
Obnovenie výskumu na Koscelisku
	 Tento	 rok	 si	 Radoľa	 pripomína	 680	
rokov	od	prvej	písomnej	zmienky	o	obci.	
Je	 preto	 dobrou	 správou,	 že	 po	 rokoch	
bude	 obnovený	 výskum	 v	 archeologic-
kej	lokalite	na	Koscelisku.	Od	21.	januára	
2011	keď	sa	na	spolupráci	pri	obnovení	
výskumu	 dohodli	 riaditeľ	 Kysuckého	
múzea	MVDr.	Miloš	Jesenský	PhD	a	sta-
rosta	 Radole	 Ing.	 Anton	 Tkáčik	 uplynul	
iba	rok	a	už	prebiehajú	prípravy	na	práce	
v	tejto	výnimočnej	lokalite.
	 O	 bezproblémový	 prístup	 na	 ná-
lezisko	 sa	 postarala	 rodáčka	 z	 Radole	
Štefánia	 Mináriková,	 ktorá	 pred	 rokmi	
pozemok	kúpila	od	pôvodného	vlastní-
ka	 s	 cieľom	 uchrániť	
vzácnu	 lokalitu	 pred	
nežiadúcimi	 zásahmi	
a	 v	 príhodnej	 dobe	
umožniť	 pokračova-
nie	vo	výskume	dejín	
Radole.	 Taká	 doba	
je	 práve	 tu	 a	 v	 júli	 a	
auguste	 tohto	 roku	
bude	 výskum	 obno-
vený.	

	 Je	 symbolické,	 že	 sa	 spájajú	 oslavy	
roka	sv.	Cyrila	a	sv.	Metoda,	okrúhle	vý-
ročie	prvej	písomnej	zmienky	o	Radoli	a	
snaha	o	návrat	kostola	do	Radole.			
	 Archeologický	výskum	na	Koscelisku	
bude	 tento	 rok	 prebiehať	 v	 mesiacoch	
júl	 a	 august.	 Po	 jeho	 ukončení	 by	 mali	
byť	 odkryté	 celé	 základy	 kostola,	 ktorý	
pravdepodobne	 bol	 súčasťou	 slovan-
ského	 opevneného	 sídla	 a	 bol	 zničený	
okolo	roku	1430	pri	husitských	spanilých	
jazdách.	Kostol	bol	centrom	farnosti	Ra-
doľa,	do	ktorej	patrili	celé	Kysuce	od	Bu-
datína	až	po	súčasné	štátne	hranice	.

január	-	február	-	marec
číslo	1	/	2012
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	 mám	dobrý	pocit	z	toho,	že	práve	
počas	veľkého	týždňa	Vám	prostred-
níctvom	 Spravodajcu	 obce	 Radoľa	
môžeme	 sprostredkovať	 správu	 o	
tom,	 že	 tento	 rok	 sa	 budeme	 môcť	
viac	 dozvedieť	 o	 našich	 predkoch,	
ktorí	sú	už	pred	mnohými	stáročiami	
vybrali	 za	 svoje	 sídlo	 územie	 našej	
obce.	

	 Osídlenie	Kysúc	má	svoje	korene	
v	Radoli,	tak	ako	prvá	farnosť	na	Ky-
suciach	bola	práve	Radoľa.	To	je	však	
minulosť,	 ktorá	 nám	 dáva	 pevnú	
pôdu	 pod	 nohami.	 Máme	 však	 po-
vinnosť	 rozvíjať	 našu	 obec,	 tak	 aby	
sme	boli	hrdí	aj	dnes.

	 	 Mám	 pre	 Vás	 niekoľko	 dobrých	
správ,	 ktoré	 sa	 týkajú	 rozvoja	 našej	
obce	v	najbližšom	období.

	 Už	o	pár	týždňov	začnú	výkopové	
práce	v	poslednej		etape	budovania	
kanalizácie.	 Súbežne	 s	 týmito	 prá-
cami	 prebehnú	 aj	 čiastkové	 opravy	
vodovodu	a	prebiehajú	rokovania	so	
spoločnosťou	 Sevak,	 a.s.	 o	 rozšírení	
vodovodnej	 siete	 v	 obci.	 	 V	 týchto	
dňoch	dokončujeme	prvú	etapu	bu-

dovania	protipovodňových	opatrení	
a	 revitalizácie	„Krajina“.	 	 Po	 rokova-
niach	 so	 správou	 povodia	 Váhu	 sú	
postupne	upravované	najkritickejšie	
úseky	koryta	Vadičovky.

	 Športový	areál	v	Riekach	sa	stával	
počas	dlhých	rokov	skládkou	rôzne-
ho	materiálu.	Teraz	po	jeho	vyčistení	
od	 náletových	 drevín	 	 a	 množstva	
odpadu	 začali	 práce	 na	 vytváraní	
pomocnej	 tréningovej	 hracej	 plo-
chy,	ktorá	bude	šetriť	hlavnú	hraciu	
plochu	počas	tréningov.	Zemné	prá-
ce	 sú	 financované	 zo	 sponzorských	
zdrojov.
	
	 Radoľa	bola	úspešná	pri	uchádza-
ní	 sa	 o	 prostriedky	 na	 vybudovanie	
bezpečnostného	kamerového	systé-
mu	na	území	obce,	ktorý	nám	určite	
pomôže	ako	prevencia	voči	krimina-
lite	v	obci.	

	 Aktuálne	číslo	Spravodajcu	dostá-
vate	 do	 rúk	 počas	 Veľkého	 týždňa.	
Želám	Vám	preto	príjemnú	a	požeh-
nanú	Veľkú	noc	prežitú	v	spoločnosti	
tých,	s	ktorými	sa	cítite	najlepšie.	

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce Radoľa

Vážení spoluobčania,
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Počet	voličov	zapísaných	v zozname	voličov	vo	volebnom	okrsku: 1 166
Počet	voličov,	ktorí	sa	zúčastnili	na	hlasovaní: 847

Počet	voličov,	ktorí	zaslali	návratnú	obálku	z cudziny: 2	
Počet	voličov,	ktorý	odovzdali	obálku	podľa	§30: 845	

Počet	platných	odovzdaných	hlasov: 828		

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Zelení: 1
Kresťanskodemokratické	hnutie: 56

Strana	demokratickej	ľavice: 0
Slovenská	národná	strana: 70

Obyčajní	ľudia	a nezávislé	osobnosti: 14
Sloboda	a Solidarita: 20

Právo	a	spravodlivosť: 1
Náš	kraj: 0		

Strana	zelených: 1
Ľudová	strana	Naše	Slovensko: 15

SMER	–	sociálna	demokracia: 587
Zmena	zdola,	Demokratická	únia	Slovenska: 3

Národ	a Spravodlivosť	–	naša	strana: 5
Komunistická	strana	Slovenska: 2

Strana	Rómskej	únie	na	Slovensku: 0
MOST	–	HÍD: 6

99%	-	občiansky	hlas: 5
Ľudová	strana	–	Hnutie	za	demokratické	Slovensko: 5

STRANA+1	HLAS: 0
Robíme	to	pre	deti	–	SF: 4

Obyčajní	ľudia: 1
Slovenská	demokratická	a kresťanská	únia	–	Demokratická	strana: 21

Strana	občanov	Slovenska: 3
Strana	maďarskej	koalície	–	Magyar	Koalíció	Pártja: 0

Starana	slobodné	slovo	–	Nory	Mojsejovej: 8
Strana	živnostníkov	Slovenska: 0

Účasť	na	voľbách: 72,64	%

Výsledky volieb do NR SR 2012  10. marca 2012 v Radoli
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	 V  nedeľu	 4.marca	 2012	 sa	 v  sále	
OU	 konali	 Valné	 zhromaždenia	 PS	
Urbár	 a  PS	 LaPZSV	 po	 prvý	 krát	 sú-
bežne.
Prítomní	spoločníci	si	vypočuli	sprá-
vu	 o  činnosti	 výboru,	 hospodárení	
a  plnení	 rozpočtu	 za	 rok	 2011,sprá-
vu	 dozornej	 rady,	 účtovnú	 závierku	
za	rok	2011	a návrh	rozpočtu	a LHP	
na	 rok	 2012.	 Program	 bol	 identický	
pre	 valné	 zhromaždenia	 obidvoch	
spoločenstiev.

Zo zaujímavostí VZ PS Urbár:
	 -	 v	 roku	 2011	 bola	 spracovaná	
a  odpredaná	 drevná	 hmota	 z  pod-
kôrnikovej,	 snehovej	 a  vetrovej	 ka-
lamity	 v  objeme	 825	 m3	 z  toho	 pre	
občanov	samovýrobou	127	m3	drev-
nej	 hmoty.	 Bolo	 vysadených	 4100	
kusov	 nových	 sadeníc.	 V	 pestovnej	
činnosti	pri	výsadbe	sadeníc,	vyžína-
ní	 nežiaducich	 burín,	 ochrane	 proti	
ohryzu	 zverou,	 uhadzovaní	 a  pále-
ní	 	 haluzoviny	 bolo	 odpracovaných	
3105	brigádnických	hodín.
PS	 dosiahlo	 hospodársky	 výsledok	
po	 zdanení	 20  281.-	 Eur.	 Na	 výpla-
tu	 podielov	 schválili	 15  281.-	 Eur	
a 5000.-	Eur	do	rezervného	fondu.				

Zo zaujímavostí VZ PS LaPZSV:
	 -	 v	 roku	 2011	 bola	 spracovaná	
a  odpredaná	 drevná	 hmota	 z  pod-

kôrnikovej,	 snehovej	 a  vetrovej	 ka-
lamity	v objeme	1144	m3	z toho	pre	
občanov	 samovýrobou	 48	 m3	 drev-
nej	 hmoty.	 Bolo	 vysadených	 5000	
kusov	 nových	 sadeníc.	 V	 pestovnej	
činnosti	pri	výsadbe	sadeníc	vyžína-
ní	 nežiaducich	 burín,	 ochrane	 proti	
ohryzu	 zverou,	 uhadzovaní	 a  pále-
ní	 	 haluzoviny	 bolo	 odpracovaných	
3492	brigádnických	hodín.
	 -	PS	dosiahlo	hospodársky	výsle-
dok	 v  objeme	 37  896.-	 Eur.	 Na	 vý-
platu	 podielov	 schválili	 vyplatenie	
celého	 hospodárskeho	 výsledku	 čo	
predstavuje	 na	 1	 podiel	 4,99.-	 Eura	
na	 zúčtovanie	 preddavkov	 sumu	
11 034.-	Eur.	Bol	zvolený	nový	výbor	
a dozorná	rada,	ktorí	budú	riadiť	obi-
dve	spoločenstva	po	dobu	troch	ro-
kov.

	 Za	 predsedu	 výboru	 bol	 zvolený	
Ing.	 Štefan	 Holtan,	 za	 členov	 výbo-
ru		Ján	Kriváček	ml.,	Emil	Kultan,	Ing.	
Karol	Sidor,	Jaroslav	Vlček,	Ján	Trnka,	
Pavol	Holtan,	Ignác	Čelko,	Viktor	Svr-
ček.	Za	predsedníčku	dozornej	rady	
bola	zvolená		Anna	Kubaščíková,		za	
členov	 DR	 Viera	 Andelová,	 Ladislav	
Kuriak.	Chcem	využiť		túto	príležitosť	
a  poďakovať	 dlhoročným	 členom	
výboru,	či	dozornej	rady	za	ich	obe-
tavú	 prácu	 a  aktivitu	 pri	 zakladaní	
spoločenstiev	 Jánovi	 Kriváčkovi	 st.,	

Vlastníci urbáru a súkromných lesov hodnotili
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	 Radoľskí	seniori	hodnotili	svoju	činnosť	na	Výročnej	členskej	schôdzi	dňa	25.	01.	2012
Výročnú	členskú	schôdzu	otvoril	podpredseda	ZO	JDS	privítaním	všetkých	členov	a hostí,	
zaželal	v mene	výboru	všetkým	prítomným	veľa	zdravia	a vzájomnej	lásky.
		 Privítal	v kruhu	ZO	JDS	v Radoli	nových	členov	p.	Teréziu	Svrčkovú,	Viktora	Svrčka,	Bože-
nu	Svrčkovú,	Jozefínu	Švaňovú,	Helenu	Jančigovú	a p.	Júliusa	Mozola.	
Správu	 o  činnosti	 za	 rok	 2011	 predniesla	 p.	 Antónia	 Dolinová,	 predsedníčka	 organizácie.	
Činnosť	ZO	JDS	v Radoli	bola	vlani	bohatá,	čo	hodnotil	aj	Ing.	Anton	Tkáčik,	starosta	obce.	
Seniorská	organizácia	môže	byť	vzorom	pre	ostatné	v obci	Radoľa.	Ďakujeme!
Nasledovala	správa	o hospodárení	prednesená	p.	Irenou	Vlčkovou.	So	správou	revíznej	ko-
misie	oboznámila	p.	Evka	Štubňová.	
	 V ďalšom	bode	predsedníčka	organizácie	predniesla	Plán	práce	na	rok	2012,	ktorý	bol	
jednomyseľne	 schválený	 členskou	 schôdzou.	 Seniori	 si	 odhlasovali	 členský	 príspevok	 vo	
výške	4	€		na	jedného	člena.	Tajomníčka	ZO	p.	Mgr.	Gitka	Andelová	informovala	členov	o zá-
jazde	do	Jablonky	v Poľsku.	V doplňujúcich	voľbách	bola	jednohlasne	za	predsedníčku	re-
víznej	komisie	schválená	p.	Terézia	Svrčková.	V bode	rôzne	vyzvala	predsedníčka	členky	na	
pečenie	šišiek	pre	blížiace	sa	fašiangové	posedenie.	
Mgr.	Gitka	Andelová	predniesla	návrh	na	uznesenie	z výročnej	členskej	schôdze,	ktorý	bol	
schválený.
	 Našim	jubilantom	–	sedemdesiatnikom,	básňou	zagratuloval	p.	Anton	Ľudvik.	Kyticami	
kvetov	a dekorovaním	medailami	sa	právom	dostalo	cti	pani	Melánii	Poláčkovej	a p.	Gašpa-
rovi	Ščambovi	k ich	narodeninám.	Krásne	slová	a melódie	piesní	v podaní	Cilky	Svrčkovej,	
Eriky	Mičkyovej	a pani	Bilíkovej	potešili	všetkých	–	ďakujeme!	
Na	záver	nasledoval	symbolický	prípitok	a presvedčenie,	aby	sa	ZO	JDS	darilo	aj	v roku	2012.	
Boršč	z kuchyne	p.	Boženky	Polkovej	každému	veľmi	chutil.	Srdečne	ďakujeme.	
Za	výbor	organizácie	

Mgr. Anton Ľudvik

Radoľskí seniori hodnotili svoju činnosť
na Výročnej členskej schôdzi dňa 25. 01. 2012

Vincentovi	Ščambovi,	Marcelovi	Mi-
čianovi,	ale	i ostatným	členom,	ktorí	
v  nových	 orgánoch	 nebudú	 činní.	
Verím,	že	i v budúcnosti	sa	bude	dať	
oprieť	o ich	skúsenosti	a rady.
VZ	tiež	schválilo	dodatok	stanov	PS	
Urbár,	z ktorého	okrem	iného	vyplý-
va	možnosť	odkúpenia	podielov	do	
majetku	PS	Urbár	ako	spoločenstva	
s právnou	subjektivitou.	Bol	schvále-

ný	cenník	predaja	palivového	dreva	
pre	členov	PS	od	10-12	Eur	za	m3.Pre	
nečlenov	 od	 12-14	 Eur	 za	 m3.Záve-
rom	mi	nedá	spomenúť	a poďakovať		
za	činnosť	a prácu	pre	spoločenstvá	
zosnulým	 členom	 výboru	 Stanisla-
vovi	Tichému	a Ladislavovi	Švaňovi,	
ktorí	nás	opustili	minulý	rok.	Ostáva-
jú	v našich	spomienkach.

Ing.Štefan Holtan



6

	 Učitelia	 našej	 školy	 sa	 o  to	 zo	
všetkých	 síl	 usilujú.	Trošku	 im	 v  tom	
pomáha	 i  vytúžené	 jarné	 slniečko.	
Čas	 naozaj	 veľmi	 rýchlo	 uteká,	 veď	
máme	 za	 sebou	 prvý	 jarný	 deň,	 ale	
i	 sedemmesačnú	 prácu.	 Uzatvorili	
sme	polročné	hodnotenie	výchovno-
vzdelávacích	 výsledkov	 našich	 žia-
kov.	 S  vyznamenaním	 ukončilo	 prvý	
polrok	 80	 žiakov,	 51	 prospelo	 veľmi	
dobre,	 56	 prospelo	 a  5	 žiaci	 nepro-
speli	zo	6	predmetov.	V správaní	žia-
kov	boli	udelené	výchovné	opatrenia:	
10	napomenutí	triednou	učiteľkou,	6	
pokarhaní	triednou	učiteľkou	a 5	po-
karhaní	riaditeľkou	školy.	Za	drzé	a	ne-
slušné	správanie	3	žiaci	mali	zníženú	
známku	

na	stupeň	uspokojivý	a 1	žiak	na	stu-
peň	 	 menej	 uspokojivý	 za	 opakujú-
ce	 sa	 priestupky	 a  ničenie	 školského	
majetku.	Žiaci	za	1.	polrok	vymeškali	
spolu	5347	vyučovacích	hodín.	

	 Dúfam,	že	na	konci	školského	roka	
dosiahnu	 žiaci	 také	 výsledky	 v  učení	
i správaní,	aby	sme	boli	so	svojou	prá-
cou	všetci	spokojní.	

	 V  januári	 sme	 pripravili	 zápis	 na-
šich	 budúcich	 žiakov-	 prváčikov.	 Za-
písali	 sme	 spolu	 18	 detí,	 11	 dievčat	
a 7	chlapcov,	14	z Radole,	3	z Lopuš-
ných	Pažití	a	1	z Rudinskej.

Radoľská škola a život v nej...

Tí, ktorí vnášajú slnečné lúče do životov iných,
sa v ich odraze sami zahrejú.

„ „
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	 Uskutočnili	 sme	 tiež	 13.	 školský	
ples,	na	ktorom	sa	všetci	prítomní	fan-
tasticky	zabavili	a dúfam,	že	sa	dobre	
cítili	 aj	 preto,	 že	 o  dobrú	 zábavu	 sa	
postarala	 spevácka	 skupina	 Royal,	 o	
vynikajúce	 jedlo	 pani	 kuchárky	 a  or-
ganizáciu	priebehu	zamestnanci	 ško-
ly.	 Všetkým	 spomínaným,	 ale	 i  spon-
zorom		patrí	veľké	poďakovanie.
	 V  našej	 škole	 sa	 zabávali	 aj	 naši	
žiaci	 na	 fašiangovom	 karnevale,	 kde	
okrem	 rôznych	 odmien	 za	 zhotove-
nie	 zaujímavých	 masiek	 ich	 čakali	 aj	
voňajúce	 šišky,	 ktoré	 boli	 tiež	 dielom	
našich	kuchárok.	

	 Po	 zábave	 nastali	 pre	 deviatakov	
ťažké	 chvíle,	 pretože	 museli	 zdolať	
celoslovenské	 testovanie	 svojich	 ve-
domostí	 zo	 slovenského	 jazyka	 a  li-
teratúry	a tiež	z matematiky.	 	Dúfam,	
že	výsledky	 im	pomôžu	pri	 ich	prijatí	
na	 stredné	 školy.	 Okrem	 deviatakov	
i  mnohí	 ďalší	 žiaci	 sa	 v  týchto	 dňoch	
zúčastňujú	 na	 rôznych	 súťažiach	
a  olympiádach,	 pričom	 reprezentu-
jú	 našu	 školu	 nielen	 na	 okresnej,	 ale	
i krajskej	úrovni.	

	 Medzi	pekné	akcie	posledných	dní		
patril	 Deň	 vody,	 kde	 sa	 deti	 zapájali	
do	 rôznych	 tvorivých	 aktivít.	 Pripra-
vujeme	tiež	Deň	Zeme,	na	ktorom	nás	
čaká	 veľké	 upratovanie	 areálu	 školy,	
ale	tiež	doplnenie	kvetinovej	výzdoby	
školských	priestorov.	
Milí občania, ak by Vám doma „za-
vadzala“ nejaká izbová rastlina, 

ktorá Vám „vyrástla z  bytu“, veľmi 
by nás potešilo, keby ste nám ju do 
školy darovali.
Čaká	 nás	 tiež	 školská	 konferencia,	 na	
ktorej	 predstavia	 jednotlivé	 triedne	
kolektívy	 svoje	 celoročné	 ročníkové	
projekty. Dúfam,	že	neodmietnete	na	
ňu	naše	pozvanie.
Veď	 pamätajme,	 že	 múdrosť nie je 
v  pekných slovách, ale múdrosť je 
v  ľudských vzťahoch.	 Budujme	 ich	
spoločne	 a  vychovávajme	 mladých	
ľudí	tak,	aby	boli	pripravení	do	života.		
						

Na	 záver	 môjho	 krátkeho	 príspevku	
Vám	všetkým	želám	príjemné a vese-
lé prežitie Veľkonočných sviatkov. 
Ženám veľa slušných kúpačov a mu-
žom tie najkrajšie kraslice.

PaedDr. Blažena Gažová
riaditeľka školy
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Osamostatnenie obce Radoľa od mesta Kysucké Nové Mesto
	 V ostatnom	príspevku	sme	sa	zaoberali	pôsobením	poslancov	z mestskej	časti	Ra-
doľa	v mestskom	zastupiteľstve	Kysuckého	Nového	Mesta.

	 Túžby	 po	 delimitácii	 od	 KNM	 obcou	 Radoľa	 rezonovali	 v  spoločenských	 organi-
záciách,	v školách,	športovom	klube.	 	V kronike	píšem:	 :Dvadsaťročné		„manželstvo“		
s Mestom	(KNM)	sa	moc	nevydarilo	a občania	uskutočnili	29.	novembra	1992	verejné	
hlasovanie	 (referendum)	 	o oddelení	mestskej	časti	Radoľa	od	mesta	Kysucké	Nové	
Mesto.	

	 Do	verejného	hlasovania	bolo	zapísaných	1002	voličov.	Občania	mali	na	Hlasova-
com	lístku	odpovedať	zakrúžkovaním	na	otázku:	
„S	oddelením	mestskej	časti	RADOĽA	od	mesta	KNM	a s vytvorením	samostatnej	obce	
s názvom	RADOĽA	„
	 1.		súhlasím
	 2.		nesúhlasím
	 (viď	vzor	Hlasovacieho	lístka,	ktorý	je	prílohou	Kroniky	obce	Radoľa).

Výsledky REFERENDA:
	 Vydaných	bolo	516	hlasovacích	lístkov.	Za	osamostatnenie	obce	hlasovalo	442	ob-
čanov	–	voličov,	60	bolo	proti	a 14	lístkov	bolo	neplatných.		Na	základe	tohto	úspeš-
ného	referenda	vydala	Vláda	SR	„Uznesenie vlády SR zo 6. júla 1993 číslo 484 k ná-
vrhu na rozdelenie obcí a určenie názvov novým obciam.	Vláda	v bode	2	 tohto	
uznesenia	schválila	rozdelenie	na	obce	Kysucké	Nové	Mesto	a Radoľa.	

Na	základe	vyššie	uvedeného	Uznesenia	vlády	SR	Okresný	úrad	v Čadci	vydal	„Ozná-
menie	o územnej	zmene	v okrese	Čadca	v ktorom:	
	 A.		schválila	
	 	 -	rozdelenie	Kys.	N.	Mesta	na	obce	Kysucké	Nové	Mesto	a Radoľa
	 	 -	obec	Radoľa	sa	nečlení	na	časti	obce.	

Katastrálne	územie	KNM	sa	mení	tak,	že	z doterajšieho	katastrálneho	územia	sa	vyčle-
ňuje	katastrálne	územie	obce	Radoľa,	ako	je	určené	v Dohode	o	majetkovom	uspo-
riadaní	zo	dňa	28.	januára	1993.	Dokument	podpísal	Ing.	Vladimír	Homola,	prednosta	
OkÚ.	 	Vo	voľbách	do	samosprávy	obce	dňa	2.	októbra	1993	bol	za	prvého	starostu	
obce	zvolený	p.	Ing.	Štefan	Holtan,	ktorý	11.	októbra	1993	zložil	slávnostný	sľub	pre	
úrad	starostu	obce	Radoľa.	Poslancami	OZ	sa	stali:	Anton	Tkáčik,	Ing.	Milan	Birošík,	Ing.	

Kronika pokračuje ...
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Ján	 Kultan,	 Mgr.	 Alena	 Prievozníková,	 Miroslav	 Macúš,	 Stanislav	Tichý,	 Mgr.	 Margita	
Andelová,	Terézia	Svrčková,	 Ing.	Karol	Holeša,	 Ing.	Juraj	Janík,	Ladislav	Švaňa,	Milan	
Andel.	

V OZ	boli	zriadené	nasledovné	komisie:
	 	 -	Komisia	výstavby	a územného	rozvoja
	 	 -	Komisia	finančná	a správy	majetku
	 	 -	Komisia	sociálna,	vzdelávacia,	kultúry,	mládeže,	športu	a školstva.

Pracovníkmi	Obecného	úradu	sa	stali:	
	 	 p.	Božena	Jantošíková	–	prednosta
	 	 p.	Mária	Sládková	–	ekonóm
	 	 Beáta	Kriváčková	–	daňový	pracovník

	 Naša	obec	mala	k 31.	12.	1993:	1332	obyvateľov,	z toho	654	žien	a 678	mužov.	Roz-
loha	obce	348,07	ha.	V jej	katastrálnom	území	podnikalo	5	právnických	subjektov,	82	
občanov	vlastnilo	živnostenské	povolenie.	

	 Za	účelom	majetkového	a finančného	vysporiadania	medzi	KNM	a našou	obcou	
bola	ustanovená	komisia	v zložení	Jaroslav	Vlček	–	predseda,	Stanislav	Tichý,	Anton	
Tkáčik,	 Ing.	 Juraj	 Janík	 a  Ing.	 Štefan	 Holtan.	 Bol	 zakúpený	 počítač,	 kopírovací	 stroj	
a najzákladnejší	kancelársky	nábytok.	

	 OZ	prerokovalo	a schválilo	Organizačný	poriadok	OZ,	Rokovací	poriadok	OZ,	Plato-
vý	poriadok	OZ.	Všeobecné	záväzné	nariadenia	(VZN):
	 	 VZN	o daniach	a poplatkoch
	 	 VZN	o hospodárení	s majetkom	obce
	 	 VZN	o usmerňovaní	podnikania.

	 Vyhodnotil	sa	aj	predbežný	rozpočet	za	r.	1993.	Rok	bol	významný	vzácnou	návšte-
vou	prezidenta	SR	Michala	Kováča	s manželkou,	ktorý	si	v Kaštieli	Radoľa	prezrel	stálu	
expozíciu	starších	dejín	Kysúc.	Pri	tejto	príležitosti	bola	opravená	aj	cesta	vedúca	ku	
Kaštieľu	Radoľa.		
	 	 	 	

Mgr. Anton Ľudvik
kronikár obce



10

PRÍPRAVA DIEŤAŤA NA VSTUP DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY
	 Vstup	 dieťaťa	 do	 základnej	 školy	 môžeme	 považovať	 za	 rozhodujúcu	 životnú	
zmenu.	Vstupom	do	školy	sa	zásadne	mení	spôsob	života	dieťaťa.	Hrová	činnosť,	
ktorá	bola	v	predškolskom	období	dominantnou	ustupuje	do	pozadia	a	do	popre-
dia	sa	dostáva	činnosť	učebná.	Život	v	škole	začína	byť	pevne	organizovaný	a	jed-
notlivé	činnosti	majú	pravidelný	a	viazaný	rytmus.

	 Pre	úspešný	školský	začiatok	 je	potrebné,	aby	dieťa,	ktoré	nastupuje	do	školy	
bolo	zrelé.	Pod	pojmom	školská	zrelosť	rozumieme	telesnú,	duševnú,	spoločenskú	
a	výchovnú	vyspelosť	dieťaťa.	Deti,	ktoré	vstupujú	do	prvej	triedy,	by	mali	dokázať	
samostatne	pracovať,	byť	trpezlivé,	sedieť	v	triede	na	určenom	mieste,	plniť	školské	
povinnosti.	Mali	by	sa	vedieť	podriaďovať	pravidlám	a	nadväzovať	nové	kontakty	
so	spolužiakmi.	Takéto	deti	sú	pripravené	na	úspešný	školský	začiatok	a	môžeme	o	
nich	povedať,	že	sú	zrelé.

Kritériá školskej pripravenosti:
• vek	6	rokov	je	vhodný	pre	novú	sociálnu	situáciu
• telesný	stav	–	výška,	hmotnosť,	pomer	hlavy	ku	trupu,	vyrovnávanie	teles-

ných	proporcií,	osifikácia,	výmena	chrupu
• intelektová	úroveň	–	schopnosť	sústrediť	sa,	slovná	zásoba,	súvislosť	vyjad-

rovania,	výslovnosť,	gramatika,	časové	kategórie,	čísla,	... 
• sociomorálna	úroveň	–	citové	ovládanie,	kvalita	sociálnych	vzťahov,	... 
• pracovná	motivácia	–	chcieť	sa	učiť...

	 Pripravenosť	na	vstup	do	prvej	triedy	ovplyvňuje	u	dieťaťa	viac	faktorov,	ktoré	
vyplývajú	 z	 vnútorných	 i	 vonkajších	 podmienok	 jeho	 vývoja.	Vnútorná	 priprave-
nosť	závisí	od	vrodených	dispozícií	dieťaťa.	Vonkajšou	pripravenosťou	rozumieme	
nielen	 záujem	 dieťaťa	 o	 školu,	 ale	 tiež	 optimálne	 výchovné	 pôsobenie	 v	 rodine,	
vhodné	podmienky	a	podnetné	prostredie	v	materskej	škole.
	 Dieťa	zrelé	na	školskú	dochádzku	by	malo	vedieť	rozlíšiť	hru	od	povinností.	Za-
danú	úlohu	sa	snaží	splniť	a	dokončiť,	a	to	aj	vtedy,	ak	sa	objavia	nejaké	prekážky.	
Dokáže	sa	podriadiť	pracovnému	rytmu	vyučovacích	hodín	a	vedome	zameriavať	
svoju	pozornosť	na	vyučovanie.
	 Predpokladom	úspechu	v	škole	je	emocionálna	stabilita.	Dieťa	by	malo	byť	odol-
né	voči	frustrácii	a	vedieť	prijímať	aj	prípadné	neúspechy.	Prílišná	citlivosť	dieťa	ľah-
ko	vyvedie	z	miery.	Strach,	napätie	a	tréma	znižujú	jeho	výkonnosť.	K	citovej	zrelosti	
neodmysliteľne	 patrí	 aj	 sociálna	 zrelosť.	 Dieťa	 sa	 musí	 dokázať	 odlúčiť	 od	 matky	
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alebo	inej	blízkej	osoby	na	viac	hodín	a	podriadiť	sa	autorite	doteraz	cudzej	oso-
by	–	učiteľky.	Podmienkou	primeranej	adaptácie	dieťaťa	na	školu	je	tiež	schopnosť	
začleniť	sa	do	skupiny	rovesníkov,	ktorým	sa	treba	adekvátne	prispôsobiť	a	brať	na	
ne	ohľad.	

	 Dieťa	sa	má	na	vstup	do	školy	tešiť,	preto	by	ho	nikto	nemal	školou	strašiť.	Ne-
malo	by	chápať	prácu	v	škole	ako	nepríjemnú	povinnosť.	Problém	pripravenosti,	
zrelosti	a	spôsobilosti	dieťaťa	na	školskú	dochádzku	je	skutočne	vážny,	preto	je	viac	
ako	vhodné	poradiť	sa	v	nejasných	prípadoch	s	odborníkmi.

Bc. Elena Drugová

Pudingová torta
Suroviny:

1	balíček	detských	piškót
3	PL	masla
2	PL	cukru
1	PL	kakaa
½	l	mlieka
1	balík	vanilkového	pudingu
2	PL	cukru	do	pudingu
ovocie	podľa	výberu,	napr.	jahody

Postup:
Puding	pripravíme	s	mliekom	a	cukrom	podľa	návodu.	Maslo,	cukor	a	kakao	vymie-
šame	na	krém.	Piškóty	uložíme	na	dno	formy,	spevníme	krémom	a	zalejeme 	časťou	
pudingu.	Jahody	pokrájame	na	kúsky,	poukladáme	na	puding	a	zalejeme	druhou	
vrstvou	pudingu.	Necháme	v	chladničke	stuhnúť	a	krájame.	Môžeme	potrieť	šľa-
hačkou.	Prajem	dobrú	chuť!	

dobrú chuť

Pripravujeme
30.6.2012	 –	Pľacový	turnaj
5.7.2012	 –	Výstup	na	Vreteň	na	sviatok	sv.	Cyrila	a	Metoda
14.7.2012	 –	Futbalový	turnaj	o	pohár	starostu	obce	Radoľa
15.7.2012	 –	Radoľský	jarmok
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„Keď sú ostatné fašiangy pekné, bude i Veľká noc pekná“
	 Tak	hovorievali	naši	predkovia.	Aké	boli	tohoročné	radoľské	fašiangy?	Po	pondel-
kovej	skúške	programu	Pochovávanie	basy	ako	neodmysliteľnej	súčasti	fašiangov	sa	
vo	štvrtok	16.	februára	o 15,00	hodine	vo	vymaľovanej	sále	Obecného	úradu	v Ra-
doli	stretli	na	Fašiangovom	posedení	naši	seniori,	členovia	JDS	ZO	v Radoli.	Čistotou,	
farbami	voňajúcou	a vyzdobenou	sálou	pani	Mgr.	Margita	Andelová,	tajomníčka	ZO	
vítala	členky	a členov.	Prvé	prichádzali	naše	gazdinky	s voňavo	lákajúcimi	šiškami	
a popoludní	po	15,00	hodine	sme	netrpezlivo	čakali	s obavami	na	príchod	predsed-
níčky	pani	Tonky	Dolinovej.	Prišla	–	otvorila	našu	skromnú	fašiangovú	slávnosť.	

	 Pán	 Mgr.	 Anton	 Ľudvik	 oboznámil	 z  etnologického	 hľadiska	 o  čase	 od	 Troch	
kráľov	do	Popolcovej	stredy	ako	v Slovenskom	roku	„o	čase	fašiangov	(masopus-
te)“	v zameraní	na	Kysuce.	Fašiangy	sa	príznačne	prezentujú	ako	tzv.	„svet	naopak“,	
počas	ktorého	sa	stierali	spoločenské,	či	sociálne	normy,	kedy	neplatili	ani	rozdiely	
medzi	bohatými	a chudobnými.	Čas	zábav,	hodovania	a uvoľneného	veselia	nadvä-
zoval	na	obdobie	pokoja	a duchovnej	obrody	po	vianočných	sviatkoch.	

	 Za	 šišky	 a  občerstvenie	 ďakujeme:	 Margite	 Rakovanovej,	 Helene	 Jančigovej,	
Anne	Trnkovej,	Božene	Polkovej,	Melánii	Mozolovej,	Márii	Andelovej,	Emílii	Svrčko-
vej,	Irene	Marušovej,	Helene	Račkovej,	Anne	Čelkovej,	Márii	Kolembusovej.

	 Ďakujeme	pánovi	Ing.	Antonovi	Tkáčikovi,	starostovi	obce	za	to,	že	nám	priviezol	
i odviezol	pani	učiteľku	MŠ	Júliu	Zátorskú,	talentovanú	harmonikárku	oblečenú	vo	
vadičovskom	kroji,	ktorá	nás	zabávala	hrou	na	akordeóne	a spevom.	Všetci	sme	jej	
povďační	za	hodnotnú	zábavu.	Vyvrcholením	už	druhý	rok	bolo	pochovávanie	basy	
v podaní	našich	seniorov.	

	 Komisia	pre	šport,	kultúru	a školstvo	OZ	v Radoli	pod	vedením	jej	predsedu	Ing.	
Jozefa	 Macúša	 a  nášho	 pána	 starostu	 zorganizovali	 dňa	 21.	 februára	 fašiangový	
sprievod	 obcou.	 Od	 14,00	 hodiny	 skoro	 do	 zotmenia	 za	 spevu	 doprevádzaného	
harmonikou	i tradičným	traktorovým	povozom	p.	Juraja	Svrčka	ulicami	obce	sa	pre-
oblečené	ženy	viezli,	 išli,  tancovali	a ponúkali	aj	 fašiangové	šišky,	ktoré	pripravila	
pani	Viera	Franková.	Nevynechali	skoro	ani	jeden	„radoľský	pľac“.	„Staré	baby“		vo	
vlniakoch,	maškary,	boli	 tanca	veru	chtivé.	Vytancovali	aj	našich	učiteľov	v škols-
kej	bytovke.	Príkladom	boli	pracovníčky	OcÚ,	ktorým	by	ste	rátali	 tak	„osemnást-
ku“.	Po	ukončení	veselého	sprievodu	sa	rozjarení,	roztancovaní	účinkujúci	stretli	na	
tanečnej	zábave.	Veselej	nálade	nebolo	konca	kraja,	až	hudba	stíchla,	svetlá	zhasli	
a na	pódiu	na	„márach“	ležala	ONA	–	BASA.	Radoľské	plačky	v čiernom	odeté,	mlá-
dencov	zastupoval	pán	Štefan	Polko,	hlasno	plakali,	ba	až	lamentovali,	začali	vyvo-
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lávať	farára	(Mgr.	Antona	Ľudvika),	jeho	kostolníka	v snehobielom	rúchu	(pána	Ju-
raja	Svrčka),	ktorí	dôstojne	kráčali	za	smutnou	povinnosťou	POCHOVAŤ	BASU.	Kňaz	
sa	„mŕtvole“	uklonil,	pán	kostolník	podal	mu	nové	kadidlo.	S basou	sa	za	„plačky“	
rozlúčila	 naša	 pani	 Helenka	Várošová,	 ktorá	 sa	 prihovárala	 aj	 starým	 mládencom	
a bola	taká	prajná,	že	chlapom	zanechala	„kýbeľ	páleného“.	Basa	bola	okadená,	vy-
svätená	svätou	vodou,	ktorej	sa	od	farára	ušlo	aj	divákom	sediacim	v prvých	stoloch	
sály.

	 Za	spevu	Dolóres,	dolóres	–	naučia	ťa	v pekle	móres,	bola	basa	zanesená	na	Kos-
celisko.		Srdečne	 ďakujeme	 všetkým,	 ktorí	 sa	 snažia	 udržiavať	 rozličné	 prekrásne	
zvyky.	Dovidenia	o rok	a ďakujme	si	navzájom	spoluobčania	Radole.

Február 2012 A. Ľudvik

V	rámci	projektu	„Krajina“,	
ktorý	bol	financovaný	z	
prostriedkov	Úradu	vlády	
SR	pribudli	na	Lačišovskom	
potoku	aj	dve	sypané	
hrádze.

výstavba ochrannej sypanej hrádze na Lačišovskom
potoku pred jeho ústim do Vadičovky
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Slovenský rok - “Veľká noc„ 
	 Kvetná	nedeľa	–	v tento	deň	sa	svätili	bahniatka,	ktoré	sú	symbolom	no-
vého,	zdravo	sa	rodiaceho.	Ľudia	im	pripisovali	magickú	moc.	Tieto	konáriky	
používali	na	odohnanie	búrky	(dávali	ich	do	okna	alebo	kúsok	z nich	hodili	
do	ohňa),	dávali	ich	za	obraz,	do	prvej	jarnej	brázdy	alebo	k prvému	zasade-
nému	zemiaku,	vyháňali	nimi	dobytok	na	prvú	pašu.	V niektorých	oblastiach	
Slovenska	ich	dávajú	na	hroby	príbuzným.

	 Zelený	 štvrtok	 –	 na	 Zelený	 štvrtok	 zazvonili	 zvony	 naposledy	 a  potom	
zmĺkli	až	do	Bielej	soboty.	Hovorilo	sa,	že	„zaviazali	zvony“.	V tom	čase	chodili	
po	dedinách	chlapci	s rapkáčmi,	ktoré	mali	zaháňať	nečisté	sily.		V tento	deň	
bolo	treba	sadiť	do	zeme	to,	čo	sa	„viaže“	z kvetov	do	plodov:	mak,	hrach,	
bôb,	tekvicu	a uhorky.	K tomuto	dňu	sa	viaže	tradícia	varenia	tzv.	zelených	
jedál	(vychádzalo	to	z potreby	doplniť	si	stravu	o prvé	jarné	vitamíny).	V noci	
zo	Zeleného	štvrtka	na	Veľký	piatok	sa	schádzali	strigy	a strigôni,	preto	gaz-
dovia	natierali	večer	dvere	stajní	kolomažou	alebo	cesnakom.

	 Veľký	piatok	–	bol	považovaný	za	najprísnejší	pôst	v roku,	preto	sa	jedlo	
iba	raz	za	deň.	Bol	to	deň	umučenia	Ježiša	krista.	Ľudia	sa	snažili	umyť	v po-
toku	ešte	pred	východom	slnka,	aby	si	upevnili	zdravie	a boli	krajší	(dievčatá	
verili,	že	nebudú	mať	pehy	a ak	si	umyjú	aj	vlasy,	budú	im	rýchlejšie	rásť).
Nesmelo	sa	nič	siať	ani	sadiť.	V tento	deň	sa	rýchlo	hojili	rany	zvieratám	i rast-
linám,	preto	gazdovia	značkovali	ovce	a štepili	mladé	stromčeky.

	 Biela	sobota	–	pre	veriacich	je	dňom	bdenia	pri	Kristovom	hrobe.	Názov	
biela	získala	podľa	farby	rúch	miništrantov.	V tento	deň	sa	rozviazali	zvony.	
Gazdiné	pripravovali	sviatočné	jedlá,	pretože	na	Veľkonočnú	nedeľu	sa	ne-
smelo	nič	robiť.	Magickú	moc	mal	v tento	deň	oheň,	ktorým	zapálili	veľko-
nočnú	sviecu	„paškál“.	Biela	sobota	bola	považovaná	za	šťastný	deň	na	sade-
nie	a siatie.

	 Veľkonočná	 nedeľa	 –	 skončil	 sa	 pôst.	V  mnohých	 oblastiach	 Slovenska	
bolo	zaužívané	svätenie	 jedál	v kostole.	K  tradičným	veľkonočným	jedlám	
sa	Slovensku	patria	predovšetkým	vajíčka	 (symbolizujú	plodnosť,	kolobeh	
a  kontinuitu	 (nepretržité	 trvanie)	 života),	 pečené	 jahňatá	 alebo	 kozľatá,	



baránok	–	ako	pečivo,	údené	mäso,	šunka	 ...	novším	veľkonočným	jedlom	
a symbolom	je	zajac	(vzhľadom	na	svoju	plodnosť),	ktorý	patrí	k typickej	Veľ-
kej	noci	v Nemecku	a Rakúsku.

	 Veľkonočný	pondelok	–	v tento	deň	sú	známe	kúpačky	a šibačky.	Chlapci	
dievčatá	symbolicky	vyšibali	korbáčom	alebo	vykúpali	vodou.	Kúpeľ	v stu-
denej	vode	alebo	dotyk	zelenými	korbáčmi	im	má	priniesť	zdravie	a krásu.	
Za	odmenu	mládenci	dostali	maľované	vajíčko	a pohostenie.	Starší	mládenci	
začali	kúpať	v nedeľu	popoludní	a končili	nadránom.	Na	Veľkonočný	ponde-
lok	poobede	pokračovali.	V niektorých	oblastiach	Slovenska	v utorok	šibali	
a oblievali	chlapcov	dievčatá.

	 Na	Juraja	–	obdobie	jarných	sviatkov	končilo	na	Juraja,	keď	sa	zem	otvára.	
Tento	deň	bol	 tzv.	stridžím	dňom,	vtedy	mohli	strigy	a bosorky	 ľuďom,	ak	
neboli	opatrní,	poškodiť.	Preto	ľudia	večer	pred	sviatkom	na		poliach	zakla-
dali	ohne,	ktoré	mali	nečisté	sily	zahnať.	Dievčatá	pri	nich	spievali,	chlapci	
skúšali	skákať	cez	oheň.	Na	Juraja	sa	veštilo	a počas	jurskej	noci	bolo	dovo-
lené	vystrájať	také	kúsky,	ktoré	inak	boli	na	dedinách	nemysliteľné.	Mládenci	
napríklad	ukradli	gazdovi	brány	a vyvliekli	 ich	na	strechu	domu	alebo	vy-
soko	na	strom	zavesili	kolesá	od	voza.	Niekedy	sa	im	podarilo	rozobrať	a na	
streche	znova	poskladať	celý	drevený	voz.	Stávalo	sa,	že	na	 jednom	konci	
dediny	ktosi	vystrájal	nočné	„premiestňovanie“	a na	druhom	konci	sa	v jeho	
vlastnom	 dvore	 dialo	 čosi	 podobné.	 Príchod	 jari	 sa	 teda	 oslavoval	 veselo.	
Vravievalo	sa:	„Do	Ďura	nerastie	nič,	aj	keby	kliešťami	ťahal	von	zo	zeme,	a po	
Ďure	všetko	ide	von,	aj	keby	kladivom	zatĺkal.“	A tak	zábavy	ustúpili	bokom,	
aby	sa	všetci	mohli	plne	venovať	prácam	na	poliach	a v gazdovstve.	

Zdroj: R. Stoličná-Mikolajová, Slovenský rok

- Zámkové	dlažby,	obrubníky,	zatrávňovacie	tvárnice
- presné	tvárnice,	lepidlá,	omietky,	polystyrén,	sadrokartón
- cement,	vápno,	debniace	tvárnice,	betonárska	oceľ

To	všetko	a	ešte	omnoho	viac	nájdete	u	nás	za	výhodne	ceny.

Pozor,	čím	väčší	nákup,	tým	väčšia	zľava!!!
Samozrejmosťou	je	doprava,	až	k	Vám	domov.

Začína sa nová
      stavebná              sezóna

s ňou aj výhodné
nákupy

v Stavebninách
Radoľa

Po-Pia:	7-16,	So	7-12	hod				Tešíme sa na Vás
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V	sobotu	18	februára	2012	sa	pri	
obecnom	úrade	konala	premiéra
„Zabíjačky v priamom prenose“

Kamerový systém – prostriedok proti vandalizmu

	 Obec	Radoľa	sa	úspešne	uchádzala	o	pridelenie	grantu	z		Rady	vlády	Slo-
venskej	republiky pre	prevenciu	kriminality.	Z	grantu	vo	výške	7000,--	EUR	
obec	 vybuduje	 kostru	 kamerového	 systému	 na	 monitorovanie	 verejných	
priestranstiev.		

	 Bude	vytvorených	11	stanovísk	pre	kamery,	na	ktorých	budú	v	prvej	fáze	
projektu	umiestnené	4	kamery.	Tieto	kamery	budú	môcť	byť	ľubovoľne	pre-
miestňované	po	jednotlivých	stanoviskách.

	 Jedným	z	cieľov	inštalácie	kamerového	systému	je	aj	prevencia	proti	van-
dalizmu	a	narúšaniu	verejného	poriadku	skupinkami	mladistvých.	Záznamy	
z	kamerového	systému	využije	policajný	zbor	pri	objasňovaní	kriminality.	Vý-
stavba	kamerového	systému	prebehne	v	jarných	a	letných	mesiacoch	2012.
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Rozlosovanie jarnej časti sezónny 2011/2012

muži
14.kolo 25.3.2012	o 15:00 Jednota	Banová		-		ŠK	Radoľa				
15.kolo 1.4.2012	o 15:30 ŠK	Radoľa		-	Slovan	Rudinská		
16.kolo 8.4.2012	o 15:30 OŠK	Rosina		-		ŠK	Radoľa				
17.kolo 15.4.2012	o 15:30 ŠK	Radoľa		-	Slovan	Nová	Bystrica		
18.kolo 22.4.2012 voľno	(Kotrčina	Lúčka	sa	odhlásila	zo	súťaže)				
19.kolo 29.4.2012	o 16:00 ŠK	Radoľa		-		Slovan	Podvysoká		
20.kolo 6.5.2012	o 16:30 FK	Strečno		-		ŠK	Radoľa				
21.kolo 13.5.2012	o 16:30 ŠK	Radoľa		-		FK	Rajec		
22.kolo 20.5.2012	o 17:00 OFK	Kotešová		-		ŠK	Radoľa					
23.kolo 27.5.2012	o 17:00 ŠK	Radoľa		-		Pokrok	Stará	Bystrica					
24.kolo 3.6.2012	o 17:00 ŠK	Belá		-		ŠK	Radoľa	
25.kolo 10.6.2012	o 17:00 Polom	Raková			-		ŠK	Radoľa				
26.kolo 17.6.2012	o 17:00 ŠK	Radoľa		-		FK	Terchová		

dorast
15.kolo 31.3.2012	o 15:00 ŠK	Dolný	Hričov			-		ŠK	Radoľa				
16.kolo 7.4.2012 voľno	(FK	Kotešová	sa	odhlásila	zo	súťaže)				
17.kolo 15.4.2012	o 13:00 Pokrok	Stará	Bystrica			-		ŠK	Radoľa			
18.kolo 21.4.2012 voľno	(FK	Čadca	B	sa	odhlásila	zo	súťaže)			
19.kolo 29.4.2012	o 13:30 Polom	Raková			-		ŠK	Radoľa
14.kolo 1.5.2012	o 14:30 ŠK	Radoľa		-		FK	Strečno			
20.kolo 5.5.2012	o 14:30 ŠK	Radoľa		-		FK	Terchová		
21.kolo 13.5.2012	o 14:00 ŠK	Čierne	pri	Čadci			-		ŠK	Radoľa			
22.kolo 19.5.2012	o 14:30 ŠK	Radoľa			-		OFK	Teplička	n/	Váhom				
23.kolo 27.5.2012	o 14:30 OŠK	Rosina		-		ŠK	Radoľa							
24.kolo 2.6.2012	o 14:30 ŠK	Radoľa		-		Tatran	Turzovka											
25.kolo 9.6.2012	o 14:30 ŠK	Radoľa		-		ŠK	Belá				
26.kolo 16.6.2012	o 17:00 SNAHA	Zborov	n/	Bystricou		-	ŠK	Radoľa		
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žiaci
16.kolo 7.4.	2012	o 10:00 ŠK	Radoľa		-	Pokrok	Stará	Bystrica		
17.kolo 14.4.2012	o 10:00 Tatran	Turzovka		-		ŠK	Radoľa				
18.kolo 21.4.2012	o 10:00 ŠK	Radoľa		-		Kysučan	Ochodnica				
19.kolo 28.4.2012	o 10:00 Slávia	Staškov		-		ŠK	Radoľa						
14.kolo 1.5.2012	o 10:00 ŠK	Radoľa		-		Snaha	Zborov	n/	Bystricou			
20.kolo 5.5.2012	o 10:00 ŠK	Radoľa		-		FK	Terchová						
15.kolo 8.5.2012	o 10:00 ŠK	Čierne	pri	Čadci			-		ŠK	Radoľa			
21.kolo 13.5.2012	o 10:00 Jednota	Banová		-		ŠK	Radoľa	
22.kolo 19.5.2012	o 10:00 ŠK	Radoľa		-		REaMOS	Kysucký	Lieskovec			
23.kolo 26.5.2012 voľno	
24.kolo 2.6.2012	o 10:00	 ŠK	Radoľa		-		OFK	Teplička	n/	Váhom			
25.kolo 9.6.2012	o 10:00 ŠK	Radoľa			-		Tatran	Oščadnica		
26.kolo 17.6.2012	o 12:00 ŠK	Javorník	Makov			-		ŠK	Radoľa		

Zimná príprava

Turnaj starších dorastencov ObFZ Kysúc 4.2.2012 :
finálová	časť	-	umiestnenie	a	play	off	:
1.	semifinále	 Slovan	Podvysoká	–	ŠK	Čierne	 2:3
2.	semifinále	 Pokrok	Stará	Bystrica	–	ŠK	Radoľa	 1:1	PK	(2:1)
o	5.	miesto	 FK	Čadca	1	–	FK	Čadca	2	 2:1
o	3.	miesto	 ŠK	Radoľa	–	Slovan	Podvysoká	 7:1
FINÁLE	 Pokrok	Stará	Bystrica	–	ŠK	Čierne	 2:1

Konečné poradie:
1	 Pokrok	Stará	Bystrica
2	 ŠK	Čierne
3	 ŠK	Radoľa
4	 Slovan	Podvysoká
5	 FK	Čadca	1	
6	 FK	Čadca	2
7	 FK	Čadca	Horelica	

8	 Slovan	Skalité	 	
9	 Tatran	Turzovka	 	
10	 Beskyd	Svrčinovec
11	 Snaha	Zborov
12	 Tatran	Oščadnica
13	 Polom	Raková
14	 Kysučan	Ochodnica
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Individuálne ceny:
Najužitočnejší	hráč:		 Frederik	Tatarka	-	ŠK	Čierne																								
Najlepší	strelec:	 Kristián	Kováč	-	ŠK	Radoľa				
Najlepší	brankár:	 Samuel	Kadáš	-	Stará	Bystrica

Turnaj žiakov v Kysuckom Novom Meste 3.3.2012:
SKUPINA	 „A“:	 KNM2000-Juventus	 Závodie	 0-7,	 Juventus	 Závodie-OŠK	
Snežnica	4-0,	KNM2000-OŠK	Snežnica	0-0	SKUPINA	„B“:	KNM1999-	REaMOS	
Kys.Lieskovec	 1-0,	 REaMOS	 Kys.Lieskovec-ŠK Radoľa	 0-4,	 KNM1999-ŠK 
Radoľa	4-0		o	3.-4.	miesto:	OŠK	Snežnica-ŠK Radoľa	5-1

Konečné poradie :
1.	 Juventus	Závodie
2.	 MŠK	KNM	1999
3.	 OŠK	Snežnica
4.	 ŠK	Radoľa
5.	 MŠK	KNM	2000
6.	 REaMOS	Kysucký	Lieskovec

Výsledky prípravných zápasov mužov :
19.2.2012	 Radoľa	–	Koštany		3:2	(0:1)		góly:	Čuntala	P.,	Jakubec	M.,Kováč	E.
26.2.2012	 Radoľa	–	Turčianske	Klačany	0:2
4.3.2012	 Radoľa	–	Prečín	4:5	(2:3)	góly:	Puraš	P.,	Žúbor	S.,	Králik	R.	(11m),	Patyk	J.
10.3.2012	 Radoľa	–	Turčianska	Štiavnička	1:2	(0:1)	gól:	Králik	R.	(11m)
11.3.2012	 Radoľa	–	Bystrička	5:4	(4:0)	góly	:	Puraš	P.	3,	Kováč	E.	2
18.3.2012	 Radoľa	–	Sučany		3:2	(1:2)			góly:	Žúbor	S.	3



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

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

Navždy nás opustili
Mária	Tichá	(82	rokov)

Štefánia	Hrušková	(66	rokov)
Irena	Mičianová	(82	rokov)

Odpočívajte v pokoji! 

Blahoželáme k jubileu
90 rokov Margita	Jurčíková	
85 rokov Anna	Macúšová

Anton	Pavlis	
80 rokov Agneša	Kultanová

Štefan	Rakovan
Šimon	Kukučík
Anna	Mičianová	

70 rokov Gašpar	Ščamba
Melánia	Polačková
Vlasta	Boráková
Berta	Kocúrová	

65 rokov Elena	Kasáková
Oľga	Wachtarčíková

Srdečne Vám blahoželáme
a prajeme Vám pevné zdravie

v kruhu rodiny!

Narodenie detí
Lucia	Orieščiková	 -	dcéra	Kataríny	a Miloša	Orieščika
Nina	Pavlusová	 -	dcéra	Stanislavy	a Miroslava	Pavlusa

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


