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Vážení spoluobčania!
„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí“. J. A.
Komenský
28. marec sa u nás
pokladá za sviatok
všetkých pedagogických pracovníkov. Je
spätý s menom učiteľa národov – Jana
Amosa Komenského. Tento veľký pedagóg svojou pedagogickou činnosťou
i náhľadmi sa zaradil
medzi
významné
osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia,
rasy a sociálneho postavenia. Bol hlboko presvedčený o tom, že
dobrá škola robí človeka lepším.
V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že prežívajú dobu, ktorá
školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do života vzdelaných schopných mladých ľudí. Prácu učiteľa si však
mladí vedia oceniť až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia
vzťah, ktorý k nim učitelia mali. Spomenú si na pohladenie pani
učiteľky v materskej škole, ktorá suplovala ich mamu. Spomenú si na pani učiteľku, ktorá ich trpezlivo učila čítať a písať a
otvorila im tak cestu k poznávaniu.
Spomenú si na pani učiteľky a pánov učiteľov, ktorí na nich
boli prísni a pomohli im vniknúť do tajov matematiky, poznania
prírodných zákonov, nádhery literatúry a naučili ich aj spievať
a športovať. Uznávajú, že pripravili svojim učiteľom radostné,
ale i ťažké chvíle, že ich práca nekončí zvonením a že aj ich
učitelia majú vlastné rodiny, vlastné deti, o ktoré sa treba tiež
starať.
Školu považujeme za výnimočné miesto, kde sa naprieč
generáciámi uskutočňuje proces vzdelávania, prenos tradícií a
kultúrneho bohatstva, kde sa nadobúda hrdosť na svoju krajinu,
kde sa formuje vedomie spolupatričnosti s ostatnými, blízkymi
i cudzími, kde sa učí úcte k minulosti, porozumenie prítomnosti
a odvaha prijať výzvy budúcnosti.
Aj dnes treba poďakovať vám všetkým pedagógom za ušľachtilú prácu pedagóga, za trpezlivosť, ochotu, nezištnosť i
láskavosť, za sladké pokarhania, ktoré sa nám možno niekedy
zdali nespravodlivé. Chceme vám poďakovať za všetko, čo ste
nám s veľkou trpezlivosťou odovzdali, čo ostane navždy súčasťou nášho ja. Poďakovať vám za to, že ste formovali a formujete
naše duše, naučili nás to, čo nám nikto nevezme. Deň učiteľov
je príležitosťou vzdať hold a úctu práci učiteľskej profesii, ktorá
právom patrí medzi najdôležitejšie a najnáročnejšie profesie v
našej i každej inej spoločnosti.
Všetkým radoľským učiteľom a pedagogickým pracovníkom patrí naša vďaka a úcta. K ich sviatku im zo srdca želám
pevné zdravie, odhodlanie a energiu do náročnej práce, aby závisť, nevraživosť, chamtivosť, neochota, ohováranie a intrigy
vymizli z našich životov, a aby ich napĺňala radosť a šťastie v
profesnom i osobnom živote.
S úctou Bc. Božena Peťková
starostka obce

Aktuálne informácie
zo života v obci
Obecné zastupiteľstvo na svojich rokovaniach dňa 11.
02. 2009 a 25. 3. 2009 prerokovalo a schválilo:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o opatrovateľskej službe a výške úhrady za túto službu
- Audítorskú správu za rok 2008
- Vyhodnotenie rozpočtu obce Radoľa za rok 2008
- Záverečný účet obce bez výhrad
- Správu hlavného kontrolóra za rok 2008.
       
Miestne dane a poplatky pre rok 2009 sú pre občanov na
úrovni roka 2008.
Daň za psa: 3,31 € - povinnosť zaplatiť do 31. 01. 2009
Miestny poplatok za komunálny odpad: 7,30 € povinnosť zaplatiť do 30. 06. 2009.
Daň z nehnuteľností majú povinnosť zaplatiť občania počas celého roka.
       
Dňa 10. mája 2009 sa uskutočnia v sále obecného úradu
oslavy Dňa matiek.
       
Dňa 5. 7. 2009 sa uskutoční VI. ročník výstupu na Vreteň
pri príležitosti výročia osamostatnenia našej obce. Zraz
účastníkov výstupu je o 9,00 h. pred ZŠ v Radoli.
       
Predseda NR SR vyhlásil na deň 06. 06. 2009 voľby do
Európskeho parlamentu. Na území SR sa do Európskeho
parlamentu volí 13 poslancov. Volebný okrsok č. 1 bude
pre našu obec v sále obecného úradu.
       
Súčasťou Spravodajcu je dotazník, ktorým chceme zistiť
Váš názor za domácnosť na výstavbu kostola v našej obci.
Dotazník je anonymný. Je potrebné ho vyplniť a doručiť
na obecný úrad do 30. 04. 2009 do určenej schránky.

ako sme volili ?
Z celkového počtu oprávnených voličov 1136 sa voľby
prezidenta Slovenskej republiky dňa 21. marca 2009
zúčastnilo 614 občanov, čo predstavuje 54 % - nú
účasť.
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Bollová Dagmara PaedDr. 		
8
Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.		
442
Martináková Zuzana			
29
Melník Milan prof., RNDr., DrSC.		
21
Mikloško František RNDr.			
16		
Radičová Iveta prof., PhDr.., PhD.		
96
Sidor Milan PhDr., CSc.			
2
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Ako sme privítali jar
v našej materskej škole
Je krásne, keď sa dieťa smeje, je nádherné, keď
sa teší. Je šťastím pre dieťa, keď sa s ním dokáže
tešiť, hrať ocko, mamička, babička ba aj deduško. Deti v našej materskej škole toto šťastie majú.
Majú skvelých rodičov, neúnavné p. učiteľky, ktoré
im pripravujú každodenný pestrý život v materskej
škole.

Bol 16. február. Niekto by povedal taký obyčajný
deň. Pre našu materskú školu to však bol významný deň. Prečo? Deti spolu s rodičmi sa naň už dlho
tešili, pretože bol KARNEVAL. Všetko vypuklo v
sále obecného úradu. Výzdoba, o ktorú sa postarali p. učiteľky, p. vedúca kuchyne a aj naša p.
upratovačka, prestreté stoly a na nich koláčiky, čo
napiekli mamičky, k tomu dobrá hudba, o ktorú
sa postaral Mgr. Vladimír Hromádka a hlavne rozprávkové postavičky, ktoré privítali dvaja šašovia a
jedno prasiatko. To všetko spolu s rodičmi a starkými vytvorilo nádhernú atmosféru karnevalu.

Po veselom rozprávkovom dni prišli opäť dni všedné, v ktorých deti získavali nové vedomosti, zručnosti ... Spoločne sme pozorovali ako odchádza
zima a pomaličky, potichučky prichádza jar so
silnejším slniečkom, prvými snežienkami, ktoré vykvitli aj v záhrade našej materskej školy. Pri

pohľade na ne sme si zaspomínali na našu tetu
Milku Svrčkovú, ktorá s láskou opatrovala každý
kvietok, kríček na školskom dvore.
Podľa kalendára sa jar začína dňom jarnej rovnodennosti t.j. 21. 3.Je spojená s jarnými zvykmi,
ktoré začínajú vynášaním MORENY na SMRTNÚ
NEDEĽU. My v materskej škole sme sa rozhodli,
že skúsime obnoviť ľudové tradície VYNÁŠANIA
MORENY. Celá materská škola od pondelka 23. 3.
do piatka 27. 3. žila touto udalosťou. V pondelok
sa deti zoznámili s ľudovou tradíciou a ďalšie dni
sme sa zamerali na výrobu figuríny MORENY. Deti
pracovali s veľkou radosťou a nadšením. Opäť musíme pochváliť rodičov a starkých, ktorí nám pomáhali či už svojimi spomienkami alebo prácou. V
tomto týždni nám dni neskutočne rýchlo ubiehali až nadišiel ten dlho očakávaný, kedy MORENU
– ZLÚ ŽENU – deti ponesú dedinou ku potoku a
tam ju hodia do vody spolu s chorobami a všetkým
zlým. V piatok sa deti posledný krát zahrali s MORENOU, spoločnými silami ju odniesli k obecnému
úradu, kde celé osadenstvo spolu s p. starostkou
už čakali na veselý sprievod detí, mamičiek , ockov, starkých a p. učiteliek. Nedalo sa ho prehliadnuť, pretože spev, smiech, básničky, riekanky bolo
počuť široko – ďaleko. Spoločnými silami sme úzkymi uličkami doniesli MORENU k Vadičovskému
potoku, kde jej deti naposledy zaspievali a hodili
ju do vody podľa starej tradície, ktorú sme takýmto spôsobom trošku oprášili. Všetky detičky, pani
učiteľky a celé osadenstvo materskej školy ďakuje
zo srdca všetkým, ktorí nám pomáhali či už pri
karnevale alebo pri vynášaní MORENY.

Čo na záver?
Na krídlach jarného vetríka spomienka zaletela
na dávno minulé časy, kedy bola riaditeľkou materskej školy p. Mária Ondrašíková. Tejto jari sa
dožíva krásnych 80 rokov. Kto ju poznal, určite sa
pripojí k nášmu želaniu zdravia, lásky a toľko sily
ako má jar, ktorá prebúdza celú prírodu k novému
životu.
Cecília Svrčková, učiteľka MŠ
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Vandali v
v akcii
akcii
Vandali

V areáli Základnej školy v Radoli sa často vo večerných hodinách
dejú prečudesné javy...
Pýtate sa aké?
Posúva sa U-rampa, ohýba sa zábradlie na schodíkoch pri volejbalovom ihrisku, poškodí sa strecha na lezeckých stenách, vysadené stromčeky vyskočia zo zeme, porozbíjajú sa okná na bývalej
dielni, v streche sa objaví diera, aby odtiaľ záhadným spôsobom
zmizlo boxerské vrece, ohýbajú sa rúrky na plote atď., atď.. Už sa
mi nechce ani ďalej pokračovať!
Iba rozmýšľam, prečo toto všetko?
Že by sa mládež v Radoli natoľko nudila? Že by sa namiesto športovania zabávala radšej pri devastovaní prostredia a zhadzovaní
školských brán z pántov?
Takto sa vám to páči, toto je to, po čom túžite?
Vandalizmus je váš cieľ?
Radoľská škola vás takto určite nevychovala a nevychováva. Myslím si, že takéto správanie a ničenie všetkého okolo je znakom
ľudí, ktorí si potrebujú dokázať, akí sú zaujímaví, silní ale aj...
Dúfala som, že svoju silu ukážete aj pri oprave a vrátení brány na
svoje miesto, milá mládež z Radole.
Kde ste hrdinovia? Veď sa nepatrí pod rúškom tmy pozorovať, ako
zareagujú ľudia zodpovední za majetok školy a poriadok v školskom areáli.
Keďže sa vinníci doteraz nenašli, som nútená požiadať o pomoc
ochotných ľudí, ktorí pomôžu pri odstraňovaní vašich vandalských
činov, za čo im chcem vysloviť poďakovanie.
Riaditeľka ZŠ

Brezičky, brezy ...
Čože sa to stalo s brezovým hájikom pri škole?
Po dlhom váhaní, rozhodovaní a samozrejme zvažovaní
všetkých argumentov pre a proti nakoniec padlo konečné rozhodnutie - zrezanie briez.
Aké boli fakty pre: srdcová záležitosť, krása brezového hájika,
typický znak školy...
A čo hovorilo proti? Stromy mali 43 rokov, zvažovali sa smerom
ku školskej budove, lístie a padajúce konáre boli nebezpečné
pre žiakov a tiež upchávali zvody zo strechy, vlhla celá stena,
clonili do okien tried a školskej chodby. Ďalším dôležitým argumentom na ich zrezanie bolo to , že breza je veľmi silným
alergénom.
Čiže brezy sme odstránili kvôli zdraviu a bezpečnosti našich
žiakov a zamestnancov. Samozrejmosťou pre nás je, že vysadíme
sadeničky nových stromčekov, ktoré nám budú skrášľovať náš
školský areál.
		
Riaditeľka školy

Poďakovanie
Pedagogickí zamestnanci Základnej školy v Radoli
touto cestou ďakujú pani starostke obce Bc. Peťkovej
za vyjadrenie uznania a poďakovanie za prácu, ktorú
vykonávajú v prospech detí našej školy. Potešili nás
jej milé slová aj kvetinový darček.

Severoslovenské vodárne

aSeveroslovenské
kanalizácie,
Žilina
vodárne a.s.
a kanalizácie,
a.s. Žilina
Ceny platné pre rok 2009

Ceny platné pre rok 2009
V súlade
rozhodnutím
č. 0026/2009/V,
ktoréktoré
vydalvydal
dňa 12.
Úrad Úrad
pre regV ssúlade
s rozhodnutím
þ. 0026/2009/V,
dĖa 11.
12.2008
11. 2008
pre
uláciu
sieťových
odvetví
stanovujeme
na obdobie
od 01.
do 31.do12.31.
2009
reguláciu
sieĢových
odvetví
stanovujeme
na obdobie
od 01.
01. 2009
01. 2009
12.nasle2009
nasledovné
za uvedené
služby:
dovné
pevnépevné
cenyceny
za uvedené
služby:
Druh služby

Výroba a dodávka pitnej vody
verejným vodovodom
Odvedenie a þistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou

Cena bez DPH

Cena s DPH

0,7495 €/m3

22,58 Sk/m3

0,8919 €/m3

26,87 Sk/m3

0,8229 €/ m3

24,79 Sk/m3

0,9792 €/m3

29,50 Sk/m3

1. Uvedené
ceny
sa použijú
po vykonaní
po termíne
1. Uvedené
ceny sa
použijú
po vykonaní
prvého prvého
odpočtuodpoþtu
mer- meradiel
Postup v prípade záujmu o platbu preddavkov
Do vykonania
meradiel
sa použijú
ceny schválené a platné pre
adiel po01.01.2009.
termíne 01.01.2009.
Doodpoþtu
vykonania
odpočtu
meradiel
1) Odberateľ zašle dodávateľovi vypísanú návratku
predchádzajúce
obdobie.
sa použijú
ceny schválené
a platné pre predchádzajúce obdobie.
2) Dodávateľ
dohodne s odberateľom výšku preddavkov
2.
Ak
sa
spotreba
urþuje
iným
spôsobom
(napr.
smernými
þíslami
spotreby vody,
2. Ak sa spotreba určuje iným spôsobom (napr. smernými
3) V prípade
platby inkasným príkazom odberateľ predloží
výpoþtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom
uvedeným
číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového
dodávateľovi doklad o zadaní súhlasu s inkasom, ktorý obdrží
v bode 1. dodávateĐ bude uvedené ceny uplatĖovaĢ od 01. 01. 2009.
odtoku
a pod.) ako
spôsobom
uvedeným
od bankového ústavu
3. Konverzný
kurz:
1 € = 30,1260
Sk. v bode 1. dodávateľ
bude uvedené ceny uplatňovať od 01. 01. 2009.
4) Dodávateľ vypracuje zmluvu so zapracovaním platby pred3.PREDDAVKOVÉ
Konverzný kurz: 1PLATBY
€ = 30,1260 Sk.
davkov, ktorú predloží na potvrdenie odberateľovi. Zmluva
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., (ćalej len dodávateĐ)bude
v záujme
rozšíreniao. i. výšku mesačnej preddavkovej platby a
obsahovať
PREDDAVKOVÉ
PLATBY
poskytovaných služieb,
ponúkajú pre všetky kategórie odberateĐov (domácnosti,
ostatní pre preddavkové platby
ďalšie podmienky
odberatelia) od 01.
01. 2009
PREDDAVKOVÉ
PLATBY
za dodanú pitnú
vodu a odvedenú
Severoslovenské
vodárne
a kanalizácie,
a. s., (ďalej
len dodávateľ)
5) Odberateľ
zmluvu potvrdí a predloží dodávateľovi
vodu.
vodpadovú
záujme rozšírenia
poskytovaných služieb, ponúkajú pre všetky
6) Odberateľ zabezpečí uhrádzanie preddavkových platieb
Preddavková
sa stanovuje
vo výške
90 % od
zo 01.
spotreby predchádzajúceho
kategórie
odberateľovplatba
(domácnosti,
ostatní
odberatelia)
dodávateľovi.
porovnateĐného
obdobia s prihliadnutím
vývoj
a predpokladanú
spotrebu budúceho
01.
2009 PREDDAVKOVÉ
PLATBYnazacenový
dodanú
pitnú
vodu a
obdobia.
Minimálna
mesaþná
výška
preddavku
sa
stanovuje
na
6,64
€
(200
Sk) Preddavky
odvedenú odpadovú vodu.
Podrobné informácie budú poskytované na kontaktných mibude
uhrádzaĢ
odberateĐ
mesaþne
vo
výške
1/12.
Spôsob
úhrady
preddavkov:
Preddavková platba sa stanovuje vo výške 90 % zo spotreby
estach dodávateľa:
- trvalým prevodným príkazom na úhradu
predchádzajúceho
porovnateľného obdobia s prihliadnutím na
Región Žilina: Domácnosti
- inkasným príkazom
cenový
vývoj a poukážkou
predpokladanú spotrebu budúceho obdobia.
t.č. 041/7071779, e-mail: infoza@sevak.sk
- poštovou
Minimálna mesačná výška preddavku sa stanovuje na 6,64 €
Ostatní odberatelia (podnikateľské subjekty)
(200 Sk) Preddavky bude uhrádzať odberateľ mesačne vo výške
t.č. 041/7071772, e-mail: infoza1@sevak.sk
1/12. Spôsob úhrady preddavkov:
t.č. 041/7071727, 1e-mail: infoza2@sevak.sk
trvalým prevodným príkazom na úhradu
inkasným príkazom
Tlačivá návratiek sú zverejnené na internetovej stránke
poštovou poukážkou
spoločnosti www.sevak.sk
službou UNIKASA

Ostatní odberatelia (podnikateĐské subjekty)
t.þ. 041/7071772, e-mail: infoza1@sevak.sk
t.þ. 041/7071727, e-mail: infoza2@sevak.sk

Spravodajca

4
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Polícia

u po z o r ň u j e

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci upozorňuje majiteľov motorových vozidiel na skutočnosť, že v
poslednom období bol v policajnom okrese Čadca (Čadca + KNM) zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti
krádeží motorových vozidiel a vecí z nich.
Polícia na odhaľovanie páchateľov tejto trestnej činnosti
využíva všetky dostupné metódy a prostriedky. V mnohých prípadoch by však stačilo, aby vodiči a široká verejnosť boli k svojmu okoliu všímavejší. Ľahostajnosť a
nezodpovednosť nahráva zlodejom.
- Vodiči, pamätajte na to, že motorové vozidlo nie je a
ani nemôže slúžiť ako bezpečnostná schránka na úschovu vecí a premetov.
- Všetky voľne a viditeľne ponechané veci v motorovom
vozidle sú lákadlom pre zlodejov.
- Vo vozidle nikdy nenechávajte doklady, peniaze, peňaženky, tašky, mobily, fotoaparáty, videokamery a podobne.
- Ak máte väčšiu batožinu, ktorú si nemôžete vziať so
sebou, uložte je do batožinového priestoru.
- Nie je rozhodujúce, či sa v aute nachádzajú viac, či
menej cenné veci, pri krádeži zväčša dochádza aj k poškodeniu motorového vozidla, čo zvyšuje spôsobenú škodu.
- Aj pri krátkodobom opustení vozidla riadne pozatvárajte všetky okná i strešné a skontrolujte uzamknutie vozidla.
Nezabúdajte ani na uzamknutie volantu po vytiahnutí kľúča zo spínacej skrinky.
- Nikdy nenechávajte kľúč v zapaľovaní, a to ani na čerpacej stanici, keď idete platiť.
- Pokiaľ máte v blízkosti strážené parkovisko, tak ho treba využiť a neparkovať na neosvetlených a odľahlejších
miestach.
- Zabezpečte si kolesá na aute bezpečnostnými maticami.
- Po zistení, že došlo ku krádeži ihneď volajte políciu.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci upozorňuje aj majiteľov bytov, rodinných domov a rekreačných objektov, aby venovali zvýšenú opatrnosť pri
zabezpečovaní týchto objektov.
Zlodeji využívajú nepozornosť, neopatrnosť majiteľov a
veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty, pritom
ochrana nášho majetku závisí aj na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel, ktoré nie sú vôbec nové a
všetci ich dobre poznáme:
- prevencia proti vlámaniu začína dobre zamknutými
dverami, a preto vždy dôkladne skontrolujte dvere i okná,
či sú zatvorené, pretože najčastejšie miesta vstupu zlodeja do bytu sú práve dvere a okná, bezpečnostné dvere sú
pre zlodeja takmer neprekonateľnou prekážkou,
- neotvárajte vchodové dvere osobám, ktoré nepoznáte
a nejdú k vám na návštevu,
- všímajte si podozrivé osoby pohybujúce sa vo vašom
okolí,
- v prípade podozrenia ihneď volajte políciu na číslo
158,
- nenechávajte si doma väčší obnos peňazí, zapíšte si
výrobné čísla elektroniky a iných cenností v byte,
- neposkytujte žiadne informácie o svojej domácnosti
cudzím osobám a najmä nie telefonicky, nech sa predstavia, že sú z akéhokoľvek úradu,
- venujte zvýšenú pozornosť všetkým cudzím osobným
motorovým vozidlám.

Pokuty

za priestupky
na cestách začnú platiť naostro

Pokuty za priestupky na cestách zaþnú platiĢ nao

Vodiþov þakajú po mesiaci platnosti prísnejších
naostro. Aj za prekroþenie povolenej päĢdesiatky v obci do
nemusí držaĢ pokynu ministra vnútra Roberta KaliĖáka, k
policajtov, aby riešili zatiaĐ takéto prekroþenie len dohov
platí od 1. februára, výrazne zvýšil pokuty za priestupk
pokutách je 60 eur (1800 Sk). DesaĢkilometrová tolerancia
aby si vodiþi zvykli.
Aké pokuty þakajú na vodiþov:
- od 300 eur do 1300 eur, ak vodiþ odmietne fúkaĢ, u
vodiþského oprávnenia
- od 200 eur do 1000 eur, ak vodiþ šoféruje pod vplyv
- od 150 eur do 800 eur, ak u vodiþa zistia zvyš
porušením pravidiel nehodu, prekroþí rýchlosĢ
- od 60 eur do 300 eur, ak predbieha, kde je zakázan
na zakázanom mieste
- do 100 eur, ak menej závažným spôsobom inak poru
Pokuty za rýchlosĢ:
km/h
20 km/h
30 km/h
40 km/h
50 km/h
60 km/h
nad 60 km/h

pokuta
50 €
100 €
200 €
300 €
400 €
do 650 €

Vodičov čakajú po mesiaci platnosti prísnejších pravidiel
na cestách už pokuty naostro. Aj za prekročenie povolenej
päťdesiatky v obci do 10 km/h. Polícia sa už po 1. marci nemusí držať pokynu ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý
začiatkom februára upozornil policajtov, aby riešili zatiaľ takéto prekročenie len dohovorom. Nový cestný zákon, ktorý
platí od 1. februára, výrazne zvýšil pokuty za priestupky. Základnou sumou pri bežných pokutách je 60 eur (1800 Sk).
Desaťkilometrová tolerancia bola umožnená do konca februára, aby si vodiči zvykli.
Aké pokuty čakajú na vodičov:
- od 300 eur do 1300 eur, ak vodič odmietne fúkať, utečie z
miesta nehody, šoféruje bez vodičského oprávnenia
- od 200 eur do 1000 eur, ak vodič šoféruje pod vplyvom alkoholu alebo po použití drog
- od 150 eur do 800 eur, ak u vodiča zistia zvyškový alkohol, ak vodič spôsobí porušením pravidiel nehodu, prekročí
rýchlosť
- od 60 eur do 300 eur, ak predbieha, kde je zakázané, nedá
prednosť v jazde, parkuje na zakázanom mieste
- do 100 eur, ak menej závažným spôsobom inak poruší pravidlá.

Spravodajca
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Kronika pokračuje ...

Koscelisko a 1. kostol na Kysuciach (Terra Kisucensis Zborník prednášok z vedeckej
konferencie Kresťanstvo na Kysuciach v priebehu storočí, Ročník I., 1/2008)
Cieľom príspevku je zoznámiť verejnosť
obce s novými názormi na archeologickú
lokalitu Koscelisko a históriou najstaršieho kostola na Kysuciach z II. polovice 13.
storočia, ktoré odzneli na vedeckej konferencii dňa 29. februára 2008 v Turzovke a
zostavil ich Mgr. Drahomír Velička.
Terra Kisucensis je Občianske združenie,
ktoré združuje bádateľov zaoberajúcich
sa výskumom histórie, archeológie, etnológie a ostatných spoločenskovedných
disciplín v regióne Kysúc. (Občianske
združenie Terra Kisucensis , Záhradná
420, 023 54 Turzovka)
V letnom čísle (apríl – máj - jún ) budeme uvádzať fakty o archeologickom
výskume nášho Kosceliska a 1. kostole
v Radoli, dovoľte mi citovať vystúpenie
popredného medievalistu (medieváliá
- sú písomnosti, materiály, týkajúce sa
stredoveku, stredovekého umenia, medievalista - je odborník v medievalistike) prof. PhDr. Richarda Marsinu, Dr.Sc,
ktorý sa vo svojom vystúpení pod názvom Začiatky kresťanstva na Kysuciach
vyjadril: Najstaršou zachovanou stavbou
na Kysuciach je kostol v Radoli. Podľa terajšieho stavu výskumu sa stavba kostola
kladie do II. pol. 13. storočia. (Petrovský

– Šichman, Anton: Výskum zaniknutého
stredovekého kostola v Radoli. In štúdijné zvesti Archeologického ústavu SAV v
Nitre, 1963, s. 229 – 258.) „Po prvý raz
som na Koscelisku v Radoli bol asi pred
60-mi rokmi, teda ešte pred vykonaním
archeologického prieskumu. Na povrchu
bol v obrysoch viditeľný pôdorys zaniknutej kostolnej stavby. Riadne sa dala rozoznať pozdĺžna loď, hranatá svätyňa, ba
aj neskoršie postavená sakristia. Najstaršia historická správa o kostole je z rokov
1332 – 1337 zo záznamov vyberačov pápežských desiatkov a to : Petrus de Radela solvit VI grossos /Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia.
Rationes collectorum pontifictorum in
Hungaria. Pápai tizedszedők számadásai
1281 – 1375. Budapest, 2000 (reprint) s
199/. Čiže interpretované: farár Peter z
Radole zaplatil 6 grošov. Sumu 6 grošov
platili najchudobnejšie fary, medzi ktoré
nepochybne patrila aj radoľská fara.
ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM
Archeologický výskum radoľského kostola, vykonaný v II. pol. 50-tych rokov
20. storočia Antonom Petrovským Šichmanom (správa o ňom bola publikovaná

v Študijných zvestiach AÚ SAV v roku
1963) bol síce vykonaný veľmi precízne
no na viacerých miestach správy sa spomína, že sa určitý zámer nepodarilo pre
nedostatok času realizovať. Len čiastočne
sa zistila hĺbka základov, neobjasnil sa súvis úplného kostrového hrobu s kostolnou
stavbou, neprekopala sa do primeranej
hĺbky sonda pozdĺž južnej steny sakristie,
nepreskúmala sa južná časť svätyne, rovnako sa neprekopala celá južná časť kostola. Koncom 80-tych rokov 20. storočia
vykonala Marcela Ďurišová v Radoli na
Koscelisku archeologický výskum, ktorý
mal, aspoň čiastočne, preskúmať cintorín,
vymedziť ho chronologicky a teritoriálne, lebo len výskum celého cintorína by
mohol odpovedať na otázku o aký počet
hrobov na ňom išlo a ako boli rozdelené
do časových horizontov. Lebo len z komplexného výskumu by sa dali vyvodiť aj
demografické závery, týkajúce sa počtu
ľudí, pochovávajúcich, či pochovaných
na cintoríne.
Teda významným kľúčom k odpovedi
na otázku o starobylosti kresťanstva na
Kysuciach nie je len doriešenie predstáv
o starobylosti a vývoji osídlenia, ale aj čo
najpodrobnejšie preskúmanie jedinej najstaršej, dodnes v základoch zachovanej
sakrálnej stavby na Kysuciach, nesporne
pochádzajúcej z 13. storočia kostola v Radoli.
Mgr. Anton Ľudvik,
kronikár obce

Prameň: Kysuce, č. 7 / 18. február 2009
„Stredoveký kostol v Radoli“, Ďurišová M.,
Kysucké múzeum Čadca., Kresby Ján Rajtek, turista, výtvarník.
Milí občania, nie náhodou sa dostalo
„naše“ Koscelisko v Radoli medzi „7 divov
Kysúc“, ankety, ktorú vyhlásil týždenník
Kysuce. Veď v roku 2009 si pripomíname
677 výročie 1. písomnej zmienky o farnosti v Radoli. Ako 4. div Kysúc teda čitatelia
vybrali Koscelisko v Radoli:

„Zaslúžilo by si pomenovanie „Historické centrum Kysúc“, archeologické
nálezisko, dostatočne nepreskúmané,
pamätné miesto po tisícročia a stáročia
obývané predkami rôznych národov.
Koscelisko v Radoli s najväčšou pravdepodobnosťou bolo gréckym učencom a
geografom Ptolemaiosom označené ako
osada ASANKA okolo r. 150 n. l.

Návrh plastiky Madony Kysúc do kaplnky
Bol tu písomne doložený prvý kostol na
Kysuciach, čiže vznik kresťanstva na Kysuciach a s opevneným hradiskom aj útočisko
ľudí.“ (Kysuce č. 7/18.februára 2009, str. 12
v ankete pod názvom Čitatelia týždenníka
Kysuce posielajú svoje návrhy).
Obnovíme česť občanov Radole v budúcnosti výstavbou nového kostola v obci?
Koscelisko Radola Asanka.

Pôdorys navrhovaného pamätníka

Mgr. Anton Ľudvik, kronikár obce

žltá
zelená
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Spoločenská kronika

f o t o g a l é ria
z výstavy ručných prác žien z Radole

Blahoželáme k jubileu
85 rokov
Agnesa Kocúrová
Justína Janíková
Antónia Janíková
80 rokov
Adela Švaňová
Mária Tichá
75 rokov
Vincent Ščamba
Elena Šofránková
Agnesa Macúšová
70 rokov
Marcel Tomašec
Mária Macúšová
Emília Mičianová
Anežka Valčuhová
Kvetoslava Hrušková
65 rokov
Marián Zábojník
Elena Jeleňová
Elena Janíková
Miroslav Tichý
Mgr. Karol Olexa
Jozef Žabka
Srdečne Vám blahoželáme a prajeme Vám pevné
zdravie v kruhu rodiny!
Navždy nás opustili
Mária Papánová (89 rokov)
Viktor Horváth (45 rokov)
Štefánia Sidorová (76 rokov)
Odpočívajte v pokoji!
Manželstvo uzatvorili
Marián Julény a Zuzana Kuriaková
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa šťastia,
lásky a porozumenia!
Narodenie detí
Laura Mináriková - dcéra Viery a Jána Minárika
Monika Macúšová - dcéra Silvie a Pavla Macúša
Tomáš Hruška - syn Kataríny a Miroslava Hrušku
Najmenších spoluobčanov v našej obci srdečne
vítame, rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov
pri výchove!

Spravodajca

Vydáva: Obec Radoľa, Adresa: Obecný úrad, 023 36 Radoľa
Tel./fax: 041/4213233, e-mail: obecnyurad@obecradola.sk,
starostka@obecradola.sk, www.obecradola.sk
Tlač: Tlačiareň Jánošík, Námestie slobody 67, KNM, tel.: 041/4212327

x overení výsledku procesu odškodnenia zo strany poisĢovateĐa
SpoloþnosĢ VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.
x profesionálne posúdi vaše nároky a bude žiadaĢ o odškodnenie, ktoré vám zo zákona
patrí
7 x BEZPLATNE posúdi vaše nároky a pripraví podklady na získanie odškodnenia vo
váš prospech.
Medzinárodná spoloþnosĢ VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s. sa špecializuje na
poskytovanie pomoci osobám poškodeným na zdraví pri dopravných nehodách. Zastupuje
klientov v zložitom procese získania finanþného odškodnenia od poisĢovateĐov
a zabezpeþí,
Jarn
á výs
sezóna
STO
Radoľa
aby bolo 2008/2009
adekvátne a vþas
vyplatené.
ručných prác žien z Radole
Informácie: www.odskodnenie.sk
Záverečným zápas-

Spravodajca

S t o l n o t e n i s o v á
VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.
ýulenova 5, 811 09 Bratislava
bratislva@votum-co.sk
tel. þ. 02 / 5564 9094

tava

om 22. kola IV. Ligy

Svitla
krásna, slnečná
sobota 14. marca 2009. Ako
VOTUM Centrum
Odškodnenia,
a.s.
predzvesť
jari
zakvitli
bahniatka,
jahňady okolo VadiLetná 45, 040 01 Košice
čovského
potoka.
Nuž,
Veľká
noc
je pred dverami.
na pôde Višňového
kosice@votum-co.sk
tel. þ. 055
„B“ s výsledkom
7:11 / 6829418
Radoľské ženy, členky Jednoty dôchodcov na Sloz piatka 20. 03. 2009

v prospech mužstva
Radole sa skončila

Stolnotenisová sezóna 2008/2009 STO
RadoĐa
sezóna 2008/2009.

vensku pripravili sebe a najmä ľuďom z Radole milujúcim krásu, už druhú Výstavu ručných prác v sále
obecného úradu v dňoch 14. – 16. marca 2009.
Vernisáž výstavy otvorila Bc. Božena Peťková, sta-

Prinášame
konečnú
Závereþným zápasom 22. kola IV.
Ligy z piatka
20. 03. 2009 na pôde VišĖového „B“
rostka obce Radoľa. Vo svojom príhovore Anton
s výsledkom 7:11 v prospech mužstva tabuľku:
Radole sa skonþila sezóna 2008/2009. Prinášame
Ľudvik privítal vzácnych hostí Nadeždu Behúňovú,
koneþnú tabuĐku:
predsedníčku Okresnej organizácie Jednoty dôchodTabuĐka súĢaže – základná þasĢ po 22. kole:

Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Zákopþie A
Martin Medokýš B
Žilina BCI S &T A
RadoĐa A
ýadca D
Tepliþka nad Váhom B
VišĖové B
Kysucké N. Mesto B
Žilina D
Žilina E
Bytþa B
Rudno A

V
20
14
12
13
13
9
9
8
6
4
3
2

R
P
zápasy
Body
1
1
267:129
63
2
6
244:152
52
5
5
227:169
51
1
8
225:171
49
1
8
217:179
49
6
7
204:192
46
5
8
202:194
45
4
10 181:215
42
5
11 187:209
39
4
14 155:241
34
2
17 155:241
30
2
18 112:284
28
spracoval výbor STO Radoľa

VVylosovanie
y l jarnej
o sfutbalovej
o v súĢaže
a n i e
jarnej futbalovej súťaže

liga
– skupina
A
V.V.
liga
– skupina
A

14.kolo
kolo29.29.03.03.
2009
o 15.00
14.
2009
o 15.00
h. h.
15.kolo
kolo05.05.04.04.
2009
o 15.30
15.
2009
o 15.30
h. h.
16.kolo
kolo12.12.04.04.
2009
o 15.30
16.
2009
o 15.30
h. h.
17.
2009
o 16.00
h. h.
17.kolo
kolo19.19.04.04.
2009
o 16.00
18.
2009
o 16.00
h. h.
18.kolo
kolo26.26.04.04.
2009
o 16.00
19.
2009
o 16.30
h. h.
19.kolo
kolo03.03.05.05.
2009
o 16.30
20.
2009
o 16.30
h. h.
20.kolo
kolo10.10.05.05.
2009
o 16.30
21.
2009
o 17.00
h. h.
21.kolo
kolo17.17.05.05.
2009
o 17.00
22.kolo
2009
o 17.00
h. h.
22.kolo24.24.05.05.
2009
o 17.00
23.
2009
o 17.00
h. h.
23.kolo
kolo31.31.05.05.
2009
o 17.00
24.
kolo
07.
06.
2009
o
17.00
h. h.
24. kolo 07. 06. 2009 o 17.00
25.
kolo
14.
06.
2009
o
17.00
h. h.
25. kolo 14. 06. 2009 o 17.00
26. kolo 21. 06. 2009 o 17.00 h.



26. kolo 21. 06. 2009 o 17.00 h.

cov na Slovensku v KNM, pani Máriu Dudkovú zo
Školského klubu pri ZŠ s výrobkami a prácami nielen vlastnými, ale aj našich radoľských žiakov. Interiér
sály upravila p. Mgr. Margita Andelová. Spolu s ňou
sa podieľali na občerstvení aj p. starostka a pani Eva
Štubňová.

4

Sála obecného úradu zakvitla krásnymi háčkovanými
kvetmi, výšivkami. Pestrosť vystavených exponátov
bola vyhotovená rôznymi technikami ako
hládkovanie,
plná
spracoval výbor STO RadoĐa
výšivka, flamberská
čipka, úzka čipka,
richelie a iné.
Krásne výrobky vystavovali Mgr. Margita Andelová, pani
Eva Štubňová, Jana
Macúšová,
Emília
Svrčková, Anna Trn-

Žilina-Závodie
- RadoĐa
Žilina-Závodie
- Radoľa
RadoĐa
– Streþno
Radoľa
– Strečno
Rosina
– RadoĐa
Rosina
– Radoľa
Radoľa
– Belá
RadoĐa
– Belá
D. Hričov
– Radoľa
D. Hriþov
– RadoĐa
ková, Berta Kocúrová.
Radoľa
– Turzovka
RadoĐa
– Turzovka
Bytčica
– Radoľa
Ihla, háčik a pestrofarebné nite sa podriadili vôli naBytþica
– RadoĐa
Radoľa
– Podvysoká
šich šikovných žien. Ďakujeme!
RadoĐa
– Podvysoká
Rudinská
– Radoľa
Rudinská
– RadoĐa
Radoľa
– Varín
RadoĐa
– Varín
Teplička
n. Váhom
– Radoľa
Tepliþka
n. Váhom
– RadoĐaNech nám blížiaca sa jar a veľkonočné sviatky dajú
Skalité
Radoľa
Skalité - RadoĐa
novú nádej, chuť žiť a radovať sa.
Radoľa – Bánová „B“
RadoĐa – Bánová „B“

Blahoželáme k jubileu
Agnesa Kocúrová
Čo nás trápi ?
Justína Janíková
Antónia psy
Janíková
- voľne pohybujúce
po obci
80- parkovanie
rokov
Adela
ŠvaĖovávozidiel na miestnych
motorových
Mária prekážajú
Tichá
komunikáciách,
pri údržbe miestnych
75 komunikácií.
rokov
Vincent Šþamba
Elena Šofránková
Agnesa Macúšová
70 rokov
Marcel Tomašec
Mária Macúšová
Emília Miþianová
Anežka Valþuhová
85 rokov

-



Mgr. Anton Ľudvik

Čo nás teší?

Poriadok niektorých občanov pred svojimi 		
rodinnými domami.

Spravodajca
Zmena systému
sociálnych služieb
Od 1. januára 2009 nastali zmeny vo financovaní sociálnych
služieb a dohľade nad ich poskytovaním v obciach a krajoch.
Úpravy sú súčasťou nového zákona č. 448/2008 o sociálnych
službách.
Zákon určuje, ktorá sociálna služba je v pôsobnosti obce, mesta
a samosprávneho kraja, čím upravuje aj jej financovanie. Vo
výlučnej kompetencii Žilinského samosprávneho kraja je
zriaďovať, zakladať a kontrolovať útulok, domov na pol ceste,
zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné
stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie
a integračné centrum.
Najvýraznejšou zmenou je zavedenie posudkovej činnosti v
obciach, mestách a krajoch. Občan, ktorý žiada o poskytovanie
služby v zariadení, musí byť posúdený posudkovým lekárom
a sociálnym pracovníkom obce alebo samosprávneho kraja (v
minulosti na základe lekárskej správy od svojho obvodného
lekára a žiadosti o umiestnenie v príslušnom zariadení). Posudkovou činnosťou sa hodnotí odkázanosť žiadateľa na pomoc inej fyzickej osoby. Občan si vypísanou a adresovanou
žiadosťou nárokuje o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Odkázanosť je klasifikovaná do šiestich stupňov. Občanov so
stupňom 1 – 4 bude riešiť obec a mesto, občanov so stupňom
odkázanosti 5 – 6 (ťažké zdravotné prípady) bude riešiť samosprávny kraj. V prípade záujmu o umiestnenie do zariadenia sa
žiadateľ môže informovať o postupe na obecnom úrade v mieste
svojho bydliska. Informácie poskytnú aj pracovníci zariadení
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja(ŽSK), odbor sociálnych vecí Úradu ŽSK.
Občan adresuje ŽSK svoju žiadosť v prípade, ak má záujem
o sociálnu službu v:
• domove sociálnych služieb
• špecializovanom zariadení (napr. so zdravotným postihnutím
ako je Parkinsonova, Alzheimerova choroba, demencia,
schizofrénia)
• zariadení podporovaného bývania
• rehabilitačnom stredisku.
Aby mohol byť občan umiestnený do vybratého zariadenia,
resp. aby mu bola poskytnutá požadovaná sociálna služba, musí
spĺňať podmienku odkázanosti. Tú zhodnotí posudková komisia
ŽSK. Tlačivo žiadosti je dostupné na internetovej stránke ŽSK
www.regionzilina.sk (Žiadosť o posúdenie odkázanosti) alebo
v konkrétnych zariadeniach sociálnych služieb ŽSK, rovnako u
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
Občania, ktorí sa chcú umiestniť v domove dôchodcov – po
novom v zariadení pre seniorov, adresujú žiadosti na obecný
úrad v mieste svojho trvalého bydliska.
Zariadenie sociálnych služieb v regióne Kysúc, kde si môžete
vyzdvihnúť žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu:
• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, M.R. Štefánika 2533, Čadca, Čierne
• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre deti a
dospelých, Horelica 107, Horelica 18, Čadca
• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Hviezdoslavova 918, Čadca, Vysoká nad Kysucou 287
• Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Slniečko, č.
1464, Oščadnica
• Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých, Ľ. Štúra 1210, Litovelská 1218, KNM
• Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov, Belanského 12, KNM, Horný Vadičov.
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Pomoc osobám poškodeným
pri dopravných nehodách

Ak ste boli poškodení na zdraví pri dopravnej nehode:
• ako vodič, spolujazdec, pasažier, chodec alebo cyklista
• stratili ste blízke osoby, príbuzných alebo známych
• nedostali ste adekvátne finančné odškodnenie od
poisťovateľa alebo bolo nejakým spôsobom znížené
• nezískali ste adekvátne prostriedky na liečbu, rehabilitáciu zdravotných následkov súvisiacich so zdravotným poškodením pri nehode
Ak potrebujete profesionálnu pomoc pri:
• ocenení skutočného poškodenia a príslušného
finančného odškodnenia vyplývajúceho z poškodenia
na zdraví pri dopravnej nehode
• vybavovaní poistných nárokov pri poistných udalostiach (škody na zdraví)
• overení výšky a spôsobu odškodnenia pri už ohlásených
udalostiach
• overení výsledku procesu odškodnenia zo strany
poisťovateľa
Spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.
• profesionálne posúdi vaše nároky a bude žiadať o
odškodnenie, ktoré vám zo zákona patrí
• BEZPLATNE posúdi vaše nároky a pripraví podklady
na získanie odškodnenia vo váš prospech.
Medzinárodná spoločnosť VOTUM Centrum Odškodnenia,
a.s. sa špecializuje na poskytovanie pomoci osobám
poškodeným na zdraví pri dopravných nehodách. Zastupuje klientov v zložitom procese získania finančného
odškodnenia od poisťovateľov a zabezpečí, aby bolo
adekvátne a včas vyplatené.
Informácie: www.odskodnenie.sk
VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.
Čulenova 5, 811 09 Bratislava
bratislva@votum-co.sk
tel. č. 02 / 5564 9094
VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.
Letná 45, 040 01 Košice
kosice@votum-co.sk
tel. č. 055 / 6829418

