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Ročník: 5. WWW.OSCADNICA.SK Cena: zadarmo
Milí spoluobčania,
čaká nás najkrajšie obdobie v roku, obdobie, kedy sa stretávame so svojimi rodinami
či priateľmi a spoločne zvykneme zaspomínať, či zhodnotiť uplynulé obdobie.

Tento rok máme za sebou komunálne voľby a ja by som rád využil príležitosť
a poďakoval sa občanom za účasť vo voľbách ako aj za prejavenú dôveru. Ďakujem taktiež
poslancom obecného zastupiteľstva za predošlú dobrú spoluprácu, za konštruktívny
a ústretový prístup na rokovaniach obecného zastupiteľstva, ako aj za podporu pri plnení
zámerov rozvoja našej obce v predošlom období. Verím, že aj v novom funkčnom období
budeme spoločne s obecným zastupiteľstvom prijímať rozhodnutia prospešné pre našu
obec.
Všetkým Vám, milí Oščadničania, chcem zaželať počas týchto Vianočných sviatkov, ako
aj počas celého budúceho roku 2019 hlavne pevné zdravie, porozumenie vo Vašich
rodinách a hojnosť Božieho požehnania. Prajem Vám spoločne prežité chvíle radosti, pokoja a vzájomnej láskavosti.
Len tie sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme navzájom dať.
Ing. Marián Plevko, starosta obce

25. 12. 2018 29. - 30. 12. 2018
Jasličková
Premietanie
pobožnosť horských filmov

Príjemné prežitie
vianočných sviatkov

31. 12. 2018
Silvestrovský výstup
na Veľkú Raču

a šťastný nový rok 2019

5. 1. 2019
Novoročný koncert BONKS
a krst DVD o obci

Ing. Marián Plevko, starosta obce

Vá m ž e l á
a kolektív pracovníkov OcÚ
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Novoročný koncert
24.12.

pondelok

25.12

utorok

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

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 15:30
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
Sv. omša o 7:15
Sv. omša o 17:15
Sv. omše o 7:15
Sv. omša o 7:00, 8:10,10:20
Sv. omše o 12:00
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
Sv. omša o 17:15
Sv. omša o 7:15
Sv. omša o 17:15
Sv. omše o 7:15
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20

skupina

BONKS
5. 1. 2018
17:00 hod

sobota

v Kultúrnom dome
po koncerte
krst nového DVD
o obci Oščadnica
spojený s premietaním

Nová oddychová zóna Kamenec a dokončený Náučný chodník Javorské
OZ Nádej pre budúcnosť dokončilo v Oščadnici výstavbu Oddychovej zóny Kamenec, ako aj dobudovanie
Náučného chodníka Javorské.
Nová oddychová zóna nadväzuje na podobné zóny vybudované v predošlých rokoch pri studničke
pod Čupľom a u Gábori. Veríme, že sme tak pri „zelenej“ ceste vytvorili príjemné, udržiavané a kultivované miesto
pre stretávanie ľudí z okolia a súčasne odpočívadlo cyklotrasy.
V roku 2016 sme začali s budovaním Náučného chodníka Javorské umiestnením 4 infobodov, čím sme pokryli
1/3 náučného chodníka. V septembri tohto roku sme doplnili zostávajúcich 5 infobodov a vytvorili sme tým
plnohodnotnú 8 km dlhú trasu vedúcu nádhernou prírodou od začiatku obce až do jej centra.
Ilustrácie a náučné texty vytvárali deti a pedagógovia zo ZŠ Oščadnica Nižný koniec. Informačné tabule
graficky pripravila a dodala Obec Oščadnica.
Cieľom oboch projektov bolo zlepšovať podmienky na trávenie voľného času.
Oddychová zóna Kamenec sa realizovala s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.
Dobudovanie Náučného chodníka Javorské sa uskutočnilo vďaka podpore Nadácie EPH. Ďakujeme Obci Oščadnica,
deťom, pedagógom a všetkým dobrovoľníkom za priloženú ruku k dielu.
Ing. Marián Kucharčík, o.z. Nádej pre budúcnosť
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ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE
podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Obec Oščadnica, týmto zverejňuje zámer
priameho prenájmu samostatných nebytových
priestorov na 1. poschodí v budove č. s. 735 k.ú
Oščadnica (objekt na námestí M. Bernáta –
„bývalá Obuv – Zelenina“). Priestor č. 1
(s orientáciou k hlavnej ceste) o výmere 47,2
m2 pozostávajúci z dvoch miestností (4,4 x 4,9
m a 5,0 x 4,12 m) a samostatného WC
s umývadlom. Lehota na doručenie prípadných
cenových ponúk záujemcov je do 30.01.2019
do 15:00 hod. Obálku s označením
„NEOTVÁRAŤ – prenájom nehnuteľnosti č.s.
735 – Priestor č. 1 - cenová ponuka“ je
potrebné doručiť osobne alebo poštou na
Obecný úrad v Oščadnici, so sídlom Námestie
M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica.
Minimálna cena prenájmu objektu je 42 € / 1 m²
/ 1 rok. Obhliadku priestoru je možné vykonať
po dohode s prednostom OcÚ Oščadnica Ing.
Zeljenkom t.č. 041/7079461 v pracovnom čase
7.30 – 15.30 hod. najneskôr do 30.01.2019.
Priestor č. 2 (s orientáciou k fontáne) o výmere
33,4 m2 pozostávajúci z dvoch miestností (3,2x
3,5 m a 5,0 x 3,8 m) a samostatného WC
s umývadlom. Lehota na doručenie prípadných
cenových ponúk záujemcov je do 31.01.2019
do 15:00 hod. Obálku s označením
„NEOTVÁRAŤ – prenájom nehnuteľnosti č.s.
735 – Priestor č. 2 - cenová ponuka“ je potrebné
doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad v
Oščadnici, so sídlom Námestie M. Bernáta č.
745, 023 01 Oščadnica. Minimálna cena
prenájmu objektu je 42 € / 1 m² / 1 rok.
Obhliadku priestoru je možné vykonať po
dohode s prednostom OcÚ Oščadnica Ing.
Zeljenkom t.č. 041 / 7079461 v pracovnom
čase 7.30 – 15.30 hod. najneskôr do
30.01.2019.
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Mikulášsky podvečer
Aj v tomto roku naše deti navštívil
na Námestí Martina Bernáta Svätý Mikuláš.
Všetkým deťom rozdal darčeky
a nezabudol rozsvietiť vianočný stromček.
O pohostenie sa znovu postaral mladý
farmár Ján Grochál a koláčiky napiekli šikovné
ruky dievčat z Obecného úradu.
Výťažok z predaja ručne maľovaných
hrnčekov a predaja vianočného punču opäť
putoval na podporu Centra sociálnych služieb
Slniečko v Oščadnici. O bezpečnosť a priebeh
podujatia sa starali členovia DHZ Oščadnica.
Podujatie podporili: Ha Real, s. r. o., Taxislužba
Ševčík, Jozef Horeličan, Ján Mitka, bratia
Vrúbelovci. Ďakujeme.

Výbor
Dobrovoľného
hasičského zboru
Oščadnica
Vám praje
príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a úspešné vykročenie do
Nového roku 2019 !

Prajem Vám krásne ,veselé
a Milostiplné Vianoce.
Nech sú sviatkami, plné lásky,
pokoja a oddychu.
Nech sú vaše srdcia obklopené
láskou všetkých
blízkych a žiariA šťastím jasne
ako Betlehémska hviezda.
Nech pod stromčekom nájdete
veľa darčekov,ktoré Vás
pri srdiečku zohrejú a zažijete chvíle
,na ktoré budete vždy s úsmevom
spomínať. Sú časom ,keď Vám a vašim
rodinám môžem len zaželať Pekné sviatky
a veľa krásnych dní v roku 2019.
Jozef KŘivánek predseda Slovenského
zväzu telesne postihnutých, Základná
organizácia a Jednota Dôchodcov
Slovenska, Základná organizácia
v Oščadnici a členovia výboru.
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Stavebné akcie v obrazoch
V tomto roku sa nám skončilo
päťročné monitorovacie obdobie
na vozidlo Mercedes Unimog „Zametač“ a tak sme mohli toto
vozidlo doplniť o výbavu na zimnú
údržbu ciest.
Po zakúpení sypacej nadstavby a snežného pluhu bude toto
vozidlo využité aj mimo letného
obdobia na zimnú údržbu miestnych
komunikácií v našej obci.
Začali sme aj s rekonštrukciou budov TJ Tatran.
Momentálne sú už hotové
nové sprchy a toalety pre hráčov
a trénerov našej futbalovej
reprezentácie.

Prosíme všetkých občanov bývajúcich v lokalite, kde sa
aktuálne buduje kanalizácia, aby prípadné podnety (poškodenia
pozemkov, oplotení, nezjazdnosť ciest po osadení kanalizácie
a pod.) adresovali na e-mailovú adresu kanalizacia@oscadnica.sk.
Na uvedenú e-mailovú adresu poprosíme uvádzať aj Vaše
kontaktné údaje, lokalizáciu problémového miesta, prípadne
fotodokumentáciu.
Taktiež môžete telefonicky kontaktovať sekretariát obce
Oščadnica na telefónnom čísle: 041 / 707 94 60, kde Váš podnet
zaznamenajú a operatívne upovedomia vedúcich pracovníkov
investora.
Zároveň by sme si Vás dovolili požiadať o Vašu trpezlivosť
a ústretovosť pri realizácii prác, ktorých výsledkom, ako veríme, bude
ukončenie tejto verejnoprospešnej stavby, ktorá bude slúžiť nielen na
ochranu životného prostredia, v ktorom žijeme, ale prispeje aj
k lepšiemu a pohodlnejšiemu životu obyvateľov v našom regióne.

Oščadnické noviny, číslo: 3/2018

7

Stavebné akcie v obrazoch
Koncom tohto roka sa podarilo dokončiť
projekt z názvom „Výstavba cezhraničnej
slovensko-poľskej turistickej trasy“, na ktorom
sa spolupodieľali aj Mesto Krásno nad Kysucou,
obce Oščadnica, Dunajov, Rajcza a Milówka.
Najväčším prínosom pre našu obec
je výstavba cyklotrasy, ktorá spája Obec Oščadnica
s mestom Krásno nad Kysucou a pokračuje až do
Dunajova.
Dúfame, že priaznivcov cyklistiky tento
projekt poteší.

Zateplenie fasády, nová vonkajšia omietka,
výmena okien a vstupných dverí na objekte Hasičská
zbrojnica boli na jeseň tohto roku dokončené.
Nový vzhľad tejto budovy jednoznačne
potvrdzuje dôležitosť existencie dobrovoľného
hasičského zboru v našej obci.

V tomto roku sme zakúpili
nové viacúčelové nákladné motorové
vozidlo značky IVECO.
Toto vozidlo je v dnešných
dňoch už plne nasadené do zimnej
údržby najmä na trase „Rovne –
Vreščovka“.
V jarných mesiacoch bude
toto vozidlo prestavené na zvoz
triedených zložiek odpadu a vývoz
polo podzemných kontajnerov
osadených v odľahlých častiach
obce.
Celková vysúťažená cena
vozidla vrátane všetkých nadstavieb
je 183.500 €.
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Športové informácie od Michala Gončára
Pre Tatran sú tieto chvíle pred vianočnými sviatkami troška smutnejšie, nakoľko naši muži v novej súťaži moc
na jeseň neoslnili a momentálne sú na nepopulárnom poslednom mieste. Súťaž je naozaj veľmi náročná ale všetci
pevne veríme, že sa chalani v zime schopia a na jar ukážu čo v nich je. Zimná príprava preto bude náročná a bude
smerovať k tomu, že piatu ligu naozaj zachránime.
Čo sa týka našej mládeže, výsledky sú stabilné ako pominulé roky, troška ma mrzí nezáujem mládežníkov
o futbal ako taký, hlavne u dorastu a starších žiakov. Zas na opačnej strane ma milo prekvapil prístup ml. žiakov
ktorých pravidelne chodieva na tréningové jednotky 15 a tak isto aj prípravkári, ktorých pravidelne chodí 12.
Tento rok sa nám darilo aj po materiálnej stránke,nakoľko sa nám podarilo s prispením sponzorov zakúpiť
teplákové súpravy pre ml. a st. žiakov, nové dresy pre mládež a mužov, nové nosítka, ochranné siete za bránu a siete
na brány.
Ďalej sa nám podarilo získať grant od SFZ v hodnote 10 000 € a s prispením Obce realizujeme takmer za
19 000 € prerábku sociálnych zariadení a skultúrnenie našich priestorov.
Na záver by som chcel všetkým chlapcom poďakovať za reprezentáciu nášho klubu a našej obce. Ďakujem
fanúšikom, že aj v ťažkých chvíľach stoja pri nás. Veľká vďaka patri sponzorom a Ing. Plevkovi, starostovi obce.
Ešte by som chcel všetkým popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a do nového
roka všetko najlepšie. S pozdravom Michal Gončár, predseda TJ Tatran Oščadnica.

Klub turistov Oščadnica
Klub turistov Oščadnica, ktorý vznikol pri TJ Tatran len nedávno, v lete 2017, má za sebou množstvo
vydarených podujatí. Nakoľko sa zameriavame na žiakov našich základných škôl bolo pre nás príjemným zistením,
že v septembri sa prihlásili noví členovia.
Momentálne má klub 97 členov, z toho je 92 detí. V roku 2017 sme uskutočnili 10 turistických výletov rôznej
náročnosti (niektoré výlety mali dve varianty trasy, čo bolo na jednej strane organizačne náročnejšie, ale výlet bol
dostupný aj mladším žiakom). Ukazuje sa, že žiaci ročníkov 7. - 9. preferujú náročnejšie túry, viac ako 15km. Tiež
sa pomaly začína rozširovať aj počet žiakov z 2. - 4. ročníka, ktorí výlet absolvujú so svojimi rodičmi.
Okrem spomínaných turistických výletov sa žiaci aktívne zúčastňujú Turisticko-orientačného behu, kde
sa nám počet štartujúcich detí pohybuje okolo čísla 25. Týchto pretekov sme absolvovali v roku 2017 celkovo 6. Spolu
s prípravou na preteky sme v teréne strávili 9 sobôt. To znamená že, okrem letných a zimných prázdnin majú deti
každú druhú sobotu možnosť zúčastniť sa nášho podujatia.
Veľmi pozitívne boli hodnotené aj Medzinárodné preteky v turisticko – orientačnom behu, ktoré sme
organizovali na konci septembra v našej obci, zúčastnilo sa ich viac ako 170 pretekárov zo Slovenskej a Českej
republiky. A čo bolo ešte lepšie je, že sme hneď prvý rok našej činnosti mali na tomto finálnom podujatí naše
zastúpenie. Kvalitné výsledky v pretekoch počas celej sezóny zabezpečili účasť Karolíne Vajčovcovej (ZŠ Ústredie),
v silnej konkurencii obsadila (so stratou len 3 minút) 8 miesto z 12, za čo jej gratulujeme.
V nastávajúcom období nás čaká ešte viac
práce, nakoľko chceme do pretekov zapojiť
aj kategóriu prípravka (1. - 4. ročník), máme už teraz
hlásený zvýšený záujem o účasť na pretekoch
z ročníkov 5.-9., budeme pokračovať vo výletoch
s variantami prechodu vhodnými pre rodičov
s mladšími deťmi a dúfame, že sa nám podarí
aj prekvapenie pre našich škôlkárov.
Toto všetko by sme nemohli organizovať bez
podpory zo strany obce, jej zastupiteľstva a hlavne
bez pozitívneho prístupu starostu obce Ing. Mariána
Plevka. Úprimne ďakujeme. Poďakovanie patrí
aj Braňovi Stempinovi a rodičom, ktorí sa aktívne
zapájajú a pomáhajú aj priamo počas výletu.
Radoslav Kohut
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