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Vážení spoluobčania,
máme tu máj, ktorý v našej obci, verím, všetci prežívame v duchu ľudových tradícií.
Začína sa tradičným stavaním májov a končí krásnou prehliadkou folklórnej piesne a tanca Oščadnickou heligónkou a tradičným Oščadnickým majálesom. Okrem prehliadky výkonov
súťažiacich sa môžeme tešiť na bohatý sprievodný program, v ktorom sa už tradične
predstavia domáce folklórne zoskupenia DFS Oščadnička, FS Dedovanka, Oščadnickí
heligonkári, Muzika spod Rače. Lákadlom bude sobotný večerný koncert skupiny Zbojná
s domácimi sestrami Bacmaňákovymi. Podrobný program tohtoročnej heligónky
je súčasťou týchto novín.
Verím, že pri takejto dobrej muzičke vyzvŕtame všetky naše mamy a babičky, ktoré v tomto
mesiaci slávia svoj sviatok – Deň matiek. Aj tento rok mnohé z Vás, oslávenkýň, prijali
pozvanie do kultúrneho domu, kde Vám deti zo základných a materských škôl pripravili

kultúrny program.
A keďže ste, milé deti, také šikovné a blíži sa aj Váš sviatok - Deň detí, Obec pre Vás pripravila popoludnie plné
zábavy, smiechu, súťaží a k tomu veselé bábkové divadelné predstavenie Divadla zo šuflíka. Treba si veľkými
písmenami poznačiť do kalendára 2. jún Námestie M. Bernáta od 14:00 hod.
Veľmi sa teším na stretnutie so všetkými, ktorí sa prídu zabaviť a prežiť príjemné chvíle v kruhu nadšencov folklóru.
Veď kto by povedal, že ako diváci Oščadnickej heligónky sa stretneme už po 27-krát.
Ing. Marián Plevko, starosta obce

DEŇ DETÍ

27.
Národná súťažná prehliadka heligonkárov

2. júna

25. - 26. mája 2019

na námestí od 13:30 hod.

N á m e s t i e M . B e r n áta v O š č a d n i c i

bábkové divadlo
tanečné vystúpenie
animačné programy
maľovanie na tvár
kolotoč, hrad

Sobota 25. mája 2019

Nedeľa 26. mája 2019

14:00 - malá Oščadnická heligónka
13:00 - slávnostná sv. omša
( v programe účinkujú:
na námestí M. Bernáta
Oščadnickí heligonkári,
FS Dedovanka,
14:30 - Oščadnická heligónka
Muzika spod Rače )
GALAPROGRAM
17:30 - ukončenie a vyhodnotenie súťaže
(v programe účinkujú:
malá Oščadnická heligónka
DFS Oščadnička,
18:00 - váľanie mája na námestí
ĽH bratov Kubalovcov)
19:00 - vystúpenie skupiny Zbojná
Po ukončení a vyhodnotení súťaže
TOMBOLA

6. 7. 2019
Futbalový
turnaj

14. 7. 2019
Hasičská
súťaž

27. 7. 2019
Goralský gastrodeň

21:00 - majáles so skupinou Maťko band

17. - 18. 8. 2019
Oščadnické hody
a púť
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Aktuálne informácie k priebehu výstavby kanalizácie
Stavebné práce na stavebnom objekte
Oščadnica pokračujú v súlade s plánovaným
harmonogramom.
Na základe aktuálnych údajov od zhotoviteľa stavby
je nasledovná rozostavanosť stavby: k 3/2019 je
v obci Oščadnica zrealizovaných 11,33 km
kanalizácie a 6,42 km vodovodného potrubia,
mesiac 04/2019 nie je vyhodnotený a dodávateľ
stavby čaká na konečné zamerania od geodeta.
Budovanie kanalizácie do 4. mesiaca 2019
prebiehalo len na miestnych komunikáciách
a realizovalo sa najmä spôsobom uzavretia celej
komunikácie, keďže veľa miestnych komunikácii
dosahuje šírku komunikácie max. 3 m.
Od 5. mesiaca 2019 sa presúva realizácia
na cesty III. triedy, kde je dosť vysoká intenzita
vozidiel. Obyvateľov čakajú obmedzenia na ceste
III. triedy, na miestnych komunikáciách sa budú
realizovať hlavne prípojky k rodinným domom.
Riadenie hlavnej trasy na miestnej komunikácii sa
bude vykonávať prenosným dopravným značením
(semafory), respektívne reguláciou zamestnancami
zhotoviteľa.
Čo sa týka počtu pracovných úsekov na
hlavnej komunikácii, sú naplánované zatiaľ 4, to
znamená že sa môže stať, že v priebehu 5. až 9.
mesiaca sa vyskytnú 4 obmedzenia v smere od
Bieleho kríža až po kruhový objazd. Obchádzkové
trasy, poprípade uzávierky hlavnej cesty zatiaľ
dodávateľ stavby nepredpokladá, na ceste III. triedy
by mal byť vždy prejazdný jeden jazdný pruh.

Obnova priestorov ZŠ Ústredie 1. stupeň ( pri zdravotnom stredisku )
V mesiaci marec sa uskutočnila v rámci rozpočtu ZŠ obnova priestorov učební v budove MŠ Ústredie. V rámci
rekonštrukčných prác sa zrealizovala oprava poškodených podláh, výmena dverí a komplexná oprava sociálneho
zariadenia. Týmito prácami sa podarilo opäť vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie našich detí na I. stupni
základnej školy.
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Stavanie mája na námestí

Už tradične sme sa stretli na námestí M. Bernáta, kde sme
za pomoci našich dobrovoľných hasičov a spevu folklórnej
skupiny Dedovanka stavali Máj.
Tento rok pomáhali aj hasiči z družobnej obce Lipowa,
s ktorými spolupracujeme už 10 rokov.

Detský karneval v Kultúrnom dome
Na konci februára sa pod záštitou Obce Oščadnica konal
tradičný detský karneval. Deti sa predviedli vo svojich maskách
a o ich zábavu staral DJ Majo Zborovančík. Vďaka
za spoluprácu pri organizovaní akcie patrí aj p. Erike
Zborovančíkovej a všetkým animátorkám z detského stretka.

Dobrovoľný hasičský zbor
obce Oščadnica
Vás pozýva

8. júna 2019

Oščadnické
hody
17. - 18. 8. 2019
D y c h ová h u d b a
M ag u r an k a z B o j n í c
h l av n ý h o s ť : k m e ť o b an d

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

Program: 11:00 - 11:30 prezentácia, 12:00 otvorenie sútaže
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ZO SZTP a ZO JDS informuje
Základné organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých a Jednoty dôchodcov Slovenska v Oščadnici
zorganizovali dňa 10. februára 2019 v Penzióne MEGA výročnú členskú schôdzu.
Správu o činnosti, ktorá reflektovala uplynulý rok predniesol prítomným 110-tim členom oboch organizácií ich
predseda – p. Jozef Křivánek.
V roku 2018 sa konalo mnoho spoločenských podujatí, ako napríklad Deň matiek a otcov, Mesiac úcty k starším –
stretnutie s jubilantmi, 12. ročník benefičného koncertu – Od srdca k srdcu. Výťažok z tohto podujatia bol už tradične
určený na zakúpenie potravinových balíčkov a školských potrieb pre zdravotne postihnutých.
Z úcty k padlým hrdinom prvej a druhej svetovej vojny sa 11. novembra konala pietna spomienka pri pamätníku pri
kostole v Oščadnici. Takisto treba spomenúť starostlivosť o hrob sovietskych vojakov na cintoríne.
Naši členovia sa aj v roku 2018 zúčastnili mnohých pútnických zájazdov, či už na Slovensku (Staré Hory, Hora
Butkov, Turzovka) alebo v zahraničí (Medjugorie, Rím).
Že našim členom nie je cudzí aktívny pobyt dokazuje ich nadšenie pre Športové hry, na ktorých sa zúčastňujú
aj členovia družobných organizácií OC Dolný Kubín, ZO Zborov nad Bystricou, Čadca. Takisto obľúbeným športovým
podujatím je Trojgeneračné stretnutie v Rakovej, na ktorom sa za našu organizáciu zúčastnilo asi 30 detí s rodičmi
alebo starými rodičmi.
Takisto musím pochváliť našu skvelú Dedovanku, ktorá sa zúčastnila 10. ročníka okresnej prehliadky „Znie pieseň
naša“ na Zborove.
Takto krásne a intenzívne prežitý rok by sme si však nevedeli predstaviť bez pomoci a podpory našich aktivít, preto
sa chcem veľmi pekne poďakovať p. starostovi, Ing. Mariánovi Plevkovi, poslancom OZ, sponzorom, darcom dvoch
percent dane a všetkým, ktorí k nám majú otvorené srdcia ...
Po bilancii r. 2018 predseda prítomných oboznámil s plánom práce na rok 2019. Okrem tradičných podujatí
sa dňa 22. septembra uskutoční už 13. ročník benefičného koncertu „Od srdca k srdcu“, kde sa predstavia Heligonkári
Jarky Jelínkovej zo ZUŠ Krásno nad Kysucou, FS Drevár, spevácka skupina Vrchárky.
Na záver vystúpili predsedníčka KC SZTP v Žiline Mária Antalová a predsedníčka OO JDS v Čadci Mgr. Margita
Ďurišová, ktoré vyzdvihli prácu ZO JDS v Oščadnici. Uznanie patrí najmä tým členom organizácie, ktorí popri svojich
zdravotných problémoch vedia podať pomocnú ruku a sú obohatení tou správnou dávkou ľudskosti, ktorá im pomáha
prekonať jednu z najväčších prekážok – bariéry v spoločenskom živote. Touto cestou treba vyjadriť veľké ĎAKUJEM
členom výboru: Marte Ondruškovej, Terézii Hamackovej, Margite Lysíkovej, Anne Kočí, Štefanovi Špalkovi, Márii
Glettovej, Jánovi Štensovi, Jozefovi Grigovi, Milanovi Kozákovi a Marte Bzdilíkovej.
Cieľom činnosti našej organizácie je odstraňovať bariéry v povedomí ľudí, nielen tie fyzické, ale aj psychické, ktoré
prináša každodenný život.
Jozef Křivánek, predseda ZO SZTP a ZO JDS v Oščadnici.

Deň matiek
V nedeľu 12. 05, 2019 kedy mali
sviatok všetky mamičky si naše deti pod
vedením učiteliek materských a základných
škôl v našej obci pripravili príjemný kultúrny
program. Deti tak odovzdali svojim mamám
pomyselnú, nádhernú kytičku, ktorá bola
poďakovaním za ich starostlivosť a nezištnú
lásku, presne takú, akú sú matky ochotné
dávať svojim deťom.
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Stavebné
v obrazoch
Výročná členská schôdza
DHZakcie
Oščadnica
V sobotu 26.01.2019 sa o 15.00 hod. zišli hasiči v obci Oščadnica na výročnej členskej schôdzi
DHZ, aby zhodnotili činnosť organizácie za uplynulý rok 2018 a prijali nové úlohy na rok 2019
so zameraním na ochranu pred požiarmi.
Schôdzu zahájil predseda Miroslav Koza, ktorý privítal všetkých členov DHZ ako i hostí:
starostu obce Ing. Mariána Plevka ,prednostu Obecného úradu Ing. Petra Zeljenku a poslancov
Obecného zastupiťeľsta v Oščadnici. Za ÚzV DPO SR v Čadci tajomníčku Martu Balošákovú,
delegáta p. Ladislava Šimáška, referenta mládeže za ÚzV DPO SR v Čadci p. Mariána Šusteka , za OR HaZZ Mgr.
Romana Jakubíka a riaditeľa KR HaZZ plk. Ing Jaroslava Kapusniaka PhD., kolegov hasičov z Poľska z OSP Lipová,
OSP- Giendeľov, kolegov z ČR SDH - Hrádek a SDH - Dolní Lištna, ako i ostatných hostí a sponzorov. Zároveň poveril
viesť schôdzu veľ. DHZ Štefana Cenigu.
Potom začalo samotné rokovanie VČS. Správu o činnosti a hospodárení DHZ predniesol veliteľ Štefan Ceniga,
pri čom vyzdvihol aktívnych členov, ktorí sa v priebehu celého roka najviac podieľali pri likvidácii požiarov ako aj pri
likvidácii snehovej kalamity a to zhadzovanie snehu zo strechy CSS - Slniečko v Oščadnici a iných udalosti v rámci
DHZ.
V rámci prednesenej správy boli prítomní informovaní o počte zásahov a jednotlivých aktivitách. Za rok 2018 bolo
zaznamenaných 12 výjazdov k požiarom a živelným udalostiam, 4 technické výjazdy, DHZ sa zúčastnilo 2 cvičení
a zabezpečovalo v rámci obce 5 podujatí. Ďalej boli účastníci VČS oboznámení o realizácii projektu rekonštrukcie
hasičskej zbrojnice, o hospodárení za rok 2018 a pláne činnosti 2019. Na rokovaní VČS boli ocenení 2 členovia
medailami za Mimoriadne zásluhy a povýšení členovia v Technických ako i Zbormajsterských hodnostiach
za vykonanú prácu ako i udelené stužky za vernosť v DHZ.
Po tomto bolo odovzdané slovo starostovi Ing. Marianovi Plevkovi , ktorý poďakoval všetkým hasičom za obetavú
prácu pri plnení daných úloh, pričom podotkol, že bez hasičského zboru si nevie chod obce ani predstaviť. Ďalej
poďakoval tiež i za to, že DHZ pri zabezpečovaní akcii v rámci OÚ vždy kladené úlohy počas akcii zvládli na jednotku
a bez problémov. Pričom odovzdal tablet s navigáciou do zásahového vozidla T-815 z toho dôvodu ,aby dojazdy na
MČ boli ešte v lepšom časovom rozpätí.
V diskusii vystúpili niektorí členovia ako i poslanci a predseda DHZ Miroslav Koza ,ako i delegát, tajomníčka,
ref. mládeže za ÚzV DPO SR v Čadci, ktorí taktiež všetkým poďakovali za vykonanú prácu . KR HaZZ Žilina plk. Ing
Jaroslav Kapusniak, PhD. , osobitne vyzdvihol prácu členov DHZ v Oščadnici za rok 2018 a zároveň všetkým
za ňu poďakoval a že si činnosť v DHZ Oščadnica veľmi váži.
Následne bez pripomienok bolo prijaté uznesenie, ktoré bolo zamerané hlavne na celý chod DHZ , ako
i na prípravu preškolenia zásahovej jednotky, ďalší ročník Hasičskej súťaže O pohár starostu Obce Oščadnica
a prípravu detskej hasičskej súťaže.
Výbor, DHZ Oščadnica

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V OŠČADNICI
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA 16. ROČNÍK SÚŤAŽE

„ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE “
14.7.2019 (NEDEĽA) o 13:00
na futbalovom ihrisku TJ-TATRAN v Oščadnici
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Deň matiek a otcov ZO SZTP a ZO JDS
Dňa 5. mája 2019 sa v Penzióne
Trojička v Oščadnici konalo kultúrnospoločenské podujatie Deň matiek
a otcov. Stretnutia sa zúčastnilo 109
členov organizácií ZO SZTP a ZO JDS.
Predseda Jozef Křivánek privítal
všetkých prítomných a následne
ich oboznámil s aktivitami, ktoré
sú pripravené na najbližšie obdobie:
16. júla sa bude konať už 7. ročník
tradičných športových hier osôb
so zdravotným postihnutím a seniorov.
V júli to bude Trojgeneračné
stretnutie v Rakovej, 22. septembra je na
programe 13. ročník benefičného
koncertu „Od srdca k srdcu“.
V dňoch 03. až 04. októbra 2019
je zorganizovaný dvojdňový pútnický
zájazd do Levoče. Janko Štens
informoval o pripravovaných pútnických
zájazdoch do Lúrd a Medjugorie.
Členovia výboru potom odovzdali
mamičkám a ockom kvietok vďaky,
ružence, ktoré ako dar venovali naším
členom Pápežské misie Bratislava
a Ďakovné karty ockovi a mamičke, ktoré
vyrobila Zuzanka Gacíková z Krásna.
Po chutnom obede nasledoval
kultúrny program, v ktorom sa predstavila
FS Dedovanka. Záver vydareného
podujatia už tradične patril žrebovaniu
tomboly s hodnotnými cenami.
Za príjemné chvíle veľmi pekne
ďakujeme rodine Alojzie Kubicovej,
rodine Alojzie Chovancovej – rozličný
tovar a personálu Penziónu Trojička.
Jozef Křivánek, predseda ZO
SZTP a ZO JDS.

Pripravuje sa publikácia o našej obci
Vážení občania, Obec Oščadnica bude mať konečne svoju vlastnú historicko národopisnú monografiu.
Pre jej prípravu, spracovanie a dodanie sme oslovili etablovaný autorský a realizačný kolektív,
pod vedením historikov a publicistov Marcela Pecníka a Vladimíry Luptákovej, ktorí už
realizovali viaceré podobné publikácie.
Monografia o našej obci bude obsahovať kapitoly o prírode a krajine, dejinách od
najstarších čias až doposiaľ, spolkovom živote, tradíciách, školstve, náboženstve, športe,
hospodárstve, ale uverejníme v nej aj vybrané spomienky významných žijúcich pamätníkov. Jej súčasťou budú
aj atraktívne historické i súčasné obrazové materiály, mapy, či fotografie.
Odborný tím historikov a prírodovedcov už začal s archívnym, literárnym i terénnym výskumom. Avšak preto,
aby bola publikácia skutočne autentickou, nezaobíde sa bez dôležitých informácií od obyvateľov obce.
Preto Vás prosíme, aby ste na sekretariát starostu priniesli zaujímavé fotografie, či materiály z minulosti, ktoré
by sme v publikácii mohli, alebo mali podľa Vášho názoru použiť. Vaše materiály neopustia Obecný úrad, garantujeme
Vám ich bezproblémové vrátenie po naskenovaní.
Vopred Vám ďakujeme za zapojenie sa a spoluprácu na tomto našom významnom spoločnom diele.
O procese jeho prípravy Vás budeme priebežne informovať.
Viac informácii získate na sekretariáte obce, tel.: 041 / 707 94 60.
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Z činnosti KTO - Klubu turistov Oščadnica
Oščadnickí turisti z KTO nezaháľali ani počas zimy. Po posledných pretekoch v turisticko-orientačnom behu,
ktoré sme aj s medzinárodnou účasťou organizovali v Oščadnici sme už pozerali do budúcnosti a pripravovali sa na
ďalšie akcie. Turistický rok sme ukončili individuálnym výstupom na Veľkú Raču v posledný deň v roku 2018 teda na
tradičnom silvestrovskom výstupe.
Keďže na začiatku roku 2019 bola nádielka snehovej periny bohatá, rozhodli sme sa vyskúšať aj inú formu
zimnej turistiky a to na bežkách. Viacero členov nášho KTO táto aktivita zaujala, radi si vyskúšali „kráčanie“ na
bežkách pričom sme na túto aktivitu využili aj novootvorenú cyklotrasu z Oščadnice do Krásna. Ďalšiu zimu pre
výborný ohlas budeme v tejto činnosti pokračovať.
Kým sa nám sneh roztopil, pripravovali sme sa v priestoroch obecnej knižnice na nastávajúcu sezónu
turisticko-orientačného behu, ktorý sa stal novým zaujímavým lákadlom našich detí. Učili sme sa topografické značky,
kultúrno-poznávaciu činnosť, viazanie uzlov a ostatné disciplíny spomenutého preteku.
V marci, keď už počasie bolo optimálne na jarnú turistiku, sme si vyšli do Oščadnickej prírody a to konkrétne do
časti Svancari, odkiaľ sa pokračovalo na vrch Liesková, kde sme sa rozložili s buzolami a ostatnými pomôckami, kde
priamo v teréne sme overovali naučené vedomosti. Inštruktori Rado a Braňo postavili deťom časť bežeckej trate
turisticko-orientačného behu (TOB), kde pomocou buzoly a azimutov museli nájsť správnu trať, vyriešiť aj iné zadané
úlohy a cez Beskydok prešli až na Javorské. Úlohy deti (naši pretekári) zvládli a mnohé, ktoré doteraz preteky
nevyskúšali, zatúžili si takýto pretek vyskúšať aj naživo v plnej paráde.
Na vrchole Javorského sme sa kochali výhľadom na našu krásnu dedinu a pozorovali okolité dediny. Opekaná
slaninka a klobásky rozvoňali okolie, zároveň boli vďačnou odmenou všetkým zúčastneným.
Tí, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov TOB budú mať šancu na pretekoch Kysuckého alebo Slovenského pohára,
na ktorých sa nám v minulom roku darilo zbierať body ale aj pekné medailové umiestnenia a to aj napriek tomu, že sme
iba začínajúci klub. Obec Oščadnica a Klub turistov Oščadnica bude aj tento rok, v júni, organizovať veľké podujatie preteky Slovenského pohára TOB . Veríme, že na domácom podujatí sa nám podarí získať čo najviac dobrých
umiestnení. Samozrejme všetkých pozývame fandiť našim pretekárom.
Na jar sme sa ešte vybrali na turistiku na Šútovský vodopád, zvolili sme pre deti zaujímavú formu dopravy vlakom, vodopád bol skvelým zážitkom, v tom období bol plný vody z topiaceho sa snehu, čo ešte viac umocňovalo
krásnu atmosféru vytváranú okolitou prírodou.
Vystúpili sme nedávno aj na vrch Kľak v Malej Fatre a po ceste sme si prezreli Slovenský betlehem v Rajeckej
Lesnej.
Turistika je originálny nástroj na spoznávanie nášho krásneho Slovenska, na vzdelávanie sa a objavovanie
vlastnej identity. Deti sa učia láske k prírode, ako ju chrániť, ako predchádzať škodám a sami už vedia podstatné veci o
vlastnej bezpečnosti v horách a lesoch. V neposlednej miere je vysoko prospešná pre zdravie každého účastníka, veď
pobyt v prírode je oveľa lepšie strávený ako deň pred PC, TV či hernou konzolou.
Za toto všetko musíme poďakovať aj rodičom detí, ktorí pomáhajú fungovaniu klubu osobnou účasťou,
pomocou pri organizovaní aktivít alebo inou formou.
Ďakujeme za pozitívny prístup starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu. Chceme aj naďalej šíriť dobré
meno našej obce a reprezentovať ju v rámci Slovenska. Veď na každom výlete alebo navštívenom podujatí je naše
označenie „Oščadnica - Veľká Rača“ neprehliadnuteľné.
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Stavebné akcie v obrazoch
Od apríla má naša obec ďalšieho technického
pomocníka v podobe pásového minibagra.
Tento stroj, ktorý je už v plnej prevádzke slúži
najmä na úpravy miestnych komunikácií, budovanie
a čistenie odvodňovacích priekop, ale aj na dokončenie
káblových rozvodov v obci či budovanie kanalizačných
a vodovodných prípojok k verejným budovám.
Stroj v celkovej hodnote 31 200 eur zakúpila
obec z vlastných rozpočtových zdrojov.

Po zimnej sezóne sme naše vozidlo IVECO
EUROCARGO prestavili na vozidlo pre letnú údržbu obce
a obecných komunikácií. Mimo zimnej sezóny, kedy je
vozidlo vybavené sypačom a snehovou radlicou bude v lete
slúžiť najmä na zber separovaného odpadu, vývoz polo
podzemných kontajnerov a komunálne práce. Pre tieto
účely je vozidlo vybavené hydraulickou rukou, hákovým
nosičom kontajnerov a vymeniteľným hákovým
kontajnerom. Do budúcnosti je možné toto vozidlo vybaviť
ďalšími nadstavbami podľa potrieb našej obce.

Na jar tohto roku sme sa v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ Oščadnica - Nižný koniec pustili do prestavby šatní
a sociálnych zariadení v budove telocvične pri základnej škole. Jedná sa o posledné neprerobené sociálne priestory
v areáli tejto školy. Veríme, že už čoskoro sa budú žiaci a športovci z našej obce tešiť z nových priestorov, ktoré opäť
zvýšia bezpečnosť a kvalitu tohto zariadenia.

Jedinečná gastronomická akcia na Kysuciach,
určená pre všetkých milovníkov dobrého jedla
a tradičných regionálnych špecialít.
zóna pre deti, kolotoč, maľovanie, kreslenie
ZRAZ historických vozidiel na námestí

VERONIKA RABADA

Vstup na gastrodeň je zadarmo
SÚŤAŽ V PeČENÍ POLESNÍKOV
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Zimná sezóna 2017/2018 z pohľadu HZS
Veľké množstvo snehu, pomerne príjemné zimné
teploty, dlhotrvajúca sezóna (107 dní), dotácie na lyžiarske
zájazdy pre školákov a príjemné rodinné prostredie nášho
veľkého/malého lyžiarskeho strediska. To sú asi
najpodstatnejšie premenné, ktoré v Oščadnici zaistili vysokú
návštevnosť milovníkov zimných športov a koniec koncov
aj vyššiu úrazovosť spojenú s týmito aktivitami.
Profesionálni aj dobrovoľní horskí záchranári sa veru
túto zimnú sezónu nestihli nudiť a už niekoľko rokov
nezaznamenali sezónu, ktorá by bola taká plodná
na zásahy.
Aj deväť lyžiarskych úrazov za jeden deň
a priemerne takmer 2 úrazy denne. Toto sú čísla, ktoré
hovoria za všetko. Najštedrejší na krásne slnečné pocašie
bol mesiac február, čo pravdepodobne súvisí aj z najvyšším
počtom zásahov v tomto mesiaci. Aj keď mal február len 28
dní, bolo počas neho ošetrených až 70 lyžiarov
a snowboardistov. Percentuálne najviac ošetrených
pacientov bolo slovenskej národnosti, nasledovali Česi, po
nich Poliaci, Maďari a Ukrajinci.
Okrem zásahov na lyžiarskych tratiach boli horskí
záchranári z Oščadnice privolaní aj k jedenástim žiadostiam
o pomoc z voľného terénu. Išlo napríklad o pátranie
po nezvestných osobách v ťažko dostupnom teréne
so súčinnosťou PZ SR, o pomoc bežkárom na Javorníckej
bežkárskej magistrále, o ošetrenia zranených lesných
robotníkov. Žiadosti o pomoc prichádzali aj z horských chát.
Horský záchranári vykonávali záchrannú a pátraciu
činnosť už štandardne za pomoci lyžiarskej a skialpinistickej
výstroje. Pri zvoze pacienta na zjazdových tratiach využívajú
najčastejšie takzvané “kanadské sane”, na transport
v nedostupnom teréne nosidlá rôzneho typu a na istenie
lanové techniky. Často je využívaná pri záchranných
akciách aj motorizovaná technika - snežné skútre, terénne
vozidlá a asistenciu pri náročnejších zásahoch poskytuje
taktiež Vrtuľníková záchranná zdravotná služba.
Horskí záchranári pôsobia v horskej oblasti
Javorníkov, Kysuckých Beskýd, Moravsko-sliezskych
Beskýd a Kysuckej vrchoviny pripravení celoročne pomáhať
na tiesňovej linke 18 300.

Výročie oslobodenia
Dňa 8.mája 2019 si členovia ZO JDS
a ZO SZTP v Oščadnici si uctili položeným
kvetov a zapalenie sviečok pri hrobe padlých
sovietských vojakov na našom cintnoríne
v rámci Piektného aktu pri príležitosti 74.
výročia oslobodenia Kysúc a Slovenska.
V príhovore predseda oboznámil
prítomných o historii oslobodzovacích bojov
v rámci Kysúc a padlých sovietských vojakov
pochovaných na našom cintoríne.
Česť vašej pamiatke."VY ste padli aby
sme my mohli žiť"
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Rozpis zápasov do konca sezóny TJ Tatran Oščadnica - V. liga muži.
19.05.2019
17:00
TJ Tatran Oščadnica FK Predmier (A)
26.05.2019
17:00
TJ SPARTAK VnK
TJ Tatran Oščadnica
02.06.2019
17:30
TJ Tatran Oščadnica FK Tatran Turzovka
09.06.2019
17:30
TJ Fatran Varín (A)
TJ Tatran Oščadnica
16.06.2019
17:30
TJ Tatran Oščadnica OFK Kotešová
Rozpis zápasov jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - IV. liga skupina A dorast
18.05.2019
17:00
ŠK Štiavnik
TJ Tatran Oščadnica
25.05.2019
14:00
TJ Tatran Oščadnica TJ Fatran Varín (A)
01.06.2019
17:30
ŠK Javorník Makov
TJ Tatran Oščadnica
08.06.2019
14:00
TJ Tatran Oščadnica TJ Snaha Zborov nad Bystricou
Rozpis zápasov jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - III. liga U 15 – starší žiaci
18.05.2019
10:00
TJ Tatran Oščadnica MFK Bytča
25.05.2019
10:00
ŠK Čierne (A)
TJ Tatran Oščadnica
01.06.2019
10:00
TJ Tatran Oščadnica ŠK Radoľa
08.06.2019
10:00
TJ Tatran Oščadnica TJ Slovan Podvysoká
Rozpis zápasov jarnej časti sezóny TJ Tatran Oščadnica - III. liga U 13 – mladší žiaci
18.05.2019
12:00
TJ Tatran Oščadnica MFK Bytča
25.05.2019
12:00
ŠK Čierne (A)
TJ Tatran Oščadnica
01.06.2019
12:00
TJ Tatran Oščadnica ŠK Radoľa
08.06.2019
12:00
TJ Tatran Oščadnica TJ Slovan Podvysoká
Tabuľka V. ligy - Muži
Poradie Klub
1
MŠK KNM
2
TJ SPARTAK VnK
3
TJ Višňové
4
FK Strečno
5
ŠK Čierne
6
FK Tatran Turzovka
7
ŠK Belá
8
MFK Bytča
9
FK Predmier
10
OFK Kotešová
11
TJ Slovan Skalité
12
TJ Fatran Varín
13
TJ Snaha Zborov n.B
14
TJ Tatran Oščadnica

6.7.2019 (SOBOTA)

V sobotu, 9. marca 2019, privítala Lalická dolina v Oščadnici pod Veľkou
Račou účastníkov piateho ročníka skialpinistického preteku Kysucký vertikál –
Memoriál Ervína Priečka.
Na vertikálnej trati zápolili tri desiatky skialpinistov nielen z okolia
ale aj susedných Čiech a Poľska. Trasy sa opäť chopil jeden z nestorov
kysuckého skialpinizmu a horskej záchrany Š. Kubuš. Trať viedla voľným
terénom v masíve Veľkej Rače o rozsahu 7,5 km s prevýšením 600 výškových
metrov s cieľom na vrchole Veľkej Rače (1.236 m).
S profilom trate si tentokrát najrýchlejšie poradil poľský reprezentant
T. Mikolajczyk v čase 47:32 min. Druhý skončil M. Babčan (HK Slávia Zvolen)
s časom 48:52 min. a tretiu priečku obsadil R. Chumchal z ČR (52:35).
V ženskej kategórii víťazstvo - už po tretíkrát v rade – obhájila Martina
Korhelíková z Ostravy časom 1:02:52. Celkovo sa pod hodinu tento rok
zmestilo deväť pretekárov, z Kysučanov predovšetkým M. Backa, V. Pawlus
a D. Kultan. Najstarším účastníkom bol P. Kypta (66-ročný, čas 1:02:06!)
z Kremnických vrchov.

Pozývame Vás na
Futbalový turnaj
O pohár starostu obce

5. ročník Memoriálu Ervína Priečka na Veľkej Rači

Tabuľka IV. liga sk. A - dorast
Z
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
15
12
11
11
11
9
9
10
9
9
8
6
5
4

R
3
3
6
3
1
4
4
0
2
1
3
3
2
1

P
3
6
4
7
9
8
8
11
10
11
10
12
14
16

Skóre
52:11
56:30
36:19
34:31
46:39
51:48
43:48
52:49
36:32
37:39
36:40
17:34
21:57
24:64

B
48
39
39
36
34
31
31
30
29
28
27
21
17
13

Poradie Klub
Z
V
R P Skóre
1
ŠK Lietavská Lúčka
20
14 4 2
97:26
2
FK Rajec
21
13 3 5
76:33
3
FK Strečno
20
12 3 5
59:27
4
TJ Fatran Varín
19
11 4 4
57:21
5
OŠK Kamenná Poruba 19
10 4 5
68:28
6
OŠK Baník Stráňavy
19
9
6 4
43:19
7
ŠK Štiavnik
18
8
4 6
53:36
8
ŠK Javorník Makov
19
8
2 9
51:58
9
OFK Teplička nad Váhom 20
6
2 12 43:54
10
TJ Slovan Skalité
20
6
2 12 25:69
11
TJ Snaha Zborov n. B
20
4
2 14 31:67
12
TJ Tatran Oščadnica
20
4
1 15 22:87
13
TJ Višňové
19
3
1 15 30:130
14
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou(odstúpené)
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