apríl / máj / jún

číslo 2 / 2012

pozývame Vás
14. júl 2012 - sobota
18. ročník futbalového turnaja
„O pohár starostu obce Radoľa “
účastníci:

ŠK Radoľa • TJ Sokol Hrádek (ČR) •
LKS Ochaby 96 (POL) • TJ Kotrčiná Lúčka - MŠK Žilina “B“

program turnaja

20:00 - Kortina

1. zápas 9:00 Radoľa - Hrádek
2. zápas 10:30 MŠK Žilina „B“ - Ochaby
3. zápas 12:45 Hrádek – MŠK Žilina „B“
4. zápas 14:15 Ochaby - Radoľa
5. zápas 16:30 Hrádek - Ochaby
6. zápas 18.00 MŠK Žilina „B“ - Radoľa

Tanečná zábava v
športovom areáli

15. júl 2012 - nedeľa
Radoľský jarmok
14:00 Slávnostná sv. omša na nádvorí kaštieľa
Stredoveký remeselnícky jarmok.
Templársky rytieri v historických kostýmoch,dobová hudba,voňavé špeciality
našich dávnych predkov, rytierske víno.

Vážení spoluobčania,
Začiatok leta je v našej obci už
tradične spojený so športovými a
kultúrnymi podujatiami. Ich vyvrcholením je futbalový turnaj „O pohár starostu obce“ v sobotu 14. júla
s atraktívnymi účastníkmi a tradičný Radoľský jarmok na nádvorí Radoľského kaštieľa v nedeľu 15. júla.
Tento rok je nedeľné podujatie organizované v spolupráci s Kysuckým
múzeom a Žilinským samosprávnym
krajom. Na všetky podujatia Vás srdečne pozývam.
Pokojný život v našej obci v apríli
narušila informácia, ktorá vydesila aj
obyvateľov susedných obcí a mesta.
Súčasťou podnikateľských zámerov
sa malo stať presídlenie neprispôsobivých občanov zo Žiliny k nám do
Radole do lokality „Na Kúte“.
Nebudem sa zaoberať špekuláciami o tom, kto by za týmto údajným
plánom mal byť. Aj tak sa k tomu nikto nebude oficiálne hlásiť.
Zhrniem fakty, ktoré by nás mali
upokojiť.
Po intenzívnej medializácii údajného zámeru na presídlenie neprispôsobivých občanov sa vlastník,
ktorý na prelome rokov 2011-2012
poskupoval približne 2700 m2 pozemkov v lokalite „Na Kúte“ prostredníctvom svojho právneho zástupcu
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oficiálne vzdal zámeru na investíciu.
Obec Radoľa má oporu vo svojej
územno – plánovacej dokumentácii nevydať stavebné povolenie pre
akúkoľvek stavebnú aktivitu.
Petičná akcia, ktorej cieľom bola
ochrana životného prostredia v lokalite „Na Kúte“ je dôležitým podkladom pri zmenách územno-plánovacej dokumentácie obce Radoľa.
Tisíce podpisov obyvateľov Radole a
okolia sú dôvodom, aby sa územný
plán lokality „Na Kúte“ nemenil ani v
budúcnosti.
Petičná akcia nebola doteraz
ukončená a petičné hárky sú stále
dostupné na podpísanie na Obecnom úrade v Radoli. Každý podpis je
cenný, už teraz ich však máme k dispozícii dostatočné množstvo.
Aj do budúcnosti však platí výzva,
aby ste si všímali podozrivé aktivity v
súvislosti s kupovaním nehnuteľností v našej obci. Včas podaná informácia môže byť veľmi dôležitá.
Som presvedčený, že rozumiete
aj výzve nepredávať nehnuteľnosti
ľuďom, ktorí sú bez vzťahu k Radoli.
V aktuálnom čísle nášho Spravodajcu je aj informácia o možnosti vykonať na území našej obce pozemkové úpravy.
Mnohí ste sa na mňa v priebehu
posledného roka obrátili s prosbou

vyvinúť maximálne úsilie zo strany
Obecného úradu o zaradenie Radole
do pozemkových úprav.
Rozdrobenosť vlastníctva pozemkov je prekážkou pri výstavbe rodinných domov, aj pri rozvoji obce.
Zapojenie sa našej obce do projektu pozemkových úprav je však podmienené záujmom našich občanov.
Preto ak máte záujem o zapojenie sa
našej obce do projektu pozemkových
úprav vypíšte anketový lístok a doručte ho podľa pokynov v liste Obvodného pozemkového úradu v Čadci.

Súhlas s vykonaním pozemkových
úprav v katastrálnom území Radoľa
môžete vyjadriť svojim podpisom
aj na Obecnom úrade v pracovných
dňoch.
Začínajú sa prázdniny, želám preto každému, príjemné prežitie leta v
zdraví, v spoločnosti ľudí s ktorými si
želáte byť a na miestach, ktoré túžite
navštíviť.

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce Radoľa

Ako beží život v radoľskej škole...
Skončil sa ďalší školský rok, skončil 10-mesačný maratón, počas ktorého sme sa my, pedagógovia i žiaci,
snažili vynaložiť maximálne úsilie.
Snažili sme sa prekonať stanovenú
trať a dobehnúť do vytýčeného cieľa. Počas tejto cesty sme ponúkali
možnosti na obohatenie novými poznatkami, skúsenosťami a zručnosťami. Nechýbali nové zážitky v rámci
vyučovania, ale i mimo neho. Ponúkali sme možnosť čerpať z mnohých
prameňov poznania i zábavy a každý, kto prejavil záujem, mohol nájsť
niečo, čo bolo jeho srdcu blízke.
Olympiády, vedomostné či športové
súťaže, besedy, exkurzie, ale i roč-

níkové projekty, to je iba črepinka
z bohatého života našej školy. Naša
škola žije naozaj pestro a zaujímavo. Pri zhodnotení celoročnej práce
sme vyhodnotili najlepších a najaktívnejších žiakov školy. Rozlúčili sme
sa tiež s našimi deviatakmi, ktorí už
majú v rukách rozhodnutia o prijatí
na stredné školy. Dúfame, že sú pripravení vstúpiť do reálneho života,
kde sa nestratia a budú vždy radi
spomínať na svoje začiatky v radoľskej škole...
A teraz trošku faktov: Počas školského roka sa žiakom venovalo 19
učiteľov, financie riešila ekonómka
školy, o údržbu sa staral pán školník,
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čistotu priestorov zabezpečovali 2
pani upratovačky a v kuchyni nám
po celý školský rok dobre varili 4
pani kuchárky. Za ich celoročnú prácu patrí všetkým poďakovanie.
A ako pracovali naši žiaci? Zo 192
žiakov prospelo 190, 2 žiaci neprospeli (1 z anglického jazyka a 2. z
chémie, v auguste môžu uspieť na
komisionálnych skúškach). 43 žiakov
malo na vysvedčení samé jednotky,
s vyznamenaním prospelo 80 žiakov, veľmi dobrý prospech dosiahlo
44 žiakov a 48 žiakov prospelo. Prváci boli hodnotení slovne, veľmi dobré výsledky mali 15 žiaci, 2 dobré a 1
uspokojivé výsledky.
Počas celého školského roka boli
udelené výchovné opatrenia, a to
20 napomenutí triednou učiteľkou,
13 pokarhaní triednou učiteľkou,
12 pokarhaní riaditeľkou školy. Za
časté a opakujúce sa priestupky a
porušovanie školského poriadku
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bola udelená siedmym žiakom 2 zo
správania, traja žiaci dostali 3 a dokonca jeden žiak odišiel na prázdniny so štvorkou, za vulgárne vyjadrovanie, neospravedlnené hodiny a
nerešpektovanie učiteľov a zamestnancov školy. Dúfam, že sa poučí a
prehodnotí svoj postoj k životu, povinnostiam i ku škole.
Mimochodom, do školy naši žiaci chodili spolu 186 dní, ale niektorí
buď pre nemoc, ale aj z iných dôvodov vymeškali 13125 hodín, z toho
ospravedlnených bolo 13044, s priemerom na žiaka 68 hodín, neospravedlnených 92 s priemerom na 1
žiaka: 0,5 hodiny.3 žiaci nevymeškali
za celý školský rok ani jednu vyučovaciu hodinu.
Dúfam, že cez nastávajúce prázdninové dni nezabudnú naši žiaci na
otužovanie slnkom, niekde pri vode,
nezabudnú tiež na svoju bezpečnosť,
ale i pozdrav a slušné správanie. Verím, že budú robiť dobré meno našej
škole a už teraz sa trošku začnú tešiť
na nový školský rok, ktorý začína 3.
septembra o 8,00 hodine.
Po prázdninách pre nás všetkých
začne 2-ročná zaujímavá, ale súčasne náročná práca, pretože sme sa
zapojili do výzvy EÚ so vzdelávacím projektom a boli sme úspešní.
Znamená to, že naša škola získa
nenávratný finančný príspevok od
Európskeho sociálneho fondu vo

výške 206 405 € a zo Štátneho rozpočtu SR 24 283 € , čo predstavuje
95% oprávnených výdavkov. Zvyšných 5% škole poskytne obec z vlastných zdrojov. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu
takmer 243 000 €.
Hlavné aktivity nášho projektu, do
ktorého sa zapojilo 15 učiteľov sú nasledovné:
1. Angličtina- brána do sveta, 2.
Prvý stupeň hravo a tvorivo, 3. Vyučovacie predmety moderne a netradične, 4. Prierezové témy zaujímavo
a atraktívne, 5. Vzdelávame sa- kráčame s dobou. Čo nás teda čaká?
Realizácia zaujímavejších foriem
vyučovania anglického jazyka, tí
najaktívnejší žiaci pôjdu zdarma na
9 - dňový jazykový pobyt do Londýna. Ďalšie aktivity sa budú týkať
všetkých ostatných vyučovacích
predmetov, na realizáciu ktorých
zakúpime nové učebné pomôcky,
športové potreby, ďalšiu výpočtovú
techniku, množstvo učebných materiálov, kníh, slovníkov a pod. Tiež nás

čakajú besedy so zaujímavými ľuďmi, exkurzie a výlety po Slovensku,
Čechách, zatúlame sa aj do Poľska,
ale... necháme si niečo aj ako prekvapenie. Čo však určite prekvapením
nebude, všetko bude realizované pre
žiakov, aby získali nové vedomosti,
skúsenosti, kľúčové kompetencie a
mnohé poznatky. Takže tešíme sa
spoločne, veď názov nášho projektu
znie Škola nás baví.
A ešte bodka na záver: Školský
zvonček prestal vyzváňať, zatvorila
sa brána školy, stíchol školský areál,
preto prajem všetkým žiakom krásne prázdniny s množstvom zážitkov,
rodičom pevné nervy so svojimi ratolesťami a všetkým zamestnancom
školy pokojnú a krásnu dovolenku.
Užite si slnečné lúče, dni oddychu,
krásnu modrú oblohu, nezabudnuteľné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi, príjemné letné dni, aby ste
sa vrátili po prázdninách svieži a oddýchnutí.
PaedDr. Blažena Gažová
riaditeľka školy

Život je ako hra: nezáleží na tom, ako dlho trvalo predstavenie , ale ako dobre sa zahralo. (Seneca)
Zlý priateľ je ako tieň . Za slnečného počasia sa ho nezbavíš, ale keď sa zamračí , nenájdeš ho. ( Alkmaion)
To, čo máš najradšej, spoznáš až vtedy, keď o to prídeš.
(Poľské príslovie)
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Jazykovo – historická exkurzia v Južnom Anglicku
Sobota, 21. apríl 2012. Pre väčšinu
ľudí vytúžený deň voľna a relaxu po
namáhavom pracovnom týždni, pre 10
žiakov a 1 pedagóga zo ZŠ Radoľa začiatok dlhej cesty s cieľovou stanicou
Londýn. Všetci sme netrpezlivo čakali,
aké to bude cestovať „Eurotunelom“, ale
všetko dobre dopadlo – prežili sme to –
so žuvačkami v ústach. Veď nachádzať
sa 45m pod dnom mora nie je zábava.
V nedeľu doobeda sme dorazili do
prímorského mesta Hastings, kde sme
si pozreli pašerácke jaskyne, hrad a akvárium. Vo večerných hodinách sme sa
ubytovali v Combe Haven.
V pondelok nás čakala celodenná
čiastočne pešia prehliadka najznámejších pamätihodností a atrakcií Londýna.
Ako prvé nás privítalo vyhliadkové kolo
London Eye, žiaľ z časových dôvodov
sme nestihli jazdu, ale určite to napravíme v ďalšom školskom roku. Neobišli
sme Big Ben, Westminster Abbey, Buckinghamský palác, londýnsku pevnosť
Tower of London, zdvíhací most Tower

Bridge, Trafalgarské námestie a nádherné anglické parky.
Čerešničkou na torte bola pre všetkých vytúžená Oxford Street, po ktorej
sa všetci okamžite rozbehli so zoznamami, čo treba kúpiť. Jedny hľadali „Conversky“, iní zase suveníry...
Nemenej zaujímavý bol i program
nasledujúcich dní. V utorok ráno sme
sa premiestnili do vidieckeho mestečka
Salisbury, ktoré sa spomína aj v DaVinciho kóde, mesta plného historických
uličiek i typických anglických pubov.
Potom naša cesta pokračovala ku Stonehenge – miestu svetového dedičstva
UNESCO a celý deň sa skončil návštevou Brightonu – najznámejšieho a najobľúbenejšieho prímorského letoviska
Angličanov. Ostal nám čas aj na osobné
voľno na móle Brighton Pier – zábavnom centre so stánkami, suvenírmi.Na
spiatočnej ceste domov sme si urobili
krátku zastávku v Canterbury, a pokračovali sme do prístavného mesta Dover,
kde sme sa nalodili na trajekt.
Týždeň však ubehol ako voda a
nastal čas rozlúčky. Unavení, ale s
množstvom zážitkov, spomienok a
zaujímavých životných skúseností
sme sa šťastne vrátili domov, kde už
rodičia netrpezlivo očakávali svoje
ratolesti.
Ing. Gabriela Berešíková,
ZŠ Radoľa
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Dcéra svojich rodičov a naša bývalá žiačka,
alebo príkladná výchova rodiny
„Milé dievča, výborná žiačka, perfektná slovenčinárka, dievčatko s
podmanivým úsmevom, ktorá mi tak
verila, že si dala aj štátnu záverečnú
prácu na vysokej škole skontrolovať
„po pravopisnej stránke“. Nakoľko aj

moja najmladšia dcéra bola Mária a
ona tiež, volala som obidve „Majky“.
Skromná, slušná, usilovná, pozorná a vždy milá – to je Majka Kuriaková, hovorí o nej p. uč. Mgr. D. Ľudviková.

„ Naučila som sa vdačnosti ,
trpezlivosti a dôvere v Boha “
„Pracovala v oblasti bankovníctva IT technológií. V roku 2010 však
odišla z rodnej dedinky Radoľa na
misie do Afriky – vyštudovaná učiteľka matematiky a fyziky.“
V roku 2008 – 2009, keď ako účastníka misijnej školy „Mládež s misiou“
sa zúčastnila na misijnom výjazde v
hlavnom meste Mozambiku – Maputo v americkej kresťanskej škole
v rámci pomoci misijnej organizácie OMS (Omme Mission Society – Spoločnosť s jedným poslaním). Tu sa naučila veľmi veľa
vecí, ktoré by na Slovensku nikdy nezískala. Pokles odbornosti
v chudobnej krajine je podľa
nej mýtus. „Práve preto, že tam
chýbajú mnohé zdroje, človek
musí byť oveľa kreatívnejší a
robí veci, na ktoré by sa nikdy
predtým neodhodlal.“ Majka
okrem iného viedla 3 mesiace

malú školu angličtiny a okrem portugalčiny sa tu naučila pracovať s inými
kultúrami.
Hovorí: „ Tu sa modlíte za všetko: nedariace sa palacinky, každého úradníka, ktorého máte stretnúť
a jeho náladu, fungujúci internet
a mobilnú sieť, bežiacu elektrinu i
vodu a mnohé ďalšie veci a vecičky.“
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A aké sú plány keď sa vráti z misií?
„Môj život po návrate... Ťažko sa
uvažuje odtiaľto. Náročnosť tunajšieho života vyžaduje celého človeka
na päťsto percent, takže vždy máte
silu len na jeden deň. Všetko ostatné
vkladám do Božích rúk a verím, že
Boh mi včas ukáže, čo ďalej.“
Záverom autorka článku blahoželá a ďakuje rodičom Ladislavovi a

Kronika pokračuje ...
Anno Domini (roku Pána) 1994
Samospráva obce:
V tomto roku (18. a 19. novembra
1994) sa konali riadne voľby starostu
obce a OZ, ako aj jednotlivých komisií. Za starostu obce kandidovali:
Božena Jantošíková – NEKA, 37 r.
Ladislav Kuriak, KDH, 54 r.
Ján Kultan, HZDS, 62 r.
Darina Ščambová, SZS, SDĽ, 38 r.
Za starostku obce bola zvolená p.
Božena Jantošíková.
Komisie – pomocné orgány OZ:
Komisia výstavby a územného rozvoja:
Predseda:
Štefan Hudec
Členovia:
Stanislav Tichý
			
Jaroslav Vlček
			
Ján Sidor
			
Ing. Ján Kultan
			
Ing. Stanislav Ploštica
			
Rudolf Macúš
			
Ján Kultan, st.
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p. učiteľke na dôchodku Hermínke
Kuriakovej za príkladnú rodinnú výchovu.
„Aj takýchto žiakov sme na radoľskej ZŠ vychovali – hovorí záverom p.
uč. Mgr. Danka Ľudviková“.

Zdroj: Naša žilinská diecéza, 3/12: Mária
Chlebanová: „Tu sa modlíme za všetko“

Komisia finančná:
Predseda:
Ing. Karol Holeša, CSc.
Členovia:
Ing. Štefan Holtan
			
Ing. Juraj Janík
			
Anton Tkáčik
			
MUDr. Karol Pavlusík
			
Ing. Ján Tomčiak
Komisia sociálna, vzdelávacia, kultúry, mládeže, športu a školstva:
Predseda:
Mgr. Karol Olexa
Členovia:
PaedDr. Blažena Gažová
			
Mgr. Alena Prievozníková
			
Patrik Vároš
			
Melánia Poláčková
			
Mgr. Margita Andelová
			
Jolana Marušová
Pracovníci OcÚ v Radoli:
p. Mária Sládková – ekonómka
p. Beatka Kriváčková – daňová pracovníčka.
Jednotlivé komisie prerokúvali návrhy a podnety občanov, požiadavky podnikateľov, ale aj dokumenty, ktorými sa usmerňoval život v obci. Po prerokovaní boli schvaľované v OZ a vyvesované vždy po schválení na tabuli pred
obecným úradom a spravidla po 15 dňoch nadobúdali účinnosť.
Výstavba: V letných mesiacoch sa začala II. etapa plynofikácie a to v miestnych častiach Pod Dúbravkou, Šustkovce a Štepnica.

Veľké VRETENO, či VRETEŇ?
Na základe rozhodnutia Názvoslovnej komisie pri Ústrednej geodetickej a
kartografickej komisie v Bratislave bol našim OÚ v Radoli odsúhlasený názov
vrchu Veľké Vreteno na VRETEŇ.
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Obyvateľstvo:
Počet obyvateľov k 31. decembru
1994 činil 1337, z toho 661žien a 676
mužov. V tomto roku sa narodilo 13
novorodeniatok. Väčšinu obyvateľov tvoria kresťania a vyznávajú rímskokatolícke náboženstvo. Radoľa
po stránke náboženskej patrí k Rímskokatolíckej farnosti v Kysuckom
Novom Meste, vo Farskom kostole
sv. Jakuba i Mariánskom nachádzajú
duchovnú útechu. Pohreby sa usku-

točňujú v Dome smútku na cintoríne
v Radoli a zádušné sv. omše potom
hlavne v Mariánskom kostole. V obci
silnejú hlasy, aby si Radoľa, ktorá
mala prvý kostol na Kysuciach –
„Koscelisku“ (1332) postavila vlastný
Chrám Boží. Presné počty veriacich
ukáže pripravované sčítanie obyvateľstva v r. 2001.

Naši poľovníci excelovali

notil činnosť 20 ročnej poľovnej spoločnosti, ktorej cieľom je nielen loviť zver,
ale sa aj o ňu starať, v zime ju prikrmovať
a chrániť.
Nasledovala prehliadka vystavených
trofejí. Boli vystavené všetky druhy zveri,
ktorá žije v tomto revíri – srnčia, jelenia
a diviačia zver, viac druhov dravcov ako
je medveď, rys, vlk, líška, jazvec, kuna a
hranostaj. Z pernatej
bolo vidieť výr, sovu,
hlucháňa, tetrova,
divú kačku a hus,
sluku, sojku a iné.
Veľmi zaujali tiež 2
panely s trofejami
africkej zveri. Návštevníci si potom
pochutili na výbornom poľovníckom
guľáši, ktorý pripravil majster kuchár,
tiež poľovník p. Jaroslav Labuda.
Pri živej hudbe

V dňoch 9.6. – 11.6.2012 predstavila
verejnosti Poľovná spoločnosť Radoľa
výstavu trofejí poľovnej zveri z Poľovného revíru Poľana Veľký Vreteň.
Veľkolepú slávnosť otvoril trubač
slávnostnými fanfárami. Predseda spoločnosti p. Jaroslav Vlček stručne zhod-
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Mgr. Anton Ľudvik
kronikár obce

sa výborne zabávali nielen poľovníci
s manželkami, ale aj početní hostia a
nielen z Radole. Výstava pokračovala v
nedeľu pre širokú verejnosť bezplatne
a v pondelok aj pre žiakov s odborným
výkladom. Celú akciu ukončili naši
najmilší – deti z MŠ Radoľa, pre ktorých

bol najzaujímavejší medveď, diviak,
jazvec a kuna.Ďakujeme p. starostovi
Ing. Antonovi Tkáčikovi a p. Dušanovi
Mičianovi za ústretovosť pri uskutočnení
tejto vydarenej akcie.
Výbor PS Radoľa

Stretnutie dôchodcov dolných Kysúc
V krásnu júnovú nedeľu dňa 3. júna pripravili
naši seniori stretnutie dôchodcov zo základných
organizácií Kysucké Nové Mesto, Ochodnica,
Kysucký Lieskovec, Rudina. Privítali spolu s naším
starostom Ing. Antonom Tkáčikom aj členov z
družobnej obce Hrádek v Českej republike. Naši
členovia s radosťou oplatili českým priateľom
vydarenú návštevu z decembra 2011, vymenili
si darčeky. V zasadačke starostu na Obecnom
úrade v Radoli zneli slová radosti zo stretnutia,
stisky rúk, atmosféra priateľstva sa niesla aj po

príchode všetkých hostí z Okresnej organizácie
JDS v Kysuckom Novom Meste na čele s jej
predsedníčkou p. Nadeždou Behúňovou. Vedľa
erbu našej obce po čestnej pravej strane svietilo
slnko zo znaku Jednoty dôchodcov Slovenska.
Kvetinová výzdoba stolov vytvorená šikovnými
rukami našich členiek vyčarila pravú slávnostnú
atmosféru. V úvode zazneli verše básne „Starká“
v podaní Timei Lachmanovej, žiačky 9. ročníka
základnej školy. Stretnutie konferovala Mgr.
Margita Andelová, tajomníčka našej organizácie.
Po príhovoroch predsedníčky ZO JDS p. Antónie
Dolinovej, zástupcu družobnej seniorskej
organizácie z Hrádku, pána starostu, sa
ozývala naša „hymnická pieseň Kysuca,
Kysuca ... Jej krásne slová a nádherná melódia
sa niesla sálou obecného úradu a z nejedného
oka skanula slzička lásky a spolupatričnosti
našich seniorov i hostí. Nedá mi necitovať
slová Karla Čapka: „Plný a hodnotný život v
starobe – to je umelecké dielo“.
V závere dovoľte poďakovať všetkým členom, ktorí sa podieľali na príprave stretnutia,
Ing. Antonovi Tkáčikovi, starostovi obce, p.
Dušanovi Mičianovi, poslancovi Žilinského
samosprávneho kraja a Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste, p. Janke
Patrikovej za pomoc a vynaložené úsilie pre
výborné podujatie, ktorým sa zviditeľnila ZO
JDS v Radoli, ako aj najstaršia obec na Kysuciach, naša Radoľa ( 680 r. prvej písomnej
zmienky). Ďakujeme!
Výbor ZOJDS Radoľa
Foto: T. Svrčková
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Noc predškolákov
Z 15. na 16. júna sa konala v našej MŠ v Radoli noc predškolákov. To
znamená, že v materskej škole trávili
deti celú noc bez rodičov. Pani učiteľky im nahradili maminy a aby im
nebolo smutno, mohli si z domu priniesť najobľúbenejšiu hračku, s ktorou potom aj spali.
„To bola super noc.“ Takto charakterizovali túto aktivitu predškoláci, ktorí
prišli do škôlky plní očakávaní, čo sa
bude robiť. A verte, neverte dočkali
sa prekvapenia.
Najprv sa deti hrali rôzne hry s pani
učiteľkami v triede, bolo treba počkať, kým sa trochu ochladí, aby
mohli prebiehať súťaže na školskom
dvore. Nasledovala večera, ktorú
nám pripravila naša pani kuchárka s
pani upratovačkou. A hurá na školský dvor. V športových súťažiach si
deti zmerali svoje sily a vlastnú šikovnosť. Tu si deti vyskúšali svoju pohotovosť, ale i pohybovú zdatnosť pri
ostatných disciplínach -beh na metle a následné triafanie cez zavesené
koleso na strome, skákanie vo vreci,
hľadanie pokladu prekonávaním vytvorených prekážok, preliezanie cez
strachové vrece... Veľmi zaujímavou
akciou bola hra s balónmi a po nej
nasledovali voľné hry na školskom
dvore, pri ktorých si deti zopakovali
rôzne piesne a básne, čo sme sa na-
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učili. Je vidieť, že deti majú vytvorený súdržný kolektív, v ktorom sa bez
problémov zoskupujú, či rozdeľujú
podľa okolností a potrieb. Výborná
príprava na vstup do „našej“ prvej
triedy, nie?
Keď sa začalo stmievať, urobili sme si
ohník z prinesených polienok dreva
z domu a na paličkách si deti opekali špekáčiky. Veľmi chutili po toľkých
aktivitách. Po zotmení ukázali svoju
odvahu, keď išli hľadať s pomocou
bateriek a označenej trasy zakopané
prekvapenie. Na koniec pobyt detí
na dvore pani učiteľky ukončili vypusteným lampiónom lásky. Deti si
mali niečo priať, nesmeli to prezradiť
a popritom sledovali, ako svetielko
stúpa vysoko, vysoko až sa stratilo z
dohľadu.
Vedeli sme, že škôlka bola pre deti
rajom. Jednoducho miestom, kde sa
mohli hrať, tešiť sa, uspokojovať svoje potreby, záujmy, sebarealizovať sa
a tvoriť. „
Svoju energiu využili ešte na pyžamovej párty, na ktorej tancovali v
tme s baterkami, učiteľky im urobili
svietiace náramky a deti mohli tancovať, tancovať, až kým ich to postupne neunavilo. Zaznela už len
rozprávočka na dobrú noc a na očká
našich odvážnych predškolákov pomaly sadali hviezdičky. Ešte malú

chvíľku bolo počuť rozhovory a zrazu
nastalo ticho. Všetko zaspalo! Ale to
už ručičky na hodinách ukazovali čas
23:15 hod .
Boli to krásne skoro posledné chvíle
s našimi deťmi, z ktorých sa o chvíľu
stanú školáci. To, čo sme tento deň
a večer prežili, zanechá v nich aj nás
nekonečnú ryhu lásky a krásnych
spomienok.
Ráno nechceli ani uveriť, že už musia
vstávať, lebo idú domov. Po výborných raňajkách, ktoré im už pripra-

vili pani učiteľky, sa ešte pohrali so
svojimi plyšáčikmi z domu. Prežité
chvíle si zhodnotili spoločne s pani
učiteľkami, dostali darček a medailu
za odvahu a čakali na rodičov, ktorí
si oddýchnutí prišli po nich o 8:30
hodine. Odvtedy nie je deň, aby si
na túto akciu deti nespomenuli a nedbali by si ju znova zopakovať. Ale na
to už nie je čas, ešte nás čaká ďalšia
akcia s lúčením sa s predškolákmi. A
potom zaslúžený oddych...
Bc. Elena Drugová, Lýdia Holtanová

Ohliadnutie za školským rokom 2011-2012 v MŠ Radoľa
Školský rok 2011- 2012 je už
takmer minulosťou. Načrime teda
spoločne do spomienok a pripomeňme si všetky radosti, ktoré nám
priniesol.
Už len pár dní nás delí od posledného
školského dňa. Tak ako býva dobrým
zvykom, zhodnoťme spolu naše spoločné výsledky detí, učiteliek a rodičov, ktorí sme sa spoločne spájali pri
rôznych školských a spoločenských
udalostiach. Deti sa chcú v škôlke
cítiť dobre, rodičia túžia, aby v čase,
ktorý strávia v kolektíve boli spokojné a učiteľky túžia tieto ciele naplniť
prostredníctvom zaujímavých zážitkov, ktoré pomáhajú rozvíjať detskú
osobnosť. Množstvo činností a zábavy, ktorá rozširovala obzory detí bolo

pripravených počas celého školského roka. Vďaka za to celému pedagogickému kolektívu, no tiež správnym zamestnancom, bez ktorých by
to nešlo. Avšak nevyhnutná a veľmi
dobrá bola spolupráca i s rodičmi, z
ktorých mnohí sa ochotne podieľali
na príprave mnohých udalostí.
Je to už štvrtý rok, kde výchovný a
vzdelávací proces v našej škole je
v rámcoch ŠVP ISCED 0, z ktorého
sme vytvorili ŠkVP. Triedne učiteľky
z neho „ušili priamo na mieru“ danej
vekovej skupine detí v triede triedne
vzdelávacie programy, ktorými sa
riadili pri práci s deťmi celý školský
rok.
Každá činnosť vyžaduje nielen nasadenie a entuziazmus zainteresova-

ných ale i finančné krytie. Ďakujeme
teda za finančnú ale i materiálnu pomoc mnohým, ktorí boli ochotní sa
zapojiť do života školy takýmto spôsobom. I vďaka nim sa nám podarilo
modernizovať a spríjemniť prostredie pre radoľských škôlkárov. Radi by
sme spomenuli starostu Ing. Antona
Tkáčika, veď nám bol navýšený

rozpočet, vďaka čomu sme zrekonštruovali druhú umyváreň. Tiež sme
z prostriedkov od Ing. Petra Kubíka
zakúpili nový koberec do prvej triedy a nadstreškok pieskoviska nám
daroval Ing. Štefan Hudec. V tomto
roku sme sa zapojili i do výberu asignačnej dane – 2 % prostredníctvom
nadácie Spločne pre región. Najmä
zásluhou Ing. Petra Holtana a jeho
kolegov sa nám podarilo vybrať
zaujímavú sumu, z ktorej chceme zabezpečiť nákup interaktívnych tabúľ a dokúpenie hračiek,
či pracovného materiálu, keďže
na rozvojové aktivity rozpočet
školy schválený zastupiteľstvom
nie je postačujúci.
Začali sme maličkí,
končíme ho veľkí,
vyletíme do leta
ako z úľa včielky.
Z úľa, v ktorom múdreli
naše detské čielka,
bola nám v ňom kráľovnou
pani učiteľka..
Začali sme maličkí,
trochu sme sa báli…
Dobre sa nám vodilo,
radi nás tu mali.
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Dovidenia milá škôlka, nás už čaká škola veľká......
V duchu tejto myšlienky bude prebiehať aj v našej MŠ rozlúčkový deň, ktorým bude 29.jún 2012. Tento deň sa brána materskej školy pre 21 predškolákov zatvorí naposledy, tento deň bude rozlúčkový. Rozlúčkovou slávnosťou
sa ukončí jedna etapa ich života. Ukončí sa bezstarostné detstvo plné radosti, hier a nádherných rozprávok. V septembri ich čakajú nové dobrodružstvá
a noví kamaráti za bránou základnej školy.
Na tri rôčky škôlka milá,
rada si nás pritúlila.
Navštívime naposledy
záhradu a všetky triedy...“
My im prajeme, aby sa im písmenká a
číslice darili, aby do školy chodili rady a
aby v dobrom spomínali na pestré chvíle
svojho detstva v našej materskej škole.
Bc. Elena Drugová, Lýdia Holtanová

Deň narcisov
(13.apríl 2012)

Tento rok sa konal 16. ročník verejno – prospešnej
finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine , trvajúcej jediný deň . Peniaze , ktoré sa vyzbierajú sú potom darované ľuďom ,ktorí bojujú s
touto zákernou chorobou. Ako každoročne sa naša škola zúčastnila na tejto
zbierke . Okrem našich žiakov prispeli do zbierky aj zamestnanci školy . Poobede nadáciu podporili aj obyvatelia obce , ktorí do nej s radosťou prispeli. Spoločným úsilím sme vyzbierali 213 , 87 € . Všetkým ,ktorí sa do tejto
zbierky zapojili úprimne Ďakujeme. Sme radi , že aj touto malou finančnou
čiastkou pomôžeme ľuďom , ktorí to vážne potrebujú.

Všetkým Ďakujeme !
Timea Lachmanová , Martina Sýkorová , ZŠ Radoľa
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Zhodnotenie sezóny futbalu ŠK Radoľa ročník 2011/2012
Žiaci:
Straší žiaci pod vedením Ireneja Vnuka a nepresvedčivých výkonoch z jesennej časti pokračovali aj na jar v slabších výkonoch , kde nezvládli najmä
domáce zápasy a skončili na 12. mieste.
Mladší žiaci pod vedením nového trénera Pavla Kuriaka hrali výborne a keby
existovala ich tabuľka, tak by určite obsadili popredné miesta. Teší nás hlavne ich účasť na tréningoch a zápasoch, kde je na chlapcoch vidieť, že ich hra
baví a majú chuť do futbalu.
1

OKF Teplička nad Váhom

24

22

2

0

104:15 68

2

Fk Tatran Turzovka

24

15

6

3

72:27

51

3

ŠK Javorník Makov

24

16

1

7

88:16

49

4

Tatran Oščadnica

24

15

4

5

92:33

49

5

REaMOS Kysucký Lieskovec

24

10

6

8

64:56

36

6

Jednota Bánová

24

11

2

11

51:57

35

7

Pokrok Stará Bystrica

24

9

7

8

44:34

34

8

SNAHA Zborov nad Bystricou

24

9

2

13

42:58

29

9

ŠK Čierne pri Čadci

24

8

3

13

42:70

27

10 FK Terchová

24

6

5

13

43:64

23

11 Slávia Staškov

24

7

1

16

28:84

22

12 ŠK Radoľa

24

4

4

16

36:77

16

13 Kysučan Ochodnica

24

2

1

21

24:139 7

tabuľka starších žiakov sezóna 2011/2012

Dorast:
Dorast pod vedením Milana Kováča a Vlada Radolského dokázal nadviazať
na úspech z jesene a hlavne v domácich zápasoch porazili mužstvá z popredných priečok tabuľky a zaslúžene skončili na 3. mieste. Teší nás aj to, že
viacerí sa začali aktívne zapájať do tréningového procesu s mužmi, kde budú
po skončení sezóny niektorí pokračovať .
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1

FK Tatran Turzovka

22

15

2

5

55:18

47

2

Pokrok Stará Bystrica

22

14

0

8

58:46

42

3

ŠK Radoľa

22

13

0

9

69:52 39

4

OŠK Rosina

22

13

0

9

49:35

39

5

ŠK Belá

22

12

2

8

58:30

38

6

ŠK Čierne pri Čadci

22

12

1

9

47:35

37

7

OFK Teplička nad Váhom

22

10

2

10

66:48

32

8

FK Strečno

22

9

3

10

47:44

30

9

FK Terchová

22

9

2

11

42:43

29

10 Šk Dolný Hričov

22

8

1

13

49:77

25

11 SNAHA Zborov nad Bystricou

22

6

2

14

30:84

20

12 Polom Raková

22

3

1

18

20:79

10

tabuľka dorastu sezóna 2011/2012

Muži:
o zhodnotenie sezóny sme poprosili
trénera Milana Sklenářa.
V prvom rade je treba zdôrazniť, že
mužstvo ako nováčik súťaže obsadilo 11.miesto, čo znamená záchranu a
za čo je treba celému kolektívu hráčov (bolo ich 19)poďakovať.Pochopiteľne je treba poďakovať aj funkcionárom, sponzorom a divákom.
Na druhej strane som sa presvedčil
o tom, že V.liga je momentálne najvhodnejšia súťaž pre obec Radoľa a
že mužstvo v budúcom ročníku určite obsadí vyššiu priečku. Tieto konštatovania su logickým výsledkom
môjho zhodnotenia práve skončeného ročníka. Jedná sa o nasledovné
rozhodujúce poznatky:

mužstvo Radole bolo snáď najmladším mužstvom v súťaži bez jediného
staršieho skúseného hráča, ktorý v
minulosti hral vyššiu súťaž, to znamená že chýbali skúsenosti.
V priebehu celého ročníka sa vyskytovali absencie hráčov na tréningoch, ale aj zápasoch z dôvodu
zranenia, zastavenia činnosti (žlté a
červené karty), pracovné a školské
povinnosti a preto ani v jednom zápase sme nenastúpili v rovnakom
zložení, nebolo možné stabilizovať
základnú jedenástku.
Herne a predvedenými výkonmi
družstvo Radole patrilo určite do
prvej polovice tabuľky, stratilo alebo
nezískalo viac bodov hlavne vďaka
nepremeňovaniu šancí a zbytočných
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chýb v obrannej činnosti, stačí
spomenúť zápasy na jeseň: Rajec,
Podvysoká (vonku), Belá, Raková
(doma), na jar Nová Bystrica, Rajec
(doma),Strečno a hlavne Rosina
(vonku).
Veľké rezervy sú v disciplíne, o čom
vysoký počet udelených kariet za
rečnenie a zbytočné fauly, v plnení
určenej taktiky, v sústredení po
celých 90 min, v zdravej tvrdosti
a premieňaní šancí mužstvo, keď
predvedie častejšie výkony ako na
jeseň proti Rosine, Rajcu, Strečnu,
Kotešovej a na jar proti Rosine,
Rudinskej, Starej Bystrici, Kotešovej,
bude ich postavenie v tabuľke

omnoho lepšie.
Mužstvo má perspektívu, po doplnení kádru chlapcami z dorastu, vrátení
niektorých chlapcov z hosťovania,
prípadne získania skúseného hotového futbalistu, určite bude robiť
svojimi výkonmi a výsledkami radosť
svojim priaznivcom. Bude to dôležité, pretože vedenie obce(podľa
informácií, ktoré mám) pripravuje
veľmi výrazné zlepšenie podmienok
hlavne pre tréningový proces – pomocné ihrisko, atď.
Prajem čo najväčšiu radosť z futbalu
a čo najlepšie výsledky.
Milan Sklenář

1

OŠK Rosina

24

15

5

4

59:27

50

2

Jednota Bánová

24

14

6

4

54:15

48

3

FK Terchová

24

11

6

7

42:30

39

4

Pokrok Stará Bystrica

24

10

8

6

40:28

38

5

Polom Raková

24

10

7

7

33:33

37

6

Slovan Nová Bystrica

24

9

8

7

29:33

35

7

FK Strečno

24

10

4

10

49:43

34

8

FK Rajec

24

9

7

8

43:39

34

9

OFK Kotešová

24

9

4

11

40:48

31

10

ŠK Belá

24

6

8

10

30:37

26

11

ŠK Radoľa

24

7

4

13

37:51

25

12

Slovan Podvysoká

24

7

2

15

21:43

23

13

Slovan Rudinská

24

2

5

17

21:71

11

tabuľka muži sezóna 2011/2012
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Vyžrebovanie jesenej časti V.ligy muži:
1. kolo

Ne 05.08.2012 16:30

Radoľa - Terchová

2. kolo

Ne 12.08.2012 16:30

Bánová - Radoľa

3. kolo

Ne 19.08.2012 16:00

Radoľa - Belá

4. kolo

Ne 26.08.2012 16:00

N. Bystrica - Radoľa

5. kolo

Ne 02.09.2012 15:30

Radoľa - Kotešová

6. kolo

Ne 09.09.2012 15:30

Skalité - Radoľa

7. kolo

Ne 16.09.2012 15:00

Radoľa - Divinka

8. kolo

Ne 23.09.2012 15:00

Strečno - Radoľa

9. kolo

Ne 30.09.2012 15:00

Radoľa - Rajec

10. kolo

Ne 07.10.2012 14:30

S. Bystrica - Radoľa

11. kolo

Ne 14.10.2012 14:30

Radoľa - Raková

12. kolo

Ne 21.10.2012 14:00

Radoľa - Staškov

13. kolo

Ne 28.10.2012 14:00

Predmier - Radoľa

Sponzori :
Obec Radoľa, Miloš Kubala, Snooker Club Danka Pavelová, Pavol Harcek, Bar
Herňa Santa-Fe Miroslav Tomašec, Pavol Macúš, Dušan Mičian, Omnia KLF
Ing. Peter Kubík, darcovia 2% z dane.
Futbalový oddiel ŠK Radoľa by chcel poďakovať sponzorom za spoluprácu v
ročníku 2011/2012 a teší sa na ďalšiu spoluprácu v novom ročníku 2012/2013.
Výbor ŠK Radoľa
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Blahoželáme k jubileu
80 rokov

Emília Andelová
Mária Tichá

75 rokov

Juraj Marec
Paulína Sidorová
Emil Kultan
Adela Mičianová
Alojz Brezina

70 rokov

Miroslav Ščamba
Július Mozol

65 rokov

Oľga Ďurišová

Navždy nás opustili
Vladimír Birošík (52 rokov)
Milan Prievozník (56 rokov)
Milan Pavlis (55 rokov)
Irena Macúšová (81 rokov)
Šimon Kukučík (80 rokov)
Jozef Brodňan (74 rokov)
Mária Marcová (72 rokov)

Srdečne Vám blahoželáme
a prajeme Vám pevné zdravie
v kruhu rodiny!

Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo uzatvorili
Mgr. Jolana Kubišová & Ing. Štefan Madigár
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa šťastia, lásky a porozumenia !

Narodenie detí
Kristína Jancová - dcéra Marcely a Patrika Janca
Vanesa Žihalová - dcéra Lenky a Petra Bočeja
Dominik Škulavík - syn Miroslavy a Ladislava Škulavíka
Najmenších spoluobčanov v našej obci srdečne vítame,
rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov pri výchove!

Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Obedná prestávka

7:00 - 15:30
7:00 - 15:00
7:00 - 16:30
7:00 - 15:00
7:00 - 13:00
11:00 - 11:30

Kontakty
Telefón
Fax
Mobil
E-mail
web

041 / 421 4374, 421 4375, 421 1004
041 / 421 3233
0911 951 305
podatelna@radola.sk
www.radola.sk

