
Stretnutie seniorov Radole a Hrádku
 Postupne dochádza k napĺňaniu zmluvy 
o cezhraničnej spolupráci medzi  Hrádkom a 
Radoľou aj neformálnymi stretnutiami obča-
nov. Po futbalistoch a pracovníčkach obec-
ných úradov svoje prvé stretnutie už majú za 
sebou aj seniori z obidvoch strán.
 V piatok 2. decembra 2011 sa zástupco-
via ZO JDS v Radoli  spolu so starostom Ing. 
Antonom Tkáčikom na pozvanie starostu 
Hrádku Roberta Borskeho zúčastnili otvore-
nia vianočnej výstavy organizovanej klubom 
seniorov v iba 45 km vzdialenej partnerskej 

obci Hrádek. Na výstave si pozreli prevaž-
ne ručné práce členiek a členov miestneho 
klubu seniorov, program pokračoval preh-
liadkou Hrádku. Organizáciu JDS Radoľa v 
Hrádku zastupovali Antónia Dolinová, Mgr. 
Margita Andelová, Irena Vlčková, Jaroslav Vl-
ček, Juraj Svrček, Emília Svrčková.
 Obe strany si vymenili skúsenosti z or-
ganizácie života dôchodcov a navzájom sa 
inšpirovali pri príprave ďalších podujatí. Na 
jar 2012 navštívia vzácni hostia z Hrádku Ra-
doľu.

V novom roku 2012 Vám želáme 
pevné zdravie, veľa lásky, radosti 
a úspechov.

       Spravodajca obce Radoľa.

október - november - december
číslo 4 / 2011
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vždy keď sa blíži začiatok nového roku je čas aj 
bilancovať, ale aj plánovať.

 Pri obzretí sa za rokom 2011 vidím 
množstvo ľudí, ktorým by som rád poďako-
val za ústretovosť, pomoc či nahlas vyslo-
vený názor.  Je Vás toľko, že by sme mohli 
k spravodajcovi pridať prílohu poďakovanie 
občanom. Teším sa z toho, pretože obec má 
vypadať, tak ako to chcú jej občania. Okrem 
ľudského úsilia a ochoty však treba aj fi -
nančné prostriedky.

 Pripomeniem, že na začiatku roku nám 
hrozila nútená správa, predovšetkým kvôli 
nezaplatenej faktúre za asfaltové koberce 
na cestách z októbra 2010. Z najhoršieho 
sme vonku, aj keď nám od štátu z podielo-
vých daní a z daní za hazard oproti prognó-
zam zo začiatku roku „vypadlo“ ďalších asi 
20 tisíc EUR, čo je napríklad rozpočet MŠ na 
približne 3 mesiace. V roku 2012 nám ostáva 
doplatiť posledných 35 tisíc EUR.
 Dnes si môžeme povedať, že sme sa 
v obci úspešne vyhli vysokej pokute za 
40-ročnú nelegálnu skládku v „Besnom po-
toku“ pri cintoríne a dnes je táto lokalita 
registrovaná už ako čiastočne rekultivovaná 
skládka. Rozbehli sme v obci práce na celko-
vej úprave cintorína, opatrenia proti prívalo-
vým dažďom na viacerých miestach v obci, 
máme nové ochranné oplotenie na ihrisku, 
do športového areálu už netreba chodiť po 
hlavnej ceste ani po kameňoch, obnovi-
li sme pľacový turnaj, fašiangové tradície, 
začali sme tradíciu vyhlasovania najlepších 
športovcov obce. Nová organizácia separo-
vaného zberu odpadov nám ušetrila tisíce 
EUR. Naďalej podporujeme kultúru aj šport 
v obci. Pod vedením Mgr. V. Hromádku vzni-
ká v Radoli atletický oddiel.

 Aj v zime pokračujú práce v rámci pro-
jektu Krajina. Pred nami je dobudovanie 
kanalizácie v obci, výstavba polyfunkčného 
ihriska v areále ZŠ. Máme pripravených a aj 
podaných niekoľko projektov na  získanie 
ďalších prostriedkov do Radole. 
 
 Spolu s poslancami Obecného zastupi-
teľstva sme sa pustili do úpravy VZN v obci, 
tak aby boli jasnejšie pravidlá. Po rokoch  už 
máme konečne Všeobecne záväzné naria-
denie aj v sociálnej oblasti. Sme ojedinelou 
obcou na Slovensku, ktorá dotuje teplú stra-
vu sociálne odkázaným seniorom a zabez-
pečuje aj jej rozvoz. Štát nám na túto službu 
neprispieva, robíme to z úspor v iných ob-
lastiach, preto v záujme záchrany tejto so-
ciálnej služby sme zaviedli symbolický po-
platok za dovoz vo výške 0,50 EUR za jedno 
jedlo. Viac vo VZN v tomto Spravodajcovi.

   Rokovania na zasadnutiach OZ sú maxi-
málne konštruktívne a vysoko si vážim na 
čas náročnú prácu všetkých poslancov.
 
    Špeciálne sa však chcem poďakovať pred-
sedom komisií pri OZ: Ing. Petrovi Kubíkovi, 
Ing. Ivanovi Kocúrovi a Ing. Jozefovi Macú-
šovi spolu so zástupcom starostu Jánom 
Šustekom. Spoločne sme operatívne vyrie-
šili množstvo problémových situácií, verím 
že na prospech všetkých občanov.

   Na záver Vám  želám do prichádzajúceho 
roku 2012  zdravie, šťastie, lásku, Božie po-
žehnanie, pokoj v rodinách  a takisto mno-
ho úspechov vo Vašom pracovnom úsilí. 

 Ing. Anton Tkáčik
starosta obce Radoľa

Vážení spoluobčania,
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prvé snehové vločky tohtoročnej zimy a  via-
nočné svetlá na mnohých domoch sú ne-
klamným znakom, že starý rok je prichystaný 
odovzdať svoje žezlo novému. Zároveň je ten-
to čas príležitosťou zrekapitulovať, ktoré uda-
losti utvárali charakter odchádzajúceho roku 
a ktoré budú rozhodujúce pre nadchádzajúce 
obdobie. Ako poslanec obecného zastupiteľ-
stva a  predseda fi nančno-sociálnej komisie 
v spolupráci so starostom a obecným úradom 
som si vytýčil dva ciele – zastabilizovať obecný 
rozpočet tak, aby priniesol zdravý vývoj do bu-
dúcnosti a v maximálne možnej miere rozvíjať, 
resp. zachovať poskytované služby obcou v so-
ciálnej oblasti, čo sa nám aj podarilo.

 Mnohé z fi nančných cieľov sa nám podari-
lo naplniť, tie, ktoré sme nesplnili, sú otvorené 
a sú blízko ich naplneniu. Rozpočet obce za r. 
2011 sa nám podarilo udržať vyrovnaný, aj keď 
sa kríza negatívne dotkla príjmov, cez úspory 
na výdavkovej strane, či už cez efektívnejší pro-
ces obstarávania služieb, nákupov materiálu 
a pod. sú príjmy a výdavky za tento kalendárny 
rok v  rovnakom objeme. Je nutné upozorniť 
na skutočnosť, že vyrovnaný rozpočet sa našej 
obci ako jednej z mála samospráv podarilo do-
siahnuť bez čerpania úverových prostriedkov 
a k dnešnému dátumu obec nemá žiadny dlh 
voči bankovým inštitúciám. 
 Na poslednom decembrovom zasadnutí sa 
schválil rozpočet na r. 2012. Parametre prijaté-
ho rozpočtu znamenajú pre obec nájdenie po 
rokoch blúdenia tej pravej cesty, po ktorej by 
mala smerovať tak, aby sme popri zabezpeče-
ní základných funkcii samosprávy v  priebehu 
4-ročného obdobia mohli rozbehnúť a hlavne 
fi nančne vykryť investičné projekty, ktoré pri-
nesú do obce tak potrebný rozvoj a zabezpečili 
pre obec postavenie, ktoré si ako najstaršie sí-
dlo na Kysuciach právom zaslúži.

 Vzhľadom na rastúcu infl áciu a  požiadav-
ky zo strany dodávateľom služieb, sme boli 
prinútení odsúhlasiť aj niektoré navýšenie po-
platkov, ktoré sa nás dotknú na budúci rok. Pri 
daniach z  nehnuteľností pocítime navýšenie 
len symbolicky, v priemere na daňovníka nie-
koľkými centami navyše. Pri službách, hlavne 
na vykrytie odvozu komunálneho odpadu, 
dôjde na budúci rok o navýšenie vo výške 2 Eur
na obyvateľa, ktoré by bolo podstatne vyššie 
bez zavedenia separácie odpadu. Osobne ma 
mrzí, aj keď obec nemala iné východisko, že 
zaťažujeme peňaženky našich občanov, preto 
sa vzdávam poslaneckej odmeny za r. 2011 
a  2012 a  prostriedky venujem naspäť do roz-
počtu obce, a to do príjmu škôlky a školy. Pre 
mňa je práca v  obecnom zastupiteľstve cťou, 
určitou formou bezodkladnej povinnosti a ch-
cem ako vrcholový pracovník jednej z  naj-
významnejšej strojárenskej spoločnosti na Ky-
suciach zužitkovať svoje skúsenosti v prospech 
a prosperitu našej obce.
 V  sociálnej oblasti sa aj napriek veľkému 
tlaku na fi nancie podarilo zabezpečiť aj do bu-
dúcna možnosť stravovania pre tých najodká-
zanejších – našich dôchodcov, ktorí pri splnení 
určitých podmienok sa budú stravovať v škol-
skej jedálni, pre imobilných občanov bude 
strava dovážaná obecnými prostriedkami. Sa-
mozrejmosťou je príspevok na opatrovateľky, 
ako i príspevok na dopravu žiakom.
 Dovoľte mi, aby som Vám v mene mojom 
a  v mene členov fi nančno-sociálnej komisie
(p. Rentka, p. Kubaščíková a  Ing. Čelková) za-
želal pokojne prežitie Vianočných sviatkov, do 
Nového roku veľa zdravia, rodinnej pohody, 
úspechov v osobnej a pracovnej oblasti a nech 
sa nám všetkým darí čo najlepšie.

Ing. Peter Kubík
poslanec OZ        

Vážení obyvatelia Radole,
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 V rýchlom behu dní nášho uponáhľané-
ho sveta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, 
čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel 
do našich príbytkov, ale aj  do našej školy.

 Školský zvonček stíchol a deti sa s ra-
dosťou rozbehli k mamám a otcom, jedno-
ducho tam, kde sú doma. Veď Vianoce sú 
predovšetkým sviatkami rodiny a domova. 
Verím, že ste sa poschádzali všetci pri pre-
stretom stole preplnenom sviatočnými
a tradičnými jedlami a vyzdobenom strom-
čeku. Dúfam, že ste mali Vianoce veselé
a plné radosti a lásky. Užite si i tento povia-
nočný čas na oddych a nazbieranie síl, aby 
sme mohli pokračovať v realizácii  Školského
vzdelávacieho programu pod názvom
Škola ako má byť. 

 Aj pedagógovia školy oddychujú, pre-
tože ich snahou je pôsobiť vo výchovno-
vzdelávacom procese i mimovyučovacom 
čase na žiakov tak, aby sa stala pre všetkých 
školou otvorenou, zdravou,  takou, ktorá vy-
tvára pokojné prostredie uprostred zelene 
s príjemnou pracovnou atmosférou, ale aj 
školou modernou. Školou, ktorá poskytne 
svojim žiakom viac kvalitných informácií, 
vedomostí, viac zručností, aby v nej získali 
viac šancí pre zaradenie sa do pracovné-
ho života. Pre splnenie týchto cieľov sme 

posilnili vo svojom školskom vzdelávacom 
programe najmä povinné predmety: slo-
venský jazyk a literatúru, matematiku, cudzí 
jazyk, spoločenskovedné a prírodovedné 
predmety. Pokračujeme vo výučbe voliteľ-
ného predmetu - technika, aby žiaci našej 
školy vynikali nielen vo vedomostiach, ale 
tiež boli zruční a všestranní, pripravení na 
život. Výchovný školský program  pod ná-
zvom Úsmev sa veľmi zodpovedne plní v 
školskom klube detí, do ktorého sa prihlá-
silo v tomto školskom roku 36 detí, a preto 
sme vytvorili dve oddelenia.

 Kolektív pedagógov naďalej pokračuje 
v práci s talentovanými žiakmi,  v príprave  
na rôzne olympiády,  vedomostné i športo-
vé súťaže. Nezanedbateľná je i činnosť so 
slabšími žiakmi školy a žiakmi zo sociálne 
znevýhodnených rodín. Najťažšia práca je 
so žiakmi, ktorí majú špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby. Ich počet sa zvyšuje, 
a preto v škole pôsobí špeciálny školský 
pedagóg a výchovný poradca. Učitelia do 
svojich plánov zaradili mnohé zaujímavé 
exkurzie, vychádzky, výlety a pod. Žiaci už 
niektoré z nich zrealizovali, napr. návšteva 
včelína v Povine, prírodovedno-geografi cká 
exkurzia do Banskej Štiavnice, návšteva zá-
vodu KIA Žilina, tvorivé dielne v SOŠ stroj-
níckej v KNM, exkurzia do Banskej Bystrice, 

Radoľská škola a život v nej...

Všetko stíchlo, zakrylo sa  perinôčkou snehovou,
len vločky sa na zem sypú tmavou nočnou oblohou.
A v oblôčku svetlo svieti náš vianočný strom, 
vôkol neho kŕdeľ detí ožil tichý dom.                                                                                                         
A v tom dome láskou dýcha, 
každá bytosť živá, čarovná je vianočná noc, krásna podmanivá…

„

„
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po Liptove a mnohé ďalšie. Opakovane ch-
ceme uskutočniť  zdokonaľovací lyžiarsky 
výcvik. Pre žiakov I. stupňa sme naplánovali 
a v novembri zrealizovali plavecký výcvik, 
pre 5. a 6. ročník plánujeme uskutočniť zdo-
konaľovací plavecký výcvik. Vybraní žiaci v 
apríli navštívia Anglicko, kde sa určite zdo-
konalia v jazykových zručnostiach.  Záujmo-
vá činnosť žiakov na našej škole je dôležitou 
súčasťou komplexnej výchovy a vzdeláva-
nia. Žiaci pracujú v  počítačových, interne-
tových, športových, tanečnom, tvorivom, 
jazykovom, matematickom a turistickom 
krúžku.

 Všetky naše ďalšie plány  uskutočňujeme 
so 192 žiakmi, ktorí sa vyučujú v 11 triedach. 
V 1.- 4. ročníku máme po 1 triede, piatakov 
sme rozdelili na 2 triedy, 6-taci, 7-aci, 8-aci 

sú po 1 triede a 9-takov máme v najsilnej-
šom zastúpení, tvoria 2 triedy. Pedagogický 
kolektív je doplnený o novú pani učiteľku  a 
je 18-členný.
 
 A ešte pár slov na záver: Chceme pokra-
čovať v budovaní školy budúcnosti, školy 
otvorenej , pripravenej na dialóg, školy ako 
má byť s úsmevom na tvári…, ktorá žiakov i 
zamestnancov  baví.
    
 Veď ako povedal učiteľ národov Ján 
Amos Komenský: Učiteľ má byť ako slnko, 

ktoré dáva rastúcim veciam svetlo, teplo 

a kedy - tedy dažde, búrky, blesky a hro-

my.  Vtedy je predsa všetko tak, ako má byť 
a vynaložená práca prináša bohatú úrodu.

PaedDr. Blažena Gažová
riaditeľka školy 

Veľké ĎAKUJEME sponzorom, ktorí našej škole pomáhali fi nančne, materiálne aj pomocnou 
rukou: p. starosta, p. Palúch, p. Kubala, p. Luprichová, p. Patriková, p. Kubalová, p. Kultan, p. 
Záhradník, p. Harcek, p. Maruš, p. Mičian a fi rmy:
Stavbyt, Sidor, Dália, Best byt  a mnohí ďalší...

Dňa 04.02.2012 sa v Základnej škole v Radoli uskutoční XIII. školský ples,
na ktorý Vás všetkých srdečne pozývajú zamestnanci školy.

„Vážení rodičia, 

spoluobčania, 

mládež, milí žiaci, 

prajem Vám úspešný 

vstup do nového roka, 

nech Vás počas neho 

sprevádza zdravie. Prajem 

Vám vnútornú silu, stály zmysel pre 

radosť z malých i veľkých vecí života. 

Veľa životnej iskry, lásky a potešenia z 

najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.“
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Vážení spoluobčania, 

ak niekam kráčame, mali by sme poznať cieľ 
svojho putovania. Rozhodne by sme však ne-
mali zabúdať, odkiaľ naše kroky vedú. Nie pre-
to, aby nás ovládla nostalgia nad dávnymi čas-
mi, či miestami, lež preto, aby sme si vážili našu 
samotnú cestu. Práve toto je dôvod, prečo sa v 
našej radoľskej materskej škole snažíme spo-
znávať s našimi najmenšími tradície a zvyky, 
ktoré dodržiavali naše staré matere a otcovia.
 
 Tie vianočné a predvianočné patria k tým 
najromantickejším. Prípravy na tieto sviatky 
nám symbolizovali v škôlke adventné vecne, 
ktoré pripravili deti s pomocou ich učiteliek. 
Nuž, a aký by to bol advent, ak by nebol spä-
tý s pečením medovníčkov? Hoci táto čin-
nosť dnes už nie je len pekárskym, no však 
umeleckým remeslom, deti sa jej zhostili bra-
vúrne. Nechýbalo ani ich zdobenie a, pocho-
piteľne, ani hostina.
 Mnohí zo starších si isto pamätajú, že na 
svätú Barboru vzaté čerešňové vetvičky na 
Štedrý deň rozkvitnú. Ak rozkvitnú skôr, diev-
čine môžu priniesť šťastie, lásku, ba i vydaj. 

Nevynechali sme tento pekný zvyk.
 A po svätej Barbore prichádza Mikuláš. 
I s čertom. V Radoli si vypočul spústu básni, 
kolied, vinšov. Rovnako i sľubov na polepše-
nie. Celé vianočné pásmo i s jasličkovou hrou 
vyplnilo popoludnie našich dôchodcov, kto-
rí nás pozvali do sály Obecného úradu. Deti 
sú rady, ak môžu prezentovať svoje umenie 
a pokroky, a o to viac ich teší, ak získajú i 
potlesk, uznanie, no najmä záujem svojich 
vlastných rodičov. A tak týmto koledníckym 
programom v predvianočnom období pri-
niesli radosť otcom i mamám, a rovnako i oni 
nim. Kiež by aktívny záujem rodičov o deti a 
radosť z nich pretrvávali po celý rok! 
 Nechýbali ani tvorivé vianočné dielne, 
kde rodičia mali príležitosť so svojimi rato-
lesťami pripravovať vianočné ozdoby, po-
zdravy, darčeky, ale i zdobiť medovníčky, či 
ikebany. 
 Aby toho nebolo málo, nezabudlo sa ani 
na svätú Luciu. Vymietla v škôlke všetky kúty, 
aby sa tu nezdržiavalo zlo. Dodržali sme i 
pradávnu poveru a ani sme neprali, ani sme 
nepriadli v tento deň. 

Vážení  rodičia, vážení čitatelia, 

je isto dôležité poznať cieľ našej cesty a neza-
búdať na svoju minulosť, ktorú môžeme spo-
znávať i prostredníctvom pradávnych tradícií. 
Máme zodpovednosť za našich potomkov a 
každodenne dostávame novú šancu im odo-
vzdať našu múdrosť. Každý deň v nich môže-
me nechať kus dobra. A to aj v týchto časoch, 
keď mnohí namiesto takejto duchaplnej čin-
nosti investujú svoj čas a úsilie do hľadania 
vinníkov za súčasnosť v minulosti, miesto za-
sievania dobrej budúcnosti. 

 Blíži sa však deň narodenia Božieho 
syna, deň, kedy na svet prišla nádej, že sila 
a arogancia Kaina nemusí vždy zvíťaziť nad 

jednoduchosťou a dôverou Ábela. A ta-
kýmto dňom sa môže stať každý deň, ak do 
seba necháme vrásť nevinnosť našich detí a 
spoločne ich povedieme k tomu, aby každý 
deň, na každom mieste využili každú príle-
žitosť urobiť hoci i len nevýznamnú malú 
dobrú vec. Ak tak urobí každý, zmeníme tvár 
sveta a Vianoce v nás môžu dýchať naozaj 
každý deň, nie iba pár chvíľ. Veď to je cieľom 
cesty človečenstva.   
 Prajeme vám, vážení rodičia, milí spolu-
občania, aby ste prežili požehnané Vianoce 
a ich betlehemská hviezda svietila na vašej 
budúcoročnej ceste každý deň! 

Za kolektív MŠ Lýdia Holtanová, riaditeľka



OZNAM
Riaditeľka MŠ v Radoli oznamuje,
že zápis detí do MŠ na školský rok 2012/13 sa uskutoční

od 1.3.2012 do 16.3.2012

Je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť potvrdenú detským lekárom o 
spôsobilosti dieťaťa navštevovať predškolské zariadenie podpísanú 
obidvoma rodičmi a prísť na zápis aj s dieťaťom. Žiadosť si môžete 
vyzdvihnúť v MŠ.

Prednostne budú prijímané deti, ktoré k 1.9.2012

• majú odloženú povinnú školskú dochádzku
• dodatočne odloženú povinnú školskú dochádzku 
• dovŕšia päť rokov k 31.8.2012 – predškoláci  na   predprimárne

vzdelávanie
• až potom deti, ktoré k 1.9.2012 dovŕšia  3 roky veku
• mladšie deti ako 3 roky- iba, ak by sa nenaplnil stav deťmi,

ktoré spĺňajú požiadavky stanovené zákonom

V prípade, že bude viac žiadostí ako je možné prijať, deti 
budú prijímané za pomoci Rady školy spolu so starostom 
obce podľa vypracovaných kritérií pre MŠ Radoľa.

Uzávierka prihlášok bude 16.3.2012.

Pre vyrozumenie o prijatí alebo neprijatí 
dieťaťa je potrebné prísť osobne od 
28.5.2012 - 1.6.2012.

Treba si priniesť so sebou občiansky preukaz.
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 Radoľa žila samostatne politicky, ekonomicky a kultúrne. 

Škoda, že nevyužila svojej výhodnej polohy ako je v Kronike 

Radole napísané: „Petržalka Kysuckého Nového Mesta“.

 Okrem družstva (JRD Mier), dnes POD pracovali naši ob-

čania v miestnej tehelni, ktorá bola v rokoch totality pod sprá-

vou MNV (Miestneho národného výboru) Staškov. Mestskému 

národnému výboru (MsNV) v KNM nezáležalo na tom, že zisky 

z  jej výroby neplynuli do Radole, veď nakoniec sme boli len 

mestská časť KNM).  

 Väčšina práceschopného obyvateľstva pracovala a doslo-

va žila od vzniku a začiatku výroby Závodu presného strojár-

stva (ZPS), neskôr viac známeho Závodu valivých ložísk (ZVL).

 Viacerí pracovali v  ostatných priemyselných podnikoch 

(zväčša stavebných v Meste a Žiline), či vo VD Rozvoj, Makyta 

a i. „Týždňovkári“ boli baníci, hutníci a robotníci, ktorí praco-

vali na Ostravsku, Karvinsku, v  Českom Těšíne a  dochádzali 

domov raz do týždňa.

 Ženy, okrem spomínaného Rozvoja pracovali v Slovene,

n. p. Žilina a. i. Mnohé odchádzali v jarných, letných i jesen-

ných mesiacoch do tzv. repy – na sezónne poľnohospodárske 

práce do Českej republiky. Starostlivosť o  deti bola často na 

bedrách starých mám, ba aj na najstarších deťoch (dievčatách 

8. a 9. ročníka). Aj to boli „výdobytky“ socializmu. 

 Obec prosperovala. V r. 1955 sa vybudovala nová cesta do 

Horného Vadičova. Občania si vybudovali vlastný vodovod v r. 

1957.

 1.decembra 1972 bol (aj pre miestnu časť Budatínska 

Lehota) v Radoli zriadený Poštový úrad s prvou vedúcou Vik-

tóriou Králikovou. 

 Prišiel však rok 1973, kedy bola obec Radoľa spolu s Bu-

datínskou Lehotou a Oškerdou zlúčená ako mestská časť Ky-

suckého Nového Mesta. 

 Dvadsať rokov boli politicko-správne dejiny, ekonomika, 

školstvo, kultúra, poľnohospodárstvo, miestne hospodárstvo 

a život v obci riadený Mestským národným výborom (MsNV) 

a neskôr Mestským úradom (MsÚ) v Kysuckom Novom Meste.

Kronika Kysuckého Nového Mesta aj o Radoli 
 Záujemcovia o históriu v obci Radoľa, študenti a ostatní nájdu údaje o Radoli ako mestskej časti 
KNM v Kronike Kysuckého Nového Mesta, z ktorej vyberá kronikár niekoľko údajov z roku 1981.
 V Kronike KNM je citovaný článok z denníka Pravda s názvom Čestné hlásenie ložiskárov, 
uvádza sa v ňom i úspora, ktorú dosiahli so svojimi kolektívmi „Brigády socialistickej práce“ 
(BSP) – Milan Pagáč a hlavne občan Radole Ing. Ján Balala v sume 590 000 Kčs.

• Počasie v r. 1981 – 1. január bez snehu, ale už 2. a 3. januára napadlo až 15 cm snehu, 
ktorý sa na druhý deň roztopil.

• Bociany prileteli na komín bývalého pivovaru už 12. marca.
• JRD Mier v Radoli i v tomto roku obhospodarovalo aj niektoré územia obcí Povina a Lo-

pušné Pažite.
• Konali sa voľby do zastupiteľských orgánov Národného frontu (NF). Z mestskej časti Ra-

doľa boli zvolení nasledovní poslanci Franková Viera, Ondrušová Viera, Briestenský Emil, 
Gažo Vladimír, Švaňa Ladislav, Kultan Emil, Kultanová Zuzana, Tichý Stanislav, Švaňa Er-
vín, Vlček Pavol. V Rade MsNV boli z Radole dvaja členovia Kultan Emil a Franková Viera. 
Poslancom do Okresného národného výboru (ONV) v Čadci bol náš občan Ing. Kultan 
Ján. Predsedom Komisie ochrany verejného poriadku bol Briestenský Emil. Predsedom 
Občianskeho výboru Radoľa bol Švaňa Ladislav.

Aspoň takéto krátke ukážky z Kroniky Kysuckého Nového Mesta. Záujemca o históriu obce Radoľa 
získa údaje 20 ročného obdobie, kedy bola naša obec mestskou časťou KNM vo vyššie spomína-
nej Kronike Kysuckého Nového Mesta na Mestskom úrad (MsÚ) v útvare primátora mesta KNM.

Mgr. Anton Ľudvik - Kronikár obce Radoľa

Kronika pokračuje ...
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Pripravujeme 
Termíny niektorých pripravovaných podujatí 

8.február 2012
Vítanie nových občanov.
Obľúbené stretnutie s rodinami novonarodených 
detí v našej obci bude mať nový pravidelný termín. 
Najbližšie bude v stredu 8-eho februára 2O12. 
Na stretnutie budú pozvané rodiny detí narodených pred 1.1.2012, 
tak aby vznikla tradícia stretnutí s rodičmi, ktorí boli obdarení ratolesťami v 
predchádzajúcom kalendárnom roku. 

18.február 2012
Zabíjačka v priamom prenose 

21.februára 2012
Fašiangový sprievod a pochovávanie basy.
Po premiére vo februári 2011 už môžeme písať o obnovení tradícii. V utorok 
pred popolcovou stredou prejde cez Radoľu sprievod fašiangových masiek. Na 
príprave podujatia už teraz spolupracujú komisia pre kultúru, šport a školstvo 
spolu so seniormi z organizácie JDS v Radoli. K sprievodu sa budú môcť 
pripojiť aj žiaci ZŠ, ktorí si takto môžu spestriť svoj tradičný karneval. Masky 
do sprievodu si už môžu chystať všetci obyvatelia našej obce, čo majú chuť sa 
zabávať. Podujatie vyvrcholí v sále Obecného úradu pochovávaním basy.  

30.jún 2012
Pľacový turnaj spojený s vyhlasovaním najlepších športovcov obce za 
predchádzajúci rok 

5.júl 2012
Cyrilo – Metodský výstup na Vreteň 

14.júl  2012
Futbalový turnaj o pohár starostu obce Radoľa

15.júl 2012
Radoľský jarmok

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ
ZŠ Radoľa pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis detí do prvého ročníka v 
pondelok a utorok 16.-17. januára 2012 od 14:00 do 17:00 hod.
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VZN  o sociálnej pomoci
Obecné zastupiteľstvo v Radoli 16. decembra prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o 
podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach posky-
tovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci a odľahčovacej služby.

Z VZN, ktorého úlohou je napomôcť zachovaniu poskytovania príspevku na stravovanie pre 
odkázaných seniorov a úprava ďalších oblastí obecných sociálnych služieb vyberáme:

§ 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej nariadenia) je stanovenie 
podmienok poskytovania:

a) príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky,
b) jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci,
c) odľahčovacej služby.

Čl. II

Príspevok na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky

§ 2

Príspevok na stravovanie

1. Príspevok na stravovanie na zníženie nákladov spojených so zabezpečovaním 

teplého jedla – obeda poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t.j. 

starobného, invalidného, sociálneho dôchodku (ďalej dôchodcom), ktorej ma-

ximálna výška nepresahuje 305 EUR a ktorí majú na území obce trvalý pobyt. 

2. Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dá-

vok uvedených v ods.1 a zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej 

činnosti.

3. Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú dodávateľ poskytne dôchodcovi vo výš-
ke ustanovenej týmto VZN. 

4. Dodávateľom stravy je Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ v Radoli, ktorých zriaďovateľom 
je obec. 

§ 3 

Podmienky poskytnutia príspevku

1. Občan, ktorý podľa § 2 má nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní žia-
dosť o poskytnutie príspevku a predloží doklad o aktuálnej výške dôchodku. Tlačivo 
žiadosti o poskytnutie príspevku dôchodcovi tvorí prílohu č. 1a tohto VZN. K žiados-
ti priloží súhlas so spracovávaním osobných údajov podľa prílohy č. 1b tohto VZN. 
Ihneď, alebo najneskôr do troch dní od podania žiadosti obec oznámi žiadateľovi 
výšku denného príspevku na stravovanie. 
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2. Dôchodca môže odoberať stravu a uplatňovať si tak príspevok na stravovanie u ľubo-
voľného dodávateľa, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 4. 

3. Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa § 2 na každý pracovný deň 
v mesiaci, neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty, nedele a dni školských 
prázdnin.

§ 4

Výška príspevku na stravovanie

1. Výška poskytnutého príspevku na stravovanie bude určená po predložení žiadosti o 
poskytnutie príspevku a dokladu o výške dôchodku nasledovne:
            -  pri výške dôchodku do 305,- - EUR príspevok 0,50 EUR /deň.

§ 5

Dovoz obeda

Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodcu o 
ponuke jedál.

1. Dodávateľ poskytuje dôchodcovi stravu v zariadení, alebo obec zabezpečí na zákla-
de dohody s dôchodcom dovoz stravy do domácnosti.

2. Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom, ktorý prípadné zmeny včas 
ohlási dôchodcovi.

3. Dodávateľ vždy mesačne predloží obci faktúru na preplatenie poskytnutých zliav dô-
chodcom. 

§ 6

Dovoz obeda

1. Dôchodca môže stravu odoberať osobne, alebo požiada obec o dovoz stravy. 
2. Donáška  stravy  podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.448/2008 Z. z.  o sociálnych služ-

bách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa poskytuje vo forme dovozu obeda.

3. Donáška stravy sa priznáva občanom, ktorí sú dôchodcovia a nie sú schopní zo 

zdravotných dôvodov osobne si prevziať  obed z jedálne.  
4. Za dovoz obeda sa platí poplatok splatný na konci kalendárneho mesiaca do poklad-

ne obce a to: za jeden obed v obedári 0,50 €.

§ 11

Spoločné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupi-
teľstva obce Radoľa 11/2011 bod B. 100 zo dňa 16. 12. 2011

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2012. 

Úplné znenie VZN je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade a spolu s ďalšími dôležitými 
dokumentami je zverejnené aj na internete na stránke www.radola.sk.
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Dobudovanie kanalizácie
 Aj na prelome rokov prebiehajú rokovania 
starostu obce so zástupcami SEVAK, a.s. o ďal-
šom priebehu prác pri budovaní kanalizácie.

 Ešte v priebehu zimných mesiacov pred 
začiatkom stavebných prác začne obec 
Radoľa a SEVAK, a.s. oslovovať občanov v 
častiach obce kde je pripravená výstavba 
kanalizácie v súvislosti s prípravou zmluv o 
budúcom pripojení. 
 Odbočky na kanalizačné prípojky po 
okraj cesty alebo hranicu pozemku sa budú 
inštalovať už pri pokládke  kanalizačného 
potrubia. Preto je potrebné, aby si občania v  
predstihu premysleli pre nich najvýhodnej-

šie vedenie kanalizačnej prípojky na svojom 
pozemku,  aby boli odbočky na prípojky čo 
najlepšie umiestnené.
 Už avizovaný začiatok stavebných prác 
je zatiaľ nezmenený a predbežne  v marci sa 
veľká časť Radole stane staveniskom. V po-
slednej etape budovania kanalizácie budú 
práce prebiehať v týchto častiach obce: 
Skotňa, Do Majera, Kasákove dvory, Stará 
cesta, Jaššova cesta, Kaštieľ, Kuriakovci, Va-
dičovská cesta, Pod Mokrým (pri ZŠ).
 Pre lepšiu orientáciu  je na tejto strane 
uvedená prehľadná mapka, na ktorej je  hru-
bou čiarou označená nová časť kanalizácie.

celková dĺžka budovanej stokovej siete : 4129 m
gravitačné potrubie:  4103 m
výtlačné potrubie: 26 m
počet domových prípojok: 178 ks
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Vítanie roka 2012
V sobotu 31. decembra o 23 00

Aj tento rok pozývame všetkých občanov Radole na tradičné Silvestrovsko - Novoročné polnočné 
stretnutie na priestranstve pri lipách. Hudba, čaj s rumom a dobrá nálada sú už pripravené.
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Vznik redakčnej rady 
Po zmene grafi ky a formátu nášho štvrťročníka pokračujú zmeny vznikom redakčnej rady. Po 
zmene formy je na rade postupná zmena obsahu.

 V stredu 14-eho decembra 2011 o 14-ej hodine v kancelárii starostu po prvýkrát zasadla 
redakčná rada Spravodajcu obce Radoľa. Ustanovujúce zloženie redakčnej rady je nasle-
dovné Ing. Anton Tkáčik, starosta obce, Mgr. Anton Ľudvík, kronikár obce, PaedDr. Blažena 
Gažová, riaditeľka ZŠ, Lýdia Holtanová, riaditeľka MŠ, Ing. Jozef Macúš, predseda komisie 
pre školstvo, kultúru a šport, Ján Šustek, zástupca starostu.  

 Cieľom novovzniknutej redakčnej rady je zlepšenie informovanosti občanov o dianí v 
obci predovšetkým v obcou zriadených inštitúciach teda ZŠ, MŠ ale aj  v kultúre a v športe 
prostredníctvom nášho obecného štvrťročníka.
 Redakčná rada s potešením uvíta nových pravidelných aj nepravidelných prispievateľov.

Vianočné stromčeky
 
Aj tento rok máme v obci na tradičných miestach vianoč-
nú výzdobu. Stromček na priestranstvo pri Lipách venovala 
rodina Mrvečkova z Lánov. Stromček do Štepnice veno-
vala rodina Taračkova zo Štepnice. Pozemkové spolo-
čenstvo lesného a pasienkového združenia súkromných 
vlastníkov Radoľa a Pozemkové spoločenstvo urbár Ra-
doľa venovali stromčeky ku zvonici aj  do nášho farské-
ho - Mariánskeho kostola v Kysuckom Novom Meste.

Mýliť sa je ľudské
 V ostatnom Spravodajcovi obce Radoľa č. 3/2011 (za júl – august – september) na 8. stra-
ne v rubrike Kronika pokračuje v článku Heraldika obce Radoľa som neuviedol pre zmenený 
– menší formát obecných novín (A4) niektoré fakty, ktoré teraz dopĺňam:

 „Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 5. 5. 1994 schválilo návrh symbolu 
obce Radoľa. Návrh symbolov obce výtvarne spracovali Ing. Štefan Holtan a Ing. Július Peť-
ko“. Obidvom sa dodatočne ospravedlňujem. Ďakujem.

                                          Mgr. Anton Ľudvik, kronikár obce



15

Náboženské okienko
Ako to bolo kedysi  - adventný čas  
 Je studené decembrové ráno päťdesiatych rokov minulého storočia. Je adventný čas 
tesne pred Vianocami. Teplomer poklesol ešte hlboko pod bod mrazu. Kraj v Rajeckej doline 
v tento čas už býva spravidla pod snehovou prikrývkou. Tak je tomu aj teraz. Snehová perina 
je hrubá dobrých 15 centimetrov. Zo striech visia väčšie a menšie cencúle ľadu. My chlapci 
sme ich radi zrážali snehovými guľami a keď sme boli smädní, sme nimi hasili svoj smäd. 
Rýchlo obúvam kapce, obliekam sa, lebo kamarát s ktorým som sa deň predtým dohodol už 
klope na zamrznuté okno a volá: „Poď už, lebo prídeme neskoro“. Ešte teplý kabát, šál, čiapka 
na hlavu, rukavice, do žalúdka skromné raňajky a  ide sa. Vonku je riadna zima. Mesiac už 
nesvieti, ale na oblohe sa trblietajú tisíce jasných hviezd. Mestečko sa prebúdza do nového 
dňa. Iba kde – tu z domov na ulicu presvitá cez malé okná svetlo, ozýva sa brechot psov. Ná-
dražná ulica, rínok s radnicou v strede, okolo školy a prichádzame ešte za tmy k rajeckému 
kostolu sv. Ladislava na raňajšiu pobožnosť – RORÁTY.

Je adventný čas
 Advent je latinské slovo a znamená „PRÍCHOD“. Začína sa Prvou adventnou nedeľou 
a predstavuje nám trojitý príchod Spasiteľa:

1. Vtelenie sa Syna Božieho a jeho príchod na svet (Zvestovanie a Vianoce)
2. Nepretržitý príchod vo svätej omši a  vo svätom prijímaní pod spôsobom chleba 

a vína.
3. Jeho príchod na posledný deň ako Sudcu sveta.

 Prvou adventnou nedeľou sa začína aj nový cirkevný rok. V kostoloch a domácnostiach 
na adventnom venci zapaľujeme prvú zo štyroch sviečok. Štyri sviečky symbolizujú štyri 
týždne  od narodenia Pána do Vianoc. Advent je teda prípravou aj na vianočné sviatky. Je 
to čas pokory, pokánia a odriekania, kedy sa nekonali tanečné zábavy, či svadobné veselia. 
Veriaci v ten čas pristupovali k sviatosti zmierenia buď po jednom počas celého adventu, 
alebo na spoločných spovediach v určených dňoch, aby zmierení s Pánom očakávali jeho 
príchod v najradostnejšom období roka, vo Vianociach. 
 
 Zvláštnou pobožnosťou v advente sú Roráty, čiže svätá omša pred svitaním, čím je na-
značené smutné položenie ľudského pokolenia, ktoré kráčalo v tme. Slovo RORATE zname-
ná v slovenčine: „Roste, rosu vydajte“. Je zároveň prípravou k oslavám narodenia Krista Pána, 
aby jeho príchod na svet prospel našim dušiam tak, ako prospieva zemským plodinám tichý 
dážď, či rosa. 

Spracoval: Mgr. Anton Ľudvik
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Silvestrovský boršč
Potrebujeme:

70 dkg kyslej kapusty
30 dkg čerstvej bravčovej lopatky
30 dkg údeného mäsa bez kosti (nie mastné)
1-2 domáce klobásy
1 stredne veľkú mrkvu a 1 petržlen
¼ menšieho zeleru
4 -5 stredne veľkých zemiakov
1 cibuľu
3- 4 strúčiky cesnaku
3- 4 PL nakladanej cvikle bez nálevu
Kečup, worčestrovú omáčku, majoránku, čierne korenie, soľ, ocot – na dochutenie

Postup:

Kyslú kapustu dolejeme vodou tak na 3-4 litre, dáme do nej variť mäso a klobásu vcelku, 
očistenú zeleninu tiež vcelku. Po uvarení mäso a zeleninu vyberieme, kapustu zahustíme 
zápražkou urobenou z oleja, cibule a cesnaku, pridáme zemiaky pokrájané na kocky, chvíľu 
povaríme, pridáme pokrájané mäso, klobásu a zeleninu, scedenú cviklu a dovaríme do mäk-
ka. Dochutíme kečupom, worčestrom, majoránkou, soľou, čiernym korením, octom, prípad-
ne troškou cukru – podľa chuti.

Pred podávaním môžeme ozdobiť na tanieri lyžicou kyslej smotany.

é)

erne korenie soľ ocot na dochutenie

Potravinová pomoc v našej obci bola v 
dvoch etapách. V októbri v prvej po 20 kg 
cestovín a hladkej múky dostalo 126 obča-
nov v hmotnej núdzi a dôchodcov, ktorí o 
ňu požiadali a spĺňali kritéria. Druhá etapa 
sa uskutočnila v novembri, potraviny si vy-
zdvihlo 16 žiadateľov. Niektorí sa prihlásili 
oneskorene, ďalších   vyhľadali v súčinnosti 
s úradom práce a sociálnych vecí pracov-
níčky obecného úradu. Túto pomoc dostalo 
približne 10 percent obyvateľov obce. Na-
vyše v oboch etapách obec Radoľa zabez-
pečila dočasné uskladnenie potravinovej 
pomoci pre okolité obce. V októbri  priesto-

ry ,techniku i pracovníkov na vykládku ka-
mióna poskytla spoločnosť RISS plus, s.r.o. - 
Stavebniny Radoľa a v druhej etape poslúžili 
priestory sály budovy obecného úradu.

dobrú chuť

Potravinová pomoc EÚ
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 Rušno bolo už začiatkom decembra vo 
výbore ZO JDS a najmä v utorok 7. decem-
bra, kedy sme s láskou pripravovali Miku-
lášske posedenie. Behali všetci. Od pred-
sedníčky Tonky cez podpredsedu Tonka. 
Naša tajomníčka „netajila“ obavy, ako to do-
padne. Veď sme mali pozvaných vzácnych 
hostí vdp. Mgr. Jána Uskobu „nášho farára“ 
s pánom kaplánom. Pán starosta Ing. Anton 
Tkáčik bol ďalším naším hosťom a ďakuje-
me mu za starostlivosť.
 Za lásku a za poctu celej našej organizá-
cii dôchodcov im ďakujeme!
 Slávnostnú náladu navodili báseň a slo-
vá príhovoru Mgr. Antona Ľudvika.
 Aj slza sa zatrblietala v nejednom oku 
babky či dedka, veď ich vnuci či pravnuci 
žiaci Materskej školy zahrali najkrajší biblic-
ký príbeh, oblečení pastierkovia v krojoch, 
Panna Mária, sv. Jozef s úctou a láskou vítali 
Jezuliatko. Ďakujeme pani riaditeľke, pani 
učiteľkám z MŠ v Radoli.

 Zo srdca sa nám prihovoril pán staros-
ta a za pastierske slová poďakovania treba 
s úctou spomínať  na nášho „duchovného 
otca“.
 Evka Štubňová a Jarko Vlček boli ku-
chármi a za takú kapustnicu im naozaj patrí 
vďaka – veď sa zjedla všetka.
 Pani Irenka Vlčková s Mgr. Gitkou An-
delovou sa starali o tombolu. Ďakujeme 
celému výboru a hlavne pani tajomníčke 
Mgr. Gitke Andelovej. Slávnosť vyvrcholila 
príchodom Mikuláša (Mgr. Anton Ľudvik), 
zvlášť sympatického anjela (pani Helenka 
Várošová), vystúpenie čertíka (pani učiteľka 
Cilka Svrčková) spestrilo náladu na mikuláš-
skom večierku.

 Ďakujeme všetkým sponzorom za pris-
penie a obohatenie tejto milej mikulášskej 
slávnosti.

Výbor ZO JDS Radoľa
text: A. Ľudvik, foto: J. Svrček

Aj seniorov z Radole navštívil sv. Mikuláš
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Stretnutie s jubilantmi
V stredu 26. októbra bolo do sály budovy obecného úradu pozvaných 33 oslávencov, 
ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileum.

 V kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy pod vedením pani učiteľ-
ky Drugovej a žiaci zo Základnej školy, s ktorými program nacvičili pani učiteľky Ho-
lešová a Wágnerová. Jubilantom zablahoželal starosta obce a po skončení progra-
mu podujatie pokračovalo posedením pri drobnom občerstvení.
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„pokračovanie z predchádzajúceho čísla spravodajcu obce .............“

Citujem z rukopisu pána Alexandra Kuriaka

  „Výbor TJ Sokol Radola pracoval a riadil činnosť futbalového oddielu v tomto zložení : 
predseda Štefan Tichý, podpredseda Martin Krkoška, tajomník Vincent Ščamba, pokladník 
Emil Kultán, členovia výboru Alexander Kuriak, Štefan Žubor, Viktor Macúš, Šimon Prievoz-
ník. V  marci 1961 TJ Sokol Radola bol premenovaný na TJ Družstevník Radola. 14.5.1961 
Výbor TJ  prejednal  úpravu a rozšírenie futbalového ihriska za účasti KSS, zástupca MNV 
súdruh Kmošek sa nedostavil. 26.8.1961. brigáda na JRD, žatevné práce v počte 14 ľudí za 
účelom získania peňazí na úpravu a rozšírenia futbalového ihriska.

 Futbalové mužstvo v tomto období tvorili : Stanislav Ščamba, Jaroslav Sýkora, Ján Mi-
chal, Marcel Mičian, Ján Kriváček, Vincent Ščamba, Viliam Tichý, Gabriel Macúš, Stanislav 
Svrček, Jaroslav Vnuk, Félix Vnuk, Gustáv Ščamba, Gašper Ščamba, Justín Štrba, Emil Kultan, 
Igor Maruš . 
 Družstvo žiakov tvorili : Vladimír Tichý, Cyril Harcek, Stanislav Ščamba ml., Václav Vnuk, 
Ivan Hollý, Vladimír Novák, Dušan Červenec, Ladislav Šustek, Anton Tichý, Ján Sýkora.

 Súťažný ročník 1961/62 bol pre futbalový oddiel veľmi náročný. Pre nezvládnutie or-
ganizačnej práce  ako i fi nančného zabezpečenia a materiálneho vybavenia,  dochádzalo 
k častým nedostatkom v práci výboru TJ.  Prácu vykonávali len niektorí jedinci, čím zákonite 
došlo i k zmenám vo funkciách . “  .............

Ján Šustek
zástupca starostu obce

Horný rad zľava : Trnková Vlasta, Hruška Miroslav, Kultán Ján, Svrček Pavol, Kuča Jozef, Holtán Štefan, Šustek
Ladislav, Luprich Milan, Svrček Emil, Holtán Ján, Svrček Bohuslav, Krivaček Martin, Hrubý Štefan 

Dolný rad zľava : Tichý Martin, Macúš Šimon, Prievozník Ján, Andel Vladimír, Zahradník Jozef



20

Horný rad zľava : Ján Holtán, Ivan Macúš, Martin Macúš, Jozef Krkoška, Ján Ščamba, Jaroslav Vlček, Martin Mičian 
Dolný rad zľava : Ján Taračka, Rudolf Ochodničan, Ján Prievozník, Stanislav Tichý, Štefan Kolibač

Horný rad zľava : Kuriak Alexander, ?,?, Ščamba Stanislav, Ščamba Vincent, Ščamba Gašper,
Mičian Marcel, Svrček Michal, Svrček Bohuslav, ? 

Dolný rad zľava : Šustek Alojz, Svrček Emil, Ščamba Ľudovít, Papan Viktor, Maruš Igor

Horný rad zľava : Svrček Ján, Kultán Peter, Ondrašek Jozef, Dubec Jaroslav, Kuriak Vladimír,
Ščamba Ondrej, Kuriak Jozef, Vnuk Miroslav, Kuriak Alexander 

Dolný rad zľava : Krkoška Jozef, Mrvečka Milan, Kuriak Pavol, Krivaček Martin, Kaplik Marián, Szabó Oskar
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 V dlhodobých súťažiach stolného tenisu 
mal Stolnotenisový klub Radoľa dve družstva 
mužov. „A“ družstvo hralo v 3. lige a „B“ družstvo 
v 5. lige. V januári 2011 „A“ družstvo malo po 
polovičke súťažného ročníka len 2 víťazstva, 1 
remízu a 8 prehier,  bolo na poslednom mieste 
v tabuľke. V odvetnej časti ročníka 2010/2011 
boli výsledky tohto kolektívu podstatne lep-
šie a na konci súťažného ročníka obsadili 10. 
miesto, čo stačilo na udržanie sa v súťaži. K to-
muto umiestneniu im stačilo 8 výhier, 2 remízy 
a 12 prehier.
 Po prvej časti ročníka 2010/2011 bolo „B“ 
družstvo v 5. lige, umiestnilo sa na 10. mieste s 
veľmi malým bodovým odstupom od vypadá-
vajúceho miesta, ale po dobrej druhej časti „B“ 
družstvo skončilo na 9. mieste s 12 bodovým 
odstupom od vypadávajúceho miesta.
 Spôsob hry a dosiahnuté výsledky v prvých 
mesiacoch r. 2011 dávali predpoklad podstat-
ne lepšieho umiestnenia oboch družstiev v 
súťažnom ročníku 2011/2012, ktorý sa začal v 
tradičnom termíne v prvý piatok,  resp. sobotu 
v októbri 2011.
Celý súťažný ročník 2010/2011 sme odohrali s 
veľmi úzkym hráčskym kádrom a preto sme sa 
pre ročník 2011/2012 posilnili o dvoch hráčov a 
tak sa nám darí v prvej časti tohto ročníka pod-
statne lepšie než v minulom súťažnom ročníku. 
A – družstvo hrá v 3. lige – územie žilinskej VÚC-
ky a po prvej časti sa umiestnilo na 3. mieste, s 
9-timi výhrami, keď prehralo len 2 stretnutia a 
to s Ružomberkom C a Námestovom.
 Aj naše B – družstvo skončilo po prvej časti 
súťažného ročníka 2011/2012 na 3. mieste a má 
všetky predpoklady skončiť v hornej polovici 
tabuľky. O pekné umiestnenie oboch družstiev 
sa zaslúžili títo hráči stolného tenisu: Ing. Ján 
Vítkovský, Patrik Páleník,  Bc. Miroslav Fojtík, 
Ing. Miroslav Staník,  Emil Svrček, Marek Re-
zetka, Ing. Alojz Šustek, Pavol Andel, Peter Kri-
váček, Ján Hunčík, Ing. Ľubomír Rapan, Lukáš 

Rezetka,Peter Kultán a Lukáš Juris. Všetci hráči 
až na Páleníka sú odchovanci nášho stolnoteni-
sového klubu.
 K aktivitam stolných tenistov patria dru-
žobné stretnutia so stolnými tenistami Slezanu 
Frýdek – Místek.  V zimnej prestávke sme boli 
na turnaji vo Frýdku – Místku a v júni 2011 sme 
odohrali priateľské stretnutie v Radoli. V oboch 
podujatiach boli úspešnejší stolní tenisti Frýd-
ku – Místku, ktorí hrajú vyššie súťaže ako my.
V septembri 2011 sme sa na pozvanie Stolnote-
nisového klubu Palkovice /pri Frýdku – Místku/  
zúčastnili medzinárodného stolnotenisového 
turnaja za účasti aj poľských stolných tenistov, 
v ktorom boli úspešní naši hráči. V dvojhre bolo 
poradie 1. Vítkovský, 2. Staník a 3. Rezetka Ma-
rek, všetko Radoľa a vo štvorke 1. Rezetka – Be-
zecný /Palkovice/ , 2. Vítkovský – Staník.
 Stolný tenis v Radoli má dlhoročnú tradí-
ciu, ktorá už prekročila hranicu 50 rokov. Stol-
ný tenis hrali muži, ženy, žiaci a vo všetkých 
kategóriach  sme boli úspešní. V súčasnom 
období máme najväčšiu slabinu v mládežníc-
kych kategóriach, pretože dlhé roky nemáme v 
pravidelných súťažiach žiadne žiacke družstvo 
a len ojedinele získavame mladých hráčov. Bez 
aktívnejšieho prístupu rodičov, školy a samo-
zrejme aj stolnotenisového klubu k zlepšeniu 
situácie po stránke omladenia hráčskeho kádra 
nedôjde.
 Vďaka Obecnému úradu máme stále dob-
ré prostredie v herni stolného tenisu, ktorá je 
vždy primerane vykúrená a my ju udržiavame 
vo vzornej čistote. Vďaka primeranej fi nančnej 
podpore zo strany Obecného úradu Radoľa 
môžeme stretnutia odohrávať v jednotných 
športových úboroch s nápisom Stolnotenisový 
klub Radoľa , čím prispievame k reprezentácii 
našej obce.

V Radoli 15.12.2011 Ing. Alojz  Šustek
                                                                       predseda STK

Správa o činnosti Stolnotenisového klubu Radoľa v r. 2011
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Futbal v roku 2011
Blíži sa nám začiatok nového roka, nastáva teda čas bilancovať ten starý  futbalovým 
oddielom ŠK Radoľa. Muži si dokázali už v jesennej časti I. triedy vybojovať slušný 
náskok, ktorý v jarnej časti potvrdili a s náskokom 11 bodov a skóre 84:33 úspešne 
postúpili do V.ligy. Dorast skončil na 7. mieste s počtom bodov 38, starší žiaci skončili 
na 8 mieste s počtom bodov 30.

Sezóna 2011/2012 jesenná časť

Tabuľka V.ligy sk.A podľa SsFZ jesenná časť

FK stretnutia víťazstvá remízy prehry skóre body - / + ŽK ČK Diváci

1. Terchová 13 7 4 2 31 : 16 25 +7 16 1 1330
2. Rosina 13 7 3 3 31 : 14 24 +6 19 3 1200
3. Bánová 13 7 3 3 26 : 11 24 +6 23 1 800
4. Podvysoká 13 7 1 5 20 : 15 22 +1 28 0 1556
5. Rajec 13 6 2 5 26 : 21 20 -1 19 5 1200
6. Kotešová 13 6 2 5 24 : 22 20 -1 17 0 1390
7. Nová Bystrica 13 5 5 3 16 : 14 20 +2 33 0 930
8. Stará Bystrica 13 4 6 3 22 : 15 18 -3 21 0 2300
9. Raková 13 4 5 4 15 : 21 17 -4 26 3 1450

10. Strečno 13 4 3 6 25 : 25 15 -6 27 2 1020
11. Belá 13 4 3 6 14 : 19 15 -3 29 2 1225
12. Radoľa 13 3 4 6 16 : 28 13 -8 31 3 960

13. Kotrčina Lúčka 13 3 1 9 17 : 37 10 -8 28 1 550
14. Rudinská 13 2 2 9 12 : 37 8 -10 27 4 1100

SPOLU 182 69 41 69 295 : 295 344 25 17011

Muži: Mužstvo pod vedením trénera M. 
Sklenářa, as. trénera P.Kuriaka a vedúceho 
mužstva J.Macúša nedokázalo nadviazať na 
úspechy v I. triede a po nepresvedčivých vý-
sledkoch prezimuje na 12.mieste. V.liga uká-
zala, že mužstvá v nej sú na inej úrovni a sú 

veľmi vyrovnané. Náš herný prejav nie je zlý, 
ale naše nedostatky sú v hlavne v koncovke, 
kde sme zaznamenali iba 16 gólov. Dúfame, 
že všetko sa to zmení v jarnej časti, mužstvo 
plánujeme posilniť a spolu s komplexnou 
jarnou prípravou sa udržať v tejto súťaži. 

Futbal v Radoli sponzorovali:

P. Harcek, Ľ. Kultan, J. Maruš, M. Pijak, D. Pavelová - Snooker - Club, M. Švaňa, M. 
Tomašec - Bar - Herňa Santa Fe, darcovia 2% z dane z príjmu, Obec Radoľa.

Ďakujeme
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FK stretnutia víťazstvá remízy prehry skóre body

1. Radoľa 13 9 0 4 38 : 26 27

2. Stará Bystrica 13 8 1 4 42 : 23 25
3. Rosina 13 8 0 5 29 : 21 24
4. Belá 13 7 2 4 24 : 11 23
5. Turzovka 13 7 2 4 19 : 12 23
6. Strečno 13 6 4 3 30 : 20 22
7. Čierne 13 7 0 6 26 : 20 21
8. Teplička n/ Váhom 13 5 3 5 40 : 30 18
9. Čadca B 13 5 2 6 26 : 28 17

10. Zborov n/ Bystricou 13 5 2 6 23 : 34 17
11. Terchová 13 5 1 7 23 : 27 16
12. Dolný Hričov 13 5 0 8 24 : 45 15
13. Raková 13 3 0 10 10 : 31 9
14. Kotešová 13 2 1 10 16 : 42 7

Prekvapením jesennej časti je naše muž-
stvo dorastu, ktoré dokázalo pod vedením 
V.Radolského a M.Kováča vytvoriť výborný 
kolektív. Dokázali vyhrať všetky domáce 

stretnutia a brali body aj na súperových 
ihriskách čo im prinieslo prvé miesto v ta-
buľke. Úspech celého mužstva potvrdzuje 
aj najlepší strelec súťaže 14 gólový P. Žubor.

Dorast

Mužstvo starších žiakov dosahuje dosť nevy-
rovnané výsledky, ktorých hlavnou príčinou 
je dochádzka, disciplína a celkový prístup 
hráčov na tréningoch a v súťažných stretnu-
tiach. Tento trend však sa bohužial vyskytuje 
aj v dalších mužstvách súťaže. Veríme že pod 

vedením p. Vnuka udržíme túto súťaž v Ra-
doli. Jeseň prezimujú na 12 mieste. Mužstvo 
mladších žiakov nás teší svojom účasťou na 
tréningoch aj výkonmi v súťaži, bohužiaľ ich 
kategória nemá súťažnú tabuľku ani iné šta-
tistiky.

Žiaci

FK stretnutia víťazstvá remízy prehry skóre body

1. Teplička n/Váhom 13 10 2 0 61 : 11 32
2. Oščadnica 13 10 2 0 57 : 10 32
3. Turzovka 13 8 2 2 38 : 13 26
4. Makov 13 7 1 4 37 : 9 22
5. Stará Bystrica 13 6 4 2 25 : 15 22
6. Zborov n/Bystricou 13 5 1 6 26 : 30 16
7. Staškov 13 5 0 7 15 : 30 15
8. Banová 13 4 1 7 19 : 33 13
9. Kysucký Lieskovec 13 3 3 6 28 : 41 12

10. Terchová 13 3 2 7 13 : 33 11
11. Čierne 13 3 0 9 22 : 51 9
12. Radoľa 13 2 2 8 14 : 40 8

13. Ochodnica 13 2 0 10 17 : 66 6

Výbor ŠK Radoľa



Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 16:30
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 13:00
Obedná prestávka 11:00 - 11:30

Kontakty
 Telefón 041 / 421 4374, 421 4375, 421 1004
 Fax 041 / 421 3233
 Mobil 0911 951 305
 E-mail obecnyurad@obecradola.sk
 web www.obecradola.sk

Navždy nás opustili
Marián Belan (69 r.)

Miroslav Papán (58 r.)

Odpočívajte v pokoji! 

Blahoželáme k jubileu
90 rokov Mária Svrčková 
85 rokov Štefan Sládek

Miroslav Svrček 
80 rokov Vilma Vjatrová

Eduard Jeleň
Ľudevit Macúš
Irena Sládková
Štefánia Sidorová 

70 rokov Martin Andel 
65 rokov Pavol Kultan

Berta Knýblová
Alžbeta Kubíková
Vladislav Dubeň

Srdečne Vám blahoželáme
a prajeme Vám pevné zdravie

v kruhu rodiny!

Narodenie detí
Matúš Ondrúšek - syn Jany a Ľubomíra Ondrúška
Natália Kultanová - dcéra Michaely a Juraja Kultana
Vanesa Kriváčková - dcéra Ivany a Michala Kriváčka

Najmenších spoluobčanov v našej obci srdečne vítame,
rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov pri výchove!

Manželstvo uzatvorili

Na spoločnej ceste životom prajeme 
veľa šťastia, lásky a porozumenia!

Martin Sucháň
a

Jana Škulcová

Štatistiky za rok 2011
V roku 2011 sa  narodilo 16 detí, z toho 10 dievčat a 6 chlapcov. Zomrelo12 občanov,  z toho 4 
ženy  a  8 mužov. Prisťahovalo sa 17 občanov, z toho 10 žien a 7 mužov. Odsťahovalo sa 10 obča-
nov, z toho 0 žien a 10 mužov. Celkový počet obyvateľov k 22.12.2011 je 1461, z toho 748 žien 
a 713 mužov. Počet skolaudovaných stavieb v roku 2011:  4, z toho 3 rodinné domy a  1 garáž. 




