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Ročník: 6. WWW.OSCADNICA.SK Cena: zadarmo
Milí spoluobčania,
som rád, že aj tento rok mám možnosť sa Vám prihovoriť počas krásneho
predvianočného obdobia. Uplynul ďalší rok a v rámci určitej bilancie mám vo zvyku na tomto
mieste ďakovať Bohu, rodine, spolupracovníkom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o rozvoj či skrášlenie našej Oščadnice.
Tento rok by som rád osobitne poďakoval tým, ktorí nezištne a v tichosti pomáhajú
ľuďom, ktorí bojujú s nepriazňou osudu. Viem, že takýchto vzácnych ľudí s veľkým srdcom
v Oščadnici nie je vôbec málo. Chcem aby vedeli, že napriek tomu, že nestoja o publicitu,
ich činnosť si veľmi vážim a patrí im veľká vďaka.
Čaká nás najkrajšie obdobie v roku. Verím, že tohtoročné vianočné sviatky prežijete
v zdraví a porozumení, preto Vám všetkým želám nech ich sprevádzajú stretnutia s priateľmi
a milujúcou rodinou a nech sa z vášho domova stále ozýva smiech a urobí tieto dni ešte
krajšími.
Ing. Marián Plevko, starosta obce

Nová rozhľadňa v Oščadnici - Dedovke
Obec Oščadnica v rámci projektu
Výstavba cezhraničnej slovensko - poľskej
turistickej trasy postavila novú rozhľadňu
pri vrcholovej stanici lanovej dráhy na
Dedovke.
Dňa 14. 12. 2019 bola slávnostne
otvorená. Pásku prestrihli a zároveň
rozhľadňu pokrstili snehovou guľou
starosta obce Ing. Marián Plevko
a projektant rozhľadne, nám dobre známy,
Ing. Stanislav Mikovčák, ktorý zároveň vo
vnútri rozhľadne nainštaloval aj svoje
umelecké plastiky.
Z vrcholu rozhľadne môžeme vidieť
Kysucké Beskydy, Javorníky, Moravskosliezske Beskydy, Malú Fatru a aj
slovensko - poľský hrebeň od Kykule po
Malú Raču.
Z obsahu vyberáme:
-

rozpis vianočných sv. omší
informácia o poplatku za TKO
oslava 70. výročia ZŠ Ústredie
novoročný koncert
stavebné akcie v obci
Dobrá novina v Oščadnici
nové učebne v ZŠ Ústredie
kalendárium zimných akcií
informácie HZS
Jasličková pobožnosť
klub turistov informuje
oslava 50. výročia ZŠ NK
informácie ZO SZTP a ZO JDS
pozvánka na filmový festival
športové informácie

Požehnané vianočné sviatky,
šťastný nový rok,
veľa zdravia a pracovných úspechov
Vám želá Obec Oščadnica
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6.1

pondelok

Sv. ošma o 7:15
Sv. omše o 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. omše o 12:00, 17:15
Sv. omša o 7:15
Sv. omše o 7:00, 8:10, 10:20
Sv. omše o 7:15, 12:00
Sv. omša o 12:00
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
Sv. omša o 7:15
Sv. omše o 7:15, 12:00, 17:15
Sv. omša o 7:15
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20
Novoročný koncert o 15:00
Sv. omše o 7:00, 8:10,10:20

Novoročný koncert
v nedeľu 5. 1. 2020
o 15:00 hodine v kostole
Nanebovzatia Panny Márie

V obecnej káblovej TV
si môžete naladiť
v digitálnom pásme DVB-C
informačné vysielanie
zo strediska Snowparadise

Vyslanie koledníkov Dobrej Noviny v Oščadnici
V sobotu 14. decembra sa konalo vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici vyslanie
koledníkov Dobrej Noviny Žilinskej diecézy.
Svätú omšu o 10:00 hod. celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis spolu s prítomnými kňazmi. V homílii
sa biskup prihovoril deťom – koledníkom, ktorí prišli z rôznych kútov našej diecézy. Povzbudil ich, aby prinášali
požehnanie do rodín, kam pôjdu koledovať a zvestovať narodenie Božieho Syna.
Na záver svätej omše biskup všetkých koledníkov požehnal. Nasledoval zábavný program a malé
občerstvenie pre deti, ktoré pripravili naši eRkári v priestoroch ZŠ – Ústredie.
Aj v našej farnosti môžete prijať koledníkov počas vianočných sviatkov. Potrebné je zapísať sa v sakristii
kostola. Spolu s koledníkmi vždy prichádza do našich domovov aj Božie požehnanie, ktoré prináša novonarodený
Ježiš Kristus.
Ivan Belko - kaplán
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Nové učebne v ZŠ Ústredie
Obec Oščadnica na jeseň tohto
roka ukončila realizáciu projektu
„Budovanie a zlepšenie technického
vybavenia odborných učební v Základnej
škole v Oščadnici“.
Predmetom tohto projektu bola
realizácia stavebných úprav, ktorými sa
vytvorili dve nové odborné učebne učebňa fyziky, učebňa biológie/chémie
ako aj nový priestor pre knižnicu.
Súčasťou projektu bolo aj
zlepšenie technického vybavenia učební
v rámci ktorého sme získali nové IKT
vybavenie, nový nábytok a nové didaktické
pomôcky pre:
·
odbornú počítačovú učebňu
·
odbornú učebňu cudzích jazykov,
·
odbornú učebňu fyziky,
·
odbornú učebňu biológie/chémie,
·
školskú knižnicu,

Projekt:

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia
odborných učební v Základnej škole v Oščadnici
Cieľ:

Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov
v škole obstaraním technického vybavenia
IKT učebne, technického vybavenia
jazykovej učebne, odbornej učebne
zameranej na fyziku, biológiu/chémiu,
technického vybavenia školskej knižnice.

Kód projektu: ITMS2014+: 302021K495
Prijímateľ: Obec Oščadnica
Dátum začatia projektu: 5/2019
Dátum ukončenia projektu: 9/2019
Nenávratný ﬁnančný príspevok: 183 402,87 EUR

Vďaka tomuto projektu sa vytvorili v ZŠ
Ústredie oveľa kvalitnejšie podmienky pre
výukový proces.

Na Vianoce pokoj v duši,
šťastie ktoré nič neruší,
v novom roku veľa sily
by ste v zdraví dlho žili.
Krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok
všetkým svojim členom, rodinným príslušníkom, priateľom,
pracovníkom obecného úradu, sympatizantom a sponzorom
praje výbor ZO SZTP a ZO JDS v Oščadnici.
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ZO SZTP a ZO JDS informuje
Naši členovia ZO Slovenského zväzu telesne
postihnutých a Jednoty dôchodcov Slovenska
absolvovali v dňoch 03. až 04. októbra 2019
dvojdňový pútnický zájazd do Levoče na Mariánsku
horu. V prekrásnej Bazilike Navštívenia Panny
Márie sme boli účastní slávnostnej svätej omše
spojenej s odborným výkladom histórie vzniku
Baziliky a tradície organizovania Levočskej púte.
Okrem toho sme navštívili Chrám sv. Jakuba
v Levoči, ktorý bol v roku 2015 vyhlásený za
Baziliku minor a Spišskú kapitolu.
Poďakovanie patrí CK Tomitour – Tonkovi
Kvašňovskému, ako i vodičovi Vladkovi za ich
profesionálny prístup k nám - zdravotne
postihnutým.
V nedeľu 16. júna 2019 sa konal
v Penzione Gájuz v Oščadnici už 7. ročník
Športových hier osôb so zdravotným
postihnutím. Organizátorom bola už tradične
ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Oščadnici s finančným príspevkom obce
Oščadnica.
Krásne slnečné počasie prialo výborným
športovým výkonom v nasledujúcich
disciplínach: hod granátom na cieľ, kop
loptou na bránku, šípky, hod basketbalovou
loptou na kôš a kolky.
Športových hier sa zúčastnilo vyše 100
členov organizácií z Oščadnice, Zborova
nad Bystricou, Čadce, Krásna nad Kysucou
a Dolného Kubína. Prišiel nás povzbudiť aj náš priateľ poslanec VUC ŽSK PaedDr. Jozef Cech. Ocenenia víťazom
odovzdávali Predseda OC SZTP Jozef Křivánek, predsedníčka OO JDS v Čadci Mgr. Margita Ďurišová a riaditeľ
odboru sociálnych vecí a rodiny Ing. Ľudovít Cabuk. Po vyčerpávajúcich výkonoch dobre padol chutný guláš
a zábava až do neskorých večerných hodín, o ktorú sa postarala Veselá Trojka zo Starej Bystrice.
V nedeľu 06. októbra2019 sa v Penzióne
Gajuz v Oščadnici konalo kultúrne posedenie pri
príležitosti mesiaca úcty k starším.
Organizátorom bola, už tradične, základná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
v Oščadnici. V úvode sa všetkým prihovoril
predseda Jozef Křivánek, ktorý pripomenul
jednotlivé podujatia a aktivity, ktorým sme sa
v uplynulom roku venovali. Predsedníčka OO
JDS Mgr. Margita Ďurišová informovala
o rekondičných pobytoch v roku 2020 a náš člen
Janko Štens nás oboznámil s ponukou
pútnických zájazdov na nasledujúci rok.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto
posedenia je už 22 rokov gratulácia našim
členom, ktorí oslávili okrúhle životné jubileum.
V tomto roku sme kvietkom a malým darčekom
potešili Hanku Polačkovú, Terku Bacmaňákovú, Jožku Mesochoritisovú, Marienku Kucharčíkovú, Agnešku
Markuliakovú, Hanku Pavelkovú, Štefku Ryboňovú, Marienku Kebluškovú, Hanku Trúchlu, Vierku Spišiakovú,
Štefana Jendrišáka, Štefana Špalka a Jozefa Cholevu.
Veľká vďaka patrí majiteľom a zamestnancom Penziónu Gájuz za vytvorenie výborných podmienok a príjemnej
atmosféry.
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Stavebné
akcie v obrazoch
70.výročie ZŠ Oščadnica
- Ústredie
Písal sa rok 1949, keď bránami tejto školy prechádzali neisto a bojazlivo prví žiaci, ktorí ešte s istotou
nevedeli, čo ich v škole čaká. Avšak žiaden človek neprichádza na svet múdry a vzdelaný. Jar človeka sa začína
práve na základnej škole. Je šťastím pre dieťa, ak sa mu v škole vytvára príjemné prostredie, v ktorom mu do srdca
zasievajú nové poznatky cestou lásky, ochoty, porozumenia, a tak zušľachťujú jeho dušu ako najvzácnejšiu kvetinu.
S úctou a láskou si pripomíname kvalifikovaných pedagógov so zmyslom pre čestnosť, ľudskosť, empatiu
a obetavosť. Títo učitelia vycibrili mnoho absolventov tejto základnej školy, ktorí dnes zastávajú popredné miesta
v kultúrnom i spoločenskom živote. Pri tejto slávnostnej príležitosti by som rada vyslovila nádej, že naša škola bude
i naďalej niesť vlajku vzdelanosti a ľudskosti. Dovoľte mi zaželať jubilujúcej škole harmonizujúce prostredie,
v ktorom sa budú stále vytvárať optimálne podmienky na výchovu a vzdelávanie súčasnej i budúcej generácie v duchu
lásky, poznania a porozumenia.
Riaditeľka školy Mgr. Veronika Mačuhová
Oslavy 70. výročia školy sa niesli v prvej časti v duchu histórie školy po súčasnosť a druhá časť programu
priniesla pozdravy od našich hostí, absolventov a priateľov školy. Touto cestou ďakujeme všetkým zamestnancom
školy, ktorí sa akýkoľvek spôsobom pričinili o slávnostný program a prípravu osláv.
Ďakujeme p. riaditeľovi Jozefovi Hazuchovi, ktorý nás poctil svojou návštevou a účinkoval v programe
rozprávaním z riadenia školy v minulosti. Ďalej ďakujeme pani Jožinke Koperovej od Svancarov, ktorá bola žiačkou
6. triedy v čase otvorenia školy a rozprávala deťom v programe o školských časoch z pohľadu žiaka v roku 1949.
Hostia si mohli pozrieť prezentáciu školstva v podaní p. riaditeľky Mgr. Veroniky Mačuhovej, hostia mali možnosť vidieť
starú klasickú a modernú školu v divadelnom prevedení našich žiakov, detskú ľudovú hudbu a členov Detského
folklórneho súboru Oščadnička a nakoniec školskú modernú kapelu. Celý program doprevádzala cimbalová muzika
pod vedením Miroslava Mačuhu. Týmto profesionálnym hudobníkom patrí veľký obdiv a ďakujem.
Poďakovanie patrí aj Mgr.art Martinovi Kozovi, ktorý vyštudoval operný spev na Akademií Muzycznej
vo Wroclawe a zaspieval dve Neapolské piesne v taliančine. Ďakujeme aj korepetítorovi Stankovi Bažíkovi.
So svojím nezabudnuteľným číslom, baletom z Labutieho jazera sa predstavila aj Alžbetka Poláčková,
študentka 4. ročníka Konzervatória v Košiciach a scénickým tancom vlastnej choreografie.
Cimbalová muzika pod vedením Miroslava Mačuhu, študenta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
sa predstavila úpravou skladby od skupiny Queen a ľudovými vrchárskymi skladbami.
Sestry Bacmaňákové Evka a Lenka – heligonkárky z Oščadnice doplnili program o krásne ľudové piesne.
Na záver sa predstavil Folklórny súbor Račan, FS Dedovanka a FS Podjavorské. Ich účinkovanie dotváralo príjemnú
atmosféru a dobrú náladu, patrí im veľká vďaka. Oslavy prebehli veľmi slávnostne ako sa na jubileum patrí. Na záver
poďakovanie patrí Obecnému úradu, p. starostovi Ing. Mariánovi Plevkovi a všetkým sponzorom, ktorí nás podporili
pri organizácií tohto významného podujatia.
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Stavebné akcie Obce Oščadnica
V tomto roku obec okrem iných aktivít musela zabezpečiť aj novú
kuchyňu na zrealizovanie vládneho projektu „obedy zadarmo“.
V priebehu letných prázdnin sa nám podarilo zrekonštruovať pôvodné
priestory výdajne stravy ZŠ s MŠ pri Zdravotnom stredisku a vytvoriť tak
novú plnohodnotnú školskú kuchyňu s kapacitou do 300 stravníkov.
Súčasťou projektu bol i nákup kompletného nového vybavenia do
kuchyne v sume takmer 40 000 eur.

V roku 2019 prebehla v ZŠ na
Nižnom konci ďalšia rozsiahla
rekonštrukcia. Žiaci sa po 50 rokoch života
školy dočkali aj nových šatní, spŕch a
toaliet v objekte telocvične. Touto
rekonštrukciou sme dokončili projekt obnovy hygienických zariadení v jednotlivých objektoch školy. V budúcom
roku sa pokúsime začať s realizáciou obnovy fasád a exteriérových prvkov budov školy.
Na konci jesene sme pre potreby obce zakúpili
špeciálne zariadenie na opravu asfaltových komunikácií
„tryskovou metódou“ tzv. „Turbo“. Stroj v hodnote takmer
30.000 € obec zabezpečila z vlastných zdrojov
a z dotácie MF vo výške 13.500 € . Nakoľko zima v tomto
roku začala o niečo skôr, podarilo sa nám zrealizovať
opravu len niektorých poškodených častí komunikácií.
Od jari budúceho roku však bude stroj pripravený
na opravy komunikácií vo všetkých častiach obce.
Aj v tomto roku sme pokračovali v procese postupnej
obnovy a výstavby odvodňovacích systémov
miestnych komunikácií a budovaním nových systémov
dažďovej kanalizácie.
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Obecné kultúrne akcie v obrazoch
Obec Oščadnica aj v roku 2019 pre svojich občanov, ako i hostí pripravila množstvo kultúrno-spoločenských
podujatí. Jedným z prvých bola už tradične Oščadnická heligónka.
K letu už neodmysliteľne patria outdoorové podujatia, ako 7. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce,
16. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce ako i 10 ročník žiackej hasičskej súťaže. Jedinečnej
gastronomickej akcii Goralský gastrodeň patrila posledná júlová sobota a v auguste to bola tradičná púť k úcte
nanebovzatej Panne Márie a oščadnické hody. Pre našich starších spoluobčanov sú tradične „rezervované“ jesenné
mesiace, kedy obec organizuje a podporuje viaceré obľúbené akcie.
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Z činnosti KTO - Klubu turistov Oščadnica
Mladí športovci z KTO (Klub turistov Oščadnica) už od začiatku roku 2019 „čistili“ svoje topánky a pripravovali
sa na novú turistickú sezónu.
Keďže ich čakal zaujímavý plán akcií, nevedeli sa dočkať kedy sa roztopí sneh a bežky budú nahradené
topánkami. A práve preto už v mesiaci marec vyšli na prvú turistiku okolím obce Oščadnica. Vybrali sa z časti
Svancari na vrch Liesková, z ktorého sa kochali výhľadom na okolité dediny. Tu našli posledné snehové polia, na
ktorýchsa do sýtosti vyšantili. Ďalej im v smere na Beskydok inštruktori Rado a Braňo vytvorili zaujímavú trať z
prekážok, ktoré sú súčasťou pretekov turisticko-orientačného behu. Spoznávali rastliny a dreviny, orientovali sa
pomocou turistických značiek, správnu cestu museli nájsť prostredníctvom azimutov za pomoci buzoly. Po vyriešení
aj ďalších úloh vyšli až na vrch Podjavorské, kde ich za odmenu čakala opekačka s nádherným výhľadom na široké
okolie. Bol to krásny štart turistického roka.
V mesiaci apríl turisti využili cestovanie vlakom a išli objavovať Šútovský vodopád v Malej Fatre. Vodopád
bol zaujímavým prírodným úkazom a cesta vlakom bola tiež poučná.
V máji viedli kroky turistov na výrazný hôľnato - skalnatý vrchol na hlavnom hrebeni v južnej časti Lúčanskej
Malej Fatry. Vrchol Kľaku je výborný vyhliadkový bod s kruhovým výhľadom na všetky okolité pohoria. Po spiatočnej
ceste bol navštívený slovenský unikát - drevený betlehem v Rajeckej Lesnej.
Jún priniesol objavovanie Nízkych Tatrier, pričom sme si uctili výročie 100 rokov od smrti Milana Rastislava
Štefánika prechodom okolo chaty s jeho menom nachádzajúcej sa pod vrcholom Ďumbier.
V letných mesiacoch, aj za aktívnej spoluúčasti horolezcov, boli navštívené Súľovské skaly v Súľovských
vrchoch. Horolezci pripravil pre mladých turistov zaujímavý program lezenia po skalách, ktorý overil ich fyzické sily
a odvahu.
V mesiaci august turisti navštívili hranicu troch štátov na Trojmedzí, kedy prešli cez poľskú obec Jaworzynka,
českú obec Hrčava a slovenskú obec Čierne.
Keďže ani turista si vždy počasie nevyberie iba sa mu musí prispôsobiť, museli v septembri zmeniť plán trasy
a presunúť sa do Demänovskej ľadovej jaskyne, kde po následnej zmene počasia vyšli pešo od parkoviska až na
vrch Chopok. Bola to nádherná turistika na dominantný vrch Nízky Tatier.
V mesiaci október najaktívnejší turisti „za odmenu“ absolvovali turistiku na Muránsku planinu, kde sa priamo
v chovnom zariadení ŠL oboznámili s chovom koní - čistokrvného plemena norik. Videli veľké množstvo koní a celý
systém starostlivosti o výchovu, ošetrovanie a kŕmenie koní, pričom koníky mohli aj sami kŕmiť jabĺčkami, bol
to nádherný a jedinečný zážitok v prostredí krásnej slovenskej prírody. Tiež preskúmali aj niektoré jaskyne
východného Slovenska, konkrétne jaskyne Domica a Ochtinská aragonitová jaskyňa. Východné Slovensko bolo
pôsobivým zážitkom pre našich turistov.
Neobišli tento rok ani Vysoké Tatry a v mesiaci október navštívili vodopád Skok a Pleso nad Skokom, čo
bola taktiež nezabudnuteľná akcia.
Turistickým prechodom si turisti v krásnom jesennom počasí vychutnali aj trasu z obce Zborov nad Bystricou
cez Fojtov potok po hrebeni až k novopostavenej oščadnickej rozhľadni, ktorá sa nachádza pri vrcholovej stanici
lanovky Dedovka. Zoznámili sa s objektom tejto rozhľadne a v jej blízkosti si vychutnali poslednú tohtoročnú
opekačku.
Turistický rok turisti ukončili tradičným zimným prechodom po hrebeni obce Oščadnica a následne sa
všetci stretli v Kultúrnom dome na predvianočnej kapustnici, ktorú im tradične pripravujú vedúci oddielu. Potom sa
dostalo na bohatú tombolu, ktorá bola odmenou za absolvované výlety. Za každý absolvovaný výlet, malo dieťa
v tombole lístok so svojím menom a každé podujatie sa losovalo samostatne.
Zároveň je potrebné podotknúť, že KTO okrem reprezentácie obce Oščadnica v turisticko-orientačnom behu,
okrem príprav na TOB formou spomenutej turistiky pomáha zabezpečovať aj viacero akcií v prospech obce
Oščadnica.
V roku 2019 takto pomáhali zabezpečovať MDD na námestí, Gastrodeň na námestí, občerstvovaciu stanicu
na trati Kysuckého maratónu, tiež zabezpečovali a organizovali cestu rozprávkovým lesom pre deti materských
škôl, Oščadnický cyklodeň v Dedovke a detskú zónu pre beh na Veľkú Raču.
Veľkou pomocou najmä dospelých členov a niektorých detí z KTO bola organizácia a účasť pri nátere
rozhľadne na vrchole Veľkej Rače, pri osadení nových panoramatických tabúľ. Zároveň na vrchole Veľkej Rače
bola umiestnená a sprevádzkovaná kamera na on-line prenos z vrcholu Veľkej Rače a jej okolia.
Turisti ďakujú za pozitívny prístup starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu. Aj naďalej chcú šíriť dobré
meno svojej obce a reprezentovať ju v rámci Slovenska.
Prajeme všetkým vám ničím nerušené prežitie vianočných sviatkov, veľa príjemných zážitkov v novom
roku 2020, ako aj pevné zdravie a istý krok na vašej ceste v osobnom aj pracovnom živote.
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50. výročie otvorenia
Základnej
školy,
Oščadnica – Nižný koniec
Oslava 50. výročia otvorenia Základnej školy Oščadnica – Nižný koniec mala tri časti.
Škola privítala prvých žiakov 17. novembra 1969. Pri príležitosti 50.výročia otvorenia školy v nedeľu
17.novembra 2019 odslúžil p.farár Ondrej Rašovec na prosbu riaditeľky školy svätú omšu za všetkých bývalých
i súčasných zamestnancov a žiakov školy.
Vo štvrtok 21.novembra 2019 dopoludnia bola slávnosť s kultúrnym programom a sladkými koláčikmi
od p. Štefky Truchlikovej pre žiakov školy a ich rodičov.
V piatok 22.novembra 2019 sa vo vyzdobených priestoroch Základnej školy s materskou školou, Oščadnica
1374 ( Nižný koniec) konala oslava výročia otvorenia školy pre bývalých i súčasných zamestnancov a pozvaných
hostí (predstavitelia Obce Oščadnica a Farského úradu, starostovia obcí a riaditelia škôl v pôsobnosti Spoločného
školského úradu, zástupca OÚ-odboru školstva, zástupcovia Rady rodičov a Rady školy, sponzori a priaznivci školy).
Slávnosť otvorila príhovorom riaditeľka školy Mgr. Anna Jarabicová. Potom sa prítomným prihovoril starosta
obce Ing. Marián Plevko a odovzdal škole dar – poukaz na 20 tabletov. Zástupca Okresného úradu Žilina – odboru
školstva Mgr. Vladimír Kvaššay prečítal Pozdravný list od prednostu okresného úradu Michala Lavríka.
V bohatom kultúrnom programe sa predstavili žiaci základnej školy. Vlastnú báseň predniesla Silvia
Šulganová, žiačka7.A, svojím spevom očarila malá prváčka Tamarka Schlesingerová. Druháci a štvrtáci pod vedením
p.uč.Andrejky Bátorkovej spievali, tancovali a recitovali, rovnako aj tretiaci pod vedením p.uč. Danky Kučákovej.
Šiestačky a siedmačky predviedli ukážku folklórneho tanca. Starší žiaci, ôsmak Jakub Plevko a deviatačky Natálka
Strýčková a Sára Šulganová, prispeli do programu hrou na klavíri. Sáša Drahňáková, ôsmačka, potešila prítomných
spoločenským tancom. Súčasťou programu bola aj prezentácia Listujeme v kronike, ktorú pripravili p.riaditeľka
A.Jarabicová a p.uč. F.Klieštik. Prítomným ju slovom i obrazom sprístupnili deviataci Dávid Wimmer a Sára
Šulganová. Časťou prezentácie bola i spomienka na už zosnulých učiteľov a tiež spomienka na tragickú udalosť
zo 6. júna 1974, kedy pri dopravnej nehode zahynulo 9 žiakov školy. Poďakovaním všetkým učiteľom bola báseň
CHVÁLA UČITEĽOM v podaní deviatakov Janka Potočára a Julky Hartiníkovej. Kultúrny program spestrili svojím
vystúpením aj miestna folklórna skupina Dedovanka a Oščadnickí heligonkári. Celý kultúrny program moderovali
ôsmačky Natálka Homolová a Lívia Trúchla.
Po skončení kultúrneho programu nasledovalo odovzdávanie pamätných listov. Vyjadrením vďaky bola tiež
červená ruža a na pamiatku pero s logom školy. Riaditeľka školy odovzdala pamätné listy starostovi a prednostovi
obce aj p. farárovi a poďakovala im za spoluprácu a podporu školy. Pamätné listy si z rúk riaditeľky školy a pána
starostu prevzali aj bývalí riaditelia a zástupcovia školy, bývalí učitelia ZŠ a MŠ, bývalí nepedagogickí zamestnanci
školy (školníci, upratovačky, kuchárky), 11 súčasných pedagogických zamestnancov, zástupcovia rady rodičov, rady
školy a sponzori školy.
V závere slávnosti zablahoželali riaditeľke školy aj riaditeľka školy Oščadnica-Ústredie Mgr. Veronika
Mačuhová so zástupkyňami Mgr. Annou Štrbovou a Mgr. Kristínou Masarykovou. Za všetkých zamestnancov
poďakoval riaditeľke, Mgr. Anna Jarabicovej, pán učiteľ František Klieštik. Po skončení oficiálnej časti slávnosť
pokračovala posedením pri večeri a chutnom občerstvení.
Riaditeľka školy, Mgr. Anna Jarabicová, vyjadruje veľkú vďaku p. zástupkyni Mgr. Janke Potočárovej,
zamestnancom a žiakom školy, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii slávnosti. Poďakovanie patrí aj všetkým,
ktorí prijali pozvanie a poctili nás svojou účasťou na slávnosti. Tiež vyslovuje veľké ďakujem za finančnú a materiálnu
podporu osláv Ing. Mariánovi Plevkovi, starostovi obce, p. Eve Hečkovej, p. Štefke Truchlíkovej a Firme Komad.
Zároveň ďakuje zvukárovi p. E. Koprnovi, redaktorovi p. A. Stráňavovi, kameramanke T.Turiakovej a reštaurácii
U Richtára Zborov nad Bystricou.
Mgr. Anna Jarabicová, riaditeľka školy
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Mikulášsky podvečer pre deti
Piatok 6. december patril všetkým našim deťom. Na
námestie o 17.00 hod. zavítal najprv čert s anjelom
a Aničkou, ktorým za pomoci detí Mikuláš vysvetlil čo je
správne a čo nie.
Pre všetkých hostí boli pripravené tradičné
zabíjačkové špeciality, kapustnica, koláčiky a, samozrejme,
nechýbal výborný vianočný punč. Výťažok tohto podujatia
bol venovaný CSS Slniečko v Oščadnici a Farskej charite.
Za bezproblémový priebeh tradične vydarenej akcie
treba poďakovať členom Dobrovoľného hasičského zboru
v Oščadnici, pracovníkom Obecného úradu a sponzorom:
súkromný podnikateľ J. Grochál, HAREAL Oščadnica, TAXI
Ševčík a spoločnosti CA-CARGO.

Dobrovoľný hasičský zbor Oščadnica
Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov
a úspešné vykročenie do nového roka 2020
Miroslav Koza - predseda, Štefan Ceniga - veliteľ a členovia DHZ
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Výsledky KTO v Turisticko - orientačnom behu
Pretekári z KTO Oščadnica tento rok veľmi úspešne
reprezentovali obec Oščadnica na viacerých pretekoch TOB
v rámci Slovenského pohára a Kysuckého pohára.
Postupne sa zúčastnili pretekov s nasledujúcimi výsledkami
vo svojich kategóriach podľa veku:
1.kolo kysucký pohár Raková - 1. miesto- Kristína Kubulková,
4. miesto - Lukáš Hrtánek, 5. miesto - Matej Laščík, 4. miesto - Vanesa
Mešeková
2. kolo kysucký pohár Nesluša - 1. miesto - Karolína Vajčovcová,
2. miesto - Lukáš Hrtánek, 2. miesto - Kristína Kubulková, 5. miesto Matej Laščík, 4. miesto - Denisa Koryčárová, 5. - Viktória Pechalová
3. kolo kysucký pohár Zborov nad Bystricou - 2. miesto - Lukáš
Hrtánek, 1. miesto - Kristína Kubulková, 2. miesto - Karolína
Vajčovcová, 3. miesto - Mia Wimmerová, 4. miesto - Eliška Kozáková,
4. - Jakub Pazúr, 4. miesto - Viktória Pechalová, 5. miesto - Vanesa
Stempinová
1.kolo slovenský pohár Dubnica nad Váhom - 1. miesto staršie
žiačky Karolína Vajčovcová, kvalifikáciu na Majstrovstvá SR splnila
Eliška Kozáková
2.kolo slovenský pohár Oščadnica - 1. miesto staršie žiačky Mia
Wimmerová, 3. miesto starší žiaci Jakub Pazúr, kvalifikáciu
na Majstrovstvá SR splnili Kristína Kubulková, Karolína Vajčovcová,
Vanesa Mešeková
3.kolo slovenský pohár Hubová - 2. miesto staršie žiačky Karolína
Vajčovcová, 2. miesto starší žiaci Jakub Pazúr, kvalifikáciu
na Majstrovstvá SR splnili Kristína Kubulková, Jakub Pazúr, Denisa
Koryčárová, Vanesa Stempinová
Na základe týchto dosiahnutých výsledkov sa na
Majstrovstvá Slovenska v TOB, ktoré sa konali dňa 14.9.2019
v Častej pri hrade Červený kameň, kvalifikovali aj pretekári KTO
Oščadnica.
Na majstrovstvách SR sme dosiahli aj 2. miesto - Kristína
Kubulková, 2. miesto - Vanesa Stempinová, 3. miesto - Karolína
Vajčovcová, 4. miesto - Eliška Kozáková, 5. miesto - Viktória
Pechalová.
Pretekári, ktorí sa umiestnili na ocenených miestach
na majstrovstvách SR ako aj na základe bodov v rámci súťaží
Slovenského pohára, postúpili na Medzinárodné majstrovstvá TOB
ktoré sa tento rok konali v Českej republike.
Na týchto pretekoch sa na fantastickom prvom mieste
umiestnil Jakub PAZÚR, čím sa stal medzinárodným majstrom TOB
v kategórii starší žiaci pre rok 2019.
Je podstatné podotknúť, že aj v týchto súťažiach platí známe
heslo „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“. Víťazom je každý kto
absolvoval aspoň jedny preteky v tejto náročnej športovej disciplíne.
Veľká gratulácia patrí všetkým, čo dobehli do cieľa. Pretekári musia
zvládnuť rôzne „záludné nástrahy tratí“ a zároveň celú trať prebehnúť
v čo najrýchlejšom čase s minimom trestných bodov. Niektorým miesto
„na bedni“ ušlo o pár metrov, či sekúnd.
Aj v budúcom roku budeme vzorne súťažiť a robiť dobré meno
našej obci Oščadnica. Ďakujeme každému, kto sa zúčastnil
na ktoromkoľvek preteku, kto čo i len účasťou a povzbudzovaním
pomohol zabezpečeniu pretekov, naším rozhodcom, ktorí sa zúčastnili
pretekov, ktoré sme organizovali a za ktorých organizáciu sme
si vyslúžili uznanie v spoločnosti ostatných klubov a Obec Oščadnica
sa aj vďaka nám niekoľkokrát spomínala v spravodajstve TV JOJ, TA3.
Sme síce mladý klub, ale budíme veľký rešpekt medzi súpermi.
Veľká vďaka i všetkým pomocníkom, rodičom, Obecnému úradu a jeho
pracovníkom, Horskej záchrannej službe a sponzorom. Účasť na TOB
je realizovaná aj s finančným príspevkom Obce Oščadnica.
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13. ročník Benefičného koncertu
Dňa 22. septembra 2019 sa v našom kultúrnom dome konal benefičný koncert „Od srdca k srdcu“, ktorý s finančnou
podporou Obce Oščadnica, Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR v spolupráci s Kysuckým
kultúrnym strediskom v Čadci pravidelne organizujú členovia Základnej organizácie zväzu telesne postihnutých
v Oščadnici. V rámci programu sa predstavil Folklórny súbor Drevár, heligonkári ZUČ Jaroslavy Jelínkovej a ženský
spevácky súbor Vrchárky.
Výťažok z tohto podujatia bol už tradične určený na podporu zdravotne postihnutých detí, sirôt a rodín v ťažkej
životnej situácii. Balíčky s potravinami, školskými potrebami a ďalšie finančné dary odovzdali členovia výboru Terka
Hamacková, Hanka Kočí, Jožko Griga a predseda – Jozef Křivánek, ktorý vyjadril vďaku všetkým, ktorí prispeli
k realizácii ušľachtilej myšlienky pomôcť a takisto odhodlanie v tomto projekte pokračovať.

Medzinárodné semináre pre seniorov, inšpirované národným dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia
26. a 27. novembra tohto roku Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA zorganizovalo dvojdielne
medzinárodné poľsko-slovenské workshopy zamerané na seniorov, inšpirované kultúrou pohraničia.
Workshopy sa konali v dvoch kultúrnych inštitúciách: na slovenskej strane v Považskom múzeu v Budatínskom
hrade v Žiline a na poľskej strane v Etnografickom parku Żywiec v Ślemień. Pred samotnými seminármi si seniori
prezreli tieto kultúrne inštitúcie. Workshopu - 26. novembra 2019 sa zúčastnili seniori zo Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska z Makova a zástupcovia Univerzity tretieho veku z Poľského Tešína. Workshopov,
ktoré sa uskutočnili 27. novembra 2019, sa zúčastnili členovia Senior klubu pôsobiaceho v Kultúrnom centre v Starom
Bielsku a seniori zo Základnej organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska z Oščadnice.
Počas tohto medzinárodného stretnutia došlo k mnohým integračným akcentom oboch skupín, prejavom
sympatie a priateľstva, čo podporuje skutočné plánovanie budúcej spolupráce.

Informácie HZS
Počet úrazov v horách za posledných 10 rokov stúpol
Mountain rescue service
Horská záchranná služba
takmer o 200%, je to samozrejme následok zvýšenej
návštevnosti horských oblastí. Všeobecne na Slovensku stúpa najmä počet úrazov mimo značených turistických chodníkov.
Letná turistická sezóna 2019, ktorá trvala od polovice júna, bola oficiálne pre turistov ukončená dňom 31.októbra. Oproti
minulému roku sme zaznamenali zvýšenie návštevnosti v slovenských horách a s tým súvisiaci aj nárast počtu úrazov. Oproti
predchádzajúcemu roku stúpol celkovo počet úrazov o 19,08 %. Najväčší nárast úrazovosti zaznamenali záchranári HZS
v Západných Tatrách (80%), nasledovali Veľká Fatra (67%) a Nízke Tatry (45%).
Oproti predchádzajúcemu roku sme, žiaľ, zaznamenali aj vyšší počet smrteľných nehôd. Kým celkovo v roku 2018 došlo
v slovenských horách k úmrtiu 32 osôb, do dnešného dňa (17.12.2019) je to už 39 obetí.
Novinkou túto jeseň v rámci horských oblastí, je zavedenie novej organizačnej zložky pod HZS, zriadenou ministerkou
vnútra SR, tzv. Bezpečnostno-operatívna jednotka. Jej úlohou bude vyšetrovanie nehôd, a to najmä smrteľných s ťažkým
poškodením zdravia, dodržiavanie pravidiel na lyžiarskych tratiach, kontrola lyžiarskych stredísk, ich prevádzkovateľov, kontroly
v teréne – preventívna a edukatívna činnosť, a tiež smerom dovnútra - napr. vyšetrovanie služobných úrazov. Jednotka bude úzko
spolupracovať s PZ SR a príslušnými okresnými úradmi.
V prípade úrazu alebo v núdzovej situácii, s ktorou si neviete poradiť, volajte NON STOP dispečing HZS – tel. 18 300.
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HOKEJ – OZ Nádej pre
budúcnosť
OZ Nádej pre budúcnosť sa okrem aktivít v zlepšovaní podmienok na trávenie voľného času zameriava
aj na podporu športu v obci Oščadnica.
Počas sezóny podporujeme aktivity hokejového tímu Oščadnica BRUINS realizované na novom zimnom
štadióne MM aréna v Krásne nad Kysucou. Sú to predovšetkým tréningy, zápasy, ako aj účasť na turnajoch.
Vzhľadom na absenciu umelej ľadovej plochy v predošlých rokoch, chceme teraz napomôcť k rozšíreniu
hokeja, a to aj medzi sociálne slabšie skupiny a začiatočníkov z Oščadnice.
Úspechy tímu Oščadnica BRUINS v predošlých 2 sezónach: 2 miesto na Kysuckom pohári 2018, víťazstvo
na hokejovom turnaji Cieszyn Cup 2017 v Poľskom Tešíne.
Podpora hokeja je realizovaná aj s finančným príspevkom Obce Oščadnica. Ďakujeme.
Ing. Marián Kucharčík, o.z. Nádej pre budúcnosť

Poplatky za komunálny odpad

Úroveň vytriedenia
komun. odpadu x

Sadzba za príslušný rok v € / t.
2021

Možno ste zachytili v médiách informácie
2019 2020 a nasledujúce roky
v percentách
o zvyšovaní poplatkov za komunálny odpad zo strany
obcí, preto chceme využiť priestor na to, aby sme Vám
33
17
x ≤ 10
26
pomohli zorientovať sa v tejto problematike.
30
12
10 < x ≤ 20
24
Nariadením vlády č. 330/2018 Z. z. bola
27
10
20 < x ≤ 30
22
stavená zo strany štátu sadzba za uloženie
22
8
30 < x ≤ 40
13
komunálneho odpadu na skládku. Tento poplatok je
stanovený na základe úrovne vytriedenia
18
7
40 < x ≤ 50
12
komunálneho odpadu v danej obci.
15
7
50 < x ≤ 60
11
Množstvo vytriedeného odpadu v obci
11
7
x > 60
8
Oščadnica je na úrovni niečo málo nad 10 %, preto
platia pre nás sadzby z riadku číslo 2 tabuľky.
Týmto opatrením vytvára štát tlak na obce, aby zvyšovali postupne úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu. Keďže v porovnaní s okolitými obcami dosahujeme nízku úroveň triedenia, nie je možné sa vyhnúť
výraznému zvyšovaniu nákladov za skládkovanie komunálnych odpadov.
Tento rok naša obec vyprodukovala na základe podkladov do 11. mesiaca a odhadu množstva za mesiac
december 2019 celkovo 1444 ton komunálneho odpadu. Len náklady na poplatok za skládkovanie (mimo nákladov
za odvoz a manipuláciu s komunálnym odpadom) teda budú činiť 1444 t x 12 €/t = 17.328 € .
Avšak náklady na poplatok za skládkovanie na rok 2020 budú predstavovať 1444 t x 24 €/t = 34.656 €.
Z uvedených čísel je zrejmý medziročný nárast nákladov, ktorý netvorí nič iné, ale len štátom určený poplatok za
skládkovanie.
Predpokladané celkové náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi na rok 2020 po zarátaní všetkých
nákladových položiek budú činiť 157.332,08 €.
Sami posúďte, aká vysoká by mala byť úroveň poplatkov za komunálne odpady, aby sme vykryli tieto
náklady. Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam sa snažíme udržať úroveň poplatkov za komunálne odpady na
prijateľnej úrovni a to aj napriek nízkej úrovni triedenia odpadov, ktorú nemôže ovplyvniť nik iný ako samotní
obyvatelia Oščadnice, teda my všetci.
Všetci občania si musia byť vedomí, že práve oni sú zodpovední za to, koľko odpadu
vyprodukujú a aký vysoký poplatok za komunálny odpad zaplatia.
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TJ Tatran Oščadnica
Ako všetci vieme, pre TJ Tatran to bol hektický rok. Nikto nepredpokladal, že ako nováčik, budeme od začiatku
súťaže na poslednej priečke. No bohužiaľ sa tak stalo a do poslednej chvíle sme bojovali o záchranu v 5.lige. Nakoniec
v posledných 4. zápasoch sme sa zomkli a chalani si uvedomili o čo ide a zabojovali. Dokázali poraziť postupne
Turzovku, Varín a v najdôležitejšom zápase doma Kotešovú, čím sa nám podaril malý zázrak a preskočili sme
v tabuľke nášho veľkého rivala - Zborov nad Bystricov. V novej sezóne sme pristúpili k posilneniu kádra.
Odchody hráčov: Plaček - ukončenie hosťovania. Lušňák, Franček- ukončenie kariéry.
Príchody hráčov : Šidlo Jaroslav, Ganišin Matej,Hlava Ján,Budoš Tomáš,Kertys Jakub.
A mužstvo do novej sezóny : Brankári : Sedlák Lukáš, Gavlák Patrik. Obrana: Graňa Vladimír, Hlava Ján,Šidlo
Jaroslav,Blahovec Roman, Jašurek Matej,Ganišin Matej, Štetina Milan, Fuňák Filip. Záloha: Belák Radovan, Vaštik
Vladimír, Gavlák Marek, Poláček Peter, Petrák Erik, Fuňák Peter, ,Kertys Jakub. Útok: Kučák Jaroslav, Budoš Tomáš,
Šulgan Pavol, Gončár Michal ,Gužík Peter. Tréner: Gončár Michal. Asistent: Vaštík Vladimir. Vedúci mužstva: Stehel
Pavol. Lekár: Lušňákova Miriam. Hospodár: Gera Ján
Turnaj 2019 - výsledky:
Tatran Oščadnica - ŠK Horelica 3:3 na pk: 4:1, Slovan Podvysoká - Polom Raková 0:1, Starí páni Oščadnica - starí
páni Krasno 1:4, o 3 miesto: Podvysoká - ŠK Horelica 4:0. Finále : Oščadnica - Raková 0:2.
Celkove poradie: 1.Polom Raková, 2. Tatran Oščadnica, 3.Slovan Podvysoká, 4.ŠK Horelica
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