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Príhovor starostu

Milí spoluobčania,
teší ma, že sa Vám po dlhšom čase
môžem opäť prihovoriť prostredníctvom našich novín.
Máme za sebou náročné
mesiace plné neistoty a obmedzení.
Dôsledky pandémie zasiahli mnohé
rodiny v našej obci. Okrem problémov spojených so zvládnutím Covidsituácie sa s príchodom jarných

Ročník: 8.		

Cena: zadarmo

a letným mesiacov musíme pasovať
s následkami vyčíňania prírodných
živlov. Vďaka Bohu, tu máme členov
nášho DHZ, ktorí mali v uplynulom
období plné ruky práce, či už išlo
o likvidáciu požiarov, alebo škôd
spôsobených búrkami. Za ich nasadenie a pomoc im patrí moja veľká
vďaka.
Po dvojročnej pauze sme sa opäť
vrátili k príprave Oščadnických
hodov a Púti ku cti nanebovzatej Panny Márie, ktorej podrobný
program nájdete v týchto novinách.
Neoddeliteľnou súčasťou prežívania tohto obdobia je návšteva
Kalvárie.
Takmer denne sa stretávam
zo strany Vás občanov, ako aj hostí
s desiatkami pochvalných reakcií
na krásne udržiavaný priestor pod
Kalváriou. Slová mojej úprimnej
vďaky patria v tomto prípade pani
Veronike Trúchlej, ktorá sa tu už
dlhé roky nezištne venuje výsadbe
a udržiavaniu kvetín - práve jej
starostlivosťou sa toto miesto stalo

takým výnimočným.
Dôkazom toho, že vzhľad našej
obce nie je ľahostajný ani mladej
generácii, je júlová brigáda skupiny
študentov, ktorí pod dohľadom pána
Gabriela Kovácsa vyčistili chodníky, potok a jeho okolie i verejné
priestranstvá.
Verím, že informácie, ktoré sa
v týchto novinách dočítate, budú pre
Vás prínosné a poskytnú Vám po čase
opäť prehľad o dianí v našej obci aj
touto tradičnou formou.
Na záver Vám želám ešte
bezstarostné
prázdninové dni
a verím, že zlepšujúca pandemická situácia nám umožní napríklad
prijať pozvanie ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici na tradičný benefičný koncert „Od srdca k
srdcu,“ a tak stráviť jedno príjemné
septembrové popoludnie.
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Program púte
ku cti Nanebovzatej Panny Márie v Oščadnici

SOBOTA

od 15.00 hod.

sviatosť zmierenia

15.15 hod.

radostný ruženec

16.00 hod.

mládežnícka sv. omša
celebruje dp. Andrej Krekáč, novokňaz

17.15 hod.

slávnostný ruženec

18.00 hod.

slávnostná sv. omša vo farskom kostole
celebruje Mons Marián Dragúň,
rektor kňažského seminára v Nitre
na záver požehnanie bylín a kvetov

19.30 hod.

pobožnosť krížovej cesty na Kalvárii

21.00 - 24.00 hod.

eucharistická adorácia v kostole
na Kalvárii.

NEDEĽA

73
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14. august 2021

15. august 2021

od 6.00 hod.

sviatosť zmierenia

6.30 hod.

sv. omša, celebruje dp. Ondrej Čukan,
kaplán v Čadci- Kyčerke

8.00 hod.

sv. omša, celebruje vdp. Jozef Blahovec,
farár vo Vysočanoch

9.00 hod.

slávnostný sprievod od kostola na Kalváriu

10.00 hod.

slávnostná sv. omša na Kalvárií, celebruje
Mons. Tomáš Gális, Žilinský biskup

rokov pútí na
Kalvárii v Oščadnici

1948 - 2021
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Oščadnické hody
14. - 15. 8. 2021
Námestie M. Bernáta

Sobota 14.8.2021
20:00 - 22:00 skupina BONKS

NEDEĽA 15.8.2021

Detský program
15:00 - 16:30

Zábavný program
17:00 - 20:00

VEGA,
AKROPOLA,
MOŠTENSKÍ
PAJTÁŠI

Šašo
a kúzelník

Števo
Hruštinec
Oščadnické noviny 1/2021
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95. rokov DHZ v Oščadnici
Dobrovoľný hasičský zbor
(DHZ) v Oščadnici má 95 rokov.
Veľké jubileum si hasiči pripomenuli na slávnostnej svätej omši,
ktorá sa konala v miestnom kostole a bola zároveň aj oslavou sviatku
svätého Floriána - patróna hasičov.
Dobrovoľný hasičský zbor v obci vznikol 14. marca 1926 zásluhou vtedajšieho starostu Juraja Bacmaňáka.
Slávnostnej svätej omše sa za prísnych hygienických opatrení zúčastnili okrem členov DHZ aj starosta obce
- Ing. Marián Plevko, prednosta
obecného úradu, poslanci, miestny
farár Ondrej Rašovec, bývalí správcovia farnosti a ďalší vzácni hostia.
„Za posledných päť rokov, kedy sme
oslavovali 90. výročie založenia,
nám pribudla najmä nová technika. Využívame ju v plnej miere na
výjazdoch pri ochrane majetku občanov, ako aj pri živelných pohromách
a kalamitách,“ povedal v príhovore
Štefan Ceniga, veliteľ DHZ Oščadnica
a následne doplnil, že hasiči pomáhajú taktiež pri podujatiach a rôznych
akciách. Zároveň poznamenal, že
majú aj veľa povinností a náročných
zásahov.
V príhovore sa nezabudol
pristaviť ani pri momentálnej situácii, ktorá vo svete vládne. V súčasnej dobe, keď sa svet pasuje s pandémiou, tak i dobrovoľní hasiči naplno
pomáhajú. „Snažíme sa zabezpečovať
dané úlohy v rámci opatrenia pre

našu obec, aby sme zmiernili následky pandémie. Okrem toho ale plníme
i ostatné úlohy v rámci DHZ,“ dodal
Ceniga, pričom poďakoval všetkým,
ktorí zbor podporujú akoukoľvek
formou.
Veliteľ nezabudol pripomenúť ani úspechy. Spomenul členky
DHZ, ktorým sa darí na súťažiach
nielen v okrese, ale aj mimo neho.
Dostali sa totiž na popredné priečky
a postúpili až na krajské kolo. Navyše,
o budúcnosť zboru sa v obci obávať
nemusia. Miroslav Koza, predseda
DHZ Oščadnica, si vzal pod patronát deti, ktorým sa pravidelne venuje
a zúčastňuje sa s nimi rôznych súťaží. Počas slávnosti si viacerí členovia
prevzali rôzne ocenenia za zásluhy
v zbore.
Ako vidieť, DHZ Oščadnica
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má veľa aktivít a skutočne sa riadi
heslom Bohu na slávu, blížnemu
na pomoc. Za svoje odhodlanie
a ochotu sa hasiči dočkali odmeny.
Ing. Marián Plevko, starosta obce,
im odovzdal štvorkolku na práce
v náročnom teréne. Do ďalších rokov
im všetci prajeme najmä zdravie,
úspechy na súťažiach a čo najmenej
náročných zásahov.
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Oprava mostných objektov
Po niekoľkých rokoch sa zub času
opäť ukázal na našich mostoch
a lávkach.
Preto sme v spolupráci
s pánom Petrom Kučákom pristúpili k postupnej rekonštrukcií týchto
mostných objektov. Oprava mostov

okrem náterov zahŕňa i zváranie
a zosilňovanie poškodených častí,
opravy zábradlí i vytvorenie mostných nábehov.
Táto rekonštrukcia by mala
predĺžiť ich životnosť, aby aj naďalej
mohli slúžiť potrebám našich obyvateľov.

Nový náter strechy
V mesiaci júl - august 2021
Obec Oščadnica realizuje dodávateľsky náter strechy na hasičskej zbrojnici, ktorý dotvorí celkový vzhľad
budovy, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch zrekonštruovaná.
V rámci vykonávaných prác sa realizuje kompletné vybrúsenie povrchu
strechy a nový náter v dvoch vrstvách.

Rekonštrukcia v ZŠ NK
Začiatkom roka 2021 sa nám
podarilo zrealizovať kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie, rozvodov školského rozhlasu a ústredne
a dátových rozvodov v budove ZŠ s MŠ
Oščadnica - Nižný koniec č. s. 1374.
V rámci tohto projektu boli okrem
elektroinštalácie
taktiež
vymenené v celej budove svietidlá a
reproduktory školského rozhlasu.
Rozpočtový
náklad
projektu bol 43.974,77 €, z toho dotácia
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozpočtovej
kapitoly – havarijné situácie bola
41.943,00 €.
Oščadnické noviny 1/2021
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DHZ zachováva tradície
Dňa 30. 4. 2021 aj napriek
pandemickej situácii Covid-19 bol
v obci Oščadnica na Nám. M. Bernáta
pred Obecným úradom postavený
máj.
Tak ako každý rok, aj tento
rok ho postavili Dobrovoľní hasiči
obce Oščadnica, aby nezanikli tradície stavania mája v našej obci.
V posledný májový deň,
31. 5. 2021 , za prítomnosti pána
starostu obce Oščadnica Ing.
Mariána Plevka, dobrovoľní hasiči
obce Oščadnica máj zváľali.
Váľanie sa vždy konalo pri
príležitosti Oščadnickej Heligónky,
ktorú zastrešuje obecný úrad
Oščadnica. Koná sa posledný víkend
v mesiaci máj. Nakoľko sa slávnosť
Oščadnickej Heligónky už druhý rok
nemohla uskutočniť , obec si aspoň
takto pripomenula tradíciu váľania
mája..
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Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ “Píla”
Aj v tomto roku sme sa
začiatkom leta pustili do opravy
školských zariadení v našej obci.
Počas letných prázdnin
sme začali realizovať kompletnú
rekonštrukciu sociálnych zariadení
v budove materskej školy „Píla“.
Od
začiatku
školského
roka by tak mali našich škôlkarov
potešiť nové sociálne zariadenia.
Celá rekonštrukcia bude zrealizovaná z rozpočtu obce a zamestnancami Obce Oščadnica.
starý stav

Asfaltovanie pokračuje
Práce na asfaltovaní miestnych komunikácií v našej obci stále
pokračujú. Aktuálne prebieha verejne obstarávanie na asfaltovanie
miestnych komunikácií v rozsahu
32 000 m2. Po ukončení súťaže bude
počas jesene prebiehať asfaltovanie
komunikácií v celej obci.

Oščadnické noviny 1/2021
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OZ SKI TEAM Oščadnica
bolo založené pred piatimi rokmi za
účelom rozvoja všestrannej športovej činnosti a to hlavne zjazdového
lyžovania. Pretekári pred sezónou
2020/2021 absolvovali kompletnú
prípravu, avšak z dôvodu koronavírusu boli zrušené všetky preteky
Slovenského pohára v danej sezóne
a taktiež aj verejné preteky, ktorých
sme sa pravidelne zúčastňovali.
Napriek ťažkej situácií pretekári a ďalší členovia pokračovali
v zodpovednej príprave a to už na
nadchádzajúcu sezónu 2021/2022.
Do prípravy bolo zahrnuté aj zimné
otužovanie, skialpy a v súčasnom
období prebieha letná časť prípravy.
Od septembra bude pokračovať
tréningový proces, ktorý sa bude
skladať z tréningov v telocvični
a pevne veríme, že aj z tréningov na
zasnežených zjazdovkách.
Naše združenie v slovenskom
lyžovaní je hodnotené veľmi kladne
a počas jeho päťročnej existencie má
vysoký „kredit“ a to nielen vynikajúcimi výsledkami našich pretekárov,
ale aj celkovou organizovanosťou
trénerov a samotných členov, či už na
pretekoch Slovenského pohára alebo
na akýchkoľvek iných pretekoch.
Snahou našich členov je naďalej úspešne reprezentovať „farby“
nášho združenia a neposlednom rade
aj obce Oščadnica.
O členstvo v našom združení
je veľmi veľký záujem a preto formou
náborov určite rozšírime našu členskú základňu.
Celý SKI TEAM Oščadnica
touto cestou ďakuje Obci Oščadnica,
za aktívnu podporu pri rozvíjaní
a napredovaní tohto krásneho špotu.
Mgr. Dušan Poláček
Predseda SKI TEAM Oščadnica
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zablahoželať a zaželať mu veľa zdravia a životnej energie.
Zároveň mu chceme poďaDPO SR prevzal najvyššie vyznakovať za jeho dlhoročnú prácu
menanie DPO SR – čestný titul
v prospech DHZ Oščadnica ako aj
„Zaslúžilý člen DPO SR“.
pre našich spoluobčanov. Veríme,
že ešte bude dlho nápomocný pri
Týmto chceme veliteľofungovaní dobrovoľného hasičského
vi Štefanovi Cenigovi k tomuto
zboru v našej obci.
významnému oceneniu úprimne

Významné ocenenie pre veliteľa DHZ Oščadnica
6.júla 2021 sa veliteľ DHZ
Oščadnica Štefan Ceniga zúčastnil
vzácnej slávnosti a z rúk prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR Pavla Ceľucha a za prítomnosti
generálneho inšpektora Vendelína
Horvátha, generálneho sekretára

Gratulácia ku 101 rokom
Po roku opäť zavítali zástupcovia obce Oščadnica na milú
návštevu k pánovi Rudolfovi Kozovi,
ktorý 6. júna 2021 oslávil krásnych
101 rokov. Môžeme smelo povedať,
že náš najstarší občan po roku od
poslednej návštevy akoby o kúsok
omladol. Všetci môžeme len tajne
snívať, aby sme sa dožili tak krásneho veku. Napriek trojcifernému číslu
označujúcemu počet jeho prežitých
rokov, si myseľ pána Kozu zachovala mladícku sviežosť, ktorú dopĺňa
rokmi nadobudnutá múdrosť. Radi
by sme mu aj touto cestou zaželali
veľa zdravia, šťastia a radosti v kruhu
svojich blízkych. Nech ho naďalej
neopúšťa životný elán a humor.
Oščadnické noviny 1/2021
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Ohrada na smetné nádoby
Za účelom zlepšenia situácie
na úseku nakladania s komunálnym
odpadom bol na parkovisku Ľalíky
vybudovaný uzamykateľný priestor
pre umiestňovanie zberných nádob
na zmesový odpad, kde v zmysle
všeobecne záväzného nariadenia č.
2603/2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Oščadnica
sú všetci držitelia komunálneho
odpadu, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľnosti v odľahlých, pre zvozové
vozidlo nedostupných lokalitách,
povinní zmesový odpad zhromažďovať do vlastnej zbernej nádoby
o veľkosti 110 l, 120 l alebo 240 l,
označenej RFID čipom, priradeným
ku konkrétnemu popisnému číslu.
Táto nádoba na zmesový odpad musí
byť umiestnená v termíne vývozu
v tomto oplotenom priestore.
V nasledujúcich mesiacoch
budú obdobné uzamykateľné priestory vybudované aj v ďalších lokalitách
a to Dedovka, Zagrapa, Rovne.

Páchateľ krádeže odhalený

Klub turistov Oščadnica

Dňa 27. 2. 2021 v nočných
hodinách bol zo steny Kultúrneho
domu
na
námestí
Martina
Bernáta odcudzený defibrilátor.
Na základe vzájomnej spolupráce obce Oščadnica a Policajného
zboru SR sa podarilo zistiť páchateľa
danej krádeže a uvedený defibrilátor
bude v najbližších týždňoch vrátený
obci Oščadnica.

Doba obmedzení a hygienických nariadení sa negatívne podpísala aj na počte akcií nášho Klubu
turistov Oščadnica. Nebolo možné
ich organizovať podľa plánovaného harmonogramu a aj stretávanie
členov bolo sporadicky realizované
v malých skupinkách.
Na druhej strane nám toto
obdobie, ktoré už pevne veríme je
minulosťou, dalo viac času na prácu
„vo vnútri“ klubu. Pripravili sme
nové motivačné stupne pre našich
členov, doplnili technické vybavenie
potrebné pre rozvoj našej činnosti, nadviazali nové partnerstvá
s organizáciami v destináciách, ktoré
plánujeme navštíviť s deťmi z klubu.
Tiež
prebehli
rozhovory so sekciou mládeže pri Klube
slovenských turistov a s predsedom KST Ing. Petrom Dragúňom

Oprava kríža na Veľkej Rači
Kríž na Veľkej Rači už poznačilo nepriaznivé počasie a tohtoročná
zima výrazne poškodila časť kríža.
Obec Oščadnica zabezpečila výrobu poškodenej časti kríža
a v spolupráci s HZS Malá Fatra Kysuce a zamestnancami obce vykonala jeho výmenu a montáž.
Nasledovať bude aj obnova
náučného chodníka a infopanelov.
10
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o spolupráci a podpore nášho klubu.
Administratívne
sme
pripravili podklady pre nové aktivity, ktoré
chceme realizovať od začiatku nového školského roka.
Vzhľadom na skutočnosť, že
nás oslovujú s požiadavkou na zotrvanie v turistickom klube aj naši
„odchovanci“ – teraz už študenti na
stredných školách, venovali sme sa aj
tejto skutočnosti a možnosti využitia ľudského potenciálu na rozvoj
činnosti a motiváciu našich členov.

Konečne sme mohli pretekať
Obmedzenia začali poľavovať, a my naopak, sme začali zaberať
na tréningoch tej časti našich členov,
ktorá sa okrem „bežnej“ turistiky
venuje aj Turisticko – orientačnému
behu. Pred prvými pretekmi TOB
v tomto roku, ktoré sa konali vo
Svite 12. 6. 2021 , sme už denne, po
vyučovaní, behali hore Hanzlovom
a opakovali súťažné úlohy.
Po Svite nasledovali preteky priamo v Oščadnici – 3. kolo
Slovenského pohára, ktoré sme zároveň aj organizovali. Tentoraz sme pre
ne vybrali lokalitu Tichá - Zadedová.
Pre 125 pretekárov bola
pripravená náročná trať, ktorá ich
zaviedla aj ku kaplnke na Zadedovej.
Aj takto sme účastníkom tohto
preteku ukázali krásu prírody

v našej obci. Takéto podujatie by teľnou súčasťou organizačného tímu
sa nemohlo uskutočniť bez podpo- pretekov.
ry Obce Oščadnica zastúpenej
starostom Ing. Mariánom Plevkom
a obetavosti našich členov či kamarátov, ktorí nám pomáhajú na jednotlivých stanoviskách ako rozhodcovia. Nie je to prvý krát, čo boli
ochotní pomôcť: Agnesa Kubulková,
Zuzana
Kohutová,
Branislav
Stempin, Milan Kubulek ml., Matej
Kohut, Žaneta Pechalová, Mária
Hrtánková, Daniela Mačejková,
Denisa Valigurčinová, Kristína
Masaryková, Simona Zagrapanová,
Lucia Palicová, Janka Harnasová,
Mária Maxianová a mnohí ďalší.
Poďakovanie patrí aj „chalanom“ z Horskej záchrannej služby
v Oščadnici, ktorí sú už neoddeli-

ak Vaše dieťa má záujem len o beh
a nie turistiku, alebo naopak, môže
V najbližšej dobe sa nám už navštevovať len dané zameranie
budú prelínať súťažné a turistické nášho Klubu turistov Oščadnica.
povinnosti. Z tých súťažných spomenieme Majstrovstvá Slovenska, ktoré
Pripravujeme pre členov
absolvujeme 4. 9. 2021 tentoraz
v Košickej Belej. Po nich budú nasleV septembri, na začiatku
dovať Medzinárodné majstrov- školského roka, oslovíme aj žiakov
stvá TOB, ktoré sa tento rok 5. ročníka a ich rodičov s možnoskonajú 25. 9. na Slovensku v obci ťou pridať sa k nám. Prihlasovať
Hubová a sezónu ukončíme 9. 10. sa ale môžete počas celého roka.
na hrade Červený kameň v Častej.
Určite zopakujeme skalné
Radi
privítame
nových lezenie pod dohľadom inštruktorov
členov nie len na turistiku, ale aj na v Súľovských skalách, ktoré sa
tieto preteky TOB. Obidve činnosti u našich členoch teší veľkej obľube.
sú na sebe nezávislé, to znamená, že Čakajú nás trasy vo Vysokých

Čo nás čaká

Oščadnické noviny 1/2021

a Nízkych Tatrách, novinkou bude
Veľká Fatra a pripravené máme aj
dynamické prednášky priamo v teréne zamerané na bezpečnosť v horách
a prvú pomoc.
Viac informácií získate na
našej FB stránke: www.facebook.
com/KTOscadnica, u vedúcich klubu
alebo počas školského roka u triednych učiteľov.
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Odpadové hospodárstvo a nadväzujúce zmeny v systéme zberu a recyklácie odpadu
Množstvo odpadu sa každým
rokom zvyšuje a veľké množstvo
odpadu, ktorý by sa dal zhodnotiť,
zbytočne končí na skládke. Takáto
situácia
spôsobovala
enormné
zvyšovanie nákladov obce na vývoz
zmesového komunálneho odpadu.
Takéto podmienky sú dlhodobo neúnosné. Preto obec prijala opatrenia, ktorými by sa zlepšila
úroveň triedenia odpadu a nastavila
nový a spravodlivejší systém v odpadovom hospodárstve. No najväčším
cieľom bolo priviesť obyvateľov k
správnej separácií odpadu a prijať to
ako prirodzenú súčasť života.

Hlavnou motiváciou pre
obyvateľov našej obce v dlhodobom
horizonte by mal byť fakt, že čím
viac odpadu vytriedia, tým menej
sa dostane do zmesového komunálneho odpadu. Keďže triedený zber
je vo vreciach „zadarmo“, mali by
to obyvatelia využiť v čo najväčšom
rozsahu, aby sa to odrazilo v poplatku za odpady, ktoré platia obci.
Obec by mala pri stanovení poplatku za komunálny odpad
vychádzať zo svojich skutočných
nákladov na vývoz takéhoto odpadu
, no napriek tomu sa obec sa usilovala odbremeniť občanov od vyso-

kých poplatkov a prostriedky na ich
pokrytie hľadala z vlastného rozpočtu, čo je nad rámec jej kompetencií.
Ale vzhľadom na to, že sme nevyseparovali ani 20 % komunálnych
odpadov (má byť minimálne 50 %),
sa obci zvýšia povinné poplatky štátu
za komunálne odpady na 30 €/tona
čo by v praxi znamenalo pre obyvateľov obce zvýšenie poplatkov za
komunálny odpad z aktuálnych 18,99
€ na 40 € . Jediná cesta ako takejto
situácií zamedziť je zodpovedná
separácia všetkých zložiek komunálnych odpadov do vriec, ktoré dostávajú domácnosti zdarma.

Označovanie smetných nádob RFID čipom - od októbra budú vyvážané len označené nádoby
Na smetných nádobách sa po
označení vysokofrekvenčnou identifikáciou – RFID čipom umiestnila žltá nálepka s textom ZMESOVÝ
ODPAD a konkrétnou citáciou záko-

na pre lepšie ozrejmenie danej problematiky. Smetné nádoby budú označované do konca mesiaca september
2021. Po tomto termíne neoznačené
smetné nádoby nebudú vyvážané..

Podľa § 80 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa
zmesovým odpadom rozumie zvyšok komunálneho odpadu,
ktorý zostáva po vytriedení - vyseparovaní.

Nepatria sem: stavebné materiály, bioodpad,
nebezpečný odpad. Viac informácií získate na
www.oscadnica.sk alebo priamo na Obecnom úrade.

Informácie ku separácií odpadu v obci Oščadnica - správny postup separovania
Plné a uzavreté priehľadné
vrecia naplnené správne vyseparovaným odpadom občan označí
univerzálnym nalepovacím kódom
( tzn. na vrece so separovaným odpadom občan nalepí jednu samolepku
s QR kódom, ktorá mu bola pridelená obcou ) a vyloží ho na odvozné
miesto v termíne zberu podľa zverejneného kalendára.
Pri zvonových kontajneroch
prebieha zber v nezmenenom režime.
Správne separovanie a označovanie vriec je pri vývoze kontrolované a zaevidované podľa nalepovacieho kódu ku konkrétnemu
popisnému číslu.
Objem ročného vyseparovaného odpadu sa podľa príslušných
smerníc preráta na hmotnosť.
Smetné nádoby na TKO
„popolnice“ sa označujú nalepovacím kódom ku konkrétnemu popisnému číslu. Smetné nádoby sú označované do konca mesiac september
12

V nasledujúcich dňoch vykonáva
separáciu odpadu podľa zverejneného informačného letáka. Plne naplnené vrece príp. vrecia s vyseparovaným
odpadom a nalepeným univerzálnym
kódom vyloží v stanovený deň na
príslušné odvozné miesto. Po spotrebovaní daných vriec, zástupca danej
domácnosti na obecnom úrade príp.
v zbernom dvore po odkontrolovaní
vykonávanej separácie odpadu dostane ďalšie vrecia a nalepovacie kódy
a to aj opakovane. Takto postupuje
počas celého kalendárneho roka. Na
konci roka po prepočítaní vyseparovaného objemu odpadu na hmotnosť
sa zistí, že daná domácnosť vyseparovala napr. 165 kg odpadu.
Od apríla 2021 daná domácVzorový príklad
nosť do označených nádob na TKO
Štvorčlenná rodina v priebe- „popolníc“ dáva k vývozu komunálhu mesiaca Január 2021 na popisné ny odpad, ktorý sa neseparuje. Tieto
číslo dostane do poštových schránok po plnom naplnení, taktiež vyloží na
bezplatne „prvých“ 10 priehľadných príslušné odvozné miesto. Nakoľko
vriec aj s univerzálnymi nalepovací- z počtu resp. objemu vyvezených
mi kódmi na separáciu odpadu.
nádob sa vykoná následne prepo-

2021. Po tomto termíne neoznačené
smetné nádoby nebudú vyprázdňované.
Ak občan vyseparuje ročne
množstvo odpadu, ktorého hmotnosť je viac ako 50 % z celkovej jeho
ročnej vyvezenej hmotnosti TKO
( po prepočte objemu separovaného
odpadu na hmotnosť, podľa príslušných smerníc o separovanom odpade
) , bude mu o 30 % znížený poplatok
za TKO na každého člena domácnosti.
Taktiež v priebehu roka bude
realizovaný po lokalitách zber papiera výmenou za papierové výrobky,
kde termín bude vopred oznámený.
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čet na hmotnosť, je lepšie k vývozu
dávať taktiež plne naplnené smetné
nádoby. Na konci roka po prepočítaní vyvezeného komunálneho objemu
odpadu na hmotnosť s a zistí, že danej
domácnosti bol vyvezený komunálny
odpad v celkovej hmotnosti napr.
300 kg komunálneho odpadu.

Nakoľko daná štvorčlenná
rodina vyseparovala viac ako 50 %
z celkového odpadu, bude jej automaticky znížený poplatok za TKO o
30%, čo v danom prípade bude 22,8
€. Teda štvorčlenná rodina uhradí poplatok za TKO vo výške 53,2 €
namiesto 76 €.

Pravidelnou kontrolou systému bol
zistený nárast odovzdávania separovaného odpadu oproti minulým
rokom. Touto cestou chceme občanom Oščadnice poďakovať za zodpovedný prístup a pevne veríme, že sa
nám spoločne podarí dosiahnuť ešte
lepší výsledok v danej problematike.

Kontrola obsahu smetných nádob - môže sa stať, že Vaša smetná nádoba nebude vyvezená
Obsah smetných nádob na šených ustanovení ) a nebude vyvezmesový odpad sa priebežne pred zená, kým nedôjde k vyseparovaniu
vývozom kontroluje.
odpadu.
Ak sa zistí, že odpad je netriedený, smetná nádoba bude označená
červenou nálepkou (s citáciou porupapiera alebo obalov z vajíčok.
V priemere 4-členná rodina naplní
7 l kôš za 4 až 7 dní v závislosti od
V súčasnej dobe si môžu občania vateľných vreciek.
bezplatne vyzdvihnúť na obecnom Do košíka vložte rozložiteľné vrecká životného štýlu a varenia.
úrade a v zbernom dvore košík na a napĺňajte ho pokrájaným bioodpaBIO smetné nádoby
triedenie kuchynského biologicky dom. Košík uschovajte na dostupnom mieste v kuchyni, v špajze alebo
rozložiteľného odpadu.
Zber a zvoz kuchynského biologicna balkóne.
ky rozložiteľného odpadu pre bytové
Odporúčame tmavé a chladné miesto.
domy v obci je zabezpečený „hnedýNeprikrývajte ho, aby mohol bioodmi“ smetnými nádobami, ktoré boli
pad dýchať, odparovať vodu a začal
označené informačnou nálepkou.
hniť tak akurát.
Do prázdneho vrecka na dno odporúčame vložiť hrsť uhlíkatých materiálov, v domácnosti najčastejšie v
podobe kartónu alebo recyklovaných
papierov od kotúčikov z toaletného

Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad.

TU PATRÍ:
Zvyšky ovocia a zeleniny, znehodnotené potraviny
rastlinného pôvodu BEZ OBALU, nespotrebovaný chlieb a
pečivo, zvyšky varenej stravy RASTLINNÉHO pôvodu.

PATRÍ do BIO odpadu

Štýlový košík z plastu s množstvom otvorov, vďaka ktorým môže
bioodpad dýchať,
a preto nesmrdí. Otvárateľný poklop
dáte ľahko preč, takže nezavadzia pri
vysypávaní.
Praktická rúčka uľahčí manipuláciu
pri prenose i vyprázdňovaní obsahu
košíka.
Návod na triedenie kuchynského
BRO:
Každá domácnosť dostane svoj plastový košík a úvodných 25 komposto-

- zvyšky z ovocia a zeleniny,
- znehodnotené potraviny rastlinného pôvodu bez obalu napr. po
dátume spotreby,
- nespotrebovaný chlieb a pečivo,
- kávové a čajové zvyšky (aj papierové
vrecúško bez šnúrky),
- zvyšky varenej stravy rastlinného
pôvodu (bez tekutých zvyškov,napr.
polievku treba
predtým precediť cez sitko),
- vaječné škrupiny,
- mliečne výrobky,
- odrezky izbových rastlín,
- použité papierové kuchynské utierky.
Oščadnické noviny 1/2021

NEPATRÍ do BIO odpadu
- akékoľvek tekuté zvyšky (polievky
a omáčky)
- nerozložiteľné odpady a obalyplasty, sklo,kov,kombinované obaly
(VKM)...
- použité jedlé oleje a tuky,
- hygienické potreby-plienky a hygienické vložky,
- kozmetické potreby: odličovacie
tampóny, vata, vlhčené a parfumové
utierky a vreckovky,
- kávove kapsuly,
- mäso,kosti,ryby,
- uhynuté zvieratá,
- zvieracie exkrementy...
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ZO JDS a SZTP informujú
Už
tradičný
„Športový
deň osôb so zdravotným postihnutím a seniorov“ sa uskutočnil
v peknom prostredí Penziónu Gájuz
v Oščadnici.
Slovenský
zväz
telesne
postihnutých, základná organizácia v Oščadnici a Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia
v Oščadnici, pozvali svojich členov na
9. ročník športových hier. Podujatie
sa uskutočnilo v sobotu 12. júna
2021 s finančným prispením Obce
Oščadnica.
Na akcii sa zúčastnilo takmer
90 členov a priateľov z družobných
organizácii OC SZTP Dolný Kubín,
predsedníčka Gabika
Floreková,
ZO SZTP Zborov nad Bystricou,
predsedníčka Anna Droščáková, ZO
SZTP Krásno nad Kysucou, predsedníčka Margita Ďurišová a OO JDS
v Čadci, predsedníčka Mgr. Margita
Ďurišová. Vo svojich príhovoroch
vyzdvihli dôležitosť pohybu a angažovanosť členov našej organizácie.
Súťažilo sa v piatich disciplínach. Úlohy rozhodcov sa úspešne
Na Fatimskú sobotu –
8. 7. 2021 sme členovia SZTP
a JD Slovenska v Oščadnici s našimi priateľmi zo ZO SZTP z Krásna
nad Kysucou navštívili
Baziliku
Navštívenia Panny Márie v Starých
horách. Okrem slávnostnej svätej
omše v Bazilike minor sme spoločne navštívili aj neďalekú Starohorskú
studničku. Spoločné modlitby, ako
i súkromné rozjímanie umocnené
neobyčajnou atmosférou pútnického miesta prispeli k neopísateľným
pocitom, s ktorými sme opúšťali toto
výnimočné miesto.
V druhej časti výletu sme mohli
využiť možnosť relaxu v Aquaparku v
Turčianskych Tepliciach alebo absolvovať prehliadku historickej časti
mesta.
Po bohato naplnenom dni sme
sa vracali domov plní zážitkov
14

zhostili členovia výboru .
Po absolvovaní všetkých
disciplín sme vyhlásili, v našej organizácii, jubilantov za rok 2020. Tento
akt bol v roku 2020 odložený pre
pandemickú situáciu Covid -19.
Hodnotné ceny, diplomy
a medaile súťažiacim odovzdali
predseda ZO SZTP Jozef Křivánek,
podpredsedníčka ZO SZTP Terézia
Hamacková, tajomníčka ZO JDS
Marta Bzdilíková a členovia ZO
SZTP Margita Lysíková, Štefan
Špalek, Anna Kočí, Jozef Griga
a Mária Glettová. Ďakujeme za občerstvenie: Penzión Gájuz, Kysucké
pekárne Vilija, Hyza a.s.Topoľčany.
Ceny ďalej venovali 101 DROGÉRIA,

ELZA drogéria,TETA DROGÉRIA
i priatelia a sponzori našej organizácie. K dobrej nálade prispela folklórna skupina DEDOVANKA.

a optimizmu, presvedčení, že seniori a telesne postihnutí ľudia sú riadnou súčasťou spoločenského života
a proces integrácie takýchto ľudí je

na dobrej ceste, čoho dôkazom je aj
vysoko profesionálny prístup nášho
vodiča Janka Chmurčiaka, za čo mu
úprimne ďakujeme.
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Monitoring a likvidácia čiernych skládok v našej obci

Začiatkom tohto roka boli
zrekonštruované sociálne zariadenia na prízemí Materskej školy
Oščadnica Ústredie ( pri zdravotnom
stredisku) , slúžiace pre deti v materskej škôlke a pre detský klub.

Na
mnohých
miestach
v našej obci vznikli nelegálne skládky
odpadov. Viaceré tieto skládky obec
objasnila a v správnom konaní boli
priestupcom udelené pokuty. Pričom
výška pokuty sa môže vyšplhať až do
výšky 1 500, €.
Niektoré však musela obec
zlikvidovať na vlastné náklady.
Touto cestou prosíme občanov, aby nevytvárali čierne skládky a neodčerpávali tak finančné
prostriedky z rozpočtu obce.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Ústredie

Oščadnické noviny 1/2021
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Dobudovanie zázemia pre komunitu seniorov v obci Oščadnica
Obec Oščadnica v uplynulých dňoch obdržala rozhodnutie od MAS
Bystrická dolina o schválení podaného projektu „Dobudovanie zázemia pre
komunitu seniorov v obci Oščadnica“.
Podstatou tohto projektu je dobudovanie zázemia v existujúcom
objekte zdravotného strediska v obci Oščadnica pre účely fungovania centra
seniorov. V rámci projektu vznikne kompletne zariadená kancelária a relaxačno - oddychová miestnosť, v ktorej sa bude nachádzať aj profesionálne
masážne kreslo, biolampa, lymfodrenáž, kyslíkový koncentrátor a pod. Na
dezinfekciu priestorov bude slúžiť germicídny žiarič.
Obec na svoje náklady, mimo tento projekt, stavebnými úpravami
vytvorí vhodné priestory na realizáciu tohto zámeru v rámci budovy zdravotného strediska. Záleží nám na našich občanoch, preto veríme, že tento projekt prispeje k zvýšeniu komfortu našich
seniorov pri aktivitách realizovaných vo voľnom čase.
Verím, že pandemická situácia bude dobrá a my budeme môcť
uskutočniť dňa 5. 9. 2021 jubilejný,
15. ročník - benefičného koncertu
„Od srdca k srdcu.“ Účasť nech vo
Vás zanechá dobrý pocit.
Dobrovoľné vstupné venujeme na nákup darčekov zdravotne
postihnutým deťom a na pomoc
Morave postihnutej tornádom.
Ďakujem naším členom za
pomoc pri organizovaní tohto zmysluplného podujatia.
		
Jozef Křivánek

Pozvánka na benefičný koncert “Od srdca k srdcu” 5. 9. 2021

Turistická informačná kancelária

www.racatik.sk

Námestie m. bernáta 1797
Pondelok - piatok 8:30 - 17:00
Sobota 8:30 - 15:00

Suveníry, keramika, sviečky
Tričká s tématikou Veľkej Rače
Magnetky, puzzle, CD
Mapy, brožúry, omaľovánka
Hrnčeky, poháre, svietniky
Drevené výrobky
Textilné výrobky z Oščadnice
Slovenské turistické ponožky
Oblečenie NORTHFINDER
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“Kysucká izba” v Oščadnici
V tomto roku sa nám podarilo
zrealizovať projekt „Oživenie a rozvoj
cestovného ruchu v obci Oščadnica“
a to najmä vďaka finančnej podpore
Ministerstva investícií regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky.
V rámci tohto projektu sme
zrekonštruovali starú, nevyužívanú
hospodársku budovu v areáli bývalej
colnice na nový priestor a to priestor
takzvanej „Kysuckej izby“.
Tento priestor bude slúžiť
na predvádzanie výroby umelecko-remeselníckych výrobkov ale
aj na praktické ukážky varenia tradičných ľudových receptov. Návštevníci
tu môžu takýmto spôsobom stráviť
zaujímavou a aktívnou formou čas.
Do týchto aktivít chceme zapojiť aj
miestnych obyvateľov, najmä pamätníkov, ktorí sú ochotní spolupracovať a odovzdávať remeselnícke zruč-

starý stav
nosti, vzťah k tradíciam, folklóru
ale aj k histórii. Tento priestor bude
využívaný buď počas plánovaných
víkendových podujatí, kedy budú
plánované ukážky konkrétnych
remesiel alebo potom na objednávku prostredníctvom informačnej
kancelárie RačaTIK. Aktuálne chceme ešte izbu dovybaviť nábytkom

Oščadnické noviny 1/2021

v tradičnom ľudovom štýle, ale taktiež
aj prvkami, ktoré umožnia udržať
bezpečnosť priestoru po hygienickej stránke vzhľadom na pandémiu
koronavírusu. Objekt by sme chceli
naplno využívať od jesene tohto roka
a veríme že bude príjemným spestrením času stráveného v našej obci.
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– Zdravotné stredisko a vybudovala
nový prechod pre chodcov.
Zároveň boli osadené meraObec Oščadnica v rámci
zvyšovania bezpečnosti chodcov če rýchlosti so záznamom a to pri
a cestnej premávky realizovala úpra- Kozovom moste a pri základnej škole
vu zníženia rýchlosti na 40 km/ Ústredie.
Inštalácia týchto meračov
hod. v časti Kozov most – Centrum

Merače rýchlosti

nadväzuje na už existujúce kamerové
zariadenia, ktoré automaticky rozpoznávajú ŠPZ vozidla.
Veríme, že všetky tieto opatrenia prispejú k bezpečnejšiemu
pohybu chodcov v našej obci.

Skúšobná prevádzka kanalizácie začala
Upozorňujeme občanov, že prebieha skúšobná prevádzka a kontrola
novovybudovanej kanalizácie.
V súčasnej dobe NIE JE POVOLENÉ napojenie sa a VYPÚŠŤANIE
odpadovej alebo inej vody do tejto kanalizácie. Prevádzkovateľ počas tejto
skúšobnej prevádzky bude lokalizovať dané napojenia ako aj miesta vtekania odpadovej vody a následne si bude nárokovať vzniknuté škody v súbehu
s oznámením vinníka príslušným orgánom.
Aktuálne bolo začaté kolaudačné konanie na kanalizáciu a vodovody
v obci Oščadnica, ústne jednanie v rámci tohto konania je naplánované na
september 2021, následne by malo byť po zosumarizovaní všetkých podkladov vydané kolaudačné rozhodnutie. Po nadobudnutí právoplatnosti bude
možné spustiť proces napájania obyvateľov. K tomuto procesu bude vypracovaný samostatný manuál, ktorý bude doručovaný majiteľom nehnuteľností
a taktiež bude zverejnený na webovej stránke obce.

Rekonštrukcia v ZŠ Ústredie
Na budove ZŠ Oščadnica
– Ústredie je aktuálne realizovaná
rekonštrukcia bezbariérového vstupu
a taktiež balkóna nad hlavným vstupom do budovy.
Rozpočtový náklad vykonávaných prác je 12.784,80 € a tieto
práce sú vykonávané s cieľom zvýšiť
bezpečnosť pre naše deti.
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Rozhľadňa pod Kalinovým vrchom
Zámer postaviť rozhľadňu
s výhľadom na centrum obce nadväzuje na projekt cyklotrasy, ktorá
vedie z obce Dunajov cez Krásno nad
Kysucou až do Oščadnice.
Jedná sa o rozšírenie siete
turisticky
atraktívnych
prvkov
v rámci nášho regiónu. Stavba dopĺňa náučný chodník, ktorý smeruje
z centra obce v smere na Kalinový
vrch a zároveň robí zaujímavejšou
hrebeňovú trasu spod Oščadnice na
Veľkú Raču.
Rozpočet stavby je 52.085,80
eur. Tento projekt je financovaný
z finančných prostriedkov Oblastnej
organizácie
cestovného
ruchu

Kysúc a je dôkazom toho, že finančné prostriedky, ktoré do rozpočtu
obce prináša poskytovanie služieb v
cestovnom ruchu sú zhodnocované
a spätne použité práve na rozvoj tejto
oblasti.
V rámci tejto zaujímavej
hrebeňovej trasy pripravujeme ďalšie
atraktívne a zaujímavé prvky, ktoré
budú ďalšou pridanou hodnotou pre
všetkých návštevníkov a priaznivcov
turistiky.
Veríme že si domáci i návštevníci našej obce čoskoro vychutnajú
pekné výhľady z novej rozhľadne nad
centrom Oščadnice.

Sv. omša na Veľkej Rači
Už tradične sa v nedeľu
8.augusta uskutočnila slávnostná
svätá omša na najvyššom vrchole Kysuckých Beskýd. Svätá omša
bola obetovaná za členov Horskej
záchrannej služby.
Svätej omše sa zúčastnilo približne 200 účastníkov zo
Slovenska aj Poľska, omšu celebroval
kaplán HZS Ján Dubecký.
Oščadnické noviny 1/2021
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Olympijsky festival bol aj s účasťou Oščadnice
Klub Turistov Oščadnica sa na
dva dni stal súčasťou Olympijského
festivalu na Slovensku. Pre návštevníkov sme pripravili súťažnú trať
pretekov v Turisticko – orientačnom
behu, kde náš klub dosahuje veľmi
dobré výsledky nie len v rámci celého
Slovenska, ale aj na medzinárodnej
úrovni.
Na olympijskom festivale si
naše stanovisko za dva dni prezrelo viac ako 1000 návštevníkov a do
súťažného zápolenia sa zaregistrovalo minimálne 200 súťažiacich, ktorí
trať absolvovali v doprovode rodičov,
alebo priateľov, čím sa počet súťažiach skoro približuje k číslu 1000
osôb.
Veľmi nás teší, že na tomto
podujatí, kde bolo množstvo
návštevníkov a známych osobností
sme mohli propagovať aj našu obec –
Oščadnicu.
Každý z návštevníkov si
určite všimol erb našej obce, ako
aj nápis Oščadnica. Presvedčili nás
o tom aj otázky na Oščadnicu,
prípadne na stredisko Veľká Rača.
Deti z nášho klubu mali zároveň možnosť stretnúť známe športové
osobnosti, ako aj zažiť kúsok olympijskej atmosféry.
A nebolo to pre ne ľahké, naša
prezentácia prebiehala počas dvoch
dní od 10:00 do 19:00 hod., museli
dohliadať na „pretekárov“, odpovedať na množstvo otázok a na záver
vyhodnotiť ich celkový výsledok.
Určite im patrí poďakovanie
za reprezentáciu našej Oščadnice.
S l e dujt e
náš klub KTO
aj na facebooku:
KTOscadnica.

Rozpis futbalových zápasov 2021 - TJ Tatran Oščadnica - Muži
Kolo Termín konania
4K
5K
6K
7K
8K
9K
10K
11K

15.08.2021 16:30
22.08.2021 16:00
29.08.2021 16:00
05.09.2021 15:30
12.09.2021 15:30
17.09.2021 16:30
25.09.2021 15:00
03.10.2021 14:30

Domáci		

TJ Tatran Oščadnica
TJ Snaha Zb.nad Bys.
TJ Tatran Oščadnica
TJ Slovan Podvysoká
TJ Tatran Oščadnica
TJ Slovan Rudinská
TJ Slovan Nová Bys.
TJ Tatran Oščadnica

Hostia

Športový klub Nesluša
TJ Tatran Oščadnica
FK Polom Raková
TJ Tatran Oščadnica
TJ Olešná
TJ Tatran Oščadnica
TJ Tatran Oščadnica
TJ Kysučan Korňa
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