
„Nesľubuj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal, ale ponechaj svojim skutkom, aby za teba hovorili.“ Ján Amos Komenský

V obci prebieha nieko¾ko aktivít. Tými najak-
tuálnejšími naïalej zostávajú výstavba bytových 
domov , èi projekt budovania kanalizácie a s tým 
spojený nevyhovujúci stav niektorých miestnych 
komunikácií. 

Chcel by som dať do povedomia priority, ktoré 
plánujem v tomto roku realizovať:

- Výstavba nájomného bytového domu „B“ 20 
bytových jednotiek, ktorý je možné zaèať stavať 
v tom prípade, ak nám bude poskytnutá dotácia 
z Krajského stavebného úradu v Žiline a úver zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania

- Rekonštrukcia prístupovej cesty v èasti „Pú-
chovská rieka – u Koptáka“

- Dobudovanie odtokových kanálov na povr-
chovú vodu

- Rekonštrukcia niektorých ved¾ajších ko-
munikácií

- Vysporiadanie boèných komunikácií, z kto-
rých sú len dve vlastníctvom obce

- Dokonèenie verejného osvetlenia na miestach, 
kde osvetlenie nie je dotiahnuté

- Inštalácia svetiel a elektrických konektorov 
na požiarnej zbrojnici.

Odkanalizovanie
Obec v mesiaci marec požiadala Ministerstvo 

životného prostredia o nenávratný finanèný 
prostriedok, ktorý bude urèený na odkanalizova-
nie obce. Na zasadnutí výberovej komisie bola 
žiadosť zaradená spolu s ostatnými žiadosťami, 

 Príhovor starostu obce Ochodnica Radoslava Ďurošku  
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ktoré rovnako splnili podmienky kontroly for-
málnej správnosti, ako aj podmienky stanovené 
odborným hodnotením. Výberová komisia od-
poruèila našu žiadosť na neschválenie z dôvodu 
limitovania finanèných prostriedkov vyèlenených 
na uvedenú výzvu. Naša žiadosť je i naïalej 
zaradená do výzvy a bude postúpená do druhého 
kola výberového konania. Z dôvodu nízkeho 
poètu obyvate¾ov bola vytvorená aglomerácia 
obcí Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Lodno 
a Dunajov, ktorú urèilo Ministerstvo životného 
prostredia SR.

Investièné aktivity
Ïalej chcem Vás obèanov oboznámiť s udalos-

ťami, ktoré sa poèas môjho pôsobenia vo funkcii 
starostu udiali:

- prípojka vodovodu od pána Šidla po pána 
Škutu, od pána Mackovèáka po pána Randu, od 
pána Solomana po pána Blahu, èím sú vodovodné 
prípojky v obci ukonèené

- 2 odtokové kanály na povrchovú vodu (Daniš 
- è. d. 428 a Piják - è. d. 616)

- výmena okien na obecnom úrade, vyma-
¾ovanie kancelárií a výmena podláh, vrátane 
zasadaèky

- rekonštrukcia knižnice (výmena okien, oma-
¾ovanie, výmena svetiel)

- dokonèenie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice 
(chodba, sociálne zariadenia, miestnosti klubu dô-
chodcov, doplnenie sadrokartónu, vyma¾ovanie, 
obklady, elektrina, svetlá)

- škola – rekonštrukcia soc. zariadení na 1. 
poschodí, výmena radiátorov, vyma¾ovanie 
tried, výmena okien, zriadenie miestnosti pre 
upratovaèky

- verejné obstarávanie na bytovky 
- stavebné povolenie pre vybudovanie kana-

lizácie
- projekt na „Bicyklovú trasu Ochodnica“ , 

ktorá bola vybudovaná z finanèných prostriedkov 
KIA Motors Slovakia - nadácia PONTIS (bolo 
zakúpených 6 bicyklov, vybudované odpoèívadlo 
a navádzacie tabule pre bicyklovú trasu)

- obec sa zapojila do projektu protipovodòovej 
ochrany, èím mohla na pol roka zamestnať 10 
uchádzaèov o zamestnanie a získať tak financie 
na protipovodòové opatrenia. V èasti „Žernovka“ 
boli vybudované vodozádržné hrádze. Projekt 
prebiehal od 01.10.2011 do 31.03.2012.

- èiastoèná rekonštrukcia komunikácie vedúcej 
do osady „Suchá“

- zakúpenie  deväťmiestneho automobilu po-
trebného pre organizaèné zložky obce

- umiestnenie  jedenástich dopravných znaèiek 
z dôvodu bezpeènosti obèanov

- pridelenie nového súpisného èísla na budovu 
pohostinstva (aktuálne „U Kataríny“), tak aby 
mal kultúrny dom vlastné súpisné èíslo a mohli 
sa èerpať financie z dotácií a eurofondov urèené 

na rekonštrukciu kultúrnych domov
- získali sme dotáciu urèenú na nadokrytie 

miestneho amfiteátra
- na Krajský školský úrad v Žiline bola zasla-

ná žiadosť o dotáciu na opravu a rekonštrukciu 
strechy Základnej školy v Ochodnici.

Chcel by som tiež informovať Ochodnièanov 
o futbalovom ihrisku TJ Kysuèan Ochodnica. Po 
nástupe do funkcie starostu  som sa zoznámil so 
situáciou oh¾adom spomínaného ihriska. Moja 
snaha skontaktovať sa s exekútorom skonèila 
vtedy, keï mi po nieko¾kých písomných výzvach 
odpovedal exekútor, že nie som oprávnený zisťo-
vať informácie o ihrisku, keïže obec nie je vlast-
níkom ihriska. Vlastníkom bolo v tom období, 
kedy nastala zmena, JRD Zákopèie. V súèasnosti 
však jednáme s aktuálnym majite¾om ihriska, 
zisťujeme podmienky, za akých by mohla obec 
získať ihrisko na list vlastníctva. S týmto nám 
pomáha najatý právnik, ale ak to bude nutné, 
uvedená situácia bude riešená súdnym konaním.

Stav financií
Taktiež chcem informovať obèanov o stave 

financií  obce v èase môjho nástupu. Bývalé 
vedenie obce zanechalo súèasnému vedeniu 30 
360,39 . Z toho bolo 15 937,93  urèených na mzdy 
zamestnancom a odstupné bývalej pani starostky, 
8 190,44 zostalo do dnešného dòa na rezervnom 
fonde, taktiež 5094,87 bolo presunutých na re-
zervný fond z dôvodu šetrenia.

Z ostatných finanèných prostriedkov boli 
vyplatené drobné faktúry,  ktoré zostali z predchá-
dzajúceho volebného obdobia. Materiály o nakla-
daní s financiami boli dostupné k nahliadnutiu na 
zasadnutí OZ konaného dòa 14. októbra 2011.

Záverom ïakujem všetkým, ktorí sa akýmko¾-
vek spôsobom podie¾ali na rozvoji obce, podni-
kate¾ským subjektom, folkloristom, futbalistom, 
hasièom, mládežníkom, ale taktiež i starším 
spoluobèanom z JDS Slovenska. Všetkým Vám, 
milí spoluobèania, prajem šťastie, životný elán, 
optimizmus, vytrvalosť a to všetko podporené 
dlhým a pevným zdravím.

Nech sa naplní každé Vaše oèakávanie, nech je 
to rok, ktorý bude spåòať všetky Vaše túžby.

1
2012

I. ROÈNÍK

Vážení spoluobèania,
prihováram sa Vám prvýkrát prostredníctvom obecných novín, ktoré sme nazvali „Ochodni-
èan“. Na týchto stránkach Vás chceme informovať o dianí v obci v oblasti kultúrnej, športovej, 
ale takisto i o ostatných významných podujatiach. Uplynul rok od môjho zvolenia do funkcie 
starostu a rád by som zhodnotil jeho priebeh. 

 Príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov

Gú¾aj sa vajíèko cez rieky, hory aj doliny

a prines náš Ve¾konoèný pozdrav

do každej rodiny.

Ma¾ované vajíèko, pekný úsmev na líèko, 

k tomu zdravia moc a veselú Ve¾kú noc.
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s kuchyòou, v ktorej sa pripravujú pre žiakov obe-
dy pod¾a pestrých jedálnych lístkov. V jedálni sa
stravuje viac ako 100 stravníkov.

Vzh¾adom k veku budovy, budova si vyžaduje 
modernizáciu tak vnútorných priestorov ako 
aj fasády. V súlade s finanènými možnosťami 
sa na škole zmodernizovalo a zrekonštruovalo 
2. poschodie, na 1.poschodí sa zrekonštruovali 
obklady a toalety, vymenili sa okná a radiátory, 
na prízemí sa vymenili vchodové dvere a pre-
chodové dvere v chodbe do jedálne a telocviène. 
V triedach sa postupne vymieòajú staré lavice 
a stolièky za nové.

Všetci zamestnanci a žiaci sa starajú o to, aby 
priestory školy boli èisté, príjemné a aby sa v nich 
všetci dobre cítili. 

Škola je zapojená do viacerých projektov 

Už nieko¾ko rokov plní škola úlohy celoslo-
venského projektu podporujúceho zdravý vývoj 
detí pod názvom „Škola podporujúca zdravie“ 
a úlohy preventívno-výchovného programu 
proti drogám „Cesta k emocionálnej zrelosti.“ 
V školskom roku 2011/2012 sa škola zapojila 
do Európskeho programu podpory konzumácie 
ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie“ 
v rámci ktorého všetci žiaci dostávajú zdarma 
1-krát týždenne ovocie a ovocný nápoj. Súèas-
ťou projektu „Tenis do škôl“ je tenisová výuèba 
žiakov na 1. stupni  v 1., 2. a 3. roèníku 1-krát 
týždenne poèas hodiny telesnej výchovy. Od sep-
tembra 2011 do júna 2013 sa naša škola podie¾a 
na projekte Programu celoživotného vzdelávania 
podprogramu Comenius -  multilaterálne školské 
partnerstvá s názvom „Svet rozprávok v mojom 
svete.“ Hlavný význam tohto projektu spoèíva 
v tom, že okrem aktívnej úèasti všetkých žiakov 
na plnení úloh projektu poèas vyuèovania na 
jednotlivých vyuèovacích predmetoch, budú mať 
možnosť sledovať aktivity našich partnerských 
škôl v Èeskej republike, Po¾sku, Španielsku, 
Grécku a Taliansku na webovej stránke projektu. 
Svoje práce budú mať vystavené v priestoroch 
školy a najaktívnejší žiaci budú mať možnosť 
v rámci mobilít navštíviť tieto partnerské školy, 
spoznať život v rodinách týchto žiakov, v ktorých 
budú ubytovaní. Reprezentantov jednotlivých 
škôl budú mať naši žiaci možnosť bližšie spo-
znať poèas ich päťdòovej návštevy našej školy 
v októbri 2012.

                                         Milada Hodásová

      

Budova Základnej školy v Ochodnici bola postavená v roku 1955. Leží na zaèiatku obce 
Ochodnica po ¾avej strane cesty na nízkom kopci. V areáli základnej školy je vybudovaný 
okrasný park s ihliènatými a listnatými stromami, fontánou a triedou v prírode. Súèasťou areálu 
je aj jabloòový sad a pozemok, na ktorom žiaci pestujú zeleninu. Získaná úroda sa využíva na 
prípravu jedál v školskej jedálni. O èistotu a úpravu okolia školy sa stará školník a žiaci školy 
pod vedením uèite¾ov predmetu Svet práce.

O žiakoch a uèite¾och

Na škole pracuje 29 zamestnancov, z ktorých 
je 19 pedagogických zamestnancov. Školu na-
vštevuje 191 žiakov, vyuèujú sa v 12 triedach 
v jednosmennej prevádzke. Žiaci sa vzdelávajú 
pod¾a Štátneho vzdelávacieho programu na 
základe ktorého bol vypracovaný a o niektoré 
úlohy rozšírený Školský vzdelávací program. 
Škola má vlastné logo s heslom „Uèenie rozvíja 
ducha, šport posilòuje telo.“ Jej orientácia je za-
meraná na poèítaèovú gramotnosť, cudzie jazyky 
a šport. V priestoroch školy okrem bežných tried 
sú vybudované aj odborné uèebne. Vyuèovanie 
informatiky sa uskutoèòuje v moderne vybavenej 
uèebni IKT s vhodnou didaktickou technikou 
a pomôckami, kde každý žiak má k dispozícii 
jeden poèítaè. Na škole sa vyuèuje od 3. roèníka 
ako prvý cudzí jazyk anglický jazyk a od 6. 
roèníka ako druhý cudzí jazyk nemecký jazyk. 
Na zabezpeèenie kvalitného vyuèovania žiaci 
a uèitelia využívajú jazykové laboratórium, 
vhodnú didaktickú techniku, obrázkové materiály 
a iné pomôcky a aktivity. V roku 2010 v areály 
školy bolo vybudované multifunkèné ihrisko 
a zmodernizovaná telocvièòa školy a v roku 2011 
boli zakúpené tenisové stoly a rakety, takže žiaci 
majú vytvorené výborné podmienky na športové 
aktivity a športové hry nielen poèas vyuèovania, 
ale aj v rámci vo¾ného èasu. Uvedené priestory 
v popoludòajších hodinách môžu využívať aj 
ostatní obèania obce. V súlade s požiadavkami 
modernizácie vyuèovacieho procesu má škola 
okrem odborných uèební ïalšie dve uèebne vy-
bavené interaktívnymi tabu¾ami. Na škole máme 
ve¾a rôzne nadaných a talentovaných žiakov, ktorí 
sa zúèastòujú rôznych súťaží  usporiadaných ško-
lou a ïalšími mimoškolskými organizáciami, na 
ktorých sa umiestòujú na popredných miestach.

Aktívni aj po vyuèovaní

V popoludòajších hodinách 37 žiakov na-
vštevuje dve oddelenia Školského klubu detí 
a takmer každý žiak aktívne trávi svoj vo¾ný èas 
športovými a vedomostnými aktivitami v rôznych 
krúžkoch Centra vo¾ného èasu, ktoré sa uskutoè-
òujú v priestoroch školy. Nadaní a talentovaní 
žiaci navštevujú Umeleckú školu v Kysuckom 
Novom Meste, ktorej zamestnanci dochádzajú 
do našej školy a tu s nimi pracujú.

Súèasťou školy je aj školská jedáleò
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Rok 2011 je za nami a teraz v prvej polovici 
roka 2012 prišiel èas bilancovať, èo sa nám po-
darilo splniť.               

  Každý Ochodnièan môže vidieť, že za po-
sledné štyri roky sa v našej materskej škole stále 
nieèo deje a inak tomu nebolo ani v uplynulom 
roku. S ve¾kou radosťou môžeme konštatovať, že 
poèas roka 2011 sa nám podarilo dosiahnuť ve¾a 
pozitívnych zmien nielen  v oblasti výchovy a 
vzdelávania, ale aj v oblasti materiálno-technic-
kého zabezpeèenia.  

 Nemám to¾ko priestoru, aby som mohla 
podrobne popísať všetko, èo sa v našej materskej 
škole uskutoènilo a tak z množstva akcií, ktoré 
sme zažili, ktoré sa stávajú tradíciou a vypovedajú 
o hodnotovej profilácií našej materskej školy, 
spomeniem napr.: Výstavu výtvorov z jesenných 
plodov, Deò úcty k starším, Šarkaniádu, Besiedku 
pri stromèeku, Mikuláša, Peèenie a ma¾ovanie 
medovníkov,  Sánkovaèku,  Fašiangový karneval 
spojený s „Pochovávaním basy“, návštevu Farmy 
v Ochodnici, návštevu miestnej knižnice, Deò 
s príslušníkmi polície, 
Deò matiek a Deò detí.                                                                                                                                            
                                                                                                                          

   Naša materská škola sa 
zapojila do projektu – Na-
turáèikove dobrodružstvá, 
prostredníctvom ktorého 
si deti vytvorili pozitívny 
vzťah k zelenine a nauèili 
sa ju poznávať hravou 
formou. Naturáèikovia 
nás navštívili osobne a 
deti sa prezentovali nielen 
svojimi prácami, ale aj za-
ujímavým programom. 

Ïalej sme sa zapojili 
do projektu Starostlivos-
ťou o svoj domov pomá-
hajte deťom a projektu
 - Medvedík Nivea.                                                                        

    Poèas letných prázdnin,  v mesiacoch júl a 
august 2011 prebehla celková  rekonštrukcia soci-
álneho zariadenia na druhom poschodí, vymenili 
sme podlahu v hornej triede a vyma¾ovali sme 
celé druhé poschodie, schodisko a vstupnú halu. 
Prebehla aj èiastoèná rekonštrukcia riadite¾ne, 
ktorú chceme dokonèiť v budúcom roku.

    Je toho naozaj ve¾a, èo sme v roku 2011 zažili 
a stihli urobiť a dúfam, že sa nám podarí takto 
úspešne pokraèovať aj v roku 2012. 

V závere sa chcem poïakovať celému kolek-
tívu  zamestnancov materskej školy, obecnému 
zastupite¾stvu a pánovi starostovi Ïuroškovi, 
lebo iba spoloèným úsilím a vzájomnou podporou 
môžeme dosiahnuť stanovené ciele.

   Všetko èo robíme, robíme pre naše deti - našu 
budúcnosť. Ich výchova a vzdelávanie nám nie sú 
¾ahostajné, záleží nám na nich a preto vytvárame 
pre ne také prostredie, aby boli šťastné, cítili sa 
v našej materskej škole dobre a s radosťou do 
nej chodili.

Bc. Alena Pijáková,
riadite¾ka materskej školy                                                                    

Obec Ochodnica i v uplynulom roku vypracovala viacero projektov. 
Jeden z projektov, ktorý sa nám úspešne podarilo zrealizovať vďaka 
Nadácii Pontis v spolupráci so spoločnosťou KIA Motors Slovakia, ktorý 
v minulom roku vyhlásili tretí ročník zamestnaneckého grantového 
programu Mobilita, bol „Bicyklová trasa v Obci Ochodnica“.

Cie¾ grantového programu je založený na 
myšlienke podporovať a presadzovať rozvoj 
bicyklovej dopravy v obci, ako environmentálne 
prijate¾ného druhu dopravy. Idea je lepšie spo-
znať obec a jej osady ako sú Petránky, Be¾ajky 
a Suchá. Projektom chceme podporiť šport, pohyb 
a zároveò poskytnúť obèanom možnosť zvidite¾niť 
sa. Uskutoèniť kultúrno-športovú výmenu. Trasa 
bude viesť mimo hlavných dopravných ciest, 
cez krásnu prírodu Kysúc. Náplòou projektu  je 
priviesť ¾udí k cykloturizmu po vlastnej obci, in-
špirovať ich k ekologickejšiemu spôsobu dopravy 
a novým zážitkom, ktoré takáto doprava ponúka. 
Okrem športu a pohybu je to hlavne kontakt 
s miestnym obyvate¾stvom a objavovanie miest, 
na ktorých by sa inak neocitli.

V obci Ochodnica sa zatia¾ nenachádza žiadna 
bicyklová trasa. Obec má dobré podmienky èo ju 
umožòuje využívať ako východziu alebo koneènú 
stanicu pre nenároèné bicyklové trasy, pobyty 
v prírode, zber lesných  plodov a húb i cykloturis-

tiku. Po okolí je dobrý prístup na osady Be¾ajky, 
Petránky, Suchú a Šerkov, odkia¾ je nádherný 
výh¾ad na panorámu Kysúc. 

Do vybudovania projektu sa zapojili obèania 
a dobrovo¾né zložky v obci ako sú Dobrovo¾ný 
hasièský zbor, žiaci základnej školy, Jednota dô-
chodcov, verejnoprospešní  pracovníci a mládež. 
Trasa, ktorá bude zrealizovaná v projekte bude 
viesť z Obce Ochodnica do osady Petránky. 
Jedná sa o vyznaèenie cyklotrasy smerovými 
cyklistickými  znaèkami a lavièkami popri trase 
a oddychovým priestranstvom, kde sú osadené 
lavièky, stôl a informaèné tabule. Trasa by mala 
byť bezpeèná, jednoduchá, bez zbytoèných ob-
chádzok. 

V budúcnosti chceme pokraèovať v dobudova-
ní bicyklovej trasy, ku ktorej pribudnú aj ïalšie. 
Našim cie¾om je pokraèovať v legalizácii a zna-
èení ïalších dvoch cyklotrás v okolí obce a to sú 
cyklotrasy v okolí osád Be¾ajky a Suchá.

(red.)
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Zhruba takto pred rokom sme v našej farnosti 
privítali misionárov Františkánov zo Žiliny, ktorý 
u nás vykonali pôstnu duchovnú obnovu a prípra-
vu na Ve¾konoèné sviatky. Okrem duchovného 
programu v kostole navštívili aj starých, chorých 
a nevládnych ¾udí vo svojich príbytkoch. 

Vlani nám poèasie prialo pri našich už tra-
dièných stretnutiach pod holým nebom - teda 
pri pobožnosti Krížovej cesty na Ve¾ký piatok 
(sprievod sa konal od kaplnky na dolnom cinto-
ríne po kaplnku pri hlavnej ceste v strede obce), 
ïalej v lete Deò sv. Huberta a sv. omša v osade 
Petránky a na jeseò v osade Suchá. V auguste 
k nám zavítala vzácna návšteva, samotný sv. 
Cyril. No keïže keby žil, mal by už vyše 1150 
rokov – tak prišiel do nášho kostola ako vzácna 
relikvia a mohli sme si ho tiež takto uctiť. Na 
konci prázdnin sa konal na Zákopèí prvý farský 
tábor pre naše deti. V októbri sa konala ïalšia 
tradièná udalosť v našom kostole – Poïakovanie 

  

za úrodu. Náš kostol bol opäť krásne vyzdobený 
dielami vás ¾udí zhotovených z plodov našich 
polí a záhrad.

 Taktiež v jesenných mesiacoch sa slávi Misijná 
nede¾a. Tento rok ju s nami prišiel prežiť a podeliť 
sa o zážitky z misií kòaz misionár Martin Štefanec 
SVD a o pár dní neskôr misijná dobrovo¾níèka 
Zuzana Švitelová, ktorá pôsobila na misiách 
v Azerbajdžane. V novembri na Martina slávime 
v Ochodnici hody. Na hodovú nede¾u prijal po-
zvanie a sv. omše slávil kòaz, ktorý u nás pôsobil 
pred 25 rokmi Mons. Ondrej Sandanus. Hodové 
slávnosti nám spríjemnil krásnym popoludòaj-
ším vystúpením náš mládežnícky spevácky zbor
Speranza, ktorý nás taktiež úspešne reprezentuje 
na súťažiach speváckych zborov.

V našej dedine sa tiež nachádza nieko¾-
ko kaplniek a krížov, no na niektorých sa už

  

podpísal zub èasu a tak vlani pribudli dva nové 
kríže. Prvý bol požehnaný v osade Be¾ajky na 
Misijnú nede¾u a druhý na hornom konci pri 
pálenici poèas Vianoèných sviatkov.

Poèas vianoèného obdobia sa konala koledníc-
ka akcia – Dobrá novina, poèas ktorej sa vyzbie-
ralo za celú farnosť 702 EUR, ktoré poputujú na 
projekty do Južného Sudánu. Na konci januára 
sme si pripomenuli 10.výroèie úmrtia zároveò 
35. výroèie príchodu do Ochodnice kòaza Jozefa 
Nogu. V súèasnosti prebieha príprava našich 
mladých ¾udí na prijatie Sviatosti birmovania. 
Birmovka bude 16. septembra 2012.

Spomenieme ešte nieèo z materiálnych zá-
ležitostí. V minulom roku sa našim šikovným 
majstrom podarilo vyma¾ovať kostol, nako¾ko 
po 13 rokoch to už bolo naozaj potrebné. Tesne 
pred nástupom tohtoroènej zimy sa v kostole 
nainštalovalo nové plynové kúrenie a koneène 
po dlhých rokoch sme zažili v kostole príjemnú 
teplotu poèas týchto mrazivých dní.

Dni bežia ïalej a prežívame ïalší rok, ktorý 
bude isto pestrý na nové udalosti a spoloèné stret-
nutia v našom farskom spoloèenstve.

Marcel Balèiar 

  

Tak ako naša dedina žije èulým životom, rovnako tak aj Ochodnická 
farnosť. V nasledujúcich riadkoch si spomenieme na uplynulý rok a 
zaèiatok roka 2012. Okrem pravidelného striedania èasu a období, 
bežného života na dedine sa udialo aj pár mimoriadnych udalostí.   

Folklórna skupina vznikla v roku 1972. Zakladate¾kou bola Mária 
Ïurošková. Prvým vedúcim a organizátorom bol Ernest Maurer, dnes 
je vedúcou Anna Vavríková. 

Kýèera bola najskôr ženská, no neskôr zmiešaná spevácka skupina. 
Reprezentovala obec na rôznych okresným folklórnych festivaloch, Bes-
kydských slávnostiach v Turzovke, získala prvé miesto na štátnej súťaži 
v Rimavskej Sobote a 2. miesto v Jindøichovom Hradci, kde vystupovala 
za vtedajšie Štátne majetky Èadca. 

Folklórna skupina Kýèera reprezentovala Obec Ochodnicu v minulosti 
i v Juhoslávii. V roku 2011 sa Kýèera zúèastnila viacero vystúpení nielen 
v obci, ale i mimo nej. Napríklad v Zborove nad Bystricou, v po¾skej obci 
Mucharz pri príležitosti  po¾skej slávnosti „Dni zemi Mucharzskej“. 

Najdôležitejším vystúpením skupiny sú Folklórne slávnosti v Ochodnici, 
na ktorých každoroène reprezentujú našu obec. V tomto období si èlenovia 
Folklórnej skupiny pripravujú už program na tohoroèný 40. jubilejný roèník 
Folklórnych slávností v Ochodnici.

Starosta obce Radoslav Ïuroška touto cestou ïakuje všetkým èle-
nom za ich aktívnu èinnosť pri zachovávaní ¾udových tradícii a zvykov
v obci Ochodnica.

  Súbor Kýèerka pracuje v obci Ochodnica od roku 2004. Sú v òom 
zastúpené dievèatá a chlapci vo veku od 6 do 18 rokov. Tieto deti majú 
k folklóru ve¾mi blízky vzťah.

 
Svojím programom Kýèerka  prezentuje tradície a zvyky slovenského 

folklóru. Vo svojej práci súbor dáva dôraz na detskú prirodzenosť a hravosť. 
Snaží sa o èo najautentickejšie podanie folklórneho materiálu a vyvážené vy-
užívanie taneènej, speváckej zložky a detskej hravosti a veselosti. Taneèné a 
spevácke èísla sú doplnené veselými hrami, prekáraèkami a inými scénkami 
zo života detí na vidieku v minulosti. Súbor Kýèerka sa pravidelne zúèastòuje 
rôznych festivalov, folklórnych slávností a prehliadok, kde získal už nejedno 
pekné ocenenie za nápaditosť témy a zaujímavé spracovanie detskej hry. DFS 
Kýèerka vzorne reprezentuje  obec Ochodnicu . V spolupráci s Kysuckým 
kultúrnym strediskom sa zúèastòuje  každoroène  detského folklórneho 
festivalu s názvom „Kujem, kujem podkovièku“ , ktorý sa koná v našej obci. 
Folklór považujeme za prameò našej kultúry a kultúrnosti, za studnièku 
s krištá¾ovo èistou vodou, vždy lákajúcu naèrieť z nej do dlaní a osviežiť 
sa. Naše rezké a clivé piesne, ale aj rozvírené tance èi tradièné remeslá, 
sú pravým národným pokladom, plným pocitov generácií našich predkov,
ich radosti aj žia¾ov, starostí a túžob.                      Bc. Marcela Lisková
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 D i e v è a t á 
tancujú už pia-
ty rok, pomaly 
získavajú skúse-
nosti a sú rok èo 
rok zruènejšie. 
Hodiny trénin-
gov sa odrazili i 
na tohtoroèných 
majstrovstvách 
Slovenska. Naj-
mladšia sólistka 
Kamilka Kuba-
lová získala tre-
tie miesto - titul 
2. vicemajster-
ka republiky a 
duo deti Kamil-
ka Kubalová a 
Emilka Húšťa-
vová sa umiest-
nilo na peknom 
4. mieste. 

Každým ro-
kom konkuren-
cia na súťažiach 
rastie, choreo-
grafie sú nápa-
ditejšie, moder-
nejšie,  treba sa 
prispôsobovať trendom a vymyslieť nieèo origi-
nálne. Ani Ellis nezaspali dobu, snažili sa napre-
dovať a preto k práci s klasickou mažoretkovou 
palièkou zaradili i prácu s pomponami, èo sa im 
aj vyplatilo. Najmladšie deti Kamilka Kubalová, 
Emilka Húšťavová, Simonka Mlíchová a Alžbetka 
Krupková vyhrali v mini formácii prvé miesto 
a získali titul Majster SR. Zahanbiť sa nedali 
ani staršie kadetky, ktoré si odniesli strieborné 

  

Rok 2011 bol pre mažoretky Ellis naozaj úspešný! Dievèatá tanco-
vali na viacerých akciách v obci Ochodnica, zúèastnili sa prehliadky 
kysuckých mažoretiek v Èadci ale aj majstrovstiev Slovenska v meste 
Púchov a sabinovskej palièky v Sabinove. V súèasnosti súbor združuje 
48 èleniek  vo veku od 4 do 17 rokov a pracuje pod záštitou  CVÈ a za 
pomoci obce Ochodnica.

  

Posledná medzinárodná súťaž, ktorou sme sa 
rozhodli uzavrieť sezónu 2011 sa konala 19. no-
vembra v meste Sabinov. I tu sa naše mažoretky 
ukázali v tom najlepšom svetle a opäť sa nieko¾-
kokrát postavili na stupienok víťazov. Najmladšie 
detièky Kamilka Kubalová, Emilka Húšťavová, 
Simonka Mlíchová, Alžbetka Krupková a Va-
neska Tabányiová suverénne vyhrali celú detskú 
kategóriu. Sólo, duo, ale aj mini formácia deti sa 
umiestnila na 1. mieste. Zahanbiť sa nedali ani 
staršie kadetky, ktoré vybojovali dve 3. miesta. 
V prípade junioriek nám medailový úspech ušiel 
naozaj o vlások, získali sme dve 4. miesta.

Je obdivuhodné,  že  sa súbor  pochádzajúci z 
malej dedinky na Kysuciach , fungujúci len piaty 
rok, dokázal vyrovnať súborom, ktoré tancujú viac 
rokov a pochádzajú  nie len z ve¾kých miest, ale aj 
z väèších európskych štátov. Veríme, že tieto úspe-
chy nás posunú ve¾kým krokom do ïalšej sezóny. 
Úprimne ïakujeme pánovi starostovi Radkovi 
Ïuroškovi, všetkým poslancom, vedeniu CVÈ, 
rodièom, mažoretkám, trénerkám, ale aj všetkým 
Vám, ktorí ste prispeli na nové kostýmèeky pre 
najmladšie parádnice.

                                     Mažoretky Ellis 

  

medaily v kategórii mix
(Natalka Barancová, 
Ivanka Rihová, Aïka Mi-
kátová, Mirka Mihaldo-
vá, Bianka Neomániová, 
Simonka Solománová, 
Romanka Turèáková). 
Najväèšiu a azda naj-
úprimnejšiu radosť mali 
najstaršie juniorky, ktoré 
sa vo ve¾kej konkuren-
cii slovenských súbo-
rov koneène postavili 
na bronzový stupienok 
víťazov. (Anièka Belan-
ská, Erika Halúsková, 
Simonka Kan-
toríková, Katka 
Marťáková, Zor-
ka Neomániová, 
Miška Sklená-
rová a Anièka 
Taranová).

A s o c i á c i a  
mažoretkového 
športu Sloven-
ska nás za vyni-
kajúce výsledky 
nominovala na 
Majs t rovs tva 

Európy, ktoré sa konali koncom au-
gusta 2011 v chorvátskom prímorskom
meste Poreè. 

Juniorky spolu s kadetkami si tak 
mohli zmerať sily s mažoretkami z celej 
Európy a po prvýkrát stráviť nezabud-
nute¾nú, spoloènú dovolenku pri mori.
Vo ve¾kej konkurencii si obe kategórie 
mix vybojovali pekné 8. miesta. 
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5.6.2011 Okresná súťaž Nesluša - muži 8. miesto, 
ženy - 1.miesto - postup na krajskú súťaž do Lokce
19.6.2011 Liga Rudinka - ženy 4. miesto, muži - N
25.6.2011 Krajská súťaž Lokca - ženy - N
3.7.2011 Súťaž Lodno - deti - N, ženy 3. miesto, 
muži 4. miesto
9.7.2011 Súťaž Dolný Hrièov (noèná súťaž) - 
ženy 3. miesto, muži 7. miesto
10.7.2011 Súťaž Horný Vadièov - ženy 2. miesto, 
muži 1. miesto
17.7.2011 Súťaž Snežnica - ženy 2. miesto, muži 
4. miesto
24.7.2011 Súťaž Koròa - ženy aj muži do 10. 
miesta
6.8.2011 Súťaž Ochodnica - prírodný zdroj - ženy 
1. miesto, muži 3. miesto - noèná súťaž káïa - 
ženy 2. miesto, muži 7. miesto - ženy získali pohár 
za najrýchlejší ¾avý útok
14.8.2011 Súťaž Lopušné Pažite - ženy 2. miesto, 
muži 3. miesto
14.8.2011 Súťaž Brodno - prírodný zdroj + káïa 
- ženy 1. miesto, muži 2. miesto
10.9.2011 Súťaž Po¾sko - muži aj ženy získali
1. miesto

ZÁSAHY V ROKU 2011

7.1.2011  príchod 4.00 - 4.50 - od komína horela 
chatka nad kúpaliskom Janaèíková

29.1.2011 príchod 20.20 - 20.45 - horel komín 
vyšný koniec Štafen

3.5.2011 vyťahovanie vody z pivnice krèma 
Texas

22.5.2011 príchod 0.30 - 3.20 - od hodenej
zápalnej f¾aše horel dom Ïuroška

PODUJATIA V ROKU 2011

12.2.2011 Obecný ples Ochodnica
25-27.2.2011 Ples a pobyt v Dobrej
5.3.2011 Pochovávanie basy Ochodnica
23.3.2011 Státie v kostole pri Božom hrobe
1.5.2011 Stavanie mája Ochodnica
31.5.2011 Vá¾anie mája Ochodnica
2.7.2011 Stavanie stanu Folklóry Ochodnica 

  

V roku 2010 hasièi oslávili už 85. výroèie 
založenia DHZ v Ochodnici. 

Aktívny èlenovia DHZ Ochodnica v roku 2011:

MUŽI:
Zdenko Žabka    
Pavol Èeèko    
Juraj Bibík    
Martin Muzika    
Radoslav Mrenka    
Miroslav Mokáò    
Ján Vydra ml.    
Juraj Škor    
Pavol Kavèák    
František Kolesár  
Ján Kolesár
Miroslav Húšťava
Emil Sýkora

ŽENY:   
Sláva Žabková  
Lenka Èernecká
Angelika Èernecká
Anna Taranová
Veronika Ïuratná
Veronika Škorová  
Ivana Halúsková
Barbora Holáòová
Miroslava Bartošová 
Miroslava Èernecká

MLÁDEŽ:
Martin Blaho 
Daniel Gocoliak
Matúš Binder
Patrik Ondreáš 
Michal Marťák
Ján Randa
Jakub Hrubý
Jozef Myšiak        

             
ZOZNAM SÚŤAŽÍ A UMIESTNENIA

ZA ROK 2011

8.1.2011 Halové hry Nesluša - chlapci 6. miesto, 
dievèatá 3. miesto
22.5.2011 Súťaž Dobrá - chlapci 1. miesto - získali 
putovný pohár starostu obce Dobrá

  

Po obci sme umiestnili smetné nádoby, ktoré slúžia na separovaný odpad
Nádoby sú rozlíšené farbami: 

    Zelený kontajner - sklo 

    Modrý kontajner - papier

 
    Žltý kontajner - PET f¾aše, polystyrén

 
    Èervený kontajner - kovy, alobal, plechovky

Ve¾koobjemový kontajner, ktorý bol umiestnený na hornom cintoríne, sme museli previezť,
 pretože do neho vozili odpad z druhých obcí. Teraz je kontajner umiestnený

na dvore Obecného úradu Ochodnica. 

Sprístupnený bude vždy aj v sobotu v èase od 09:00 do 13:00 hod.
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Poèet obyvate¾ov k 31.12.2011:

  1954

  z toho deti do 15 rokov:

  302

* * *
 

Deti do 15 rokov:

 - dievèatá:    153
  - chlapci:     149

* * *
 

Mládež do 15 do 18 rokov:

  - dievèatá:  31
- chlapci:  35

Spolu: 66

* * *

Dospelí:

- ženy: 812
- muži: 774

Spolu: 1 586

* * *
 

Priemerný vek obyvate¾ov:
 

 39,18 rokov

* * *
 

Poèet novo prihlásených
obyvate¾ov na trvalý pobyt:

33

* * *

Poèet novo odhlásených
obyvate¾ov:

15

  

 Narodené deti za rok 2011: 
  
Viliam Peèala  08.02.2011
Alžbeta Majtánová 07.02.2011
Veronika Slížová 01.03.2011
Anna Èeèková  26.04.2011
Matej Prusek  29.04.2011
Matúš Bambúch 09.05.2011
Šimon Bambúch 09.05.2011
Emília Vrabcová 14.05.2011
Marko Trúchly 23.06.2011
Klára Rofárová 29.07.2011
Maxim Dirbá  08.07.2011
¼uboš Paluch  15.07.2011
Lucia Školníková 02.08.2011
Katarína Satmárová 31.08.2011
Nela Meèárová 27.09.2011
Andrej Meèár  13.11.2011
Boris Škorík  30.11.2011
 
Celkový poèet: 17 detí

 Zosnulí obèania 
za rok 2011

 
Irena Hurtošová 26.01.2011

Anna Meèárová           22.02.2011

Johana Lašová             04.03.2011

Ján Mokáò                   22.03.2011

Justína Holáòová         04.05.2011

Jozef Ïugel                 11.05.2011

Stanislav Zverec          16.06.2011

Štefan Budzel              30.06.2011

Ján Barutík                  30.07.2011

Alexandra Mlíchová   21.08.2011

Anna Mintáchová 23.08.2011

Jaroslava Šidlová 08.11.2011

Anna Capková             22.11.2011

Július Juríèek               13.12.2011

 Celkový poèet: 14 zomrelých
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V predošlej vydarenej sezóne, po ktorej naši 
žiaci skonèili na prvom mieste v tabu¾ke, postúpili 
do 3 ligy. Naša práca sa tým zdvojnásobila, preto-
že po postupe do 3. ligy sme museli vytvoriť dve 
družstvá a to starších a mladších žiakov. Starších 
žiakov trénuje Róbert Marèan spolu s Júliusom 
Marèanom a vedúcim je Ján Šadlák.

     Po viacerých neúspešných sezónach sa našim 
dorastencom podarilo umiestniť na 4. mieste v ich 
vekovej kategórii. Trénerom a vedúcim mužstva 
je Lukáš Turèák.

Mužom tak isto vyšla sezóna, v ktorej skonèili 
na 3. mieste. Od postupu do vyššej súťaže ich 
delil len 1 bod. Trénerom bol Miroslav Radolský 
a vedúcim mužstva Lukáš Turèák.

V aktuálnej sezóne žiaci zaèali svoju cestu v 
tretej lige úspešne, keï sa držali v prvej polovici 
tabu¾ky. Žia¾, po prehre s lepšími mužstvami sa 
ocitli až na 12. mieste. 

U mladších žiakov sa nepoèíta skóre a ne-
vytvára sa tabu¾ka. Mladší žiaci hrajú len pre 
zábavu a zároveò sa týmto pripravujú na postup 
k starších žiakom. 

Na rozdiel od zápasov mladších žiakov, kde 
úèasť rodièov je potešujúca, na zápasoch starších 
žiakov sa rodièia už nezúèastòujú. 

  

Po odchode hráèov z dorastu do mužstva mu-
žov sa mužstvo dorastencov výrazne oslabilo. 
Dúfam, že po adaptovaní sa nových hráèov, ktorí 
do dorastu prišli zo žiakov, sa výkon dorastencov 
znovu zlepší a budú robiť dobré meno svojej rod-
nej Ochodnici. Azda najhoršia situácia nastala u 
mužov, keïže sme nemali brankára, niektorým 
hráèom skonèilo hosťovanie, ïalší išli skúsiť 
vyššiu ligu a po mnohých zraneniach hráèov a 
v neposlednom rade ukonèenia kariéry starých 
hráèov „25“ rokov sa naše mužstvo a najmä jeho 
štruktúra úplne rozpadla. Do mužstva sa museli 
zapracovať už aj dorastenci a tým sa vytvára 
úplne nové mužstvo do budúcnosti. Preto verím, 
že naše výkony sa opäť dostanú na správnu ko¾aj 
a tým bude opäť futbal pre ¾udí v Ochodnici 
atraktívny.

Lukáš Turèák - manažér mužstva
                                                                               
Muži
Turèák Lukáš,Magát Dominik, Plevko Tomáš, 

Olejko Matej, Tarana Pavol, Maráèek Michal, 
Mikloš Matej, Jakubec Jozef, Èeèko Peter, Èer-
nošek Pavel, Trenèan Igor, Èeèko Tomáš, Horváth 
Miloš, Èièala Marián, Trúchly Tomáš.

Trener:  Lukáš Turèák

  

Dorast

Gašinec Peter, Ondrúš Daniel, Surovèák Ma-
rek, Piják Richard, Holka Marián, Klimek Miloš, 
Mrenka Lukáš, Kekely František, Krajèí Martin, 
Slivka Dávid, Danèík Peter, Mikloš Pavol, Ïu-
roška Michal, Mrenka ¼ubomír, Gocoiak Daniel, 
Cinko Roman, Mihalda Juraj

Trener: Lukáš Turèák

Starší žiaci
Borák Denis, Šinály Richard, Cinko Miloš, 

Marèan Milan, Mrenka Peter, Marťak Michal, 
Slivka Jakub, Ïuriš Lukáš, Pijaková Michaela, 
Valiašek Miroslav, Slivka Anderj, Sága Anderj, 
Mokáò Ján

Trener: Róbert Marèan  

Mladší žiaci
Myšiak Jozef, Olejko Tomáš, Slíž Ján, Su-

rovèák Dávid, Kupka Miroslav, Salát Martin, 
Èeèko Michal, Tarana Adam, Šamaj Andrej, 
Sagoš Patrik, Randa Ján, Mrenka Roman, Mizera 
Alexej, Kristek Juraj, Borák Leonard

Trener: Karol Šamaj

  

ŽIACI - skupina A, starší - mladší - III. liga

17. kolo (sobota) 14.4.2012    10:00 - 12:00
TJ Kysuèan Ochodnica - OFK Teplièka

18. kolo (sobota) 21.4.2012    10:00 - 12:00
ŠK Rado¾a - TJ Kysuèan Ochodnica

19. kolo (sobota) 28.4.2012   10:00 - 12:00
TJ Kysuèan Ochodnica - ŠK Javorník Makov

14. kolo (utorok) 1.5.2012   10:00 - 12:00
Jednota Bánová - TJ Kysuèan Ochodnica

20. kolo (nede¾a) 6.5.2012    11.00 - 13.00
SNAHA Zborov - TJ Kysuèan Ochodnica

15. kolo (utorok) 8.5.2012   10.00 - 12:00
TJ Kysuèan Ochodnica - REaMOS K. Lieskovec

21. kolo (sobota) 12.5.2012 1  0:00 - 12:00
TJ Kysuèan Ochodnica - ŠK Èierne

22. kolo (sobota) 19.5.2012   10:00 - 12:00
TJ Kysuèan Ochodnica - Tatran Turzovka

24. kolo (sobota) 2.6.2012   10:00 - 12.00
Tatran Ošèadnica - TJ Kysuèan Ochodnica

25. kolo (nede¾a) 10.6.2012   10:00 - 12.00
Slávia Staškov - TJ Kysuèan Ochodnica

26. kolo (sobota) 16.6.2012   10:00 - 12:00
TJ Kysuèan Ochodnica - FK Terchová

  DORAST - I. trieda

15. kolo (sobota) 31.3.2012     14:30
TJ Kysuèan Ochodnica - TJ Spartak Vysoká 

16. kolo (sobota) 7.4.2012    14:30
FK Tatran Ošèadnica - TJ Kysuèan Ochodnica

17.  kolo (nede¾a) 15.4.2012      12:30
TJ Slovan ¼adonhora H. Vadièov - TJ Kysuèan Ochodnica

18. kolo (sobota) 21.4.2012     15:30
TJ Kysuèan Ochodnica - TJ Beskyd Svrèinovec

19.  kolo (nede¾a) 29.4.2012     12:30
TJ Slovan Nová Bystrica - TJ Kysuèan Ochodnica

20. kolo (sobota) 5.5.2012    16:00
TJ Kysuèan Ochodnica - TJ Kysuèan Koròa

21. kolo (sobota) 12.5.2012     16:00
TJ Slovan Skalité - TJ Kysuèan Ochodnica

22. kolo (sobota) 19.5.2012     16:30
TJ Kysuèan Ochodnica - TJ Spartak Radôstka

23. kolo (nede¾a) 27.5.2012     14:00
FK Nesluša - TJ Kysuèan Ochodnica

24. kolo (nede¾a) 3.6.2012    14:30
TJ Kysuèan Ochodnica - vo¾ný žreb

25. kolo (sobota)  9.6.2012    17:00
TJ Slovan Podvysoká - TJ Kysuèan Ochodnica

26. kolo (sobota) 16.6.2012     17:00
TJ Kysuèan Ochodnica - REaMOS K. Lieskovec

  MUŽI - II. trieda

12. kolo   8.4:2012      15:30
FK Tatran Ošèadnica - TJ Kysuèan Ochodnica

13. kolo  15.4.2012      15:00
TJ Kysuèan Ochodnica - TJ Olešná

14. kolo  22.4.2012      15:30
TJ Slovan Podvysoká B - TJ Kysuèan Ochodnica

15. kolo  29.4.2012      15:30
vo¾ný žreb - TJ Kysuèan Ochodnica

16. kolo  6.5.2012      16:00
TJ Kysuèan Ochodnica - FK Lodno B

17. kolo  13.5.2012      16:00
OŠK Snežnica - TJ Kysuèan Ochodnica

18. kolo  20.5.2012      16:30
TJ Kysuèan Ochodnica - TJ Spartak Radôstka

19. kolo  27.5:2012      16:30
REaMOS K. Lieskovec B - TJ Kysuèan Ochodnica

20. kolo  3.6:2012      17:00
TJ Kysuèan Ochodnica - TJ Slávia Zákopèie

21. kolo  10.6.2012      17:00
TJ Rozkvet Klubina - TJ Kysuèan Ochodnica

22. kolo  17.6.2012      17:00
TJ Kysuèan Ochodnica - ŠK Javorník Makov B

TJ Kysuèan Ochodnica

  


