Číslo: 2/2018

Ročník: 5. WWW.OSCADNICA.SK Cena: zadarmo
Vážení čitatelia,
opäť sa Vám do rúk dostáva nové vydanie našich Oščadnických novín, ktoré Vám
pravidelne prinášajú súhrn najnovších informácií o aktuálnom dianí v našej obci. Máme
za sebou niekoľko vydarených podujatí, ktoré, ako verím, boli pre Vás spríjemnením voľného
času k čomu prispelo aj výborné počasie, ktoré nám vďaka Bohu vždy praje. V tomto letnom
období nás ešte čaká tradičná Oščadnická púť a hody. Veríme, že aj program pripravený
počas hodového víkendu Vás zaujme. Jeho podrobný popis je súčasťou týchto novín.
Veľmi by som želal všetkým školákom, aby sa tieto letné prázdniny ešte len začínali,
ale aj napriek tomu, že sa pomaly končia, prajem všetkým Vám, aby ste si hlavne poriadne
oddýchli a strávili príjemné chvíle so svojimi rodinami a priateľmi, či už ste doma
alebo na cestách.
Ing. Marián Plevko, starosta obce

2. 9. 2018
Koniec prázdnin
na Veľkej Rači

16. 9. 2018
Medzinárodný
beh na Veľkú Raču

Oščadnické hody

18. - 19. 8. 2018
PIATOK VEčerné kino od 20:00 hod. na námestí
SOBOTA od 20:00 hod. na námestí
hodová zábava so skupinou ESO

22. 9. 2018
Medzinárodné preteky
TOB 2018

30. 9. 2018
Benefičný koncert
Od srdca k srdcu

5. - 7. 10. 2018

Dychová hudba OCHODNIČANKA

Ž
A
Ť
SÚ
DISCO
zábava

Slávnosti sv. Huberta

21. 10. 2018
Hudobný program
Úcta k starším
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Výsledky 26. Oščadnickej heligónky
V dňoch 26.5.-27.5.2018 sa konala 26. Oščadnická
heligónka, najstaršia národná súťažná prehliadka
heligonkárov Slovenska s medzinárodnou účasťou. V
rámci súťažnej prehliadky sa predstavilo 80 účinkujúcich
zo všetkých vekových kategórii. Vystúpenia hodnotila
odborná porota v zložení: Predseda Mgr. Pavol Kužma,
členovia Mgr. Vladimír Tomčala, Patrik Kováč. Súťažná
prehliadka bola dvojdňová a mala bohatý sprievodný
program: slávnostný vozový sprievod, váľanie mája,
prehliadka obce motorovým vláčikom, ľudová veselica,
jarmok ľudových remesiel.
Deti do 10 rokov (vrátane):
1. miesto – Simona Mária Halvoníková, Zborov nad Byst.
2. miesto – Matej Kysel, Jasenica
3. miesto – Alexander Ozaňák, Krásno nad Kysucou
Mládež od 11 do 18 rokov (vrátane):
1. miesto – Miloš Poništ, Radôstka
2. miesto – Kristína Zbončáková, Zborov nad Bystricou
2. miesto – Michal Zawada, Kamesznica, PL
3. miesto – Marián Nečeda, Zborov nad Bystricou
3. miesto – Daniel Burdiak, Kysucké Nové Mesto
Skupiny:
Cena poroty za vynikajúci umelecký prejav –
Heligónkari Jarky Jelínkovej, Kysucké Nové Mesto
Umelá tvorba (deti, mládež spolu A, B, C):
Cena poroty za vynikajúci umelecký prejav –
Petra Škultétyová, Krásno nad Kysucou
Ženy:
1. miesto - Slávka Poništová, Radôstka
2. miesto - Miroslava Mačejková, Stará Bystrica
Muži:
1. miesto - Maksymilian Czerwiński, Lodygowice ,Poľsko
2. miesto - Peter Kolenčin a Alžbeta, Stráža
3. miesto - Ing. Pavel Šustek, Kokava nad Rimavicou
Skupiny:
1. miesto - Bystrická kasňa, Stará Bystrica
2. miesto - Heligonkári Majerčíkovci, Diaková
3. miesto - Zborovskí heligonkári, Zborov nad Bystricou
3. miesto - Roman Švec, Radka Kotrčová, Ondrej Kotrč,
Kysucké Nové Mesto
Cena zabávača: Prešovskí heligonkári, Prešov
Cena starostu : Andrej Majerčík, Diaková
Cena diváka : Slávka Poništová, Radôstka
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Nové digitálne služby spoločnosti VARES s.r.o. v káblovej sieti
Vážená pani, vážený pán, vážený klient v zmysle vydaných Všeobecných podmienok našej spoločnosti Vám
týmto oznamujem, že od 3.9.2018 v káblovom distribučnom systéme (KDS) Oščadnica začíname ponúkať ďalšie
telekomunikačné služby v rámci celej siete. Zavedenie nových digitálnych služieb je však zároveň podmienené aj
s rekonštrukciou KDS. Rekonštrukcia spočíva v tom, že v sieti sa inštalujú nové optické aktívne a pasívne prvky, ktoré
už prebiehajú a postupne sa budú zapájať v rámci celej siete.
Nové zmluvy, alebo dodatky ku existujúcim zmluvám si môžete od 15.8.2018 prebrať na obecnom úrade ,
alebo ich nájdete aj na www.oscadnica.sk.
Prehľad jednotlivých programových a dátových služieb uvádzam nižšie. Okrem štandardnej analógovej televíznej
ponuky začíname ponúkať zatiaľ tri digitálne televízne ponuky, tri dátové internetové ponuky a tri ponuky z kombinácie televíznej a
dátovej ponuky. Ich zloženie je nasledovné:
DIGITÁLNA PROGRAMOVÁ PONUKA 1 – nekódovaný príjem signálu. Obsahuje stanice: TČT 24 HD, TV LUX HD, JOJ
HD, JOJPlus HD, WAU , ČT1 HD, ČT2 HD, TA3 HD, infokanal, STV 1 HD, STV 2 HD, Markíza HD, DAJTO HD, TV DomaHD, TV
Barrandov HD, Kino Barrandov HD, Barrandov Plus HD, NOE, ČT Sport HD, Skylink Ochutnávka, TV8 HD, ČT D/ ČT Art HD, TV
Raj. Cena programovej služby aj s DPH ostáva nezmenená: 2,99 € / mesiac, ale je potrebné podpísať dodatok ku zmluve.
DIGITÁLNA PROGRAMOVÁ PONUKA 2 – kódovaný príjem signálu. Obsahuje stanice: Travel XP, Prima Krimi, Óčko
TV, Retro Music, TV LUX HD, ÓČKO STAR, JOJ Cinema, JOJ HD, JOJPlus HD, WAU, ČT1 HD, ČT2 HD, TA3 HD, infokanal, STV
1 HD, STV 2 HD, Markíza HD, DAJTO HD, TV Doma HD, PRIMA Plus HD, Prima Cool HD, Prima Zoom HD, NOE, NOVA
International, Šláger, ČT Sport HD, Skylink Ochutnávka, TV8 HD, ČT Art HD, AMC, Discovery, Animal Planet, TLC Panregional,
Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, Disney Channel, Film+, Kinosvět, Rebel, RELAX, TV Paprika, RiK, CS Film/CS Mini, FilmBox,
Viasat Explore/Spice, Viasat History, Viasat Nature, Prima LOVE, Prima Comedy Central, Prima MAX,
Minimax, TV WAR, JimJam, National Geographic Channel CZ, ČT24 HD, TUTY, ducktv, TV Barrandov HD, Kino Barrandov HD,
Barrandov Plus HD. Cena programovej služby aj s DPH: 11,00 € / mesiac
TEMATICKÝ - ŠPORTOVÝ BALÍK – kódovaný príjem signálu - Obsahuje stanice: Nova Sport 1 HD, Nova Sport 2 HD,
Sport 1 HD, Sport 2 HD, SPORT5, Arena Sport 1. Cena s DPH: 4,00 € / mesiac
Digitálne TV programy budú šírené v norme DVB-C, balík „ponuka 2“ a „športový“ budú kódované. Programové balíky
začneme poskytovať od 3.9. , pričom prvý mesiac po pripojení poskytujeme televíznu službu zadarmo – pokiaľ sa jedná o novú
prípojku. Pre príjem kódovaných digitálnych TV programov je potrebné mať TV prijímač s digitálnym vstupom DVB-C, ku ktorému
Vám prenajmeme CAM modul s dekódovacou kartou. Pokiaľ takýto prijímač nemáte, k súčasnému TV analógovému prijímaču
Vám prenajmeme SET-TO-BOX (STB) s dekódovacou kartou, ktorý Vám zabezpečí príjem digitálnych TV programov. Tieto
zariadenia si môžete zabezpečiť priamo v našej spoločnosti na obchodnom stredisku.
Prenájom STB alebo CAM modulu s dekódovacou kartou je nasledovný:
Prenájom SET TOP BOX Standard alebo CAM (prvý kus) - bezplatne.
K prenájmu bude účtovaný poplatok za správu dekódovacej karty mesačne 1,00 €
Poplatok za druhý a ďalší CAM modul alebo STB v domácnosti je spoplatnený jednorazovým poplatkom 30,00 €/ks, plus mesačný
poplatok za správu každej dekódovacej karty 1 €.
Zriadenie účastníckej prípojky internetu je spoplatnené sumou 30 € (zároveň vám bezplatne prenajmeme špeciálny internetový
modem)
V prípade úplne novej prípojky (či už pre televíznu službu, alebo internetové pripojenie) je účtovaný aj pripojovací poplatok 50,- €
S úctou Ing. Milan Kortiš, konateľ spoločnosti
Názov služby

Typ pripojenia

Rýchlosť (Mbit/s)

Počet TV

Cena s DPH/mesiac

Základná

Analog

0

20

2, 99

DIGITAL 1

Analog / Digital

0

20 / 20

2, 99

DIGITAL 2 kódovaný

Analog / Digital

0

20 / 60

11,00

TEMATICKÝ – ŠPORT

Digital

1

7

4,00

Internet 5

Data

5 / 0,5

0

7,00

Internet 10

Data

10 / 1

0

10,00

Internet 20

Data

20 / 2

0

12,00

MINI

Data / Analog / Digital

5 / 0,5

20

13,00

BASIC

Data / Analog / Digital

10 / 1

20

17,00

ŠTANDARD

Data / Analog / Digital

20 / 2

60

23,00
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OZ Nádej pre budúcnosť - realizované projekty
V týchto dňoch začíname s realizáciou
výstavby Oddychovej zóny Kamenec, ako aj
s dobudovaním Náučného chodníka Javorské.
Nová oddychová zóna bude nadväzovať
na podobné zóny vybudované v predošlých rokoch pri
studničke pod Čupľom a u Gábori. Pri zelenej ceste
vytvoríme príjemné, udržiavané a kultivované miesto
pre stretávanie ľudí z okolia a súčasne odpočívadlo
cyklotrasy.
V roku 2016 sme začali s budovaním
Náučného chodníka Javorské. Umiestnili sme
4 infobody, čím sme pokryli 1/3 náučného chodníka.
Do konca septembra doplníme zostávajúcich
5 infobodov a vytvoríme tým plnohodnotnú trasu
vedúcu nádhernou prírodou od začiatku obce až do
centra. Ilustrácie a náučné texty vytvárajú deti a pedagógovia
zo ZŠ Oščadnica Nižný koniec.
Cieľom oboch projektov je zlepšovať podmienky na trávenie
voľného času.
Oddychová zóna Kamenec sa realizuje s finančnou podporou
Žilinského samosprávneho kraja.
Dobudovanie Náučného chodníka Javorské sa uskutočňuje vďaka
podpore Nadácie EPH a v spolupráci s Obcou Oščadnica.
Pomoc každého dobrovoľníka, ktorému nie je ľahostajné naše okolie, bude vítaná. Ďakujeme.
Ing. Marián Kucharčík, OZ Nádej pre budúcnosť

15. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce Oščadnica“
V nedeľu 15. júla 2018 sa v Oščadnici konal už 15.
ročník súťaže „O pohár starostu obce Oščadnica." Súťaž
otvoril svojím príhovorom starosta obce, Ing. Marián Plevko.
Za krásneho slnečného počasia sa súťažilo vo
viacerých disciplínach až do večerných hodín. Muži aj ženy si
zmerali sily v športovej kategórii i v klasickej na široké hadice.
Úspešní súťažiaci boli odmenení krásnymi pohármi a tiež
finančne. Súťaženie zahájili domáce družstvá. Ako prvé
dorastenky, muži a nakoniec aj družstvo žien. Prvýkrát sa
súťažilo súbežne na dve dráhy. Na samostatnej dráhe
prebiehala popri hlavných útokoch aj takzvaná losovačka, kde
si súťažiaci medzi sebou náhodne poprehadzujú úlohy. V tejto
disciplíne sa súťažilo o hodnotné vecné ocenenia od
sponzorov súťaže: Valtec spol s.r.o., IPC - Slovakia, s.r.o, Ing.
Ján Buchanec Technik, Hammer s.r.o..
Celkovo sa na súťaži odbehlo viac než 50 útokov.
U žien v kategórií šport zvíťazili ženy z Kvašova s časom
17.87, druhé skončili ženy z Dolní Lištná s časom 18,02
a tretie domáce ženy s časom 18.52. Dievčatá s Dolní Lištné
si domov odniesli aj ocenenie za najrýchlejší prúd na ľavej
strane s časom 17.00. V kategórii mužov sa z prvenstva tešila
Rudinka, s časom 14.42 a taktiež si domov odniesli
aj najrýchlejší prúd s časom 14.02. Druhý skončili muži Čierne
s časom 14.92 a tretí Staškov B s časom 15,00. V klasickej
kategórii sa u žien v prvej trojici umiestnili ženy Dolný Hričov,
druhá Ochodnica a tretia Lietava. U mužov opäť triumfovala
Rudinka, nasledovaná Ochodnicou a tretie skončilo Skalité.
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Deň detí na Námestí M. Bernáta
Pri príležitosti Dňa detí bol v nedeľu 4. 6. 2018 na
Námestí M. Bernáta v Oščadnici pre všetky naše zlatíčka
pripravený bohatý animačný program. Detičky absolvovali
množstvo súťaží, maľovanie na tvár, ďalej bol pripravený
detský kolotoč či skákací hrad. Príjemným spestrením bolo
vystúpenie populárneho dua PACI PAC, ktoré „oslávenci“
odmenili nadšeným potleskom.

Ponuka prenájmu sály
a prisalia kultúrneho domu :
Ceny za prenájom priestorov
kultúrneho domu a termíny sú
k dispozícii na obecnom úrade
v Oščadnici, alebo v knižnici.
Tel.: 041/707 94 60
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Goralský gastrodeň 2018
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Posledná júlová sobota patrila všetkým nám –
milovníkom dobrého jedla a hudby. Obľúbené podujatie
Goralský gastrodeň v Oščadnici aj tento rok navštívilo
množstvo našich občanov a hostí zo všetkých kútov
Slovenska, ale i zahraničia.
Na námestí sa ponúkali lahodné gurmánske špeciality.
Platidlom bol už tradične Oščadnický dukát. K dobrému
jedlu po celý čas hrala výborná hudba. Hlavným
hudobným hosťom bola populárna kapela Hrdza. Skvelá
zábava trvala až do neskorých večerných hodín .

Vy rozhodujete, my pomáhame
Základná organizácia SZTP v Oščadnici sa úspešne zapojila do programu s názvom „Vy rozhodujete,
my pomáhame“, ktorý vyhlásila Nadácia TESCO. V silnej konkurencii sa nám podarilo získať druhé miesto
a finančnú odmenu € 600,-. Úspešní sme boli s projektom organizovania benefičného koncertu „Od srdca k srdcu“,
ktorý naša organizácia poriada každoročne v poslednú septembrovú nedeľu. Výťažok každého koncertu
je určený na podporu osôb v núdzi. Tohtoročný – už 12. ročník sa bude konať v nedeľu 30.9.2018 v Kultúrnom dome
v Oščadnici. Srdečne všetkých pozývame.
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Stavebné akcie v obrazoch
Deti dostali na deň
detí darček v podobe
dopravného ihriska.
To t o i h r i s k o j e
umiestnené v areáli
materskej škôlky „Píla“, ale
bude slúžiť aj pre potreby
materskej škôlky „Ústredie“
a „Rovne“. V prípade
záujmu môžu toto dopravné
ihrisko využívať aj žiaci z
oboch našich základných
škôl.
Týmto chceme
poďakovať aj sponzorom,
ktorí zabezpečili detské
odrážadlá, kolobežky
a prilby.

Práce na projekte
s názvom „Zvýšenie
energetickej efektívnosti pre
budovu Obecného úradu
v Oščadnici“ spočívajúci
najmä v zateplení, výmene
okien a novej fasáde budovy
obecného úradu boli
dokončené.
Te n t o p r o j e k t
v celkovej hodnote
126 927,07 EUR bol
spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.
Po dokončení
zadného parkoviska, ktoré
obec realizuje z vlastných
zdrojov bude možné využívať
zadný bezbariérový vstup do
budovy.
Práce na kanalizácii
pokračujú. V uplynulých
dňoch bol zrealizovaný
úsek „Michajkovia“
a komunikácia nad „Bielym
krížom“. Momentálne sa
pokračuje na úsekoch „Pod
Kalváriou“ a počas
septembra by mali začať aj
práce na Nižnom konci.
Prosíme občanov, aby si
postupne prichádzali
uzatvárať zmluvy na
vodovodné a kanalizačné
p r í p o j k y. T l a č i v á s ú
na Obecnom úrade
a webovej stránke obce.
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Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete
„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je Národný
projekt, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na praktiky a nástrahy všedného dňa, ktoré im môžu znepríjemniť
život v oblasti ochrany a zabezpečenia majetku či ujmy na zdraví.
Koordinátor prevencie kriminality by mal aj v Žilinskom samosprávnom kraji prispieť k zlepšeniu preventívnej
činnosti, ale predovšetkým k zníženiu rôznych spoločensko-patologických javov a eliminácii príležitostí na páchanie
trestných činov.
Cieľom projektu je predovšetkým uľahčiť situáciu obetiam trestných činov a pomôcť im nájsť vhodné riešenie.
Práve preto zriadilo Ministerstvo vnútra SR kanceláriu koordinátora aj v Žiline, rovnako ako aj vo všetkých krajských
mestách na Slovensku.
Pomoc koordinátora a jeho asistentov môže vyhľadať každý, kto sa stal obeťou trestného činu, ale aj každá
potenciálna obeť. Úlohou pracovníkov kancelárie kontaktného bodu je pomôcť všetkým, ktorí to potrebujú, a to nie len
prostredníctvom poradenstva. Priblížia im možné právne kroky alebo odporučia psychologickú, právnu či inú odbornú
pomoc. Pracovníci pomôžu obetiam alebo potenciálnym obetiam nájsť vhodný spôsob riešenia problému a pomôžu
im zvládnuť všetky potrebné kroky pre zlepšenie ich situácie.
Kancelária kontaktného bodu poskytuje:
konzultácie a poradenstvo
informačno-osvetové aktivity v oblasti prevencie
preventívne besedy, diskusie pre zraniteľné cieľové skupiny
Pomoc koordinátora nájdete už koncom roka 2018 v kancelárii kontaktného bodu v budove Okresného úradu v
Žilne, Janka Kráľa 4. Neskôr by sa kancelária mala presunúť do Klientskeho centra na Vlčincoch.

Seniori si zašportovali
Aj zdravotne postihnutí a dôchodcovia si napriek
svojmu zdravotnému hendikepu radi primeraným
spôsobom zašportujú. Nejde nám o rekordy, ale o dobrú
zábavu a stretnutie s priateľmi a rovesníkmi. Je to jedno
z podujatí, ktoré spríjemňujú život našich členov.
Dňa 9 júna sme usporiadali už 6. ročník športových
hier osôb so zdravotným postihnutím a seniorov.
Zorganizovali ich Základná organizácia Slovenského
zväzu telesne postihnutých v Oščadnici, Základná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici
s finančným prispením obce Oščadnica. Na podujatí sa
zúčastnili aj členovia družobných organizácii z Dolného
Kubína pod vedením predsedníčky OC SZTP Gabriely
Florekovej, ZO SZTP pod vedením Anny Droščákovej a
Anny Homolovej, ZO SZTP Čadca pod vedením Heleny
Kultánovej , OO JDS a OV ZPCCH Čadca pod vedením Margity Ďurišovej. Zdravotne postihnutých a seniorov prišiel
v ich športovom zápolení povzbudiť Ing. Ľudovit Cabuk, UPSVR v Čadci. Všetkých v úvode privítal predseda OC
SZTP Jozef Křivánek. Takmer 90 účastníkov sa potom zapojilo do súťaže v týchto disciplínach: kop lopty do bránky,
hod lopty do basketbalového koša, kuželky, hod šípkami, hod granátom na cieľ. Sily si zmerali muži i ženy. Podujatie
podporili títo sponzori: Jozef Šulgan KOMAD s.r.o,, MTS a.s., Milan Poláček, Miroslav Janík - COOP Jednota, Ing.
Pavol Šutý – EKOSTAV, s.r.o., MOGET -Miroslav Murčo, Mgr. Jozef Klieštik - Kysucké pekárne, 101 Drogerie -Emil
Krajčík -Eva Rosová, TENTO Metsa Tissue -Žilina, EZAL Renáta Zacharová, Penzión HM -Darina Homolová, TILIA zdravotnické potreby Ľudmila Časnochová, Penzión Family Gajuz, AGROŽEL -Štefan Kubuš a Miroslav Polák MaP.
Hodnotné ceny a diplomy najlepším odovzdali predsedníčka OO JDS Margita Ďurišová, predseda Jozef
Křivánek, podpredsedníčka ZO Marta Ondrušková a Marta Bzdilíková. Po športovom zápolení všetkým chutilo
chutné občerstvenie. O dobrú náladu sa postaral Marián Turiak, vynikajúci hudobník zo Starej Bystrice a náš
heligonkár Stanko Kucharčík. Veľké ĎAKUJEM patrí i rodine Gánoczyovej z Penziónu Gájuz za vytvorenie príjemných
podmienok na športovanie a zábavu. Ďakujeme aj našim členom za pomoc pri organizovaní tohto krásneho podujatia.

Oščadnické noviny, číslo: 2/2018

10

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím
Každoročne sa konajú oslavy Medzinárodného
dňa osôb so zdravotným postihnutím. Toto nádherné
podujatie sa v tomto roku konalo v dňoch 14. – 16. júna
2018 vo Zvolene, pod záštitou primátorky Ing. Lenky
Balkovičovej.
Náš okres reprezentovali: predseda okresného
výboru Slovenského zväzu telesne postihnutých v Čadci
Jozef Křivánek, podpredsedníčka ZO SZTP v Oščadnici
Marta Ondrušková a členka výboru ZO SZTP
v Oščadnici.
Štatisticky patrí tento deň viac ako jednej miliarde ľudí,
pretože približne 15 percent svetovej populácie má
nejaký druh zdravotného postihnutia. Počas troch
krásnych dní pripravili organizátori pre účastníkov bohatý
program. Prvý deň si zúčastnení zmerali sily v športových
disciplínach . Vo večernom programe jedna časť
účastníkov využila možnosť kúpania v Špecializovanom
liečebnom ústave Marína v Kováčovej a druhá časť navštívila divadelné predstavenie Zámocké hry zvolenské na
Zvolenskom zámku. Druhý deň patril návšteve SNG a Lesníckého a drevárského múzea vo Zvolene.
V poobedňajších hodinách sa uskutočnil odborný seminár zameraný na legislatívu, ktorá upravuje problematiku
života osôb so zdravotným postihnutím.
Večer boli odovzdávane rezortné vyznamenania SZTP. Medzi vyznamenanými boli i podpredsedníčka ZO SZTP
v Oščadnici Marta Ondrušková, ktorá získala Zlatú plaketu za dlhoročnú prácu v prospech zdravotne postihnutých
občanov, Terézia Hamacková členka ZO SZTP v Oščadnici, ktorej bola udelená Strieborná plaketa za prácu v SZTP
v prospech zdravotne postihnutých občanov. V bohatej diskusii predsedníčka celoslovenského SZTP Ing. Monika
Vráblova vyzdvihla prácu členov v Základných organizáciach SZTP najmä v oblasti dobrovoľníctva.
Mali by sme využívať všetky dostupné možnosti rozvoja integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti, ktoré
nám, ako členskej krajine, ponúka Europská únia. Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím prispieva
k zvyšovaniu povedomia o zdravotne postihnutých ľuďoch. Je potrebné spoločne prekonávať bariéry nielen v
mestách a obciach, ale i v srdciach a myslení vo vzťahu k zdravotne postihnutým...
Jozef Křivánek, predseda ZO SZTP v Oščadnici

Okresný športový deň seniorov
Každoročne organizácie Okresného centra
Slovenského zväzu telesne postihnutých, Jednoty
dôchodcov Slovenska, Okresného výboru Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami v Čadci
usporadúvajú rôzne podujatia na okresnej úrovni.
Prioritou je, aby seniori alebo zdravotne postihnutí
neboli sami a aby napĺňali myšlienku: "V zdravom tele
zdravý duch." Dňa 21 .mája 2018 sa za krásneho
slnečného počasia na futbalovom štadióne v Čadci
zišla vyše stovka seniorov základných organizácii
Jednoty dôchodcov Slovenska okresu Čadca.
Účastníkov privítala a preteky otvorila predsedníčka OO
JDS Mgr. Margita Ďurišová. S pravidlami oboznámila
súťažiacich hlavná rozhodkyňa Jolanka Labáková,
s heslom: "Nie je dôležite zvíťaziť, ale zúčastniť sa."
Ženy i muži súťažili v 5 disciplínach.
Naša základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici úspešne reprezentovala nielen
organizáciu, ale i našu obec. Štrnásti súťažiaci nastúpili tradične v modrých dresoch so znakom obce a JDS. Súťažili
v atletických disciplínach - vrh guľou, beh na 60 a 200 m muži a ženy na 50 a 100 metrov ,hod granátom na cieľ i do
diaľky, streľba zo vzduchovky, petang a ženy – hod valčekom.Výbor ZO JDS vyslovuje poďakovanie svojim
športovcom, heligonkárovi Jožkovi Majákovi, ktorý nám spríjemňoval hrou na heligónke chvíle napätia.
Súťažiaci: Margita Škripková, Štefánia Špalková, Veronika Liptáková, Jozefa Straková, Margita Lysíková, Anna
Kozáková, Jozefa Mesochoritisová, Štefan Lalik, Stanislav Kucharčík, Jozef Jurky, Štefan Špalek, Michal Lipták,
Jozef Maják a Jozef Křivánek. Získali sme štyri prvé, dve druhé, jedno tretie a tri štvrté miesta. Veľká vďaka Vám
za úspešnú reprezentáciu.
Jozef Křivánek -predseda ZO JDS v Oščadnici

MEDZINÁRODNÉ
MAJSTROVSTVÁ
TOB 2018

22. 9. 2018
Oščadnica
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Športové informácie od Michala Gončára
Ako mnohí určite viete, pre Futbalový klub sa tieto chvíle zapíšu do histórie veľkými písmenami. Po prvýkrát
v histórii klubu sa nám podarilo reprezentovať našu obec vo všetkých kategóriách – žiackych, dorasteneckých
aj mužských pod SSFZ.
Muži sa po náročnej jarnej časti prebojovali do 5. ligy SSFZ. Dôležitým zápasom bol dvojzápas s Korňou
v piatok (remíza 3:3) a v nedeľu s Novou Bystricou (3:0). Preukázali sme, že zimná príprava nevyšla nazmar aj keď
nám viacerí ľudia neverili. Jarná časť bola veľmi náročná, ale vďaka skvelému kolektívu, či na lavičke, alebo v kabíne
sa nám to podarilo. Som veľmi rád, že po prvýkrát v histórii oščadnického futbalu budú všetky celky hrať v súťažiach
SSFZ. Najväčším lákadlom a resp. čo klub TJ Tatran Oščadnica ešte nezažil, bol Slovenský pohár. Na záver by som
chcel poďakovať priaznivcom, fanúšikom a všetkým hráčom za reprezentovanie nášho klubu.
Za Tatran nastupovali:
Brankári: Sedlák Lukáš, Gavlák Patrik
Obrana: Štetina Milan, Graňa Vladimír, Lušňák Patrik, Franček Ján, Fuňák Filip, Jašurek Matej
Záloha: Gera Filip, Belák Radoslav, Bacula Michal, Fuňák Peter, Gavlák Marek, Poláček Peter, Kvašňovský Matej
Útok: Kučák Jaroslav - kapitán, Gužík Peter, Vaštík Vladimír, Šulgan Pavol, Gončár Michal
Tréner: Gončár Michal, vedúci: Stehel Pavol, lekár: Lušňáková Miriam, hospodár: Gera Ján
Muži Tatran Oščadnica nás naďalej skvele
reprezentovali aj v zahraničí na medzinárodnom
turnaji v Horní Suché (CZ).
Oslávili skvelé prvé miesto, za účasti TJ
Depos Horní Suchá, FK Nižná, TJ Tatran
Oščadnica, LKS Silesia Lubomia (PL). V prvom
zápase naši muži porazili domáci celok Horní
Suchá 1:2 a vo finále si poradili rovnakým
výsledkom 1:2 proti poľskému LKS Silesia
Lubomia.

Som veľmi rád, že nás skvele reprezentujú aj naše
futbalové nádeje. Po pozvaní na medzinárodný turnaj sme
najskôr váhali, ale nakoniec sme našich najmenších prihlásili.
Aj keď z dvanástich mužstiev sme skončili poslední, je to pre
nás veľká skúsenosť. Prehrať každý zápas o gól v takej silnej
konkurencii je pre našich najmenších obrovská výhra. Naši
chlapci ukázali, že v porovnaní s oveľa väčšími klubmi dokážu
byť rovnocennými súpermi, čo v neposlednom rade
prízvukovali aj tréneri iných mužstiev. Veď celkovo sa
porovnávať s klubmi Fomat Martin, Karviná, Banská Bystrica a
pod. sa ešte nemôžeme. Chlapci z Oščadnice ukázali, že majú
srdce pre Tatran a hanbu klubu ani obci určite neurobili. Veď len
postaviť sa proti takým velikánom je úspech a byť im
vyrovnaným súperom je megaúspech. Ďakujeme.
Posledný úspech naši muži dosiahli na domácom turnaji dňa 07.07. 2018, kde obsadili opäť prvé miesto. V prvom
zápase si rozobrali súpera z Ochodnice výsledkom 7:1, kde sa zaskvel hlavne Vlado Vaštík 4 gólmi. V druhom zápase
sme sa trošku potrápili, ale LKS Lešná sme napokon zdolali 3:2
Výsledky: Oščadnica – Ochodnica 7 : 1, Lešná – Horelica 3 : 0, St. páni Oščadnica – St. páni Krásno 5 : 3, o 3. miesto –
Horelica – Ochodnica 1 : 3, finále -Oščadnica – Lešná 3 : 2.
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