
Príhovor starostu obce
Vážení spoluobčania, vážení priatelia našej obce,

dovoľte mi, aby som Vás pozdravil a prihovoril sa Vám prostredníctvom týchto
obecných novín. Na začiatok by som Vám rád vyjadril úprimnú vďaku za Váš prístup
v jednom z najnáročnejších období, ktoré v tomto tisícročí zažívame. Už dlhé
mesiace nežijeme svoj bežný život. Verím, že situácia, v ktorej sme, čoskoro
pominie a vrátime sa k radostiam života tak ako pred pandémiou.

Nedávno uplynuli 2 roky od môjho opätovného zvolenia do funkcie starostu obce
Ochodnica a preto by som Vám rád na nasledujúcich stránkach tohto občasníka
opísal, čo sme za toto obdobie dokázali a na čom ešte v obci pracujeme. Aj napriek
pandemickej kríze, ktorá nemá v našej novodobej histórii obdoby, sme nezostali
stáť na mieste, ale podarilo sa nám pripraviť a zrealizovať veľa nápadov, vyriešiť
mnohé úlohy, taktiež naplánovať aj ďalšie ciele.

Rád by som na tomto mieste zároveň poďakoval celému tímu zamestnancov na
Obecnom úrade, poslancom Obecného zastupiteľstva, ako aj organizáciám, ktoré
sa podieľali na realizácii projektov. Veľká vďaka patrí aj všetkým Ochodničanom,
ktorí sa aktívne zapájajú do diania a pomáhajú nám robiť Ochodnicu krajšou a
lepšou.

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica

V tomto čísle nájdete:
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Štatistiky za rok 2020:

Počet narodených: 20

Počet zomrelých: 30

Počet sobášov: 4

Počet prisťahovaných: 19

Počet odsťahovaných: 8

Počet obyvateľov

k 1.1.2021: 1935

Organ v kostole sv.Martina

sa opäť rozozvučal

Mladé športové talenty

z Ochodnice

Kvôli nezodpovedným občanom

sa zvyšuje poplatok za odvoz

komunálneho odpadu

Výstavba kanalizácie v obci Ochodnica
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a
kanalizácie, a.s. zaradila do investičného
plánu v roku 2021 prípravu a spracovanie
projektovej dokumentácie pre stavbu
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
v aglomerácii Kysucký Lieskovec (obce
Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Dunajov a
Lodno). Podkladom pre spracovanie
projektovej dokumentácie pre vybudovanie
verejnej splaškovej kanalizácie bude
pôvodná dokumentácia z roku 2011. Pre
vydanie príslušných povolení na stavbu,
bude spoločnosť v prvom rade
zabezpečovať majetko - právne
vysporiadanie pozemkov, na ktorých má byť
stavba realizovaná. Projekt odkanalizovania
obce má relatívne dlhé časové obdobie
prípravy a realizácie, o postupe v príprave
odkanalizovania obce Vás budeme
informovať.

INEKO potvrdil finančné zdravie obce
19. januára 2021 Inštitút pre ekonomické
reformy (INEKO) zverejnil analýzu finančnej
stability slovenských miest a obcí, ktorú
zostavil na základe údajov o hospodárení za
rok 2019. Sme radi, že inštitút opakovane
potvrdil výborné finančné zdravie obce
Ochodnica. Opäť sme najlepší v okrese
Kysucké Nové Mesto a tesne nás minulo
prvenstvo v regióne Kysuce, keď nás o 0,1
bodu v okrese Čadca predbehla obec
Radôstka.

"Už dlhé roky sme maximálne zodpovední
pri vynakladaní finančných prostriedkov.
Správame sa ako normálna domácnosť –
míňame len toľko, koľko máme. Hodnotenie
dokazuje, že je to správna cesta"
komentuje výsledky starosta obce
Radoslav Ďuroška.

STIAHNITE SI ZDARMA OBECNÚ MOBILNÚ APLIKÁCIU

Vďaka tejto aplikácii budete dostávať do svojho telefónu pravidelné
informácie o dianí v obci, nájdete v nej aktuality z Farského úradu,
termíny vývozu plastov a KO, cestovný poriadok, či iné dôležité
informácie. Aplikácia je zdarma a je dostupná pre mobilné telefóny
s operačnými systémami iOS a Android. Aplikáciu stačí len vyhľadať
v Google Play, alebo App Store pod názvom Ochodnica a pohodlne si
ju stiahnuť do mobilného zariadenia. V prípade ak potrebujete
pomôcť s inštaláciou, neváhajte sa obrátiť na Obecný úrad. Bližšie
informácie nájdete na web stránke obce www.ochodnica.sk.

Obedy pre seniorov
Z dôvodu platných hygienických opatrení
školská jedáleň zatiaľ nemôže zabezpečiť
varenie a distribúciu obedov pre
seniorov. Preto odporúčame objednať si
donášku obedov napríklad v reštaurácii
Da-Sy v cene 3,70 € na tel. č. 0902614900



Zrealizované práce v období rokov 2019-2020
Základná škola:

- vysporiadanie a vyplatenie majiteľov pozemkov pod Základnou školou (90%),

- zavedenie plynovej prípojky, podaný projekt na Envirofond pre zakúpenie plynového kotla,

- vyasfaltovanie prístupovej cesty a školského dvora,

- výmena okien a sklobetónu (dotácia 50 000,-€),

- vybudovanie multifunkčného ihriska (dotácia 37 000,-€),

- rekonštrukcia školského klubu a kancelárie vedúcej jedálne.

Materská škola:

- obklady na steny poza radiátory vo všetkých priestoroch MŠ (po rekonštrukcii kúrenia),

- rekonštrukcia riaditeľne,

- zakúpený kancelársky nábytok do riaditeľne a kancelárie vedúcej ŠJ,

- zakúpený kuchynský robot, chladnička a umývačka riadu do školskej jedálne,

- doplnené preliezky na školské ihrisko,

- vodoinštalatérske práce v školskej jedálni.

Kultúrny dom:

- rekonštrukcia toaliet, nová dlažba na chodbách,

- pripravené verejné obstarávanie na dokončenie odvodnenia,

- oprava strechy, výmena žľabov nad pohostinstvom Katarína,

- výmena dverí.

Obecný úrad:

- rekonštrukcia strechy na Obecnom úrade,

- výmena okien na pivničných priestoroch,

- zakúpený nový nábytok a tlačiarne do niektorých kancelárii.

Cintorín:

- na dolnom cintoríne zrekonštruované vnútro kaplnky (vymaľovanie stien, nová dlažba),

- začatá rekonštrukcia oplotenia v spodnej časti dolného cintorína,

- plánovaná rekonštrukcia schodov na dolnom cintoríne,

- natretie podbitia na dome smútku + vymaľovanie interiéru a exteriéru,

- plánovaná rekonštrukcia parkoviska pred domom smútku a oprava chodníkov.

Obec:

- zrekonštruovaná kanalizácia pri sv. Jáne a chate Štart,

- vybudovanie vod. šachty a autobusovej zastávky na vyšnom konci (dotácia 3000€),

- rozšírenie počtu svetelných bodov verejného osvetlenia,

- rozšírenie kamerového systému (dotácia zMinisterstva vnútra),

- výmena a doplnenie herných prvkov na detskom ihrisku pri supermarkete COOP Jednota

- odvodnenie cesty do Suchej + nový podklad,

- zrekonštruovanie niektorých úsekov ciest v obci, oprava výtlkov,

- rekonštrukcia mostu smerom na družstvo,

- pripravené verejné obstarávanie na rekonštrukciu ďalšieho mostu smerom na družstvo,

- zakúpenie kosačky a garáže pre TJ Kysučan Ochodnica,

- zakúpenie kompostérov pre domácnosti (dotácia zMinisterstva životného prostredia)

Cyklotrasa Dunajov – Žilina
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Cyklotrasa, ktorá prepojí Dunajov so
Žilinou je opäť bližšie k realizácii. Pre
urýchlenie výstavby bolo založené
združenie obcí - Cyklotrasa
Ochodnica - Žilina Budatín. Jeho
členmi sú mestá Kysucké Nové
Mesto (KNM) a Žilina a obce Kysucký
Lieskovec, Ochodnica, Dunajov,
Rudina a Rudinka. V roku 2019
Žilinský samosprávny kraj spracoval
projektovú štúdiu Kysuckej
cyklotrasy, odovzdal ju nášmu
združeniu a prispel sumou 20 000,-€
na vypracovanie projektovej
dokumentácie. V septembri 2020,
prebehlo verejné obstarávanie na
spracovateľa projektovej
dokumentácie pre územné
rozhodnutie a začalo sa s prácami na
zameraní budúcej cyklotrasy. V
januári 2021 už bola cyklotrasa
kompletne zameraná v celej dĺžke.
Postupne budú pribúdať ďalšie kroky
nevyhnutné k realizácií tohto
cykloprojektu.

Cyklotrasa z KNM smerom na
Ochodnicu využije aktuálnu poľnú
cestu pozdĺž železničnej trate.
Následne pôjde popri brehu Kysuce,
okolo záhradníctva, popod cestný
most. Pokračovať bude k
futbalovému ihrisku a následne až k
Dunajovu, kde sa napojí na
vybudovanú cyklotrasu. Stavebné
úpravy existujúcich poľných ciest v
úseku KNM–Ochodnica a v úseku
Ochodnica–Dunajov budú realizované
spevnením telesa cesty a živičnou
úpravou povrchu v šírke 2,5m.



Poplatok za odvoz odpadu sa zvyšuje kvôli nezodpovedným občanom
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Obec sa doteraz snažila odbremeniť občanov od neúnosného zvyšovania poplatkov za komunálny odpad (KO) tým, že
hľadala finančné prostriedky z vlastného rozpočtu. Vzhľadom na to, že občania v Ochodnici za rok 2020 vyseparovali len
25 % KO (pre nenavyšovanie poplatku bolo potrebné min. 50 %), štát obci zvýšil povinné poplatky z 22 € za tonu na 27 €
za tonu. Keďže obec podľa zákona už nemôže dofinancovávať náklady spojené s odpadmi, boli sme nútení zvýšiť sadzbu
poplatku za odvoz komunálneho odpadu zo 16,-€ na 20,-€ za osobu.

Nebuďme leniví, trieďme odpad, oplatí sa to!
Vyzývame všetkých občanov k dôslednému triedeniu, no
najmä tých, ktorí tak nerobia. Čím viac bude naša obec
separovať, tým menej za odpad zaplatí.

Podľa nového zákona o odpadoch je zakázané do zbernej
nádoby na komunálny odpad dávať veci, ktoré je možné
separovať, ako napr. papier, sklo, kov, plasty, drevo,
batérie.. Po 30. júni 2021 je zakázané do popolnice dávať aj
biologický odpad, ako zvyšky z kuchyne, jedlé oleje, trávu
a odpad zo záhrady. V prípade ak tieto zložky budú v
odpade nájdené, bude musieť obec zberovej spoločnosti
zaplatiť vynaložené náklady na dodatočné vytriedenie
odpadu, čo sa opäť prejaví zvýšením poplatku za odvoz
komunálneho odpadu.

Po celej obci nájdeme rozmiestnené farebné kontajnery
na separovaný odpad. Oranžový kontajner je určený na

tetrapaky, modrý na papier, zelený na sklo, červený na
kovy. K dispozícii je aj niekoľko kontajnerov na textil.

V prípade, ak si myslíme, že na niektorom stojisku chýba
napr. kontajner na kov, neváhajme a kontaktujme starostu
obce na tel. čísle 0907 886 944, kontajner bude doplnený.

Prázdne PET fľaše a iné plasty sa naďalej zbierajú do
zberných vriec, ktoré obec 1x mesačne vyváža. Biologický
odpad (ovocie, zelenina, šupky, čajové sáčky, tráva,
lístie...) patrí do kompostéra.

Elektroodpad a veľkoobjemový odpad zbiera obec
bezplatne 2 x ročne pri Obecnom úrade.

Ak sa my, občania, nezačneme správať zodpovednejšie k
separácii odpadu, sami prispievame k tomu, že náklady na
komunálny odpad bude musieť obec zvyšovať.

Označovanie zberných nádob (popolníc) RFID čipom
V najbližšom období dôjde k inventarizácii zberných nádob (popolníc) a k ich označeniu unikátnym RFID čipom, keďže
niektoré domácnosti využívajú viac zberných nádob na koľko majú nárok.

Podľa VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho
dodatkoch,majú nárok na druhú popolnicu len domácnosti, v ktorých sú prihlásené na trvalý pobyt viac ako 4 osoby. Tú
si musia občania uhradiť v plnej výške nákupnej ceny. Ak klesne v domácnosti počet osôb pod 5, vlastník je povinný
nepoužívať druhú zbernú nádobu. Výmena zbernej nádoby sa môže uskutočniť najskôr po 7 rokoch a poplatok za výmenu
je stanovený na 10 €. Zberná spoločnosť bude následne vyvážať len popolnice, ktoré budú označené čipom.

Termíny zberu plastov v roku 2021

12.04.2021 10.05.2021

07.06.2021 12.07.2021

09.08.2021 06.09.2021

11.10.2021 08.11.2021

06.12.2021

PET fľaše prosíme stláčať!

Pozor na čierne skládky
Žiadame všetkých občanov, aby nevyhadzovali smeti do prírody a nevytvárali tak čierne
skládky, ktoré následne musí obec zlikvidovať čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu odpadu.
Pôvodcovia čiernej skládky sa podľa zákona o odpadoch navyše dopúšťajú trestného činu,
takže aj za vyhodenie zopár pneumatík, či vysypanie jedného prívesného vozíka plného
stavebného odpadu, môžete byť obvinení z ohrozenia a poškodenia životného prostredia a
neoprávneného nakladania s odpadmi, kde okrem pokuty a uhradenia nákladov za odstránenie
skládky hrozí aj trest odňatia slobody. Prosíme všetkých, aby nás upozornili na občanov, ktorí
takto znečisťujú životné prostredie. Prosíme aj rodičov nech vysvetlia svojim deťom, aby
odpadkami neznečisťovali okolie nielen pri minerálnom prameni, detskom ihrisku, či pri vodnej
nádrži. V obci je dostatok zberných nádob na separovaný zber, kde sa môžu odpadu zbaviť. Je
len na nás ako sa budeme správať k prírode a či ju dokážeme uchrániť pre ďalšie generácie.



Oznam pre rodičov budúcich prvákov
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Riaditeľka ZŠ Ochodnica oznamuje rodičom budúcich prváčikov, že predpokladaný zápis detí do 1.ročníka ZŠ pre školský rok
2021/2022 sa uskutoční v piatok 16.4.2021 od 14,00 – 16,00 hod. v budove ZŠ. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je
možné presne stanoviť formu zápisu, je možné, že sa uskutoční aj elektronickou formou ako minulý rok. Bližšie informácie vám
poskytneme na základe odporúčaní Ministerstva školstva VVaŠ SR, RÚVZ v Čadci a zriaďovateľa.

Mgr. Alena Falátová, riaditeľka ZŠ Ochodnica
Tel.: 0903055420, E-Mail: zs@ochodnica.sk,Web: https://zsochodnica.edupage.org

Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do Materskej školy Ochodnica
Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do
materskej školy. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré
obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podpíšu
obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 01. 05. 2021
do 31. 05.2021. Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej
školy je v tlačenej podobe v materskej škole a na stiahnutie na
web stránke obce www.ochodnica.sk.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy
je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v
nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. V
prvom rade budeme dodržiavať zákonné podmienky prijímania
detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona.

Prednostne sa prijímajú detí, pre ktoré je predprimárne
vzdelávanie povinné od 1.1.2021:

- dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2021,

- dieťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania v materskej škole (je potrebný písomný súhlas
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný
súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaný
súhlas zákonného zástupcu),

- dieťa mladšie ako 5 rokov.

Výnimočne možno prijať na predprimárne vzdelávanie deti od
dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné kapacitné,
materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môže
doručiť osobne, poštou, e-mailom, prostredníctvom
elektronického podania doručeného do elektronickej schránky
materskej školy, alebo elektronickým dokumentom, ktorý je
autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Miesto podávania žiadosti: Materská škola, Ochodnica č.355,
023 35 alebo e-mailom: msochodnica@gmail.com, mob.: 0911
339945. Termín podávania žiadosti: od 01. mája do 31. mája v
čase od 10.00 hod. do 13.00 hod.

Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia: žiadosť, fotokópiu
rodného listu dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa a občiansky
preukaz zákonného zástupcu dieťaťa – kontrola bydliska.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2021/2022,
si zákonný zástupca môže prevziať elektronickou formou,
poštou, alebo osobne v materskej škole od 15.06.2021.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v
obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak rodič pre dieťa nevyberie inú
materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne
vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ
tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je
predprimárne vzdelávanie povinné.

PaedDr. Alena Pijáková, riaditeľka Materskej školy Ochodnica
Tel.: 041 / 423 31 14, E-Mail:msochodnica@gmail.com

Organ v kostole sv. Martina sa opäť rozozvučal

V roku 2021 bola ukončená rozsiahla prestavba organa v našom
farskom kostole. Pôvodný organ bol vyhotovený v roku 1935
prešovskou firmou Július Guna a syn. Keďže sa organ po vyše 80-tich
rokoch užívania nachádzal vo veľmi zlom technickom stave, bolo
potrebné realizovať nový. Z pôvodného organa ostala len vonkajšia
skriňa a píšťaly, ktoré prešli opravou a vlastne celá mechanická časť
a taktiež značná časť píšťal bola zhotovená úplne nová.

Prestavbu zrealizovala firma VARFI, spol. s.r.o. Brantice, časť Radim,
ČR. Doba rekonštrukcie trvala 1 rok a 10 mesiacov. Všetky práce pri
zhotovení nového organa boli realizované v Českej Republike. Počas
prestavby došlo zároveň k jeho rozšíreniu a pridaniu nových
registrov. Nový organ je dvojmanuálový a v súčasnosti má 23
registrov.

Celková suma za toto dielo je 2 528 900 CZK s DPH (cca 96 884,68,-€).
V letných mesiacoch bude vykonané ešte konečné ladenie.
Financovanie tejto náročnej prestavby sa uskutočnilo z darov
veriacich a sponzorov.

Marcel Baltiar



Komisie obecného zastupiteľstva
Komisia bytová, stavebná a životného prostredia
predseda komisie:Milan Mizera

členovia komisie: Karol Šamaj,Milan Mečár

Komisia finančná, správymajetku a rozvoj obce
predseda komisie:Jaroslav Tarana

členovia:Milan Mizera, Vladimír Hurtoš

Komisia kultúry, športu, školstva a sociálnych vecí
predseda komisie: Anna Ďuratná

členovia komisie: Karol Šamaj, Ján Tarana

Komisia verejného poriadku a vybavovanie sťažností v podmienkach
obce Ochodnica
predseda: Jaroslav Tarana

členovia komisie:Martin Kuchta,Martin Turčák

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
predseda:Martin Kuchta

členovia komisie:Milan Mizera, Jaroslav Tarana
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Predstavujeme: Jaroslav Pitoňák, administrátor obecnej web stránky

Pravdepodobne ho ešte veľa ľudí nepozná, no s jeho prácou sa
už stretol takmer každý Ochodničan. Rodák z Popradu, už
niekoľko rokov vo svojom voľnom čase spravuje obsah obecnej
web stránky, sociálnych sietí obce a tvorí plagáty pre kultúrne či
športové podujatia.

Ako sa "nedomorodec" dostal k správe ochodnickej web stránky?

Všetko sa začalo niekedy koncom roka 2011, keď som pracoval v
rádiu ZET (neskôr rádio SEVER). Tam som bol, ako čerstvý
prisťahovalec do Ochodnice predstavený starostovi obce
Radoslavovi Ďuroškovi, ktorý tam bol niekoľko krát pozvaný ako
hosť do štúdia. Medzi rečou ma starosta Ochodnice poprosil, či
by som nebol ochotný prevziať správu obecnej web stránky, lebo
pôvodný správca stránky kvôli svojej vyťaženosti nestíhal
zverejňovať informácie a dokumenty v zákonných a
požadovaných lehotách. Slovo dalo slovo a tak som popri práci
začal vypomáhať obci so správou internetovej stránky,
zverejňovať aktuálne materiály, písať články, pridávať fotky,
videá či tvoriť plagáty.

Keď sme pri tých plagátoch, pre aké podujatia ste ich robili?

Dá sa povedať, že za tie roky, som okrem plagátu pre Folklórny
festival, ktorý robí Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, robil
plagát na každé kultúrne, či športové podujatie v obci. Vytvoril
som napr. plagáty pre Reprezentačný ples, Valentínsky ples,
Detský karneval, Pochovávanie basy, Deň Matiek, Stavanie mája,
Vianočné trhy... Taktiež som robil plagáty pre záujmové
organizácie v obci, či už to je Country bál, Deň otcov a Výstava
ovocia a zeleniny pre záhradkárov, Hasičská sobota a kalendár
na 2% pre dobrovoľných hasičov, alebo Memoriál Miroslava
Radolského a turnaj Internacionálov pre futbalistov. Za tú dobu
je to ťažké odhadnúť, no určite to boli desiatky plagátov,
diplomov a stovky fotiek a info grafík pre web stránku a sociálne
siete.

Spravujete teda aj Facebook a Instagram?

Áno, facebookovú stránku obce, vtedy ešte pod názvom

Ochodnica 4EVER som začal spravovať v auguste 2013. V tom
čase fungovala už štvrtý rok a mala približne 500 fanúšikov.
Keďže základom úspechu sú aktuálne informácie nielen z
Obecného úradu a mne sa k ním ako prisťahovalcovi z iného
mesta zo začiatku ťažšie dostávalo, oslovil som s prosbou o
spoluprácu aj ľudí z obce. Medzi správcov obecného Facebooku
som tak pridal napr. Zuzanu Cibuľovú, ktorá prinášala informácie
zo ZŠ, CVČ a zo života mažoretiek, Marcela Baltiara, ktorý mal
vždy aktuálne info o doprave a novinkách z Farnosti, a ruku k
dielu priložil aj v tom čase začínajúci novinár a cestovateľ
František Kekely. Rýchlo si na mňa našli kontakt aj záhradkári,
dobrovoľní hasiči, školstvo a veľmi dobrá spolupráca je aj s
novým prezidentom klubu TJ Kysučan Ochodnica, Branislavom
Gavlasom. Facebook tak bol neustále zásobovaný aktuálnymi
informáciami, článkami, fotografiami, videami, pozvánkami na
podujatia a priamoúmerne tak rástol aj počet fanúšikov. Obecnú
FB stránku vhodne dopĺňa skupina Ochodnicke Info, ktorú
vytvoril a spravuje Lukáš Turčák. Rovnako aj skupina Farnosť
Ochodnica, ktorú spravuje Marcel Baltiar. V máji 2019 som založil
obecný účet na Instagrame, aby mali prístup k informáciám z
obce aj mladšie vekové kategórie. Momentálne tam máme
takmer 500 followerov.

Sú aj iné možnosti, kde Ochodničania môžu získať informácie?

Vďaka dobrej spolupráci so starostom obce a s podporou
poslancov obecného zastupiteľstva sme v máji 2019 zaviedli
SMS systém, vďaka ktorému môžu získať aktuálne informácie
najmä starší občania, ktorí nemajú prístup na internet.
Momentálne SMS novinky odoberá približne 400 občanov.
Najnovšou novinkou, ktorá spája všetky doterajšie služby je
mobilná aplikácia Ochodnica. Spustili sme ju 26. februára 2021 a
za mesiac fungovania si ju stihlo stiahnuť už takmer 400 ľudí. Je
úplne zdarma a dostupná pre mobilné telefóny s operačným
systémom iOS a Android.

Keďže tieto veci robíte pre obec vo svojom voľnom čase, nájdete si voľno aj
na vaše záľuby?

Ale áno, veď kto si nenájde čas na oddych, raz si bude musieť
nájsť čas na chorobu. Rád vybehnem s bicyklom na Bystrickú
cyklomagistrálu, navštevujem okolité rozhľadne, chodím na ryby
a huby.

Predstavíte nám plány do budúcnosti?

Veľmi rád by som zdigitalizoval obecnú kroniku. Kronika je v
histórii obce veľmi dôležitým dokumentom, v ktorom sú opísané
udalosti v časovom slede a považuje sa za jeden z
najdôležitejších historiografických prameňov. Občania obce tak
dostanú unikátnu možnosť prezrieť si dôležité okamihy našej
histórie v elektronickej podobe.

Ak ste v karanténe kvôli COVID-19 a potrebujete kúpiť potraviny,
či lieky, kontaktujte starostu obce na tel. č. 0907 886 944



Mladé športové talenty z Ochodnice
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Ochodnica má mnoho šikovných a výnimočných rodákov a občanov, ktorí jej robia dobré meno a obec je na nich právom
hrdá. Či už je to napríklad slovenský vedec roka Pavel Povinec, sestry Ivka a Zuzka Jančové známe tvorbou komixov,
novinár a cestovateľ František Kekely, majster Slovenska v kickboxe a juniorsky šampión euroligy Muay Thai Leonard
Borák, manažér vývoja softwéru v Amazon Web Services Peter Vlček.... V tomto čísle novín Ochodničan si predstavíme
mladé talentymotocyklistického športu,Mateja Smetanu a Stanislava Koptáka o ktorých budeme ešte určite počuť.

Stanislav Kopták (16 rokov)

Motocrossu sa začal venovať v ôsmych rokoch, teda v roku
2015, kedy absolvoval svoj prvý pretek. Odvtedy vyhral
množstvo slovenských, ale i medzinárodných pretekov,
kde sa umiestnil na popredných priečkach. Medzi takéto
súťaže patria napríklad preteky v Čechách a v Poľsku. V
rokoch 2018 a 2019 bol vybraný ako reprezentant
Slovenska na majstrovstvá Európy, kde sa zo Slovákov
umiestnil na najlepšom mieste. Vo svojej zbierke má 44
trofejí, ktoré zbieral v rokoch 2016, 2017, 2018 a 2019. V
roku 2020 sa kvôli zrušeniu podujatí a zraneniu
nezúčastnil žiadneho preteku.

Medzi jeho tituly patria:

1.miesto Majster Slovenska 2016

2.miesto Medzinárodný slovenský pohár 2016

2.miesto Scrub motocross cup 2016

3.miesto Slovakia mx g quad champion 2016

2.miesto Regionalný pohár 2016 V+S WELDING 2016

3.miesto Scrubmotocross cup 2018

1.miesto Top amater cup 2019
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Matej Smetana (8 rokov)

Svoj prvý majstrovský závod odjazdil na Pretekoch
cestných motocyklov majstrovstiev SR v roku 2019, kde
obsadil 3.miesto. Celkovo v tejto sezóne v slovenskom
pohári skončil na 4.mieste. V tomto istom roku odjazdil aj
Poľský pohár, kde v kubatúre do 120 cm3, ako jediný s
motocyklom Yamaha PW50 v 12 závodoch vybojoval skoro
vždy umiestnenie v prvej štvorke a celkovo sa tu umiestnil
na 3.mieste. V roku 2020 prešiel do Elitnej triedy Juniorov,
ktorá sa na celom svete jazdí ako prvý odrazový mostík do
kolotoča svetového Moto GP. Presedlal na motocykel
Ohvale 110, a hneď v prvom tréningovom dni sa
zajazdenými časmi vyrovnal tým najrýchlejším
spolujazdcom. Bohužiaľ však nastala pandemická situácia
a tá mu odvtedy zatiaľ neumožnila viac reprezentovať.

Futbalisti TJ Kysučan Ochodnica nastúpia na jar v nových dresoch
Futbalový klub TJ Kysučan Ochodnica pod vedením prezidenta klubu Branislava Gavlasa a pod
trénerskou taktovkou Petra Hucka patrí medzi najlepšie mužstvá tejto sezóny v šiestej lige ObFZ Kysúc.
Jarnú časť odohrajú futbalisti reprezentujúci našu obec v nových kvalitných dresoch. Veríme, že nové
dresy si fanúšikovia obľúbia a že naše mužstvo v nich dosiahne veľa cenných víťazstiev.Držíme palce!

Tím TJ Kysučan Ochodnica v sezóne 2020/2021:

Prezident klubu: Branislav Gavlas, Tréner: Peter Hucko, Brankári: Matej Olejko, Ján Podolák, Obráncovia: Marek
Surovčák, Róbert Marčan, Filip Tvaružek, Ján Randa, Lukáš Ďuriš, Ján Mokáň, Michal Kordiš, Tomáš
Cabada, Záložníci: Richard Piják, Peter Gašinec, Pavol Tarana, Branislav Gavlas, Matej Mikloš, Marián
Kolibáč, Marián Holka, Štefan Vihoňský, Andrej Ondreáš, Peter Smieško, Michael Staš, Útočníci: Peter
Vavrek, Tomáš Židek,Martin Škorík, Peter Čečko




