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Ročník: 4. WWW.OSCADNICA.SK Cena: zadarmo
Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám v čase predvianočných príprav so želaním pre nás všetkých, aby sme
nadchádzajúce Vianočné sviatky a príchod nového roka prežili v pokoji a v príjemnej rodinnej
atmosfére.

Rok 2017 ubehol ako voda a je čas ho prehodnotiť. Mnohé úlohy sa nám podarilo
zrealizovať, ale množstvo práce nás ešte čaká. V jarných mesiacoch sa nám podarilo na
námestí postaviť pevné pódium, ktoré sa stalo novým stánkom kultúry v našej obci. Počas
roka sme usporiadali viacero úspešných podujatí s vysokou návštevnosťou. Pustili sme sa
do stavebných prác v našich budovách, ako napr. rekonštrukcia prístavku kultúrneho domu,
rekonštrukcia obchodných priestorov. Začali sme s rekonštrukciou exteriérovej časti
obecného úradu a na jar budeme pokračovať s výmenou okien, zateplením objektu a
vybudovaním bezbariérového prístupu. Nezabúdali sme ani na školy a školské zariadenia (opravy striech, rozšírenie
kapacity Materskej školy – Píla, vybudovanie parkovacej plochy, výmena okien a zateplenie MŠ Rovne, atď.).
Aktuálne prebieha v obci digitalizácia káblovej televízie budovaním nových optických rozvodov, čo prispeje k
skvalitneniu televízneho signálu, ako aj rozšíreniu ponuky služieb. Pokračujeme taktiež v rozširovaní kamerového
systému v obci, ktorý výrazne zjednodušuje objasňovanie trestnej činnosti. V tomto trende stavebných prác chceme
pokračovať aj na budúci rok. Podali sme množstvo projektov a dúfam, že sa nám ich podarí zrealizovať. Dobré
výsledky sa nám darí dosahovať aj v ďalších oblastiach, ako je napríklad šport, kde nás úspešne reprezentujú naši
futbalisti, lyžiari, či mladí hasiči. Našu obec však v tomto roku neobišli i mimoriadne udalosti, akými sú požiare, či
povodňová aktivita. Tieto situácie sa nám darí zvládať najmä za výraznej pomoci DHZ Oščadnica.
Za všetkým, čo sa nám podarilo v roku 2017 dosiahnuť, stojí obetavá práca množstva ľudí, bez ktorých by tieto
výsledky neboli možné. Chcel by som sa preto s nadchádzajúcim príchodom konca roka všetkým poďakovať za to, že
svojou snahou prispeli k zveľadeniu našej obce, a osud našej dediny im nie je ľahostajný. Moje poďakovanie patrí
všetkým zamestnancom Obce Oščadnica, poslancom OZ, našim hasičom, členom folklórnych skupín,
zamestnancom našich škôl, členom Slovenského zväzu telesne postihnutých a Jednoty dôchodcov. Taktiež ďakujem
organizáciám pôsobiacim v oblasti cestovného ruchu, združeniam, ktoré podporujú rozvoj športu, pohybu a
voľnočasových aktivít našich detí, ako TJ Tatran Oščadnica vrátane novovzniknutého turistického oddielu, SKI TEAM
Oščadnica, či Šachový klub.
A na záver Vám všetkým, milí Oščadničania, chcem zaželať
počas nadchádzajúcich Vianočných sviatkov, ako i počas celého
budúceho roku 2018 hlavne pevné zdravie, porozumenie vo Vašich
rodinách a hojnosť Božieho požehnania pretože: „Bez Božieho
požehnania, márne ľudské namáhania!“
Ing. Marián Plevko, starosta obce

25. december 2017
Jasličková pobožnosť

29. - 30. 12. 2017
Filmový festival
outdoorových filmov

GASTRODEŇ
5. reprezentačný
30.12.2017
ples obce Oščadnica

31. december 2017
Silvestrovský výstup
na Veľkú Raču

19. januára
2018
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24.12.

nedeľa

25.12

pondelok

26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
6.1
7.1

utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
24:00 polnočná,
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
Jasličková pobožnosť o 15:00
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
Sv. omša o 17:15
Sv. omša o 7:15
Sv. omše o 12:00, 17:15
Sv. omša o 7:15
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
Sv. omša o 17:15
Sv. omša o 17:15
Sv. omša o 7:15
Sv. omše o 6:30, 12:00
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20

Mikulášsky podvečer v Oščadnici
V utorok 5. decembra sa na námestí uskutočnil
Mikulášsky podvečer, ktorý bol venovaný našim deťom. Každé
dieťa od Mikuláša dostalo balíček so sladkosťami, taktiež si užili
prítomnosť usmievavých anjelov a šibalských čertov.
Tento podvečer obec Oščadnica zabezpečila pre
detičky aj prekvapenie – kolotoč. Pre všetkých boli pripravené
zabíjačkové špeciality, chutný vianočný punč, ktorý navarili
zamestnanci Centra sociálnych služieb Slniečko. Výťažok z
predaja vianočného punču bol určený pre deti z Centra
sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici. Mohli ste si
pochutnať aj na domácich koláčikoch, ktoré napiekli
zamestnankyne obecného úradu.
Veľká vďaka patrí sponzorom tohto príjemného
podvečera, ktorými sú Ján Zagrapan, Milan Vrúbel, Jozef
Krúpik st., Taxi služba Ševčík, Lekáreň TERNO, s.r.o., Ha Real,
s.r.o., občerstvenie, vozenie na koni a zabíjačkové špeciality
sponzoroval mladý farmár Ján Grochal. Poďakovanie patrí aj
zamestnancom obecného úradu a dobrovoľným hasičom z
našej obce.

1.1.2018 (pondelok) o 17:00 hod.
v dome kultúry Oščadnica
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pohorie - Javorníky / obec - Zákopčie / osada - Petránky

KTO? Nový Klub Turistov Oščadnica

Rozhľadňa na Marťakovom kopci (854 m n.m.)

V septembri bol zaregistrovaný nový turistický oddiel pri TJ
Tatran Oščadnica, ktorý sa snaží s podporou obce opäť zapojiť našich
žiakov do turistických aktivít a umožniť im aktívnejšie tráviť svoj voľný
čas.
Začali sme deťom a mládeži v atraktívnej forme ponúkať
spoznávanie Slovenska po turistickej stránke a navštevovať s nimi
nielen kopce a prírodu, ale aj iné zaujímavé miesta.
Tiež by sme, do budúcna, privítali aktívnu pomoc rodičov, či už
formou zúčastnenia sa na jednotlivých výletoch (napr. pomoc s
dozorom), alebo pomocou pri navrhovaní výletov (napr. viete niekde
zabezpečiť zaujímavú exkurziu, alebo máte v lokalite, ktorú chceme
navštíviť známych, ktorí vedia pomôcť alebo predviesť lokálne
zaujímavosti alebo expozície).
Žiakom je ponúknutá možnosť zúčastňovať sa pretekov
Klubu Slovenských Turistov pod názvom Turisticko-orientačný beh –
TOB (predtým sa používal názov Preteky turistickej zdatnosti - PTZ,
Partizánsky samopal). Už z tohto je jasné, že je tu stále snaha, aby sa
mládež venovala aktivitám v prírode a zdravému pohybu.
Tieto preteky majú dlhú tradíciu a naša obec v nich mala veľa
rokov, aj vďaka obetavej práci p. učiteľky Štefánikovej zvučné meno a
vynikajúce výsledky. Úprimne musíme povedať, že „rozhýbať“ deti v
dnešnej dobe internetu, FB a youtube je čoraz problematickejšie.
Pokiaľ chcete svoje dieťa prihlásiť do nášho KTO, je potrebné,
aby si na svojej škole vypýtalo od triedneho učiteľa prihlášku.
Aj napriek tomu, že sme vznikli iba v septembri, máme za
sebou už niekoľko úspešných a zaujímavých výletov a to: Vrátna
dolina – chata pod Chlebom, Harmanecká jaskyňa a návšteva Horskej
11.11.2017
záchrannej služby na Donovaloch, rozhľadňa na Marťakovom kopci
(Petránky) nad Zákopčím, rozhľadňa Bobovec pri Starej Bystrici.
V nasledujúcom období sa chystáme na Veľkú Raču v zime, 51. zimný zraz turistov, ktorý sa tento rok koná
v našej obci, na hrad Beckov, do Vrátnej - Diery, Vysoké Tatry aj vlakom a zubačkou, Zberovka, Slovenský raj a iné.
Tiež sa budeme pripravovať na náš opätovný vstup do kolotoča pretekov Turisticko-orientačný beh. Do
týchto príprav a následne pretekov sa zapoja iba tí naši členovia, ktorí o to budú mať záujem.
Viac informácii nájdete na web stránke obce www.oscadnica.sk/kto
Radoslav Kohut

Veľká Fatra - Harmanecká jaskyňa / HZS Donovaly

Malá Fatra - Vrátna
Chata pod Chlebom
14.10.2017

28.10.2017

14.10.2017
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Športový deň osôb so zdravotným postihnutím a seniorov
Dňa 10. septembra 2017 sa konal už 5. ročník športových hier pod názvom „Športový deň osôb so zdravotným
postihnutím a seniorov.“ Podujatia sa zúčastnilo 110 členov a priateľov z družobných organizácií ZO SZTP Dolný
Kubín, ZO SZTP Zborov nad Bystricou a ZO SZTP Čadca.
V krásnom prostredí pri Penzióne Gájuz-Family sa za krásneho slnečného počasia súťažilo v piatich
disciplínach.
Tento rok nám vďaka našim mladým hasičom pod vedením Mirka Kozu pribudla nová disciplína – striekanie na
terč s ručnou striekačkou. Aj keď išlo predovšetkým o zábavu, jednotliví súťažiaci sa nedali zahanbiť a svojimi výkonmi
potvrdili potrebu pohybu aj v zrelom veku. Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní diplomov a cien sme si pochutili na
výbornom občerstvení. O hudobné spestrenie sa nám postarala „Veselá Trojka z Bystríc“.
Za nezabudnuteľné chvíle zo srdca ďakujeme všetkým našim sponzorom, hosťom a priateľom.
Jozef Křivánek, predseda

Najnovšie aktivity DHZ v Oščadnici
Na základe vyhlásenia spohotovenia
útvarov DHZ v kraji vyhláseného Krajským
operačným strediskom v Žiline sa DHZ
Oščadnica dňa 22.10.2017 zúčastnilo
taktického cvičenia v rámci KR HaZZ.
Cvičenie bolo zamerané na nácvik
spolupráce jednotlivých zložiek
záchranného zboru v prípade vyliatia rieky
Kysuca. DHZ Oščadnica sa výborným časom dojazdu zaradil
medzi najlepšie zbory nielen v okrese Čadca, ale i v rámci DPO
SR.
Cvičenia sa zúčastili: Štefan Smolka, Martin Chromík, Peter
Urbánek, Jakub Zeljenka
Dňa 29.10.2017 vplyvom extrémnych poveternostných
podmienok došlo k popadaniu stromov na miestnej
komunikácii do časti obce Moskali.
Po oznámení starostom obce prišli na miesto do 3
minút členovia DHZ Oščadnica, ktorí pristúpili k likvidácii
popadaných stromov, čím bola táto cesta opäť prejazdná.
Zásahu sa zúčastnili: Štefan Ceniga, Štefan Smolka, Martin
Chromik, Samuel Vojtuš, Matej Kohut, Erik Oravec

Výbor
Dobrovoľného
hasičského zboru
Oščadnica
Vám praje
príjemné prežitie
vianočných sviatkov a
úspešné vykročenie do
Nového roku 2018 !
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Pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizovala organizácia
Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici a Základná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici dňa 15. októbra v areáli Penziónu Gájuz-Family kultúrne
podujatie.
V úvode predseda oboch organizácií, Jožko Křivánek, privítal až 108 prítomných členov, ako aj vzácnych
hostí. Potom zhodnotil činnosť organizácií počas celého roka.
Neskôr sme pristúpili k najmilšej povinnosti tejto akcie – a to pripomenutie a obdarovanie 33 našich členov pri
príležitosti ich životných jubileí a takisto obdarovanie najstaršieho manželského páru z našich radov – manželov
Markuliakových.
K dobrej nálade, samozrejme, patrí dobré jedlo, o ktoré sa už tradične postaral personál Penziónu GájuzFamily a dobrú náladu navodili Heligonkári zo Zborova nad Bystricou a FS Dedovanka.
Jozef Křivánek

Mesiac úcty k starším

Benefičný koncert „Od srdca k srdcu“
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici, Obec Oščadnica, Žilinský
samosprávny kraj a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci zorganizovali dňa 24. septembra 2017 v kultúrnom dome v
Oščadnici už 11. ročník benefičného koncertu „Od srdca k srdcu“. Koncert bol realizovaný s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
V úvode koncertu sa prítomným prihovoril starosta obce Oščadnica, Ing. Marián Plevko a primátor mesta
Čadca, Ing. Milan Gura.
V krásnom programe sa predstavili: Detský folklórny súbor Kelčovan, Folklórny súbor Dedovanka a naše
úspešné heligonkárky – sestry Bacmaňákové.
„Keď za človeka hovorí srdce, je to viac, ako keď hovorí jazyk. Veď čo je najkrajšie na tomto svete ako si
navzájom pomáhať. Vidieť človeka, nie ho prekročiť, ale podať pomocnú ruku a zodvihnúť ho. To je zmysel nášho
života.“ Touto krásnou myšlienkou ukončil predseda ZO SZTP a ZO JDS v Oščadnici Jozef Křivánek toto podujatie,
ktorého výťažok je určený na nákup potravín a školských potrieb pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín.
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Stavebné akcie v obrazoch
V priebehu letných prázdnin sme zrekonštruovali nevyužívanú časť Materskej školy – Píla a premenili sme ich
na samostatnú plnohodnotnú triedu s kompletným zázemím (šatňa, WC, kúpeľňa). V súčasnosti táto budova
disponuje štyrmi samostatnými triedami a kapacita škôlky sa zvýšila o 19 miest. Všetky stavebné práce na tejto
rekonštrukcii sme uskutočnili svojpomocne s maximálnym využitím kapacity našich zamestnancov. Rozpočtový
náklad na rozšírenie kapacity MŠ – Píla činil 33.000,- €.

Na začiatku školského roka sa opäť zvýšila
kvalita stravovania detí v ZŠ Nižný koniec. Do jedálne
boli zakúpené nové stoly a stoličky a tým došlo k
skrášleniu školského prostredia našich detí.

Popri stavebných prácach na vytvorení novej
triedy v Materskej škole – Píla sme stihli zrekonštruovať
aj existujúce toalety pre deti v „malej“ triede. V septembri
tak mali všetky deti z tejto triedy úsmev na perách, keď
zbadali tieto nové pestrofarebné priestory.

S finančnou podporou EÚ sa dňa 19.08. 2017 v amfiteátri Východná
konalo stretnutie folklórnych súborov Jednoty dôchodcov Žilinského kraja.
Zúčastnili sa na ňom i družobné organizácie z Moravskosliezskeho, Karlovarského a Košického kraja, dôchodcovia z
Bialsko Bialej, súbory z Maďarska, Ukrajiny a Čerňanskí seniori. Celkom vystúpilo 25 súborov. ZO JDS v Oščadnici
reprezentovala FS Dedovanka.
Ich vystúpenie v tradičných oščadnických krojoch a piesne v nárečovom prevedení boli sprevádzané dlhým a
mohutným potleskom. Veľmi nás potešilo milé stretnutie s priateľkou našej organizácie, pracovníčkou na ambasáde v
Bruseli – Katkou Neveďalovou, bývalou europoslankyňou.
Chcem sa všetkým poďakovať za spoluprácu a želám Vám veľa zdravia, spokojnosti a radosti zo života.
Jozef Křivánek, predseda ZO JDS Oščadnica.

Východná 2017
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Stavebné akcie v obrazoch
Na konci leta sa nám podarila uskutočniť rekonštrukcia Materskej školy v Rovniach. Na tomto objekte boli
vymenené všetky okná, vstupné dvere a dažďové zvody. Celá fasáda bola kompletne zateplená a opatrená novou
omietkou.
Došlo tak k zlepšeniu energetických vlastností
budovy. Stavba bola zrealizovaná s finančnou podporou
Úradu vlády SR.

Za pomoci žiakov zo Strednej odbornej školy
drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou sme na
jeseň tohto roka uskutočnili rekonštrukciu dažďovej a
splaškovej kanalizácie v areáli ZŠ Ústredie a tiež opravu
spevnených plôch na školskom dvore.

Na začiatku školského roka došlo k havárií
rozvodov na vykurovacom systéme v budove jedálne pri
ZŠ Nižný koniec. Nakoľko už začínala vykurovacia
sezóna a vyučovanie prebiehalo v plnom prúde museli
sme všetky pôvodné vykurovacie rozvody vymeniť za
nové. Momentálne je už celý systém kompletne
zrekonštruovaný a dúfame, že prevádzka kuchyne a
jedálne bude bezproblémovo pokračovať.

KALENDÁR ZIMA 2017/2018

25. december 2017 o 15:00 hod.
FOTO: Jiří Kráčalík

IV. Štefanský SKIALP
na Veľkú Raču
( memoriál E. Priečka )

Snowparadise - Dedovka
presný termín konania
preteku sledujte na:
hskysuce.wordpress.com

29.12.2017 17:00 - 22:00
30.12.2017 13:00 - 22:00
25.1.2018 - 26.1.2018

Ponuka prenájmu sály a prisalia kultúrneho domu :
- 2D (3D) KINO s priestorovým zvukom
- premietanie filmov, športové prenosy, prezentácie, semináre na objednávku
pre väčšie skupiny, školy a firmy (minimálne 20 osôb)
- koncerty, zábavné a divadelné predstavenia
- priestory kultúrneho domu možno využiť na organizovanie kultúrnospoločenských podujatí, večierky, zábavy, diskotéky, oslavy, svadby, a iné
rodinné stretnutia.
K dispozícií je veľká sála
kultúrneho domu a prisalie, tiež
zabezpečenie služby kuchyne a
výzdobu priestorov podľa Vášho
želania.

Ceny za prenájom priestorov kultúrneho domu a termíny sú k
dispozícii na obecnom úrade v Oščadnici, alebo v knižnici.
Tel.: 041/438 2746, 041/707 94 60, e-mail: kniznica@oscadnica.sk
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Stavebné akcie v obrazoch
Práce na schodisku pred Obecným úradom boli na jeseň dokončené. Už zostávajú len drobné úpravy,
výsadba, montáž osvetlenia a osadenie sochy do priestoru zrekonštruovanej kaplnky. Počas výstavby sme do časti
schodiska namontovali elektrický vykurovací systém na topenie snehu a ľadu. Tento automatický systém
zabezpečuje neustále čistú a bezpečnú pravú a centrálnu časť schodiska. Zároveň prosíme občanov, aby v zimnom
období používali len túto udržiavanú časť schodiska.

Kultúrny program pri príležitosti mesiaca Úcty k starším
Dňa 22.10.2017 sa v Kultúrnom dome v
Oščadnici pri príležitosti Úcty k starším stretli naši milí
seniori, pre ktorých sme pripravili kultúrny program v
podobe vystúpenia Frantu Uhera z Lanžhotu, Ľudovej
hudby Ondreja Rovňana zo Skalitého.
Čas je vzácny dar, ktorý dostal každý z nás a
kúsok z tohto daru sme chceli venovať našim starším.
Týmto podujatím sme chceli vzdať hold šedinám,
za ktorými sa skrýva množstvo životných skúseností.
Veríme, že naši seniori strávili príjemné nedeľné
popoludnie.
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DHZ Oščadnica v hasičských súťažiach
Veľa ľudí športuje. Niekto má rád futbal, iný hokej či tenis a pre nás je srdcovka požiarny útok.
Je to šport, pri ktorom je tím ako jeden človek od vtedy ako sa postavia na štartovnú čiaru až po vypnutie mašiny. Tých
pár sekúnd rozhoduje o prezentácií celého tímu, je to o tom ukázať a dosiahnuť najlepší výkon za čo najmenší čas,
vtedy nie je čas na chyby. V tíme je celkom sedem pretekárov, každý má svoju úlohu od košikára cez nalievača,
strojníka, béčkara, rozdeľovača až po oba prúdy. Nedá sa povedať, že niektorá pozícia je viac dôležitá ako iná,
pretože vtedy sú pretekári závislí jeden na druhom.
DHZ Oščadnicu reprezentujú zatiaľ dva tímy a to ženy a muži. Ženy založili svoj tím v roku 2012 a muži v roku
2015. Odvtedy sa samozrejme veľa členov tímu vystriedalo, ale dá sa povedať, že zloženie, ktoré momentálne je, je to
najlepšie, o čom svedčia aj naše úspechy.
Na začiatku sezóny v roku 2015 sme sa rozhodli vstúpiť do prvej ligy, ktorá sa akurát rozbehla, išlo o Nočnú
hasičskú ligu (NHL-ka). NHL-ka sa nám pozdávala vo svojej výnimočnosti. Bola to jediná liga, ktorej všetky kolá sa
konali až po západe slnka, pre niekoho to je nepredstaviteľné, no pre nás to bola jasná výzva, ktorej sme sa chceli
zúčastniť. Nedá sa povedať, že by sme hneď zaujali popredné priečky, pretože konkurencia bola naozaj silná, ale
samozrejme sme sa nevzdávali a tešili sme sa z každého viditeľného zlepšenia. Počas pôsobenia v NHL-ke sme sa
zúčastňovali aj iných súťaži, denných aj nočných v Žilinskom kraji.
Tohtoročná sezóna bola pre nás všetkých veľmi výnimočná. Spočiatku bolo náročne sa opäť dostať do formy
po zime, ale nevzdávali sme sa a verili sme v seba samých a výsledky na seba nenechali dlho čakať. Približne koncom
prvej tretiny sezóny 25.6.2017 ženy získali tretie miesto v požiarnom útoku v obci Trstená, kde sa konala liga s názvom
Župný pohár. Dá sa povedať, že pre oba tímy to bol zlomový bod, po ktorom prišlo veľmi veľa úspechov či už v NHL-ke
alebo v iných pohárových súťažiach. Ženy za túto sezónu získali 12x 1. miesto, 7x 2.miesto a 5x tretie miesto.
Mužom sa tiež celkom darilo, žiaľ ich konkurencia je omnoho väčšia, ale tým pádom aj radosť z popredných priečok.
Získali 4x 1. miesto, 2x 2. miesto a 1x 3. miesto. Oba tímy DHZ Oščadnica túto sezónu získali celkom 41 pohárov.
Veríme, že ich počet bude v nasledujúcich rokoch iba stúpať.
V už spomínanej NHL-ke si naše ženy vybojovali pekné štvrté miesto z celkom deviatich družstiev, keď na
poslednom kole, ktoré sa konalo v Hliníku nad Váhom, ich predbehli ženy z Turzovky o jeden bod z celkového
hodnotenia. Muži skončili desiaty z celkovo devätnásť družstiev. Samozrejme po ukončení ligy sme sa rozhodli, že
hoci sme hrdí na naše výsledky, chceme dosiahnuť ešte lepšie výsledky, a preto aj budúci rok budeme bojovať v NHLke.
Tento rok sa konal Župný pohár, do ktorého sme sa rozhodli vstúpiť. Išlo v podstate o zjednotenie všetkých líg v
Turci, Orave a Kysuciach. Vďaka tomuto skvelému nápadu sme spoznali mnoho iných DHZ družstiev a naše vzťahy s
nimi sa z konkurenčných zmenili na priateľské.
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Po dôkladnom posúdení všetkých
možností digitalizácie KTV obec pristúpila
ku pokládke nového optického vedenia,
ktoré má postupne nahradiť existujúce
drôtové káblové vedenia, ktoré sú na
niektorých miestach už po svojej životnosti
a samotná technológia je náchylná na
teplotné výkyvy, ktoré nie sú pre našu
oblasť ničím výnimočným, ale spôsobujú
poruchy v kvalite televízneho signálu.

V súčasnej dobe popri klasickom
analógovom vysielaní v káblovej televízii, je
v testovacom móde spustený aj digitálny
signál v HD kvalite, ktorý si môžete na
svojich TV prijímačoch naladiť v pásme
DBT-C. Pokiaľ Váš televízor toto pásmo –
normu nevie spracovať, je potrebné ku TV
pripojiť tzv. Set-top box. Nové, napr. LCD televízory túto normu už podporujú – nejedná sa o žiadnu novinku.
Do obdobia Vianoc chceme pripojiť na optické vedenie hlavné zosilňovače signálu v lokalitách Glett a Šijáreň,
čo sa pozitívne prejaví na kvalite signálu aj smerom na začiatok dediny, nakoľko bude plná sila signálu privádzaná
priamo ku zosilňovaču Šijáreň a tým pádom trasa o celkovej dĺžke viac ako 2 km nebude už podliehať výkyvom kvality.
Zároveň bude šírenie v digitálnej kvalite spustené do riadnej prevádzky.
V nasledujúcom období budeme postupne sprevádzkovávať optické pripojenia hlavných zosilňovačov aj
smerom na Nižný koniec – ZŠ Nižný Koniec a na Vyšný koniec, ktorý je v súčasnej dobe v dosahu KTV (po DSS
Slniečko). Oblasť Rovne je optickou technológiou pripojená dlhšiu dobu.
Hlavným prínosom týchto našich krokov bude aj to, že po existujúcich prípojkách KTV bude možné prenášať aj
dátový signál internetu, tzn. po jednom kábli si pripojíte televíziu a aj internet.
Toto je našou prioritou aj v oblastiach, ktoré doteraz neboli pripojené na KTV a to hlavne Lalíky a Zadedová, kde
aktuálne prebieha pokládka nového optického vedenia. Túto pokládku komplikujú časté porušenia podzemnej
káblovej trasy, ktoré vznikli pri výstavbe nových objektov a navážkach zeminy pre zhodnotenie stavebných pozemkov.

Milí členovia,
veselé Vianoce
a šťastný nový rok
prichádzame popriať,
aby človek človeka
vždy mal rád,
aby jeden druhému
viac šťastia prial,
aby ten nový rok
za to stál.
Božieho požehnania Vám
a Vaším rodinným príslušníkom
praje z celého srdca

SKI TEAM Oščadnica
ďakuje
obci Oščadnica, Športcentrum-u Oščadnica,
SNOWPARADISE Veľká Rača Oščadnica, rodičom,
pretekárom, všetkým priateľom a podporovateľom
lyžovania za podporu a spoluprácu v roku 2017
a zároveň

výbor ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých
a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici

v celom roku 2018
praje pevné zdravie, šťastie, lásku a pohodu,
osobné, pracovné a športové úspechy.
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Deň otvorených dverí v Základnej škole Oščadnica – Ústredie
V utorok 5.12. sa v kultúrnom dome uskutočnil netradičný Deň otvorených dverí, kde sa prezentovali žiaci
prvého stupňa ZŠ Oščadnica-Ústredie. Pod vedením triednych učiteliek a v spolupráci s pani riaditeľkou si pripravili
vlastné spracovanie klasickej rozprávky O dvanástich mesiačikoch. Súčasťou dňa otvorených dverí bola aj
prezentácia tvorivej práce žiakov na vyučovaní, s názvom Z rozprávky do rozprávky, do ktorej sa aktívne zapojili
rodičia aj starí rodičia. Školská akcia bola odmenená bohatou účasťou a hlasným potleskom. Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí sa podieľali na príprave Dňa otvorených dverí v našej škole a pomohli tak
deťom zažiť pocit úspechu. ĎAKUJEME.

Matej Tóth navštívil našu obec

Z iniciatívy Obce Oščadnica a SKI
TEAM Oščadnica dňa 23.11.2017 do našej
obce zavítal Matej Tóth, olympijský víťaz z
roku 2016 a Majster sveta z roku 2015 v
kategórii chôdza na 50 km.
V Kultúrnom dome v Oščadnici nášho
zlatého olympionika privítal nadšený potlesk
detí, ktorým porozprával o detstve, ako
začínal, ako na sebe tvrdo pracoval a aké
pocity prežíval pri získaní zlata na OH a MS.
Tento skromný a húževnatý športovec
je pre náš všetkých veľkým vzorom.

Príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a šťastný nový rok 2018
Vám želá
Ing. Marián Plevko, starosta obce
a kolektív pracovníkov OcÚ
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Záchranári Horskej záchrannej služby na Kysuciach majú za sebou prvý rok činnosti
Prvého decembra 2017 uplynul presne rok, od kedy začali v horskej oblasti Kysúc (Javorníky, Kysucké
Beskydy, Moravsko Sliezske Beskydy, Kysucká Vrchovina) pôsobiť záchranári Horskej záchrannej služby (HZS). Ich
záchranná stanica sa nachádza v Oščadnici - časť Dedovka. Všetci záchranári HZS musia v periodických intervaloch
absolvovať aj preškoľovanie odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a kondičnú prípravu tak, aby každý z nich
spĺňal stanovené kritéria pod dohľadom školiaceho strediska.
Piati profesionálni záchranári slúžiaci na Kysuciach: Mgr. Matej Pištek, Ján Skorčík, Mgr. Juraj Vojtuš, Bc.
Michal Jurdík a Ján Poláček, boli počas zimnej a letnej sezóny privolaní na pomoc do niekoľkých záchranných akcií.
Vo viacerých prípadoch pomáhali zablúdeným osobám, lyžiarom, skialpinistom, hubárom, cyklistom a tiež
turistom. Záchranári spolu so svojimi zmluvnými dobrovoľnými členmi HZS, asistovali tiež pri rôznych športových
podujatiach ako napríklad: downhilové preteky – Moravsko slovenský DH CUP, Finále Slovenského Pohára v
Downhille, Krasňanský drapák, Medzinárodné Cyklistické preteky Blinduro Fall 2017, horský beh - Menďov memoriál
v Manínskej tiesňave, Goralman Čadca a podobne. Počas leta tiež vykonali niekoľko prezentácií a praktických
ukážok, v ktorých žiakom základných škôl na Kysuciach previedli rôzne lanové techniky, materiál a príslušenstvo,
ktoré pri svojej práci v teréne využívajú.
Úrazovosť v zimnej sezóne 2016/2017 na lyžiarskych svahoch v stredisku Snowparadise Veľká Rača
Oščadnica, sa približovala ku 200 ošetreným osobám. V letnej sezóne 2017 boli záchranári prostredníctvom
tiesňovej linky Horskej záchrannej služby 18 300
privolaní k trinástim prípadom. Napríklad išlo o
nezvestnosť staršej osoby trpiacej na ochorenie
Diabetes Mellytus, ktorej zdravotný stav bol
komplikovaný častými stratami vedomia, nezvestná sa
niekoľko hodín nedostavila na miesto, kde sa mala
stretnúť s rodinou, jej pátranie v lesnom teréne sa
skončilo šťastne.
Záchranári HZS asistovali aj leteckým
záchranárom spoločnosti ATE, pri pacientovi (hubár) s
diagnózou anafylaktický šok, postihnutý bol za pomoci
členov HZS pripravený na transport a za pomoci
palubného navijaka vytiahnutý spolu s lekárom na
palubu vrtuľníka a urýchlene transportovaný do FN s poliklinikou v Žiline.
Zimná sezóna 2017/2018 sa blíži, preto chcú záchranári HZS
odporučiť niekoľko užitočných rád lyžiarom a snowbordistom na lyžiarskych
svahoch, ktoré vyplývajú aj z novely zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej
záchrannej službe:
Deti do 15 rokov sú povinné používať pri lyžovaní prilbu,
odporúčame používanie prilby aj dospelým lyžiarom nakoľko úrazy hlavy sú
každoročne zastúpené vo veľkom počte a na Slovensku sú príčinou aj
smrteľných úrazov.
Deti do 6 rokov musia počas lyžiarskej školy alebo výcviku používať
reflexné bezpečnostné prvky a odev, ktoré im zabezpečia organizátori.
Lyžiari podľa svojich schopností musia poskytnúť prvú pomoc pri úraze,
musia sa riadiť pravidlami správania, ktoré stanoví prevádzkovateľ trate.
Smer jazdy volia tak, aby iných lyžiarov neohrozovali, a dodržujú od nich
dostatočný odstup. Pri vchádzaní na trať alebo zastavení sú povinní
presvedčiť sa, či sa zhora, alebo zdola nepribližuje iná osoba. V prípade
nedodržania povinností môže prevádzkovateľ trate osobu zo zjazdovky
vykázať. Tieto opatrenia by mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu
úrazovosti detí a mladistvých na lyžiarskych tratiach. Samozrejme stále platia
pravidlá bezpečnosti na svahu ustanovené v bielom kódexe.
Aplikácia Horská záchranná služba:
Výborným pomocníkom pri záchrane v horskom teréne je aplikácia
„Horská záchranná služba“ určená pre mobilné telefóny. Táto aplikácia
umožňuje používateľovi rýchlo a jednoducho odoslať SMS správu s GPS
informáciou o aktuálnej polohe postihnutého, a to aj v prípade slabého
mobilného signálu.
Súčasťou aplikácie sú nástroje ako svetlo a SOS svetlo. Záujemcovia
si túto aplikáciu môžu voľne stiahnuť buď na stránke www.hzs.sk alebo
priamo cez Google store.
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TJ Tatran Oščadnica informuje
Tabuľka VI. ligy – muži
Por.
Družstvo
1.
TJ Kysučan Korňa
2.
TJ Tatran Oščadnica
3.
TJ Slovan Nová Bystrica
4.
FK VADIČOV
5.
TJ Slovan Podvysoká
6.
FK Polom Raková
7.
FK Čadca B
8.
ŠK Radoľa
9.
TJ Spartak Radôstka
10.
TJ Olešná
11.
Športový klub Nesluša
12.
TJ Kysučan Ochodnica
13.
TJ Pokrok Stará Bystrica

Z
11
11
11
12
11
12
11
12
11
11
12
12
11

Tabuľka IV. liga sk. A – dorast
Por.
Družstvo
Z
1
MŠK Kysucké Nové Mesto B 13
2
FK Rajec
13
3
TJ Pokrok Stará Bystrica
13
4
FK Strečno
13
5
TJ SPARTAK Vysoká nad Kys. 13
6
TJ Snaha Zborov nad Bystricou 13
7
TJ Slovan Skalité
13
8
OŠK Baník Stráňavy
13
9
OŠK Kamenná Poruba
13
10
TJ Fatran Varín
13
11
TJ Tatran Oščadnica
13
12
TJ Višňové
13
13
ŠK Radoľa
13
14
TJ Slovan Podvysoká
13
Z - zápasy V - výhra R - remíza P – prehra

V
8
8
7
7
6
6
4
4
3
2
1
2
1

R
2
1
2
2
3
2
2
1
2
4
5
1
3

P
1
2
2
3
2
4
5
7
6
5
6
9
7

Skóre
34:13
43:21
33:9
23:19
27:19
26:18
18:24
24:30
12:25
22:24
11:21
11:46
17:32

Body
26
25
23
23
21
20
14
13
11
10
8
7
6

V
12
10
9
9
8
7
7
4
4
4
4
2
2
1

R
0
0
2
0
2
2
1
5
1
1
0
1
1
0

P
1
3
2
4
3
4
5
4
8
8
9
10
10
12

Skóre
49:10
48:17
43:18
34:26
63:23
35:34
35:28
25:21
16:27
13:31
15:27
15:43
13:51
6:54

Body
36
30
29
27
26
23
22
17
13
13
12
7
7
3

Po jesennej časti môžeme
konštatovať, že TJ Tatran podáva
dlhodobo vyrovnané výsledky v
žiackych a dorasteneckých
kategóriách.
Prípravka aj ml. a st. žiaci sa
nachádzajú v strede svojich tabuliek, čo
dokazuje, že v pomerne ťažkých
súťažiach sa nám darí dobre.
Troška ma mrzí prístup nášho
dorastu, nakoľko chalani po zlej
komunikácii a odchodu viacerých
hráčov z nepochopiteľného dôvodu
ťahajú za kratší koniec.
Pevne verím, že v zimnej
prestávke mužstvo stabilizujeme a
chalani nás na jar budú opäť baviť
skvelým futbalom ako po minulé roky.
Michal Gončár
Veľké „ďakujeme“ patrí aj tým, čo nás
počas roka z veľkej futbalovej rodiny
opustili:
Jozef Mišura
Ján Gavlák
Štefan Markuliak
Anton Špalek
Česť ich pamiatke !!!

Čo sa týka mužov, môžem len s radosťou a hrdosťou konštatovať, že naši muži sú na skvelej 2. priečke v
neúplnej tabuľke, nakoľko derby s Korňou sa pre nespôsobilý terén odohrať nedalo.
Najkrajšou bilanciou je, že naši muži spomedzi všetkých mužstiev nastrieľali viac ako 40 gólov, čo v
priemere značí, že dávajú viac ako 4 góly na zápas.
Mužstvo podáva skvelé výkony, za čo chcem chalanom poďakovať a pevne verím, že našou hrou budeme
baviť divákov aj na jar a že príde na náš štadión ešte väčšia divácka kulisa.
Na záver by som chcel všetkým hráčom, trénerom a fanúšikom poďakovať a do nového roka zaželať veľa
zdravia, šťastia a lásky.
Michal Gončár, predseda

Aj v roku 2018
fandíme TJ Tatranu Oščadnica
Upozorňujeme občanov, že od 10.12.2017 sú v platnosti nové
cestovné poriadky autobusovej a vlakovej dopravy.
Nájdete ich aj na internetovej stránke obce www.oscadnica.sk
a fotokópie si môžete zhotoviť na sekretariáte obecného úradu.
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