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Príhovor starostky obce
Vážení Svrčinovčania,
ani sme sa nenazdali a po jari prišlo leto a s nim čas prázdnin. Vytešené deťurence odpočítavajú dni, ktoré ich delia od
dvojmesačného odpočinku. Dospeláci zasa premýšľajú aký
program pripravia svojim drobcom na spestrenie voľných dní.
Kiežby každý mohol prežiť bezstarostné prázdniny o akých sníval v detstve. Obec Svrčinovec začne prázdniny pracovne a
to dokončením kamerového systému a Svrčinovským kermašom.
Tento ako po iné roky, avšak troška skromnejšie naštartuje letné
kultúrne dianie v našej dedine. Čo sa týka investičných akcií v
obci, chceme začať výmenou autobusových zastávok, ktoré sú
v nezodpovedajúcom stave. Povinnosť obstarávať cez elektronické trhovisko spôsobila, že veľa starostov a teda aj ja čakám
na schválenie vyššieho limitu na obstarávanie. Limit sa prejednával na stretnutí starostov miest a obcí Slovenska, kde vláda
prisľúbila, že limit zvýši a tým sa viac umožní miestným podnikateľom uchádzať sa o zázkazky v svojom regióne. V spolupráci a
na základe dobrých vzťahov so Združením D3, konkrétne firmou
Doprastav sa nám podarilo opraviť výtlky popred Obecný
úrad. Firma Doprastav upravila prístupovú cestu na stavenisko
v časti u Janka, ktorej sa naši občania určite potešili. Darovali
nám výfrez, ktorý sme použili na opravu výtlkov. V našej obci je
minimálne na troch miestnych komunikáciách potrebné ihneď
riešiť havarijnú situáciu. Táto si vyžiada nemalé prostriedky z
rozpočtu obce. Napriek tomu, že miestne komunikácie sú vybudované len nedávno, ich stav je žalostný. Finančné prostriedky
za vvýrub stromov od Národnej diaľničnej spoločnosti sú už
na účte obce a čakajú na správne využitie. Dávam prísľub,
že budú využité so súhlasom poslancov a občanov naozaj
na výsadbu zelene a ozdravenie drevín v našej obci tak, ako
nám to ukladá zákon. Termín na vyčerpanie týchto financií nie
je určený a preto sa nechceme unáhliť. Mojou predstavou je,
že verejnou diskusiou spolu s odborníkmi, občanmi a Združením
lesov určíme lokality kde zeleň vysadíme a kde ozdravíme. Samozrejme sa chceme zapojiť do výziev na využitie finančných
prostriedkov z eurofondov, ktoré budú pre nás zaujímavé a
výhodné.Chcela by som občanov informovať, že na základe

konzultácií s architektom pôvodného Územného plánu sme dospeli k záveru, že nie je možné riešiť Územný plán obce Svrčinovec doplnkom. Z tohto dôvodu sme rozbehli prípravy na
vytvorenie celkom nového územného plánu. Snáď nám bude
šťastie naklonené a v januári budeme medzi tými, ktorí budú
úspešní a dostaneme dotáciu od ministerstva na vypracovanie
a prefinancovanie nášho nového Územného plánu. Tento rok
sa nesie v znamení okrúhlych výročí a to hneď dvoch udalostí.
Prvou bude 70. výročie vysviacky kostola, ktoré sa uskutoční tak
ako minulý rok slávnostnou svätou omšou v krojoch. V auguste
si pripomenieme 80. výročie vysviacky školy. Spolu s poslancami
Obecného zastupiteľstva a novým vedením školy by sme chceli
zorganizovať na začiatku školského roka slávnostnú svätú omšu
v areáli Základnej školy. Súčasťou programu bude aj stretnutie
s bývalými pedagógmi, ktorí dlhodobo pôsobili v našej škole
a svojou prácou sa pričinili o rozvoj a vyformovanie mnohých
osobností, ktoré vo viacerých oblastiach reprezentovali a reprezentujú našu obec. Toľko v skratke na najbližšie letné mesiace. Na záver by som chcela poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú svojimi nápadmi, podnetmi a tiež tým, ktorí nám fandia a
sú trpezliví. Samozrejme nemôžem zabudnúť poďakovať starším
ženičkám, ktoré na nás myslia v modlitbách, mojim poslancom,
ktorí sa zodpovedne pripravujú na zastupiteľstva,na prácu v
komisiách, radách. Je toho naozaj veľa, čo musíme riešiť, dopĺňať a opravovať. Ako ste postrehli, sú aj zmeny, ktoré Vám
priblížia vo svojich príspevkoch naši poslanci. Tiež ma teší, že
občania ich uvítali a veria v napredovanie a pokračovanie
vo víziách, ktoré sme si predsavzali a s ktorými sme do volieb
išli. Som vďačná Bohu, za poslancov a občanov, ktorí sú naozaj konštruktívni. Za tých, ktorí chápu a vedia že zázraky sa
nedejú na počkanie. Všetko ide lepšie, keď pridá ruku k dielu
každý. Napríklad aj študent Marián Kotyra, ktorý nezištne venoval svoj čas a spolu s ostatnými pomáhal pri príprave nášho
spravodaja. Ešte raz ďakujem všetkým a mám naozaj radosť,
že cítime podporu od tých, ktorí nám vo voľbách dali hlas a
verili, že našu dedinu posunieme tam, kam patrí. Ako som už
písala našim cieľom je spokojný občan a dedina, za ktorú sa
nemusíme hanbiť. Všetkým želám veľa zdravia a krásne leto :-)

90-ročná jubilantka
Dňa 16. mája 2015 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov naša spoluobčianka p. Anna Romancová, Svrčinovec 442 od Blažkov. Pri tejto príležitosti ju navštívila starostka obce Mgr. Renáta Majchráková spolu s matrikárkou Mgr. Marcelou Fonšovou
a popriali jej veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov.
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Obecné zastupiteľstvo
Dňa 29. apríla 2015 sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstvav roku 2015,
z ktorého vyberáme:
- vzali na vedomie správu HKO o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ
- schválili plán kontrol HKO do konca roka 2015 s doplnením
kontrol podľa návrhov poslancov a zároveň poverili HKO vykonaním týchto kontrol
- súhlasili s podnikaním, príp. inou zárobkovou činnosťou HKO
v zmysle § 18 Zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov
- schválili rozpočet ZŠ Svrčinovec na rok 2015 a zároveň vzali
na vedomie vyjadrenie Rady školy pri ZŠ k návrhu rozpočtu ZŠ
na rok 2015 s výhradami Rady školy pri ZŠ
- schválili príspevok ŠKD pri ZŠ Svrčinovec na rok 2015 vo výške € 29 965,-- a zároveň aj rozpočet na rok 2015. Schválili
príspevok ŠJ pri ZŠ Svrčinovec na rok 2015 vo výške € 33 710,- a zároveň aj rozpočet na rok 2015. Vzdali na vedomie vyjadrenie Rady školy pri ZŠ k návrhom rozpočtov ŠKD a ŠJ pri ZŠ
na rok 2015.
- schválili výsledky hospodárenia Obce Svrčinovec za rok
2014 bez výhrad
- schválili výsledky hospodárenia Obecného podniku Svrčinovec za rok 2014
- schválili výsledky hospodárenia ZŠ, ŠKD a ŠJ Svrčinovec za
rok 2014 a zároveň vzali na vedomie vyjadrenie Rady školy
pri ZŠ k výsledkom hospodárenia za rok 2014
- schválili výsledky hospodárenia MŠ Svrčinovec za rok 2014
a zároveň vzali na vedomie vyjadrenie Rady školy k výsledkom
hospodárenia za rok 2014
- schválili prerozdelenie finančných prostriedkov na činnosť krúžkov v jednotlivých CVČ od 01.01.2015 do 30.06.2015, a to
s doplnením prílohy detailného rozpočtu finančných nákladov
na jednotlivé krúžky – termín doplnenia prílohy: najbližšie zasadnutie OZ, t.j. do 24.06.2015: ZŠ Svrčinovec - € 10 084,20,
CVČ Čadca - € 2 315,42, CVČ Skalité - € 1 922,98
- vzali na vedomie prezentáciu činnosti predsedov jednotlivých spolkov a organizácií obce za rok 2014 + plán činnosti
na rok 2015
- schválili prerozdelenie finančných prostriedkov vo verejnom
záujme z rozpočtu obce na rok 2015, a to: ZO Slovenského
zväzu záhradkárov Svrčinovec .............................................................€ 350,-ZO zväzu telesne postihnutých Svrčinovec ...........................€ 150,-Klub dôchodcov Svrčinovec .................................................................€ 100,-ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Svrčinovec........€ 200,-Slovenský červený kríž Svrčinovec ......................................................€ 400,-Hokejbalový klub DREAM TEAM Svrčinovec ..........................€ 500,-Folklórny súbor Svrčinka Svrčinovec .................................................€ 600,-Florbalový klub pri ZŠ Svrčinovec.......................................................€
0
Turistický oddiel Svrčinovec.......................................................................€ 200,-Slovenský zväz drobnochovateľov Svrčinovec.................€ 350,-- vyzvali opätovne Klub dôchodcov a ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, aby sa zjednotili a vytvorili len jeden Klub
dôchodcov a do budúcna žiadali finančný príspevok len za
jeden klub a zároveň nariadili, že ak žiadateľ o finančný príspevok nepredloží vyúčtovanie použitia finančných prostriedkov
za minulý rok k 28.02. bežného roka, žiadosť na príspevok na

príslušný rok sa automaticky vyradí
- vzali na vedomie osnovu zápisu do obecnej kroniky za roky
2011 – 2014, ktorú pripravila kronikárka obce Mgr. Viera Ondrišíková a zároveň uložili kronikárke obce pripraviť a predložiť
na najbližšie zasadnutie OZ koncept zápisu do obecnej kroniky za roky 2011 – 2014 k jeho schváleniu
- schválili VZN č. 2/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác právnických osôb
a fyzických osôb – podnikateľov pôsobiacich na území
Obce Svrčinovec
- schválili podľa ustanovení § 10 ods. 2 Zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a § 15 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi členov DHZ Svrčinovec na zdolávanie požiarov
a vykonávanie záchranných prác pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a ich
poistenie, a to:
Veliteľ: Peter Veselý
Členovia: Ján Dej, Štefan Dej, Ľubomír Grochal, Milan Horváth
st., Pavol Kreána, Ľubomír Kubalík, Radovan Laš, Milan Kuffa,
Anton Tomaščin,
Stanislav Kupka
- schválili podľa ustanovení § 10 ods. 2 Zákona č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a
§ 24 ods. 2 Zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
vedúcich a členov kontrolných skupín na vykonávanie protipožiarnych kontrol v osadách: U Vajdíka, U Kubale, U Okapola,
Závršie a Závršie – Potok, a to:
Vedúci kontrolných skupín: Peter Veselý, Ján Dej, Štefan Dej, Emil
Kubalík, Ján Ďuraš
Členovia kontrolných skupín: Pavol Kreána, Milan Kulla, Peter
Poláček, Štefan Dej, Ján Dej, Vladimír Kubalík, Emil Kubalík, Milan
Tomaščin, Božena Jargašová Pavol Špila, Vladimír Špilák, Božena Jargašová, Ján Padych, Jana Fupšová, Stanislav Kupka,
Milan Kuffa
- prerokovali v zmysle § 4 ods. 4 Zákona č. 253/1994 Z.z.
v znení neskorších zmien a doplnkov plat starostky obce a konštatovali, že plat sa nemení a ostáva podľa § 3 ods. 1
horeuvedeného zákona, a to vo výške € 1 862,-- od
01.01.2015. Zároveň schválili zvýšenie základného platu starostky obce podľa § 4 ods. 2 horeuvedeného zákona vo výške
20%, t.j. € 373,--, a to od 01.05.2015.
- súhlasili z bezplatným prenájmom športového areálu TJ Beskyd Svrčinovec /umelá tráva a hokejbalové ihrisko/ Mgr. Janovi Ligáčovi, Čadca – SNP 739 z dôvodu konania benefičnej
športovej akcie „Pantherscup 2015“, ktorá sa bude konať dňa
15.08.2015 a z ktorej výťažok bude venovaný pre Vanesku
Krellovú
- schválili zámer prenajať nebytové priestory na prízemí budovy č. 345 v k.ú. Svrčinovec o výmere 60,9 m² /bývalá COOP
Jednota/ za účelom prevádzkovania liahne a stretávanie sa
členov neziskovej organizácie drobnochovateľov. Žiadosti
o uvedené nebytové priestory môžu záujemci doručiť najneskôr
do 14.05.2015 na Obecný úrad Svrčinovec.
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Poslanci odpovedajú
- schválili prenájom horeuvedených nebytových priestorov
Petrovi Stráňavovi, Svrčinovec 385, Petrovi Klieštikovi, Svrčinovec 152, Ľubomírovi Grochalovi, Svrčinovec 959 a Jozefovi
Kupkovi, Svrčinovec 608. Zároveň uložili zamestnancovi obce
uzatvoriť nájomnú zmluvu s drobnochovateľmi na nebytové
priestory s podmienkami nájmu uvedené v nájomnej zmluve
a v zmysle platného VZN č. 4/2003 od 15.05.2015 v prípade,
ak sa do 14.05.2015 neprihlási iný záujemca o uvedené nebytové priestory.
- nesúhlasili s výmenou okien v prevádzke denného baru Aksaj v budove AB 200 na základe žiadosti Jaroslava Kubaláka,
Čadca – J. Kollára 755/4
- nesúhlasili s výmenou podlahy v prevádzke denného baru Aksaj v budove AB 200 na základe žiadosti Jaroslava Kubaláka,
Čadca – J. Kollára 755/4
- nesúhlasili s prenájmom miesta na terasu za budovou AB 200
na základe žiadosti Jaroslava Kubaláka, Čadca – J. Kollára
755/4
- nesúhlasili s prenájmom predajného miesta pri budove AB 200
za účelom parkovania a prevádzkovania pojazdného bufetu
rýchleho občerstvenia na základe žiadosti Jaroslava Kubaláka,
Čadca – J. Kollára 755/4
- uložili starostke obce vyžiadať od riaditeľa ZŠ a riaditeľky MŠ
všetky doklady, ktorú sú povinní predkladať v zmysle § 5 ods. 7
Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v zmysle zmien a doplnkov
- schválili v zmysle § 8 Zákona č. 553/2003 Z.z. v zmysle zmien
a doplnkov príplatok za riadenie riaditeľovi ZŠ Svrčinovec, ako
aj riaditeľke MŠ Svrčinovec vo výške 12%, a to s platnosťou od
01.05.2015
- schválili vykonanie poslaneckej kontroly v ZŠ Svrčinovec
v spolupráci s HKO a Radou školy pri ZŠ v zmysle platnej legislatívy. Výsledok kontroly bude predložený na najbližšie zasadnutie OZ. Zároveň schválili trojčlennú komisiu na vykonanie
kontroly v zložení Ing. Jozef Čanecký, Bc. Vladimír Najdek a Anton Švancár.
- vyjadrili nespokojnosť s riadením a rozvojom ZŠ Svrčinovec
pod vedením riaditeľa školy RNDr. Jiřiho Fialu
- súhlasili s uznaním vlastníckeho práva p. Ladislava Strýčka,
Svrčinovec 899 v súdnom spore na Okresnom súde Čadca – č.
spisu 7C/225/2013
- uložili starostke obce pripraviť Dodatok k Mandátnej zmluve
zo dňa 15.01.201 s Advokátskou kanceláriou JUDr. Jozefa Pikuliaka so sídlom Nám. Slobody 58 022 01 Čadca, a to zmenu
v Čl. II. „Predmet zmluvy“ ods. 2., kde sa mení výška odmeny za
právne služby, a to na sumu € 150,-- + DPH mesačne s účinnosťou od 01.05.2015
- poverili starostku obce zabezpečením vypracovania Doplnku
č. 2 k Územnému plánu Obce Svrčinovec

Mgr. Vladimír Najdek
Aké sú vaše hlavné priority a vízie v obci?
Hlavnou prioritou je stabilizácia obce hlavne po
finančnej stránke, a dohliadnutie na to aby boli
obecné peniaze využívané čo najefektívnejšie.
Pokiaľ dohliadneme na to
aby boli peniaze správne
a účelne použité, môže
nás to posunúť o nejaký
ten krôčik bližšie, k tomu
o čo sa usilujeme, teda
spokojnosť všetkých občanov. Aj keď zatiaľ nemôžeme hovoriť
o veľkých úspechoch, ktoré by boli zjavné ako to je pri veľkých
projektoch, snažíme sa, aby naša práca nebola len povrchná,
ale aby bol každý problém riešený od jadra a aby všetko čo
spravíme stalo na pevných základoch. Pokiaľ ide o priority alebo ciele nedá sa jednoznačne povedať, ktoré sú viac alebo
menej dôležité. Na jednej strane sa s postupom času tlačia do
popredia rekonštrukcie obecných budov, ktoré sú v pomerne
zanedbanom stave na druhej strane je dôležité pracovať na
rozšírení cintorína, vybudovaní zberného dvora či ihrísk pre deti,
opravy ciest ale aj iných dôležitých vecí, na ktoré v minulosti
nebol čas, prostriedky alebo sa im nevenovala dostatočná
pozornosť. Samozrejme, by som bol rád, keby sme posunuli komunikáciu medzi občanmi a orgánmi obce, z pasívnej úrovne na
aktívnu. Myslím si, že bez komunikácie širšieho spektra občanov,
sa nám kráča po ceste oveľa ťažšie. Bol by som rád, keby si
občania našli čas, či už na účasť na zastupiteľstvách, ktoré sa
konajú štvrťročne alebo aspoň na postrehy, poznámky ale aj
sťažnosti, či už formou mailov pošty alebo osobne. Samozrejme
výsledky sú to za čo sa budeme chcieť v budúcnosti postaviť
a nimi budeme hájiť naše rozhodnutia, ktoré považujeme za
správne. Či sú a budú správne ukáže čas.

Mgr. Milada Špiláková
Aké sú vaše hlavné priority a vízie v obci?
Na túto otázku odpoviem veľmi jednoducho. Hlavnou prioritou
v našej obci by mala byť súdržnosť nielen poslancov OZ,
ale aj všetkých občanov. Riešiť problémy konštruktívne a bez
žiadnych zbytočných špekulácii, dohadov, bez unáhleného
rozhodovania a urážania sa. Vždy tu je priestor na dialóg.
My môžeme mať veľa plánov a môžeme toho veľa napísať
a nasľubovať, ale ak nebude ochota ísť jedným smerom, tak
sa nič nedosiahne. Práve pozitívnymi vlastnosťami dosiahneme
vždy vyšších pozitívnych ľudských hodnôt. Nemali by sme zabúdať na minulosť, ale poučiť sa z nej a je na nás všetkých, akou
cestou sa budeme uberať a akých plánov dosiahneme cieľ.
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Bc. Marta Cyprichová

Mgr. Monika Strýčková

Aké sú vaše hlavné priority a vízie v obci?

Aké sú vaše hlavné priority a vízie v obci?

V prvom rade zabezpečiť, aby sa
obec nedostala
do nútenej správy
a do exekúcie, čo
je reálne. Doriešiť
finančné záväzky a
nedostatky, súdne
spory a exekúcie,
ktoré nám zanechal
bývalý starosta Juraj Strýček. Nie je to
ľahká úloha, ale reálna. Poslanci OZ
a starostka myslím si, že je najlepší tím ľudí, ktorých som zažila v
obci za tie roky, čo tam pôsobím. Konečne je to skupina ľudí,
ktorí majú väčšinový názor na verejné veci a dôležité je, že sme
sa pustili do riešenia dlhoročných problémov.
Moje ( naše ) priority:
-zlepšiť stav školstva v obci a zabezpečiť deťom a rodičom
slušné podmienky
-urobiť kroky k získaniu finančných prostriedkov na vybudovanie alebo skrášlenie Centra obce a zároveň oprava budovy
obecného úradu.
-venovať viac pozornosti zmene kultúrneho života v obci a
zamedziť komerčným, finančne veľmi náročným projektom ako
sú obecné slávnosti a iné. V tejto oblasti sa zasadím o vybavenie kultúrneho domu , hlavne kuchyne, aby mohol slúžiť pre
občanov.
-sprehľadniť fungovanie športu a zabezpečiť činnosť TJ Beskyd,
ktorá stagnuje
-zabezpečiť kvalitné a profesionálne služby pre občanov, tým
myslím zmenu štatútu OPS Svrčinovec a zamerať sa viac na
občana a jeho potrebám
-výmena autobusových zastávok
-spolupráca samosprávy pri výstavbe diaľnice s investorom a
firmami, získať finančné. prostriedky na revitalizáciu obce - zeleň
v obci
-venovať sa viac terénnej práci v sociálnej oblasti ( nielen
poslanci a starostka, ale hlavne profesionálni zamestnanci
obce)
-skvalitnenie odbornej služby občanom ( profesionálnejší prístup pracovníkov obce k občanom)
-získať podľa možnosti finančné zdroje pre obec z projektov a
z európskych fondov
Vážení spoluobčania!
Verím, že budete našou oporou. Akékoľvek otázky alebo potrebnú pomoc k vybaveniu úradných záležitosti na obecnom
úrade alebo v obci sa vždy môžete na mňa obrátiť na: E-mailovej adrese: martacyprichova@zoznam.sk, alebo na čísle tel.:
0908654018, alebo osobne u mňa doma u Mišov č. 136

Medzi priority obce
treba zaradiť opravu miestnych komunikácií. Niektoré sú v
dezolátnom stave.
Ďalej bude potrebné sledovať výzvy na
rekonštrukciu budovy
obecného úradu. Následne by sa skrášlil
zeleňou priestor pred
obecným úradom a
školskými bytovkami.
Potrebná je aj výmena autobusových zastávok a tiež by som
si priala , aby sa priestor cintorína zmenil na skutočné miesto
posledného odpočinku.Tiež by som uvítala v našej obci viac
kultúry-divadelné predstavenia, dni remesiel ako aj akcie spojené
s našimi ľudovými zvykmi a tradíciami.

Ing. Jozef Čanecký
Aké sú vaše hlavné priority a vízie v obci?
Hlavná priorita v našej obci musí byť tá,
že budeme všetci ťahať za jeden povraz.
Myslím tým pani starostku, poslancov ale aj
všetkých obyvateľov
Svrčinovca. Zatiaľ
nám to ide podľa
môjho názoru dobre,
avšak nesmie poľaviť.
Skôr, ako sa začneme
púšťať do väčších projektov, musíme si upratať na vlastnom
dvore a vysporiadať sa s problémami, ktoré sme “zdedili” po
predchádzajúcom vedení. Veľa vecí nefunguje tak ako by sme
chceli,alebo vôbec. Musíme ich preto stabilizovať, urobiť niekedy
aj nepopulárne opatrenia, ale inak sa to nedá.Ďalšia priorita je
čo najviac minimalizovať nepriaznivý vplyv výstavby dialnice na
ľudí a zároveň sa pokúsiť využiť ju čo najviac pre obec.Dôležitou
prioritou je aj zmena územného plánu, kde musíme riešiť kritickú
situáciu s preplneným cintorínom ale aj vytypovať miesta pre
výstavbu rodinných domov, aby sme udržali mladých ľudí u nás.
Môj plán je mať vo Svrčinovci obecný úrad otvorený a nápomocný
ľuďom. Aby to bolo miesto, kde ľudia budú vedieť, že zamestanci
aj my poslanci sme tam pre nich a budeme riešiť ich problémy. A
cieľ? Bezpečná obec, s množstvom hrajúcich sa a športujúcich detí,
podporujúca pracujúcich a starajúca sa o starých a nevládnych.
Ostatní poslanci na otázku neodpovedali.
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Samospráva
Referát životného prostredia a výstavby

Aktuálnym problémom je momentálne kosenie trávy. Obec je
pomerne veľká a tráve sa tu darí. Aktivační pracovníci postupne
prechádzajú jednotlivými časťami od centra až na Závršie a
do Zatkov, ale v niektorých prípadoch sú sťažnosti a ponosy
obyvateľov na nevykosené plochy neopodstatnené, pretože
obec nie je ani vlastníkom ani správcom týchto plôch. Priekopy okolo hlavnej cesty má v správe Slovenská správa ciest,
ktorá zabezpečuje ich údržbu. Okolo železničnej trate je zase
ochranné pásmo železníc, do ktorého obec nemôže zasahovať.
Problematické sú aj vodné toky. Vodné toky spadajú pod
povodie Váhu, obec môže upozorniť správcu toku na zanesené, nevyregulované korytá miestnych potokov, čo aj robí,
ale zasahovať do nich nemôže. A na mieste je aj upozornenie pre občanov: podľa §50 zákona č.364/2004 Zb.z.: Ak
ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho
vlastník povinný udržiavať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie plavenín alebo ukladanie splavenín.
Aj napriek snahe udržať v obci čistotu, to tu niekedy pripomína
skôr smetisko a to aj napriek tomu, že už v roku 1992 Obecné
zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len VZN) č.5 o verejnom poriadku v obci Svrčinovec, kde sa

okrem iného v paragrafe 2 uvádza: Vlastníci a užívatelia nehnuteľností, t.j. domov a pozemkov a dočasných stavieb, ktoré
hraničia s verejným priestranstvom, sú povinní pravidelne čistiť
toto priestranstvo, aby bolo vždy čisté. Vlastníci a užívatelia
domov a pozemkov, ktoré hraničia s verejným chodníkom, sú
povinní tento čistiť. Čistenie chodníkov a verejných priestranstiev
pred a okolo obchodných a prevádzkových organizácií je
povinnosťou pracovníkov a vlastníkov obchodných organizácií.
Verejným priestranstvom sú podľa tohto schváleného a stále
platného VZN všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu,
zodpovedajúcemu ich určeniu v katastri obce Svrčinovec.
Ide najmä o: obecné komunikácie, mosty, chodníky, priestor
okolo obecných komunikácií po hranicu vlastníckeho pozemku a ostatných nehnuteľností, účelové plochy pre športovanie, priestranstvá nábrežia rieky Čerňanky a jej prítokov,
priestranstvá občianskej vybavenosti, parkoviská, krajnice, rigoly.
V uplynulých dňoch si členovia Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu prešli celú obec a skontrolovali stav miestnych komunikácií. Zistenia nie sú potešiteľné, mnohé z ciest sú v dezolátnom stave. Momentálne
prebehla oprava havarijného stavu cesty u Vajdika, plánujú sa ďalšie opravy kritických úsekov miestnych komunikácií.

Ing. Mária Krulikovská

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV !
OZNAMUJEME, ŽE POVINNÉ OČKOVANIE PSOV SA USKUTOČNÍ 9. JÚLA - ŠTVRTOK 2015
OČKOVAŤ BUDEME NÁSLEDOVNE:
8.00 - 8.30 hod.

Potok

8.30 - 9.30 hod.

Závršie

9.30 - 11.00 hod.

Pri moste u Katraka

11.00 – 12.30 hod.

Pri Požiarnej zbrojnici

12.30 – 13.00 hod.

Zatky /Bistro Eso – otáčka autobusu /

13.00 – 13.30 hod.

Zatky /Motorest/

13.30 hod.		

ihrisko

NÁHRADNÝ TERMÍN BUDE 30. JÚLA – ŠTVRTOK 2015.
OČKOVAŤ SA BUDE OD 9.00 HOD NA IHRISKU
POPLATOK ZA OČKOVANIE : 5,00€/KS
Viera Mrmusová: správca daní a poplatkov
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Podujatia
70-roční jubilanti

Deň matiek

Dňa 14. mája 2015 sa uskutočnilo stretnutie 70-ročných jubílantov v našej obci. Po príhovore starostky obce Mgr. Renáty Majchrákovej nechýbal tradičný podpis jubilantov do
pamätnej knihy, poďakovanie, gratulácie a odovzdávanie
darčekov. Na záver vystúpili ženy z Folklórneho súboru Svrčinka a p. Jozef Pastorek a p. Ladislav Kužma hrou na har-

Dňa 10. mája 2015, v druhú májovú nedeľu, sa v Kultúrnom
dome vo Svrčinovci stretli mamičky, babičky, ale aj oteckovia na
kultúrnom podujatí obce pri príležitosti “Dňa matiek”. Pozdraviť ich
prišiel aj pani starostka Mgr. Renáta Majchráková. V kultúrnom
programe vystúpili deti z MŠ, ZŠ, školského klubu detí pri ZŠ pod
vedením svojich učiteľov a vedúcich, ktorí si pripravili pre svoje
mamičky a babičky krásny program za ich lásku a trpezlivosť

monike, a tak dotvorili príjemnú a veselú atmosféru tohto
podujatia, kde nechýbalo občerstvenie a dobrá nálada..

Zoznam 70-ročných jubilantov:
Helena Baculová		
Terézia Belešová		
Margita Birtusová		
Anna Fedorková		
Mária Hajnošová		
Anna Chrastinová		
Agnesa Kubalíková		
Elena Kubištová		
Štefánia Kučáková		
Štefánia Kullová		
Ľudmila Kupková		
Anna Strýčková		
Štefánia Tomaníčková		

u Skorky
u Okapola
u Kupky
u Katraka
u Hlaváča
Škradné
u Hlaváča
u Kupky
u Švolka
u Puraša
u Mišov
Škradné
u Mišov

Ignác Závada		
Václav Zdařil			
Ignác Slovák			
Bohuslav Strýček		
Anton Kyška			
Ladislav Sirota		
Pavol Banaš			
Rudolf Jarabica		
Jozef Jurišta			
Štefan Kavuliak		
František Krehlík		
Ladislav Kubišta		

u Liščáka
u Matiaška
u Cyprichov
u Cyprichov
u Liščáka
pod Grapami
pod Grapami
u Blažkov
u Cyprichov
u Kupky
u Mišov
u Kupky

Stavanie mája
Dňa 30. apríla 2015 v predvečer 1. mája sme v našej obci
postavili “máj” pre všetky svrčinovské dievčatá a ženy. Chlapom
ku neľahkej práci zaspievali ženy z FS Svrčinka, za čo im pekne
ďakujeme. Samozrejme ďakujeme hlavne chlapom, ktorí nám
máj postavili, a tým sa pričínili k udrržiavaniu ľudových tradícií.

Deň učiteľov
Dňa 16. apríla 2015 sa na obecnom úrade stretli učitelia Základnej školy Svrčinovec na spoločnom stretnutí so starostkou Mgr.
Renátou Majchrákovou a novou predsedníčkou Rady školy pri
základnej škole Bc. Martou Cyprichovou. Pri vzájomnom rozhovore si nezabudli spomenúť na nedávny sviatok Dňa učiteľov.

7
svrcinovský spravodaj.indd 7

22. 6. 2015 22:28:00

Farské okienko
Cyrilometodské dni
Cyrilometodské dni patria neodmysliteľne k našej dedine, našej farnosti. Aj tento rok je pripravený duchovný program venovaný našim vierozvestcom, ktorým je zasvätená naša farnosť Svrčinovec.

V sobotu o 13:00 – krížová cesta
V nedeľu o 10:00 – slávnostná sv. omša (vedľa kostola)
Je už peknou tradíciou, že na sv. omšu prichádzajú Svrčinovčania v krojoch. Všetci ste pozvaní.
Minulý rok sme začali pekné dielo „Svrčinovské jasličky“. Aj tento rok bude pokračovať. Bratia Cyprichovci, Róbert a Anton
budú vyrezávať sochy Troch kráľov. Ako bude vznikať dielo si môžete pozrieť.

Spoločná fotografia v krojoch z minulého roka. Foto Dominik Špilák

Prvé sväté prijímanie

Prvé sväté príjmanie je pre tretiakov veľká slávnosť. Už niekoľko
rokov sme mohli vidieť dievčatá v nádherných šatoch s volánikmi, čipkou, ako „nevesty“. Chlapci v oblekoch s bielou košeľou.
Tento rok mali deti jednoduché biele oblečenie. Viem, že na
túto zmenu sa často vedú rôzne diskusie a výmeny názorov
nielen u nás, ale aj iných obciach a mestách. Prečo vlastne
robíme z tejto udalosti takúto slávnosť? To je základná otázka. Niekedy sa odpoveď stratí v čipkách a volánikoch. Biela farba je znakom čistoty srdca, i farbou hostie-Ježiša, ktorú
deti prijímajú. Ďalšou podobnosťou je biela krstná košielka a

8

biele rúcho je akoby pokračovanie. Aj oblečenie má pomôcť
si uvedomiť, čo sa deje pri sv. omši. Niekedy, žiaľ je pozornosť
zameraná na to,či sa nepotknú alebo ako si sadnú na lavičku. A to podstatné sa stráca.Samozrejme je tu aj sociálny
rozmer, deti sa porovnávajú, kto má krajšie a drahšie šaty. Nie
každý si to môže dovoliť. Niektoré deti (alebo skôr rodičia!?)
odmietajú ísť na prvé sväté prijímanie a rodičia im nevysvetlia, aká je podstata. Hovoria o šatách, darčekoch a zabudnú
na ten najvzácnejší dar – Pána Ježiša. Len taká malá skúška
správnosti: Čo nám najviac utkvelo v pamäti z nášho prvého sv.
prijímania?

27. detí, našich tretiakov, ktorí 17.5. 2015 prijali prvé sv. prijímanie. Text: Radovan Čulák Foto: Ján Padyšák
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“Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane”
Vchádzam do kostola, zdvíham ruku k čelu na znak prežehnania a oči mi pohľadom spočinú
na slovách namaľovaných na oblúku nad oltárom : ,, Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane ,, .
Tento jednoduchý, ale výstižný odkaz našich predkov tu stojí už desiatky rokov. Čo nám chce
tento odkaz zanechať? Prečo a čo má práve táto myšlienka vnášať do našich sŕdc?Ťažký údel,
tvrdá práca a množstvo starostí sprevádzalo našich prastarých rodičov životom. Ale aj keď
to nemali ľahké, vždy tu bolo niečo, čo ich držalo, k čomu sa mohli obrátiť v núdzi, utiekať sa v
beznádeji a čomu mohli dôverovať... Bola to ich viera. Silná, pevná, nezlomná viera v Boha, už
od malička vštepovaná do duší a sŕdc od svojich rodičov. To bolo to najsilnejšie a najcennejšie,
čo im mohli zo svojho jednoduchého života do ich životov darovať. Chudoba a ťažké časy
nezabránili našim predkom pomocou vlastných síl, s námahou vystavať kamenný kostol, ktorý sa
dodnes hrdo vypína na kopčeku nad dedinou. Hrdo vďaka ľuďom, ktorí ho postavili a hrdo,
vďaka ľuďom, ktorí ho napĺňajú. Zasvätili ho svätým vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi, ktorých
pamiatkou a odkazom ich učenia je práve táto veta, ktorá kostol zdobí. Je modlitbou, ktorá
prosí Pána Boha. Prosí ho o zachovanie toho, čo tu pre nás naši prarodičia zanechali, vytvorili
a čo tu po nich zostalo. Dedičstvo otcov, ktoré sa nám ponúka v podobe sily viery, tradícií,
našej kultúry, histórie, prírody a všetkého, čo tu máme. Ťažké je v dnešnej dobe myslieť pri všetkých povinnostiach a starostiach, ktorým sa nevyhneme ani my, na dnes už veci pre nás naoko
samozrejmé. No nemali by sme zabudnúť, čo tieto veci stáli našich predkov. Čo sa tu snažili po
sebe pre nás zanechať. Dedičstvo, ktoré by sme si mali ctiť a vážiť. Dedičstvo otcov, ktoré nám
tu Pán zachováva .

Autor: Barbora Švancárová
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Časy dávno minulé
70. výročie posviacky nášho kostola zasväteného
sv. Cyrilovi a sv. Metodovi
O náboženský život v obci sa staral farár z Čierneho, kde je
materský kostol chodievali naši občania do kostola až do najnovších čias. V obci nebolo kostola, len drevená kaplnka na
cintoríne.. Obec už v roku 1923 chcela stavať kostol. Zlé hospodárske pomery však myšlienke nepriali. V roku 1936, keď sa
hospodárske pomery začali zlepšovať, rozhodli sa občania stavať kostol. Podnet vyšiel od niektorých miestnych občanov ako:
E. Jurišta, O. Kubišta , A. Kubišta a iní, i černiansky farár Gajdošík.
Finančné prostriedky poskytli: Župný úrad v Trenčíne- 20.000
Kčs, Okresný úrad v Čadci- 10.000 Kčs, farár Gajdošík – 10.000
Kčs. Prispeli aj politické strany, Ministerstvo sociálnej starostlivosti
(60.000 Kčs) a tiež americkí vysťahovalci. Michal Čanecký, Adam
Jurga, Karol Cyprich robili kostolnú zbierku po celom Slovensku. 26.
júla sa započalo so stavbou. Pracovali najmä tunajší občania,

ale aj remeselníci z Mostov, Čierneho a Skalitého. Kostol je postavený z kameňa, ktorý zaopatrili z kameňolomov nad kostolom
a z úbočia nad starou školou. Pozemok darovali: A. Kubišta, O.
Kubišta, Š. Jurišta. Lavice a ostatné zariadenie urobil M. Pajonk.
Zvony kúpili robotníci z Ostravy (dva) a jeden premiestnili zo
starej kaplnky. Omšové rúcha, kniha a pod. ostali po Poliakoch.
Plastiku Madony vyhotovil ľudový umelec z Oščadnice Pazdera.
Počas poľskej okupácie ( 1938-39) prichádzal do kostola – ešte
nie celkom hotového slúžiť omšu poľský farár. Vysviacku kostola
urobil kanonik Krautmann z Oščadnice 5. júla 1945. Že kostol stojí,
o tom majú zásluhu hlavne naši občania, ktorí pomáhali finančne(
peňažné zbierky, dary z viazaných vkladov a pod.) i prácouzväčša zadarmo, alebo za minimálnu mzdu ( 1 Kčs na hodinu).

Náboženský život obce
Keď v roku 1932 nastúpil na miesto správcu farnosti Štefan Gáher nikto zo Svrčinovca netušil ,aké zmeny v ich
kresťanskom živote tento vzácny človek spôsobí. Kaplnka z roku 1854 bola pre veriacich malá a nevyhovujúca. Kaplnka si vyžadovala každoročne nemalé náklady na opravy a preto sa občania na podnet dôstojného pána
Š. Gáhera a správcu školy A. Ďurčanského v roku 1936 rozhodli, že namiesto opravy starej kaplnky postavia kostol.
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Časy dávno minulé
Svrčinovská škola- 80-ročná
Ďalšou významnou udalosťou v našej obci
bolo začatie výstavby Štátnej ľudovej školy.
Ešte začiatkom 20. storočia bolo v našej obci vysoké percento analfabetov. Vyučovalo sa len v zime a do školy
chodili iba majetnejšie deti. Chudobné deti museli od mladosti pracovať- slúžiť a na vzdelávanie neostávalo času.
Mnohí na tieto nespravodlivé pomery ťažko žalovali ...!
Prvá škola v obci bola postavená v roku 1803 u Mišov. Škola bola
drevená. V roku 1850 bola postavená murovaná škola u Cyprichov.
V roku 1912 boli vystavané murované školy u Mišov a za Vrchami.

Roky 1933- 1938
Je to obdobie radostných i menej radostných udalostí v našej
obci. Neradostnou udalosťou bola hospodárska kríza, ktorá
pritlačila našich občanov. Prišla nezamestnanosť a bieda. Bolo
veľa chudobných. V obci sa vyskytli i radostnejšie udalosti. Už

dlhší čas sa hovorilo o nevyhovujúcej škole u Mišov. Bola vlhká a studená. Starostlivejší občania ( E. Jurišta, O. Kubišta a
iní) spolu s učiteľom Ďurčanským začali hovoriť o stavbe novej
školy. Všetko záviselo od vtedajšieho ministra školstva I. Dérera.
Minister došiel na otvorenie školy do Čierneho. Občania využili príležitosť a išli za ním. Dérer prisľúbil. Občania začali písať
žiadosti , spolu s Ďurčanským chodili do Bratislavy na Referát
ministerstva školstva a vec sa podarila. So stavbou sa započalo 22. júna 1933. Obec dala pozemky a časť nákladu. Odkiaľ zobrala obec peniaze na časť nákladu? Zaopatrila ich
malým klamstvom. Do núdzových prác zahlásili viac robotníkov
a pri vyúčtovaní im ostali peniaze, ktoré použili na školu. Nová
škola bola slávnostne vysvätená 20. augusta 1935. Škola
dobre slúži svojmu účelu a občania sú na ňu hrdí. Bude slúžiť
i ďalším pokoleniam. Na pohraničí moravsko- sliezsko- slovenskom výstavná školská budova pekne reprezentuje našu obec.

Rusi vo Svrčinovci
Za zmienku stojí aj 70- výročie ukončenia II. svetovej vojny a udalosti s ňou spojené v našej obci.
30. apríla 1945 Nemci museli ustúpiť a otvoriť cestu do Čierňanskej doliny. 1. mája 1945 ráno o 5.30 hod. sa objavili na Vyšnom
konci obce prví ruskí vojaci. Boj v obci trval niekoľko hodín.
Nemci mali obsadený Berkov vrch, lesík nad Mullerom a zaistenú
hradskú i železnicu z Nižného konca až po Cyprichov. Obranu
dopĺňali dva tanky. Jeden pri železničnej zastávke, druhý pred
domom kováča Kullu. Za niekoľko hodín bola obec oslobodená a občania radostne vítali príchod nových dní. Celkove

naša obec obišla v II. svetovej vojne lepšie ako v I. svetovej.
Vo vojne padli: Matej Slovák, Jakub Jarábek, Štefan Kulla, Terézia Cyprichová rod. Padyšáková a jej 1- ročné dieťa. Bolo i
množstvo ranených. V obci padli aj štyria Rusi ( boli pochovaní
na cintoríne, neskôr ich previezli na ústredný cintorín do Žiliny).
Padli aj dvaja Nemci. Materiálne škody v obci boli pomerne
malé. Niektorí občania dostali neskôr od štátu aj odškodné.
(Pamätná kniha obce Svrčinovec- texty prevzaté, neupravené)

Doslov
V materiáloch obce Svrčinovec sa nachádza zmienka o financiách, ktoré boli vyčlenené na nákup kameňa pre výstavbu pomníka obetiam II. svetovej vojny. Táto čiastka činila 8.000 Kčs. Realizácia pomníka sa žiaľ nikdy neuskutočnila...
Spracovala : Monika Strýčková
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Základná škola
DEŇ ZEME
Na základe Environmentálneho akčného plánu školy v programe Zelená škola sme si stanovili určité úlohy, ktoré sme splnili práve pri príležitosti Dňa Zeme. Tento významný deň sme
si na našej škole pripomenuli 23. apríla. Zapojili sme sa do
rôznych aktivít zameraných na environmentálne cítenie.
Ráno sa na školskom dvore všetci zastavovali pri infostánku o
kompostovaní.Pred pripravenými aktivitami sme sa všetci posilnili
v stánku s občerstvením. Bol ako každoročne pripravený jablkový
závin a bylinkové čaje. Až teraz sa všetci „rozpŕchli“ plniť úlohy.
Mladší žiaci vo svojich triedach vytvorili tvorivé dielne zamerané
na využívanie recyklovaného odpadu. Tvorili zvieratká, rastliny
z odpadového materiálu, ktoré budú súčasťou výzdoby našej
školy. Podľa ročníkov sa striedali i na sledovaní prezentácie o Dni
Zeme, ako sa máme správať k prírode, aby bola pre nás rajom.
Na školskom dvore si postavili stanovištia, v ktorých vyriešili
vedomostno-zábavné úlohy. Do pripravených a svojpomocne
vyzdobených knižiek dostávali nálepky a pečiatky za riešenie úloh v jednotlivých stanovištiach. Na pohyb bolo zamerané prvé stanovište. Plastové fľaše (kolky) naplnené vodou

triafali loptou.Sústredenosť si vyžadovalo triafanie príslušného
odpadu do farebne označených krabíc (plasty, papier, plechovky). Hádanie hádaniek v ďalšom stanovišti deti pobavilo,
aby sa mohli ďalej sústrediť na tvorbu obalu na zošity z letáku. Ukážku im predviedli a s ostatnými povinnosťami pomohli
deviatačky. I v poslednom stanovišti sme použili metódu rovesníckeho vzdelávania: za pomoci starších žiačok určovali
žiaci jarné rastliny a zvieracie rodinky. Najviac zábavy bolo
pri tejto úlohe.Najlepším boli v triedach odovzdané diplomy.
Starší žiaci vyčistili určené lokality v obci, okrem toho piataci
zdokumentovali životné podmienky a hrúbku starého buku v obci,
žiaci 6. A uskutočnili prieskum o triedení odpadu na našej škole,
prostredníctvom infoletákov informovali obyvateľov o druhu
odpadu, ktorý v škole triedime. Žiaci 6.B pomohli s prípravou
pozemku prírodnej školskej záhradky, zasadili zemiaky, zeleninu.
Siedmaci zdokumentovali brehy našej rieky, ôsmaci zaznamenali
zaujímavé živé a neživé prírodniny v časti obce Závršie a deviataci mapovali čierne skládky. Zruční ôsmaci mladším žiakom namaľovali na školskom dvore skákacie panáky. Aktivitami pokračujeme.
Organizujeme zber papiera v spolupráci s obcou. Chceme využiť
dažďovú vodu zo susediacej autobusovej zastávky na polievanie prírodnej školskej záhradky, vybudujeme na zadnom dvore
skalku, na škole sa budú používať ekologické čistiace prostriedky.
Text. Mgr. D. Moravcová

TRETIACI SA POPASOVALI
S DOPRAVNÝMI ZNAČKAMI”
V pondelok 18. mája 2015, v krásny slnečný deň, sa tretiaci
vybrali do nášho okresného mesta na dopravné ihrisko.
Príslušníci Policajného zboru v Čadci informovali deti o
pravidlách v cestnej premávke, o správaní sa chodcov a
bicyklistov v premávke. Pripravili ich na praktickú časť, ktorá
im spočiatku robila problémy. Oboznámili sa s dopravnými
značkami, ihrisko si viackrát prešli na dopravných prostriedkoch a po pár minútach sa už správali ako naozajstní
účastníci premávky. Cestou domov vzájomne hodnotili svoje správanie sa na dopravnom ihrisku, boli i kritickí,
hovorili, v čom robili chyby. Získaním informácií o správaní
sa v cestnej premávke i praktickou jazdou na bicykli sa
už budú správať v cestnej premávke ako profesionáli.
Text: Mgr. D Moravcová

CELOSLOVENSKÉ KOLO TECHNICKEJ
OLYMPIÁDY
Po úspešnom okresnom a krajskom kole našu školu výborne reprezentovali žiaci Dávid Babulják a
Dominik Rokyčák aj na celoslovenskom kole. Chlapcom
gratulujeme a prajeme im veľa úspechov na strednej škole, kde určite zúročia nadobudnuté vedomosti a zručnosti.
Text: Mgr L. Michalíková
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Materská škola
šiel sa medzi nás zabaviť. Návšteva prvákov v ZŠ,
veľkonočné tvorivé dielne, divadielko „ O sedmokráske“, návšteva u hasičov, kde si deti okrem
iného vyskúšali aj hasenie zo striekačky a „noc odvahy“, ktorej sa zúčastnili deti najstaršej skupiny.
Kytičku básní, piesní a tancov uvili svojim mamám predškoláci pri príležitosti „Dňa matiek“. Peknou
akciou bol aj výchovný koncert, na ktorom starší kamaráti, pod vedením pani učiteľky Vierky
Sojčákovej, ukázali ako im ide hra na hudobných nástrojoch, či spev. Ešte sa tešíme na príchod
požiarnikov k nám, do materskej školy, „ Deň
rodiny“, MDD a rozlúčku s predškolákmi. Na škole
pracujú viaceré krúžky a to – anglického jazyka, mažoretky, tanečno-spevácky, výtvarný a mladý
ochranár. Myslíme si, že deti majú naozaj bohatý program počas celého školského roka a z týchto
akcií si môžete pozrieť fotografie na našej webovej stránke www.ms-svrcinovec.webnode.sk
Text: kolektív MŠ

S eptember- mesiac, kedy sa otvárajú školské brány a prahy škôl prekračujú noví, ale i staronoví
žiaci. Inák tomu nie je ani v našej MŠ. Prvé mesiace sú pre nové deti malým, plačlivým údolím,
kedy minieme asi najviac vreckoviek na utieranie slzičiek. Láskavý a milý prístup, pohladenie od
pani učiteliek však rýchlo smútok zaženú a verte tomu, že dieťa si skôr zvykne ako jeho rodičia.
Veru, aj tí niekedy odchádzajú so slzami v očiach.
Chceme však všetkých ubezpečiť, že dieťa sa
dostáva do dobrých rúk a vďaka celému kolektívu MŠ je oň naozaj skvelo postarané. Mrzí nás, že
mnohí ľudia majú o našej práci mylnú predstavu, že ničnerobíme, iba sa s deťmi hráme a máme veľa dovolenky. Tá
nám patrí v zmysle platnej legislatívy, a tí čo robia s deťmi určite vedia, že ju každý učiteľna
regeneráciu a načerpanie nových síl určite potrebuje.
Veď zodpovedať za bezpečnosť, zdravie a vzdelanie detí,

ktorých má každá pani učiteľka v triede 20 až 25
je viac než stresujúce a vyčerpávajúce. Že sa iba
hráme? Veď hra je hlavná metóda na dosiahnutie cieľa, čiže práve hrou deti vzdelávame a
vychovávame. Využívame počítače, interaktívne tabule a iné zaujímavé didaktické pomôcky, aby
sme dieťaťu sprostredkovali čo najviac nových poznatkov a informácií. A aby jeho pobyt nebol
monotónny a deti si zapamätali čo najviac, prebiehajú počas roka pod vedením vynikajúcich a
šikovných pani učiteliek rôzne akcie. Medzi naše
nedávne akcie patrí karneval .Bol organizovaný
pre všetky deti našej obce. Kto mal chuť, pri13
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Svrčinovský hájnik
Lesnícke činnosti v prvom polroku 2015
Ťažba dreva

Od začiatku roka 2015 bolo do termínu uzávierky tohto čísla
spravodaja vyťažených približne 1100 m3 drevnej hmoty. Uskutočnila sa kalamitná aj úmyselná ťažba. Sústredenejšie ohniská
kalamity o objeme 30 až 70 m3 sa postupne spracovali Pod
Grapami, vo Vajdíkovom potoku, v Potoku – nad Čadečkou, na
Praženkovej, a na Kýčere v Romanom zárubku. Úmyselná ťažba
schválená vlastníkmi sa uskutočnila na Kiščakovom, Bubnovom,
Pajonkovom, Blažkovom, Matiaškovom zárubku, a na Horných
dielniciach. Nová roztrúsená kalamita ktorú treba urýchlene
spracovať bola zaevidovaná na Kolibiskách – Vojtkov zárubok,
na Kýčere – Marčakov, a v Potoku – na Bučkovskom a Planom.
Všetky vydané povolenia aj s mapkami, dotknutými parcelami a
množstvom vyznačeného dreva sú vždy pred vykonaním ťažby
zverejnené na stránke LPS (www.lpssvrcinovec.sk\povolenia), na
nástenke LPS, a v informačnej skrinke pred obecným úradom.

Pestovné práce

Na prelome apríla a mája sa skutočnilo jarné zalesňovanie, v
rámci ktorého sa vysadilo celkom 9100 sadeníc. Všetky práce
vykonali občania Svrčinovca. K organizácii jarného zalesňovania sa 10.4. uskutočnila schôdza zárubkárov. V júli sa začne s
ochranou výsadieb vyžínaním buriny podľa plánu ktorý pripravuje
odborný lesný hospodár (OLH) Ing. Ivan Feik.

Údržba lesných ciest

Vykonala sa navážka kameniva na problematické úseky lesných
ciest najviac dotknuté vykonanými ťažbami. Naviezlo sa celkom
417 ton kameniva v lokalitách Pod Valy, Pri kríži – na Vlčiu, Pri
hnojisku, Na novinách, U Bordža, a na Kýčere. Kamenivo sa využilo na spevnenie povrchu a odvodnenie zamokrených úsekov
ciest trativodmi. Spolu s predchádzajúcim návozom riečneho štrku
a všetkými súvisiacimi prácami, ktoré sa ešte dokončujú náklady
nepresiahnu 11 tis. EUR, čo je limit ktorý na tento účel uvoľnil výbor
LPS opatrením 15/2015. Práce koordinuje a dozoruje výkonný
podpredseda LPS Ignác Fonš.

všetkých 112 prijatých žiadostí. Vyznačovanie zabezpečuje
OLH v spolupráci so zárubkármi, u ktorých si žiadatelia aj vyzdvihnú vydané povolenia. Na dočasne neobsadených zárubkoch funkciu zárubkára zastupuje výkonný podpredseda I.
Fonš. Ďalšia uzávierka žiadostí na palivo bude 15. júla, a posledná v tomto roku 15.septembra.

Poľovačka by nemala rozdeľovať
Svrčinovčanov
Napriek tomu že nájomné zmluvy na výkon práva poľovníctva
v poľovnom revíri Čierne – Svrčinovec končia až v roku 2016,
začala sa súťaž o výkon práva poľovníctva už teraz. Uskutočnili
sa tri zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, na ktorých
sa v zmysle zákona rozhoduje o spôsobe poľovania v revíri
na ďalších 15 aj viac rokov. Jedno sa uskutočnilo na Čiernom
24.2.2015, ďalšie dve v Lietavskej Lúčke (25.2., a 30.4.2015).
Súperia dve skupiny, a v zásade ide o to, či bude pokračovať
súčasný stav keď sa v revíri poľuje na základe vlastníckych práv
a paritného princípu rozhodovania medzi Čiernym a Svrčinovcom (výsledok zhromaždenia na Čiernom), alebo revír ovládne
na nájomnom princípe Poľovnícke združenie Čierne, ktoré sa
aj na Svrčinovci už predstavilo svojimi letákmi, a ktorého členmi
sú aj niektorí svrčinovania (výsledok zhromaždení v Lietavskej
Lúčke).
Výbor LPS Svrčinovec považuje každé riešenie brániace poľovať „druhej“ skupine vlastníkov za nesprávne a trvalo neudržateľné. Bude v rámci svojich kompetencií (ktoré z iniciatívy PZ
Čierne práve preveruje súd) naďalej presadzovať zachovanie
poľovníckej samosprávy v obci, otvorenej všetkým vlastníkom
pôdy na Svrčinovci.
Text: Ladislav Kulla

Prvé kolo povolení na palivové drevo
uzavreté
Podľa plánu prebehlo v druhej polovici mesiaca máj vyznačovanie palivového dreva pre členov LPS, ktorí o to požiadali do termínu 15. mája 2015. Vydané boli povolenia na

Príďte si vyzdvihnúť svoje podiely

Lesné cesty slúžia nie len k zvýšeniu efektívnosti obhospodarovania a ochrany
lesov, ale aj k zlepšeniu prístupu verejnosti pri rekreácii v lesnom prostredí.

K tomuto termínu je vyplatených stále menej ako polovica výnosov známych vlastníkov za hospodársky rok 2014. Pripomíname členom LPS že na vyplácanie sú pripravené aj všetky doteraz nevyplatené výnosy za uplynulé roky hospodárenia bývalého združenia (ZVLaPP). Po 30.6.2015 budú výnosy ktoré si vlastníci neprídu osobne vyzdvihnúť postupne zasielané poštou tak, aby v roku
2015 boli všetky záväzky voči členom LPS vyrovnané. Upozorňujeme že pri zasielaní poštou je vyplatený výnos znížený o poštovné.
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Otvorený list

OTVORENÝ LIST OBECNÉMU ZASTUPITEĽSTVU VO SVRČINOVCI
Dňa 5.5.2015 som poštou obdržal uznesenie č.55/2015. Ostal som zhrození. Prítomní poslanci zrejmä môjmu
vystúpeniu 29.04. 2015 nevenovali dostatočnú pozornosť. O príspevok ktorý som žiadal nie je pre chod turistického klubu. Sú to náklady na údržbu lyžiarskej magistrály, kde náš svrčinovský úsek je vždy prvý pripravéný
na vytvorenie bežeckej stopy. Staráme sa o údržbu turistických značiek. Nemalé financie sú aj na turistické
prístrešky . Náter , kosenie, opravy po vandaloch. Tieto práce sú vykonávané na odľahlých miestach obce ,
niekedy v neprístupných terénoch . Tu sa zvyčajne používa ťažšia technika ako domáce traktory alebo terénne autá. Sme spoluorganizátori viacerých regionálnych či medzinárodných akcii. ( spoluorganizátori preto ,
lebo na smostatnú akciu nemáme peniaze). Nečakal som žiadne zázraky a som si vedomí , že obecná kasa je
viac ako prázdna , ale pomer akým ste prerozdelili peniaze je nespravodlivý. Preto sa svojho príspevku vzdávame. Turistický ruch a turistiku budeme rozvíjať v iných kysuckých či prihraničných obciach, kde tomu rozumejú
a majú väčší záujem. Dúfam a prajem Vám , aby Vaše rozhodnutia v oveľa vážnejších veciach boli dostatočne uvážené a premyslené.Toto je moje posledné rozhodnutie . Niektorí turisti síce nesúhlasia, ale vätšina áno.
Nestojím a neprajem si Vašu odpoveď!
S pozdravom Stano Mrázik predseda oddielu

(text uverejňujeme neupravený)

Stanovisko poslancov Obecného zastupiteľstva k otvorenému listu
Dňa 29.04.2015 boli pozvaní na rokovanie OZ zástupcovia všetkých organizácií a spolkov našej obce,
aby odprezentovali svoju činnosť. Po prezentácií nasledovalo prerozdelenie finančných prostriedkov
pre jednotlivé spolky na rok 2015. Okrem iných bol poskytnutý finančný príspevok aj Turistickému oddielu,
ktorého na OZ zastupoval p. Stanislav Mrázik. Pre rok 2015 bola schválená Turistickému oddielu finančná dotácia vo výške € 200,--. Poslanci pri rozdeľovaní financií okrem iného prihliadali aj na predošlé roky,
v akej výške organizácie a spolky dostávali financie. Turistický oddiel mal za posledných 5 rokov najvyššie príspevky oproti iným organizáciám a spolkom. Napríklad v roku 2010 to bolo € 900,--, v roku 2011 € 1 000,--, v roku 2012 - € 800,--, v rokoch 2013 - € 380,-- a 2014 - € 400,-- boli čiastky nižšie, nakoľko obec zápasila s nedostatkom financií, preto sa aj tieto príspevky krátili u všetkých. Turistický oddiel, ako
spoluorganizátor, okrem tohto príspevku viackrát v minulosti dostal aj financie z rozpočtu obce, ktoré mu
poskytol starosta obce zo svojej položky, ktoré boli napr. v roku 2014 použité na preteky turistickej zdatnosti vo výške € 300,- na Goralský maratón vo výške € 100,--. Taktiež aj v roku 2013 dostal Turistický oddiel na Goralský maratón sumu € 60,-- z účtu starostu obce. Na Svrčinovské letné slávnosti bolo turistom
viackrát poskytnuté zdarma občerstvenie. Pán Stanislav Mrázik bol na OZ informovaný, že ak sa počas
roka nájdu financie, môžu im byť dodatočne poskytnuté. Bohužiaľ p. Mrázik reagoval tak, ako reagoval...
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Kluby financované z rozpočtu obce
Dream team Svrčinovec
Hokejbal má vo Svrčinovci už dlhoročnú tradíciu.
Okrem Dream Teamu a Eagles, je vo Svrčinovci aj miestny tím Katrováci. Hokejbalu sa tak venuje viac ako 30 občanov. V juniorskej
súťaži našu obec reprezentuje tím Svrčinovec Eagles , ktorý reprezentuje obec už 5 rokov. Túto sezónu sa juniorom podarilo postúpiť do semifinále čo znamená súboj o cenný kov. Dúfam , že sa im
podarí vybojovať titul majstra a pozdvihnú tak nad hlavy víťazný
pohár. Dream team reprezentuje obec už 11 rokov z toho posledné 4 v seniorskej súťaži. Fungovanie Dream team a pravidelné
tréningy pod vedením Vladimíra Najdeka priniesli svoje ovocie a
želaný úspech. Dream team sa stal majstrom Kysuckej hokejbalovej ligy (KHL) v sezóne 2013/2014. Prvý krát v histórií KHL putoval
víťazný pohár do Svrčinovca. Dream teamu sa podarilo získať
Pohár starostky obce Skalité, Pohár memoriálu Stanislava Jurgu,
Pohár Panthers cupu, či Pohár víťaza Zimnej ligy. Tento rok sa
Dream teamu podarilo postúpiť do semifinále. Výsledky sú odrazom
tvrdej práce hráčov ale i finančnej pomoci, ktorú nám každoročné
poskytuje obec Svrčinovec i firma Autoškola Pegas. Preto patrí veľká
vďaka obecnému zastupiteľstvu, pani starostke i naším sponzorom

Text: Michal Najdek

DHZ Svrčinovec

Dňa 4.4.2015 na Bielu sobotu už tradične členovia DHZO
Svrčinovec strážili Boží hrob. Na tejto peknej udalosti sa zúčastnila mladšia aj staršia generácia a spoločne veríme, že táto
tradícia bude pokračovať rok čo rok

Od začiatku kalendárneho roka až doposiaľ sa podieľal
na rôznych výjazdoch a podujatiach. V zimnom období sme
počas kalamity za pomoci našej techniky sprejazdnili cestnú komunikáciu v časti Zátky a u Katroka.

Dňa 13.3.2015 a 14.3.2015 sme boli požiadaní starostkou
obce o vystriekanie a očistenie chodníkov a miestnych komunikácii od blata, ktoré sa nazbieralo od nákladných aut pri
výstavbe diaľnice. O čistenie sa postaralo 5 členov DHZO
Svrčinovec a spotrebovalo sa cca 40 000 litrov vody.

Dňa 10.5. 2015 s kolegami z iných hasičských zborov: Oščadnica, Čierne – Zágrunie, Čierne - Vyšný koniec, Skalité, Zákopčie
– Tarabov, Mosty u Jablunkova (ČR) sme slávnostnou svätou
omšou oslávili patróna hasičov sv. Floriána. Taktiež sme sa aj my
zúčastnili na sv. omšiach v Oščadnici, Mostoch u Jablunkova ,na
Zákopčí a na Trojmedzí. Na sviatok sv. Floriána bol uskutočnený
Deň otvorených dverí ,na ktorej sa zúčastnili aj deti MŠ Svrčinovec. Na Deň detí sme pre žiakov pripravili cvičenie mladých
hasičov a ukázali sme im našu techniku, ktorú si mohli aj vyskúšať.

Na záver sa chceme poďakovať našim sponzorom: Štefánia a Ladislav Hollý, Denný bar Aksaj ( Jaroslav Kubalák), Stanislav Vyležinský
Najväčšia vďaka však patrí všetkým, ktorí sa zúčastňujú na dobrovoľnej činnosti, či pri zásahoch, akciach ako aj na súťažiach.

Text: V. Špilák, A. Tomaščin
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Rada školy
Rada školy pri ZŠ informuje
Týmto príspevkom chcem občanov a rodičov informovať, že
v zmysle zákona 596/2003 Z.z., je každá škola povinná zriadiť Radu školy. Naša rada školy je zložená z 11 členov, ako
určuje zákon a je veľmi dôležitým orgánom školy a školských
zariadení. Jej úlohou je schvaľovať, navrhovať a riešiť všetky
ekonomické veci a veci týkajúce sa výchovno-vyučovacieho
procesu spolu s riaditeľmi. Naša ZŠ je zriadená Obcou Svrčinovec aj spolu s originálnymi činnosťami v ZŠ, a to je školská jedáleň a školský klub detí.Rada školy ma vypracovaný
Štatút v zmysle zákona, plán činnosti a je povinná zverejňovať výročné správy na webovej stránke školy pre verejnosť.
V zmysle zákona 369/1990 Z.z., bola doplnená a obnovená
rada školy po komunálnych voľbách 2014.
Zloženie:
ZA OBEC ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY MENUJE 3 ČLENOV:
poslanci OZ: Bc. Marta Cyprichová - predsedkyňa Rady školy
pri ZŠ
Bc. Katarína Dejová
Ing. Jozef Čanecký
ZA ZAMESTNANCOV OBCE ZRIAĎOVATEĽ URČIL DO RŠ:
Ing. Mária Krulikovská
ZA RODIČOV BOLI ZRPŠ ZVOLENÍ RODIČIA:
Adela Privarčáková
Patrik Rovder
Renáta Strýčková
Adriana Cyprichová
ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY:
Mgr. Alena Varmusová
Mgr. Anna Kullová
ZA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY:
Jarmila Ivánková
Rada školy je veľmi dôležitý orgán školy a taktiež aj zriaďovateľa.Musím konštatovať, že pri prevzatí funkcie predsedkyne RŠ
(zvolením), po komunálnych voľbách 2014 sme začali pracovať v plnom nasadení. Zistili sme však, že niektoré veci nefungovali tak ako mali a nebojím sa povedať, že bol porušovaný
aj zákon 596/2003 Z.z., kde presne ukladá rade školy jej povinnosti a činnosť. Ale i napriek nie dobrému stavu sme zabezpečili potrebné dokumenty. Rada školy funguje v zmysle zákona
a pri svojej činnosti zistila i niektoré iné pochybenia a aj to, že
vynaložené prostriedky na interiér ZŠ nie sú adekvátne súčasnému stavu.Zároveň boli konštatovania o zverenom obecnom
majetku - budovy a majetku prehodnotené na zasadnutí OZ,
pričom poslanci vyjadrili nespokojnosť s riadením a hospodárením v škole. To nebolo iba také svojvoľné osobné konštatovanie, ale bol to hodnotený reálny súčasný stav v našej škole.
Preto aj na základe čiastkových kontrol poslancov, rady školy
a kontroly hlavnej kontrolórky obce sme zaujali stanovisko k nedostatkom. Na zasadnutí rady školy dňa 04.06.2015 nadpolovičnou väčšinou hlasov odsúhlasili členovia podanie návrhu
na odvolanie riaditeľa RNDr. Jiřího Fialu z funkcie. Následne bol
návrh odovzdaný zriaďovateľovi – starostke obce, ktorá určite
po dobrom zvážení a na základe aj iných okolnosti s riadením
školy a hlavne hospodárením školy toto akceptovala a odvolala riaditeľa z funkcie. Je našou povinnosťou o tom informovať
rodičov a verejnosť, nakoľko chceme všetko zverejňovať a nič

nezatajovať a hlavne zamedziť dezinformáciám. Postupne budeme informovať verejnosť o stave školy, zverejníme fotografie
a názory na stav školy. Počuli sme aj názory, že škola ma novú
strechu a fasádu. Ale nikdy nič nie je dobré, keď je škrupinka
pekná a nevieme čo je vo vnútri. A to sa týka aj ľudíí.Ale nič a
nikto nebráni rodičom, aby sa pozreli v akých priestoroch sa
učia ich deti, na ktoré boli vynaložené nemalé verejné finančné
prostriedky a aj si porovnali školy vo vedľajších obciach, keď
mali podobné možnosti na realizáciu. Verím, že keď nebudeme pokračovať v niečom nie dobrom, čo sa tu zaviedlo za
posledné volebné obdobie, iba vtedy sa pohneme dopredu.
Konkurz na riaditeľa školy v čo najkratšom čase vyhlási zriaďovateľ školy - Obec Svrčinovec. Dočasne bola poverená riadením školy Mgr. Jana Kobělušová, učiteľka v ZŠ. Milí rodičia
a spoluobčania, môžete všetky informácie získavať o činnosti
a hospodárení školy na internetovej stránke školy. Samozrejme
chcem poprosiť rodičov, aby sa nebáli vyjadriť svoj názor na
prácu, hospodárenie alebo riadenie našej školy, všetky názory,
či už pozitívne alebo negatívne budeme riešiť. I napriek tomu,
že počúvame, že niektorí nemáme deti v škole a staráme sa...
áno staráme sa, lebo niekedy sme tam tie deti mali a niektorí len
budete mať. A my poslanci musíme zabezpečiť zákonné použitie finančných zdrojov, pretože je to obecná škola a majetok a
nie súkromná. V závere je dôležité konštatovať, že poslanci OZ
si vážia prácu našich učiteľov a aj iných zamestnancov obce.
Nikdy tento fakt nebol spochybnený, a preto im prajeme veľa
síl a nadšenia a profesionality vo svojej práci - poslaní učiteľa.
Ďakujem všetkým, ktorí si tento príspevok prečítali.
Bc. Marta Cyprichová - poslankyňa a predsedkyňa Rady školy
pri ZŠ Svrčinovec.
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Predstavujeme talenty našej obce

Barbora Švancárová
Na začiatok sa nám skús predstaviť.

Moje meno je Barbora Švancárová, mám 17 rokov a bývam
tu vo Svrčinovci už od narodenia. Momentálne som študentkou
tretiecho ročníku Gymnázia J.M.Hurbana v Čadci.

Ako si nám už povedala si študentkou gymnázia.
Si s výberom školy spokojná?
Gymo som si vybrala asi hlavne kôli tomu, že som v deviatke
poriadne ešte nevedela, čo by som chcela v živote robiť a túto
školu som brala ako možnosť nad tým ešte 4 roky porozmýšľať.
Myslím, že môžem povedať, že ma táto škola baví. Hlavne asi k
vôli ľuďom, ktorých som tam spoznala a čo sa týka učenia, niečo
ma baví veľmi a niečo vôbec .Ale to je tak asi všade.

Čo patrí medzi tvoje najväčšie záľuby?
Kreslenie. Je pre mňa jedno z najväčších uvoľnení. Pustím si
hudbu,môžem úplne vypnúť, nad ničím nerozmýšľať. Najlepší
je potom ten pocit z dokončenej práce.
A veľmi ma baví aj fotografovanie. Najviac sa mi páčia
fotky, z ktorých, keď sa na ne pozriem, cítim atmosféru toho
okamihu .

Chcela by si sa tejto záľube venovať aj profesionálne?

Chcela by som sa ďalej týmto svojim záľubám venovať aj po
škole, ale len ako hobby.

Aký bol tvoj najväčší životný úspech?

Netuším. Dúfam, že niečo čím sa budem niekedy môcť pochváliť
ešte len príde.

Otázka na záver.Páči sa ti naša obec? Čo by si
v nej poprípade chcela zmeniť?
Veľmi sa mi Svrčinovec páči. Má krásnu prírodu. Ale určite by
som bola radšej, keby tu denne neprechádzalo tak veľa áut
a kamiónov a nebolo by tu tak veľa odpadkov a znečistenia.
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Matrika
Narodili sa
Marec:
Martin Gavlas		
Dávid Padych		

12.03.2015
20.03.2015

U Matiaška
U Mišov

01.04.2015
20.04.2015
22.04.2015

U Janka
U Cyprichov
U Skorky

06.05.2015

U Cyprichov

Apríl:
Viktória Liščáková
Lucas Strýček		
Adam Štrba		

Máj:
Viktória Slichová		

Povedali si “Áno”
Február:
Miroslav Tomko, Svrčinovec

a

Zuzana Masnicová, Nová Bystrica

Milan Mešťan, Čierne		
Mgr. Štefan Strýček, Svrčinovec
Jozef Čanecký, Svrčinovec

a
a
a

Monika Koperová, Svrčinovec
Bc. Miroslava Šimaliaková, Skalité
Lenka Křížová, Česká republika

Lubomír Hajka, Česká republika

a

Veronika Krellová, Svrčinovec

Juraj Strýček, Čierne		
Ľubomír Tatarka, Svrčinovec
Jozef Franek, Svrčinovec		

a
a
a

Mária Liščáková, Svrčinovec
Mgr. Katarína Maršová, Svrčinovec
Tatiana Zbojová, Svrčinovec

Martin Zemaník, Čadca		

a

Veronika Veselá, Svrčinovec

Apríl:

Jún:

Opustili nás
Marec:

Tereza Čepcová		
Emil Kuffa		
Jozefa Belková		
Ján Budoš		
Anna Lopaničová
Johana Jurgová		
Rozália Jurištová		

93r		
68r.		
69r.		
63r.		
36r		
95r.		
95r.		

U Skorky
U Mišov
Závršie
U Kubale
Potok-Bordža
U Vajdíka
U Okapola

78r.		
66r.		

U Skorky
Závršie

70r.		
82r.		
83r.		

Závršie
Závršie
Závršie

73r.		

Zatky

Apríl:
Dietmar Barbier		
Jozef Závada		

Máj:
Ignác Závada		
Žofia Kubicová		
Veronika Patyková

Jún:
Ladislav Kavuliak		

spracovala: Mgr. M. Fonšová

19
svrcinovský spravodaj.indd 19

22. 6. 2015 22:28:38

