Číslo: 2/2017

Ročník: 4. WWW.OSCADNICA.SK Cena: zadarmo
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v čase oddychu a dovoleniek. Letné obdobie sa v
našej obci už tradične nesie v duchu milých kultúrnych podujatí. Spoločne sme prežili krásny
- už 25. „heligónkový“ víkend, našim detičkám sme, verím, urobili radosť pripravenou
oslavou dňa detí na Námestí M. Bernáta a na Goralskom gastrodni sme strávili popoludnie
plné dobrého jedla a ľudovej zábavy.
V tomto období vrcholia prípravy na naše - Oščadnické hody a Púť ku cti Nanebovzatej
Panny Márie, ktorej podrobný program je súčasťou týchto novín. Verím, že aj obec prispeje k
dôstojnému priebehu tohto podujatia.
Želám Vám ešte príjemné prázdninové dni a všetkým dovolenkárom bezpečný návrat
domov, aby ste sa všetci v zdraví mohli opäť vrátiť k svojim rodinným, či pracovným
povinnostiam.
Ing. Marián Plevko, starosta obce

Country bál
18. 8. 2017
Púť ku cti Nanebovzatej
Panny Márie
19. - 20. 8. 2017
Benefičný koncert
„Od srdca k srdcu“
24. 9. 2017

Hubertove slávnosti
8. 10. 2017
Kultúrny program
„Úcta k starším“
22.10.2017

Digitálna turistická mapa
Obec Oščadnica vytvorila digitálnu
interaktívnu turistickú mapu obce, na ktorej
sú zakreslené turistické a cykloturistické
trasy, ako aj zaujímavé miesta. Toto všetko
je doplnené o fotografie a základné
informácie.
V priebehu augusta budú doplnené aj
miestne prevádzky služieb (obchody,
reštaurácie, ubytovanie a pod.). V prípade
záujmu o propagáciu
m i e s t n y c h
poskytovateľov služieb
a tovaru na tejto mape
kontaktujte: tel.: 041 /
707 94 60 alebo
rado.kohut@oscadnica
.sk

Oščadnické noviny, číslo: 2/2017
Dňa 1. júla 2017 sa Mariánskou horou v
Levoči niesli tóny
koncertu jednej z našich
najúspešnejších ľudových skupín – skupiny
Kysucký prameň, pod názvom: „Pôjdem k Tebe,
Mária.“
Krásne precítené podanie mariánskych
piesní chytilo za srdce vari každého pútnika.
Za nezabudnuteľný zážitok im listom z
úprimného srdca poďakoval dekan, farár a rektor
levočských bazilík Mons.prof. ThDr. ICDr .PaeDr.
PhDr. František Dlugoš, PhD. Znenie tohto listu Vám
prinášame:
Vážený pán Smolka, drahí priatelia!
Vyslovujem nadovšetko srdečné, úprimné
poďakovanie i uznanie za Vaše účinkovanie na
Mariánskej hore v nezabudnuteľný sobotný večer 1.
júla 2017. Koncert Kysuckého prameňa „Pôjdem k
Tebe, Mária“ bol nádherným prejavom hlbokej úcty k
levočskej Božej Matke.
Skvostné, virtuózne zahrané piesne ste
venovali pútnickému zhromaždeniu bez nároku na
honorár a úhradu nákladov na dopravu.
Netlmočím Vám len moju osobnú vďačnosť,
ale píšem aj v mene tisícov mariánskych ctiteľov,
ktorí ešte i dnes oceňujú účinkovanie Kysuckého
prameňa na levočskej hore mnohými a výsostne
zaslúženými superlatívmi.
Kňazskými modlitbami, úprimnými žičeniami
budem od levočskej Panny Márie vyprosovať
hojnosť priazne a milostí, aby všetkým členom Vašej
kapely dodávala inšpiráciu, vytrvalosť v hľadaní a
jedinečnej interpretácii náboženských i ľudových
piesní – klenotov tradičnej kultúry kysuckého regiónu
aj slovenského národného dedičstva.
S úctivým pozdravom
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. PhDr.
František DLUGOŠ, PhD.
dekan, farár a rektor levočských bazilík
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25. Oščadnická heligónka
Posledný májový víkend patril už tradične
v našej obci oslave folklóru a ľudového umenia.
Počas dvoch dní sa nám predstavilo množstvo
výborných folklórnych sólistov a skupín, ktorí
bavili hostí nielen svojím hudobným nadaním, ale i
sprievodným slovom. Slávnostnú atmosféru
umocnil tradičný sprievod konských vozov ako i
váľanie mája pri obecnom úrade. Po vystúpení
obľúbenej skupiny Kollárovci a Kysuckého
prameňa, zábava pokračovala majálesom so
skupinou Trio Band, ktorý trval do neskorých
nočných hodín.
Nedeľné popoludnie bolo zahájené
slávnostnou sv. omšou na novom javisku na Nám. M. Bernáta a pokračovalo súťažným programom. Odborná porota,
ktorej predsedal obľúbený folklorista zo susedného Skalitého, p. Roman Capek, mala skutočne neľahkú úlohu vybrať
a oceniť tých najlepších. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto jubilejného ročníka Oščadnickej
heligónky. Ďakujeme všetkým súťažiacim a účinkujúcim, ktorí k nám merali cestu z rôznych kútov Slovenka, ale
najmä tým našim: „Sme na Vás veľmi hrdí“.
Podujatie
podporili:
Fond na
podporu
umenia
Nadácia SPP
Ďakujeme.
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14. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Oščadnica

V nedeľu 16.07.2017 sa konal v
poradí už 14. ročník hasičskej súťaže : „O
putovný pohár starostu obce.“
Tradičné podujatie otvoril starosta
obce Oščadnica – Ing. Marián Plevko, ktorý
privítal všetkých súťažiacich, fanúšikov a vzácnych hostí: prednostu Okresného úradu v Čadci – PhDr. Petra
Šimčiska, územného veliteľa - p. Vladislava Šimáška, p. Dalibora Velčovského za Združenie hasičov Frýdek Místek,
predsedu komisie mladých Vladimíra Šusteka a za ÚZO DPO SR – Miroslava Kozu. Následne veliteľ DHZ Oščadnica,
Štefan Ceniga, podal starostovi čestné hlásenie a súťaž sa mohla začať.
Celkovo sa zúčastnilo 36 družstiev, a to 25 mužských a 11 ženských, ktoré podali výborné výkony s týmito
konečnými umiestneniami:
Ženy: 1.Oščadnica, 2.Hliník nad Váhom, 3.Turzovka, 4.Dolný Hričov, 5.Lietava, 6.Oškerda
Muži: 1.Dolný Hričov, 2.Mojšová Lúčka, 3.Rudinka, 4.Čierne, 5.Babín, 6.Dolní Lišná
V závere starosta Ing. Marián Plevko, poďakoval všetkým prítomným a zároveň všetkých pozval na
budúcoročný – už 15. ročník tejto súťaže.

Jánske ohne 2017

23. júna 2017 sa v Športcentre Oščadnica (pri penzióne Gájuz) konali Jánske
ohne . Zvyk pochádzajúci z dávnych osláv letného slnovratu vyvrcholil o 21:30
hod. zapálením vysokej vatry a Jánska disco zábava pokračovala až do skorých ranných hodín.
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ZO JDS a ZO SZTP v Oščadnici informujú
Krajské centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých v Žiline
usporiadalo v spolupráci s denným centrom JAS Žilina-Bytčica I. ročník
športových hier osôb s telesným postihnutím.
Hier sa zúčastnili tieto tímy: OC SZTP - Čadca, OC SZTP Dolný Kubín,
OC SZTP Žilina, OC SZTP Liptovský Mikuláš a usporiadatelia JAS Žilina
- Bytčica.
OC SZTP Čadca reprezentovali - Štefan Špalek, Jozef Křivánek,
Vlasta Mosorová, Veronika Liptáková a Mária Glettová zo ZO SZTP
Oščadnica.
Naši reprezentanti boli úspešní. Získali osem umiestnení a Štefan
Špalek získal pohár najlepšieho športovca v kategórii „muži.“
Po oficiálnej časti sa prítomní dobre zabávali pri výbornom guláši a občerstvení.
Chceme sa preto touto cestou poďakovať organizačnému tímu za perfektnú prípravu I. ročníka športových hier,
takisto našim členom za úspešnú reprezentáciu a pevne veríme, že sa o rok znova stretneme na takejto vydarenej
akcii v zmysle nášho hesla: „Hýbme sa, aby nemuseli hýbať s nami!“
Křivánek Jozef, predseda OC SZTP
Nádherné slnečné počasie, ktoré
pripomínalo leto, sprevádzalo sobotu 20.mája
2017 počas ktorej Základná organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých a
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Oščadnici uskutočnila jarnú púť na
horu Živčáková v Turzovke.
Po slávnostnej svätej omši sme si zaspievali
mariánske piesne a vychutnávali pokojnú
atmosféru v krásnom prostredí kysuckej prírody.
Veľká vďaka patrí pánovi Antonovi
Kvašňovskému zo spoločnosti Tomitour za
ľudský prístup k nám – zdravotne postihnutým.
Jozef Křivánek -ZO JDS a SZTP v Oščadnici.
Dňa 26.mája sa uskutočnil v KD Raková 9. ročník
speváckej súťaže: "Znie pieseň naša." Súťaže sa zúčastnilo 18
súborov zo základných organizácii JDS okresov Čadca a
Kysucké Nové Mesto.
ZO JDS v Oščadnici úspešne reprezentovali členovia FS
DEDOVANKA, ktorí pôsobia pri ZO JDS v Oščadnici.
Vystúpenie v tradičných krojoch a piesne v oščadnickom nárečí
sprevádzal na heligónke náš výborný Stanko Kucharčík. Po
takomto krásnom umeleckom zážitku sa už teraz tešíme na
ďalší – 10. ročník súťaže, ktorý sa bude konať v Zborove nad
Bystricou.
V dňoch 6. až 8. júla 2017 sa v Hurbanove konal
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Podujatie
podporili primátori miest Hurbanovo, Nové Zámky, Komárno a
nieslo sa pod heslom "Bezbariérovosť - nezávislý spôsob
života.“
Za náš okres sa podujatia zúčastnili predseda Okresného
centra Slovenského zväzu telesne postihnutých v Čadci Jozef
Křivánek, podpredsedníčka ZO SZTP v Oščadnici Marta
Ondrušková a predsedníčka ZO SZTP v Zborove nad Bystricou
Anna Droščáková. Počas troch dní pripravili organizátori pre
účastníkov bohatý program. Okrem početným vystúpení
folklórnych súborov, športových hier, fakultatívnych výletov
sme sa zúčastnili odborného seminára, zameraného na
aktuálne zmeny legislatívy v sociálnej oblasti. Deň osôb so
zdravotným postihnutím sa zameriava na podporu
porozumenia v oblasti zdravotného postihnutia. Je to deň, kedy by sa mala venovať zvýšená pozornosť spomínanej
problematike aj na úrovní našich miest a obcí.
Jozef Křivánek, predseda OC SZTP
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Športové hry seniorov
Každoročne okresné organizácie
Okresného centra Slovenského zväzu
telesne postihnutých, Jednoty dôchodcov
Slovenska a Zväzu postihnutých
civilizačnými chorobami v Čadci poriadajú
rôzne podujatia na okresnej úrovni.
Jednou z takýchto akcií sú aj
„Športové dni seniorov.“ Tých tohtoročných,
ktoré sa konali na športovom štadióne v
Čadci, sa zúčastnila aj Základná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
v Oščadnici. Naše družstvo nastúpilo
tradične v modrých dresoch so znakmi obce
a JDS a úspešne nás reprezentovalo v
nasledujúci disciplínach – vrh guľou, beh na 60 m, 200 m muži a 50m, 100 m ženy, hod granátom, hod valčekom a
streľba zo vzduchovky.
Vážime si, že medzi nás prišiel náš rodák, terajší primátor mesta Čadca Ing. Milan Gura.

Stavebné akcie v obrazoch
Trend postupnej rekonštrukcie budov v obci sa
znovu dotkol aj budovy požiarnej zbrojnice, na ktorej
sme začali s výmenou okien v bytových priestoroch na
poschodí.
V dohľadnej dobe by sme chceli zrealizovať aj
zateplenie budovy a výmenu zvyšných okien na
prízemí.

Pred prázdninami sa nám podarilo dokončiť
rekonštrukciu posledného predajného priestoru v budove
bývalej „Obuvi“ na námestí.
V každom predajnom priestore tejto budovy boli
vytvorené nové toalety, nové inštalácie, nové okná i
výklady a kompletná rekonštrukcia stavených častí
budovy. Ešte by sme chceli zrealizovať novú dlažbu pred
objektom a upraviť okolie stavby.
Po schválení uznesenia obecného
zastupiteľstva sme pristúpili k
zabezpečeniu projektovej dokumentácie
pre výstavbu novej budovy na Námestí
Martina Bernáta.
V duchu maximálneho zachovania
pôvodnej architektúry tejto budovy sa nám
spolu s projektantmi spol. GOLD
PROJECT, s.r.o. zastúpenej hlavným
projektantom Ing. Vladimírom Golisom,
podarilo vytvoriť nový návrh tejto budovy. V
tejto takmer identickej budove by vznikli
štyri samostatné predajné priestory na
prízemí a šesť nových bytov na poschodí a
v podkroví objektu.
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Stavebné akcie v obrazoch
V tomto roku obec začala realizovať myšlienku zvýšenia
atraktivity kultúrnych podujatí na našom námestí. Po realizácií pevného
pódia sa začalo so svojpomocnou montážou drevených predajných
stánkov, pre poskytovanie občerstvenia. Zatiaľ sme stihli vytvoriť dva
vzorové stánky, ktoré boli prvýkrát použité na Goralskom gastrodni.
Postupne bude navyšovaný počet týchto stánkov a vytvoriť tak jednotný
a hlavne atraktívny spôsob poskytovania gastronomických služieb na
našich podujatiach.

Počas tohoročného „Majálesu“ sa uskutočnil
aj krst nového pódia na Námestí Martina Bernáta.
Túto stavbu vyprojektovanú spol. ARCHEKTA, s.r.o.
pod vedením hlavného projektanta Ing. Stanislava
Mikovčáka, sme realizovali takmer celú
svojpomocne.
Krstnými rodičmi sa stali primátori dvoch
našich susedných miest a to primátor Krásna nad
Kysucou - Ing. Jozef Grapa a primátor Čadce – Ing.
Milan Gura.

Tesne pred prázdninami
naši pracovníci začali s realizáciou
nových priestorov v budove
materskej škôlky „Píla“.
Do septembra by sme v
nevyužitých priestoroch tejto
budovy chceli zrealizovať novú
triedu, ktorá umožní zvýšenie
počtu prijatých detí do tejto
materskej škôlky.
S ú č a s ť o u t e j t o
rekonštrukcie bude aj vytvorenie
nových toaliet, novej šatne a
rekonštrukcia jestvujúcich toaliet
na prízemí.
Celkovo by sa tak mala
kapacita tohoto zariadenia zvýšiť o
19 miest.
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Určite si veľa občanov všimlo, že pozdĺž obce zmizlo veľa výtlkov a dier v
asfaltových miestnych komunikáciách. Aj keď vieme, že je ešte stále čo
„látať“, sme radi, že sa osvedčila kúpa nového infražiariča a menšie
výtlky si dokážeme veľmi kvalitne opraviť aj sami.
Niekoľkoročný problém vytekania vodného žriedla na miestnu
komunikáciu v Závozoch sa nám podarilo odstrániť. Osadením
odvodňovacích žľabov a drenážnej vpuste bola voda odvedená do
priľahlého toku.

V týchto dňoch prebiehajú
záverečné práce na projekte nového
schodiska do budovy Obecného úradu.
Ako ste si už mohli všimnúť
schodisko je identické s pôvodným. Po
jeho dokončení obnovíme aj kamennú
kaplnku v jeho priečelí, ktorá už bola
vplyvom mrazu takmer celá
rozpraskaná a hrozilo jej zrútenie.

Projekt Bezpečná Oščadnica

Obec Oščadnica úspešne nadviazala na projekt
prevencie kriminality a to II. etapou projektu Bezpečná
Oščadnica. Projekt bol finančne podporený
Ministerstvom vnútra SR.
V II. etape sme sa zamerali na ďalšie
problematické miesta a to najmä: školské ihrisko a
priľahlé priestory v ZŠ Nižný koniec, parkovisko pod
farou, okolie Starej fary a autobusovej zastávky, park pri
Zdravotnom stredisku, ihrisko pri MŠ, parkovisko
Lalíky.
Obec zaznamenala pokles vandalizmu v
monitorovaných priestoroch a priemerne vybaví 1-2
žiadosti PZ SR týždenne.
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Goralský gastrodeň v Oščadnici
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Posledná júlová sobota patrila všetkým nám –
milovníkom dobrého jedla a hudby. Obľúbené podujatie Goralský gastrodeň v Oščadnici aj tento rok navštívilo
množstvo našich občanov a hostí zo všetkých kútov
Slovenska, ale i zahraničia.
Pre deti bola pripravená detská zóna, v ktorej bolo
pripravené maľovanie na tvár, kreslenie tričiek, netradičný
drevený kolotoč a aj detské kino.
Na námestí sa ponúkali výborné oščadnické špeciality
v trinástich stánkoch. Platidlom bol už tradične
Oščadnický dukát. K dobrému jedlu po celý čas hrala
výborná ľudová hudba. Hlavným hudobný hosťom bol Ján
Berky Mrenica ml. a jeho Diabolské husle ako i Dom
goralských tancov. Výborná zábava trvala až do
neskorých večerných hodín .
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Oplatí sa navštíviť
V rokoch 2013 a 2014 prebehli dve etapy výstavby
Náučného chodníka (NCH) v Oščadnici. V súčasnosti sú
v teréne zabudované 3 informačné tabule, 4 info stĺpy s
informačnými tabuľami, 4 lavičky, 5 drevených košov, 2
stojany na bicykle a na konci trasy sú osadené dva
drevené stoly s lavicami prekryté dreveným prístreškom.
Pri stanovisku č.6 je vybudovaná studnička na vodu.
Súčasťou celého chodníka má byť aj 13 m vysoká
kamenno - drevená rozhľadňa, jej realizácia je
naplánovaná v budúcich rokoch v závislosti od
finančných prostriedkov.
Prechádzka po NCH je nenáročná a je vhodná aj pre
menšie deti.
Trasu je možné začať od Penziónu Gájuz po žltej
turistickej značke (cca 30 min.). Na konci trasy NCH je možné
sa napojiť na hlavný hrebeň masívu Veľkej Rače a
pokračovať po modrej značke až ku chatám na Rači (cca 2
hod.) a odtiaľ ďalej po zelenej značke až na samotný vrchol
Veľkej Rače 1236 m.n.m (cca 1 hod.).
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5. ročník futbalového turnaja
„O pohár starostu obce Oščadnica“
V sobotu 8. júla 2017 sa na štadióne
TJ Tatran v Oščadnici konal jubilejný 5.
ročník medzinárodného futbalového turnaja.
Starosta obce Ing. Marián Plevko
privítal účastníkov turnaja a skonštatoval, že
turnaj sa teší čoraz väčšej pozornosti
divákov.

O 3. miesto: Oščadnica Dorast - Horelica 3:1
Finále: Oščadnica Muži - Lks Lešna 5:2

Výsledky turnaja:
Oščadnica Muži - Horelica 3:1
Oščadnica Dorast -Lks Lešna 1:2
St.páni Oščadnica - St. páni Krásno 3:5

Celkové poradie: 1. Oščadnica Muži, 2. LKS
Lešna, 3.Oščadnica Dorast, 4. Horelica
Najtechnickejší hráč: Wojtech Wrobel - Lešna
Najlepší strelec :Vladimir Vaštík - Oščadnica Muži
Najlepší brankár: Erik Mitka - Oščadnica Dorast
Najužitočnejší hráč: Peter Gužík - Oščadnica

Mladší žiaci v Jablunkove
Naši mladší žiaci sa zúčastnili na
medzinárodnom turnaji v Jablunkove a bez prehry turnaj
vyhrali. Zároveň starší žiaci odohrali prípravný zápas s
domácim Jablunkovom, kde remizovali 2:2. Takže
najmenší robia skvelé meno našej obci aj za hranicami.

Hubertove slávnosti - 8. 10. 2017
Predpokladaný program:
8.00 - 16.00 Maľovanie v parku „Príroda a poľovníctvo v detských očiach“
8.00 - 14.00 Súťaž vo varení poľovníckeho gulášu
9.00 - 17.00 Výstava v kaštieli
11.00
Slávnostné otvorenie a odovzdanie vyznamenaní poľovníkom
11.00
Súťaž v streľbe
11.00 - 13.00 Alegorický voz so Sv. Hubertským jeleňom - prevoz obcou
13.00
Svätohubertská sv. omša
14.00 - 16.00 Ochutnávky gulášov, poľovnícka tombola
Pre návštevníkov sú pripravené sprievodné podujatia: vystúpenie sokoliarov, muzikanti, predajné stánky
poľovníckeho oblečenia, potrieb a umeleckých výrobkov, rôzne detské atrakcie.
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Rozpis jesennej časti sezóny
Rozpis zápasov jesennej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - VI. liga muži.
06.08.2017 16:30
TJ Slovan Podvysoká (A)
TJ Tatran Oščadnica
13.08.2017 16:30
TJ Tatran Oščadnica
FK VADIČOV (A)
20.08.2017 16:00
TJ Slovan Nová Bystrica
TJ Tatran Oščadnica
27.08.2017 16:00
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Radoľa
03.09.2017 15:30
TJ Olešná
TJ Tatran Oščadnica
10.09.2017 15:30
TJ Tatran Oščadnica
OŠK Rudina
17.09.2017 15:00
TJ Spartak Radôstka
TJ Tatran Oščadnica
24.09.2017 15:00
TJ Tatran Oščadnica
TJ Kysučan Ochodnica
01.10.2017 14:30
TJ Pokrok Stará Bystrica (A)
TJ Tatran Oščadnica
08.10.2017 14:30
FK Čadca (B)
TJ Tatran Oščadnica
15.10.2017 14:30
TJ Tatran Oščadnica
Športový klub Nesluša
22.10.2017 14:00
FK Polom Raková
TJ Tatran Oščadnica
29.10.2017 14:00
TJ Tatran Oščadnica
TJ Kysučan Korňa
Rozpis zápasov jesennej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - IV. liga skupina A dorast
19.08.2017 14:00
TJ Višňové
TJ Tatran Oščadnica
26.08.2017 14:00
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Radoľa
29.08.2017 14:00
OŠK Kamenná Poruba (A)
TJ Tatran Oščadnica
02.09.2017 15:30
TJ Slovan Skalité
TJ Tatran Oščadnica
06.09.2017 16:00
TJ Tatran Oščadnica
FK Strečno
09.09.2017 14:00
TJ Tatran Oščadnica
TJ Pokrok Stará Bystrica (A)
16.09.2017 14:00
TJ Slovan Podvysoká (A)
TJ Tatran Oščadnica
23.09.2017 14:00
TJ Tatran Oščadnica
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
30.09.2017 14:00
TJ Fatran Varín (A)
TJ Tatran Oščadnica
07.10.2017 14:00
OŠK Baník Stráňavy (A)
TJ Tatran Oščadnica
14.10.2017 14:00
TJ Tatran Oščadnica
MŠK Kysucké Nové Mesto (B)
21.10.2017 14:00
FK Rajec
TJ Tatran Oščadnica
28.10.2017 14:00
TJ Tatran Oščadnica
TJ Snaha Zborov nad Bystricou
Rozpis zápasov jesennej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - III. liga st. žiaci sk. A
27.08.2017 10:00
TJ Jednota Bánová (A)
TJ Tatran Oščadnica
29.08.2017 10:00
OFK Teplička nad Váhom
TJ Tatran Oščadnica
02.09.2017 10:00
TJ Tatran Oščadnica
FK Slávia Staškov
06.09.2017 15:00
TJ Tatran Oščadnica
FK Čadca (B)
09.09.2017 10:00
TJ Fatran Varín (A)
TJ Tatran Oščadnica
13.09.2017 15:00
FK Tatran Turzovka
TJ Tatran Oščadnica
16.09.2017 10:00
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Radoľa
24.09.2017 10:00
MŠK Kysucké Nové Mesto (B) TJ Tatran Oščadnica
30.09.2017 10:00
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Javorník Makov
08.10.2017 10:00
TJ Snaha Zborov nad Bystricou TJ Tatran Oščadnica
14.10.2017 10:00
TJ Tatran Oščadnica
FK Rajec
21.10.2017 10:00
FK Terchová
TJ Tatran Oščadnica
28.10.2017 10:00
TJ Tatran Oščadnica
TJ Slovan Podvysoká (A)
Rozpis zápasov jesennej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - III. liga ml. žiaci sk. A
27.08.2017 12:00
TJ Jednota Bánová (A)
TJ Tatran Oščadnica
29.08.2017 12:00
OFK Teplička nad Váhom
TJ Tatran Oščadnica
02.09.2017 12:00
TJ Tatran Oščadnica
FK Slávia Staškov
06.09.2017 17:00
TJ Tatran Oščadnica
FK Čadca (B)
09.09.2017 12:00
TJ Fatran Varín (A)
TJ Tatran Oščadnica
13.09.2017 17:00
FK Tatran Turzovka
TJ Tatran Oščadnica
16.09.2017 12:00
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Radoľa
24.09.2017 12:00
MŠK Kysucké Nové Mesto (B) TJ Tatran Oščadnica
30.09.2017 12:00
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Javorník Makov
08.10.2017 12:00
TJ Snaha Zborov nad Bystricou TJ Tatran Oščadnica
14.10.2017 12:00
TJ Tatran Oščadnica
FK Rajec
21.10.2017 12:00
FK Terchová
TJ Tatran Oščadnica
28.10.2017 12:00
TJ Tatran Oščadnica
TJ Slovan Podvysoká (A)

Po jarnej časti
naše mužstvo mužov
skončilo na peknom
6.mieste a ako jediné po
celú sezónu nestratilo
doma ani jeden bod.
Do novej sezóny
vstupujeme bez trénera
Ladislava Brisudu,
ktorému chce vedenie
klubu, ako aj starosta obce
podakovať a zároveň
zaželať v novom klube
veľa úspechov. Na jeho
miesto nastupuje ako
hrajúci tréner Michal
Gončár .
Cez krátku ale
intenzívnu a náročnú letnú
prípravu sme sa zúčastnili
dvoch turnajov a odohrali
jeden prípravný zápas. Do
novej sezóny sme sa
snažili udržať mužstvo
pokope, nakoľko o našich
hráčov je veľký záujem.
Odišiel iba Jakub Bros
(Stará Bystrica). Naopak
,vrátil sa Pavol Šulgan,
Peter Poláček, na
hosťovanie Michal Bacula
(FK Čadca) a z dorastu
Erik Petrák a Peter
Jašurek.
Nábor nových hráčov
Starší žiaci ročník 20032004 - tréner Škola
Ľubomír, č.t. : 0944955052
Mladší žiaci ročník 20052 0 0 7 - t r é n e r Va š t í k
Vladimir, č.t. : 0911238363
Prípravka ročník 20072012 - tréner Gončár
Michal, č.t. : 0907667927

Oščadnické noviny
Vydáva/adresa redakcie: Obecný úrad Oščadnica, nám. M.Bernáta č. 745,
023 01 Oščadnica, IČO: 00314170, tel.: +421 41 707 94 60, www.oscadnica.sk
e-mail: oscadnica@oscadnica.sk. Vychádza 3x ročne. EV 4984/14
Šéfredaktor: Radoslav Kohut, príprava tlače: Radoslav Kohut, ISSN 1339-5653
Tlač: tlačiareň Kubík, Námestovo, vydané v náklade 2000 ks, august 2017

