadzujú odpadky. Hodinovú prechádzku v nedeľu využilo OZ
pre krajšie Kysuce na upratanie úseku zo Svrčinovec u Hlaváča smer Závršie (ku kaplnke) - naspäť Svrčinovec u Mišov.
Milo prekvapená zostala aj starostka obce Renáta Majchráková,
ktorá na svojich upratujúcich občanov narazila pri pravidelných
obchôdzkach po dedine: „Som veľmi vďačná za občanov, ktorí sa
dokážu sami zorganizovať a urobiť pre obec niečo prospešné.
Veľmi pekne im ešte raz ďakujem.“ Samozrejme, po skvele
odvedenej práci nechýbala ani zaslúžená odmena v podobe toho
zlatého moku či sladkosti.
Pekný príklad hodný nasledovania. Mali by sme mať na pamäti,
že keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je
prepojená s celým zvyškom sveta (John Muir). Záleží len na
nás...
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text: Janka Jurgová
foto: Renáta Majchráková
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Zaujímavosti z obce
Jarný obyčajový cyklus
Jarný obyčajový cyklus na Kysuciach začínal vynášaním Moreny
/symbolu zimy a chorôb/ na Smrtnú nedeľu, dva týždne pred
Veľkou nocou. S týmto dňom boli spojené obradové úkony,
ktorých pôvodným cieľom bolo zahnať zimu a privolať jar.
Špecifikom obcí s goralským osídlením, teda aj Svrčinovca, bola
absencia tohto obradu.
Veľkonočné sviatky
Veľká noc je pre kresťanov najstarší a najvýznamnejší sviatok
cirkevného roka, ktorým si pripomínajú umučenie, smrť
a vzkriesenie Ježiša Krista. Pôvod má v starožidovskom sviatku
„Pascha“ /“pésah“ – obchádzanie/. Od roku 325 sa Veľká noc
slávi vždy prvú nedeľu po prvom splne Mesiaca po jarnej
rovnodennosti /21. marca/. Z tohto dôvodu je tento sviatok
pohyblivý a môže pripadnúť na obdobie od 22. marca do 25.
apríla.
Kvetná nedeľa
Veľkonočný pašiový týždeň začínal na Kvetnú nedeľu /týždeň
pred Veľkou nocou/. V tento deň si kresťania pripomínajú príchod
Ježiša Krista do Jeruzalema. Obyčaje spojené s Kvetnou
nedeľou sa spájali s uctievaním zelene. Ľudia si dávali v kostole
posvätiť rozvinuté vŕbové prútiky – bahniatka /kočanky/, ktoré tým
nadobúdali ochrannú funkciu. Zapichovali sa za hradu na povale
a za rámy obrazov, aby chránili dom a jeho obyvateľov pred
požiarom či bleskami. Niektorí ich pri búrke dali na kôpku
a zapálili. Posvätené prútiky sa dávali aj do prvej brázdy ako
ochrana pred búrkou, a aby bola dobrá úroda. V tento deň chodili
dievčatá po omši „po moju“ či „po mojicku“. Išlo o obchôdzku
s bahniatkami, ktoré boli zviazané do kytičiek a niekedy
ozdobené farebnými stuhami. Dievčatá so sebou nosili košík na
vajíčka /výslužku/ a chodiac z domu do domu spievali a vinšovali.
Odmenené boli koláčikmi, neskôr peniazmi. Bol to magický
obrad, ktorým sa privolávala jar a nahrádzal absentujúcu
obchôdzku s Morenou.
Zelený štvrtok
Obradmi na Zelený štvrtok začínalo veľkonočné „trojdnie“
alebo „triduum“. V cirkevnom kalendári je tento sviatok dňom
Poslednej večere Ježiša Krista, ktorý pri nej podával svojim
učeníkom chlieb a víno /Najsvätejšie Telo a Krv/ a prikázal im, aby
tento obrad zachovávali na jeho pamiatku /sviatosť prijímania/.
Názov dňa sa obyčajne odvodzoval od zelene v Getsemanskej
záhrade, kde sa Ježiš modlil pred zatknutím. V ľudovom prostredí
sa zdôvodňoval tým, že v tento deň sa varili a jedli zeleninové
jedlá. Názov Zelený štvrtok však vznikol zámenou písmen
v nemeckom výraze pre tento deň: Greindonnerstag /Plačlivý
štvrtok/ na Gründonnerstag /Zelený štvrtok/. So Zeleným
štvrtkom boli späté mnohé magicko-ochranné a očistné úkony,
ktoré súviseli s predstavou, že tento deň /i nasledujúce/ patrí do
začiatočnej jarnej etapy, keď sa aktivizujú nečisté a zlé sily.
Dievčatá sa umývali v potokoch, lebo jarná tečúca voda mala
symbolicky zmyť choroby a zabezpečiť krásu. Večer sa
zaväzovali kostolné zvony na znak smútku nad smrťou Ježiša
Krista. Nahradil ich zvuk drevených „klepáčov“ alebo rapkáčov.
Veľký piatok
Veľký piatok je dňom ukrižovania a smrti Ježiša Krista.
K tomuto dňu sa viazali obyčaje súvisiace hlavne so zdravotnopreventívnou funkciou. Pripisovala sa mu mimoriadna moc
uzdravovať a priaznivo pôsobiť na rast. V rodinách sa dodržiaval
prísny pôst, zväčša sa uvarili zemiaky, kapusta alebo jedlá zo
strukovín. Pila sa voda a kyslé mlieko. V niektorých rodinách sa
nesmelo jesť vôbec. V tento deň sa robili aj očistné úkony. Pred
východom slnka sa dievky, alebo aj všetci členovia rodiny rituálne
umývali v potoku, lebo voda zabezpečovala zdravie, krásu a silu
po celý rok. Na Veľký piatok tiež platil rituálny zákaz čokoľvek
požičať z domu, aby nedošlo k počarovaniu. Večer sa išlo na
pašie do kostola.

SVRČINOVSKÝ

Biela sobota
Biela sobota je smútočným dňom veľkonočného týždňa. Je
pokračovaním predošlých dvoch dní, rovnako sa k nej viazali
očistné a ochranné úkony. Gazdiná už skoro ráno pozametala
podstienku tŕňovou alebo čečinovou metlou, aby sa v nej
nezdržiaval hmyz. Súčasne sa pripravovali veľkonočné obradové
jedlá. Na Bielu sobotu sa pri kostole pálili zvyšky starého oleja
z večného svetla i starej veľkonočnej sviece /paškál/. Tento úkon
sa nazýval pálenie Judáša. Kňaz posvätil oheň, ktorým potom
zapálil nový paškál a večné svetlo. Samotné cirkevné obrady sa
začínali až po zotmení na znak toho, že Ježiš Kristus odpočíva
v hrobe. Dôležitým bolo rozväzovanie kostolných zvonov, čo
symbolizovalo zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a ukončenie
pôstneho obdobia. Keď ľudia počuli zvoniť zvony, rýchlo sa utekali
poumývať do potoka, aby boli zdraví a silní ako zvon.
Veľkonočná nedeľa
Veľkonočná nedeľa je dňom slávenia vzkriesenia Ježiša Krista.
Po svätej omši sa pri veľkonočnom stole zišla celá rodina za
účelom obradovej konzumácie jedla. Jeho hojnosť mala
zabezpečiť sýtosť všetkých členov rodiny po celý rok. Po spoločnej
modlitbe bolo v niektorých rodinách prvým jedlom vajíčko ako
symbol súdržnosti rodiny. Škrupina z neho sa na jar dávala do
prvej brázdy, aby bola dobrá úroda. Nasledovalo nasolené
/diežkové/ bravčové mäso so zemiakmi, kapusta, kapustnica
a koláče. Boli aj rodiny, ktoré v tento deň nejedli mäso z domácich
zvierat, lebo sa obávali, aby o ne neprišli. Iné rodiny ráno
pripravovali praženicu.
Veľkonočný pondelok
Cyklus veľkonočných obradov a zvykov bol ukončený v tzv.
„Pondelok Baránka“. V tento deň chodili mládenci – „poľevači“ už
od skorého rána „posmergušče“ – šibať a polievať slobodné
dievky. Na oblievanie používali vedrá a putne naplnené vodou zo
studne, niektoré dievky hádzali rovno do potoka. Pri teplom počasí
bola niekedy taká oblievačka, že mládenci skoro vyčerpali všetku
vodu z jednej studne. Chlapci i mládenci používali na oblievanie aj
dlhé drevené striekačky – „šikoče, fikoče“. Jarná tečúca voda bola
symbolom zdravia, krásy a nového života. Šibanie /bilo sa hlavne
po nohách/ symbolicky znamenalo odovzdávanie sily a sviežosti
prostredníctvom mladého vŕbového prútika. Za vyšibanie
a polievanie dievky odmenili mládencov pálenkou, koláčmi,
slaninou, príp. drobným peniazom. Menší chlapci dostávali ako
výslužku buchty a ovocie. V neskoršom období pribudlo
obdarovávanie mládencov vajíčkami – symbolmi plodnosti
a života. Pôvodne sa nemaľovali ani inak nezdobili. Nanajvýš sa
uvarili vo vode s cibuľovými šupkami, čím získali žltohnedý farebný
odtieň. Na Veľkonočný pondelok sa konzumovali hlavne jedlá,
ktoré mali upevniť
zdravie a silu.
Obilninové pokrmy mali
mať pozitívny vplyv na
úrodu. Bravčové mäso
malo priniesť bohatstvo,
„na zdravie“ sa pila
pálenka.
/Z knihy „Svrčinovec:
Monografia obce“
vybrala:
Dana Hajnošová/
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Zaujímavosti z obce
Detské ihrisko pri MŠ sprístupnené verejnosti
V rámci programu „Podpora rozvoja športu“ bola obci poskytnutá
dotácia z úradu vlády na projekt „Rekonštrukcia detského
ihriska“, v rámci ktorého bolo zrekonštruované detské ihrisko
v areáli Materskej školy Svrčinovec.
Boli osadené nové hracie certifikované prvky, ktoré spĺňajú
požadované normy. Zrekonštruovaním detského ihriska bol
naplnený cieľ projektu, ktorým bolo vybudovať bezpečné ihrisko
a tým zlepšiť možnosti trávenia voľného času pre naše deti.
Zvýšili sa možnosti na rozvoj motoriky, pohybu a sociálnych
interakcií vzájomným kontaktom s inými deťmi. Vytvoril sa

zároveň priestor pre rodičov, kde sa môžu stretnúť, a spolu sa
podieľať na zlepšovaní medziľudských vzťahov.
Priestory ihriska môžu využívať aj rodičia s deťmi, ktoré
nenavštevujú MŠ. Pri vstupe do areálu je zverejnený prevádzkový
poriadok, ktorým sú povinní riadiť sa všetci návštevníci ihriska.
Detské ihrisko je sprístupnené verejnosti v mesiacoch máj –
október v čase od 16:30 – 21:00 hod a počas letných prázdnin
v čase od 9:00 – 21:00 hod.

Veľkonočná výstava
V dňoch 13.04. až 15.04.2019 sa konala v priestoroch kultúrneho
domu Veľkonočná výstava, na ktorej svoje výrobky vystavovali
naši občania. I tento rok sa potvrdilo, že máme v obci šikovných
a nápaditých Svrčinovčanov, ktorí sa právom môžu popýšiť
svojimi krásnymi výrobkami. Návštevníci si mohli prezrieť, ale aj
zakúpiť, veľkonočné kraslice zdobené rôznymi technikami,
medovníčky s motívmi sviatkov jari, látkové bábiky, mačičky a iné
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jarné dekorácie či prútené výrobky. Vystavené výrobky boli
nádherné, farebné čo ocenili aj návštevníci výstavy. Všetkým
vystavovateľom ďakujeme, že nám skrásneli Veľkonočné obdobie
a farbami priblížili JAR. Dúfame, že na budúci rok sa zapojí do tejto
výstavy ešte viac občanov, aby sa nám pochválili výsledkami
svojej práce.

SVRČINOVSKÝ

Zaujímavosti z obce
Lekáreň
Vážení občania,
každý občan obce Svrčinovec pocítil určitým spôsobom rozpad
zdravotnej starostlivosti v obci. Obzvlášť pre starších pacientov,
ako aj pre detských pacientov sa situácia veľmi skomplikovala.
Lekáreň Svrčinovec sa tým pádom stala v súčasnosti posledným
článkom dostupnej zdravotnej starostlivosti vo Vašej obci.
Samozrejme tieto zmeny postihli negatívne aj prevádzku
lekárne. Sortiment každej lekárne je tvorený približne 15 %
doplnkovým tovarom - čaje, vitamíny, ale 85 % tvoria lieky
receptové. To znamená, že lekáreň bez pacientov a bez
pravidelne sa opakujúcich receptov nie je schopná existencie.
Sortiment liekov, ktorý sa snažím udržiavať tak, aby ich mal
pacient pripravené pri ďalšom predpísaní, je veľmi široký (rôzny
výrobcovia, koncentrácie, balenia) . Avšak pri zmene liečby,
alebo ak pacient lieky vyberie inde, sú tieto prípravky v mnohých
prípadoch vzhľadom na ich expiráciu-trvanlivosť čistou stratou.

- kompletný sortiment liekov a zdravotníckych pomôcok
(neexistujú lieky typu: choďte len do tejto lekárne !!! - len tam to
majú)
- výdaj liekov na elektronické recepty (na rodné číslo - bez
papierových receptov)
- samozrejme aj všetky ostatné formy receptov a poukazov
- vieme pripraviť všetky robené prípravky - masti , kvapky , čípky
a pod., čomu sa mnohé lekárne vyhýbajú.
- odborné poradenstvo - najúčinnejšie je vtedy, ak máte svoju
"rodinnú lekáreň , ktorá vie o všetkom, čo užívate.
-možnosť doručenia zásielky domov podľa dohody
-ceny liekov a ostatného sortimentu, v mnohých prípadoch nižšie
ako v Čadci
-vernostný bodový systém "KARTA ZDRAVIA" - pripravené sú
VEĽKÉ ZMENY v systéme bodovania
-v priebehu celého roka vykonávame našim pacientom na
požiadanie meranie biochemických parametrov - cukor,
cholesterol, tuky v krvi, monitorovanie krvného tlakua arteriálnych
fibrilácií (predzvesť mozgovej porážky)
-prvá pomoc v rámci možností lekárne do zásahu RZP-záchranky
bola tiež už vo viacerých prípadoch poskytnutá

Podarilo sa nám vytvoriť model pomoci pacientom, ktorí
potrebujú len predpísať lieky. Zavolajú do ambulancie MUDr.
Drexlerovej (alebo do lekárne ) a na druhý deň sú potrebné lieky
pripravené v lekárni. Lenže túto možnosť využíva len zlomok
pacientov, aj keď s veľkou vďakou, v priemere len 2-3 denne.
Veľká časť ostatných pacientov si vyberú lieky hneď po ceste
v Čadci a lekáreň na Svrčinovci navštívia len, ak nemôžu niečo
zohnať.

Lekáreň vo Svrčinovci je v prevádzke od roku 2004. Je to typ
tradičnej rodinnej lekárne, ktorej majiteľ je konkrétna osoba – ten,
ktorý stojí dennodenne pred Vami - nie nejaký fiktívny Dr., ale
lekárnik, ktorý sa snaží robiť svoju prácu zodpovedne, s pochopením Vašich problémov a ústretovo.

Čo Vám vie ponúknuť Vaša lekáreň v Obci Svrčinovec :
- lekáreň sa nachádza v centre, vedľa Jednoty, vedľa pošty, kde
mnohí z Vás dennodenne chodíte

Pevne verím, že zohľadníte tieto argumenty a spoločnými silami
sa nám podarí, že tento posledný článok zdravotnej starostlivosti
vo Vašej obci nezanikne.
PharmDr. Antonín Kozák
Váš lekárnik

90 – ročné jubilantky
Dňa 01.01.2019 sa dožila
krásneho životného jubilea
90 rokov naša spoluobčianka
p. Júlia Šichmanová z osady
Zatky.

Dňa 24.02.2019 sa dožila
krásneho životného jubilea
90 rokov naša spoluobčianka
p. Anna Kubalíková z osady
Zatky.

Pri tejto príležitosti obe jubilantky navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková so zástupkyňou matrikárky p. Martou
Zákopčanovou. Popriali obom veľa pevného zdravíčka a božieho požehnania v kruhu svojich rodín.
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Zaujímavosti z obce
70. VÝROČIE ZALOŽENIA MIESTNEHO SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO
KRÍŽA VO SVRČINOVCI
Anna a Agnesa Trembošové. Spolupráca s lekárom Grochalom
bola veľmi dobrá, nárast dobrovoľných darcov krvi a 54
dobrovoľných zdravotných sestier. Patrili medzi ne p. Nájdeková,
p. Kullová, p. Homolová, p. Stavová, p. Strýčková, p. Kubištová
a p. Krchová.
Ďalšou predsedkyňou ČČK bola p. Anežka Lašová. Konali sa
prednášky s rôznou tematikou spojene s premietaním filmov.
Neskôr prevzala funkciu p. Katarína Kubicová. Veľká pozornosť
sa venovala výchove mladej generácie pod vedením p. uč. Danky
Michalikovej, Ľudky Kullovej a Boženky Kordekovej, ktoré
vyškolili 50 mladých zdravotníkov v ZŠ. Za obetavú a záslužnú
prácu boli udelené vyznamenania ČSČK týmto členkám – p.
Natálii
Ševčíkovej, p. Terézii Kubištovej, p. Magdaléne
Kubištovej, p. Helene Martauzovej a Kataríne Kuffovej ako
opatrovateľkám ČSČK.

Každý z nás si želá, aby si čo najdlhšie uchoval pevné
zdravie a svoj život prežil v dobrej fyzickej a duševnej forme.
Prežitých 70 rokov v živote človeka je veľa, ale udržať
fungujúcu organizáciu je už história. Práve preto že ide
o organizáciu, ktorá je založená na dobrovoľnosti jej členov
a o to je to cennejšie.
Dňa 23.02.2019 sa uskutočnila slávnostná schôdza Miestneho
spolku Slovenského Červeného kríža vo Svrčinovci pri
príležitosti 70. výročia založenia MS SČK vtedajšej ZO
Československého Červeného kríža.
Medzi nás zavítala aj pani riaditeľka Územného spolku SČK
v Čadci Mgr. Helena Tomašíková a pani starostka Mgr. Renáta
Majchráková.
Pani starostka Mgr. Renáta Majchráková prevzala od pani
riaditeľky ÚS SČK Mgr. Heleny Tomašíkovej pamätnú medailu
a ďakovný list obci Svrčinovec pri príležitosti 70. výročia
založenia MS SČK a za dobrú spoluprácu.
Podľa dostupných záznamov bola ZO ČČK založená
13.01.1949, kde funkciu predsedu vykonával pán Rovder,
neskôr pán Jašek. MS mal 95 členov. Členky výboru
uvádzali, že MS ČČK vznikol oveľa skôr okolo roku 1930. MS
ČČK pracovala veľmi aktívne, členky absolvovali kurz prvej
pomoci, rozvíjala sa osveta o potrebnej osobnej hygiene.
Hneď v tomto roku sa prvou kvalifikovanou pôrodnou
asistentkou stala pani Johanka Sloviaková-Pajonková (bola
vysoká kojenecká úmrtnosť, veľká chorobnosť, nedostatočná
hygiena...).

Dlhoročnou predsedkyňou bola p. riaditeľka MŠ Mária Kotyrová
s členkami výboru p. Teréziou Belešovou, p. Alžbetou Kupkovou,
p. uč. Annou Kullovou, p. Natáliou Ševčíkovou p. Annou
Krenželákovou, p. Máriou Šimčiskovou, p. Veronikou
Urbánkovou, p. Teréziou Cyprichovou, p. Jánom Kultánom ,p.
Pavlom Švancárom a iní. Mnohí dobrovoľní darcovia boli
nositeľmi bronzových, strieborných zlatých plakiet Jána
Jánskeho. Prioritou bolo získavanie nových, mladých darcov
krvi, vzájomná spolupráca s MŠ, ZŠ a s ostatnými organizáciami,
členky si dopĺňali zdravotné kurzy, uskutočňovali sa zdravotné
prednášky pre rôzne vekové kategórie, aktívne sa podieľali na
živote v obci, brigády sušenie sena – poľnohospodárom, čistenie
okolia 1200 hodín, pomoc pri stavbe MŠ 700 hodín, organizovali
sa dedinské zábavy, jednodňové zájazdy, návštevy chorých,
starých a osamelých občanov i v DD.
Za dlhoročnú dobrovoľnú prácu boli ocenené viacerými
vyznamenaniami tieto členky p. Mária Kotyrová, p. Natália
Ševčíková, p.Terézia Belešová, p. Mária Šimčisková, p. Stanislav
Mrázik, p. Alena Varmusová.
Aj keď sme prebrali od svojich starších členiek MS SČK štafetu
bohatých skúsenosti, snažíme sa zachovať a rozvíjať existenciu
spolku, dávať do popredia dôležitosť a význam tejto organizácie,
snahu chcieť pomáhať druhým a nečakať pritom žiadnu
odmenu. To všetko si vyžaduje obetavosť každého jednotlivca.
Ďakujem Vám, naši dobrovoľní darcovia krvi, ktorí darujete
kvapku krvi, kvapku života. Darovanie krvi je najvzácnejším
darom života. Darcovia, ktorí tento dar ponúkajú sú nielen
svetlým vzorom ľudskosti, ale aj skromnými hrdinami našich
dní.

Činnosť Červeného kríža sa aktívne rozvíjala za p. riaditeľa A.
Ďurčanského. Všetci žiaci boli členmi Dorastu Čes. Čer.
kríža. Utvárali sa zdravotné hliadky v triedach (mydlo-uterák),
pravidelné lekárske prehliadky žiakov pod vedením štátneho
všeobecného lekára, zubného aj očného lekára, boli zdravotné
zbierky šatstva pre chudobných. O aktívnu činnosť dorastu
Čer. kríža sa zaslúžili manželia Zuzana a Štefan Hustayovci,
pani Natália Ševčíková , pani Emília Kozová a manželia Antón
a Anežka Matiaškovci učitelia tunajšej školy. Ich žiaci sa
niekoľkokrát zúčastnili pretekov a zdravotných súťaži v Čadci.
Neskôr prevzala funkciu predsedu pani N. Ševčíková. Boli
vytvorené dve skupiny v Ústredí a u Deja, tam viedli skupinu pani
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Zaujímavosti z obce
Najstaršie členky :
1.Veronika Homolová
2.Veronika JARABICOVÁ

Poďakovanie ďakovným listom pri príležitosti 70. výročia patrí aj
nášmu bývalému čestnému výboru a dobrovoľníkom za svoju
prácu pretkávanú láskou a dobrotou k druhým

PRVÍ OCENENÍ DARCOVIA:

P. Márii Kotyrovej
P. Terézii Belešovej
P .Márii Šimčiskovej
P. Anne Krenželákovej
P. Veronike Urbánkovej
P. Veronike Homolovej
P. Veronike Jarabicovej
P. Terézii Cyprichovej
P. Alžbete Stavovej
P. Anežke Matiaškovej
P.Anne Kullovej
Božke Kordekovej
Ľudke Kullovej

Bronzový:
Pavol Švancár - 1977
Veronika Homolová - 1978
Strieborný:
Pavol Švancár – 1981
Jozef Liščák – 1981
Zlatý:
Pavol Švancár -1986
Diamantový:
Pavol Grochal -2014

Veľké ďakujem patrí aj pani starostke Mgr. Renáte Majchrákovej,
pani riaditeľke ÚS SČK Mgr. Helene Tomašíkovej, pánu farárovi
Mgr. Radovanovi Čulákovi, pánu lekárnikovi Pham.Dr. Antonínovi
Kozákovi, folklórnej skupinke Svrčinka, pani Janke Dejovej.

Kňazovický:
Pavol Kubalík -2016

Ďakujeme
všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom
prispeli k spríjemneniu slávnostnej udalosti 70. výročia
založenia MS SČK.

Žijúci:
- 30 nositelia zlatej plakety Mudr. J. Janského
- 44 nositelia striebornej plakety Mudr. J.Janského
-70 nositelia bronzovej plakety Mudr. J.Janského
Ďakujem Vám, všetkým dobrovoľníkom za akýkoľvek skutok
lásky a milosrdenstva pre odkázaných na pomoc človeka.
Buďte hrdí na to:,, Som dobrovoľník mením svet“. Dobrovoľník
svojimi skutkami v prospech človeka, spoločenstvá ľudí mení aj
kvalitu svojho života. Prajem Vám, aby Vaše šľachetné srdce
vnímalo naplno radosť zo skutkov empatie a lásky k trpiacim.
Z ich radosti nech šťastie príde k Vám. Ak sa na niektoré
mená zabudlo, vopred sa ospravedlňujem.
Mnohí naši členovia, darcovia, dobrovoľníci už nie sú medzi nami,
ale ich dielo láskavosti, dobroty a pomoci druhým ostáva tu
v našich srdciach.

Materská škola

OZNAM
Materská škola Svrčinovec po dohode so zriaďovateľom Obcou Svrčinovec a v súlade s legislatívou
oznamuje, že v termíne od 30.04. – do 31.05.2019 v čase od 06.30 – do 15.30 hod. môžu rodičia
podávať žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020.

Podmienky prijatia dieťaťa
do MŠ a žiadosť sú zverejnené
na web stránke obce www.svrcinovec.sk,
ako aj na web stránke materskej školy
ms-svrcinovec.webnode.sk.
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Základná škola
Tretiaci a štvrtáci navštívili naše okresné
mesto
Z akého dôvodu navštívili žiaci našej školy dňa 27. 02. 2019
Čadcu?
V priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci
sa zúčastnili nadnárodného preventívneho projektu „Tvoja
správna voľba“. Hlavným cieľom projektu bola snaha o elimináciu
trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie
škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol
a marihuanu. Príslušníčky Polície SR využívali inovatívne
prístupy práce s deťmi v prevencii kriminality formou interaktívnej
tvorivej dielne.

výstavu „Už tá jar ide, Veľká noc bude“, ktorá je zameraná na
veľkonočné kraslice a výstavu „Sakrálne Kysuce“. Deti sa
zúčastnili i prednášky o veľkonočných zvykoch a tradíciách na
Kysuciach, na ktoré sa pomaly zabúda.
Z múzea si deti odnášali nielen pekné veľkonočné vajíčka
a suveníry, ale i nezabudnuteľné zážitky z tohto pekného dňa.

V rámci návštevy Kysuckého múzea v Čadci si deti pozreli

Hodina dejepisu
Dňa 18.02.2019 sa naši žiaci zúčastnili „CESTY SLOVENSKOU
HISTÓRIOU, kedy mali možnosť zažiť hodinu dejepisu naživo. V
podaní Šermiarsko – divadelnej Kumpánie sa ocitli na výlete
obdobiami od Samovej ríše až po prejav Ľudovíta Štúra na
uhorskom sneme.

Lyžiarsky výcvik
Žiaci 7. ročníka sa v dňoch od 11.02. do 15.02. 2019 zúčastnili
lyžiarskeho výcviku v Športcentre v Oščadnici. Všetci žiaci, ktorí
dokončili kurz, splnili cieľ výcviku: osvojiť si základné vedomosti
a návyky, umožňujúce zvládnuť jazdu na lyžiach v rôznom teréne,
u pokročilých lyžiarov zdokonaľovať techniku lyžovania.Žiaci boli
rozdelení do troch skupín,1. skupina - lyžiari a dve skupiny
nelyžiarov. Všetci žiaci si vyskúšali jazdu na veľkom vleku
a zlyžovali aj celý svah.

II.kategória:
1.miesto – S. Kupka
2.miesto – S. Urbánek
3.miesto - M. Tomaščin
Ing. Šplháková

V piatok sa konali preteky, ktorých sa zúčastnili všetci žiaci, ktorí
boli v ten deň na výcviku.
Boli dve kategórie: pokročilí a začiatočníci.
Vyhodnocovali sa prvé tri miesta:
I.kategória:
1.miesto - D. Baláž
2.miesto – L. Švancár
3.miesto - J. Fonšová
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Aby sme gazdovať nezabudli
Pracovníci OZ Chováme doma pre nás dňa 6.2.2019 pripravili
zaujímavú besedu na tému „Aby sme gazdovať nezabudli“. Bolo
milým prekvapením, ako žiakov téma nadchla. Pán Staňo
oboznámil žiakov s rôznymi plemenami domácich zvierat.
Zdôraznil dôležitosť domáceho chovu zvierat z hľadiska správnej
výživy. Členom tohto združenia je aj pán Hazi, bývalý bača, ktorý
porozprával svoje skúsenosti a rôzne zážitky. Pán Stráňava
vyslovil myšlienku vzájomnej spolupráce združenia chovateľov
a našej školy prostredníctvom mimoškolskej činnosti. Ak by bol
záujem, žiaci by mohli navštevovať chovateľský krúžok. Tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. M. Kullová

Exkurzia v Radoli a Kysuckom Novom Meste
V utorok 12.3.2019 boli žiaci 4.ročníka na exkurzii v Radoli
a v Kysuckom Novom Meste. V Radoli žiaci spoznali jeden z
najstarších historických objektov na Kysuciach, predstavujúci
renesančný typ zemianskeho sídla. Oboznámili sa s výrobou
modrotlače, spoznali život mešťanov na Kysuciach. Stála
expozícia im priblížila časy
Veľkomoravskej ríše, misiu
solúnskych bratov - sv. Cyrila a Metoda. Potom navštívili aj
Kysuckú hvezdáreň. Prehliadka bola spojená aj s prednáškou,
žiaci si upevnili už osvojené poznatky o vesmíre, získali nové
poznatky o vesmírnych úkazoch a javoch z oblasti astronómie
a kozmonautiky. Po prednáške o Slnečnej sústave mohli v kopule
hvezdárne pozorovať škvrny na Slnku.
Mgr. A. Kullová
Mgr. E. Behúňová

Čítame predškolákom
Marec je mesiacom knihy. Aj naši druháci z 2.A triedy podporili a
rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť veľmi peknou aktivitou, a to
návštevou predškolákov v MŠ Svrčinovec. Žiaci si s pani
učiteľkou Mgr. J. Šromovskou pripravili divadielko o
Nepodarených kozliatkach, ktoré potom dňa 20.3.2019
predstavili predškolákom. Pre predškolákov žiaci pripravili aj
rôzne hádanky, ktoré ich veľmi bavili a ktoré hravo zvládli.
Mamičky našich druháčikov napiekli rôzne koláčiky, ktoré nám
spríjemnili chvíle v škôlke. Boli to veľmi pekne prežité chvíle, pri
ktorých si naši žiaci aj zaspomínali na krásne zážitky v škôlke,
pani učiteľky z MŠ videli, aké pokroky urobili ich bývalí žiaci, deti a
ako vyrástli.
Veľké ďakujem patrí rodičom z 2.A triedy, že sa zapojili do tejto
aktivity pečením výborných koláčikov.
Mgr. J. Šromovská

Plavecký výcvik tretiakov
V marcovom týždni od 11. 03. do 15. 03. 2019 žiaci tretieho
ročníka absolvovali plavecký výcvik v Mestskej plavárni v Čadci.
Všetci sa na tento týždeň veľmi tešili. Tešili sa na vodu a plávanie,
na chvíle strávené so spolužiakmi mimo školy. Dôkazom
úspešného absolvovania plaveckého výcviku sú „mokré diplomy“,
ktoré deti po zvládnutí plávania dostali do rúk. Nechýbala dobrá
nálada, ktorá je vždy dobrým pomocníkom pri zvládaní každej
úlohy. Netreba viac písať, o všetkom „hovorí“ fotodokumentácia.

Mgr. Dana Moravcová
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Základná škola
Svetový deň vody 2019
Právo na prístup k zdravotne bezpečnej pitnej vode je jedno zo
základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného
prostredia. Význam Svetového dňa vody spočíva aj v tom, že
v súčasnosti žije na svete 2,1 miliardy ľudí v domácnostiach bez
zdravotne bezpečnej pitnej vody a približne 4 miliardy ľudí
pociťuje vážny nedostatok vody aspoň počas 1 mesiaca v roku.
Zábavu a súťaže majú deti veľmi rady. Rôznymi aktivitami si
pripomenuli tento významný deň, ktorý pripadol na piatok 22. 03.
(pili vodu z pohára slamkou, fúkali čo najväčšie bubliny
z bublifuku, maľovali mokrou špongiou na tabuľu, bežali v rámci
telesnej a športovej výchovy s umelými fľašami naplnenými
vodou, robili drepy s plnými fľašami, hrali kolky ...).
Deti sa počas „vodného dňa“ nielen zabávali, ale diskutovali
i o význame vody pre človeka, o obsahu vody v potravinách,
o znečisťovaní vody, o jej spotrebe a šetrení. Vyučovanie bolo pre
deti zážitkové a poučné.
Mgr. Dana Moravcová

Úspechy žiakov našej školy:
Všetkovedko
Aj v školskom roku 2018/19 sa 18 žiakov našej školy zapojilo do
celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko.
V 2. kategórii súťažilo celkovo 6824 detí. Na 59. mieste sa
umiestnili dievčatá z 2.A Z. Stenchláková a L. Pecková.
V 3. kategórii súťažilo celkovo 6566 detí. Na 40. mieste sa
umiestnil D. Harvaník z 3.B, ktorý získal aj titul Všetkovedko
školy.
V 4. kategórii súťažilo celkovo 5790 detí. Na 40.mieste sa
umiestnila žiačka K. Tomalová zo 4.B triedy.
Diplom s titulom Všetkovedko a darček dostali 4 žiaci. Diplom
s titulom Všetkovedkov učeň získalo 14 žiakov našej školy.
Každý, bez ohľadu na umiestnenie, získal zvýrazňovaciu
ceruzku. Všetkým srdečne blahoželáme!

Reprezentoval našu školu v okresnom kole súťaže Šaliansky
Maťko, ktoré sa konalo 29. januára 2019 v Kysuckej knižnici
v Čadci. Podstatou súťaže je umelecký prednes slovenských
povestí. Spomedzi všetkých súťažiacich sa v 3. kategórii
umiestnil na nádhernom 3. mieste. K skvelému výkonu mu všetci
srdečne blahoželáme!
Mgr. M. Truchlíková

Olympiáda z nemeckého jazyka – krajské kolo
Vo štvrtok 14. februára 2019 sa v Žiline uskutočnilo krajské kolo
Olympiády z nemeckého jazyka. Našu školu v kategórii 1B
reprezentoval žiak deviateho ročníka Miroslav Poláček.
V jazykovej olympiáde bol veľmi úspešný, pochvalu a uznanie za
svoj výkon získal aj od poroty. Z celkového počtu 100 bodov získal
86, a tým sa umiestnil na 2. mieste. Gratulujeme a želáme veľa
úspechov v ďalších jazykový súťažiach!
Mgr. M. Pišteková

Mgr. A. Kullová

Florbal

Objavujeme čaro chémie
Pod týmto názvom sa skrýva celoslovenská chemická súťaž,
ktorej cieľom je podpora prírodovedného vzdelávania. Našou
úlohou bolo navrhnúť, popísať a pilotne overiť zaujímavý pokus
s využitím dostupných chemikálií alebo látok z bežného života.
Rozhodli sme sa testovať kyseliny a hydroxidy pomocou rôznych
prírodných indikátorov. Pokus zrealizovali žiačky 9.A I.Šidlíková
a T.Kullová. Vyhodnotenie prebehlo 1.februára 2019 na 7.
národnej konferencii učiteľov chémie v Ružomberku, pričom sme
získali vo svojej kategórii 3.miesto. Tešíme sa na ďalší ročník
tejto zaujímavej súťaže.
Mgr. M. Kullová

26.3. 2019 postúpili naši žiaci i žiačky do Krajského kola vo
florbale. Po obvodnom a okresnom kole porazili i súperov z okresu
KNM. Naši chlapci zdolali ZŠ Povina 6:1 a dievčatá si poradili so
ZŠ Nesluša 3:2.
Držme im palce v ďalších zápasoch, ktoré odohrajú na Orave.
Ing. R. Šplháková
Mgr. J. Ligáč

Chemická olympiáda- okresné kolo

Mgr. M. Kullová

Šaliansky Maťko
Svedectvom šikovnosti našich žiakov v oblasti umeleckého
prednesu je úspech žiaka 6. ročníka – Róberta Strýčka.
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Dňa 22.3.2019 našu školu v okresnom kole chemickej olympiády
reprezentoval žiak 9.A Matej Kubalík. Súťaž pozostávala z dvoch
častí, teoretickej a praktickej. Získal 76 bodov zo 100 a umiestnil
sa na 6. mieste. Úspešne tak reprezentoval našu školu. Získané
vedomosti využije v ďalšom štúdiu na strednej škole.
Mgr. M. Kullová
Mgr. M. Kullová
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FSk Svrčinka
Minuloročné aktivity a vystúpenia sme zakončili pre nás
krásnym víkendom.

Tak ako sme s Božou pomocou zakončili rok 2018, tak sme aj
začali rok 2019 a to požehnaním nášho biskupa Mons. T.Galisa,
ktorému sme boli aj s našou pani starostkou na biskupskom úrade
zavinšovať.

V sobotu 29.12.2018 sa konal vianočný koncert „Za koľade
džnkujeme“, z ktorého výťažok sme venovali našej kamarátke
Erike Liščákovej. Touto cestou sa chceme poďakovať
účinkujúcim, sponzorom a všetkým, ktorí nám pomohli pri jeho
organizovaní.

Tak ako každý rok aj 5.1.2019 sme sa na pozvanie FSk Ozvena
z Čierneho zúčastnili ich vianočného koncertu pod názvom
Vianočné ozveny.

V nedeľu 30.12.2018 sme na pozvanie nášho rodáka Mons.
Mariána Deja navštívili farnosť Slavičín, ktorú spravuje. So
svojimi farníkmi pripravili vianočný koncert s názvom „Valašské
Vánoce s obou stran“, v ktorom sme sa so svrčinovskými koledami predstavili aj my. Na tejto návšteve nás
sprevádzali aj p. starostka R.Majchráková , p. farár R.Čulák a za
Závršanskú komunitu p.Š.Strýček. Tešíme sa na ďalšiu družobnú
spoluprácu s niminiu slávnostnej udalosti 70. výročia založenia
MS SČK.

26.1.2019 sme na pozvanie Kysuckého kultúrneho strediska
v Čadci vystupovali v poľskej Rajczi, kde tento rok Slovensko
reprezentovala
naša folklórna skupina so svrčinovskými
piesňami a zvykmi.
Aj v tomto roku budeme našu obec reprezentovať na rôznych
podujatiach a festivaloch a zároveň sa tešíme na vašu účasť
a podporu.
S úctou FSk Svrčinka

SVRČINOVSKÝ
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Slovenský zväz záhradkárov Svrčinovec
Symbolicky s príchodom jari sa konala dňa. 24. marca 2019
výročná členská schôdza svrčinovskej Základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov. Za účasti aktivistky okresného
výboru SZZ p. Janky Hulákovej a starostky Obecného úradu p.
Mgr. Renáty Majchrákovej hodnotili záhradkári uplynulý
záhradkársky rok a zaoberali sa plánmi na rok 2019.
Po odznení úvodných hodnotiacich správ za rok 2018 sa dostali
k plánu činnosti a rozpočtu na budúci rok 2019. Najmä plán práce
na rok 2019 bol najdiskutovanejším bodom schôdze. Diskutovalo
sa o efektívnejšom a aktívnejšom podiele širšej členskej základne
najmä na sezónnych prácach v období muštovania ale i v oblasti
práce so školskou mládežou na školskom pozemku. Odzneli
návrhy na rôzne formy spolupráce školou a zúčastnenými
učiteľmi, čo podporila aj pani starostka prísľubom potrebnej
pomoci zo strany obecného úradu. Dohodli sa so záhradkármi, že
predbežne bude treba najskôr osloviť zúčastnených učiteľov
a dojednať s nimi konkrétnejšie formy spolupráce. V oblasti
odborného vzdelávania v záhradkárskej tematike sa dohodli, že
tento rok na rozdiel od predošlých ukážok prerezávky stromov
a kríkov zorganizujú prvý krát praktickú ukážku štepenia
ovocných stromov a to najmä kôstkovín, ktoré sú na štepenie
chúlostivé. Predseda oboznámil ostatných členov aj
s pripravovanou okresnou výstavou ovocia a zeleniny, ktorá sa
tento rok bude konať na horných Kysuciach – to znamená že si

organizačné zabezpečenie podelia obce Skalité, Čierne
a Svrčinovec. Hoci sa nakoniec rozhodlo, že sa výstava bude
konať v obci Čierne, ostatným dvom obciam, resp. ich základným
organizáciám tiež vyplynie povinnosť podieľať sa na jej
zabezpečení.

Schválením uznesenia plánu práce záhradkári oficiálne vstúpili do
nového záhradkárskeho roka, do ktorého im pani starostka Mgr.
Renáta Majchráková zaželala veľa zdravého entuziazmu
a úspechov.

Obrady cez Veľký týždeň
Pondelok Veľkého týždňa
(15.04.)

6:45

Utorok Veľkého týždňa
(16.04.)

6:45

Streda Veľkého týždňa
(17.04.)

18:00

Zelený Štvrtok
(18.04.)

18:30 (17:00 - Závršie)

Veľký piatok
(15.04.)
Biela sobota
(20.04.)
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10:00 - Krížová cesta
15:00 - Obrady Veľkého piatku
(Celonočná poklona, 23:00 - Bdenie s Ježišom)

9:00 - Ranné chvály a začiatok poklony
(10:00 - 11:00 - poklona Závršie)

19:30 - Vigília

Veľkonočná dedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania (21.04.)

7:30, 11:00 (9:30 - Závršie)

Veľkonočný pondelok
(22.04.)

7:30, 11:00 (9:30 - Závršie)
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Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového
spoločenstva Svrčinovec
Rok 2018 v číslach
V roku 2018 sa vyťažilo celkom 8 519 m3 drevnej hmoty, čo je
najviac v histórii LPS. Robila sa len kalamitná ťažba, z ktorej asi tri
štvrtiny tvorila podkôrniková, a jednu štvrtinu vetrová kalamita.
Priemerné speňaženie dreva bolo 44,47 €/m3. Priemerné
náklady ťažby a približovania boli 12,77 €/m3. Čistý výnos
hospodárenia po zdanení určený na vyplatenie je 161 483 €.
Znamená to priemerný čistý výnos pre vlastníka 18,96 € na m3
vykonanej ťažby. Výsledné čísla sú menej priaznivé ako
v minulých rokoch, stále sú však dobré, hlavne keď zohľadníme
vážne problémy, s ktorými sa lesníctvo muselo vyrovnať
v minulom roku. Boli nimi najmä katastrofálna kalamita,
významný prepad cien dreva, a nedostatok pracovných síl, ktoré
bolo potrebné lepšie zaplatiť. Za všetko hovorí mínusový
hospodársky výsledok Lesného závodu Čadca, ktorý hospodári
v porovnateľných podmienkach ako LPS Svrčinovec.

Vietor znova robil škody
V noci z nedele na pondelok 11. marca sa Svrčinovcom prehnal
silný vietor, ktorý narobil v lesoch dosť vážne škody. Polámané,
povyvracané a naklonené stromy sa nachádzajú hlavne
v porastoch stredného a mladšieho veku vo všetkých častiach
Svrčinovca. Na zemi leží približne 1 200 m3 vetrovej kalamity,
ktorú treba spracovať do konca mája, aby sa v nej nenamnožil
podkôrny hmyz. Obrázok je z Matiaškovho potoka.

Ignác Fonš bude chýbať
Na konci roka 2018 výkonný
podpredseda Ignác Fonš
oznámil výboru, že zo zdravotných dôvodov nebude môcť
ďalej vykonávať svoju funkciu.
Ignác Fonš bol podpredsedom
LPS od jeho založenia v roku
2014. Za 5 rokov odviedol pre
spoločenstvo a pre svrčinovské
lesy veľkú prácu, ktorú možno
doceníme až s odstupom času.
Za jeho pôsobenia sa nestratil
ani kubík dreva. Odbytové ceny
boli vždy vyššie ako slovenský
priemer, a aj keď bolo najhoršie,
vedel udržať ťažobné partie.
Osobne sa pričinil o zrekonštruovanie lesných ciest, a o dobrý stav mladých porastov.
Svojou prácou si získal dôveru výboru, dozornej rady,
zárubkárov, odberateľov dreva a dodávateľov prác, ale najmä
vlastníkov lesa – členov spoločenstva. Ignác ďakujeme, želáme
Ti skoré uzdravenie, a možno aj návrat k aktívnej činnosti!
Agenda, ktorú vykonával Ignác Fonš je po novom rozdelená
nasledovne (pracovné telefonické kontakty uvádzame nižšie):
Vedenie kancelárie, informácie, žiadosti, sťažnosti: Anton Kulla
Odbyt, služby v ťažbe, opravy ciest: Ing. Andrej Hlaváč
Funkcia zárubkára na Závrší a v Potoku: Renáta Gelačáková
Pokladňa, vyplácanie podielov: pracovníčka účtovnej firmy
Súdny spor o poľovníctve ukončený
Dňa 31.1.2019 Krajský súd v Žiline pod sp. zn 9Co/118/2017
zamietol žalobu žalobcov Ing. Jozef Král, Čierne č. 257, Marek
Štetiar, nar. 9.1.1932, Čadečka 577, Čadca proti LPS Svrčinovec
o neplatnosť uznesení zhromaždenia vlastníkov poľovných
pozemkov zo dňa 24.2.2015. Odôvodnení rozsudku riadne
vysvetlil, že LPS Svrčinovec hlasovalo v záujme vlastníkov,
nakoľko zachovanie práv pre vlastníkov je najvyššou mierou
ochrany ich práv, a p. Ignác Fonš mal plnú právnu legitimitu
hlasovať za tieto uznesenia. Poľovníctvo teda ostáva pre
vlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Svrčinovec, čo
je dobrá správa.
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V lese viac paliva ako inokedy
Keď k zvyškom po spracovaní vetrovej kalamity pripočítame
polámané vrcholce po zime, v lese naozaj je čo zbierať. O novom
systéme samovýroby paliva sa informujte v kancelárii LPS
a u zárubkárov.

Ing. Ladislav Kulla

Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00
(kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00
(kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH)

Pracovné telefonické kontakty:
Ing. Ivan Feik: - 0904 182 170
(odborný lesný hospodár)
Ing. Andrej Hlaváč - 0911 236 440
(odbyt a služby)
Anton Kulla - 0948 525 542
(kancelária LSP)

www.lpssvrcinovec.sk
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Matrika Svrčinovca

Narodili sa v roku 2019
Február:
Júlia Jendrisková
Marec:
Martin Kamenský
Alica Staškovanová
Anton Štrba
Filip Zemaník

Jubilanti 2019
Január:
Čepcová Marta
Jarabicová Mária
Kubalík Ignác
Mackovčák Jozef
Jurčik Pavol
Strýčková Anna
Šichmanová Júlia

70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
80 r.
85 r.
90 r.

Február:
Beliančinová Emília
Jurištová Anna
Krellová Terézia
Hollá Júlia
Pajonk Peter
Kubalíková Anna

80 r.
80 r.
80 r.
85 r.
85 r.
90 r.

Marec:
Hadidová Veronika
Prívarová Jozefína
Stráňavová Terézia
Vojkuvková Johana

70 r.
80 r.
80 r.
94 r.

Apríl:
Kupka Anton
Laš Vincent
Liščák Anton
Štetiar Dušan
Kubalíková Oľga
Švancárová Žofia

70 r.
70 r.
70 r.
70 r.
80 r.
91 r.

Opustili nás v roku 2019
Marec:
Jozef Kulla
Eduard Cyprich
František Kulla
Anna Kullová
Anna Vargová
Ján Kubalík
Anton Jurišta
Emília Povrazčáková
Marta Jarabicová
Irena Kubalíková

Január:
Verona Pišteková
Február:
Štefan Krenželák
Rudolf Kondek
Agnesa Kullová
Jozef Šimurda

len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

Apríl:
Emília Beliančinová
Agnesa Ďurašová

Povedali si svoje „ÁNO“
Január:
Peter Tomašik
a Alexandra Strýčková

Február:
Martin Štrba
a Lucia Papíková

Asghar Ali
a Zuzana Štetiarová

Marián Štefanský
a Jaroslava Čepcová

len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci
Marec:
Tomáš Gonščák
a Zuzana Cyprichová

Demografické údaje o obyvateľoch Obce Svrčinovec za rok 2018
Počet narodených
Počet prisťahovaných
Počet zomrelých
Počet odsťahovaných

40
31
32
59

Celkový počet obyvateľov
k 31.12.2018............................ 3 406
Úbytok obyvateľov
za rok 2018..............................
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