ZÁPISNICA
zo zasadnutia predstavenstva MZCRO konaného dňa 06.06.2013 v Penzióne Gájuz

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
p. Július Gánoczy – predseda predstavenstva MZCRO
p. Róbert Kopera – člen predstavenstva
p. Jan Neumann – člen predstavenstva
Mgr. Jarmila Hlavová – člen predstavenstva
p. Ing. Marián Plevko – člen predstavenstva
p. Ing. Lapihusková – člen dozornej rady

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, voľba zapisovateľa, schválenie programu
Kontrola úloh z predchádzajúcich období
Info tabule na zelenú cestu – malé, veľké
Projekt náučného chodníka
Projekt Oščadnické kaplnky
Anketa o ZTS – web, mail
Kultúrne akcie v obci – Heligónka, MDD, Jánske ohne,
Hody- zábava na námestí, kolotoče na multifunkčnej ploche
8. Prerokovanie situácie v OCR Kysuce
9. Diskusia – úhrada členského, zoznam členov, aktualizácia web stránky
10. Záver
Bod 1. Otvorenie
Na úvod zasadnutia privítal predseda predstavenstva p. Gánoczy všetkých prítomných a konštatoval,
že predstavenstvo je uznášania schopné.
Vyhotovením zápisnice bol poverený p. Neumann.
Program bol schválený tak, ako bol uvedený v pozvánke.
Bod 2. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
Aktualizácia KTV bola uskutočnená. Ostatné úlohy sa budú preberať v samostatných bodoch tohto
zasadnutia.

Bod 3. Info tabule na zelenú cestu
P. Gánoczy informoval, že veľké tabule už sú hotové , ale že by bolo možno vhodné aby sa ešte raz
natreli, nakoľko súčasný náter je viacfarebný a bolo by dobré ho zosúladiť. Požiadal p. Plevka, či to
zabezpečí, napr. požiadaním hasičov, alebo pracovníkov na verejnoprospešné práce. P. Gánoczy ďalej
požiadal p. Plevka o informáciu , v akom stave sú malé informačné tabule na zelenú cestu a opýtal sa,
či potrebuje pri jednaní o výmene modrých za červené pomôcť, s čím p. Plevko súhlasil. Prítomní sa
zhodli, že to treba urobiť v čo najskoršom termíne nech sú osadené ešte pred letnou sezónou. Ďalej
p. Gánoczy požiadal p. Plevka o nejaké lavičky a smetné koše, ktoré by bolo dobré umiestniť na
zelenej ceste a vykosiť okolie zelenej cesty. P. Gánoczy informoval, že na koniec zelenej cesty u Ľalíka
by sa umiestnila ešte jedna veľká tabuľa, ukázal prítomným návrh a navrhol ešte jedno označenie
geologického zosuvu. P. Lapihusková navrhla lepšie preznačiť legendu na tabuli do Ľalika. Ostatný
prítomní sa zhodli, že tabuľa bude veľká cca 2,0x1,5m takže to bude prehľadnejšie ako predložený
návrh tabule, s čím prítomní súhlasili.
Bod 4. Projekt náučného chodníka
P.Gánoczy informoval, že je žiaduce začať robiť na tomto projekte. Ukázal prítomným návrh
projektu, z ktorého bolo zrejmé plánované rozmiestnenie informačných stĺpov, lavičiek... na
pripomienkovanie. Ďalej p. Gánoczy informoval, že p. Hanuliak, ktorý má pozemok v trase náučného
chodníka, je ochotný tento predať. Toto by umožnilo v budúcnosti výstavbu rozhľadne. P. Gánoczy
sa opýtal p. Plevka, či by obec nenašla nejaké peniaze na tento projekt okrem peňazí , ktoré sú na
toto vyčlenené z OCR Kysuce v sume 3.600 eur, alebo či sa vypracovanie projektu zaplatí z týchto
peňazí. P. Plevko uviedol, že platba sa zatiaľ uskutoční z peňazí vyčlenených v OCR Kysuce..
Bod 5. Oščadnické kaplnky
P. Gánoczy informoval, že p. Hlavová vypracovala návrh materiálov o Oščadnických palnkách, ktorý
bude treba dopracovať, bude treba dorobiť nejaké nové fotky a ešte pár viet k niektorým kaplnkám.
P. Gánoczy uviedol, že ešte mu tam chýba Gecemanská záhrada pod Kalváriou ako aj Trojička pri
kozovom moste , a že by to bolo treba doplniť. P. Plevko uviedol, že kaplnka u Haladeji sa bude
pravdepodobne rekonštruovať. P. Gánoczy požiadal p. Plevka, aby oslovil p. farára , aby sa
spolupodieľaľ na financovaní prospektov. P. Hlavová dokončí návrh, ten sa posunie p. Radolskému na
ocenenie a podľa toho p . Plevko zabezpečí financovanie, či už obcou alebo už spomínaným
oslovením napr. farského úradu.
Bod 6. Anketa o ZTS
p. Gánoczy vyzval p. Neumanna či má nejaké vyhodnotenie z ankety a dotazníka uverejnených na
stránkach združenia. P. Neumann informoval , že dotazníkov prišlo len 5 ks. P. Gánoczy uviedol, že je
sklamaný takým malým počtom a v takom prípade sa to nebude ani vyhodnocovať a dotazník sa na
stránkach združenia zruší. Pre budúcu sezónu bude takýto dotazník umiestniť hneď po skončení
zimnej turistickej sezóny. P. Gánoczy uviedol, že na anketovú otázku odpovedalo viac ľudí (okolo 2025) a navrhol umiestniť na stránky združenia novú anketovú otázku. P. Plevko navrhol otázku Ako sa
páčila Oščadnická Heligónka a či by uvítali viac takýchto akcií počas leta. P. Gánoczy požiadal p.
Neumanna , aby v takomto duchu vymyslel nejakú otázku nech návrh pošle na posúdenie a potom by
sa umiestnila na stránku združenia.

Bod 7. Kultúrne akcie v obci
Heligónka
P. Gánoczy požiadal p. Plevka o zhodnotenie tejto akcie z jeho pohľadu. P. Plevko uviedol, že sa
snažili posunúť túto akciu niekam ďalej. Bohužiaľ v sobotu bolo horšie počasie, ale nedeľa sa vydarila,
účasť bola veľká. Sprievodnou akciou boli aj remeselnícke stánky. Snahou obce je dostať heligónku do
pozície festivalu. P. Gánoczy porovnal heligónku s varením halušiek v Terchovej a apeloval na to ,že
by bolo vhodné vložiť do programu nejaké lákadlo, ako napr. bol v Terchovej Drišľak. Skúsiť naozaj
z heligónky urobiť 2 dňovú akciu , aby sa tu prilákali ĺudia nielen z dediny, ale aj takí ktorí by sa tu
prípadne ubytovali, P. Plevko uviedol, že podľa neho keď sa z heligónky stalo nesúťažné podujatie je
viacej účastníkov. Na túto tému sa rozvinula diskusia, aby sa skúsilo vymyslieť skĺbenie súťažnej
a nesúťažnej časti a aby sa to posunulo niekam ďalej, nech táto akcia nestagnuje. Z diskusie vzišiel
návrh, aby sa v dopoludnajších hodinách uskutočnila nesúťažná prehliadka a v poobednajšom
programe by sa uskutočnila súťažná prehliadka. V budúcnosti by bolo dobre sa pri organizovaní
takýchto podujatrí spojiť spolu s kultúrnou komisiou.
MDD
P. Gánoczy uviedol, že plánoval deň detí s grilovačkou, ale vzhľadom na počasie bude akcia
v menšom. Pre deti budú nejaké sladkosti a aktivity, uvarí sa guláš.
Jánske ohne
P. Gánoczy uviedol, že on bol zato aby sa táto akcia uskutočnila pod farou na multifunkčnej ploche.
Vzhľadom k podkladu p. Plevko uviedol, že po návrhu p. Koperu sa urobí dočasná navážka hliny alebo
kamenia aby sa nezničil plastový podklad na tejto ploche. Scenár programu pripravil p. Smolka .
Moderátora zabezpečil p. Smolka bude ním p. Vitáloš. Hasiči zabezpečia vatru, p. Kopera zabezpečí
občerstvenie pre všetkých učinkujúcich. Rozpočet na túto akciu je 1.900€ z obecného rozpočtu. P.
Plevko uviedol, že bohužiaľ tribúnu, ktorá bola na heligónke musia do tohto termínu vrátiť a dokážu
zabezpečiť len menšiu, ktorá nie je vhodná na tancovanie. P. Gánoczy navrhol osloviť ešte napr.
mesto Čadca ohľadom tribúny, alebo vymyslieť niečo iné, aby sa tam dalo tancovať a vystupovať aj
pre tribunou.Pripomenul, že bude treba zabezpečiť dôkladne ozvučenie.
Manažovanie príprav zabezpeči p. Kopera v spolupráci s P. Smolkom.
P. Gánoczy vyzval p. Plevka , aby sa vyjadril či obec plánuje nejakú akciu počas Oščadnických hodov.
P. Plevko informoval, že bude na námestí hodová zábava, že má informáciu, že sa ešte čosi rieši ale
zatiaľ nemôže nič bližšie k tomu povedať. P. Gánoczy požiadal p. Plevka, aby keď bude mať hotový
program na hody tento poskytol aj združeniu, aby to ubytovatelia mohli zavesiť na svoje stránky
a tak prilákať väčší počet návštevníkov, poprípade aby sa dal zorganizovať nejaký ďalší program –
vystúpenie v jednotlivých zariadeniach.
Bod 8. Prerokovanie situácie v OCR
P. Gánoczy informoval, že riaditeľka OCR sa vzdala funkcie a bude valná hromada OCR, kde by sa mal
voliť nový riaditeľ tejto organizácie. P. Gánoczy sa opýtal prítomných či nemajú návrh na kandidáta

na post riaditeľa OCR. Žiadny z prítomných nemal žiadneho vhodného kandidáta, preto sa zhodli na
tom, že ak im nebude navrhnutý vhodný kandidát, tak budú za výberové konanie. P. Gánoczy uviedol,
že navrhne na valnej hromade, aby sa predstavenstvo OCR stretávalo pravidelne, z dôvodu jeho
malej aktivity.
P. Gánoczy požiadal p. Plevka, aby listom vyzval ubytovateľov, ktorí ešte nezaplatili poplatky za
ubytovanie , aby tak urobili, nakoľko tieto financie sa dokážu v OCR veľmi výhodne zúročiť.
Bod 9. Diskusia
P. Gánoczy vyzval p. Neumanna, aby predložil podklady, koľko má MZCRO členov a kto už uhradil
členské. Vyzval p. Neumanna aby urobil zoznam tých členov, ktorí nemajú ešte uhradené členské,
aby sa prípadne mohli osloviť, keď by sa náhodou niekto s nimi osobne stretne. P. Neumann
navrhol aj zmenu vizuálizácie web stránky. P. Gánoczy pridal požiadavku, aby nové veci na stránke
boli inak rozmiestnené.
Bod 10. Záver
Na záver p. Gánoczy poďakoval prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadanie týmto
ukončil.

