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obce Radola

Spoločenská kronika
Blahoželáme k juBileu
85 rokov
80 rokov

maNželstvo uzatvorili

Ján Janík
Emília Dršmanová
Mária Tichá
Blažena Prievozníková
Jozefína Školníková
Pavla Kriváčková
Magdaléna Holtanová
Igor Maruš
Ladislav Kuriak
Adela Sikeľová
Ida Tomašcová
Mgr. Margita Andelová
Štefánia Hrušková
Marián Pakan
Helena Jančigová
Irena Ščambová

75 rokov
70 rokov

65 rokov

Patrik Janec a Marcela Bielešová
Rastislav Gašpárek a Dominika Pátriková
Peter Koňušiak a Mária Janigová
Roman Svrček a Anna Masláková

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

Narodené deti

Nella Višňáková – dcéra Jany a Zdena Višňáka
Dávid Kokošík – syn Jany a Mariána Kokošíka
Matúš Tichý – syn Jarmily a Zdenka Tichého
Adam Svystyak – syn Ivany a Mykolu Vasyľovyča Svystyaka
Najmenších spoluobčanov v našej obci srdečne vítame,
rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov pri výchove!

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

Navždy nás opustili
Justína Berešíková (79 rokov)
Magdaléna Zajacová (78 rokov)
Anežka Valčuhová (71 rokov)
Jozef Holtan (63 rokov)

Odpočívajte v pokoji!

FOTOGALéRIA pOdujATí

Oslavy dňa matiek
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Vážení občania!
Sme na konci posledného roku štvorročného obdobia, a ani sme sa nenazdali ako
tie štyri roky volebného obdobia prešli.
Sú za nami roky obrovského úsilia, roky
práce s ľuďmi, s ich problémami, s ich
ťažkosťami..
Čas plynie neuveriteľne rýchlo... Ale
vždy som sa snažila pomáhať našim
občanom pri ich každodenných problémoch, vypočuť si, čo ich trápi a podľa
možnosti poradiť a pomôcť, a myslím, že
sa mi to aj darilo. A poviem prečo, lebo
bezbranní ľudia, a takí aj sú, prišli a povedali, prosím, pomôž! A ako sa dalo som
pomohla.
Pomáhať občanom pri ich každodenných

problémoch, vypočuť si čo ich trápi a
podľa dostupných možností im poradiť a
pomôcť, to považujem za najťažšie v tejto
funkcii.
Presvedčiť o tom, že i žena môže úspešne
zvládnuť náročnú úlohu starostovania, to
tiež nie je ľahké.
Pri hodnotení posledného volebného obdobia v jeho realizácií je nutné vychádzať
zo skutočných možností, v ktorých som sa
mohla počas štyroch rokov pohybovať.
Je skutočnou pravdou, že som prevažnú
časť vytýčených cieľov splnila.
Môj volebný program z posledného volebného obdobia budem analyzovať podrobne.

Môj Volebný prograM bol
1. Dobudovať kanalizáciu v zostávajúcich častiach obce (Jaššová cesta,
cesta do Kaštieľa, cesta Do Majera,
Kasákove Dvory
Plnenie:
Jaššová cesta, cesta do Kaštieľa je
odkanalizovaná. Cesty do Majera,
Kasákové dvory, Skotňa, Stará cesta
(ulička k Ing. Ščambovi) a Vadičovská cesta budú v rámci „Projektu odkanalizovania Dolných Kysúc“ odkanalizované v mesiaci apríl 2011.
Pri tomto projekte, kde sme sa ako tri
obce v okrese dostali do tohto projektu
budú odkanalizované všetky ostávajúce časti obce, napr. cesta od J. Rakovana po Vadičovskú cestu, ulica od
Družstevnej bytovky po rodinný dom
Mariána Pakana. Realizátorom stavby
budú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina. S investorom
stavby, s obcou a s občanmi dotknutých lokalít už prebehlo rokovanie.
2. Po dobudovaní kanalizácie zrekonštruovať miestne komunikácie
Plnenie:
Po realizácií kanalizácie v obci bola
uskutočnená aj rekonštrukcia miestnych komunikácií, napr.: časť obce
Záhradky, Jaššová cesta, Stará cesta,
Štepnica. V týchto dňoch sa dokončuje povrchová úprava miestnych komunikácii – Jaššová cesta, Kuriakovce,
Kysucká cesta a cesta okolo kaštieľa.
3. Riešiť rozšírenie cintorína a úpravy
pôvodného cintorína

Plnenie:
Rozšírenie cintorína bolo najväčším
problémom, pretože sa nedalo dohodnúť so zainteresovanými stranami. Ale
dnes má Obec Radoľa na liste vlastníctva pozemok od bývalých „psíčkarov“, kde sa dá realizovať rozšírenie
cintorína a možno aj zokruhovanie
cesty.
Úprava pôvodného cintorína bola
riešená priebežne a pravidelne, bolo
realizované nadstrešenie vstupu do
Domu Smútku a položená zámková
dlažba pri vstupe. V areáli cintorína je
umiestnené mobilné WC.
4. Vyriešiť parkovisko pred cintorínom
Plnenie:
Vyriešiť parkovisko pred cintorínom
malo niekoľko podôb, kde sme sa snažili spolu s obecným zastupiteľstvom
nájsť riešenie. Bohužiaľ, pozemok je
v súkromnom vlastníctve a majitelia
o predaji neuvažujú. Ďakujem rodine
p. Jána Svrčka za to, že nám umožnili
aj takéto dočasné riešenie parkovania.
5. Chrániť a zveľaďovať majetok
obce
Plnenie:
Obec svoj majetok chráni a zveľaďuje. Obec kúpila pozemok oproti
vstupu do Základnej školy, kde sme
vysadili tuje, na realizáciu oddychovej zóny. Obec uznesením Obecného
zastupiteľstva odpredala pozemky pri
Vadičovskej ceste za účelom vybudovania diaľnice D -3 Žilina (Brodno)

– Kysucké Nové Mesto.
6. Pokračovať už v novo začatých prácach na vysporiadaní vlastníckych
práv k pozemkom a zrealizovať register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
Plnenie:
Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) je už v našej obci uzatvorený a Katastrálnym úradom v Kysuckom Novom Meste zapísaný. Občania
si môžu pozrieť vlastníctvo k svojmu
pozemku alebo majetku na tomto portáli www.katasterportal.sk.
7. Pokračovať v investičných aktivitách rekonštrukcií budov Základnej
školy a Materskej školy, ktorých
zriaďovateľom je obec
Plnenie:
Obec Radoľa je zriaďovateľom Základnej a Materskej školy v Radoli.
Obec v rámci výzvy na predkladanie
žiadosti o nenávratný príspevok na
opatrenie.
1.1. Infraštruktúra vzdelávania vypracovala projekt: „ Zvýšenie kvality
vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa
stavebnými úpravami a zlepšením vybavenia školy, podala projekt, ktorý
sme bezchybne obhájili a tým získali
finančné prostriedky vo výške 514 505
EUR. Z týchto finančných prostriedkov sme zrealizovali stavebné úpravy
na obidvoch budovách ZŚ (zateplenie,
rekonštrukcia fasád, výmena drevených okien za plastové, modernizácia kuchyne s jedálňou, bezbariérový
vstup, nové dlažby, obnova sociálneho zariadenia, ako i nová počítačová
(pokračovanie na strane 2)
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učebňa a knižnica s prístupom pre verejnosť spolu s internetom, chemické
laboratórium, jazyková učebňa a mnoho ďalších vecí). Získanie finančných
prostriedkov z európskych fondov
je pre našu obec veľkým úspechom
a verím, že ich použitie na modernizáciu školy splní svoj účel k spokojnosti žiakov a tiež pedagogických
pracovníkov. Budova Materskej školy
je cirkevným majetkom. Dlhodobou
nájomnou zmluvou má obec zabezpečenú prevádzku Materskej školy.
Na budove sme zrealizovali výmenu
starých okien za nové - plastové, vybudovali kanalizáciu. Pravidelne obec
zabezpečuje kosenie areálu. Rovnako
zodpovedne spolu s vedením Základnej školy a Materskej školy sa staráme o kvalitnú školskú výchovu našich
detí.
8. Zabezpečovať pravidelnú údržbu
verejného osvetlenia, miestneho
rozhlasu a zimnú údržbu ciest
Plnenie:
Verejné osvetlenie prešlo výraznou
zmenou, kde sme získali finančné
prostriedky vo výške 10 000 EUR na
jeho celkovú rekonštrukciu. Miestny
rozhlas bol z drôtového zrekonštruovaný na bezdrôtový, čím sa zabezpečila kvalita informovanosti občanov.
Tento projekt sme realizovali z prostriedkov MF SR. Obec každoročne
zabezpečuje zimnú údržbu ciest, kde
najväčším problémom je parkovanie
áut na cestách, ktoré znemožňujú jej
vykonávanie.
9. Starať sa o zeleň, životné prostredie
a čistotu obce, organizovanie separovaného zberu rôznych komodít
Plnenie:
Pravidelne sa staráme o zeleň, životné
prostredie a čistotu obce. Obec zabezpečuje kosenie verejných priestranstiev, cintorínov... Separujeme odpad,
kde zberáme v pravidelných intervaloch plasty, sklo, nebezpečný odpad,
elektronický šrot . V rámci jarného
a jesenného čistenia obec zabezpečuje
veľkoplošné kontajnery. Avšak je veľmi potrebné, aby sa aj občania starali
o životné prostredie a nie všetko očakávali od obce. Na všetky aktivity sú
potrebné finančné prostriedky.
10.Získať finančné prostriedky z Európskej únie na rozvoj našej obce
Plnenie:
Myslím, že sa nám to podarilo, lebo
sme získali finančné prostriedky na
rekonštrukciu Základnej školy a máme pripravené projekty na:
- výstavbu Telocvične pri Základnej škole (čakáme len na výzvy, ktoré predloží EÚ)
- výstavbu viacúčelového ihriska pri ZŠ,
kde sme sa niekoľkokrát pokúšali
o získanie
grantu.

- projekt na Rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia za účelom
zníženia
jeho energetickej náročnosti.
11. Vytvárať podmienky pre výstavbu
rodinných domov v obci, dokončenie I. Doplnku k územno-plánovacej dokumentácii
Plnenie:
Obec má rozpracovaný I. Doplnok
k územno-plánovacej dokumentácií.
Máme pripravenú projektovú dokumentáciu na výstavbu IBV v lokalite
Dúbravka, avšak nie vždy sa to podarí, lebo problémom sú rôzne názory
ľudí na tento projekt.
12.Podporovať aktivity mladých ľudí
zriadením Klubovne a internetového prístupu pre verejnosť
Plnenie:
Získaním projektu na rekonštrukciu
Základnej školy sme vytvorili podmienky pre zriadenie modernej knižnice s internetom v ZŠ prístupnej nielen pre žiakov, ale aj pre verejnosť.
Klubovňu obec nemohla zriadiť z dôvodu nedostatku vhodných priestorov. Mladí ľudia vždy majú možnosť
využiť priestory sály obecného úradu,
kde sa môžu stretávať, čo aj využívajú
a to ma veľmi teší.
13.Vytvárať podmienky sociálnej pomoci rodinám s maloletými deťmi
Plnenie:
Obec sa stará o rodiny v sociálnej núdzi s maloletými deťmi. Ktorá rodina
požiadala o pomoc, myslím, že vždy
bola riešená k spokojnosti.
14.Zabezpečovať opatrovateľskú službu občanom, ktorí ju potrebujú
Plnenie:
Obec zabezpečuje opatrovateľskú
službu 5 opatrovateľkami pre 7 opatrovaných.
Snažíme sa pomôcť každému, kto o to
požiada.
15.Zabezpečovať rozvoz a dofinancovanie stravy na požiadanie pre dôchodcov a osamelých občanov
Plnenie:
Obec zabezpečuje rozvoz obedov pre
21 dôchodcov a osamelých občanov
a z obecného rozpočtu prispieva 0,50
EUR na dofinancovanie stravy.
16.Prekonávať problémy nášho futbalového klubu
Plnenie:
Obec finančne prispieva na futbalový
klub finančnú čiastku vo výške 8 300
EUR ročne, takisto podporuje tenisový klub, ktorý v našej obci dobre funguje vo výške 4 300 EUR.
17.Rozvíjať kultúrny život obce, rozširovať a zachovávať všetky záujmové formy a tradície
Plnenie:
Obec pravidelne uskutočňuje oslavy
Dňa matiek, Uvítanie detí do života,
Posedenie s dôchodcami-jubilantmi,
Mikuláš, Lucie, Futbalový turnaj o

„Putovný pohár starostky obce“, Radoľský jarmok s kultúrnym programom v priestoroch Kaštieľa, Stavanie
a váľanie májov, Oslavy príchodu
Nového roka a ďalšie aktivity...
18.V záujme dobrej informovanosti
občanov pokračovať vo vydávaní
obecného štvrťročníka „Spravodajca obce Radoľa“
Plnenie:
Obec pravidelne vydáva svoje vlastné
noviny 4-krát do roka, v ktorých informuje o všetkých aktuálnych témach svojho života.
Aktivity, ktoré boli zrealizované mimo
môjho volebného programu:
- vybudovanie oporného múra s výsadbou tují (pri základnej škole)
- rekonštrukcia kríža pri Lipách
- spoluúčasť rekonštrukcie kaplnky za
Filipovým
- vybudovanie kanalizačnej prípojky
Obecného úradu, MŠ
- rekonštrukcia miestnej komunikácie
Štepnica, Záhradky
- oplotenie starého cintorína
- výmena okien na budove Obecného
úradu a sály
- rekonštrukcia strešnej krytiny Obecného úradu
- rekonštrukcia fasády na budove Obecného úradu
- osadenie cestných zrkadiel
- pravidelné zabezpečovanie veľkoplošných kontajnerov lokalite Ostré
- zabudovanie orientačných tabúľ v obci s názvami ulíc
- vybudovanie zvodidiel na Starej ceste
pre zabezpečenie bezpečnosti
- odkúpenie pozemku pre rozšírenie
cintorína (tzv.“psíčkari“)
- zakúpenie plastových kontajnerov
- v rámci originálnych kompetencií
obec zabezpečuje z podielových daní
existenciu MŠ a jej jedáleň, školský
klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ
- obec prispieva finančne na cestovné
pre deti z Budatínskej Lehoty pre udržanie počtu žiakov v základnej škole
- vybudovanie novej kuchynky pri sále
obecného úradu, ktorá sa teší veľkej
spokojnosti občanov, aj napriek vyjadreniam niektorých neprajníkov, ale to
nevadí, však je to pre Vás občania...
Nie všetko sa nám samozrejme pri
práci v minulom období podarilo
uskutočniť, či dokonale uviesť do života. Veľa sa diskutuje a hovorí o verejnom poriadku. V obci sa prejavuje
vandalizmus, hlavne mladých ľudí,
neúcta k práci a majetku druhých (viď
autobusové zástavky, vyvrátené smetné nádoby ...).
Je celý rad problémov, o ktorých vieme a snažíme sa ich postupne z hľadiska priorít riešiť. Mojou snahou je
občanom v našej obci zabezpečiť pokojný život počas celého roka. V každej oblasti komunálnej práce je domi-

Spravodajca
Čo znamená

mAterská
školA

pre vaše dieťa?
Vstup Vášho dieťaťa do MŠ a čas,
ktorý tam strávi spoločne s inými deťmi, je úsek života, ktorý má
zvláštny význam pre jeho rozvoj.
MŠ má vlastne výchovné poslanie.
Vstup do MŠ nie je pre každé dieťa samozrejmou záležitosťou. Pre
Vaše dieťa začína úsek života
s mnohými požiadavkami, v prostredí, ktoré sa veľmi líši od dôverne známeho domova:
- vaše dieťa si musí vytvoriť dôveru
k novej blízkej osobe, ktorá je súčasne aj pre iné deti, teda k učiteľke
- musí rozvíjať vzťahy so skupinou
ostatných detí
- musí sa učiť novým pravidlám,
napr. že hračka nepatrí len jednému, ale všetkým
- a musí sa prispôsobiť novému
dennému režimu.
Ak dieťa v rodine získalo existenčnú a citovú istotu, založenú na srdečnom a radostnom vzťahu, môže
aj vstup do MŠ zvládnuť vcelku primerane. Vnútrorodinné ovzdušie
však nebýva vždy stabilizované,
deti prežívajú odlúčenie od matky
individuálne, mnohé neľahko znášajú pobyt na neznámom mieste,
a preto vstup do MŠ môže ich istotou otriasť. To značí, že jedno dieťa sa učí zvládať nové požiadavky
rýchlejšie, inému to ide pomalšie
a trvá mu to dlhšie.
Ako môžu pomôcť rodičia dieťaťu pred vstupom do MŠ
Rodičia môžu uľahčiť vstup dieťaťa
do MŠ, tým že mu umožnia zbierať
skúsenosti už predtým a pomôžu
mu s požiadavkami vysporiadať sa
postupne.
1. Vytváranie pohody doma
2. Kvalitná citová väzba a trénovanie odlúčenia
3. Umožnenie stretávať sa s rovesníkmi
4. Zoznámenie dieťaťa s MŠ
(napr. prechádzka k areálu MŠ)
5. Podporovanie psychickej a te-
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lesnej odolnosti a odolnosti voči
stresu
6. Prispôsobenie denného režimu
v MŠ
7. Podporovanie osamostatňovania dieťaťa (napr. v sebaobsluhe – obliekaní, jedle, hygienických návykoch ...)
Zo skúseností v materskej škole sa
často stáva, že pre dieťa s menšou
telesnou odolnosťou je pobyt záťažou a dieťa sa z dôvodu únavy,
hluku a námahy stane menej odolné voči chorobám a často ochorie.
Proces adaptácie sa potom po dlhšej neprítomnosti opakuje. Ak dieťa
navštevuje materskú školu nepravidelne, je potom pre neho ťažšie dosiahnuť miesto v skupine. A proces
adaptácie sa predlžuje. V záujme
predchádzania chorobám a zvyšovaniu odolnosti dieťaťa je dobré
v prvých týždňoch zvýšiť príjem vi-

tamínov v prírodnej forme. Ak dieťa
nie je zrelé na materskú školu, resp.
rodina prechádza životnými zmenami (sťahovanie, rozvod, kríza vo
vzťahoch, narodenie súrodenca)
je možné vstup do materskej školy
odložiť.
Ako pomáha materská škola
adaptácii dieťaťa na MŠ
1. Umožnenie spoznávania prostredia MŠ.
2. Vytvorenie adaptačného plánu
pre dieťa v spolupráci s rodičom.
3. Umožnenie prítomnosti rodiča
v materskej škole s dieťaťom.
4. Po dohode s rodičom umožnenie predlžovania pobytu dieťaťa
v MŠ bez prítomnosti rodiča.
5. Umožnenie dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, vec.
6. Vytváranie príjemnej, pohodovej
a priateľskej atmosféry.
7. Jednotný prístup učiteliek, vhodný výber metód a foriem práce
s deťmi, príťažlivé prostredie
pre deti, zaujímavé aktivity.
8. Rešpektovanie individuálnych
osobitostí detí a partnerský
vzťah s rodičmi.
Sociálne skúsenosti dieťaťa v MŠ
majú vplyv na poznávanie dieťaťa,
na rozvoj komunikačných skúseností a na rozvoj osobnosti dieťaťa.
Mgr. Pavlína Jarošová
učiteľka MŠ
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Z každého rožku trošku
zo Základnej školy v Radoli
Najskôr povinnosti:
Začiatok školského roka
Vyučovanie začína
Koniec prvého polroka
Vyučovanie začína
Koniec druhého polroka

01. 09. 2010
02.09.2010
31.01.2011
01.02.2011
30.06.2011

(streda)
(štvrtok)
(pondelok)
(utorok)
(štvrtok)

V súčasnosti máme 199 žiakov, z toho 123 detí z Radole,

33 z Lopušných Pažití, 23 z Budatínskej Lehoty, 9 žiakov
z KNM a 11 detí dochádza z okolitých obcí. Žiaci sa vyučujú v 10 klasických triedach. Vyučovací proces prebieha aj
vo vynovenej špeciálnej učebni na výučbu fyziky, chémie
a biológie, tiež v 2 moderných počítačových učebniach,
ďalej v 2 jazykových triedach. Súčasťou školy je nová
školská knižnica, na zmodernizovanie ktorej bol vypracovaný projekt: S knihou neviem čo je nuda, ktorý bol
počas školského roka 2008/2009 zrealizovaný. Školská
knižnica bola presťahovaná v minulom školskom roku do
nových priestorov, ktoré boli zrekonštruované z bývalej
kotolne a od prázdnin ponúka služby i verejnosti (výpožičky kníh, čitáreň, práca na 3 počítačoch s pripojením na
internet). Všetky odborné učebne boli zrekonštruované
a zmodernizované počas školského roka 2009/2010, keď
sa v škole realizoval projekt podporený EÚ pod názvom
Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa
prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia
školy. Pomocou projektu došlo k zatepleniu a výmene
okien a dverí za plastové, výmene a rekonštrukcií sociálnych zariadení, podlahových krytín, umývadiel, obkladov
a pod. Obidve budovy školy dostali krásny nový šat.
Inventár učebných pomôcok bol taktiež doplnený o mnohé zaujímavosti, pribudla interaktívna tabuľa, premietacie plátna pre dataprojektory, bezprašné tabule a mnohé
ďalšie učebné pomôcky (mikroskopy, spätný projektor,
DVD, kostra človeka, digitálne váhy, množstvo vzdelávacích programov a pod) .
Pri škole je zriadené 1 oddelenie školského klubu detí,

kde môžu deti tráviť voľný čas tiež v príjemnom prostredí.
Projektom boli zlepšené tiež podmienky pre prácu v školskej jedálni (vybudovaná šatňa, sprcha a upravené priestory).
Zamestnanci i žiaci školy sú vďační za zlepšenie podmienok pre prácu obci i pani starostke Bc. Božene Peťkovej
za aktívnu i finančnú pomoc pri realizácií spomínaného
projektu.
Zmodernizované priestory chceme využiť pri vytváraní
OTVORENEJ ŠKOLY, t.j. plánujeme približovať a otvárať školu nielen žiakom, ale aj ich rodičom, priateľom
školy a tak vytvárať vstupnú bránu do Európy. Škola
ani v budúcnosti nebude poskytovať iba vzdelanie, ale
bude možné v nej tráviť voľný čas, kde bude priestor na
šport a zábavu podľa záujmu detí ale i dospelých. Preto
v tomto školskom roku otvárame tieto Záujmové krúžky
2010/2011:
Angličtina hrou
p. uč. Neveďal
Country tance
p. uč. Wágnerová
Futsalovo-florbalový krúžok
p. uč. Neveďal
Jazykové okienko
p. uč. Holešová
Počítačovo-internetový krúžok
p. Bírová
Počítačový krúžok II.
p. uč. Berešíková
Pohybové hry
p. uč. Palúchová
Putovanie s jazykom
p. uč. Zipserová
Svet čísel
p. uč. Plošticová
Šikovné ruky
p. vych. Dudková
Športovo-turistický krúžok
p. uč. Berešíková
Športový krúžok pre I. stupeň
p. uč. Kultanová
Chovateľský krúžok
p. Dr. Bobáková
POČÍTAČOVO- INTERNETOVÝ pre dospelých (rodičia,
starí rodičia sa môžu prihlásiť na riaditeľstve školy)
Po povinnostiach a zábave chvíle oddychu:
Prázdniny
Jesenné prázdniny od 29.10. 2010 do 02. 11. 2010
(piatok, pondelok a utorok)
Vyučovanie sa začína 3.11.2010 (streda)
Vianočné prázdniny od 23. 12. 2010 do 07. 01. 2011
Vyučovanie sa začína 10.01.2011 (pondelok)
Polročné prázdniny 31.01.2011 (pondelok)
Vyučovanie sa začína 01.02.2011 (utorok)
Jarné prázdniny od 14. 02. 2011 do 18. 02. 2011
Veľkonočné prázdniny od 21. 04. 2011 do 26. 04. 2011
Vyučovanie sa začína 27.04.2011 (streda)
Letné prázdniny 01.07.2011 (piatok)
A ešte bodka na záver:
Imidž Základnej školy v Radoli, kde vládne atmosféra
maximálneho pracovného úsilia, dôvery, spolupráce a
tolerancie je budovaný tvorivým kolektívom zamestnancov, ktorý s úsmevom určite zvládnu náročné úlohy, proces zmien obsahu výchovy a vzdelávania, ktorý vstupuje
v školskom roku 2010/2011 už do tretieho roku.
K úspešnému zvládnutiu všetkých neľahkých úloh mi dovoľte, aby som popriala všetkým zamestnancom školy,
rodičom, našim sponzorom, ale i deťom úspech, zdravie,
tvorivosť a prosté ľudské šťastie.
PaedDr. Blažena Gažová, riaditeľka školy

Spravodajca
nantný občan. Ku každému občanovi
treba mať osobitný prístup, treba ho
chápať a porozumieť mu.
Toto obdobie bolo pre samosprávu
a pre našu obec zlomové, prechádzali na nás nové kompetencie s nižšou
čiastkou finančných prostriedkov.
Obec oproti roku minulému dostala menej finančných prostriedkov
o takmer 66 tis. EUR.
Našou snahou bolo, aby ste nemali
vo vybavovaní svojich potrebných
vecí na úrade problémy, aby ste sa
lepšie zorientovali, čo má na starosti
samospráva-obec a čo štátna správa.
Veľmi sme sa snažili každému pomôcť.
A ešte sa niekoľko slov k výstavbe Kostola v našej obci. Vo svojom volebnom
programe, ak si na to spomínate, som
výstavbu kostola nemala. Avšak z podnetu pána farára Mazúcha a skupiny ob-
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čanov našej obce, som sa ako štatutárny
zástupca obce musela zaoberať aj touto
myšlienkou.
Mojim prianím a myslím, že aj vašim
prianím, vážení spoluobčania, je, aby pri
pohrebných obradoch bola vysluhovaná
zádušná svätá omša. Svetlom pre nás je,
že náš pán farár vdp. Ján Uskoba je k tomu prístupný. Po menšej rekonštrukcií
interiéru domu smútku sa budú pohrebné obrady vykonávať spoločne so svätou
omšou.
Ak sa v mojej práci a v práci mojich
spolupracovníkov pri rokovaní s Vami
vyskytli nedorozumenia, prosím o ospravedlnenie, nebolo to úmyselné, sme tiež
len obyčajní ľudia. Ten, kto pracuje, určite robí aj chyby. Snažila som sa, aby
ich bolo čo najmenej, nie vždy sa však
darilo. Body svojho volebného programu
som pre Vás, vážení občania, myslím, že
splnila. Určite sa však nájdu aj body, ktoré sa z objektívnych príčin splniť nedali.

Putovný Pohár
starostky obce
V sobotu 17. júla 2010 sa uskutočnil XVI. ročník futbalového
turnaja „O putovný pohár starostky obce Radoľa“ Pri tejto
príležitosti sa konal i XV. Radoľský jarmok.
Starostka obce ďakuje sponzorom, ktorí finančne prispeli na
túto tradičnú akciu:

Stavbyt, rodina Dubeňová, Mäso – údeniny, p. Miloš Kubala, Potraviny
u Holtana, p. Jozef Holtan, Piváreň u Kultana, Ing. Viliam Kočvara,
Snooker club, p. Dana Pavelová, RISS, s.r.o., p.Jaroslav Rakovan,
Pizzéria PALERMO, p. Patrik Horváth, Kvetinárstvo DÁLIA, p.
Janka Horváthová, BAR – HERŇA Santa Fé – p. Miroslav Tomašec,
Poľnohospodárske obchodné družstvo Radoľa, Ing. Karol Poláček,
Firma SIDOR, p. František Sidor, Kysucké Nové Mesto, Slovenský rozhlas, p. Vladimír Ochodničan

Futbalového turnaja sa zúčastnili mužstvá športových klubov:
Lodno, Zborov nad Bystricou, Nesluša, Radoľa.
Víťazom turnaja sa stalo domáce mužstvo ŠK Radoľa. V
ďalšom poradí sa umiestnili mužstvá: Zborov nad Bystricou,
Nesluša, Lodno.
V nedeľu 18. júla 2010 sa konal XV. ročník Radoľského
jarmoku. Pri príležitosti 17. výročia osamostatnenia obce sa
konala na nádvorí kaštieľa slávnostná svätá omša, ktorú celebrovali kysuckonovomestskí farári Ján Uskoba a Pavol Mazúch.
Sviatočnú atmosféru spríjemnilo hudobné vystúpenie Jadranky
s hosťom Štefanom Hruštincom a vystúpenie Gulye Kubalákovej s predvedením brušných tancov.

Myslím si, že ak občania našej obce vnímajú pozitívne prácu obecného úradu
a to že obecný úrad je tu pre každého
nášho občana, tak sme na správnej ceste.
Naše dvere sú otvorené každý deň a často robíme viac ako je našou povinnosťou.
Neznamená to však, že nemáme, čo vylepšovať.
Ďakujem všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k rozvoju
našej obce, zúčastnili sa na jej reprezentácií doma i v zahraničí. Je mojou
hrdosťou mať takýchto ľudí v obci.
Ďakujem občanom, podnikateľom, poslancom, mojim spolupracovníčkam,
pracovníkom na aktivačnú činnosť za
ich prístup k práci, konštruktívne rokovania a hľadania spoločných cieľov pri
budovaní a rozvoji našej obce.
S úctou
Bc. Božena PEŤKOVÁ
starostka obce

Aktuálne informácie
zo života v obci
Obecné zastupiteľstvo na svojich rokovaniach prerokovalo a schválilo:
- počet poslancov pre volebné obdobie 2010 – 2014 : 9
- Vyhodnotenie rozpočtu obce Radoľa k 30. 6. 2010
- Rozpočtové opatrenie č. 3
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Radoli
- Predĺženie nájomnej zmluvy na Snooker club p. Dane
Pavelovej do 31. 12. 2011 za predpokladu uskutočnenia
výberového konania podľa uznesenia č. 20 bod B. 173.
novým zastupiteľstvom
Správcom verejného osvetlenia v obci je náš občan
– p. Milan Ďuriš, Radoľa 135.

Keď odchádza človek ...
Sú dni, na ktoré sa nezabúda. Bezsenné noci naplnené beznádejou a neistotou. Smútok k nám prichádza najčastejšie vtedy, keď odchádza človek.
Akoby temnota, ktorá nás napĺňa, dávala jasné znamenie, že návrat už nie je možný.
Dňa 8. septembra 2010 sme odprevadili na poslednej
ceste nášho spoluobčana a pracovníka obce

Jozefa H o l t a n a
V jeho osobe sme stratili
vzácneho človeka, dobrého
priateľa. Svedomitá práca,
ktorou prispieval k rozvoju
obce, bude nám vždy príkladom a povzbudením. Nezabudneme na neho, žije v
našich srdciach ...
Česť jeho pamiatke!
starostka
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Základná organiZácia Jednoty

dôchodcov SlovenSka v radoli

Spravodajca
K r o n i k a
p o k r a č u j e . . .

ZO JDS v našej obci žije a pracuje aj v novom volebnom období. Jej predsedníčkou je pani Antónia Dolinová,
učiteľka MŠ, podpredsedom
Mgr. Anton Ľudvik,
tajomníčkou Mgr. Margita Andelová, funkciu hospodárky
vykonáva pani Irenka Vlčková. Predsedníčkou revíznej
komisie je pani Eva Štubňová.
Seniori ďakujú pánovi poslancovi ŽSK Dušanovi Mičianovi,
ktorý nám zaplatil vstupné na divadelné predstavenie v
MŠaK stredisku v Kysuckom Novom Meste.
Ďakujeme!
Antónia Dolinová
predsedníčka JDS v Radoli

Fotografia predstavuje amatérsky MODEL KOSTOLA NA
KOSCELISKU o ktorom som písal v predchádzajúcich
číslach. Je umiestnený vo vitríne histórie Základnej školy
v Radoli. Výklad o „ kostole, ktorý sa vraj prepadol“, Vám
poskytnú učitelia dejepisu.
Mgr. Anton Ľudvik, kronikár obce
hlasovanie 1159 sa referenda

Ako sme volili
v našej obci
v REFERENDE
18. 9. 2010 ?
Z celkového počtu oprávnených občanov zapísaných v
okrsku Radoľa do zoznamu
na hlasovanie 1159 sa referenda zúčastnilo 196 občanov, čo predstavuje 16,91
% účasť.

Na stránkach nášho Spravodajcu budeme postupne predstavovať
podnikateľov, služby, pohostinské zariadenia a ďalšie prospešné
inštitúcie, bez ktorých si naši občania nevedia ani predstaviť
život v obci, ba sú aj známe na dolných Kysuciach.
„Bola si u Miloša? Bola. Má tam čo súce? Čo len chceš.“ Iste ste,
milí čitatelia, pochopili, že ako prvú predstavujeme predajňu
Mäso údeniny, ktorú vedie náš „majster cechu mäsiarskeho“
pán Miloš Kubala.
Miloško, Miloš, či Kubaľa je postavou pravého mäsiara, s pokojnou povahou, ba až dobrosrdečnou. 42 ročný odborník vo svojom fachu a hlavne pracovitý a starostlivý, aby uspokojil zákazníkov, lebo u nás v Radoli je veru menej vegetariánov ako nás,
čo nám chutí mäsko a výrobky z neho.
Vyučil sa na SOU potravinárskom a u nás v Radoli pôsobí už 21
rokov. Je trpezlivý, zvlášť pre naše babičky a dedkov ponúkne to
i iné, aby vychádzali spokojní, má pre nich vždy dobré slovo.
V našich školských jedálňach (pri MŠ a ZŠ) už je so svojim tovarom pred siedmou ráno, aby pani kuchárky mali včas mäsko
pre naše deti a žiakov. Ďakujeme!
S obchodom Mäso – údeniny u Miloša Kubalu sme
spokojní! Ak niekto nie je, nech to povie jemu – Miloš je „chlap
na svojom mieste“.
Mgr. Anton
kronikár obce
zú�astnilo 196 ob�anov, �o predstavuje
16,91Ľudvik,
% ú�as�.

Otázka
�. 1 Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnos�
fyzických osôb a právnických osôb plati� za úhradu za služby
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom?
�. 2 Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnos�
prejedna� konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky
priestupky pod�a zákona o priestupkoch?
�. 3 Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila
po�et poslancov NR SR na 100 s ú�innos�ou od
nasledujúceho volebného obdobia?
�. 4 Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila , že
orgány verejnej moci môžu obstaráva� osobné motorové
vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur
�. 5 Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnos� voli�
poslancov NR SR a poslancov Európskeho parlamentu
prostredníctvom internetu?
�. 6 Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vy�ala osoby
poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatni� právo
na odpove� pod�a tla�ového zákona?

Po�et hlasov
ÁNO

Po�et hlasov
NIE

174

12

192

0

189

2

172

12

137

42

161

20
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PATRIK ŽÚBOR
MAJSTROM SLOVENSKA
Na dvojdňových majstrovstvách žiakov v Bratislave si výborne počínal Patrik Žúbor. Prvý deň
majstrovstiev štartoval na 1500 m. Po pomalých
900 m Patrik výrazne zrýchlil, na začiatku záverečného kola zlomil odpor svojho najväčšieho
súpera M. Kopúnka (ten miestami nešportovo
Paťa odtláčal) a dobehol si v čase 4:31,76 pre
svoj ďalší majstrovský titul (predtým v hale a v
cezpoľnom behu). Na druhý deň Patrik štartoval
na osemstovke, v ktorej jeho šance na víťazstvo
vzhľadom na zabehnuté časy ostatných bežcov
neboli také veľké ako na tisícpäťstovke. Po prvej
štyristovke bol tretí a postupne sa prepracoval
na vedúcu priečku. Osemdesiat metrov pred
cieľom sa pred Patrika dostal dovtedy sa za ním
vezúci M. Talán (Lučenec). Patrik dobehol do
cieľa za ním o 3 desatiny sekundy na 2. mieste v osobnom rekorde 2:09,61 , tretí skončil M.
Kopúnek (Borský Mikuláš). Paťo tak splnil cieľ,
ktorý sme si dali pred majstrovstvami: zvíťaziť
na tisícpäťstovke a presadiť sa na osemstovke.
Patrik sa ziskom majstrovského titulu na 1500
m nominoval na medzištátne stretnutie Slovensko -Česká republika v Hodoníne. Patrik na ňom
potvrdil formu a dobehol na 4. mieste. Osobný
rekord si zlepšil o 3 sekundy na 4:24,54.
Pred dvoma mesiacmi v júli štartoval Patrik
na dorasteneckých majstrovstvách Slovenska v
Banskej Bystrici na 3000 m. Napriek tomu, že
bežal s bežcami aj o 2 roky staršími, dobehol na
2. mieste vo výbornom čase 9:32,83. Z predchádzajúcich Patrikových umiestnení je potrebné
spomenúť aj 2. miesto na majstrovstvách Slovenska ZŠ v Banskej Bystrici (jún), keď na 1000
m dobehol v osobnom rekorde 2:45, 70. Časy,
ktoré zabehol Patrik na 1500 m a 3000 m, ale aj
na 800 m, mu dávajú veľkú nádej, že sa za niekoľko rokov vypracuje na výnimočného bežca.
Musí však na sebe tvrdo pracovať.
Mgr. Milan Slivka, tréner Patrika Žúbora

Výroba plastových výliskov pre automobilový priemysel
Výroba plastových výliskov pre automobilový priemysel
v �eskej republike!!!
v �eskej republike!!!

NÁPL� PRÁCE:
MIESTO ZAMESTNANIA:

Nápl�ou práce je obsluha vstrekovacích lisov vo výrobe plastových
výliskov pre automobilový priemysel, práca v stoji, vhodná pre ženy.
Okolie Plzne, �eská republika

MZDA:
NÁPL� PRÁCE:

Základný plat 60,- K�/hod
Nápl�ou práce je obsluha vstrekovacích lisov vo výrobe plastových
priemysel,
práca v stoji, vhodná pre ženy.
70,-výliskov
K�/hodpre
priautomobilový
splnení pracovného
fondu
MIESTO ZAMESTNANIA:
Okolie Plzne, �eská republika
75.- K�/ hod - Nad�asy (soboty, nedele, no�né + 5,- K�/hod)
MZDA:
Základný plat 60,- K�/hod

Dochádzkový bonus 1000,- CZK
70,- K�/hod pri splnení pracovného fondu
3 zmenná prevádzka, možnos� nad�asov, možnos� práce aj po�as
víkendov.
75.- K�/ hod - Nad�asy (soboty, nedele, no�né + 5,- K�/hod)
DÁTUM NÁSTUPU :
Od 27.9.2010 do obsadenia pracovných pozícií
D�ŽKA POBYTU:
Doba
neur�itá sobonus
skúšobnou
Dochádzkový
1000,- lehotou
CZK 1 týžde� až 3 mesiace
3 nerozhoduje,
zmenná prevádzka,
nad�asov, preferuje
možnos� práce
aj veku
po�asdo
VEK:PRACOVNÁ DOBA:
Vek
avšak možnos�
�R zamestnávate�
ženy vo
50 víkendov.
rokov
DÁTUM NÁSTUPU :
Od 27.9.2010
do obsadeniaje
pracovných
UBYTOVANIE:
Ubytovanie
je zabezpe�ené,
kompletnepozícií
zariadené 2-3-4 poste�ové
izby,
zamestnávate�om
- spoplatnené
D�ŽKA POBYTU:
Dobaposkytované
neur�itá so skúšobnou
lehotou 1 týžde�
až 3 mesiace1.500,- CZK
mesa�ne.
VEK:
Vek nerozhoduje, avšak �R zamestnávate� preferuje ženy vo veku do
STRAVOVANIE:
Každý klient si stravu zabezpe�uje sám. Možnos� objedna� si obedy
50 rokov
priamo vo fabrike.
UBYTOVANIE:
Ubytovanie je zabezpe�ené, je kompletne zariadené 2-3-4 poste�ové
DOPRAVA
DO Cestuje
vlakom alebo
autobusom. Náklady
si hradí 1.500,uchádza�
sám.
izby, saposkytované
zamestnávate�om
- spoplatnené
CZK
ZAHRANI�IA:
Poskytujeme
pomoc pri rezervácii , ako aj vyh�adanie informácii
mesa�ne.
o najlepšej
a najlacnejšej
doprave.sám.
Zabezpe�íme
Vám sinajlepšiu
STRAVOVANIE:
Každý klient
si stravu zabezpe�uje
Možnos� objedna�
obedy
dopravu.
z práce a do práce v rámci �R je individuálna!!!
priamoDoprava
vo fabrike.
INÉ VÝHODY:
pracovné
skúsenosti
DOPRAVA
DONové
Cestuje
sa vlakom
alebo autobusom. Náklady si hradí uchádza� sám.
Zdravotné
a sociálne
poistenie
v zmysle
platnej
legislatívyinformácii
ZAHRANI�IA:
Poskytujeme
pomoc
pri rezervácii
, ako
aj vyh�adanie
V prípade záujmu doložte – svoj životopis v slovenskom jazyku a kópiu OP alebo pasu – uvedené
o najlepšej a najlacnejšej doprave. Zabezpe�íme Vám najlepšiu
dokumenty zašlite mailom na: office@superjobsk.com, zašlite poštou na adresu agentúry SUPER
dopravu. Doprava z práce a do práce v rámci �R je individuálna!!!
JOB s.r.o , Kuku�ínovu �.7 v Košiciach. Všetky naše aktuálne pracovné ponuky nájdete na
INÉ VÝHODY:
Nové
www.superjobsk.com.
Kontaktova�
náspracovné
môžete skúsenosti
na tel. 0915 513 461, 0915 658 800, 0949 525 887.
Zdravotné a sociálne poistenie v zmysle platnej legislatívy
V prípade záujmu doložte – svoj životopis v slovenskom jazyku a kópiu OP alebo pasu – uvedené
Operátor/-ka
na výrobnejzašlite
linkepoštou
televízorov
dokumenty zašlite mailom
na: office@superjobsk.com,
na adresu agentúry SUPER
JOB s.r.o , Kuku�ínovu �.7 v Košiciach. Všetky naše aktuálne pracovné ponuky nájdete na
www.superjobsk.com. Kontaktova� nás
môžete na republike!!!
tel. 0915 513 461, 0915 658 800, 0949 525 887.
v �eskej
PRACOVNÁ DOBA:

V prípade Vzáujmu
– svoj –životopis
v slovenskom
jazyku
alebopasu
pasu– –uvedené
uvedené
prípadedoložte
záujmu doložte
svoj životopis
v slovenskom
jazykua akópiu
kópiu OP
OP alebo
dokumenty zašlite mailom na: office@superjobsk.com, zašlite poštou na adresu agentúry SUPER
JOB s.r.o , Kuku�ínovu �.7 v Košiciach. Všetky naše aktuálne pracovné ponuky nájdete na
www.superjobsk.com. Kontaktova� nás môžete na tel. 0915 513 461, 0915 658 800, 0949 525 887.

ŠK Radoľa - I. trieda dospelí ObFZ Kysúc 2010/2011
1. kolo 08. 08. 2010 16:30
ŠK Radoľa - FK Čadca B (3:2)
2. kolo 15. 08. 2010 16:30
Slávia Staškov - ŠK Radoľa (3:1)
3. kolo 22. 08. 2010 16:00
ŠK Radoľa - FK Nesluša (6:1)
4. kolo 29. 08. 2010 16:00
Kysučan Korňa - ŠK Radoľa (0:2)
5. kolo 05. 09. 2010 15:30
ŠK Radoľa - OŠK Rudina
6. kolo 12. 09. 2010 15:30
Ľadonhora H.Vadičov - ŠK Radoľa (1:6)
7. kolo 19. 09. 2010 15:00
ŠK Radoľa - Tatran Oščadnica (1:0)
8. kolo 26. 09. 2010 15:00
Snaha Zborov - ŠK Radoľa (3:3)
9. kolo 03. 10. 2010 14:30
ŠK Radoľa - Beskyd Svrčinovec

10. kolo 10. 10. 2010 14:30
Tatran Turzovka - ŠK Radoľa
11. kolo 17. 10. 2010 14:00
ŠK Radoľa - ŠK Čierne
12. kolo 24. 10. 2010 14:00
ŠK Radoľa - FK Lodno
13. kolo 17. 09. 2010 16:30
Spartak Vysoká n./ Kysucou - ŠK Radoľa
14. kolo 27. 03. 2011 15:00
FK Čadca B - ŠK Radoľa
15. kolo 03. 04. 2011 15:30
ŠK Radoľa - Slávia Staškov
16. kolo 10. 04. 2011 15:30
FK Nesluša - ŠK Radoľa
17. kolo 17. 04. 2011 16:00
ŠK Radoľa - Kysučan Korňa
18. kolo 24. 04. 2011 16:00

OŠK Rudina - ŠK Radoľa
19. kolo 01. 05. 2011 16:30
ŠK Radoľa - Ľadonhora Horný Vadičov
20. kolo 08. 05. 2011 16:30
Tatran Oščadnica - ŠK Radoľa
21. kolo 15. 05. 2011 16:30
ŠK Radoľa - Snaha Zborov
22. kolo 22. 05. 2011 17:00
Beskyd Svrčinovec - ŠK Radoľa
23. kolo 29. 05. 2011 17:00
ŠK Radoľa - Tatran Turzovka
24. kolo 05. 06. 2011 17:00
ŠK Čierne - ŠK Radoľa
25. kolo 12. 06. 2011 17:00
FK Lodno - ŠK Radoľa
26. kolo 19. 06. 2011 17:00
ŠK Radoľa - Spartak Vysoká n./ Kysucou

Spravodajca
StredoSlovenSká energetika
upozorňuje občanov na
konanie niektorých podomových predajcov elektriny. Tí oslovujú našich
zákazníkov s rôznymi ponukami na uzatvorenie novej zmluvy o dodávke elektriny.
Odberatelia sa sťažujú, že z ich konania často nie je zrejmé, v mene ktorej dodávateľskej spoločnosti vystupujú a
tak v domnení, že jednajú so zástupcom Stredoslovenskej
energetiky a pod vplyvom zavádzajúcich informácií (zánik
ich súčasného dodávateľa elektriny) podpíšu predkladané
dokumenty. Zvýšený počet zákazníkov nás v súčasnosti
kontaktuje so žiadosťou o stornovanie takýchto zmlúv.
Ak občan podpísal zmluvu s podomovým predajcom a
chce ju stornovať, SSE odporúča:
1. Odstúpiť od zmluvy uzavretej pri podomovom predaji
v lehote 7 pracovných dní a to bez uvedenia dôvodu, čo
umožňuje Občiansky zákonník v § 48, § 49, ako aj zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
Uvedená 7-dňová lehota na odstúpenie je zachovaná, ak
sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.
2. Zaslať čo najskôr novému dodávateľovi (t.j. spoločnosti,
s ktorou uzavrel zmluvu) písomné odstúpenie od zmluvy
aj v prípade, že už 7-dňová lehota uplynula a zároveň žiadať zrušenie splnomocnenia pre úkony spojené so zmenou dodávateľa elektriny. Žiadajte od nového dodávateľa
písomné potvrdenie o zrušení zmluvy bez poplatkov a to
najmä, ak bola zmluva s novým dodávateľom podpísaná
v tiesni alebo na základe zavádzajúcich informácií od podomového predajcu.
3. Zaslať svojmu súčasnému dodávateľovi (t.j. SSE) žiadosť o stornovanie výpovede súčasnej zmluvy o dodávke
a distribúcii elektriny, ktorú v jeho mene podal nový dodávateľ.
Pokiaľ ste sa stretli s podobnými praktikami alebo máte
záujem o ďalšie potrebné informácie ako im v budúcnosti predchádzať, môžete nás kontaktovať. Všetkým našim
zákazníkom je k dispozícií naša zákaznícka linka pre domácnosti 0850 111 468 alebo 0906 25 25 25 alebo e-mailová adresa domacnosti@sse.sk, kde môžu získať ďalšie
informácie. Kompletné informácie ohľadom zmeny dodávateľa nájdete tiež na stránke www.sse.sk/vasaenergia.

Peter Janek

Teplička nad Váhom, Placová 407/53,
IČO:41924151, DIČ: 1071790346
Č. OŽP-I/2010/03456-3,
č.živn.registra 580-33493
Mobil: 0948800110

CENOVÁ PONUKA:

- Vývoz a likvidácia stavebného
a komunálneho odpadu 130 €/VKK
- Prenájom VKK podľa dohody
Cena je vrátane dopravy a likvidácie odpadu
Platobné podmienky: 14 dní

Spravodajca
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OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010

– súkromných vlastníkov lesov
V roku 2010 výbor PS súkromných vlastníkov lesov pokračuje
v činnosti na základe schváleného lesohospodárskeho plánu
a rozpočtu schváleného Valným zhromaždením PS v mesiaci
február 2010. Výbor PS sa schádza pravidelne jeden krát mesačne. Na zasadnutiach výboru sú riešené operatívne i dlhodobé úlohy pre zabezpečenie činnosti spoločenstva. Hlavná
časť činnosti spoločenstva je orientovaná na likvidáciu kalamity spôsobenej podkôrnikovým hmyzom. Urýchlený výrub
takýchto stromov a následné spaľovanie haluzoviny, čečiny a
makovcov je vykonávané za účelom zabránenia ďalšieho rozširovania na zdravé jedince. Trend výskytu podkôrnikovej kalamity je zatiaľ na úrovni roka 2009. V oblasti pestovateľskej
sme zalesnili 2,70 ha plôch po ťažbe realizovanej v roku 2009
a začiatku roka 2010. Celkovo sme zatiaľ vysadili 2550 ks bučkov, 600 ks smrekov, 400 ks javorov, 100 ks borov. Pokračovali
sme tiež v ochrane vysadených kultúr proti burine vyžínaním
na ploche 4,70 ha. Za účelom ochrany lesa máme osadených
16 ks feromonových lapačov, ktoré pravidelne kontrolujeme
a odchytené imága likvidujeme. Pozornosť sme tiež venovali
úprave ciest a zvážnic za Ostrým a v Latišove ako i úprave
vodných tokov.
K 30. 9. 2010 bolo vyťažených a odpredaných 900 m3 drevnej hmoty. Pre občanov samovýrobou bolo odpredaných 25
m3 palivového dreva. V zostávajúcich mesiacoch tohto roka
bude činnosť pozemkového spoločenstva zameraná na likvidáciu vzniknutej kalamity, ochranou stromčekov proti ohryzu zverou, výsadba časti holých plôch a vystrihovanie nežiaducich drevín
vo vysadených
kultúrach. Touto cestou chcem
poďakovať hospodárovi Jánovi Kriváčkovi,
ktorý organizuje
brigády na práce v lese, ale i p.
E. Kultanovi, J. Muzikovi, S.
Brisudovi, F. Jančigovi, A.
Vlčkovi, J. Kočišovi, K. Pechalovi, M. Macúšovej, I. Vlčkovej,
ale i ďalším, ktorí sú ochotní zúčastňovať sa na prácach v lese počas
celého roka.
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Obecné zastupiteľstvo v R a d o l i podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov uznesením zo dňa 28. 07. 2010 č. 23 bod B.204 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Radoli vo volebnom
období 2010 – 2014 bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Oznámenie o čase a mieste konania
volieb
Podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení
neskorších predpisov
Vám oznamujeme, že voľby do orgánov
samosprávy obcí sa konajú
27. novembra 2010 od 7,00 do 20,00
hod.
Miestom konania volieb v našej obci
je volebná miestnosť v sále Obecného
úradu v Radoli.
Volič je povinný preukázať sa pred
hlasovaním preukazom totožnosti.
Volič dostane prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva
hlasovacie lístky (hlasovací lístok
pre voľby starostu obce a hlasovací

lístok pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva) vo volebnej miestnosti
v deň konania volieb.
Na zabezpečenie poriadku a dôstojného
priebehu hlasovania vo volebnej
miestnosti je volič povinný riadiť sa
pokynmi predsedu miestnej volebnej
komisie.
Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Na hlasovacom
lístku pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové
čísla jednotlivých kandidátov, avšak
najviac u toľkých kandidátov, aký počet
poslancov má byť vo volebnom obvode
zvolený (údaj je uvedený na hlasovacom
lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby
starostu obce zakrúžkuje volič poradové
číslo len jedného kandidáta.

Koho budeme voliť? Miestna volebná komisia v Radoli podľa § 18 zákona SNR
č. 346/190 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov,
ktorí sú zoradení v abecednom poradí:

Kandidáti na poslancov
Obecného zastupiteľstva v Radoli
1.

M

Výbor Pozemkového spoločenstva súkromných vlastníkov
lesov Radoľa oznamuje svojím členom – spoločníkom,
že v poslednom období je zo strany niektorých chatárov z
rekreačného strediska Ostré, vyvíjaný nátlak na odpredaj
časti výmery lesných pozemkov pod rekreačnými chatami.
aVýbor pozemkového spoločenstva touto cestou vyzýva
svojich členov, aby nepodliehali nátlaku chatárov na
odpredaj svojich podielov, nakoľko tým komplikujú výboru
obhospodarovanie lesa v lokalite Ostré, ale i sebe samým.
V prípade, že z rôznych dôvodov by chceli svoj podiel v
niektorej parcele odpredať, nech túto skutočnosť oznámia
na výbore spoločenstva alebo predsedovi spoločenstva
súkromných vlastníkov lesov Ing. Štefanovi Holtanovi.
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2.
3.
4.
5.

6.

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb
dostaviť do volebnej miestnosti,
môže požiadať zo závažných, najmä
zdravotných dôvodov miestnu volebnú
komisiu (v ktorej zozname voličov je
zapísaný) o to, aby mohol hlasovať mimo
volebnej miestnosti. V takomto prípade
miestna volebná komisia vyšle k voličovi
dvoch svojich členov s prenosnou
volebnou
schránkou,
hlasovacími
lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby
sa dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre telesné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov iného voliča,
nie však člena miestnej volebnej komisie,
aby za neho hlasovací lístok podľa jeho
pokynov upravil a vložil do obálky.

Kandidáti na starostu obce:

1. Štefan Holtan, Ing., 58 rokov, ekonóm, Radoľa 363,
nezávislý kandidát
2. Peter Kultan, 54 rokov, strojár, Radoľa 411, nezávislý
kandidát
3. Božena Peťková, Bc., 53 rokov, starostka obce, Radoľa
277, nezávislý kandidát
4. Anton Tkáčik, Ing., 38 rokov, krajinný inžinier, Radoľa
323, Kresťanskodemokratické hnutie, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
7.

Slávka Firčová, 40 rokov, hlavná kuchárka, Radoľa 441,
Občianska konzervatívna strana

Anna Kubaščíková, 51 rokov, personalistka, Radoľa 118,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana

8.

Viera Franková, 61 rokov, vedúca ŠJ, Radoľa 26, SMER
- sociálna demokracia

Peter Kubík, Ing., 32 rokov, finančný manažér, Radoľa
437, SMER – sociálna demokracia

9.

Juraj Janík, Ing., 54 rokov, THP, Radoľa 399, Slovenská
národná strana

Jozef Macúš, Bc., 31 rokov, študent VŠ, Radoľa 327,
Slovenská národná strana

10.

Emília Javoríková, Mgr., 45 rokov, učiteľka, Radoľa
204, Slovenská národná strana

Miroslav Macúš, 56 rokov, majster výroby, Radoľa 180,
Slovenská národná strana

11.

Peter Jendryščík, Mgr., 38 rokov, štátny zamestnanec,
Radoľa 147, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

Eva Pijáková, 30 rokov, personalistka, Radoľa 175,
SMER – sociálna demokracia

12.

Karol Sidor, Ing., 53 rokov, konštruktér, Radoľa 178,
nezávislý kandidát

Ivan Kocúr, Ing., 38 rokov, štátny zamestnanec, Radoľa
292, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko

13.

Ján Šustek, 33 rokov, obchodný manažér, Radoľa 6,
SMER – sociálna demokracia
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Dom smútku

Spravodajca

Vysvätenie obnoveného kríža

Základná škola pred rekonštrukcii

Základná škola po rekonštrukcii

Obecný úrad pred rekonštrukciou

Obecný úrad po rekonštrukcii

Spravodajca
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Kuchynka pred rekonštrukciou

Kuchynka po rekonštrukcii

Oporný múr pri základnej škole

Oporný múr pri základnej škole

Povodne

Rozvodnený Vadičovský potok

