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Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v čase, keď v našej obci vrcholia prípravy na
25. ročník Oščadnickej heligónky a Oščadnický majáles. Som veľmi rád, že sa v našej
Oščadnici venuje folklóru také množstvo ľudí všetkých vekových kategórií. A ako možno
vidieť na každoročnej hojnej účasti hostí a priaznivcov, ľudová hudba chytí za srdce každého
z nás.
Máj sa takisto nesie v duchu sviatku dňa matiek. Aj tento rok si naše deti zo základných a
materských škôl ako DFS Oščadnička pripravili pre tie naše bohatý kultúrny program. Tak
ako naše mamičky a babičky prežívali radosť pri vystúpeniach našich najmenších, prajme
im, aby ju prežívali aj vo svojich rodinách.
A aby som nezabudol, pri príležitosti Vášho sviatku, milé deti, Vás všetky spolu s rodičmi
srdečne pozývam na super oslavu dňa detí, ktorá sa bude konať v nedeľu 4. júna od 14.00 h
na Námestí M. Bernáta, kde Vás čaká veľká kopa zábavy.
Verím, že spoločne prežijeme príjemné chvíle v spoločnosti našich priateľov, ako hovorí text známej ľudovej piesne:
„Váľame my máje, čo nám dajú za ne ...“
Marián Plevko, starosta obce

23.6.2017 - piatok
Jánske ohne
9.7.2017 - nedeľa
Futbalový turnaj

16.7.2017 - nedeľa
Hasičská súťaž
29.7.2017 - sobota
Goralský gastrodeň
Medzinárodný deň detí sa blíži a my
sme pre naše ratolesti pripravili
4.6. 2017 nezabudnuteľný deň
plný skvelých zážitkov!
Môžete sa tešiť na zábavné atrakcie,
animačné programy, súťaže o ceny,
detské centrum HAVINO nás pobaví
divadielkom so psíkom, ukážkami
canisterapie pre najmenších, naučí prvú
pomoc pre psíka a zapojiť sa môžu deti
aj do prekážkovej dráhy.
O náladu sa nám postarajú atraktívne
speváčky TWINS-ky Veronika a Daniela
Nízlové s tanečným doprovodom.
Vezmite svoje deti dňa 4.6. o 14:00 hod
na námestie Martina Bernáta
a my sa postaráme o ich zábavu!
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Informácia o zrealizovaných, podaných a pripravovaných projektoch
Schválené projekty

Poskytovateľ

Schválená suma

Zvýšenie energetickej efektívnosti pre budovu Obecného úradu v
Oščadnici

SIEA

128.040,81 €

Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy

PL SR

3.583.063,44 €

Bezpečná Oščadnica – Kamerový systém – 2. etapa

Ministerstvo vnútra SR

20.000,00 €

Zlepšenie napojenia do infraštruktúry TEN-T cez obce Rajcza a Oščadnica

PL SR

Rekonštrukcia MŠ Oščadnica Ústredie 1579 – elokovaná trieda v miestnej
časti Rovne č. 1492

Úrad vlády SR

10.000,00 €

25. Oščadnická heligónka

FPU

3.000,00 €

25. Oščadnická heligónka

SPP, a.s.

1.000,00 €

Podané projekty

Poskytovateľ

Oprava a modernizácia parkovacích plôch a miestnych komunikácií

Ministerstvo financií SR

2.588.415,59 €

Požadovaná
suma/majetok
13.500,00 €

Malé obecné kompostovisko – oplotenie a malý sklad náradia, Zriadenie
zberného dvora oddelených zložiek komunálnych odpadov Oščadnica

Environmentálny
fond

189.957,41 €

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ v
Oščadnici

Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR

183.404,63 €

Žiadosť o hasičskú techniku – IVECO DAILY

DPO SR

Zníženie energetickej náročnosti budovy č. s. 751 – Kultúrny dom

Environmentálny
fond

Iveco Daily
163.067,13 €

Pripravované projekty
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie a výmena okien
Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie ZŠ – Nižný koniec
Novostavba budovy na námestí Martina Bernáta (mäsiarstvo)
Digitalizácia káblovej televízie
Projekt chodníky
Ihrisko – Vyšný koniec na pozemku bývalej colnice
Rekonštrukcia telocvične – ZŠ Nižný koniec
Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Stredných Kysúc – projekt v štádiu kontroly verejného obstarávania na stavebné práce
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Biela sobota u hasičov v Oščadnici

Tak ako po iné roky tak i v tomto roku 2017 si
Oščadnickí hasiči na Bielu sobotu splnili svoju
povinnosť a v počte 22 členov DHZ sa zišli dňa
15.04.2017 o 11.30 hod. v kostole v Oščadnici,
kde podľa rozpisu sa hliadky pravidelne striedali
pri strážení Božieho hrobu. Po ukončení
stráženia sa všetci o 19.30 hod. zúčastnili na
slávnostnej sv. omši v kostole. Taktiež počas
obradu vzkriesenia
zabezpečovali riadenie
cestnej premávky ako i usmerňovanie sprievodu
počas procesie z kostola ako i späť až do
ukončenia.
Medzi striedaním stráži sme navštívili nášho
najstaršieho člena Janka Trúchleho v dome pre
seniorov v Oščadnici –Závozy.
Veliteľ DHZ : Štefan Ceniga, predseda DHZ :

Z činnosti ZO SZTP a JDS v Oščadnici
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v
Oščadnici a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
v Oščadnici zorganizovali v nedeľu 7.mája 2017 v Penzióne
Trojička kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov.
V úvode privítali 110 členov oboch organizácií žiaci Základnej
školy - ústredie pod vedením p. učiteľky Zagrapanovej básničkami
a vlastnou tvorbou prózy - vďaky mamičke a oteckovi.
Predseda, Jozef Křivánek, privítal prítomných a následne si
všetci uctili minútou ticha pamiatku dobrého kamaráta a člena ZO
SZTP a ZO JDS, Jozefa Deja, ktorý nás pred pár dňami opustil.
Jozef Křivánek potom oboznámil účastníkov s ďalšími akciami,
ktoré pre členov organizácii pripravil výbor.
O slovo požiadali i hostia. Mgr. Jozef Cech -poslanec ŽSK.
Poprial všetkým prítomným pevné zdravie a veľa elánu do
ďalšieho života a predsedníčka OO JDS a OV ZPCCH v Čadci,
Mgr. Margita Ďurišová, oboznámila zdravotne postihnutých s
podujatiami a rekondičnými pobytmi v kúpeľoch, ktoré môžu
využiť. Potom Mgr. Jozef Cech a Jozef Křivánek odovzdali všetkým
mamičkám kvietok a sladký darček, ako prejav úcty a vďaky.
Po chutnom obede začala voľná zábava. O dobrú náladu sa
postarali heligonkári Stanislav Kucharčík a Adam Burdel a, samozrejme, nechýbala naša FS Dedovanka so svojimi
krásnymi piesňami.
V závere, Jozef Křivánek, ešte raz poďakoval hosťom za milé slová a snahu pomáhať našim organizáciám.
Netreba zabudnúť vysloviť VEĽKÉ ĎAKUJEM aj nášmu starostovi, Ing. Mariánovi Plevkovi, za finančnú podporu
našej organizácii. Predseda poďakoval rodine Janky Valkovej z Penziónu Trojička, za vytvorenie príjemného
prostredia, p. Alojzii Chovancovej-rozličný tovar-centrum za poskytnutie cien do tomboly a rodine p. Alojzie Kubicovej
za „tekutý pokrm.“
Bodkou za podujatím bolo tradičné žrebovanie tomboly s hodnotnými cenami. Tejto milej povinnosti sa už tradične
ujali p. Marta Ondrušková - podpredsedníčka ZO SZTP a p. Marta Bzdilíková za JDS.
„Prajeme si, aby úcta a vďačnosť boli preukazované všetkým mamičkám a oteckom nielen v deň ich sviatku, ale
celých 365 dní v roku“ - vyslovil v samom závere krásneho podujatia predseda Základnej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých v Oščadnici a Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici p.Jozef
Křivánek

Dobrovoľný hasičský zbor v Oščadnici
organizuje v nedeľu 4.6.2017 VIII. ročník hasičskej súťaže
„O putovný pohár penziónu Gájuz FAMILY.“
Všetkých priaznivcov srdečne pozývame.
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Málokto vie, že v obci už 37 rokov
pôsobí šachový klub, ktorý založil nebohý
Ondrej Švaňa. V začiatkoch pôsobenia šachové družstvo z Oščadnice hralo okresnú súťaž a
skončilo na druhom mieste.
Šachoví nadšenci sa v súčasnosti rozhodli urobiť nábor mládeže pre vstup do
Šachového klubu v Oščadnici. Šach je nielen hra, je to šport, ktorý človeka pohltí. Každý šachový
zápas je dramatickým súbojom myslí a vopred naučených techník. Každý jeden ťah rozhoduje.
Obec Oščadnica, na základe iniciatívy skalných šachistov na čele s Ing. Ladislavom
Švaňom, vyšla Šachovému klubu Oščadnica v ústrety - zabezpečila mu vynovené priestory v
kultúrnom dome a pre činnosť klubu zakúpila desať digitálnych šachových hodín a desať
šachovníc.
Nuž, milí mladí šachisti. Ak chcete objavovať tajomstvo čierno - bielych figúrok a máte
záujem o vstup do Šachového klubu v Oščadnici, môžete sa kontaktovať: Ing. Ladislav Švaňa,
telefón: 421 949 467 032.

Šachový klub sa predstavuje

Zhrnutie zimnej sezóny 2016/2017 z pohľadu Horskej záchrannej služby - Kysuce
Dňa 31.3. 2017 ukončilo lyžiarske stredisko Snowparadise Veľká Rača v Oščadnici zimnú
sezónu 2016/17, ktorá sa začala v piatok 9.12. 2016. Po prvýkrát bola v tejto zimnej sezóne
záchrana na lyžiarskych tratiach organizovaná piatimi profesionálnymi horskými záchranármi HZS
z Oblastného strediska Malá Fatra - Kysuce, ktorí sídlia v miestnej časti Dedovka, v spolupráci so
zmluvnými dobrovoľnými záchranármi HZS. Prostredníctvom tiesňového čísla HZS 18 300 boli
záchranárom oznámené mnohé úrazy na svahoch, vo voľnom teréne, ale i nezvestnosť osôb
pohybujúcich sa v horskej oblasti Kysúc.
V stredisku dochádza dlhodobo v priemere k 1,5 a viac zraneniam denne, pričom ku väčšej kumulácii
lyžiarskych úrazov dochádza ku koncu pracovného týždňa. Inak tomu nebolo ani túto zimnú sezónu. Celkový počet
ošetrených osôb sa približoval k číslu 200. Charakter úrazov bol od menej závažných, až po vážne zranenia, žiadna z
nehôd sa našťastie neskončila tragicky.
Príslušníci HZS niekoľkokrát zasahovali aj v teréne mimo lyžiarskeho strediska a asistovali pri rôznych
športových podujatiach. Odborná a zdravotná spôsobilosť všetkých členov je zabezpečovaná sústavným
preškoľovaním v súlade so skúšobným poriadkom HZS a pod dohľadom školiaceho strediska sídliacom v Liptovskom
Hrádku. Horskí záchranári sú v horskej oblasti Kysuce pripravení pomáhať celoročne, v prípade úrazu či zablúdenia
volajte tiesňovú linku 18 300.
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. V aplikácii je možné aj
zadanie užitočných informácii o odosielateľovi, ako napríklad: meno, vek, váha, pohlavie, krvná skupina, alergie či
choroby, ktorými zranený trpí.
Pomocou aplikácie je možné kedykoľvek a kdekoľvek získať aktuálne informácie o výstrahách v jednotlivých
horských oblastiach, v zimnom období informácie o lavínovej situácii, kontakty na dispečingy jednotlivých oblastných
stredísk HZS s možnosťou zobrazenia ich polohy na mape a telefonického kontaktovania, pravidlá pohybu na horách,
pravidlá správania sa na lyžiarskej trati ako aj krátky návod na poskytnutie prvej pomoci so zvukovou nápovedou.
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.
Mgr. Matej Pištek, HZS - stredisko Malá Fatra, oblasť Kysuce - Oščadnica
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V pondelok 8. mája 2017 sa členovia Základnej
organizácie Slovenského zväzu telesne
postihnutých v Oščadnici a Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Oščadnici zúčastnili pietnej spomienkovej
slávnosti pri príležitosti osláv sviatku ukončenia druhej svetovej
vojny. Okrem predsedu oboch organizácii Jozefa Křivánka si prišli
uctiť pamiatku padlých aj vzácni hostia. Prvý tajomník
Veľvyslanectva Ruskej federácie Nikolaj Ryžov s delegáciou, Milan
Paršo, predseda oblastného SZPB v Čadci,Mgr. Margita Ďurišová
- predsedníčka OO JDS v Čadci, predstavitelia telovýchovnej
jednoty SNP - odbor turistiky KST v Čadci a ďalší pozvaní hostia.
Spolu položili kvety a vence k hrobu sovietskeho vojaka a partizána
na cintoríne v Oščadnici.
Pán veľvyslanec, Nikolaj Ryžov, poďakoval prítomným a
osobitne členom organizácií ZO SZTP a ZO JDS za uctenie si
pamiatky oboch padlých za vzorné udržiavanie hrobov na oščadnickom citoríne aj na Veľkej Rači - Úpratiská. Po
ukončení pietneho aktu sa účastníci presunuli do klubu SZTP a JDS, kde boli hostia informovaní o činnosti oboch
organizácii počas 19-tich rokov v prospech zdravotne postihnutých a seniorov v našej obci.
Chladné počasie akoby symbolicky umocnilo pietne podujatie. I takou formou sa naše organizácie snažia
pripomenúť súčasným generáciám hrôzu a útrapy, ktoré so sebou priniesla II. svetová vojna. „Česť ich pamiatke“
Jozef Křivánek -predseda ZO JDS a ZO SZTP v Oščadnici

8. máj

Dňa 9.7.2017 sa dožíva významného životného jubilea – 60. rokov p. Jozef Křivánek.
Obec Oščadnica, mu touto cestou chce úprimne poďakovať za neúnavnú
dlhoročnú prácu, ktorou sa podieľa na skvalitňovaní života seniorov a telesne
postihnutých v našej obci, ako i prácu na mnohých charitatívnych projektoch. Vážime
si ho ako človeka, ktorý dokáže svoj voľný čas venovať nielen svoje rodine, ale i
druhým.
Jožko, želáme Vám do ďalších rokov hlavne zdravie, veľa elánu a síl do ďalšej
práce. Nech Vám vydrží Vaše zanietenie v práci pre druhých, pretože práve tá nám
dáva pocit vlastnej hodnoty a rešpektu a, samozrejme, nech Vás neopúšťa Vám
vlastný zmysel pre humor.
Ďakujeme.

Obec Oščadnica
Vás pozýva na

Jánske ohne 2017
v Športcentre Oščadnica (Gajuz)

23.6.2017 - PIATOK
Začiatok o 19:00
Zapálenie vatry - 21:30
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SKI TEAM Oščadnica ukončil svoju prvú
zimnú lyžiarsku sezónu. Až 39 detí sa pod
vedením 5 trénerov zodpovedne zdokonaľovalo v zjazdovom
lyžovaní. Po mnohých tréningoch na kopci a v telocvični si
vyskúšali aj pretekovú atmosféru na verejných pretekoch
organizovaných v našej obci Oščadnica, a to na I. ročníku
Večerného slalomu v Oščadnici, IV. ročníku O pohár starostu obce
Oščadnica a tiež aj na medzinárodných pretekoch v Českej
republike a na medzinárodne uznávanom preteku v Zuberci s
názvom Goralský klobúčik. Deti sa v ťažkej konkurencii nedali
zahanbiť a vždy obsadili vynikajúce umiestnenia. Z tých
najmladších treba spomenúť výsledok Samuela Váleka, ktorý na
Goralskom klobúčiku spomedzi 68 pretekárov obsadil v kategórií
mladší predžiaci II. miesto. Ďalej pod vedením trénera Mgr.
Dušana Poláčka našu obec Oščadnica úspešne reprezentovali
dlhoroční aktívni lyžiari Alica Jakubeková a Matej Poláček. Títo okrem rôznych verejných pretekov, kde stáli skoro vždy
na popredných miestach, hájili farby SKI TEAM-u Oščadnica aj na celoslovenskej úrovni v silnej žiackej kategórií. Alica
Jakubeková v svojom ročníku spomedzi 45 pretekárov obsadila 15. miesto a Matej Poláček vo svojom ročníku
spomedzi 52 pretekárov obsadil 6. miesto.
Celý SKI TEAM Oščadnica touto cestou ďakuje Obci Oščadnica, za aktívnu podporu pri rozvíjaní a napredovaní tohto
krásneho športu.

SKI TEAM

Stavanie mája
Tak ako v iných obciach regiónu
Kysúc, tak i v Oščadnici je
každoročnou tradíciou stavanie
mája.
Nebolo tomu inak ani v tomto roku.
Už v strede mesiaca apríl
oščadnickí hasiči prichystali máj,
aby bol pripravený na deň
30.4.2017, kedy bol postavený na
Nám. M. Bernáta pri Obecnom
úrade. So stavaním sa začalo
presne podľa tradície - o 19.00 h.
Naši hasiči sú skúsení a májku
dôkladne zaklinovali, aby vydržala
až do váľania na tradičnom
Oščadnickom majálese, ktorý sa
každoročne koná v posledný
májový víkend.

Infražiarič
Na opravu menších výtlkov v miestnych
komunikáciách sme zakúpili infražiarič TOPAS,
ktorým je možné svojpomocne opravovať
asfaltové komunikácie. Postupne by sme chceli
pomocou tohto zariadenia opraviť menšie výtlky
asfaltových komunikácií v celej obci.

Oščadnické noviny, číslo: 1/2017
Dňa 28.4.2017 bol na území okresu Čadca vyhlásený III. stupeň povodňovej
aktivity. V našej obci sme riešili problémy vzniknuté upchatím priepustov. V časti
pod Kalváriou bolo potrebné uložiť vrecia s pieskom ako bariéry proti vyliatiu potoka v mieste brodu. V rámci opatrení
zasahovali zamestnanci obce ako aj členovia DHZ Oščadnica. V centre obce zasahovala jednotka HaZZ z Čadce v
Penzióne KYČERA, kde bola čerpaná voda z pivničných a skladových priestorov, pričom tiež asistovali a pomáhali
členovia DHZ Oščadnica. Obec počas tejto situácie obišla bez vážnejších škôd, a to najmä vďaka množstvu
protipovodňových opatrení realizovaných v predošlom období, tak na hlavnom toku Oščadnica, ako aj na toku
Dedovka, či v Tichej doline. Všetky tieto opatrenia splnili svoj účel a potvrdili správnosť rozhodnutia venovať im
náležitú pozornosť.

Aprílové povodne

Ponuka prenájmu sály a prísalia Kult. 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 prísalie, tiež
zabezpečenie služby kuchyne a výzdoby 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 27 46, e-mail: kniznica@oscadnica.sk
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Stavebné akcie v obrazoch
Začiatkom tohto roka sme dokončili práce na
výstavbe nového oplotenia „Zberného dvora v
Oščadnici“. Tento areál tak môže teraz naplno slúžiť
občanom našej obce na zber vyseparovaných zložiek
odpadu.
Chceme zároveň upozorniť občanov že
zberný dvor nie je „smetisko“ a preto neslúži na
vyhadzovanie a odkladanie komunálneho odpadu.
Ta k t i e ž p r o s í m e o b č a n o v a b y n e o d k l a d a l i
vyseparovaný odpad pred bránou, ale využili
otváracie hodiny v pracovné dni od 7:00 do 15:00
hod.
Práce v kultúrnom dome sme ukončili realizáciou nového nábytku, obslužných pultov, kuchynky a nových
toaliet v priestoroch „prístavku“. Takto sme vytvorili nový, samostatný priestor použiteľný pre organizovanie
rodinných osláv, konferencií a školení s kapacitou cca 50 osôb. V prípade záujmu o prenájom tohto priestoru sa
môžete informovať v Obecnej knižnici v kultúrnom dome.

Na základe podnetov od občanov sme zahájili
postupnú obnovu oplotenia cintorína, nakoľko
dochádzdalo k ničeniu výzdoby hrobových miest lesnou
zverou. Dúfame, že v budúcnosti nebude dochádzať k
poškodzovaniu tohto pietneho miesta.

Z dôvodu bezpečnosti chodcov na námestí sme
osadili dopravné stĺpiky, ktoré bránia prejazdu
„cestných pirátov“ cez pešiu zónu. Vstupy zásobovania,
pošty a dopravnej obsluhy sú zabezpečené
uzamykateľnými sklopnými stĺpikmi.

Dňa 26.04.2017 oslávil životné jubileum – 60 rokov dlhoročný veliteľ Dobrovoľného
hasičského zboru v Oščadnici – p. Štefan Ceniga.
Ďakujeme za jeho službu a želáme mu do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia,
úspechov a síl nielen v osobnom živote, ale i pri výkone jeho dôležitej práce pri
ochrane života a majetku obyvateľov obce Oščadnica.
Obec Oščadnica
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Stavebné akcie v obrazoch
Tento mesiac sme začali s výstavbou nového pevného
pódia na námestí. Táto stavba je architektonicky vsadená a
orientovaná najmä do nového námestia.
Realizáciou tejto stavby tak odpadnú práce s montážou
a demontážou rozoberateľného pódia, zvýši sa kapacita
divákov a zlepšia sa možnosti ozvučenia kultúrnych podujatí.
Taktiež sa nám týmto vytvorili možnosti na premietanie
večerného kina na zadnej stene pódia.
Pre zvýšenie
bezpečnosti
chodcov na
zastávke „Galéria“
sme na jeseň
minulého roka
vybudovali nový
chodník, ktorý
prepája priestor
autobusovej
zastávky a
jestvujúceho
schodiska k
rodinným domom.

Zhorenisko a stavebný odpad po požiari „Starej colnice“
boli po ukončení poistného šetrenia odstránené. Na
tomto pozemku začneme čoskoro s výstavbou
detského ihriska.

V rámci bezpečnosti cestnej
premávky sme opäť rozšírili
počty osadených dopravných
zrkadiel v našej obci.

Zub času sa prejavil aj na vstupnom schodisku pred Obecným úradom v
Oščadnici. Po viacerých čiastkových opravách prevedených v minulých rokoch
sa už praskliny nosných konštrukcií vplyvom mrazu natoľko zväčšili, že nebolo
možné ich naďalej opravovať. Po obhliadke statikom bolo rozhodnuté, že je
potrebná výmena celého schodiska. Projekt bol vypracovaný tak, aby v plnej
miere rešpektoval pôvodný tvar a vzhľad schodiska, samozrejme aj so
zachovaním pôvodnej kaplnky, ktorá bola opatrne rozobratá a po dokončení
schodiska bude opäť postavená.
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Dobrovoľní hasiči z Oščadnice si uctili sviatok sv. Floriána
Dňa 7.5.2017 o 8:10 hod sa uskutočnila v kostole v Oščadnici slávnostná svätá omša k sviatku sv. Floriána
ako i pripomenutie si 91. rokov založenia DHZ v Oščadnici.
Na tejto slávnosti sv. Floriána sa zúčastnila delegácia hasičov z Poľska, a to OSP -LIPOWA a OSP –LEŠNA,
OSP- Dziengeľov, delegácia z ČR s SDH v Dolnej Lištnej ako i celky z okrsku č.1 DHZ - Svrčinovec, DHZ -Čierne,
DHZ -Čadca, DHZ Skalité , a členovia DHZ - Zákopčie, DHZ -Raková, riaditeľka UzO DPO v Čadci p. Marta
Balošákova. Zaslúžilý člen a bývalý riaditeľ OV DPO p. Ladislav Dedič, ako i okrskový inštruktor a zaslúžilý člen DPO
p. Milan Prengel. Pri tejto príležitosti sa zároveň uskutočnil prvý ročník okrskového sv. Floriána DHZ. Kde sa
zúčastnili i páni starostovia z okrsku a pani starostky : Ing. Marián Plevko z DHZ Oščadnica, pán starosta z obce
Čierne Ing. Pavol Gomola, pani starostka zo Svrčinovca Mgr. Renáta Majchráková a pani starostka z obce Skalité
PaedDr. Andrea Šimurdová.
Predseda UzO DPO v Čadci ako i predseda DHZ obce Oščadnica pripomenul, že druhý ročník okrskového sv.
Floriána sa bude konať v DHZO obci Čierne.
Sprievod dobrovoľných hasičov od hasičskej zbrojnice do kostola a späť sprevádzal folklórny súbor z
Oščadnice. Po ukončení sv. omše veliteľ DHZ obce Oščadnica poďakoval všetkým občanom ,že sa zúčastnili na sv.
omši ku dňu sv. Floriána. Ďalej poďakoval zúčastneným celkom DHZ ako i pánom starostom a starostkám.
Ďalej uviedol , že hlavné poďakovanie patrí p. farárovi, PaedDr. Ondrejovi Rašovcovi , pretože DHZ v
Oščadnici odslúžil krásnu svätú omšu ku dňu sv. Floriána - patróna hasičov . Poďakoval mu za vzájomnú spoluprácu
medzi DHZ a farským úradom. Poprial mu v mene všetkých hasičov veľa zdravia, božieho požehnania a odovzdal
mu, za všetkých členov DHZ, kyticu kvetov, ako i kyticu kvetov pánovi kaplánovi za deti, ktoré mu odovzdala mladá
hasička.
Po príchode späť k zbrojnici, pán starosta obce Ing. Marián Plevko, poďakoval za celoročnú prácu hasičom
a uviedol, že keď ich potrebuje vždy sa dajú do pohotovosti ako i pri poslednom vyhlásení III. stupňa povodňovej
aktivity počas výdatného dažďa. Ďalej uviedol, že, mu hasiči z obce pomáhajú plniť nemalé úlohy v rámci OcÚ v
Oščadnici ,nielen pri ochrane zdravia, života a majetku občanov, ale i kultúrnych podujatiach i napriek osobnému
voľnu a na úkor svojich rodín. Poprial hasičom ako i ich rodinám veľa úspechov a zdravia . Na oslavách sv. Floriána v
Oščadnici sa celkom zúčastnilo 70 osôb.
Naše krédo je a bude „BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC !“
Spracoval : veliteľ DHZ obce Oščadnica Štefan Ceniga, predseda DHZ obce Oščadnica Miroslav Koza

VÁS SRDEČNE POZÝVA NA 14. ROČNÍK SÚŤAŽE

„ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE“
16.7.2017 (NEDEĽA) O 13:00 HOD NA FUTBALOVOM IHRISKU V OŠČADNICI
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Tabuľka VI. ligy – muži
Por.
Družstvo
1.
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
2.
TJ Kysučan Ochodnica
3.
FK Tatran Turzovka
4.
FK Polom Raková
5.
TJ Kysučan Korňa
6.
TJ Tatran Oščadnica
7.
TJ Pokrok Stará Bystrica
8.
TJ Slovan Podvysoká
9.
TJ Slovan Nová Bystrica
10.
TJ Spartak Radôstka
11.
FK Čadca B
12.
FK Nesluša
13.
TJ Olešná
14.
MŠK KNM B(odstúpené)
Tabuľka IV. liga sk. A – dorast
Por.
Družstvo
1.
OŠK Nededza
2.
FK Strečno
3.
FK Rajec
4.
TJ Fatran Varín
5.
TJ Slovan Skalité
6.
TJ Višňové
7.
MŠK Kysucké Nové Mesto B
8.
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
9.
TJ Tatran Oščadnica
10.
TJ Snaha Zborov nad Bystricou
11.
ŠK Radoľa
12.
TJ Slovan Podvysoká
13.
OŠK Baník Stráňavy
14.
ŠK Čierne

Z
19
19
19
18
18
18
18
19
19
19
18
18
18
0

V
15
12
10
10
8
9
8
6
5
5
5
4
3
0

R
0
0
4
4
5
1
2
5
5
3
3
4
4
0

P
4
7
5
4
5
8
8
8
9
11
10
10
11
0

Skóre
63:18
47:31
55:28
36:30
38:26
42:31
24:34
26:38
28:46
26:45
23:42
24:40
29:52
0

Body
45
36
34
34
29
28
26
23
20
18
18
16
13
0

Z
21
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21

V
17
14
12
11
11
9
9
9
8
7
7
6
4
4

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

P
1
5
6
8
9
7
9
10
9
12
12
12
12
16

Skóre
96:19
75:33
60:33
38:35
50:37
52:39
40:45
46:45
40:44
39:51
45:58
29:75
28:62
23:85

Body
54
43
38
35
34
32
30
39
28
23
23
20
16
13
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9.7.2017 (NEDEĽA)

Rozpis zápasov jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - VI. liga muži.
21.05.2017
17:00
TJ Olešná
TJ Tatran Oščadnica
26.05.2017
17:30
TJ Tatran Oščadnica
FK Nesluša
28.05.2017
17:00
TJ Tatran Oščadnica
TJ Kysučan Korňa
04.06.2017
17:00
TJ Spartak Radôstka
TJ Tatran Oščadnica
11.06.2017
17:00
TJ Tatran Oščadnica
TJ Slovan Podvysoká
18.06.2017
17:30
FK Tatran Turzovka
TJ Tatran Oščadnica
Rozpis zápasov jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - IV. liga skupina A dorast
20.05.2017
15:00
TJ Slovan Podvysoká
TJ Tatran Oščadnica
28.05.2017
14:30
TJ Tatran Oščadnica
TJ Snaha Zb.nad Bystricou
03.06.2017
17:00
OŠK Nededza
TJ Tatran Oščadnica
11.06.2017
14:30
TJ Tatran Oščadnica
FK Strečno
18.06.2017
15:00
TJ Višňové
TJ Tatran Oščadnica
Rozpis zápasov jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - IV. liga st. žiaci sk. A
27.05.2017
10:00
TJ Tatran Oščadnica
FK Slávia Staškov
30.05.2017
16:00
TJ Slovan Skalité
TJ Tatran Oščadnica
04.06.2017
10:00
TJ Kysučan Korňa
TJ Tatran Oščadnica
10.06.2017
10:00
TJ Tatran Oščadnica
MŠK Snežnica
17.06.2017
10:00
ŠK Čierne
TJ Tatran Oščadnica
Rozpis zápasov jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - IV. liga ml. žiaci sk. A
27.05.2017
12:00
TJ Tatran Oščadnica
FK Slávia Staškov
30.05.2017
17:30
TJ Slovan Skalité
TJ Tatran Oščadnica
04.06.2017
12:00
TJ Kysučan Korňa
TJ Tatran Oščadnica
10.06.2017
12:00
TJ Tatran Oščadnica
MŠK Snežnica
17.06.2017
12:00
ŠK Čierne
TJ Tatran Oščadnica

Dňa 06.03.2017 nás náhle
opustil dlhoročný funkcionár a
vedúci mužstva Jozef Mišura.
Za jeho obetavú prácu mu patrí
jedno veľké „ďakujeme“.

Pozývame Vás na
Futbalový turnaj
O pohár starostu obce

Športové výsledky

