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V dnešnom čísle nájdete:
Príhovor starostky obce
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Aktuálne z obce
Kermaš na Svrčinovci a na Závrší
Uvítanie detí do života

Výstava ovocia, zeleniny a zvierat
Príspevky materskej a základnej školy
Oznamy Svrčinovského hájnika
Matrika

Slovo má starostka
Vážení spoluobčania, milí Svrčinovčania
tohtoročná jeseň vo Svrčinovci bola poriadne horúca. A to doslovne. Veľmi sme sa potešili slniečku a vysokým
teplotám, ktoré nám aspoň na chvíľu pripomenuli odchádzajúce leto. Chvíle v záhrade, ktorú sme verím všetci stihli
pripraviť na zimu máme ešte v čerstvej pamäti.
V jesennom príhovore však určite nechcem písať len o počasí a niečom neurčitom. Najvážnejšou témou dnešných
dní, hoc problém je pomenovaný už viac než rok je výstavba ekoduktu a s ním spojená asanácia nehnuteľnosti rómskych
spoluobčanov.
Dňa 28. 11. 2018, podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov k projektovej dokumentácii
vydala OBEC SVRČINOVEC nesúhlasné stanovisko na výstavbu ekoduktu, s poukazom na potrebu riešenia
náhradného bývania dotknutých obyvateľov obce plánovanou asanáciou, osobitne aj s prihliadnutím na právnu
problematiku majetkových práv viažucich sa k parcele a stavbám a tiež nedostatku rozpočtových zdrojov obce pre
vybudovanie náhradného bývania ako aj absencii vhodného pozemku.
Rôzne dezinformácie a provokácie nám určite nepomáhajú problém vyriešiť, ba naopak. Pokojné spolunažívanie sa
šibnutím prútika zmenilo na nevraživosť a nežiadúcosť. Problém sa týka predovšetkým rómskej komunity a NDS, ktorá
bude nehnuteľnosť a nelegálne stavby asanovať. Obec by mohla byť nápomocná, ako mediátor. Namiesto spolupráce,
hľadania možností, ktoré spoločne s poslancami riešime už od augusta 2019, kedy nám NDS zaslala informatívnu správu
o momentálnom stave sa na sociálnych sieťach a cez anonymy urážame, obviňujeme a fabulujeme. Ekodukt by sa mal
začať stavať už v budúcom roku. V prípade, ak nedôjde k výstavbe ekoduktu, Slovenskej republike hrozí riziko straty
finančných prostriedkov až do sumy 285,2 mil. €, ktoré boli poskytnuté Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. z fondov EÚ
na výstavbu diaľnice D3 v úseku Svrčinovec – Skalité, keďže jednou z podmienok ich poskytnutia bola výstavba ekoduktu
pre migráciu zveri. Obci bola v polovičke októbra doručená Petícia občanov prevažne z časti u Mišov v ktorej Obec,
Ministerstvo vnútra a NDS žiadajú, aby zabránili presťahovaniu rómskej komunity do budovy bývalej cudzineckej polície.
Obec nemá zatiaľ žiadne konkrétne riešenia, ktoré by vedela predostrieť verejnosti na vyjadrenie. Čo sa týka budovy,
ktorá je spomenutá v petícii, táto patrí do majetku ministerstva vnútra a obci oficiálne nebola ponúknutá. Neoficiálne sa
spomenula v jednom z variantov, avšak ešte v polovici septembra tak isto neoficiálne bola označená ako nevhodná.
Už vtedy sme spoločne s poslancami vyjadrili názor, že treba hľadať vhodný pozemok, kde sa postaví bývanie pre
komunitu. Ako som spomenula vyššie o pomoc pri riešení presídlenia som požiadala aj splnomocnenca vlády pre rómsku
komunitu, ktorý našu obec v jarných mesiacoch aj osobne navštívil. Najschodnejším a najmenej bolestným riešením by
bolo, keby sa dal ekodukt trasovať tak, aby nemuselo dôjsť k asanácii domu a nelegálnych príbytkov. Táto alternatíva
zatiaľ nie je definitívne zamietnutá. Pokojné spolunažívanie Svrčinovčanov s Rómami sa razom zmenilo na vyhrážky
a odkazy kam majú alebo nemajú byť presídlení. Z hľadiska uvedených skutočností, Obec v tomto momente nemôže
akýmkoľvek spôsobom prejudikovať svoje ďalšie postupy pri vybavovaní petície občanov. Bude postupovať plne v
súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Obec si navyše plne uvedomuje že
samotné vybavenie petície nenahrádza povinnosť obce zabezpečiť plné uplatnenia práva všetkých občanov na zdravé
životné prostredie, práva odkázaných občanov na primeranú pomoc . V záujme komplexného riešenia sa Obec v tomto
momente sústreďuje na budovanie vzájomných partnerstiev subjektov, ktoré môžu rozhodujúcou mierou prispieť ku
konštrukcii vyriešenia životnej situácie občanov obce, dotknutých plánovanou výstavbou objektu D-3 Zelený most
Svrčinovec – Ekodukt. Obec ako orgán územnej samosprávy sa veľmi pozorne zaoberá obsahom petície, a v každom
prípade vzhľadom na samotnú zložitosť problematiky, existenciu viacerých druhov verejných záujmov, požiada o
súčinnosť pri vybavovaní petície vecne príslušné orgány verejnej moci. Je preto povinná sa zaoberať všetkými formálnoprávnymi a vecnými aspektmi petície. V tomto momente mimoriadne starostlivo posudzujeme obsah petície a pripravuje
konkrétne kroky pre jej vybavenie. Najskôr bude prejednaná, čo nám ukladá zákon na riadnom zastupiteľstve 30.10.2019
o 15tej hodine. Verím, že sa budeme rozprávať konštruktívne a vecne. Veď uznajte sami, písať že nech si ich zoberie
starostka domov, alebo ponúkať domy, kde sú susedské spory na predaj NDSke je troška neslušné. Veľa som si
v poslednom čase prečítala na sociálnych sieťach a nechcem menovať skupinu, ktorá píše, že pomáha riešiť problémy
tam kde sú. Úprimne ich žiadam a prosím, aby skôr problémy svojim konaním neprivolávali. Netreba predbiehať, treba
spolupracovať. Verte, že každý problém má riešenie. Treba sa však k nemu prepracovať. Samozrejme je to ešte dlhá
cesta, ale verím, že spoločne nájdeme riešenie, ktoré bude čo najviac prijateľné, a čo najmenej ublíži. Obec v blízkej dobe
pripravuje verejné stretnutie občanov so zástupcami NDS, Úradu splnomocnenca vlády pre rómsku komunitu a našich
Rómov. Najskôr však musia byť na stole konkrétne návrhy či riešenia, bez nich je stretnutie bezpredmetné. No a určite je
potrebné aby utíchli vášne .... to je momentálne najdôležitejšie.
Všetkým nám prajem veľa darov Ducha svätého, lebo bez daru múdrosti, rozumu, rady, sily a poznania sa nikam
neposunieme...

Mgr. Renáta Majchráková
starosta obce

Z obecného zastupiteľstva
Dňa 26. júna 2019 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, z ktorého
vyberáme:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- vzali na vedomie informatívnu správu o výsledku výberového
konania na funkciu riaditeľky MŠ Svrčinovec
- vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ
- vzali na vedomie správu HKO o kontrolnej činnosti od poslednej
podanej správy
- schválili plán kontrol HKO na II. polrok 2019 a poverili HKO
vykonaním týchto kontrol
- vzali na vedomie informatívnu správu o investičných akciách
obce za I. polrok 2019
- schválili VZN č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce /schválené
príspevky sme zverejnili v minulom Svrčinovskom spravodaji/
- schválili Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného
zastupiteľstva vo Svrčinovci /týmto dodatkom bola schválená
možnosť hlasovania poslancov „per rollam“, t.j. e-mailovou
korešpondenciou v zmysle zákona/
- schválili Registratúrny poriadok Obecného úradu Svrčinovec
a Obecného podniku Svrčinovec, príspevkovej organizácie
s podnikaním v účinnosťou od 01.07.2019 /dôvod – zmeny v
zákone/
- schválili Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
Svrčinovec /dôvod – zmeny v zákone/
- schválili Dodatok č. 2 k Prílohe č. 2 „sadzobník cien“
Prevádzkového poriadku Kultúrneho domu Svrčinovec, a to:
Prenájom sály + príslušenstvo /kuchyňa/:
€ 55,--/1 deň /počas vykurovacieho obdobia € 70,--/ + spotreba el.
energie
€ 110,-- /2 – 3 dni /počas vykurovacieho obdobia € 140,--/ +
spotreba el. energie
Predajné akcie firmám:
€ 120,--/1 deň /počas vykurovacieho obdobia € 140,--/ + spotreba
el. energie
- schválili pedagogicko-organizačné a materiálno-technické
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a organizáciu
ZŠ Svrčinovec na školský rok 2019/2020 a zároveň vzali na
vedomie vyjadrenie Rady školy pri ZŠ k týmto dokumentom
- vzali na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie
o vyradení majetku v školskej jedálni pri ZŠ a zároveň schválili
vyradenie majetku v ŠJ v celkovej hodnote € 5 427,29. Uložili
likvidačnej komisii zlikvidovanie vyradeného majetku.
- schválili Prevádzkový poriadok detského ihriska pri Materskej
škole Svrčinovec
- vzali na vedomie informatívnu správu o príprave letnej akcie
„Svrčinovský kermaš 2019“, ktorá sa uskutoční 06.07.2019
- schválili predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom BD v zmysle
platného VZN č. 3/2015, a to:
BD A 4.2 Jaroslav Kulla a manž. Anna - do 30.06.2022
BD A 1.1 Jozef Jarabica – do 30.06.2020
BD A 2.2 Dominika Garajová – do 31.08.2022
BD B 2.1 Janka Jarabicová – do 31.07.2022
BD C 1.1 Ľuboslava Horváthová – do 31.07.2022
BD C 4.1 Jana Haceková – do 31.08.2022
PZ 2.F Tibor Husák a manž. Marcela – do 31.07.2022
- 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
a VZN Obce Svrčinovec č. 4/2015 o prenájme nehnuteľnosti
vedenú na LV 1020, prenajať časť parcele C-KN č. 1677/1,
parcela C-KN č. 1685 a parcela C-KN č. 215, a to po 10 m²
z dôvodu osobitného zreteľa /osobitný zreteľ- parkovanie na
spevnených plochách nájomcom/:
Parcela C-KN č. 1677/1 – časť parcele / parkovacie miesta 31- 43/
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Marián Urbánek a manž. Monika /č. 33/
Ľuboslava Horváthová /č. 31/
Róbert Šuška a Martina Frisová /č. 37/
Parcela C-KN č. 1685 – časť parcele / parkovacie miesta 1- 29/
Jaroslav Kulla a manž. Anna /č. 7/
Katarína Haceková /č. 6/
Jana Jarabicová /č. 12/
Jana Haceková /č. 25/
Dominika Garajová /č. 5/
Parcela C-KN č. 215 – časť parcele / parkovacie miesta 1- 8/
Tibor Husák a manž. Marcela /č. 6/
schválili podľa § 9a ods. 9 Zákona 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 v katastri Obce Svrčinovec z dôvodu
osobitného zreteľa /osobitný zreteľ je ŽSR - Modernizácia
koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca - Krásno nad Kysucou/
Nehnuteľnosti v kat. území Obce Svrčinovec, vedené na LV 1945
pod B1:
parcela C-KN č. 2874 zastavané plochy a nádvoria o výmere 523
m²
parcela C-KN č. 2009/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 56
m²
parcela C-KN č. 2775/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32
m²
parcele C-KN č. 2875/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
143 m²
parcela C-KN č. 2886/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 15
m²
parcela C-KN č. 2887/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1
m²
parcela C-KN č. 2896/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 16
m²
parcela C-KN č. 3794/31 trvalé trávne porasty o výmere 33 m²
parcela C-KN č. 4991/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere
254 m²
parcela C-KN č. 4995/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere
266 m²
parcela C-KN č. 4995/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25
m²
schválili v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 prenájom
telocvične žiadateľom:
Viera Olšiaková - na športové účely /florbal od 2.9.2019 do
30.6.2020/
Tibor Rovder – na športové účely /futbal od 1.10.2019 do
1.5.2020/
Pavol Kulla – na športové účely /futbal, nohejbal, basketbal od
1.10.2019 do 31.5.2020/
Ing. Ladislav Kulla – na športové účely /bedminton, basketbal od
2.9.2019 do 30.6.2020/
schválili navýšenie príspevku MŠ Svrčinovec na výmenu
elektrických ističov a na zakúpenie stoličiek a stolov pre deti do
jedálne v zmysle zákona
doporučili žiadateľovi Mariánovi Kullovi, Svrčinovec 919
zamerať predmetnú časť pozemku geometrickým plánom na
vlastné náklady a tento následne predložiť na ďalšie zasadnutie
OZ na posúdenie zriadenia vecného bremena na uvedenom
pozemku z dôvodu výstavby rodinného domu
schvaľuje úpravu rozpočtu obce v roku 2019 v zmysle návrhu
schvaľuje zvýšenie platu starostke obce v zmysle § 4 ods. 2
Zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest o 55% s účinnosťou
od 01.07.2019 do 30.10.2019
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Z obecného zastupiteľstva
Dňa 07. augusta 2019 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva, z ktorého
vyberáme:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- vzali na vedomie informatívnu správu k došlej „Petícií za
bezodkladné prijatie zodpovednosti za bezpečnosť občanov –
chodcov na ceste I/11 v obci Svrčinovec“
- schválili navýšenie príspevkov na mzdy a odvody za I. polrok
2019 z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, a to:
Školská jedáleň pri ZŠ - € 4 757,05
Školský klub detí pri ZŠ - € 3 569,60
taktiež schválili navýšenie príspevku ŠJ pri ZŠ na vybavenie
jedálne /stoly, stoličky/ vo výške € 1 100,-- schválili úpravu rozpočtu obce v roku 2019, a to presunúť
z položky „rekonštrukcia TJ“ sumu € 25 000,-- na rekonštrukciu

školskej jedálne /kapitálové výdavky/ a presunúť z položky
„rekonštrukcia ŠJ“ sumu € 9 426,65 na navýšenie príspevkov ŠJ
a ŠKD /bežné výdavky/
- schválili uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena „in
rem“ bezodplatne medzi Obcou Svrčinovec a vlastníkom
pozemku parc. CKN č. 1573/2 /právo prechodu cez parc. CKN č.
1573/3/ žiadateľovi Mariánovi Kullovi, Svrčinovec 919
- vzali na vedomie informatívnu predkladaciu správu NDS, a.s.
k výstavbe projektu D3 Zelený most Svrčinovec a zároveň poverili
starostku obce k vyriešeniu presídlenia rómskej komunity
v súčinnosti s NDS, a.s., Úradom vlády SR a Ministerstvom
dopravy a výstavby SR

Dňa 25. septembra 2019 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva, z ktorého
vyberáme:
Poslanci Obecného zastupiteľstva:
- vzali na vedomie výsledky volieb riaditeľa Obecného podniku
Svrčinovec, príspevkovej organizácie s podnikaním

- neschválili predložené návrhy Dodatkov k dokumentom,
potrebných k začiatku nového školského roka 2019/2020 v ZŠ
Svrčinovec na základe predloženej finančnej analýzy

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

Aktuálne z obce
Činnosť Obce Svrčinovec na úseku investičných akcií v druhom polroku 2019
Po úspešnom realizovaní viacerých investičných akcií,
ktoré Obec Svrčinovec dotiahla do finálnej podoby v prvom
polroku 2019, ktorými boli predovšetkým Kompletizácia
vonkajších stavebných úprav administratívnej budovy
Obecného úradu Svrčinovec, Rekonštrukcia pôvodného
oplotenia pri budove ZŠ Svrčinovec a Zabezpečenie opráv
povrchov na po-zemných komunikáciách, sa obec zamerala
na prípravu a realizáciu ďalších projektov.
V prvom rade sa úspešne zrealizovali „Stavebné úpravy
Sobášnej sály“ v budove Obecného úradu Svrčinovec.
Predmetnými stavebnými úpravami došlo ku kompletnému zatepleniu vrchného stropu predmetnej budovy,
kompletnému prestierkovaniu zvislých a vodorovných konštrukcií
predmetnej miestnosti, novej maľovke, výmene elektrických
rozvodov a vyhrievacích telies. V konečnej fáze bola zrealizovaná pokládka novej keramickej dlažby a boli osadené nové
sklenené otvorové výplne dverí.
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V letných mesiacoch, počas obdobia letných prázdnin, boli
zrealizované „Stavebné úpravy Jedálne ZŠ Svrčinovec“, ktorými
sa zabezpečilo predovšetkým kapacitné rozšírenie existujúcej
výdajnej časti jedálne, bolo uskutočnené kompletne
prestierkovanie zvislých a stropných častí predmetných
priestorov, nová maľovka, pokládka novej keramickej dlažby
a dekoratívna úprava sokla marmolitovou omietkou. Taktiež bola
zrealizovaná výmena dverových otvorov v predmetných
priestoroch. V neposlednom rade bolo zakúpené nové vybavenie
do administratívnej časti školskej jedálne. Obec Svrčinovec touto
cestou vyslovuje úprimné ďakujem p. Lucii Cyprichovej a jej
manželovi Ladislavovi, p. Anne Cyprichovej a p. Zdenke
Zwardoňovej, ktorí promptne a nezištne vypomáhali pri
konečných úpravách rekonštruovaných priestorov, teda pri
skladaní nového nábytku, upratovacích prácach a finalizácii
konečných úprav.
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Aktuálne z obce
Obec taktiež realizovala „Stavebné úpravy miestnej
komunikácie v miestnej časti obce Pod Hájkou“, v rámci
ktorých došlo k zabezpečeniu opráv povrchu na pozemnej
komunikácii. Všetky predmetné stavebné práce súvisiace
s opravami povrchov komunikácie boli, pre zabezpečenie plynulej
a bezpečnej premávky, realizované odstránením pôvodných
poškodených konštrukčných vrstiev a následnou pokládkou
nových živičných zmesí.
V najbližších dňoch plánuje Obec Svrčinovec začať so
stavebnými úpravami na miestnych komunikáciách v miestnych
častiach Závršie a Potok a taktiež s realizáciou stavebných
úprav II. nadzemného podlažia a spojovacej chodby
administratívnej budovy Obecného úradu Svrčinovec.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa OPS
Dňa 15.07.2019 bolo vyhlásené výberové konanie na
funkciu riaditeľa Obecného podniku Svrčinovec, príspevkovej
organizácie s podnikaním.
Do výberového konania sa prihlásili traja uchádzači –
dvaja zo Svrčinovca a jeden z Krásna nad Kysucou. Všetci traja
splnili podmienky a boli prizvaní na výberové konanie.
Dňa 25.09.2019 sa konalo, na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, výberové konanie, ktorého sa zúčastnil len jeden
kandidát. Druhý kandidát odstúpil z účasti z výberového
konania a tretí kandidát sa na výberové konanie nedostavil.
Voľba kandidáta na funkciu riaditeľa OPS bola tajná a
s podmienkou, že musí získať nadpolovičnú väčšinu všetkých

hlasov výberovej komisie.
Výsledkom výberového konania bolo, že kandidát, ktorý
sa zúčastnil výberového konania nezískal potrebný počet
hlasov na vymenovanie do funkcie riaditeľa OPS. Z celkového
počtu 11 hlasov, získal celkom 4. Sedem členov výberovej
komisie sa zdržalo hlasovania.
To znamená, že riaditeľa OPS nebol zvolený.
V tomto prípade starostka obce, v zmysle zákona,
dočasne poverila vedením OPS bývalého riaditeľa Bc. Pavla
Krkošku, a to až do zvolenia nového riaditeľa OPS /najdlhšie
však po dobu 6 mesiacov/.

Odpadky patria do zberných nádob a nie mimo nich!
Na cintoríne je celoročne umiestnený veľkoobjemový
kontajner za kostolom, ktorý slúži na odpad vznikajúci výlučne na
miestnom cintoríne (umelé kvety, vence, kahance a pod.).
V prípade naplnenia popolníc treba odpad dávať do
veľkoobjemového kontajnera a nie mimo určených nádob.
V takomto prípade sa jedná o čiernu skládku a osoby, ktoré ju
vytvoria budú sankcionované. V čase pred „dušičkami“ je
kontajner na odpad umiestnený aj pod cestou – za budovou
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bývalej COOP Jednoty.
Taktiež žiadame občanov, aby nehádzali odpad do
kontajnerov, ktoré sú umiestnené za kultúrnym domom. Tieto sú
tam len uložené.
Bc. Pavol Krkoška
riaditeľ OPS
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Aktuálne z obce
Zber použitého šatstva

Katarínsky ples
Obec Svrčinovec Vás srdečne pozýva na tradičný „Katarínsky ples“, ktorý sa
uskutoční v sobotu 23.11.2019 o 19.00 hod v sále kultúrneho domu.
Predpredaj vstupeniek: od 04.11.2019 na obecnom úrade
Vstupné: € 23,--/osoba
O zábavu sa postará hudobná skupina VivaBand.
Tešíme sa na Vás!
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Aktuálne z obce
Kronika obce
Občania Obce Svrčinovec, ako aj
cudzí návštevníci našej web stránky obce
sa môžu bližšie zoznámiť s minulosťou
našej obce tak, ako ju zachytili jednotliví
kronikári obce, a to v časti web stránky
www.svrcinovec.sk „Kultúra – Obecná
kronika“.
Obec Svrčinovec má v súčasnosti dva
zväzky kroniky obce. Na web stránke
našej obce je prepis kroniky obce do web
podoby tak, ako ju napísali jednotliví
kronikári v rôznych časových a teda aj
politických a spoločenských obdobiach.
Každý z nich bol ovplyvnený dobou a vývinom v spoločnosti, v ktorej
žil.
V prepísaných textoch prepisovateľ nenesie žiadnu
zodpovednosť za text v origináli, ktorí vykonali jednotliví kronikári
obce, ani v prepisovanom texte. Odchýlky od originálu sú
spôsobené buď náhodne alebo zlou čitateľnosťou. Niektoré už
nespisovné výrazy neboli zámerne menené pre autentickosť.
Prajeme Vám príjemné čítanie!
Úryvok z obecnej kroniky:
Náš kraj susedí s ostravskou kamenouholnou panvou a podľa
určitých príznakov sa rátalo aj u nás s náleziskom uhlia, prípadne aj
nafty. Po viacerých prieskumných prácach v našej obci /v Zadkách
pri samej mostovskej hranici i na iných miestach/ prikročilo sa
r. 1913 k pokusnej vŕtbe v Zadkách.

Vrtacie práce viedol nejaký maďarský /alebo rakúsky/ inžinier.
Prípravné práce trvaly niekoľko mesiacov. Postavili vysokú vŕtaciu
vežu, drevené skladiská na materiál a celé miesto hradili vysokým
plotom. Ľudia zvedavo nakukovali, čo sa tam ide robiť.
Pri vŕtbe pracovali: dvaja majstri – vrtači /boli to asi Nemci/,
dvaja kováči s dvoma pomocníkmi, dvaja kuriči a niekoľko
pomocných robotníkov. Spolu tam pracovalo vyše desať ľudí.
Za niekoľko dní natrafili vrtákom na 100 m hrubú skalu, ktorá
ich stála veľa námahy, kým ju prevŕtali. Ďalej sa striedaly tvrdšie
a mäkšie vrstvy, až vrták narazil na slabšiu vrstvu uhlia a v hĺbke
1 400 m narazili na naftové plyny. Nastal obrovský výbuch, celé
vrtacie zariadenie rozhodilo. /Robotníkom sa nič nestalo!/ Začala
striekať drahocenná tekutina – nafta! Toľko jej vystrekovalo, že až
tiekla dolu Židovým potokom. Ktosi hodil do toho zápalku a čoskoro
celý potok horel! Keď nafta prestala striekať, vrtači začali pracovať
ďalej. Potom sa práca už tak nedarila. Vrták sa pokrivil, i zlomil, vo
svetovej vojne bolo ťažko dostať súčiastky, práce viazly, až sa
pomaly zastavily. Vrtacie zariadenie ostalo opustené a s ním zanikol
i prísľub, že naša dolina dostane voľajaké zárobky, priemysel,
polepšenie svojho ťažkého života!
R. 1919 odpratali posledné zbytky vŕtacieho zariadenia.
Dodnes nevieme presne o sile naftového žriedla a uhoľnej žily.
Nevieme ani vlastne, prečo sa vrtacie práce zastavily! Všetky plány
sobral vedúci inžinier /nevedno kde – vraj do Budapešti!/.

Dana Hajnošová
/prepisovateľ kroniky/

Svrčinovský kermaš
V sobotu 06. júla 2019 sa konal v našej obci už tradičný
"Svrčinovský kermaš". Program sa začal o 17.00 hod v areáli TJ,
kde v úvode privítala všetkých starostka obce. V programe vystúpila
Folklórna skupina Svrčinka, Oprašené krpce zo Žiliny, Goralskí
heligonkári, bratia Tischlerovci zo Zákopčia, Folklórna skupina
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Ozvena z Čierneno a na záver vystúpil spevák Peter Cmorík zo
svojou skupinou. Do tanca nám do skorých ranných hodín hrala
skupina SPLYT-BAND pod vedením Emila Pagáča. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa akýmkoľkovek spôsobom zapojili do prípravy tejto
akcie, a tým prispeli k jej zdarnému priebehu!
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Aktuálne z obce
Jubilanti
103-ročná jubilantka

90-ročná jubilantka

Dňa 19. 08. 2019 sa dožila
krásnych 103 rokov p. Štefánia
Gschillová od Matiaška.
Zablahoželať jej prišla starostka
obce Mgr. Renáta Majchráková spolu
so zástupkyňou matrikárky Martou
Zákopčanovou. Podarovali jej knihu
"Monografia obce Svrčinovec"
a kytičku kvetov. Popriali jej zároveň
veľa zdravíčka a božieho požehnania
v kruhu svojej rodiny.

Dňa 29. 08. 2019 sa dožila
krásneho životného jubilea 90 rokov
naša spoluobčianka p. Anna Krellová
zo Zatkov.
Pri tejto príležitosti ju navštívila
s t a r o s t k a o b c e M g r. R e n á t a
Majchráková spolu s matrikárkou
obce a popriali jej do ďalších rokov
veľa zdravia, pokoja a božieho
požehnania v kruhu svojej rodiny.

Tenis
ČIERNE víťazom tenisového turnaja štvorhier o putovný pohár
Kysuckého Triangla
V krásnom tenisovom areáli Skalité-Trojmedzie sa v sobotu
07. 09. 2019 uskutočnil 3. ročník tenisového turnaja štvorhier
o putovný pohár Kysuckého Triangla. Za dobrého tenisového
počasia, s výborným burčiakom z Mikulova, špeciálnym
čierňanskym - Najdekovým gulášom a Skalitskými špecialitami od
p. Mikulovej sa vo výbornej tenisovej atmosfére úporne bojovalo od
08:00 do 16:30 na troch kurtoch o víťaza už prestížneho
a kvalitného turnaja medzi obcami horných Kysúc.

V troch vekových kategóriách bojovalo 9 družstiev zo
Skalitého, Čierneho a Svrčinovca o postup do finálových zápasov.
Do finále o 1. až 3. miesto postúpili družstvá:
Čierneho II - v zložení - Mikula Vlado a Jurga Dávid
Skalitého I- v zložení: Čanecký Braňo a Papík Jozef
Skalitého III - v zložení: Mikula Ľubo a Cerchlan Jozef

Výsledné poradie:
1. Čierne II - Mikula Vlado - Jurga Dávid
2. Skalité III - Mikula Ľubo - Cerchlan Jozef
3. Skalité I - Čanecký Braňo - Papík Jozef.
4. Svrčinovec I - Jurišta Tibor- Kulla Anton
5. Svrčinovec II - Cyprich Štefan - Cyprich Rudo
6. Čierne III - Jurga Milan - Jurga Peter
7. Skalité II - Horeličan Robo - Kamenišťak Igor
8. Čierne I - Jurga Patrik - Večerek Peter
9. Svrčinovec III - Tlelka Viliam - Kubišta Marián
Víťazom 3. ročníka o putovný pohár Kysuckého Trianglu sa
stalo družstvo Čierneho. Blahoželáme! Skončila nadvláda
Skalitého? (víťazi 1. a 2. ročníka)
Družstvá boli na záver turnaja odmenené osobne starostami
obcí Kysuckého triangla - Skalitého - p. Jozefom Cechom,
Svrčinovca - p. Renátou Majchrákovou peknými vecnými cenami,
víťaznými pohármi a diplomam, ktoré venovali miestni sponzori.
Starosta Čierneho p. Pavol Gomola v tom čase viedol športovú
delegáciu na medzinárodnej Olympiáde partnerských obcí vo
Vendryně.
Poďakovanie za úspešný tretí ročník patrí všetkým
zúčastneným hráčom, starostom obcí a miestnym sponzorom.
Zvlášť je potrebné vyzvihnúť výbornú organizáciu
a zabezpečenie turnaja p. Ľubom Mikulom a Jarom Budošom.

Výsledky finálových zápasov:
Skalité I - Čierne II 0:2
Skalité III - Čierne II 0:2
Skalité III - Skalité II 2:1

Turnaj starých pánov
Dňa 22. septembra 2019 sa vo Svrčinovci odohral priateľský zápas
medzi Svrčinovcom a Zbyňovom, ktorý skončil víťazstvom
domácich 4:2 (3:0).
Priebeh zápasu : 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, 4:1, 4:2
Ideálne futbalové počasie, výborný trávnik, vysoká účasť,
kapustnica, pivo :) Toto všetko zabezpečil futbalový srdciar Palo
Kulla a starostka obce pani Mgr. Renáta Majchráková, ktorá
pekným príhovorom otvorila zápas. Ukončila ho ešte krajším
okamihom - všetci hráči sme dostali perníkové srdce "Ďakujem" .
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"Zdroj: fb: starí páni - Zbyňov"
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Aktuálne z obce
Uvítanie deti do života
Uvítanie deti do života na pôde Obecného úradu vo
Svrčinovci je už tradičným podujatím. Tentokrát prišli rodičia so
svojimi detičkami, narodenými v rokoch 2018/2019, vo štvrtok
03. 10. 2019 doobeda do zasadačky obecného úradu. Po kultúrnom
programe si z rúk starostky obce Mgr. Renáty Majchrákovej prevzali
drobný darček, kvietok a zapísali sa do pamätnej knihy obce.

Z celkového počtu pozvaných 40 detí, sa akcie zúčastnilo 21.
Medzi pozvanými deťmi boli aj dva páry dvojčat.
Novonarodeným detičkám prajeme, aby ich na ceste životom
sprevádzalo čo najmenej ťažkých chvíľ, nech rastú v zdraví a
spokojnosti, obklopení láskou rodičov, pod láskavou ochranou
starých rodičov a tých, ktorí ich majú radi..

Výstava ovocia a zeleniny
V dňoch 05. - 07. 10. 2019 usporiadala Obec Svrčinovec
spoločne s Klubom dôchodcov a kultúrnou komisiou výstavu ovocia
a zeleniny v sále kultúrneho domu. Žiaci zo ZŠ a deti z MŠ pripravili
výtvarné práce so záhradkárskou tematikou, ktoré boli na výstave
vystavené.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k uskutočneniu tejto obecnej výstavy!

Obecná výstava zvierat
V dňoch 5. - 6. októbra 2019 sa ZO SZCH Svrčinovec v
spolupráci s obecným úradom podarilo v našej obci zorganizovať 2.
obecnú výstavu králikov, holubov a hydiny. Vystavených bolo spolu
232 kusov zvierat z 53 plemien. Vysoká kvalita vystavovaných
zvierat bola posúdená odbornými posudzovateľmi s ich následným
ocenením. Za našu základnú organizáciu boli ocenení p. Hazy, p.
Kulla, p. Stráňava, p. Kopera a dvaja mladí chovatelia Peter Kreana
a Tomáš Krella. Ďalšie ocenenia získali aj hosťujúci chovatelia
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z Rakovej, Čadce a Jablunkova. Napriek nepriazni počasia sa
v nedeľu usmialo aj slniečko, ktoré nás povzbudilo v ďalšom
smerovaní. Poďakovanie za akúkoľvek formu pomoci patrí
vystavovateľom, členom spolku, Obecnému úradu Svrčinovec, DHZ
Svrčinovec, firme FAMCHOPO, ale najmä návštevníkom, na ktorých
účasť sa tešíme aj o rok 3. - 4. októbra 2020.

výbor ZO SZCH Svrčinovec
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Aktuálne z obce
Okresná výstava ovocia zeleniny a aranžovania
Tri ZO SZZ: Skalité, Čierne a Svrčinovec boli určené OV SZZ
v Čadci o spoluúčasti na zorganizovaní Okresnej výstavy, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 5.10. – 7.10.2019 v Kultúrnom dome na
Čiernom.
Po otvorení výstavy predsedom OV SZZ Ing. Ivanom
Kuricom, PhD. boli vyhodnotené najlepšie exponáty odbornou
porotou. Naša ZO SZZ sa prezentovala celkom 39 exponátmi od 14
Divadlo Na hojdačke – Posledný dinosaurus
pestovateľov.
Naša ZO získala 4. miesto z 15 ocenených miest za jablko
odrody Bohémie pestovateľa Pavla Karpitu.
Obec Svrčinovec mala podiel na hmotnej podpore Okresnej
výstavy zo strany p. starostky Mgr. Renáty Majchrákovej i zo strany
ZO SZZ Srčinovec.

Čítanie druhákov v MŠ

Miroslav Gonek

Závršanský kermaš
Závršanský kermaš odštartoval už v piatok 13. 09. 2019
krížovou cestou. Po jej skončení bola posviacka novej kalvárie,
ktorú si Závršania svojpomocne vyrobili.
V sobotu sa o 13.00 hod. začal program slávnostnou
krojovanou svätou omšou, ktorú slúžili správca farnosti Radovan
Čulák spoločne s Mariánom Dejom, rodákom zo Svrčinovca, ktorý
momentálne pôsobí ako farár v moravskom Slavičíne.

Karneval
Kermaš pokračoval bohatým kultúrnym programom. Najskôr
prišli na rad ukážky psovodov, záchrannú akciu previedli aj
dobrovoľní hasiči zo Svrčinovca. Ako prvá na pódium vystúpila
Vlasta Mudríková. Na Závršie pricestovala aj napriek tomu, že do
neskorých hodín natáčala nové videoklipy a trápili ju aj menšie
zdravotné problémy. Ľudia jej však pomohli svojimi hlasivkami a s
radosťou si zaspievali jej najznámejšie pesničky.
A pokračovali ďalšie vystúpenia. Divákov pobavila FSk
Svrčinka zo Svrčinovca, Muzička spod Javora z Čadečky, Goralskí
heligonkári z Čierneho, Kotrčovci z Nesluše, FSk Lučiná z Dolného
Vadičova, Lucia Haladejová z Čierneho, Sofia Gilániová z Čierneho
či Slavičinské cérky z Moravy.
Rodinná atmosféra a zaujímavý kultúrny program upútali
každého návštevníka.
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Aktuálne z obce
Osada U Katraka sa zmenila na smetisko!

Básničkovo a pesničkovo

V dňoch 14.10. – 17.10.2019 prebiehal v našej obci zber
veľkoobjemového odpadu. To, čo sme však zaregistrovali
v osade U Katraka /pneumatiky a iné veci, ktoré sa za
veľkoobjemový odpad nepovažujú!/, je vrchol vandalizmu
a správania sa občanov k životnému prostrediu!
Každý občan je povinný nakladať s odpadmi v súlade so
zákonom o odpadoch, teda takým spôsobom, ktorý neohrozuje
zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie. V opačnom
prípade sa dopustí priestupku, ktorý bude musieť obec riešiť.
Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi
nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje
nebezpečné látky. Medzi objemný odpad patrí starý nábytok,
umývadlá, kuchynské linky, koberce, radiátory a pod.
Do objemného odpadu nepatrí bioodpad zo záhrad – tráva,
lístie, konáre a kmene, papier, sklo a pod. a už vôbec nie
pneumatiky! Pneumatiky sú povinní prevziať iba predajcovia
alebo servisy, ktoré vykonávajú prezutie vozidiel!

Prezentácia ľudovej tvorivosti - Raková

Október – mesiac úcty k starším
Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba
nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je prirodzenou
súčasťou nášho života a práve október je Mesiacom úcty
k starším. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna,
nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť stále a nielen
v „Mesiaci úcty k starším“. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom
nadobudli veľa skúseností, ktoré odovzdávajú mladším.
Napokon, vďačíme im za svoj život. Nezabudnime na pozdrav,
ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti
a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.
A veru ani my sme nezabudli na našich seniorov v obci.
V poslednú októbrovú slnečnú nedeľu 27.10.2019 sa
v kultúrnom dome uskutočnilo posedenie z príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Prítomným sa na úvod prihovorila starostka obce
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Mgr. Renáta Majchráková, ktorá všetkým zúčastneným popriala
veľa zdravia, životnej pohody a optimizmu. Nasledoval krásny
kultúrny program, ktorý pripravila FSk Svrčinka.
Po kultúrnom programe na prihovorila prítomným
predsedníčka Klubu dôchodcov Mgr. Zlatica Padyšáková
a predstavila nové vydanie Gastronomického pamätníčka.
Nasledoval „krst“ malej knižočky „Gastronomický pamätníček“, na
ktorého príprave sa podieľali členky Klubu dôchodcov vo
Svrčinovci. Krstnou mamou sa stala starostka obce Mgr. Renáta
Majchráková. Spoluautorom brožúrky bola aj Mgr. Irena Fričová,
ktorá sa taktiež v závere prihovorila prítomným.
Na Závrší pozdravila seniorov pani starostka ešte
v doobedňajších hodinách po sv. omši. Pri družnej debate ich
ponúkla koláčikom a vínkom.
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Materská škola
Zo zážitkov škôlkarov
Prešiel čas slnečných prázdnin, leto je nenávratne preč a na
dvere nám zaklopal september. Čas, kedy sa opäť tešíme na
návrat do našej materskej školy. Dvere školy sa tento rok otvorili
2.9.2019 a nastúpilo k nám 83 detí. Staršie deti sa vracali
s úsmevom a zážitkami z prázdnin, tešili sa na svojich
kamarátov. Horšie to bolo u deti, ktoré prvýkrát opúšťali náručie
svojich rodičov. U deti sa neraz objavili aj slzičky, často ich bolo
vidieť aj v očiach ich rodičov. S pomocou pani učiteliek, ktoré
detičkám vo všetkom pomáhali, sa postupne adaptovali na nové
priestory a nových ľudí. Dnes už deti majú nových kamarátov
a zapájajú sa do rôznych činností a hier, ktoré im v MŠ
ponúkame.

Na 03.10.2019 pani učiteľky so svojimi deťmi uvili kyticu básni
a piesni, ktorou na obecnom úrade privítali do života našich
najmladších spoluobčanov.

Tento školský rok je pre päťročné deti pripravený krúžok
spevácko – tanečný, ktorý vedie pani učiteľka Lašová, krúžok
anglického jazyka, ktorý vedie pani učiteľka Fefková a krúžok
mladý ochranár pod vedením pani učiteľky Karpitovej.
Plenárna schôdza Rady rodičov pri MŠ Svrčinovec sa konala
24.09.2019. Rodičia tu boli okrem oboznámenia s chodom školy,
so školským poriadkom, ich právami ale i povinnosťami,
oboznámení aj s pripravovanými akciami, ktoré nájdu i na našej
webovej stránke. V spolupráci so školskou kuchyňou boli pre
rodičov pripravené nátierky, ktoré sa podávajú v MŠ, ktoré mali
možnosť ochutnať.

Návštevou a svojimi výtvarnými prácami spestrili deti výstavu
„Ovocia a zeleniny“, ktorá sa každoročne koná v KD vo Svrčinovci.

I v našej škole sa 25.09., kedy je Deň mlieka, niesol v duchu „Kto
chce zdravý byť, musí veľa mlieka piť!“ Pre deti boli pripravené
rôzne sprievodné aktivity zamerané na konzumáciu mlieka
a mliečnych výrobkov. Tie sú dokladované vo fotogalérií na našej
webovej stránke.

Predškoláci sa 27. septembra 2019 v Športovom areáli vo
Svrčinovci zúčastnili už 4. ročníka Panthers cupu Materských
škôl 2019. V tomto ročníku zápolili s malými pantermi z Materskej
školy v Čiernom – Vyšný koniec a Čierneho – ústredia. Súťažilo
sa v rôznych disciplínach – hod kriketkou, chodenie na
chodúľoch, skákanie vo vreci, preťahovanie lanom,... Svoju
šikovnosť si zmerali aj vo futbale. Naši škôlkari skončili na
krásnom treťom mieste a získali bronzovú medailu. Bojovali
veľmi statočne. Za odmenu mali občerstvenie, popcorn. Po
ukončení súťaže boli všetci súťažiaci pozvaní do našej MŠ, kde
im naše šikovné pani kuchárky pripravili chutný obed.

Na záver sa s Vami lúči kolektív MŠ.
Viac nájdete na:
https://ms-svrcinovec.webnode.sk
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Základná škola
Rok 2019 v školskej záhradke
V areáli školy sa staráme o školskú záhradku. Na jar nám pomohol
pán Juriš s orbou, za čo mu ďakujeme. V apríli sme sa pustili do
sadenia. Zasadili sme zemiaky a rôzne druhy zeleniny. Počas
tvorby životného prostredia a techniky sa žiaci starali o plodiny.
Podarilo sa nám vypestovať pekné zemiaky, cibuľu, mrkvu a kŕmnu

repu. Zúčastnili sme sa aj obecnej výstavy ovocia a zeleniny vo
Svrčinovci a okresnej výstavy záhradkárov v Čiernom. Teraz nás
čaká príprava pozemku na zimu. Okrem zeleninovej záhradky sa
staráme aj o bylinkovú záhradku a spolupracujeme aj so
záhradkármi, ktorí nám ukázali praktickú ukážku strihania
ovocných stromov.
Mgr. M. Kullová

Európska noc výskumníkov s názvom:
„Život ako ho (ne) poznáme“
Žiaci mali možnosť objaviť novinky zo slovenskej a svetovej vedy
a inovácií. Vyskúšali si viaceré aktivity, ako napríklad prvá pomoc,
virtuálna prehliadka na Mesiaci, pozorovanie lepku v obilninách,
informácie o finančnej gramotnosti. Diskutovali o objave DNA
a ďalších nových poznatkoch vo vede.

Mgr. Monika Strýčková

Rekonštrukcia školskej jedálne

Zber hliníka a použitého kuchynského oleja

Veľká vďaka patrí Obci Svrčinovec ako zriaďovateľovi našej školy,
že počas letných prázdnin využila na rekonštrukciu školskej
jedálne. Všetci sa tešíme nielen zo zväčšených priestorov, ale boli
sme milo prekvapení novým kultúrnejším a estetickejším
prostredím.

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do
environmentálnych projektov „Alino“ a „Každá kvapka sa počíta“.
Projekty predstavujú hravú formu výchovy pre deti na získanie
environmentálnych návykov. Hliník musí byť čistý, čo najviac
stlačený a olej precedený v plastových fľašiach. Prvý zber sa
uskutoční na konci októbra. Termín zberu upresníme.

Všetkým, ktorí sa na vynovení priestorov školskej jedálne podieľali,
najmä pani starostke, zo srdca ďakujeme!

Mgr. M. Kullová

Miestný spolok SČK vo Svrčinovci
Svrčinovský kermaš
Dňa 6. júna 2019 sa MS SČK v spolupráci s OÚ zúčastnil
Svrčinovského kermaša. Krásne príjemné kultúrne popoludnie
bolo bez väčších zdravotných zásahov, sme radi,že aj našou
účasťou sme mohli prispieť k príjemnému priebehu.

Panthers cup
V Svrčinovskom športovom areáli 10. augusta 2019 sa uskutočnil
už 16. ročník športovo-benefičnej akcie pod názvom Pantherscup,
kde sa súťažilo v rôznych športových disciplínach. Sme radi, že aj
náš MS SČK vo Svrčinovci mohol prispieť k tejto zmysluplnej super
akcii, hoci boli aj zdravotné zásahy
akcia
bola
dobre
organizovaná a splnila svoj účel. Stretlo sa tu veľa ľudí s veľkým
srdcom a malej Klárke z Čadce bol venovaný finančný dar vo výške
3000 eur. Z čoho máme i my veľlú radosť.

SVRČINOVSKÝ
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FSk Svrčinka
Milí naši priaznivci!
Leto nám v plnom nasadení ubehlo ani nevieme ako. Okrem
akcií v našej obci sme sa zúčastnili napr. FF v Ochodnici, Osláv
zvrchovanosti v Starej Bystrici, dvakrát sme vystupovali v skanzene
na Vychylovke, okresného kola súťaže Piesne domova v Čadci,
krajského kola súťaže Stretnutie s piesňou v Zázrivej.
V polovici septembra sme na pozvanie vynikajúcej
heligonkárky Vlasty Mudríkovej účinkovali pri natáčaní jej nových
klipov, ktoré si budete môcť pozrieť na Tv Senzi a Tv Šláger.
Najviac nás teší a máme obrovskú radosť z nášho postupu na
celoslovenskú súťaž „Vidiečanová Habovka“, ktorá sa bude konať
16.11. - 17.11.2019 v Habovke. Budeme reprezentovať hlavne našu
dedinku, našu dolinu a naše krásne Kysuce.
Naše aktivity môžete sledovať na našej fb stránke FSk
Svrčinka.
Zo srdca vám všetkým ďakujeme za podporu a priazeň.

Natáčanie s Vlastou

Vystúpenie detí na Vychylovke

S úctou vaša FSk Svrčinka.

Krajská súťaž v Zázrivej

FF v Ochodnici

Klub dôchodcov
Klub dôchodcov vo Svrčinovci pracuje už
takmer 15 rokov. Práca klubu sa zameriava na
zachovávanie ľudových tradícií a ich odovzdávanie mladej generácii, o čom svedčí vydanie
dvoch Pesničkových pamätníčkov, na ktorých
sme pracovali v predchádzajúcich rokoch.
V minulom roku sme sa rozhodli zamerať sa na
život, prácu a stravovanie našich predkov. Spísali
sme spomienky našich členiek na ich detstvo a
mladosť a čoskoro uzrie svetlo sveta ďalšia brožúrka, ktorej sme
dali názov Gastronomický pamätníček. Už názov napovedá, že to
bude knižka receptov jedál, ktoré ľudia v minulosti varili. Potraviny
nekupovali, varilo sa z toho, čo si na malých gazdovstvách

vypestovali a vychovali. Ich strava bola jednoduchá, ba až
jednotvárna, ale zdravá. Okrem receptov sme v Pamätníčku priblížili
aj život, prácu a zvyky našich predkov v jednotlivých ročných
obdobiach, čo je doplnené aj peknými ilustráciami. Budeme radi, ak
táto knižočka osloví nielen staršiu, ale hlavne mladú generáciu. Sme
presvedčení, že ju nielen zaujme, ale sa z nej aj poučí.
Náš Gastronomický pamätníček sme prezentovali na
spoločenskom posedení pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré
sa konalo 27.10.2019 v kultúrnom dome.

Mgr. Zlatica Padyšáková

Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového
spoločenstva Svrčinovec
Kto nepozná svoju minulosť, nechápe prítomnosť a nevie čo
ho čaká v budúcnosti: malé zamyslenie nad veľkým
problémom neidentifikovaného vlastníctva pozemkov
V odbornej literatúre sa uvádza, že hospodárenie v lese sa z
ekonomického hľadiska sa riadi etapami, v ktorých sa prvých
dvadsať rokov po založení lesa sa len investujú peniaze, (pripraviť
sadbu, zasadiť stromy, starať sa o ne prvých sedem rokov, kým sú
schopné rásť...), od dvadsiateho do päťdesiateho roku majiteľ do
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lesa investuje menej peňazí, ale výnosy nemá žiadne (starostlivosť
o les už nie je taká finančne náročná ako prvých dvadsať rokov), od
päťdesiateho do osemdesiateho roku veku lesa sa majiteľovi vrátia
vynaložené finančné prostriedky, ale výnosy nemá žiadne. Výnos z
lesa získa majiteľ po sto rokoch. Tu je názorný ukážka toho, že les
nie je záležitosť jednej generácie. Vlastníctvo k lesným pozemkom
zaväzuje nielen k právam, ale najmä k povinnostiam...
Cesta k vytvoreniu fungujúceho lesného pozemkového
spoločenstva bola na Svrčinovci náročná. V roku 1978, v čase
vrcholného socializmu, bolo jednotlivým vlastníkom lesa na
Svrčinovci odobraté právo hospodáriť na lesných pozemkoch v k.ú
Svrčinovec, no nikdy nedošlo k vyvlastneniu lesa pre účely
socialistického hospodárenia. Po politických zmenách sa vlastníci
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Svrčinovský hájnik
na Svrčinovci vyhli ťažkým reštitučným sporom, ale museli bojovať
s obrovskou % nevydokladovanosťou podielov na lesných
pozemkoch. V čase socializmu bol les a poľnohospodárska pôda
stále predmetom dedičských konaní, avšak do 1.4.1964 sa do listov
vlastníctva nezapisovali ako jednotlivé parcely, ale sa len v liste
vlastníctve uviedla poznámka ,,pozemky v kat. úz, XY bola podľa D
XY v užívaní v socialistickej organizácií, po prípade bol uvedený
konkrétny názov tejto organizácie (napr. JRD, Štátne lesy
a majetky...). Ďalším míľnikom bol rok 1989 a vznik nového
spoločenského zriadenia. Táto zmena mala za následok
spoločenskú potrebu usporiadať a presne definovať vlastnícke
vzťahy aj k nehnuteľnostiam, ktoré boli združené do väčších celkov
(parciel evidencie nehnuteľností). Nastavený systém evidencie
nehnuteľností však neumožňoval okamžité zápisy
pozemkovoknižných parciel do listov vlastníctva, z toho dôvodu sa
zaviedli po roku 1993 dva registre - register parciel “C“ a “E“.
To znamená, že vlastníctvo jednej generácie sa akoby
identifikačne do roku 1964 „stratilo„ a následná generácia
vlastníkov zomierala „nemajetná“. Po roku 1989 vznikali prípady
kedy vysporiadanie novoobjaveného majetku po starých otcoch
bolo neskoršie vykonané ako dedičské konanie po ich deťoch. Čiže
krivdy vykonané v minulom storočí s veľkými ťažkosťami odstraňuje
až tretia generácia pôvodných vlastníkov. Vzácnym zdrojom
pôvodných informácií o vlastníkoch zostáva pozemková kniha.
Evidovanie nehnuteľností prostredníctvom pozemkovej knihy bolo
u nás zavedené nariadením MS č. 222/1855 zo dňa 15.12.1855 –
Pozemno-knižným poriadkom. Systém evidovania v pozemkových
knihách pozostával z evidovania v hlavných knihách, zbierke listín,
pozemno-knižných mapách, pomocných registroch a zoznamoch.
Je zaujímavé, že svrčinovský kataster bol medzi vlastníkmi
vydelený už v roku 1927, a deľba je prehľadne zaznačená v
pozemno-knižných mapách. Dopátrať sa k jednotlivým vlastníkom
je dosť ťažké, ale nie nemožné.
Vydokladovanosť podielov na lesných pozemkoch akoby
ustala. Zastavila sa na 56 %. Pokiaľ si dlhodobí užívatelia
pozemkov, ktorí nemajú vysporiadané pozemky po prastarých
rodičoch myslia, že pripravované pozemkové úpravy vyriešia ich
problém, hlboko sa mýlia. Naopak budú mať málo času a nie veľmi
na výber. Nech je tento krátky exkurz do histórie aj motiváciou a
povzbudením pre tých, ktorým sa do tohto záväzku voči starým
otcom nechce. Les je povinnosť a zaväzuje, ale aj teší a dáva.

a Svrčinovec. Podľa najnovších informácii sa stále zdržiava
v lokalite Markov potok. Pravdepodobne ide o mladého jedinca,
vlka samotára. Počas septembra bol miestnymi ľuďmi pozorovaný
medveď hnedý na Praženkovej a v Matiaškovom potoku, čo však
nebolo relevantnými dôkazmi potvrdené. Práve tento týždeň bol
požiadaný užívateľ poľovného revíru Čierne – Svrčinovec
Národným lesníckym centrom vo Zvolene o súhlas na realizáciu
odchytu a telemetrického sledovania jedincov vlka dravého v PR
Čierne – Svrčinovec v rámci riešenia projektu ,,Koordinácia
ochrany, monitoringu a manažmentu západokarpatskej populácie
vlka dravého a rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí.“
Všetkým, ktorí navštevujú les z akéhokoľvek dôvodu
odkazujeme, že nie je dôvod na paniku. Treba však zvýšiť opatrnosť
v lese, vyhýbať sa mladinám, kde by mohlo dôjsť k stretu s
medveďom a les nenavštevovať večer a skoro ráno. V prípade
spozorovania vlka, medveďa, rysa, prípadne nájdenia
uhynutej raticovej zveri alebo iných pobytových znakov
(stopy, trus, srsť), oznámte tieto dôležité informácie
poľovníckemu hospodárovi na tel. číslo 0903 513 213 alebo
e-mail: pbeles778@gmail.com.

Ing. Peter Beleš, PhD.

Vľavo maco na Závrší, pravo vlk pod družstvom vo Svrčinovci

JUDr. Katarína Belešová

Veľké šelmy sa stávajú bežnou súčasťou
našich lesov
Napriek tomu, že v septembri vrcholila hubárska sezóna,
ktorá zvyčajne nepriaznivo ovplyvňuje výskyt a aktivitu zveri,
zaznamenali sme zaujímavé informácie o výskyte veľkých šeliem
na území poľovného revíru Čierne – Svrčinovec Medzi veľké šelmy
sa zaraďujú medveď hnedý, vlk dravý a rys ostrovid. Všetky tri druhy
sú chránené živočíchy. V posledných rokoch sme ojedinele
evidovali výskyt medveďa, vlka a rysa v lesných porastoch v okolí
Stankového vrchu v obci Čierne. Sporadicky bol pozorovaný
medveď na Závrši a v Potoku. Okrem priameho pozorovania
šeliem boli nájdené aj stopy. Vo februári tohto roku boli nájdené a
fotograficky zdokumentované na snehovej pokrývke v obci
Svrčinovec, lokalita Potok stopy dvoch vlkov stopujúcich čriedu
jeleňov. V júni tohto roku zase miestny poľovník zdokumentoval
prostredníctvom fotopasce výskyt medveďa vo Svrčinovci na
Závrší. Od leta pribudli nové a azda najzaujímavejšie údaje
o výskyte vlka na pravej strane údolia Čierňanky v Jablunkovskom
medzihorí. Na hrebeni Holého vrchu, ktorý z východu ohraničuje
Čierny potok a zo západnej strany Markov potok poľovníci
v mesiacoch júl a august pozorovali dvakrát vlka. Presvedčivý
dôkaz o jeho výskyte sme získali v nedeľu 15. septembra, kedy v
ranných hodinách vlk zaútočil na stádo pasúcich sa oviec, aj strhol a
usmrtil jednu dospelú ovcu. V nasledujúcich dňoch bol niekoľkokrát
pozorovaný a odfotený vlk na hrebeni Holého vrchu, v Markovom
potoku, ale aj pri rieke Čierňanka medzi obcami Čierne
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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
Jún:
Alexandra Neuwirthová

September:
Zara Tomková
Sára Urbánková
Natália Kovačíková
Viktória Varmusová
Michal Čarnecký
Adela Patyková
Linda Verébová
Mateo Tabačár

Júl:
Peter Kavaler
August:
Nela Najdeková
Pavol Privara
Mário Kavuliak

Jubilanti 2019
September:
Krenželáková Anna
Šušková Anna

70 r.
80 r.

Október:
Kubalíková Alojzia
Staš Jozef
Švancárová Jarmila
Kubištová Rozália
Dejová Štefánia
Pajank Pavel
Stašová Monika
Kuffa Ignác

70 r.
70 r.
70 r.
80 r.
85 r.
85 r.
91 r.
92 r.

November:
Samková Mária
Urbánková Markéta
Jurištová Anna
Zákopčan Štefan
Maťašková Agnesa
Cyprichová Žofia
Kulla Pavol
Kubicová Helena

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

December:
Neuwirth Benjamin
Kotyrová Agnesa
Jurištová Valéria

70 r.
80 r.
90 r.

Opustili nás v roku 2019
Júl:
Ján Dej
Elena Poláčková
Anna Krenželáková

len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

September:
Jozef Kubalík

August:
Žofia Kullová
Milan Horváth
Vladimír Štetiar
Mária Cyprichová

Povedali si svoje „ÁNO“

len občania, ktorí majú trvalý pobyt v obci

Jún:
Martin Kordek
Mária Kavuliaková

August:
Vladimír Jančarik
Michaela Kupková

September:
Rastislav Grochal
Nikola Kubištová

Vladimír Renčko
Stanislava Dlhopolčeková

Marián Holeš
Monika Budošová

Ing. Stanislav Kulla
Ing. Mária Minčičová

Daniel Urbánek
Eva Borkovcová

Ľubomír Mitka
Pavla Baroniaková

Roman Jaroš
Jana Krelová

Zdenko Capek
Ing. Zuzana Palariková

Dávid Prachniar
Nikola Matysová

Norbert Sulka
Zuzana Padychová

Ján Grešák
Zuzana Straková

Miroslav Dubský
Katarína Kordeková

Marek Homola
Alexandra Garajová

Vladimír Haladej
Ing. Terézia Vrábľová

Júl:
Peter Čarnecký
Jarmila Tomčalová
Maroš Puchoň
Miroslava Rokyčáková

Mgr. Fonšová, matrikárka obce
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