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Drahí spoluobčania!
Blížia sa Vianoce, čas pokoja, šťastia, lásky a v neposlednom rade aj obdarúvania sa.
Vianoce sú pre nás tou kratučkou zastávkou v uponáhľanom roku. Vianoce sú najkrajším časom v roku. Každý z nás sa naň teší a snažíme sa aby počas týchto pár
dní bolo všetko dokonalé. Upratujeme naše domovy,
pečieme medovníky, či iné dobroty a v neposlednom
rade chystáme aj vianočný stromček. Snažíme sa stretnúť sa s našimi blízkymi, na ktorých sme počas roka nemali až toľko času či venovať sa viac našej rodine.
Vianoce sú pre každého z nás niečím magickým a tajomným. Je to čas kedy sa nám otvárajú naše srdcia a
opäť si my ľudia máme k sebe o niečo bližšie. Mnohí z
nás si isto spomenú na tie predošlé Vianoce alebo svoje
detstvo a to ako prežívali prípravy na tento najočakávanejší deň roka. Istotne si však spomenieme aj na tých,
ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami ale stále sú živí v
našich srdciach a spomienkach.
Milí spoluobčania dovoľte mi aby som Vám aj ja popriala krásne, štedré a lásky plné Vianočné sviatky v kruhu
Vašich najbližších. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli to čo si vysnívali. A keďže s
Vianočnými sviatkami sa pomaly blížime aj k oslavám
Nového roku, dovoľte mi, aby som Vám z celého srdca zaželala veľa šťastia, zdravia, lásky a hojnosti. Nech
je Nový rok rokom plný radostných chvíľ a splnených
snov. Šťastné a veselé Vianoce
Bc. Božena Peťková, starostka

vážení spoluobčania !

Obcou sa šíria „informácie“ o výstavbe kostola.
Na vysvetlenie uvádzam:
Určitá skupina občanov otvorila otázku výstavby kostola
v našej obci. Keďže mojou povinnosťou je zaoberať sa
každým podnetom, tak sme uskutočnili anketu, v ktorej
sa občania vyjadrili k výstavbe kostola (výsledky ankety boli uverejnené v druhom čísle Spravodajcu obce
Radoľa). Obecné zastupiteľstvo rešpektovalo výsledky
ankety a schválilo výstavbu kostola. To však neznamená,
že „začneme stavať kostol hneď zajtra“. V súčasnej
dobe je hlavnou prioritou obce dobudovať infraštruktúru
obce (kanalizáciu, rekonštrukciu miestnych komunikácií,
odvodňovacích rigolov), dokončiť rekonštrukciu základnej
školy, rekonštrukciu budovy obecného úradu, oplotenie a
vybudovanie chodníkov na cintoríne. Obec vyvíja aktivity
aj na vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli základnej školy, nakoľko Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR neposkytuje finančné prostriedky z EU fondov
na výstavbu telocvične.
Výstavba kostola je teda víziou do budúcnosti.
Bc. Božena Peťková, starostka

Aktuálne informácie zo života v obci
Obecné zastupiteľstvo na svojich rokovaniach prerokovalo a schválilo:
- Vyhodnotenie rozpočtu za I. polrok 2009
- Vypracovanie projektovej štúdie na výstavbu kostola
- Rozpočet obce Radoľa na r. 2010 s doporučením hlavnej kontrolórky obce
- Programový rozpočet obce Radoľa na roky 2010 2012
- Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení na území obce Radoľa
- Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2009 o
miestnych daniach na území obce Radoľa.

Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo Ti treba.
Šťastie, pokoj, láska, neha, Ježiško má rád aj Teba.
Každú slzu - kvapôčku premení on na vločku.
Ježiškovi pošepnem nech Ti na Vianočný deň
splní ten najtajnejší sen a na Silvestrovskú noc
nech má takú moc, že vykúzli ti hoc šťastie a lásku
na celučičký rok.
praje OcÚ Radoľa

Spravodajca
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OZNAMY
V roku 2009 zomrelo 15 občanov, z toho 9 žien a 6 mužov.
Narodilo sa 10 detí, z toho 5 dievčat a 5 chlapcov. Odsťahovalo
sa 17 občanov, z toho 11 žien a 6 mužov. Prisťahovalo sa 37
občanov, z toho 18 žien a 19 mužov. Celkový počet obyvateľov k
15. 12. 2009 je 1434.
Starostka obce upozorňuje majiteľov motorových vozidiel, aby
neparkovali svoje vozidlá na miestnych komunikáciách z dôvodu
zimnej údržby. V prípade nerešpektovania tohto upozornenia
nemôže byť v týchto častiach obce vykonávaná zimná údržba.
Starostka obce oznamuje občanom, že Register obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP) v našej obci je ukončený a zapísaný
v katastri nehnuteľností. Všetky informácie o vlastníckych
vzťahoch sú zverejnené a dostupné na Katastrálnom portáli
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky:
www.katasterportal.sk.
Starostka obce oznamuje občanom, že daň z nehnuteľností a daň
za psa sa pre rok 2010 nezvyšujú, ostávajú na úrovni roku 2009.
Miestny poplatok za komunálny odpad pre rok 2010 je schválený
obecným zastupiteľstvom v sume 10 € na osobu/rok.
Na obecnom úrade sa nachádza petícia občanov Kysuckého
Nového Mesta a okolia proti povoleniu trvalej prevádzky
spaľovne odpadov HOVAL GG 24 v Kysuckom Novom Meste.
Občania, ktorí majú záujem, môžu podporiť túto petíciu svojim
podpisom.

PoĎAkovanie
Ďakujem p. Jozefovi Kultánovi za úpravu studničky Pod vysokým brehom, ktorú z vlastnej iniciatívy upravil, aby slúžila
pre všetkých ľudí. Na fotografiách je studnička pred a po rekonštrukcii.

Ïakujem vám
p. Vincent Kriváček s rodinou – za mikulášsky sprievod obcou
p. Jarmila Belanová a Štefan Holtan
- za bezplatné darovanie vianočných stromčekov ku Lipám a do
Štepnice
p. Jozef Holtan, p. Ján Trnka, p. Ján Luprich, p. Vladimír Greguš,
p. Milan Javorík so synom Milanom
- za realizáciu osvetlenia a osadenie týchto stromčekov.
Ďakujem všetkým mladým ľuďom v našej obci, ktorí spolupracovali s obcou pri udržiavaní dlhoročných tradícií (Mikuláš,
Lucie).

ako sme volili ?
Z celkového počtu oprávnených voličov
1152 sa voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 14. novembra 2009 vo
volebnom okrsku 001 Radoľa zúčastnilo
724 občanov, čo predstavuje 62,85 %
- nú účasť.
Zvolení poslanci VÚC za volebný obvod č. 4 Kysucké Nové
Mesto:
1. Ing. Jana Svrčková, nezávislá kandidátka, počet hlasov
1844
2. Dušan Mičian, nezávislý kandidát, s počtom hlasov 1825
3. Ing. Vladimír Macášek, SMER – sociálna demokracia,
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, počet
hlasov 1667.
Za predsedu samosprávneho kraja bol zvolený Ing. Juraj
Blanár, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná
strana, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
Hnutie za demokraciu, Strana zelených, Slobodné Fórum, s
počtom platných hlasov 79 519.

Poďakovanie
Pred úpravou

Po úprave

Chcem sa úprimne poďakovať
všetkým spoluobčanom našej
obce, rodákom a priateľom,
ktorí ma podporili svojím hlasom vo voľbách do samosprávneho kraja. Verím, že Vašu
dôveru nesklamem. Ten pocit šťastia, ktorý som prežil
po voľbách prajem aj Vám. Z celého srdca Vám za to
ďakujem.
Zároveň Vám prajem do nadchádzajúcich sviatočných dní pokoj, lásku a
chcem Vám zaželať šťastné, radostné
a veselé Vianoce v kruhu svojich najbližších.
Venujme spoločne spomienku aj na
tých, ktorých sme mali veľmi radi a nie
sú medzi nami. Tak veľmi nám budú chýbať pri štedrovečernom stole.
						
			
Dušan Mičian

Spravodajca
A OPÄ SÚ TU

vianoce

Zima: čas ticha. Najkrajšie
ticho v roku: biely pokoj,
priezračné ticho snehu. Čas
ticha je čas veľmi dôležitý. Len v tichu rodí sa čosi
naozaj. Zima – čas jasu,
sezóna kryštálov, obdobie
čistoty. Pri pohľade na nebo
preplnené hviezdami môže
sa nám zatočiť hlava. Zima
pripomína, že človek je
božstvo, ktoré spadlo z nebies, aby smútilo za nebom.
Zima je čas mrazu. Všetky
veci sú skrehnuté, zastavené, obkolesené. A práve v
tomto čase je obdobie, kedy by sme sa mali ponoriť do
seba, stíšiť, aby sme sa pripravili na najkrajšiu časť roka
– Vianoce. Byť ľuďmi pokoja nielen pre seba, ale pre všetkých, s ktorými sa stretneme. Kedy sme ľuďmi pokoja?
Človek pokoja je vtedy, keď pri prekonaní seba samého
je schopný chváliť iných ... je to človek, ktorý je ochotný
úplne uznať pravdu tzv. protivníka. Človek pokoja musí
každý deň plniť malé skutky mužnosti, byť úprimným vo
vzťahu k tým, ktorých riadi, nehrbiť sa pred tými, ktorí sú
od neho silnejší, nepokladať sa za dôležitejšieho a nenahraditeľného (L. Rahner). A vtedy sa staneme slobodnými. Ak svet túži mať ešte slobodných ľudí, ten svet nikdy
nemôže zabudnúť na cestu, ktorá vedie k jasličkám (P.
Mazzorlari). Jasličky v nás vyvolávajú radosť a city, vyvolávajú v nás chuť robiť radosť a dobro, zjednocujú rodinu,
ktorá je dnes veľmi ohrozená, umožňujú opätovné narodenie „Dieťaťa“ v pripravenom srdci človeka. Vianoce sú
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už predo dvermi. Božie narodenie, čiže sviatok dieťaťa.
Je to pravda, že dieťa je pôvodcom hŕby špinavej bielizne
a neustáleho kriku. Je to pravda, že je najťažšou osobou
presvedčiť ju, keď treba ísť do postele. Je to pravda, že
zodiera súčasne topánky i rodičov ..., ale okrem toho je
neustálou činnosťou, nepretržitým živlom, ktorého smiech
vzbudzuje radosť na tvári matky aj otca, ale je tiež pravda, že dieťa nám poskytuje nenahraditeľnú motiváciu k
nepretržitému životu. Smutné sú veľké mestá bez malých
šľapají, pusté sú byty, kde v obývacích izbách sú len dve
veľké prázdne kreslá.
Lebo: Ono, dieťa, nadchýna sa, ty, dospelý, uvažuješ,
ono sníva, ty rozmýšľaš,
ono vrhá malý tieň, ty dlhý,
ono sa bojí tmy, ty svetla,
ono hovorí pravdu majúc zafúľanú tvár,
a ty klameš majúc vyčistené zuby,
ono rastie a ty sa nahýnaš k zemi ...
Tak dobre by bolo neustále byť dieťaťom.
A preto: Šťastné, veselé a požehnané Vianoce. Takéto
pripravte svojim deťom a nielen Vianoce...Želáme si, aby
všetci mohli dôjsť do svätej jaskyne a mohli sa tešiť vlnami svetla, ktoré z nej vyžarujú, plameňmi života a burzou
radosti. Šťastné, veselé a požehnané Vianoce! Lenže tie
želania nepostačujú: sú sčasti „teologické“. Božie narodenie je nielen „teológia“. Je to svetlo, ktoré musí byť plné
poézie. Preto si vyjadrujeme želania také radostné
ako je anjelské „Glória“, želania jasné ako betlehemská
hviezda, želania horúce ako teplo baránka a osla, želania
také dobré ako ruky pastiera, želania také láskyplné ako
oči Márie a Jozefa.
Drahý malý Ježiško, splň naše túžby a urob, aby
sa všetky mamy podobali Márii, otcovia pripomínali Jozefa a všetky deti podobali sa tebe! Vtedy Božie narodenie
bude trvať večne.
Lýdia Holtanová, riaditeľka MŠ

FOTOGALÉRIA - TVORIVÉ DIELNE V MATERSKEJ ŠKOLE
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Radoľská škola
a život v nej...
Školský rok sa úspešne rozbehol a my máme
za sebou mnoho aktivít, o ktorých by som rada
poinformovala ...
Všetci učitelia z radoľskej školy pokračujú
s
realizáciou
Školského vzdelávacieho programu
v 2. a 6. ročníku. Snahou nás všetkých je, aby
sa z našej školy i naďalej profilovala rodinná škola
s prírodovedným zameraním, ktorá spĺňa všetky
náročné kritéria modernej doby. Škola, ktorá
poskytne kvalitné vzdelanie. Škola, ktorá posilnila
vo svojom školskom vzdelávacom programe
najmä povinné predmety, a to nasledovne: v 2.
ročníku: Slovenský jazyk-o 2 hodiny, Prírodoveduo 1 hodinu, Matematiku- o 1 hodinu, Výtvarnú
výchovu- o 1 hodinu, spolu o 5 vyučovacích hodín
týždenne. V 6. ročníku: Slovenský jazyk a literatúru
– o 1 hodinu, Cudzí jazyk- presunuli sme hodinu
z 2. cudzieho jazyka, ktorý sa budú žiaci učiť až
v 7. ročníku, Geografiu- o 1 hodinu, Biológiu- o 1
hodinu, Matematiku- o 1 hodinu, Informatiku - o
0,5 hodiny, Chémiu- o 0,5 hodiny a pokračujeme
vo výučbe voliteľného predmetu- Technika, aby
žiaci našej školy vynikali nielen v prírodovedných
predmetoch, ale tiež, aby boli zruční a všestranní,
pripravení na život.
Možno táto informácia o školskom vzdelávacom
programe znie jednoducho, ale na to, aby uzrel
svetlo sveta, bolo treba pripraviť učebné osnovy
jednotlivých predmetov, ich obsah, časovotematické
plány, a to všetko bez učebníc. Čiže učiteľ si musí
pomáhať ako vie…
Výchovný školský program pod názvom Úsmev veľmi
zodpovedne vytvorila p. vychovávateľka Dudková,
ktorá podľa neho v školskom klube vychováva 25
prihlásených detí.
Kolektív pedagógov i v tomto školskom roku
pokračuje v práci s talentovanými žiakmi, ale
nezanedbateľná je i činnosť so slabšími žiakmi
školy. Do svojich plánov zaradili mnohé zaujímavé
exkurzie, vychádzky, výlety a pod.
Opakovane chceme uskutočniť
zdokonaľovací
lyžiarsky výcvik. Pre žiakov 2. až 4. ročníka
plánujeme zrealizovať plavecký výcvik a pre 5. a 6.
ročník zdokonaľovací plavecký výcvik.
Záujmová činnosť žiakov na našej škole je dôležitou
súčasťou
komplexnej
výchovy
a vzdelávania.
Žiaci prejavujú veľký záujem o prácu v krúžkoch.
Vybrali si z 19 ponúkaných krúžkov a pracujú v
krúžkoch počítačových, športových, tanečnom,
tvorivom, jazykovom, matematickom, turistickom a
chovateľskom.
Všetky naše ďalšie plány chceme uskutočňovať s
217 žiakmi, ktorí sa vyučujú v 11 triedach. V 1.- 4.
ročníku máme po 1 triede, piatakov sme rozdelili
na 2 triedy, 6-táci, 8-áci, 9-áci sú po 1 triede a
7-áci sú v najsilnejšom zastúpení, tvoria 2 triedy.

Spravodajca
Pedagogický kolektív je nezmenený, 19-členný.
Výchovné poradenstvo vykonáva i v tomto roku
p. uč. Obernauerová. Konzultačné hodiny má na
výveske v škole.
Na konzultácie sa môžete ohlásiť telefonicky či
osobne i u vedenia školy alebo u ktoréhokoľvek
pedagóga.
Ako iste viete, od júna 2009 prebiehajú na škole
stavebné a rekonštrukčné práce vyplývajúce z
projektu Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu
na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie
a zlepšenia vybavenia školy, ktorý do úspešnej
realizácie doviedla p. starostka obce Bc. Božena
Peťková, za čo sme jej veľmi vďační.
Zatiaľ máme vymenené okná, dvere, zateplenú
takmer celú budovu školy,
zrekonštruované
sociálne zariadenie a modernizovať sa začínajú
odborné učebne. Myslím, že rekonštrukcia spríjemni
prostredie v našej škole a zlepší podmienky výučby
k spokojnosti učiteľov, žiakov i rodičov.
Kvôli bezpečnosti vašich i našich detí i naďalej platí
zákaz zdržiavania sa v areáli školy v mimovyučovacom
čase a počas víkendov.
A ešte pár slov na záver: Dvere našej školy sú pre
Vás vždy otvorené, pomôžte nám budovať školu
budúcnosti, školu otvorenú, pripravenú na dialóg,
školu ako má byť s úsmevom na tvári…
Ten pomyselný úsmev na tvári, dobrú náladu a
chuť zabaviť sa, si prineste do našej školy aj dňa 30.
januára 2010, pretože pripravujeme pre všetkých
rodičov a priateľov školy 11. školský ples, na ktorý
vás srdečne pozývam.
PaedDr. Blažena Gažová,
riaditeľka školy

Spravodajca
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Riaditeľstvo Základnej školy v Radoli oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch:
18. – 19. januára 2010 od 13.30 do 16.30 h. v budove ZŠ Radoľa.

Jeseň 2009 v ZŠ v Radoli
Privítanie prvákov

Ako je na našej škole pekným zvykom, niekedy na jeseň sa oficiálne začleňujú do našej veľkej školskej famílie tí najmladší.
Konkrétne ide o žiakov prvého ročníka, ktorí od septembra zasadli prvýkrát do školských lavíc. Je preto viac ako symbolické,
že ich vítajú tí, ktorí už pomaly končia svoje účinkovanie na
našej škole – deviataci.
Tí aj tento rok pripravili pestrý program, ktorý sa začal v stredu
28. októbra o 12 hodine na školskej chodbe.
Po predstavení nových žiačikov nasledoval súťažno-zábavný
program.
Deti sa predstavili v rôznych disciplínach, tancoch, ale najväčší
úspech asi zožala improvizovaná Superstar. Tu dokázali, že sa
nehanbia, a že majú chuť tvoriť a prezentovať to, čo je v nich.
Samozrejme za predvedené výkony ich neminula sladká odmena a pocit, že sa stali plnoprávnymi členmi nášho veľkého
školského kolektívu.

Liga majstrov – okresná súťaž vo futbale
žiakov

V piatok 2.októbra sa na futbalovom štadióne uskutočnil žiacky
futbalový turnaj medzi školami v okrese Kysucké Nové Mesto.
Naša škola samozrejme na ňom chýbať nemohla. Oproti minulým rokom sa na turnaji prezentovalo z našich radov výrazne
mladšie a neskúsenejšie družstvo. To však neovplyvnilo chuť
po víťazstvách, keď po neúspešnom prvom zápase sme ďalšie
dve stretnutia vyhrali.
Do ďalšej fázy postupovali prvé dve družstvá. Nastala však netradičná situácia, keď prvé tri družstvá mali rovnaký počet bodov a rozhodovalo skóre. Na základe tohto faktora sme obsadili
konečné tretie miesto a do ďalšej fázy sme nepostúpili. Napriek
tomu sme však opäť svojou hrou a správaním sa zanechali pozitívny dojem.
Zostava: Michal Macúš, Matej Maruš, Lukáš Javorík, Lukáš
Králik, Mikuláš Ševec, Ján Macúš, Richard Mikoláška, Tomáš
Svrček, Michal Javorík, Patrik Žúbor, Andrea Šidlová, Matúš
Holtan
Výsledky:
Radoľa – Clementisova 0:3, Clementisova – Suľkov 0:1, Radoľa – Povina 3:1, Clementisova – Povina 4:2, Radoľa – Suľkov
2:1, Suľkov – Povina 2:1.
Tabuľka: 1. Clementisova 6b. 7:3 2. Suľkov 6b. 4:3 3. Radoľa
6b. 5:5 4. Povina 0b.

Beseda s pani starostkou obce Radoľa

Na občianskej výchove nám pani učiteľka povedala, že ďalšia
vyučovacia hodina sa bude konať mimo našej triedy. Mali sme
dohodnuté stretnutie s pani starostkou našej obce. Táto správa
nás potešila, lebo nám odpadla hodina fyziky.
Pani učiteľka nám dala jednoduchú úlohu prichystať si otázky
na ktoré budeme chcieť počuť odpoveď. Ani sme sa nenazdali
a bol tu pondelok – deň besedy. Cesta na obecný úrad nebola
dlhá, prešli sme ju hravo. Keď sme tam dorazili, pani starostka,
Božena Peťková nás už očakávala. Vstúpili sme do sály a v nej
nás čakalo milé prekvapenie, poukladané stoly a na nich chutné
občerstvenie. Usadili sme sa za stôl a v úvode sme sa dozvedeli, že naša obec má 1428 obyvateľov a prvá zmienka o nej
pochádza z roku 1332, keď patrila panstvu Budatín. Potom sme
dostali priestor na naše otázky a návrhy. Niektoré sa týkali daní
za psa, dom alebo pozemok. Pani starostka odpovedala veľmi
pohotovo: Tieto dane si obec nevymyslela, sú dané štátom. Iní
sa pýtali, čo sa bude v obci ešte budovať. Odpoveď bola trošku obsiahlejšia – nápady sú na telocvičňu, kostol (no nebudem
prezrádzať). Odznelo aj zopár návrhov, či sa opravia zastávky
a vybudujú nové lavičky. Odpoveď nás, teda aspoň mňa, nepotešila. Pani starostka povedala, že sa to neoplatí, lebo o pár
týždňov by to bolo zničené. Museli sme uznať, že mala pravdu.
Dostali sme sa k téme vandalizmu v obci. Neviem ako ostatní,
ale ja som sa dozvedela veci o ktorých som ani nevedela, že sa

dejú. Niektoré sú tak primitívne a zaujímavé je, že niekto sa dokáže na tom ešte aj smiať. Ak je rozbíjanie okien a prevracanie
kontajnerov zábava, mali by sme si vstúpiť do svedomia a porozmýšľať nad tým, či je toto to pravé orechové pre našu obec.
Pomaly sa blížil koniec. Spolužiačka odovzdala pani starostke
kyticu, poďakovala sa jej v našom mene a my sme mohli odísť.
Otázka, či sa nám beseda páčila, bude isto zodpovedaná rôzne.
No keď poviem, teda napíšem, že sa väčšine páčila, nebudem
klamať.		
							

Rockový karneval

Presne v piatok 13. novembra sa po druhýkrát uskutočnila na
chodbe našej školy netradičná akcia s názvom Rockový karneval.
Už v príprave naň sa ukazovalo, že záujem detí z našich tried
bude opäť značný.
Poďme však do zákulisia príprav tejto akcie. Začnem samotnou
skupinou Hangár.
Nácvik piesní trval približne dva mesiace, pričom sme sa snažili zaradiť aj veľa nových songov. Tesne pred akciou však
vznikla aj jedna vlastná skladba. Najväčším problémom však
bol pri nabitých programoch všetkých jej členov nájsť si aspoň
dve hodiny na spoločnú prácu. Potom bolo dôležité nájsť vhodný termín. Pôvodne to malo byť 16. novembra v pondelok, ale
zistil som, že vtedy je klasifikačná porada a dobré známky sú
predsa na prvom mieste. A keďže ďalšie piatky majú chalani
stužkové, tak nám ostal pomyselný piatok trinásteho. Ďalšou
vecou bolo technicko-organizačné zabezpečenie celej akcie. Do
tejto úlohy sa s chuťou pustil školský parlament na čele s p.uč.
Ščambovou. Výsledkom bola pekne vyzdobená chodba ôsmakmi, ktorú zariadila p. uč. Zipserová, ďalej predaj vstupeniek,
ktoré si zobrali na starosť dievčatá zo 7.B, občerstvenie zas
mali pod palcom dievčatá zo 7.A a takisto bezchybne fungovala aj porota, ktorá hodnotila masky. Patronát nad všetkým,
ako to už u nás býva dobrým zvykom, zobrala pani riaditeľka.
Pri samotnom rockovom karnevale však najdôležitejšiu úlohu
zohral p. uč. Hromádka, ktorý zabezpečil, nastavil a obsluhoval
všetku potrebnú techniku a elektroniku.
Keď už bolo všetko pripravené, koncert alebo skôr rockotéka,
sa mohol začať. V prvej hodine spočiatku známe hity s rádia
striedali piesne pre deti, keďže gro zabávajúcich sa tvorila „družina“ pani vychovávateľky. Sem-tam ešte reproduktory zapískali, ale postupne sa nástroje vyhrali a pomaly sa to začalo rozbiehať. Dôležité okamihy sa snažila zachytiť na novej školskej
kamere p.uč. Berešíková, ktorá zároveň dohliadala aj na to, aby
sa všetci zabávali slušne.
Po vyhodnotení masiek sa to už rozbehlo naplno a chodba sa
začala triasť od hudby, tanca a spevu. Po 17 hodine síce odišli najmenší rockeri z prvého stupňa, ale vysoký akčný rádius
si udržiavali predovšetkým piataci, ktorí sa nebáli vytancovať
aj o tri-štyri ročníky a dve-tri hlavy vyššie dievčatá. Piesne začali byť netradičnejšie, ale hlavne rýchlejšie, so zreteľom na
zabávajúcich sa. Najväčším trhákom bol asi Čumil, ktorým
sme oficiálne nakoniec aj zakončili celú veselicu. Ani po ňom
sa však deckám preč z parketu nechcelo a tak Maťo začal hrať
Slovenské mamičky. Záležalo nám predsa na tom, aby nikto
nezmeškal svoj autobus.
Po skončení programu začalo rýchle balenie vecí a každý utekal
domov. Nebol čas ani na bezprostredné hodnotenie. To prišlo až
začiatkom ďalšieho týždňa a podľa vysmiatych tvárí mnohých
deciek bolo jasné, že to celé malo svoj zmysel a význam.
Takže, vidíme sa opäť o ro(c)k!

Beseda so spisovateľmi Antonom Strakom
a Milanom Lechanom

(Martin zo 7.A)
Beseda bola veľmi zábavná. Besedu sme mali s pánom Lechanom, ktorý je humorista a s pánom Strakom, ktorý je spisovateľ. Títo umelci nás oboznamovali so svojimi knihami. Humorista Lechan nám čítal úryvky zo svojich kníh. Prosili sme aj
pána spisovateľa Straku, ale on povedal, že jeho knihy sú viac

Spravodajca
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Spoločenská kronika

Rekonštrukcia školy
Celý tento školský rok sa nesie v znamení rekonštrukcie budov
našej školy. Vyučovací proces je síce trochu obmedzený, ale všetci sa už tešíme na nový šat našich priestorov.

Blahoželáme k jubileu
90 rokov		
85 rokov
80 rokov		
		
75 rokov		
		
70 rokov		
		
		
65 rokov		

fotogaleria
rekonštrukcie školy

Pavlína Papánová
Martin Trnka
Anna Kuriaková
Vilma Kriváčková
Ľudevit Hruška
Anna Kultanová
Anna Briestenská
Anton Tkáčik
Božena Svrčková
Kristína Šusteková
Srdečne
Vám blahoželáme
a prajeme
Vám
pevné zdravie
v kruhu rodiny!

Narodené dieťa

Adrián Pavlus – syn Stanislavy a Miroslava Pavlusa
Najmenšieho spoluobčana v našej obci srdečne vítame,
rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov pri výchove!

Manželstvo uzatvorili
Ľubomíra Svrčková a Ján Žúbor

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

Spravodajca
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Kronika pokračuje ...
Majer v Radoli
Hospodárenie v obciach sa v XVII. storočí
sústreďovalo hlavne na majeroch. K budatínskemu panstvu v tomto storočí patrilo 27 obcí. Panstvo získavalo príjmy aj z
peňažných i naturálnych dávok poddaných.
O kvalite vypestovaných a vyrobených
produktov hovorí údaj z r. 1658: „Žilinské
pivo bolo tak chýrne, že z neho palatín poslal do Prešporku. R. 1658 palatín prosil
Žilincov, aby mu 300 veder (urna) poslali.“
(Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny
z roku 1874. PhDr. Marián Mrva Žilina a
Alexander Lombardin, Vydal: Artis Omnis,
Kysucká cesta 9, 010 01 Žilina, str. 71.)
V tom istom roku zisk budatínskeho panstva činil 10 018 zlatých aj 88 denárov. Náš

MAJER V RADOLI patril medzi malé
hospodárske jednotky. Pracovalo na ňom
aj menej poddaných, ktorí museli obrábať
pôdu a vykonávať práce, týkajúce sa chovu
dobytka. V Radoli bol centrom majera
Radoľský kaštieľ postavený aj z kameňa po
rozrumenom kostole na Koscelisku. Keď
občania v okolí Kaštieľa kopali základy pre
svoje rodinné domy po II. Svetovej vojne,
nachádzali štrk, ktorý svedčí o existovaní
rybníka, do ktorého vtekal potok, kde sa
chovali kapre, šťuky a hlavátky. Mali aj dve
sádky na chov pstruhov. Nielen v Žiline, aj
na majeri v Radoli bol pivovar. Za rok uvarili 38 várok piva. Na Koscelisku a za terajším
Roľníckym družstvom (RD) boli chmeľnice.
Mlatom sa prikrmoval dobytok. K pivovaru

Spravodajca
prislúchala aj pálenica. Pivo a pálenku z
majera bolo dostať v panských krčmách v
meste. Drevo do pivovaru a pálenice vozili
furmani – poddaní z Ochodnice i Lodna.
V maštaliach sa chovalo okolo 50 dojníc s
úžitkovosťou 10 tvarohov o váhe 7 funtov
(asi 3,5 kg) a diežu natopeného masla na
jednu kravu. Cech mäsiarov z KNM si tu a
tam zašiel nakúpiť teľa či býčka.
Účty na majeri viedol MAJERNÍK. Do
Budatína na hrad vozili hydinu, vajcia,
bravčové mäso. Na majeri sa pestovalo aj
ovocie a kapusta.
Záver: Po zrušení poddanstva a zániku
feudalizmu v roku 1848 sa majere stali
základom budúcich veľkostatkov.
Mgr. Anton Ľudvik, kronikár obce

Nech sú naše srdcia a duše čisté, ako bol prvý biely sneh.
Šťastné Vianoce 2009 želá
A. Ľudvik

kaštieľ radoľa 2010
Prechádzka storočiami - Budatínsky zámok
5. február – 28. marec 2010
- O vývoji Budatínskeho hradu od geologického vzniku hradného brala
cez históriu, výstavbu hradu, prestavby hradu na zámok až po posledného
vlastníka Gejzu Csákiho.
Zo zbierok Považského múzea v Žiline
Homolová, Hricek, Mlích - z tvorby
1.apríl – 10. máj 2010
- Výstava neprofesionálnych výtvarníkov, členov Združenia výtvarníkov
stredoslovenského kraja
Zázračný svet hračiek z kindervajec
4. apríl – 5. júl 2010
- Zo súkromnej zbierky Luboša Richtarika z Martina
Kaligramy
14. máj – 5. júl 2010
- Výstava kaligramov zo zbierky Miroslava Koupila, člena svetovej a českej
nonsensovej poézie – Nonsens z Českej republiky
Symbolika liturgických textílii
12.júl – 30. september 2010
- Obradové cirkevné odevy zo zbierok Oravského múzea v Dolnom Kubíne
Ako liptovskí murári pomáhali stavať Budapešť
7.október – 30. november 2010
- Výstava obrazom a textom podávala ucelený obraz o liptovských murároch, ktorí v minulosti v čase hospodárskej krízy odchádzali za prácou do
susedného Maďarska. Zo zbierok SM v Martine
Betlehemy ako ich nepoznáme
10.december 2010 – 31. január 2011
- Výstava betlehemov vyrobené z prírodného materiálu
Prezentačné podujatia:
apríl – máj 2010
Tvorivé dielne - škola drôtovania pre žiakov ZŠ
15. máj 2010
Stretnutie s tvorcom kaligramov Miroslavom Koupilom
11. júna 2010
Živý šach
- v spolupráci s poľským partnerom
- súťaž slovenského a poľského tímu študentov
27. jún 2010
Večerné divadelné predstavenie
18. júl 2010
Letné radoľské slávnosti
22. august 2010
Stredoveká kuchyňa ponuka jedál zo stredovekých receptúr
10.september 2010
Presný zásah
- v spolupráci s poľským partnerom
- lukostreľba pre začiatočníkov, strieľanie na terč, ukážky lukostreľby
24. septembra 2010
Stredoveká kuchyňa
- v spolupráci s poľským partnerom
- prezentácia tradičných dobových jedál

- prehliadka historického šermu
31. október 2010
Hudobný koncert starej hudby
12. december 2010
Vianoce v kaštieli. Vianočné zvyky a obyčaje v podaní FS z Kysúc
Kontakt: www.kysuckemuzeum.sk, e-mail: kastiel@kysuckemuzeum.sk,
telefón: 00421/(0)41/421 25 05
8.00 – 16.00 hod.
Otvorené pre verejnosť: Pondelok – piatok
Sobota – nedeľa
10.00 – 16.00 hod.

FOTO
VIDEO

Ladislav Mozol, Šustkovce 151, Radoľa
Ponúkam Vám tieto foto-video služby:
- detské foto
- fotenie udalostí
- portrétna fotografia
- editoring digitálnych fotografií (retuš, text) na CD, DVD
alebo papier
- prepis VHS na DVD nosič
- prevod z formátu DV do DVD
- spracovanie domáceho videa, strih, titulky na DVD nosič.
Viac informácií na tel. č. 0907 174 023

Spravodajca
intímne, a preto si ich máme vypožičať sami. To si môžeme už
aj v našej knižnici, pretože svoje diela nám daroval. Pán spisovateľ nám povedal, že napísal 5 kníh. Prvú knihu vydal vraj
v roku 1970. Knihu mu vydala Matica slovenská. Vtedy sa vraj
zoznámil aj s pánom Lechanom. Skamarátili sa. Keď sa znovu
po tridsiatich rokoch stretli, zistili, že sa poznajú. Pán Lechan
nám zo svojej knihy čítal úryvky napr. o škole: Pravopis ovládam výborne, neurobím chybu kým nič nenapíšem. Takýchto
úryvkov nám čítal mnoho a my sme sa stále smiali. Preto sme
boli neradi, keď už beseda musela skončiť. Páni na konci porozdávali podpisy a odišli. My sme potom odišli tiež do svojich
tried.

Radoľníček (školský časopis ZŠ v Radoli)

História: Vznik časopisu sa viaže na rok 1997, keď s jeho tvorbou začal p.uč. Vlado Hromádka. V začiatkoch niesol názov
Hurá. Súčasný názov Radoľníček má od roku 1999, keď jeho
vydávanie prevzala p.uč. Ľudvíková, ktorá z radov žiakov vytvorila redakčnú radu.
Po nej prebrali štafetu p.uč. Zipserová a neskôr p.uč. Lenka
Ščambová.
Čo sa týka obsahu, časopis si drží líniu školského periodika,
ktoré mapuje predovšetkým život školy a dáva priestor na prezentáciu našim žiakom a pedagógom.
Súčasnosť: Od roku 2007 časopis pod vedením koordinátora
p.uč. Milana Neveďala vychádza stabilne trikrát do roka – pred
Vianocami, pred Veľkou nocou a pred koncom školského roka.
Okrem stabilných rubrík Výchovná poradkyňa informuje,
Drogová prevencia a Z činnosti školského parlamentu môžete
v ňom nájsť rôzne diela žiakov a informácie o akciách konajúcich sa na škole i mimo nej.
Momentálne jeho tvorba funguje na princípe koordinátora, ktorý zbiera a spracúva všetky príspevky. V tomto školskom roku
je však snaha užšie spolupracovať so školským parlamentom.
Prispievatelia: Medzi stabilných prispievateľov patria autori pravidelných rubrík p.uč. Plošticová, p.uč. Holešová, p.uč.
Obernauerová a p.uč. Ščambová. Okrem nich príležitostne poskytujú svoje články aj ostatní pedagógovia.
Čo sa týka žiakov, tí predovšetkým prispievajú svojimi dielami
a zaujímavosťami.
Ide predovšetkým o žiakov súčasného piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka.
Najväčšími prispievateľmi z radov žiakov však zrejme boli minuloroční deviataci, ktorí si v poslednom čísle vytvorili samostatnú prílohu.
V súčasnosti vznikla nová redakčná rada zo zástupcov všetkých
tried: Gabriela Zipserová, Janka Kuriaková, Nikola Capeková,
Nikola Chyláková, Lukáš Vnuk, Miriam Kubíková, Marek Kocúr, Mária Sovíková, Katarína Kováčová, Beáta Záhradníková,
Miroslava Červencová
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Poþasie nám prialo, þo sa odrazilo aj na spokojných tvárach našich detí, ktoré mali o ćalší zážitok

Priamo na futbalovom ihrisku, ktoré bolo našou cieĐovou stanicou, si jednotlivé triedy
Účelovépostarané.
cvičenie
zmerali sily v loptovo-pohybovej súĢaži. VíĢazom sa nakoniec stala 7.B. Keć sme na obed úspešne

Po teoretickej
žiaci
druhého
stupňa
v pondorazili príprave
do areálu našejsa
školy,
mohli sme
skonštatovaĢ,
že to bolavydali
celkom vydarená
akcia.
delok 5.októbra na
zaujímavú túru do
obce Snežnica, ktorá
sa doslova nachádza
„za kopcom“.
Počasie nám prialo,
čo sa odrazilo aj na
spokojných tvárach
našich detí, ktoré
mali o ďalší zážitok
postarané. Priamo na
futbalovom ihrisku,
ktoré bolo našou cieľovou stanicou, si jednotlivé triedy zmerali sily v loptovo-pohybovej súťaži. Víťazom sa nakoniec stala
7.B. Keď sme na obed úspešne dorazili do areálu našej školy,
mohli sme skonštatovať, že to bola celkom vydarená akcia.
Najzaujímavejší
školský þasopis na Kysuciach
Divadelná
hra Kubo

Dňa 10. novembra
v utorok
žiaciKysucké
druhého
škoIde o súĢaž, ktorú
organizovalisa
regionálne
noviny.stupňa
Naša škola našej
bola jednou
z dvanástich, ktorú
redakcia
oslovila, a preto
nebol dôvod vnezapojiĢ
sa do tejtoNovom
zaujímavej súĢaže.
Već náš školský
ly zúčastnili
kultúrneho
podujatia
Kysuckom
Meste.
þasopis RadoĐníþek mapuje život našej školy a jeho súĢažná prezentácia je zároveĖ aj prezentáciou
Išlo o divadelnú
našej školy.hru Kubo v podaní ochotníckeho divadelného
SúþasĢou súĢažeNovom
bola aj reportáž
priamoHra
z našejbola
školy,zahraná
ktorú natoþila
mestská televízia z ýadce
súboru v Kysuckom
Meste.
špeciálne
v poþítaþovej miestnosti vo štvrtok 1.októbra.
len pre našu
školu, to znamená, presne pre 130 detí s ich pedaNa stránkach novín sa objavila titulná stránka nášho þasopisu 6.októbra. Podrobnejšie bol RadoĐníþek
gógmi. Aj prezentovaný
napriek 13.októbra.
tomu, že predstavenie prebiehalo v skorých
ranných hodinách od ôsmej hodiny, výkony mnohých hercov
nenechali naše decká chladné. Najväčší úspech zožal asi samotný Kubo, ktorý nás svojou situačnou komikou pobavil. Dôkazom spokojnosti bolo aj pozorné sledovanie hry a záverečný
aplauz.

Deň dôchodcov

Naši žiaci spríjemnili tento deň svojim starým mamám a starým otcom spevom, tancom a divadlom.

Najzaujímavejší školský časopis na Kysuciach
Ide o súťaž, ktorú
Jeho poslaním bolo ukázaĢ našim žiakom krásy vážnej hudby. ZároveĖ sme sa aj nieþo dozvedeli
organizovali reVýchovný koncert
z histórie. A zdá sa, že niektorí sa aj zabávali gionálne KysucJeho poslanímškoly
bolo ukázať našim žiakom krásy vážnej hudby.
Rekonštrukcia
ké noviny. Naša
Zároveň sme sa aj niečo dozvedeli z histórie. A zdá sa, že nieškola bola jednou
Celý
tento
rok sa nesie
ktorí
saškolský
aj zabávali
 v znamení rekonštrukcie budov našej školy. Vyuþovací proces je síce
trochu obmedzený, ale všetci sa už tešíme na nový šat našich priestorov.
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sa do tejto zaujímavej súťaže.
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v Kysuckom Novom Meste. Išlo o divadelnú hru Kubo v podaní ochotníckeho divadelného súboru
štvrtok 1.októbra.
v Kysuckom Novom Meste. Hra bola zahraná špeciálne len pre našu školu, to znamená, presne pre
Na stránkach130novín
sapedagógmi.
objavilaAjtitulná
stránka
nášho časopisu
detí s ich
napriek tomu,
že predstavenie
prebiehalo v skorých ranných hodinách od
ôsmej hodiny, výkony
mnohých hercovprezentovaný
nenechali naše decká
chladné. Najväþší úspech zožal asi
6.októbra. Podrobnejšie
bol Radoľníček
13.oksamotný Kubo, ktorý nás svojou situaþnou komikou pobavil. Dôkazom spokojnosti bolo aj pozorné
tóbra.
sledovanie hry a závereþný aplauz.

DeĖ dôchodcov

Výchovný
koncert
ýriepky
zoČriepky
života
v ZŠzo
Radoli
zozbieral
uþ. Nevećal.
života
v ZŠp.Radoli
zozbieral

Naši žiaci spríjemnili tento deĖ svojim starým mamám a starým otcom spevom, tancom a divadlom.

FOTO – VIDEO
Ladislav Mozol, Šustkovce 151, RadoĐa

p. uč. Neveďal.

