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Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
tak ako každý rok, prinášame Vám v mesiaci máj tradičné Oščadnické noviny, ktoré,
ako veríme, si získali Vašu priazeň. Dúfame, že budeme môcť aj naďalej prinášať
prostredníctvom tohto periodika zaujímavé a potrebné informácie.
V jarnom období i u nás v Oščadnici dominujú aktivity, ktoré prispievajú k zveľadeniu
okolia a životného prostredia v našej obci. Každý z nás má možnosť prispieť svojou
činnosťou k tomu, aby prostredie našej obce bolo krajšie a upravenejšie. Chcel by som sa
poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do upratovania priestranstiev obce v rámci akcie
„Upracme si svoju rieku“ a prispeli k podpore tejto každoročnej užitočnej tradícii. Veľká vďaka
patrí i našim základným školám, ktoré sa k týmto aktivitám pripojili.
Aj tento rok sme počas oslavy krásneho sviatku „Dňa matiek“ vzdali hold našim
mamám a babičkám za ich obetavú lásku, ktorá odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť
každej mamy. Deti zo základných a materských škôl si pripravili bohatý program, ktorým
veľmi potešili svojich rodičov.
V tomto čase taktiež vrcholia prípravy 26. Oščadnickej heligónky, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie akcie
našej obce. Opäť sme sa snažili, aby program tohtoročnej heligónky zaujal všetky vekové kategórie, či už pestrým
sprievodným programom, ale aj atrakciami ako napr. turistický vláčik. Srdečne Vás pozývame a dúfame, že všetci
spoločne strávime príjemné chvíle.
V najbližšom období nás čaká ešte veľa podujatí, na ktoré Vás srdečne pozývame – „Deň detí“ s hudobnou
dvojicou PACI PAC a atrakciami, Letný gastrodeň s tradičnými kulinárskymi špecialitami a v neposlednom rade
Oščadnické hody.
Okrem zábavy a pekných podujatí nás tiež čaká množstvo práce pri rozvoji našej obce. Prinášame Vám
informácie o realizovaných projektoch, ako aj o projektoch, ktoré sa nám podarilo pripraviť, zabezpečiť na ne finančné
prostriedky a sú tesne pred realizáciou.
Prajem príjemné čítanie.
Ing. Marián Plevko, starosta obce
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Oščadnické noviny, číslo: 1/2018
Prehľad schválených projektov, alebo čo nás v našej obci toto leto čaká
Naša snaha zapájať sa do jednotlivých výziev a venovať čas príprave projektov bola odmenená. Na tomto mieste
Vám chceme v krátkosti predstaviť schválené projekty, ktorých realizácia nás v blízkej dobe čaká.
„Predchádzanie vzniku BRKO (biologicky rozložiteľný komunálny odpad)
produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce
Oščadnica“
Koncom mesiaca apríl 2018 sme obdržali rozhodnutie z Ministerstva životného
prostredia SR o schválení našej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na obstaranie
kompostérov pre domácnosti a pre odpad z údržby verejnej zelene v rámci projektu
„Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a na verejných
priestranstvách na území obce Oščadnica“.
Výška schváleného nenávratného príspevku je 81.225,00 €. Cieľom projektu je
prostredníctvom obstarania kompostérov predchádzať vzniku BRKO produkovaného v
domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce. Projektom plánujeme
obstarať 800 kusov záhradných kompostérov pre domácnosti s objemom 900 litrov a 40 kusov kompostérov s
objemom 1000 litrov pre odpad z údržby verejnej zelene. Celková kapacita obstarávaných kompostérov je 760 m³.
Kompostéry pre domácnosti budú odovzdané do užívania obyvateľom obce, kompostéry pre odpad z údržby
verejnej zelene budú pod dohľadom povereného pracovníka rozmiestnené na jednotlivých miestach v obci.
Vyprodukovaný kompost bude využívaný ako záhradné hnojivo na zlepšenie kvality pôdy. Nákupom kompostérov
vytvoríme podmienky pre zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a predchádzanie vzniku bioodpadov z domácností.
„Zníženie energetickej náročnosti budovy č.s. 2152 - Požiarna zbrojnica“
V mesiaci február 2018 bol Ministerstvom vnútra SR schválený projekt
„Zníženie energetickej náročnosti budovy č. s. 2152 - Požiarna zbrojnica“,
s poskytnutou dotáciou vo výške 29.864,84 €, v rámci ktorého zmodernizujeme
požiarnu zbrojnicu v Obci Oščadnica tak, aby bola plne funkčným zariadením na
ochranu zdravia a života obyvateľov i majetku a prírodného bohatstva počas celého
roka a mohla byť plne využívaná príslušníkmi DHZ. Okrem budovy Obecného úradu
v Oščadnici teda dostane nový šat aj budova požiarnej zbrojnice.
„Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska – výstavba multifunkčného
ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“
Úrad vlády SR schválil náš projekt o poskytnutie finančných prostriedkov na
výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi s výškou
spolufinancovania 37.000,- €.
V rámci projektu bude pre naše deti a občanov obce vybudované ihrisko pri ZŠ
Ústredie, ktoré bude nepretržite verejne prístupné. Hlavným cieľom projektu je
zvýšenie dostupnosti športového vyžitia pre naše deti a dospelých a vytvoriť
predpoklady pre realizovanie športových aktivít – súťaží medzi deťmi, dospelými
a školami.
„Rekonštrukcia zázemia futbalového štadióna TJ Tatran Oščadnica – rekonštrukcia
budovy“
V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu
podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa nám Slovenský
futbalový zväz schválil dotáciu vo výške 10.000,- € na rekonštrukciu zázemia
futbalového štadióna TJ Tatran Oščadnica. V rámci tohto projektu zrealizujeme najmä
rekonštrukciu sociálneho vybavenia budovy TJ Tatran.
„Projekt výstavby cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“
Obec Oščadnica v spolupráci s Mestom Krásno nad Kysucou, ako hlavným partnerom projektu, realizuje
projekt s názvom: „Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“, ktorý bol schválený na realizáciu
v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia.“
Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 3.576.738,44 €, výška schválených výdavkov pre Obec
Oščadnica: 371.480,42 €. Hlavným cieľom projektu je "Ochrana, propagácia a rozvoj nášho spoločného prírodného
a kultúrneho dedičstva." Stavebné práce na území obce Oščadnica pozostávajú z dvoch častí. Prvú časť tvorí
výstavba cyklotrasy (smerom ku vlakovej zastávke Oščadnica s napojením na Krásno nad Kysucou a Dunajov) a
druhú časť tvorí výstavba turistickej rozhľadne (vedľa lanovej dráhy Dedovka).

Oščadnické noviny, číslo: 1/2018
Medzinárodný deň žien v Oščadnici

Medzinárodný deň žien pripadajúci každoročne na 8. marec je medzinárodne uznávaný sviatok žien. Pri tejto
príležitosti sa v Kultúrnom dome v Oščadnici, konalo kultúrne podujatie ako darček pre naše milé ženy.
V programe vystúpila obľúbená skupina The Bonx a hudobný hosť Tomáš Bezdeda s kapelou.

Detský karneval

Aj tento rok sa vo fašiangovom období konal detský karneval v Kultúrnom dome v Oščadnici. Chceme
skutočne vyjadriť obdiv mamičkám, ktoré pre svoje deti vytvorili nápadité masky. Ich ratolesti si tak mohli užiť perfektné
popoludnie plné hudby, hier a zábavy.
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Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce
Prinášame Vám základné informácie o budovaní gravitačnej kanalizácie v našej obci.
Termín začatia realizácie: máj – júl 2018, plánované ukončenie stavebných prác: august – september 2020.
Aktuálne začali stavebné práce na budovaní kanalizácie v našej obci. Pred realizáciou rekonštrukcie cesty
na Vreščovku sa nám podarilo položiť prvú vetvu kanalizačného zberača.

Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Žilina a zhotoviteľom stavby je Združenie zhotoviteľov STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Bratislava, INPEK, s. r. o. Nitra a ARPROG,
a. s. Poprad, Stavebný dozor vykonáva AMBERG Engineering, Slovakia s. r. o.
Bratislava.
Týmto by sme si zároveň dovolili požiadať obyvateľov a majiteľov
nehnuteľností v dotknutých častiach obce o spoluprácu pri zriaďovaní
jednotlivých kanalizačných resp. vodovodných odbočení k ich
nehnuteľnostiam.
Zhotoviteľ bude pred realizáciou jednotlivých kanalizačných vetiev
a vodovodných radov oslovovať obyvateľov danej lokality, pričom občania budú
informovaní o umiestnení odbočenia pre ich nehnuteľnosť. Až podpis
zhotoviteľa na zápise o umiestnení odbočky konkrétne jednotlivým majiteľom
nehnuteľnosti bude podkladom pre samotnú realizáciu odbočenia.
Pred tým ako bude odbočenie zrealizované, občan musí podpísať
Zmluvu o budúcej zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu, resp.
vodovod. Samotné tlačivá Zmlúv o budúcich zmluvách o pripojení sú
k dispozícii na Obecnom úrade, na webovej stránke obce a tiež v sídle
objednávateľa (SEVAK a. s.).
Všetky dostupné informácie nájdete na obecnej stránke
www.oscadnica.sk v samostatnej sekcii „Kanalizácia v obci Oščadnica“
Dovolili by sme si Vás upozorniť, že po realizácii jednotlivých
kanalizačných vetiev a vodovodných radov nebude možná realizácia
dodatočných odbočení.
Prehľad predpokladaných nákladov - kanalizácia
Obec
Kanalizácia Dĺžka v m Prípojky
Nová Bystrica
3 994 884 €
10 453
378 093 €
Stará Bystrica
7 036 561 €
17 699
691 634 €
Klubina
1 402 072 €
3 341
119 883 €
Zborov n.B.
4 929 297 €
12 642
544 085 €
Kásno n.K.
7 707 754 €
23 771
654 747 €
Oščadnica
9 656 590 €
26 876
1 039 762
Radôstka
1 506 221 €
5 278
141 093 €
Celkom
36 233 383
100 060 3 569 301

Počet v ks
410
750
130
590
710
1130
180
3900

Prehľad predpokladaných nákladov - vodovod
Obec
Potrubie
Dĺžka v m Prípojky
Nová Bystrica
604 987 €
4 011
124 343 €
Stará Bystrica
39 761 €
272
11 303
Krásno n.K.
224 304 €
1 777
69 707
Oščadnica
2 676 721
16 347
365 494

Počet v ks
132
12
74
388

Celkom

606

3 565 775

22 408

570 849

Týmto by sme si Vás dovolili požiadať o Vašu trpezlivosť a ústretovosť pri realizácii prác, ktorých výsledkov,
ako veríme, bude ukončenie tejto verejnoprospešnej stavby, ktorá bude slúžiť nielen na ochranu životného prostredia
v ktorom žijete, ale prispeje aj k lepšiemu a pohodlnejšiemu životu obyvateľov v našom regióne.

Oščadnické noviny, číslo: 1/2018
Stavanie mája na námestí
30. apríla 2018 o 19.00 h sa konalo
na Námestí M. Bernáta slávnostné stavanie
mája.
Už tradične naši hasiči odviedli
výbornú prácu a za sprievodu krásnych
piesní našej ženskej folklórnej skupiny
ozdobili, postavili a následne dobre upevnili
máj, aby sme sa mohli všetci zúčastniť na
jeho váľaní počas tradičného Oščadnického
majálesu, na ktorý ste všetci srdečne
pozvaní.

Oslava Dňa matiek v kultúrnom dome
Druhá májová nedeľa patrila už
tradične oslave dňa matiek v Kultúrnom
dome v Oščadnici. Blahoželaním k sviatku
všetkých mám a starých mám otvoril toto
milé podujatie starosta obce, Ing. Marián
Plevko.
Vydarený kultúrny program si pripravili
deti z materských škôl - Rovne, Ústredie
a Nižný koniec, ako i deti zo základných
škôl Ústredie a Nižný koniec ako darček
všetkým mamám, pretože ako povedal
jeden múdry človek: „Mama je osobou,
ktorá môže nahradiť všetkých ostatných,
no ju nemôže nahradiť nik.“
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Stavebné
v obrazoch
Výročná členská schôdza
DHZakcie
Oščadnica
Výročná členská schôdza členov DHZ obce
Oščadnica sa konala 3.2.2018.
Bilancia uplynulého obdobia priniesla aj tieto čísla:
DHZ sa zúčastnil 25 ostrých a 10 cvičných výjazdov
Celková škoda na majetku predstavuje sumu : € 77 200,-Uchránená hodnota majetku predstavuje sumu: € 94 100,-Na záchranných prácach sa spolu zúčastnilo 128 hasičov, z toho
85 DHZ Oščadnica a 43 HaZZ Čadca a iné.
DHZ takisto zabezpečoval usporiadateľské služby a dozor
na viacerých podujatiach v obci napr. Oščadnická heligónka,
Stavanie a váľanie mája, Mikuláš pre deti...
Veľmi si ceníme, že o činnosť DHZ majú veľký záujem aj deti, ktorým sa už roky venuje náš predseda, Miroslav
Koza, ktorému za to patrí veľká vďaka.

Informácie o niektorých
zásahoch
Oščadnica
Stavebné
akcieDHZ
v obrazoch

Dňa 19.1.2018 vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok došlo v miestnej časti „U Vojtuša“
k spadnutiu stromu cez cestu. Privolaní hasiči DHZ Oščadnica odstránili túto prekážku a komunikácia bola do
niekoľkých minút opäť sprejazdnená.
7. apríla 2018 boli privolaní v lesnému požiaru v časti „Javorské“. V tejto časti lesné pracovníčky vykonávali
spaľovanie zvyškov dreva po ťažbe a vplyvom vetra sa oheň rozšíril a vymkol spod kontroly. Našťastie profesionálnym
výkonom našich hasičov bol požiar zvládnutý a nedošlo k jeho ďalšiemu šíreniu, či ujme na zdraví prítomných osôb.
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ZO SZTP a ZO JDS v Bratislave
Dňa 23.februára oslavujú v Rusku Deň
obrancov vlasti.Tento sviatok bol uzákonený v roku
1922, vtedy mal názov Deň červenej armády
a Vojnovej flotily. Po rozpade Sovietského zväzu bol
premenovaný na Deň obrancov vlasti.
Slávnostné akcie sa konajú po celej
krajine.V Moskve začína sviatok ráno, položením
vencov a kvetov k hrobu neznámeho vojaka. Inak
tomu nebolo ani 21.februára 2018.
Na pozvanie Veľvyslanectva Ruskej
federácie sme sa zúčastnili s p. Milanom Paršom,
oblastným predsedom protifašistických bojovníkov
v Čadci, tohto krásneho podujatia. Tichým
kladením vencov a kvetov na Slavíne sme si
pripomenuli ruských obrancov vlasti, ktorí sa
zaslúžili aj o našu slobodu. Pietny akt sa konal bez
s l o v, n o s y m b o l s e d e m m e t r o v e j s o c h y
červenoarmejca, ktorá čnie nad monumentom, je
stále veľavravná. Už od roku 1960 oznamuje,že
slobodu nám priniesol vojak s červenou
zástavou,ktorý aj tu rozdupal hákový kríž.
Veľmi ma potešilo udelené vyznamenanie,
ktoré som prevzal z rúk Nikolaja Ryžova prvého
tajomníka Veľvyslanectva RF. Je to významné
ocenenie pre našu organizáciu, pre našich členov
ZO SZTP a ZO JDS v Oščadnici. Poďakovanie za
rekonštrukciu a starostlivosť o hrob padlých
sovietskych vojakov na našom cintoríne.
Nezabúdajme na ľudí, ktorí položili svoje
životy, aby sme my mohli žiť v mieri!
Jozef Křivánek-predseda ZO JDS a ZO
SZTP v Oščadnici

Výstup na Veľkú Raču
Ako po iné roky, tak aj tento rok patril 8. májový
deň výstupu na Veľkú Raču - najvyšší vrch Kysúc
vysoký 1236m.
Táto akcia býva spojená zároveň so
spomienkou na oslobodenie Kysúc a pamiatkou na
padlých vojakov počas 2. svetovej vojny pri pamätníku
na Úpratiskách. Tento rok už pri príležitosti 73.výročia
oslobodenia Sovietskou armádou a Dňa víťazstva nad
fašizmom. Výstup organizovala TJ SNP – odbor
turistiky KST Čadca a ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov Čadca, za spoluúčasti s
Regiónalnou radou KST Čadca. Program pozostával z
kladenia kvetov a slávnostného príhovoru predsedu TJ SNP Čadca Ing. Milana Parša.
Prekvapením bola veľká účasť detí a mládeže z Čadce a Oščadnice,ktorí sa mohli oboznámiť s informáciami
o oslobodzovacích bojoch v oblasti Kysúc a okolia V.Rače. Po slávnostnom akte sme sa presunuli ku chatám na
Rači, kde sme sa občerstvili výborne navareným gulášom.
Niektorí z nás zavŕšili akciu výstupom na vrchol Veľkej Rače, kde sa konalo stretnutie priaznivcov „Klubu
turistov Kysúc“,ktorý zastrešuje viac ako 700 registrovaných turistov z Kysúc. Tu sa zúčastneným prihovoril predseda
RRKST Čadca „Klubu turistov Kysúc“ František Žabka, ktorý ich oboznámil s činnosťou turistov na Kysuciach a taktiež
pozval na najbližšie akcie organizované na Kysuciach.
Počasie na vrchole nebolo najpriaznivejšie, ale aj napriek tomu sa tu stretlo vyše stovky turistov, ktorí boli
odmenení diplomom s pamätnou pečiatkou. František Žabka, predseda RR KST.
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Stavebné akcie v obrazoch
Na jar tohto roku sme
zrealizovali výmenu ochranných
sietí a doplnenie oplotenia na
ihrisku v Rovniach.
Te n t o m u l t i f u n k č n ý
priestor je využívaný nielen
deťmi z priľahlej materskej
škôlky ale, aj značným počtom
detí zo širšieho okolia.
Zároveň chceme
požiadať občanov, aby pri tomto
priestore nevytvárali skládky
odpadu a neodkladali vrecia s
odpadom k zvonovým
kontajnerom, ktoré výlučne
slúžia k zberu vytriedených
zložiek odpadu.

Začiatkom jari sme začali s dlho
očakávanou rekonštrukciou exteriéru budovy
Obecného úradu.
Na budove je už zrealizovaná výmena
okien, všetkých vstupných dverí, zateplenie
obvodového plášťa i zateplenie povalového
priestoru. Nového náteru sa dočkala aj strecha
budovy a o pár dní bude zrealizovaná aj nová
fasáda objektu.
Pre lepší prístup do objektu realizujeme
bezbariérový vstup do prízemia budovy, ktorý
bude umiestený zo zadnej časti budovy
s prístupom cez školský dvor. Veríme, že aj
takýmto spôsobom uľahčíme život starším
a imobilným občanom.
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Stavebné akcie v obrazoch
Po skončení zimného obdobia sme začali s realizáciu jednej z najväčších
stavebných akcií v našej obci. Nová cesta v smere na Vreščovku
v hodnote viac ako 1,3 milióna eur, je už takmer dokončená. Tento úsek
v dĺžke 7,7 kilometra nespája len občanov našej obce, ale slúži aj ako
alternatívne spojenie s Poľskou republikou a taktiež ho v hojnej miere
využívajú aj občania susedných obcí. Ďakujeme občanom za trpezlivosť
pri dopravných obmedzeniach, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu výstavby
a dúfame, že odmenou im bude táto nová a bezpečná komunikácia.

„Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020“

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V OŠČADNICI
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA 15. ROČNÍK SÚŤAŽE

„ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE “
15.7.2018 (NEDEĽA) o 13:00
na futbalovom ihrisku TJ-TATRAN v Oščadnici

Oščadnické noviny, číslo: 1/2018
Deň matiek a otcov
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Deň matiek a otcov oslávili naši členovia ZO SZTP
a ZO JDS aj tento rok v príjemnom prostredí Penziónu
Trojička v centre obce. Deň matiek je príležitosťou
poďakovať za všetku tu vrelú lásku, starostlivosť
a nekonečnú trpezlivosť, ktorou každá matka zahrňuje
svoje deti.
„Za všetko čím som alebo čím sa domnievam ,že
som vďačím svojej mamičke.“ Týmito slovami v úvode
všetkých privítal predseda oboch organizácii - Jozef
Křivánek, ktorý zároveň vyzval prítomných na minútu
ticha za zosnulých členov organizácii –Annu
Kozákovú, Teréziu Neveďalovú, Jána Škovránka
a Vlastu Kozovú." Ich odchod nás hlboko zasiahol,
no v našich spomienkach zostávajú navždy.
Ďalej sa členovia zoznámili s kalendárom akcií

v najbližšom období. Nebude chýbať 6. ročník
tradičných športových hier osôb so zdravotným
postihnutím a seniorov. Druhého júna to bude zasa
pútnický zájazd na Staré Hory, v júli Trojgeneračné
stretnutie v Rakovej a množstvo ďalších aktivít
a rekondičných pobytov.
Jozef Křivánek prečítal aj pozdravný list od
predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky
Jurinovej, z ktorého vyberáme: „Som nesmierne rada,
že deň, v ktorom sa odzrkadľuje jedinečnosť
a nenahraditeľnosť všetkých mamičiek ste sa rozhodli
osláviť i s vašimi členmi, seniormi či zdravotne
postihnutými spoluobčanmi. I prostredníctvom
takýchto milých podujatí ste sa nepochybne stali
neodmysliteľnou súčasťou fungovania a darí sa vám spríjemňovať a plnohodnotne napĺňať každý deň ich života.
Vážený pán predseda, verím, že podobnými obohacujúcimi a inšpiratívnymi aktivitami bude činnosť ZO Slovenského
zväzu telesne postihnutých a Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici pokračovať i naďalej....“
Po citácii listu predsedníčky ŽSK člen výboru, Ján Štens, informoval o pripravovaných pútnických zájazdoch
do Lúrd a Medjugorie. Členovia výboru potom odovzdali mamičkám a oteckom kvietok vďaky a sladkosť. Po chutnom
obede nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili FS Dedovanka a heligonkári Štensovci s Martinom
Galuščákom. Záver vydareného podujatia už tradične patril žrebovaniu tomboly s hodnotnými cenami aj vďaka
podpore rodiny Alojzie Kubicovej, rodiny Štefky Špalkovej a personálu Penziónu Trojička.
Možno sa mnohé matky na svoje už dospelé deti pozerajú z nebies.....Nuž spomeňme si aj na ne. Hoci odišli do
večnosti, ich lásku budeme navždy cítiť vo svojom srdci. Jozef Křivánek, predseda ZO SZTP a ZO JDS v Oščadnici

DHZ blahoželá
Dňa 18.02.2018 oslávil významné životné
jubileum 90 rokov dlhoročný člen DHZ Oščadnica,
p. Ján Trúchly v Oščadnice – Zadedovej.
Pri tejto príležitosti si od svojich kolegov členov DZH Oščadnica prevzal stužku za vernosť –
60 rokov, pamätnú plaketu s modlitbou hasiča
a ďakovný list za UzODPO SR Čadca.
Srdečne blahoželáme.

Oščadnické noviny, číslo: 1/2018
Zhrnutie Zimného zrazu turistov v Oščadnici
Naša obec spoluorganizovala
25. -28. januára 2018 Zimný zraz turistov.
Bola to skvelá príležitosť na
propagáciu Oščadnice, ako turisticky
zaujímavej destinácie a zároveň
podporu všetkým ubytovateľom
a poskytovateľom služieb v obci.
Akcie sa zúčastnilo viac ako 1500
turistov. Priamo v obci sa ubytovalo
1250 učastníkov, čo v prepočte znamená
viac ako 3000 osobonocí a porcií stravy.
Ohlasy, či komentáre, na našu
obec boli viac ako priaznivé
s predpoveďou individuálnej letnej
turistiky účastníkov zimného zrazu.
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20. výročie ZO SZTP v Oščadnici, 10. výročie ZO JDS v Oščadnici
Dvadsať rokov v živote človeka je doba, za ktorú z malého dieťaťa v plienkach, vyrastie dospelý človek.Tak
nejako to bolo aj s našou organizáciou. Za dvadsať rokov trvania a činnosti našej organizácie, teraz je to obdobie
spomínania a hodnotenia života a využitia času, ktorý sme v nej prežili.
Áno, naša organizácia má dvadsať rokov. Oficiálne vznikla 1.2.1998 a ZO JDS 1.2.2008. Za obdobie svojho
pôsobenia nadobúdala organizácia bohaté skúsenosti s pevne stanovenými cieľmi a má širokú škálu rôznych
podujatí. V nedeľu 4.2.2018 sa v priestoroch KD v Oščadnici zišlo 135 členov našej organizácie. Pozvanie na oslavu
prijali i vzácni hostia, ktorých privítal predseda Jozef Křivánek, predsedníčka RR SZTP v Bratislave Ing.Monika
Vráblová, riaditeľka RR SZTP Mgr.Olga Bohuslavová, predsedníčka KC SZTP Žilina Mária Antalová, predsedníčka
OO JDS ,OV ZPCCH v Čadci Mgr. Margita Ďurišová, predseda ZMOSu Kysúc, primátor Krásna nad Kysucou,
poslanec VÚC Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Čadce, poslanec VÚC Ing. Milan Gura, starosta obce Oščadnica Ing.
Marián Plevko a predsedovia ZO SZTP so svojimi členmi z družobných
organizácii. Z Dolného Kubína Gabriela Floreková, z Čadce Helena
Kultanová, zo Zborova nad Bystricou Anna Droščáková, z Makova, Anna
Zajacová, Kysucká TV Terézia Turiaková. V úvode členovia folklórnej
skupiny DEDOVANKA zahrali a zaspievali Oščadnickú hymnu. Potom
sa všetkým prihovoril starosta obce Oščadnica - Ing. Marián Plevko.
Poďakoval za obetavú prácu členom. Ocenil ich i predsedu Jozefa
Křivánka, ďakovnými listami obce Oščadnica a darčekovými košmi.
Všetkých prítomných humorným slovom a spevom zabával známy
ľudový zabávač Štefan Hruštinec. Zahrali a zaspievali aj súrodenci
Gelačákovci. Všetci si s veľkým záujmom prezreli videoprojekciu
z bohatej dvadsaťročnej činnosti našej organizácie. Diplomy ZO Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami si prevzali: Aurélia Korhelíková,
Jozefa Straková, Margita Lysíková a Margita Škripková. Diplomy ZO
Jednoty dôchodcov si prevzali: Terézia Hamacková, Marta Ondrušková,
Marta Bzdilíková a Mária Glettová. Ďakovný
list obdržal starosta obce Oščadnica Ing.
Marián Plevko. Ďakovné listy OV SZTP si
prevzali manželia: Vlasta a Jozef Mosor, Mária
a Stanislav Kucharčík, Mária a Štefan Špalek.
Členovia: Ján Štens, Jozef Maják a predseda
DHZ Miroslav Koza. Potom pokračovala voľná
zábava pri hudobnej produkcii skupiny
"Kysucká veselá trojka" zo Starej Bystrice.
Na začiatku mala naša organizácia ZO
SZTP a ZO ZPCCH 63 členov. Dnes ich má
142 a 45 detí. Organizujeme pre nich
množstvo podujatí, pútnické zájazdy alebo
zájazdy za krásami Slovenska, benefičný
koncert, rekondično-rehabilitačné pobyty,
v ý s t a v y. S t a r á m e s a o l a v i č k y n a
autobusových zástavkách v obci a aj o pomník
padlých sovietských vojakov na našom
cintoríne. V činnosti nám veľmi pomáhaju naši
priatelia.Vrúcne ďakujeme i naším mediálnym
partnerom za propagovanie našej činnosti, našich starostí i radostí, ale i zdravotných problémov zdravotne
postihnutých, nielen v našej organizácii, ale i v rámci okresu. Veľké ďakujem patrí i sponzorom, ktorí nám počas našej
činnosti veľmi pomáhali, ale aj pomáhajú. Majú pre nás otvorené svoje srdcia a nie je im ľahostajný osud a život
zdravotne postihnutých. Ďakujeme Aďke Zelienkovej za vynikajúcu tortu ...
Naša organizácia môže byť hrdá na činnosť a úspechy dosiahnuté od svojho vzniku.Všetkým členom
a funkcionárom - Martuške Ondruškovej, Terke Hamackovej, Majke Glettovej, Gitke Lysíkovej, Jankovi Štensovi,
Jožkovi Grigovi, neb. Anne Kozákovej, Martuške Bzdilíkovej, Števkovi Špalkovi i Aničke Kočí úprimne ďakujeme.
Na záver predseda Jozef Křivánek zaželal: „Nech sú naši členovia zdraví, aby nikdy neprestali byť duchom
mladí, aby ich jeseň života bola dlhým babím letom plným harmónie a spokojnosti. Aby všade okolo seba rozdávali
krásu, radosť, optimizmus a životný elán. Veľa lásky a Božieho požehnania.Veď život krásny je pre každý vek.
To z celého srdca želám Vám a Vašim rodinným prislušníkom do ďalších rokov, v mene svojom i v mene výboru ZO
SZTP, ZO ZPCCH a ZO JDS v Oščadnici“.

Oščadnické noviny, číslo: 1/2018
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Lyžiarske preteky „O pohár starostu obce“

Dňa 03. marca 2018 sa v areáli Športcentra Oščadnica konal už 6. ročník lyžiarskych pretekov „O pohár
starostu Obce Oščadnica.“ Aj tento rok išlo o vydarené podujatie a už teraz sa tešíme na ďalší 7. ročník.

Klub turistov Oščadnica
KTO? Predsa Klub turistov Oščadnica. Klub, ktorý je určený pre deti našich základných škôl
(ročník 5-9) a ich rodinných príslušníkov. Aj napriek tomu, že sme vznikli iba nedávno ( september
2017 ), máme už sa sebou prvé priaznivé výsledky. V klube je prihlásených viac ako 80 členov. Detí je
70, ktoré sa aktívne zúčastňujú turistických výletov. Prihlasovať sa môžu vo svojej škole.
To, že sa len tak neprechádzame, dokladuje aj počet spoločne prejdených kilometrov a to je už viac ako 1900
km. Tiež sa deti zapájajú do Turisticko-orientačného behu (predtým Preteky turistickej zdatnosti). Absolvovali sme aj
všetky prebiehajúce preteky aktuálnej sezóny a deti zatiaľ spoločne prebehli vzdialenosť Oščadnica - Bratislava.
12.5.2018 sme uskutočnili ako organizátor okresné kolá pretekov TOB aj u nás v Oščadnici, na námestí
M.Bernáta. Samotných súťažiacich bolo 136. Od detí až po dospelých.
Za okres Čadca sme získali 2x 1. miesto, 1x 2. miesto a 2x 3. miesto. Tešia nás slová dlhoročného pretekára z
Čadce: "Oščadnica sa vrátila na turistickú mapu". Na druhej strane nás ale zaväzujú nepoľaviť a napredovať. Toto
všetko by sa nedalo bez podpory obce Oščadnica.
Tým, že našich akcií pre deti je veľa, je tu potrebná obetavosť aj rodičov detí, či už je to pri príprave výletov
alebo následnom rozvoze detí. Hlavnou pomocou je osobná účasť na výlete. Verte mi, že "dospelák" si nemá čas výlet
náležite užiť, nakoľko deti sú veľmi akčné a ich otázky nikdy nekončia. Preto chcem poďakovať rodičom, ktorí
sa pravidelne podieľajú na chode klubu a to hlavne Braňovi Stempinovi, Janke a Peťovi Štrbovcom, Agnese
Kubulkovej a Žanete Pechalovej. Pomoc ostatných rodičov, aj keď občasná, je vítaná. Všetko ostatné je už na
fotografiách nižšie alebo na našej FB stránke. Radoslav Kohut.

Kykuľa

Červený kameň

TOB Oščadnica

Jánošíkové diery

Beckov

TOB Častá
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Zimná sezóna 2017/2018 z pohľadu HZS
Aj počas tohtoročnej zimnej sezóny pomáhali príslušníci
Horskej Záchrannej Služby (HZS) zraneným lyžiarom,
snoubordistom, turistom a všetkým návštevníkom hôr, ktorí
o pomoc požiadali. Zimná lyžiarska sezóna začala, tak ako
aj minulý rok, v sobotu 09.12. 2017 a bola dlhšia len o pár dní.
Skončila na veľkonočný pondelok 02.04. 2018.
Záchrana na lyžiarskych tratiach bola organizovaná piatimi
profesionálnymi horskými záchranármi, ktorým pomáhali zmluvní
dobrovoľní záchranári HZS z Oblastného strediska Kysuce.
Prostredníctvom tiesňového čísla HZS 18 300 boli
záchranárom oznámené mnohé úrazy na svahoch, vo voľnom
teréne, ale i nezvestnosť osôb v horskej oblasti Kysúc.
Aj keď zimná sezóna trvala o pár dní dlhšie ako tá minuloročná, úrazovosť na lyžiarskych svahoch bola napriek
tomu nižšia. Tento fakt je možné pripísať viacerým faktorom, ako napríklad: lepšia informovanosť/disciplinovanosť
lyžiarov pri pohybe na lyžiarskych svahoch, používanie osobných ochranných prvkov, nosenie prilieb, kvalitná a dobre
nastavená výstroj a podobne. Záchranári HZS vykonali taktiež množstvo prednášok pre lyžiarov a účastníkov
lyžiarskych kurzov práve so zameraním na prevenciu úrazov, oboznámenie s pravidlami bieleho kódexu
a so zásadami bezpečného správania sa na zjazdovkách, postupoch pri poskytovaní predlekárskej prvej pomoci
a privolávanie pomoci vo voľnom teréne.
Celkový počet úrazov v zimnej sezóne 17/18 sa vyšplhal na 103, čo predstavuje priemerne jeden úraz na deň.
Pre porovnanie v zimnej sezóne 2016/2017 to bolo až takmer 1,5 úrazu na deň. Muži a ženy boli v úrazovosti
zastúpení takmer rovnakými počtami - 53 mužov a 50 žien. Pacienti slovenskej národnosti boli zastúpení najčastejšie
(72), po nich nasledovali občania Českej republiky (20), 9 zranených občanov Poľska a po jednom ošetrenom
z Rakúska a Ukrajiny.
Najviac úrazov si už štandardne privodili lyžiari (91), ktorých je na zjazdovkách prevaha, nasledovali
snoubordisti s počtom dvanásť zranených. Prevažne išlo o úrazy dolných končatín (53), úrazy horných končatín (24),
úrazy hlavy a kolapsy (15) a poranenia trupu, panvy, chrbtice a brucha utrpelo spolu 9 pacientov, po dvoch
neplnoletých bolo vyhlásené pátranie. Najviac žiadostí o pomoc prijala HZS vo februári, kde počas týždenných
jarných prázdnin stredoslovenského kraja bolo zaznamenaných až 25 žiadostí o pomoc, treba však zohľadniť fakt že
v tomto období boli podmienky najlepšie, a teda aj návštevnosť strediska vôbec najvyššia v sezóne.
Záchranná a pátracia činnosť bola vykonávaná za pomoci motorizovanej techniky - snežné skútre, terénne
vozidlá, ku asistencií bola privolaná aj Vrtuľníková záchranná zdravotná služba. Na bezpečný transport pacienta
z nedostupného terénu sa používali už tradične Kanadské sane, transportné prostriedky a nosidlá. V náročnejšom
teréne boli pri transporte pacienta použité aj lanové techniky.
Horskí záchranári sú v horskej oblasti Kysuce pripravení pomáhať celoročne, v prípade úrazu či zablúdenia
volajte tiesňovú linku 18 300.

Dobrovoľný hasičský zbor
obce Oščadnica
Vás pozýva

26. mája 2018
IX. ročník žiackej hasičskej sútaže
„o putovný pohár penzinu Gajuz Family“
žiacke hasičské družstvá si zmerajú svoju zručnosť a rýchlosť.

Program: 8:30 - 9:30 prezentácia, 10:00 otvorenie sútaže

Oščadnické
hody
18. - 19. 8. 2018
obľúbená
súťaž
„Silák“

h
c
i
r
a
H
tin elou
r
a
M kap
s

ysuce

Oščadnické noviny, číslo: 1/2018

16

15:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:45
17:00

TJ Tatran Oščadnica
TJ Tatran Oščadnica
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Radoľa
TJ Tatran Oščadnica
FK VADIČOV (A)
TJ Tatran Oščadnica
TJ Kysučan Ochodnica
TJ Tatran Oščadnica

TJ Slovan Podvysoká (A)
TJ Kysučan Korňa
TJ Slovan Nová Bystrica
TJ Tatran Oščadnica
TJ Olešná
TJ Tatran Oščadnica
TJ Spartak Radôstka
TJ Tatran Oščadnica
TJ Pokrok Stará Bystrica A

2:1
3:3
3:0
1:4
3:0
1:0
1:0
0:4
5:0

Odohraté zápasy jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - IV. liga skupina A dorast
31.03.2018
05.04.2018
07.04.2018
15.04.2018
21.04.2018
28.04.2018
06.05.2018
12.05.2018
20.05.2018

15:30
16:30
14:00
13:00
14:00
14:00
14:00
16:30
14:30

FK Strečno
TJ Tatran Oščadnica
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Radoľa
TJ Tatran Oščadnica
TJ Pokrok Stará Bystrica (A)
TJ Tatran Oščadnica
TJ SPARTAK Vys.nad Kys.
TJ Tatran Oščadnica

TJ Tatran Oščadnica
OŠK Kamenná Poruba (A)
TJ Višňové
TJ Tatran Oščadnica
TJ Slovan Skalité
TJ Tatran Oščadnica
TJ Slovan Podvysoká (A)
TJ Tatran Oščadnica
TJ Fatran Varín A

3:0
0:2
1:1
1:2
0:3
4:0
4:0
1:0
0:1

Odohraté zápasy jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - III. liga U 15 sk. A – starší žiaci
07.04.2018
12.04.2018
14.04.2018
21.04.2018
25.04.2018
28.04.2018
05.05.2018
12.05.2018
20.05.2018

10:00
15:00
10:00
10:05
15:00
10:00
10:00
10:00
10:00

TJ Tatran Oščadnica
FK Čadca (B)
TJ Tatran Oščadnica
FK Slávia Staškov
TJ Tatran Oščadnica
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Radoľa
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Javorník Makov

FK Tatran Turzovka
TJ Tatran Oščadnica
TJ Jednota Bánová (A)
TJ Tatran Oščadnica
OFK Teplička nad Váhom
TJ Fatran Varín (A)
TJ Tatran Oščadnica
MŠK Kysucké Nové Mesto (B)
TJ Tatran Oščadnica

1:5
5:0
0:0
2:2
0:4
3:1
1:2
2:2
6:0

Odohraté zápasy jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - III. liga U 13 sk. A – mladší žiaci
07.04.2018
12.04.2018
14.04.2018
21.04.2018
25.04.2018
28.04.2018
05.05.2018
12.05.2018
20.05.2018

12:00
17:00
12:00
12:00
17:00
12:00
12:00
12:00
12:00

TJ Tatran Oščadnica
FK Čadca (B)
TJ Tatran Oščadnica
FK Slávia Staškov
TJ Tatran Oščadnica
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Radoľa
TJ Tatran Oščadnica
ŠK Javorník Makov

FK Tatran Turzovka
TJ Tatran Oščadnica
TJ Jednota Bánová (A)
TJ Tatran Oščadnica
OFK Teplička nad Váhom
TJ Fatran Varín (A)
TJ Tatran Oščadnica
MŠK Kysucké Nové Mesto (B)
TJ Tatran Oščadnica

Tabuľka IV.liga dorast U19 skupina A

Tabuľka VI. liga QUICK SPORT
Poradie Klub
1
TJ Tatran Oščadnica
2
TJ Slovan Nová Bystrica
3
TJ Kysučan Korňa
4
FK VADIČOV
5
FK Polom Raková
6
TJ Slovan Podvysoká
7
TJ Pokrok Stará Bystrica
8
FK Čadca B
9
TJ Spartak Radôstka
10
TJ Olešná
11
ŠK Radoľa
12
Športový klub Nesluša
13
TJ Kysučan Ochodnica

7:4
0:3
2 : 10
16 : 0
3:3
0:8
1:0
1:8
14 : 3

7.7.2018 (SOBOTA)

25.03.2018
06.04.2018
08.04.2018
15.04.2018
22.04.2018
01.05.2018
06.05.2018
13.05.2018
20.05.2018

Pozývame Vás na
Futbalový turnaj
O pohár starostu obce

Odohraté zápasy jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - VI. liga muži.

Z
19
20
20
20
19
20
19
19
19
19
20
19
19

V
14
14
12
11
11
8
7
7
6
4
5
3
2

R
2
2
3
4
3
3
4
4
3
7
1
6
2

P
3
4
5
5
5
9
8
8
10
8
14
10
15

Skóre
63:27
48:17
50:23
34:25
41:23
41:36
31:36
25:38
25:36
31:38
35:61
17:36
14:59

B
44
44
39
37
36
27
25
25
21
19
16
15
8

Poradie Klub
Z
1
FK Rajec
20
2
FK Strečno
19
3
TJ Pokrok Stará Bystrica 19
4
TJ SPARTAK Vys.n.Kys. 20
5
TJ Slovan Skalité
19
6
TJ Snaha Zborov n.Bys. 19
7
TJ Fatran Varín
20
8
OŠK Baník Stráňavy
20
9
TJ Tatran Oščadnica
20
10
OŠK Kamenná Poruba 19
11
TJ Višňové
19
12
TJ Slovan Podvysoká
19
13
ŠK Radoľa
19
14
MŠK KNM B (odstúpené) 0

V
15
15
14
14
9
8
8
6
6
6
5
4
3
0
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R
1
1
3
2
2
2
1
6
1
1
2
2
2
0

P
4
3
2
4
8
9
11
8
13
12
12
13
14
0

Skóre
79:21
53:28
65:20
80:26
45:43
41:49
26:35
35:41
20:38
23:42
26:61
19:64
20:64
0:0

B
46
46
45
44
29
26
25
24
19
19
17
14
11
0

