Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Obedná prestávka

Narodenie detí

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

Ing. Peter Vyletel a Ing. Jana Vnuková
Ing. Tibor Svrček a Mária Lapšanská
Dušan Sobol a MUDr. Jana Janeková
Peter Mrvečka a Lenka Haľamová

Manželstvo
uzatvorili

Odpočívajte v pokoji!

Helena Zahradníková (95 rokov)
Anna Macúšová (86 rokov)
Anna Macúšová (83 rokov)

Navždy nás opustili

7:00 - 15:30
7:00 - 15:00
7:00 - 16:30
7:00 - 15:00
7:00 - 13:00
11:00 - 11:30

Telefón
Fax
Mobil
E-mail
web

041 / 421 4374, 421 4375, 421 1004
041 / 421 3233
0911 951 305
podatelna@radola.sk
www.radola.sk

Kontakty

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

Adriána Pinková, Timotej Janík, Tamara Kosová

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

Zuzana Svrčková
Irena Bugáňová
Irena Kuriaková
Peter Ondruš
Mária Svrčková
Anna Čelková
Irena Balošáková
Jana Ščambová
Veronika Tkáčiková
Juraj Svrček
Tibor Králik
Irena Vlčková

Úradné hodiny na Obecnom úrade

65 rokov

70 rokov

75 rokov

85 rokov
80 rokov

Blahoželáme k jubileu

Slávnostná svätá omša
na nádvorí kaštieľa
Divadelné predstavenie –
Žabí kráľ – rozprávka
v podaní súboru Divadlo
na hojdačke
Tomáš Bezdeda
s kapelou – koncert

Na príprave podujatia spolupracujú Žilinský samosprávny kraj, Kysucké múzeum v Čadci a obec Radoľa.

Počas celého dňa prebieha program
podujatia Nedeľa tradícií. Pripravené sú tvorivé dielne tradičných ľudových remesiel, maľovanie na
tvár. Vstup na nádvorie kaštieľa je zdarma.

16:00

15:00

13:30

v nedeľu 14. júla

Radoľský jarmok

Program:
9:00
1. zápas: Radoľa - Turie
11:00
2. zápas: Hrádek - KNM "B" Povina
13:00
exhibičný futbalový zápas
team Rado 2014 (mužstvo Radoslava Procházku)
Radoslav Procházka, Michal Hanek, Marek Penksa, Stanislav Varga, Vladimír Kinder,
Tomáš Bezdeda, Anton Tkáčik, Miloš Soboňa, Peter Babnič, Marek Hollý a ďalší
vs.
SPORTSTARS – futbalové mužstvo novinárov a športovcov
Robo Kašša, Martin Barčík, Michal Filek, Michal Kolárik, Roman Nadányi,
Milan Ladiver, Marián Meluš, Milan Beniač, Vladimír Ochodničan
v prestávke exhibície zaspieva
Roman Nadányi svoj aktuálny singel "Tma"
15:00
zápas o 3. miesto
17:00
finále
od 19:00 tanečná zábava v prírode
hudba: P & P MUSIC

Účastníci: ŠK Radoľa, TJ Sokol Hrádek, MŠK Kysucké Nové Mesto B – Povina, TJ Družstevník Turie

Futbalový turnaj „O pohár starostu obce Radoľa„
19.ročník

Sobota 13. júla 2013

apríl- máj - jún

číslo 2 / 2013

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

3:2

Kotešová – Radoľa
Radoľa – Skalité
Divinka – Radoľa
Radoľa – Strečno
Rajec – Radoľa
Radoľa – Stará Bystrica
Raková – Radoľa
Staškov – Radoľa
Radoľa – Predmier

18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Pokrok Stará Bystrica
FK Rajec
ŠK Radoľa
Slovan Nová Bystrica

11
12
13
14

26

Polom Raková
Slovan Skalité

9
10

26

ŠK Belá

8

26

26

26

26

26

26

26

TJ Divinka
FK Strečno

26

6

OFK Kotešová

5

26
26

7

FK Terchová
Slávia Staškov

4

Jednota Bánová

2
3

FK Predmier

1

26

6:1

Radoľa – Nová Bystrica

17. kolo

26

4:0

Belá – Radoľa

16. kolo

Konečná tabuľka

4:1

Radoľa – Bánová

15. kolo

4

6

9

8

8

10

10

10

12

11

14

15

17

18

1:1

4:0

4:0

5:1

2:1

0:2

1:1

1:2

Terchová – Radoľa

14. kolo

4:0

Výsledky jarnej časti

s veľkou radosťou môžem napísať, že
druhý štvrťrok roku 2013 sa nesie v znamení výrazných zmien v našej obci. Žiakom
Základnej školy, ale aj všetkým ďalším záujemcom začalo slúžiť nové, moderné viacúčelové ihrisko. V areáli Základnej školy
začala výstavba mnohými vysnívanej telocvične. A napokon obec, v ktorej bol najstarší kostol na Kysuciach už pred viac ako
700 rokmi začala ďalšiu etapu jeho návratu
– výstavbu. Popri tom prebieha na viacerých miestach záverečná fáza výstavby kanalizácie v obci spojená s rekonštrukciou
najstarších častí vodovodu.
Na ihrisko aj telocvičňu sa dá pozerať
mnohými pohľadmi. Prečo sme sa do tejto
investície pustili? Pretože okrem pohostinstiev a hazardných hier, ktoré sú v našej
obci zatiaľ dominantnými inštitúciami, sú
aj iné možnosti zábavy. Dnešná doba je
náročná a požiadavky občanov rastú tiež.
Teší ma, že hlavne mladí a stredná generácia uvítala možnosť športového vyžitia. V
Radoli si môžete v ktoromkoľvek ročnom
období dať pohárik alkoholu na ôsmich
miestach. Skúsiť šťastie na výherných automatoch možno na troch miestach. Je to
šikovnosť podnikateľov, že si dokážu nájsť
zákazníkov a ponúknuť im to čo si želajú a
som úprimne rád, že dokážu v tejto náročnej dobe stále podnikať. No podnikateľov,
ktorí by ponúkli možnosť zašportovať si na
území našej obce sme nenašli. Je to prirodzené, veď práve toto je úloha pre štát alebo pre obec.
Dôležitosť telocvične či solídneho ihriska pre našu školu určite nie je potrebné
zdôrazňovať. Nejde pritom len o dodržiavanie učebných osnov, ale aj možnosť rozšíriť krúžkovú činnosť a zaujať deti a mládež aj po vyučovaní. Sme dostatočne veľká
obec na to, aby sme kvôli každej maličkosti

nemuseli cestovať do Žiliny alebo Kysuckého Nového Mesta. Mesto je síce blízko, ale
križovatka nie je miestom, cez ktoré by sme
chceli posielať malé deti len preto, aby šli
na svoj krúžok.
Rozhodli sme sa vytvoriť v obci miesta,
kde sa môžu ľudia pravidelne stretávať a
zároveň budú slúžiť pri výchove našej najmladšej generácie a rovnako dobre môžu
poslúžiť ako miesto, kde budeme vedieť
našim občanom ponúkať aj kultúru.
Okolie ZŠ je ideálnym priestorom, kde
sa môže nachádzať vonkajšie športovisko,
športovo – spoločenský objekt aj detské ihrisko. Chceme tu vytvoriť zónu, v ktorej to
bude „žiť“. Budú tu môcť prichádzať aj malé
deti, aj mládež a veríme tomu, že dokážeme pritiahnuť aj rodičov a starých rodičov
aspoň ako sprievodcov tých najmladších.
Areál je rozsiahly a ponúka pestré možnosti využitia po celý deň a po celý rok. Z celej obce to nie je ďalej ako 10 minút pešej
vychádzky. Neustála prítomnosť väčšieho
počtu ľudí je najlepšou prevenciou proti vandalizmu na zariadeniach patriacich
obci.
Chcem poďakovať všetkým Vám, čo ste
pri týchto aktivitách nápomocní. V prvom
rade poslancom Obecného zastupiteľstva,
ktorí majú chuť podporiť každú rozvojovú
aktivitu v Radoli. Bez ich podpory by sa Radoľa nemohla rozvíjať.
Začiatok prázdnin je v Radoli tradične bohatý na kultúru a šport. Verím, že si
nájdete chvíľu a navštívite, niektoré z tradičných podujatí organizovaných obcou. V
spolupráci s Kysuckým múzeom Vám tento
rok ponúkame aj ďalšie podujatia v rámci
cyklu „Kultúrne leto v Kaštieli Radoľa“.

V. Liga skupina “A“ 2012/2013 – muži

Vážení spoluobčania,
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7

8

3

5

5

1

4

5

4

5

5

20

16

15

11

10

13

11

11

13

11

7

7

4

3

33:75

41:58

44:51

36:55

31:34

49:53

45:51

48:48

42:51

47:40

53:41

55:44

52:25

74:24

5

22

29

31

32

33

35

35

37

37

47

49

56

59

15

ŠK Dolný Hričov

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Jednota Bánová

Slovan Podvysoká

ŠK Juventus Žilina - Závodie

FK Tatran Turzovka

ŠK Radoľa

ŠK Čierne pri Čadci

Slovan Skalité

Pokrok Stará Bystrica

Slávia Staškov

SNAHA Zborov nad Bystricou

Tatran Oščadnica

FK Terchová

REaMOS Kysucký Lieskovec

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

14

MŠK Žilina C

1

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

17

17

18

18

23

3

5

6

6

9

9

8

10

10

13

18

19

21

20

5

5

5

7

8

8

9

9

14

III. liga žiaci U-15 - skupina A - 2012/13 – konečná tabuľka

Fatran Dolná Tižina

Polom Raková

9

14

Pokrok Stará Bystrica

8

13

REaMOS Kysucký Lieskovec

7

SNAHA Zborov nad Bystricou

Slovan Podvysoká

6

12

FK Terchová

5

ŠK Radoľa

ŠK Štiavnik

4

FK Strečno

ŠK Belá

3

11

ŠK Čierne pri Čadci

2

10

OFK Teplička nad Váhom

0

1

4

2

3

3

2

6

4

3

3

2

4

1

4

7

2

6

2

2

5

3

5

3

4

3

1

3

21

20

17

17

15

15

15

11

8

6

6

6

4

2

19

14

18

14

15

15

13

13

11

10

4

4

4

3

24:128

21:138

44:96

36:64

33:110

38:63

49:75

32:47

94:55

99:26

113:30

96:57

96:25

154:15

37:85

43:66

35:73

32:63

49:86

44:78

45:67

55:74

50:51

40:40

103:32

88:30

74:22

111:39

15

16

19

23

27

27

29

33

46

54

54

56

58

70

13

13

20

24

29

29

29

33

35

42

58

60

61

63

3

Aj učitelia museli popri „bežnej“ práci pridať navyše hodiny domácej prípravy, popoludnia a soboty, kedy sa školili aby zvládli všetko to, čo treba s novými pomôckami a hlavne
s novou počítačovou technikou a programami zvládnuť. Skrátka, naša škola sa modernizuje
raketovým tempom, tak, aby obstála v konkurencii okolitých škôl, a aby poskytla svojim
žiakom moderné plnohodnotné vzdelanie.
Nielen projektom však žije naša škola! Stihli sme divadelné predstavenia, výchovný koncert, mali sme dopravnú výchovu na našom dopravnom ihrisku, prednášku „z hvezdárne“ aj
s astronomickými prístrojmi u nás v škole.
Nové učebné pomôcky, knihy , projektory, počítače máme. Máme aj veľa zaujímavých aktivít. A máme konečne aj multifunkčné ihrisko, a po rokoch sa s radosťou môžem na konci
telesnej výchovy pozrieť na spokojné ,unavené, spotené a „čisté“ deti, ktoré nemajú škvaru na
každom centimetri svojho oblečenia a tela, a nemajú ani krvavé škvarové tetovanie kolien, či
lakťov. A po rokoch sa deti opäť pýtajú na ihrisko, zahrať si futbal, vybíjanú, volejbal, či najnovšie
florbal. V závere júna sa odohrali turnaje medzi ročníkmi vo florbale a vybíjanej, družstvá z jednotlivých tried súťažili v cezpoľnom behu, družinári pretekali na „Olympiáde školských klubov.

Ale aj v škole počas vyučovania mnohé aktivity boli úplne nové a netradičné, napr. práca s programovaním robotov, besedy s odborníkmi na danú problematiku - včelár, farmári,
kronikár, policajt, zverolekár, ... Rodičia i starí rodičia mali možnosť sa spolu so svojimi deťmi
zapojiť do prác v školskom klube. Žiaci s pani učiteľkami pracovali na rôznych projektoch
z jednotlivých predmetov.
Okrem priamych aktivít škola z projektu získala i množstvo vybavenia, ktoré by nebolo
možné financovať z vlastných zdrojov. Samozrejme všetko slúži a bude slúžiť na vyučovaní
žiakom.

Ale teraz vážne.
V tomto školskom roku sme začali so 167 žiakmi a skončili so 169 (dvaja k nám prišli počas
šk. roka). 30 žiakov malo na konci roka na vysvedčeniach samé výborné, 1 neprospel. Testovanie 9 2013 (MONITOR), SJL úspešnosť 63,78% a M úspešnosť 54,17%. Všetci naši deviataci sa
dostali na stredné školy podľa svojho výberu! Všetci naši prváci sa tešia do druhej triedy.
Škola má za sebou náročný rok v práci na projekte Škola nás baví, ale to nás teší, pretože
vďaka tomu mali naši žiaci veľa nových a zaujímavých zážitkov na exkurziách na Slovensku
v mesiacoch apríl, máj, jún: Eko-exkurzia (čistička,skládka,biopalivá), Život na farme (Čierny Balog), Život na hrade (Havránok, Likava, Strečno), Kysuce – pamätihodnosti, Kysuce –
prírodné zaujímavosti, Prírodné a kultúrne dedičstvo Slovenska (trojdňová exkurzia- Spiš,
Tatry) . No a v prvom polroku na exkurzii v Poľskom Krakowe a Wielicke, jazykovom pobyte
v Londýne.

Máme za sebou školský rok 2012/2013 a môžem povedať, že bol úspešný. Učitelia učili
a žiaci sa učili. Žiaci dostávali známky, niektorí, čo sa snažili viac ako bolo treba, dostávali
poznámky.

V. liga dorast - skupina A - 2012/13 – konečná tabuľka

1

Škola bola aká mala byť

Futbal

4

Na škole pracoval so žiakmi podľa potreby špeciálny pedagóg, mali sme asistenta učiteľa (na hodinách sa venoval práci so žiakmi) a tiež sme využili pomoc školského logopéda. V
spolupráci s obcou sa žiaci podieľali na programoch pre občanov: Deň matiek, Vítanie detí.

Pre deti boli popoludní k dispozícii dve oddelenia Školského klubu detí, rôzne záujmové krúžky, a tiež v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Kysuckom Novom Meste
„bežalo“ u nás vyučovanie tanečného odboru.

Na záver slávnostného zhromaždenia pred školou, 28. júna, spomedzi všetkých žiakov,
ktorí si zlepšili prospech oproti polročnému vysvedčeniu za predpísaných podmienok vyžreboval pán starosta jedného šťastlivca, ktorý získal špeciálnu cenu, venovanú riaditeľom
školy - notebook. Šťastena vybrala naozaj dobre, lebo notebook vyhrala Nikolka Capeková
z deviatej triedy.
Popri všetkých školských povinnostiach si žiaci v škole aj užívali: halloweensky večierok,
Mikulášske disko, fašiangový karneval, rôzne popoludňajšie aktivity triednicke, športové,
krúžkové.

V dňoch 16. a 17. januára sa u nás zapísalo 26 budúcich prvákov, čo nás veľmi potešilo,
sú medzi nimi deti nielen z obce Radoľa.

O mesiaci máji hovoríme ako o mesiaci lásky a druháá
májová nedeľa je po celom svete oslavou lásky materin-skej, preto sa aj v Radoli v budove obecného úradu konala 12.mája oslava Dňa matiek.
Všetky prítomné mamy, staré mamy či krstné mamy pri príchode obdržali malý darček.
Po príhovore starostu obce nasledoval krásny
program, v ktorom už tradične hrali hlavnú
úlohu naše deti z Materskej školy a Základnej
školy. Do posledného miestečka zaplnené hľa-disko, v ktorom nechýbali ani mnohí oteckovia
odmenilo veľkým potleskom každé jednotlivé
é
číslo programu. Na záver vystúpila ženská spe-vácka skupina z folklórneho súboru Jedľovina.

Deň matiek

Poďakovanie patrí organizá-torkám, ktoré sa podieľali na prí-prave výstavy a všetkým vysta-vovateľkám, ktoré boli ochotné
é
prezentovať svoju zručnosť a ta-lent na verejnosti. Želáme im do
budúcej výstavy veľa tvorivých
síl a trpezlivosti.

Členky Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v Radoli pripravili v dňoch 13. a 14. apríla
2013 výstavu ručných prác, ktorá sa
už tradične konala v sále obecného
úradu. Návštevníci obdivovali krásu
u
vyšívaných obrusov, háčkovaných
h
dekoračných predmetov, vyšívaných
ý h
obrazov a veľkonočných ozdôb.
b.
Výstavy sa zúčastnili aj hostia z
organizácie seniorov z partnerrskej obce Hrádek.

I.A

- Alžbetka Mária Kapallová, Danielka Mrvečková, Emka Mináriková, Jakub
Geleta, Samuel Šalata, Ninka Šusteková, Erika Hromádková, Matej Pečalka
II.A - Timea Boráková, Alexandra Kmošková, Timotej Kohút, Klaudia Súkeníková,
Sofia Tkáčiková, Lucia Jarošová
III.A - Emma Berešíková, Branislav Madigár, Emma Putoríková, Juraj Pečalka,
Nikola Sýkorová, Michal Rudinec
IV.A - Petra Kolibačová, Rebeka Kultanová, Terezka Kuriaková, Natália Maršalová,
Rebeka Rebrošová, Patrik Šustek, Michal Tichý, Roman Dubeň
V.A - Alexandra Dubeňová, Lucia Dubeňová, Miriam Madigárová, Lucia
Janíková, Patrícia Javoríková, Lenka Mozolová, Martin Trnka
VI.A - Matúš Kohút, Kristína Pinková, Dominika Sýkorová, Michaela Maršalová,
Marika Vlčková
VI.B - Peťa Feriancová, Danka Gregová, Peťa Ragulová, Roman Mozol
VII.A - Matúš Grega
VIII.A - Monika Mokryšová, Gabriela Zipserová, Jakub Balošák, Miroslav Jančiga
IX.A - Katarína Zacherová, Anton Kašaj, Peter Sovík, Nikola Capeková, Nikola
Capeková bola zároveň ocenená ako „Žiačka školského roka 2012/2013“
(vyberáme spomedzi žiakov - deviatakov, za deväťročné aktivity)

4. ročník výstavy ručných prác

Žiaci sa zúčastňovali vedomostných , ale aj športových súťaží. Na základe prospechu,
zapájania sa do školských aktivít, zberov druhotných surovín a úspechov pri reprezentácii
školy boli na konci školského roka mimoriadne ocenení títo žiaci:

13

12

Mgr. Anton Ľudvik
kronikár obce

Slávnostne otvorený 2. septembra 2010. Vedenie školy začalo pracovať a pracovalo z nezmenenom zložení. ZŠ mala 10 tried - I. stupeň 4 triedy, II. stupeň 6 tried. Paralelné triedy
len 8.A, 8.B.
Rada rodičov: predsedníčka: Mária Mrvečková, pokladník Iveta Dubeňová.
Vydareným podujatím pre deviatakov: „Exkurzia Kysuce“. Zorganizoval učiteľ zemepisu:
Mgr. Vladimír Hromádka. Navštívili: Nová Bystrica – prahy rieky Vychylovky, vodná nádrž
pitnej vody, Korňa – ropný prameň, Makov – chránený Brest u Papají.
Deň otvorených dverí – 9. decembra o 15,30 hod. pre rodičov žiakov, priateľov školy a všetkých záujemcov o našu školu.
Zápis detí do I. ročníka – 17. – 18. januára 2011. Počet prihlásených 20 žiakov budúceho I.
ročníka. 12. školský ples – prvá februárová sobota 2011. Účasť približne 100 ľudí.
Deň narcisov – 15. apríla. Škola vyzbierala 269,61 €.
Návšteva u p. starostu Ing. A.Tkáčika naši druháci v rámci vlastivedy. Atmosféra príjemná.

Šk.r. 2010/2011

Slávnostne otvorený 2. septembra 2009.
Škola mala 11. tried – 1. stupeň: 4 triedy, 2. stupeň 7 tried, paralelky 5.A, 5.B, 7.A, 7.B. Zápis
detí do I. ročníka sa konal 15. a 16. januára 2010. Zapísaných 21 detí.
Projekty na ZŠ Radoľa:
INFOVEK – koordinátor PaedDr. Blažena Gažová
Škola podporujúca zdravie – koordinátor Mgr. Ivana Gregová.
Počet žiakov celkom na ZŠ: 217. Za najlepšieho žiaka 9. triedy bol navrhnutý a schválený
Mikuláš Ševec. Šk. r. 2009/2010 bol slávnostne ukončený 30. júna 2010.

Šk. r. 2009/2010

Bol otvorený slávnostne 2. septembra 2008. Základná škola mala 11 tried – 4 na I. stupni a 7
na II. st. paralelné triedy: 6.A, 6.B, 9.A, 9.B. Rada školy mala 11 členov, predsedníčkou Rady
školy Mária Dudková.
Zápis žiakov do 1. ročníka sa konal 16.-17. januára 2009. Zapísaných detí do 1. ročníka bolo
18 (5 chlapcov a 13 dievčat). 12 detí bolo z Radole, 1 z Dolného Vadičova, 2 deti z Lopušných
Pažití a 3 deti z Budatínskej Lehoty.
Protidrogová prevencia - vedúca Mgr. Jarmila Plošticová.
ZŠ zorganizovala lyžiarsky výcvik (7., 8., 9. roč.) v lyžiarskom stredisku Makov – kasárne.
X. školský ples – 7. februára 2009, účasť 65 hostí, fašiangový karneval – 12. február 2009.,
organizátorom bola p. uč. Lenka Ščambová. ZŠ mala spolu 237 žiakov.
Najlepším žiakom najvyššieho 9. ročníka bol schválený žiak 9.A Adam Jendryščík.
Školský rok slávnostne ukončený 26. júna 2009.

Šk. r. 2008/2009

Medzinárodná Rádioorientačná bežecká súťaž: 1. miesto Jakub Kuriak – 9. roč.
Za najlepšiu žiačku 9. ročníka bola vymenovaná Dominika Trnovská. Šk. r. 2007/2008 bol ukončený
27. júna 2008.
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Mgr. Vladimír Hromádka
riaditeľ ZŠ

2.9.2013 začiatok školského roka o 8:00 hod. pred ZŠ.
V septembri v prvom týždni bude prebiehať nábor detí do rôznych odborov ZUŠ KNM tu
u nás v škole v Radoli (chceme tu viac hudobných odborov, aby deti nemuseli chodiť do
mesta cez križovatku)

OZNAMY:

Na záver chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám, vychovávateľkám, kuchárkam,
upratovačkám, pánovi školníkovi za to, že sa tak zodpovedne starali o Vaše – naše deti, aby
sa v škole cítili dobre a aby sa im v príjemnom prostredí dobre učilo. Všetkým prajem veľa
dobrej nálady, dobrého počasia a hlavne dovolenku využiť na oddych od povinností, pretože keď deťom skončia prázdniny, my už musíme byť pripravení a mať všetko prichystané na
príchod žiakov tak, aby 2.september bol úspešným začiatkom ďalšieho úspešného školského roka!

Ďakujem tiež sponzorom školy, vďaka ktorým sme preklenuli viaceré problémy a poskytli sme deťom niečo naviac. (p. Ing.Peter Kubík, f. MIVASOFT, rodina Geletovcov, p.Pavol
Macúš, mnohí ďalší darcovia 2% z daní).

K svojmu jubileu dostala škola darček – ihrisko. Práve sa začína výstavba športovej haly.
Počul som už aj reakcie - načo také investície pre školu. Dovolím si upozorniť, že to nie je pre
školu, ale pre deti v škole ! Popoludní bude slúžiť tak ihrisko, ako aj hala opäť deťom, či v rámci
športových krúžkov, alebo tréningov (pretože už teraz jednám s trénermi viacerých športov, aby
mávali u nás tréningy s deťmi a mládežou). No a okrem toho budú tieto športoviská pre širokú
verejnosť, a to aj na športovanie a aj pre divákov súťažné stretnutia rôznych športov (bude kam
ísť aj v zime!). Som rád, že starosta a obecné zastupiteľstvo pozerajú dopredu a uvedomujú
si dôležitosť školy v dedine, tiež si uvedomujú, že naši žiaci potrebujú mať podmienky pre
plnohodnotné vzdelanie a výchovu.

V tomto školskom roku zamestnanci školy oslávili v máji spoločne s bývalými zamestnancami 50-ročné jubileum. Na stretnutí sa tí mladší dozvedeli o škole veľa zaujímavého
z minulosti , a naopak tí starší s prekvapením obzerali zmeny, ktorými prešla „ich stará škola“.

Určite som nespomenul všetky aktivity, ktoré v škole prebiehali, ale som si istý, že v našej škole robíme pre deti oveľa viac, ako sa musí, a oveľa viac ako na mnohých školách, kde
život školy končí koncom vyučovania. My sa naopak snažíme, aby Vaše deti mohli byť v škole čo najdlhšie.

12.1. sa konal už XIV. školský ples, školská knižnica bola počas celého školského roka
k dispozícii aj verejnosti a teší ma, že postupne do nej pribúdajú aj čitatelia, ktorí už dávno
vyšli zo školských lavíc.
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V súvislosti s výstavbou kostola bolo oslovených viacero firiem z Radole, KNM ale
aj z iných regiónov. Spomedzi celkovo 7 doručených ponúk na dvoch stretnutiach
bola napokon ako najlepšia vyhodnotená ponuka firmy JG STAVBY z Dlhej nad Oravou. V pondelok 17. júna 2013 začalo odstraňovanie ornice a ešte v ten istý týždeň
boli zabetónované prvé základové pilóty, ktoré nahrádzajú klasické základové pásy.

Poďakovanie patrilo zvlášť pánovi farárovi PaedDr. Pavlovi Mazúchovi za prvotnú myšlienku - postaviť v Radoli kostol. Celú slávnosť svojím spevom doprevádzal
mládežnícky spevácky zbor pod vedením Zdenka Mravca. Na záver starosta obce
Ing. Anton Tkáčik poďakoval otcovi biskupovi za posvätenie základného kameňa
a pozemku, na ktorom bude kostol sv. Cyrila a Metoda postavený.

Posvätenie základného kameňa vykonal Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny
biskup. Slávnosti sa zúčastnili naši duchovní otcovia Mgr. Ján Uskoba a Mgr. Peter
Franek. Mons. Tomáš Galis pripomenul, aké je dôležité mať vlastný chrám. Prihovoril sa zhromaždeným veriacim slovami: „Začínate stavať nový chrám, stavajte ho
s láskou pre Boha, pre ľudí veriacich a hlavne pre svoje deti. Chrám je miestom na
odovzdanie viery, kde spoznávame Božie slovo a modlíme sa za tých, ktorí ho ešte
nepoznajú“. Povzbudil prítomných veriacich k modlitbe za Božiu pomoc a za skoré
dokončenie začatého diela. Slovami „nech Pán požehná túto prácu“ jednotne prosili všetci veriaci.

5. máj 2013 bude v hisstórii obce zaznamenaný ako
ko
slávnostný. Prečo? Uskutoččnila sa slávnosť posväteniaa
pozemku a základného kaameňa nového kostola a záároveň týmto dňom oficiálne
e
začína výstavba Božieho
o
domu v Radoli. Veriaci ob-čania ako aj rodáci z Radole
e
sa preto zišli na priestran-stve v blízkosti kaplnky sv..
Anny, aby sa zúčastnili tejto, pre obec historicky významnej udalosti.

Posvätenie základného kameňa v Radoli
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Pracovalo 15 záujmových útvarov – krúžkov. Žiak 4. ročníka Daniel Kvašňovský zvíťazil v súťaži KM
v Čadci a jeho meno pre mamutka v Expozícií star. dejín Kysúc bolo Radoľko - navždy.
Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil 15.-16. januára 2008 škola zapísala 11 chlapcov a 11 dievčat spolu
22 budúcich prvákov.
Školský časopis Radolníček vyšiel v tomto roku v 3 číslach. Jeho koordinátorom bol p. uč. Neveďal.
IX. školský ples sa uskutočnil v sobotu 2. februára 2008. ZŠ sa samozrejme zapojila do matematickej
súťaže „Pytagoriáda“. Okresné kolá súťaže: Matematická, fyzikálna olympiáda.
Šport na ZŠ – okresné kolo – plávanie: 1.miesto B. Dubeň, 2. m. M. Dubeň.
Okresné kolo – stolný tenis: 1. miesto družstvo: J. Ševec (3.roč.), M. Ševec (7.roč.), M. Špila (5.roč.), L.
Palúch (6.roč.).
Okresné kolo – šach: 2. miesto P. Jendryščík (9. roč.), A. Jendryščík (8. roč.), Ľ. Jendryščík (7. roč.).
Krajské kolo - „Beh Jozefa Plachého v Martine“: 1.miesto Patrik Žubor (7. roč.), 4. miesto – Kristína
Žuborová.

Projekty:
1. Revitalizácia školských knižníc – Mgr. Slávka Zipserová
2. Škola podporujúca zdravie
Environmentálna výchova (ENV) viedla RNDr. Iveta Palúchová. Pod jej vedením sa škola prihlásila do „Enviroprojektu 2008“ a získala finančnú podporu Ministerstva školstva, Obecného úradu
v Radoli a Rady rodičov pri ZŠ v Radoli.
3. Hlasné čítanie – do projektu sa zapísali žiaci II. ročníka s rodičmi. Koordinátorkou projektu bola
p. uč. Magdaléna Wágnerová.

Aktivity a práca školy

Šk. r. 2007- 2008 začal 2. septembra 2007. Dňa 23. 08. 2007 bola do funkcie riaditeľky ZŠ menovaná
PaedDr. Blažena Gažová. Členovia vedenia školy: PaedDr. Blažena Gažová – riaditeľka školy, Mgr. Jana
Ševecová – zástupkyňa riaditeľa školy, Mária Dudková – predseda ZO OZ. Novoprijatí učitelia: Jarmila
Sucháňová, Mgr. Milan Neveďal. Náboženskú výchovu vyučovali p. katechétky: Mgr. Eva Pčolinská,
p.kapláni Mgr. Stanislav Duník, Mgr. Pavol Hrvol, Mgr. Peter Švec. Školský klub detí p. vychovávateľka
Mária Dudková, výchovná poradkyňa Mgr. Alena Holešová, predsedom Rady školy: Mária Dudková.

Výber údajov z Kroniky ZŠ (novej)
vej)
je pokračovaním Kroniky č. II za školské roky 2006/2007 do 2010 /2011.

Ach, ten čas letí ...!
Pred desaťročím som pripravil útlu brožúru Z histórie školy – vtedy štyridsaťročnej.
Pani Scarlett Ďurná z Kysuckej knižnice
v Čadci ju zaradila do súťaže Kniha roka.
Publikovaná bola aj v našom Spravodajcovi obce Radoľa.

0
Základná škola v Radoli má 50
rokov

Ako sa naša škola zmenila svedčí aj fotoografia romantickej „zimnej budovy školyy
v krásnom snehovom habite“, ktorej autoorom je p. Vladimír Gažo, školník našej ZŠ.
Š.
Text Anton Ľudvik.
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poslanci OZ

• Neobjavili sa žiadne racionálne argumenty, ktoré by boli dôvodom na zastavenie celého
procesu.
• Materská škola stále ostáva vo svojich priestoroch na Vadičovskej ceste.
• Rodičia nebudú voziť svoje deti navštevujúce MŠ na dve miesta (určite sa nejedná o školský rok 2013/2014, ani 2014/2015 !) a ak v budúcnosti aj áno, tak to vyriešime k spokojnosti rodičov. Na prípravu celého procesu je k dispozícii viac ako jeden rok.
• Nie je potrebné zachraňovať telocvičňu – práve naopak, obec už bola oslovená v súvislosti
s výstavbou telocvične vo veci zriadenia športových tried, čo by v prípade úspešných rokovaní znamenalo stabilizovanie počtov žiakov školy a jej záchranu v terajšej kvalite.
• Pre deti a rodičov sa, okrem názvu školy (škôlky) a adresy kam budú posielať poštu do
„škôlky“, nemení nič.
• Administratívne spojenie ZŠ a MŠ (mimochodom, ide o september - školský rok
2014/2015) neznamená automaticky a hneď, predškolákov do budovy školy, ale hlavne
vytvorenie priestoru, ktorý bude pre predškolákov v škole, ktorý budú môcť predškoláci
z MŠ využívať aj s vybavenosťou našej školy. Ak v Radoli máme školu, tak nech ju deti
využívajú čo najviac a čo najdlhšie.
• Chceme zabezpečiť, aby sa nestalo, že deti z Radole nebudú mať miesto v Materskej
škole v Radoli, ako sa mnoho krát v minulosti stávalo, alebo nebudú mať základnú školu
v Radoli, z dôvodu nízkeho počtu žiakov. Lepšie je riešiť situáciu v predstihu a zodpovedne tak, aby občania niekedy nevodili jedno z detí rok do MŠ v Radoli a druhé dieťa 9
rokov do ZŠ mimo našej obce.
• Berme to aj ako záchranu MŠ, lebo v prípade poklesu žiakov v ZŠ, by sme boli nútení
celú MŠ presťahovať do objektov ZŠ, ak by sme tak nespravili, bola by to neudržateľná
finančná záťaž pre obec obhospodarovať tri budovy pri minimálnych dotáciách od štátu,
ktoré sú prideľované na základe počtu žiakov.
• Telocvičňa – štandard na iných školách, je tiež jeden z predpokladov, ako mať žiakov. Vysvetlite deťom, že telesná výchova je lepšia na škvarovom ihrisku v lete a v „triede alebo
na chodbe“ v zime. To už nehovoriac o prínose pre občanov (šport a kultúra).
• Vďaka telocvični javia záujem o nás aj oddiely športov, ktoré nemajú vyhovujúce hracie plochy (ani v Kysuckom novom Meste) samozrejme, za adekvátny prenájom, ktorý
sa použije na ďalší rozvoj v obci a tešíme sa na možnosti tréningov, bližšie k vašim deťom, našim žiakom, ktorí nikdy v minulosti nemali možnosť si zašportovať u nás v Radoli
v kvalitných priestoroch, bez ohrozenia zdravia . Na kom nám má viac záležať, ako na
našich deťoch a vašom komforte a bezpečnosti blízkosti základnej školy so špičkovým
vybavením v našej obci.

Zakázaná obuv
kolíková obuv (aj lisovaná), obuv s opätkom, obuv s podrážkou zanechávajúcou stopy
(najmä čierna guma)

Povolená obuv na viacúčelovom ihrisku
turfové kopačky, halové kopačky, tenisová obuv, iná halová obuv.
Obuv nesmie byť znečistená!

Využívanie ihriska žiakmi ZŠ v uvedenom termíne bude zdarma
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Oznamujeme rodičom a žiakom Základnej školy v Radoli, že od pondelka 8. júla 2013
je v čase od 9.00h do 13.00h počas pracovných dní, zabezpečený pedagogický dozor na
viacúčelovom ihrisku v areáli ZŠ.

OZNAM:

V týchto dňoch začínajú stavebné práce na výstavbe telocvične. Prípravy trvali približne jeden a
pol roka. Po starostlivom zvážení v obecnom zastupiteľstve padlo rozhodnutie v prospech objektu,
ktorý bude mať hraciu plochu o veľkosti 40 x 20 m s výbehmi, hľadisko pre približne 100 divákov orientované po dĺžke haly, kompletné sociálno - hygienické zázemie s tromi šatňami a skladom.Telocvičňa
bude vybudovaná ako montovaná oblúková hala so syntetickým športovým povrchom Graboflex.
Objekt bude vybudovaný v areáli Základnej školy na obecnom pozemku a v čase
školského vyučovania bude prednostne k dispozícii žiakom školy v rámci vyučovacieho procesu. Po vyučovaní a cez voľné dni plánujeme poskytovať priestory za v regióne obvyklé ceny verejnosti, tak aby sme vedeli dlhodobo zabezpečiť prevádzku objektu.
Vo verejnom obstarávaní bola najúspešnejšia spoločnosť Hupro, spol s r.o. zo Žiliny. Termín odovzdania stavby je stanovený na 30. november tohoto roku. Najväčší objem prác je naplánovaný
na prázdniny.

Telocvičňa

lenú činnosť môže na ihrisku vykonávať každý
užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto
ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

Čl. 3
Organizačné ustanovenia
1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povo-

prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho
dodržiavať.
2. Na ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie
aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené.
3. Ihrisko poskytuje široké možnosti pre rôzne
športové aktivity a to najmä: malý futbal, nohejbal, volejbal, basketbal a tenis.
4. Obsahom činnosti prevádzkovanej na ihrisku je
spontánne osvojovanie si základov loptových
hier, prevádzkovanie viacerých druhov športu
založené na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.).

Čl. 2
Všeobecné ustanovenia
1. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto

5.

4.

3.

2.

obci Radoľa . Ide o viacúčelové ihrisko s umelou
trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry.
Slúži na prevádzkovanie športových aktivít obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska
sú 40 x 20 m.
Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec
Radoľa.
Viacúčelové ihrisko (ďalej len „ihrisko“) prevádzkuje Obec Radoľa a počas vyučovania aj ZŠ
Radoľa.
Starosta obce poverí správcovstvom ihriska
zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať
jeho prevádzku. Písomne poverí aj zodpovednú
osobu správcovstvom ihriska počas vyučovania
za účelom zabezpečenia prevádzky daného
objektu.
Užívateľom ihriska sa rozumie osoba, ktorá sa
nachádza v priestore ihriska (užívateľ).

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Viacúčelové ihrisko sa nachádza v areáli ZŠ v

Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
07:00 hod. – 16:00 hod. - ZŠ a MŠ,
16:00 hod. – 20:00 hod. - verejnosť
Ostatné dni:
07:00 hod. – 20:00 hod. - verejnosť

Čl. 4
Prevádzkové ustanovenia
1. Prevádzkové hodiny ihriska:

všeobecne záväzného nariadenia vykonáva
starosta obce alebo poverená osoba.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie
sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z
iných právnych predpisov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie prerokované
a schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Radoli č. 99/2013 zo dňa 03. 06. 2013.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda
účinnosť dňom 20. 06. 2013.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto

starosta obce uložiť pokutu do výšky 6638,-€.
Takúto pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo
dňa, kedy sa starosta obce dozvedel o tom, kto
sa priestupku dopustil. Najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.
2. Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopustí
priestupku proti poriadku vo verejnej správe a
môže byť potrestaná pokutou do výšky 33,- €.

Čl. 6
Osobitné ustanovenia
1. Právnickej osobe, ktorá poruší toto VZN, môže

Telefónne linky pre záchranné služby:
112 – tiesňové volanie
150 – hasičská a záchranná služba
155 – záchranná zdravotnícka služba
158 – polícia.

Čl. 5
Tiesňové volania

e)

d)

b)
c)

a)

4.

3.

vé hodiny operatívne upraviť.
V prípade nevyužitia ihriska užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom
môžu so súhlasom jeho správcu využívať aj iní
záujemcovia.
Užívanie ihriska pre užívateľov je spoplatnené
nasledovne:
6 € / hod. pre individuálne športy (tenis, nohejbal), do 4 osôb
8 € / hod. pre kolektívne športy, 5 a viac osôb
2 € / hod. príplatok za využitie umelého osvetlenia
Rezerváciu ihriska je potrebné dopredu dohodnúť s jeho prevádzkovateľom.
Úhradu za nájom ihriska je potrebné uhradiť na
mieste správcovi. Dlhodobý nájomca uzavrie
nájomnú zmluvu. Správca ihriska vedie evidenciu o jeho používaní a poplatkoch, ktoré odovzdá do pokladne obce. Peniaze za prenájom sú
príjmom rozpočtu obce Radoľa.
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• Nič nebolo „šité horúcou ihlou“. Príprava celého procesu začala už v roku 2011.
• Problematika spojenia ZŠ a MŠ bola v obecnom zastupiteľstve opakovane prerokovávaná pri každej žiadosti MŠ a ZŠ o navýšenie rozpočtu. Napriek tomu, že obec poukazovala
na účet obom školám finančné prostriedky vypočítané v súlade s príslušnou legislatívou,
pravidelne je potrebné obom školám zvyšovať rozpočet.
• V júni 2013 vznikla na základe Uznesenia OZ č. 97/2013 Pracovná skupina, ktorá sa zaoberala
problematikou zlúčenia. Zmeny týkajúce sa financovania škôl majú začať platiť od 1.1.2015

Vzhľadom na to, že po obci sa šíria aj dezinformácie, je potrebné uviesť viaceré polopravdy
na pravú mieru.

• Využitie dobrých skúseností s modelom, ktorý na prevádzku školských zariadení úspešne používa väčšia časť obcí na celom Slovensku.
• Väčšia prepojenosť Základnej a Materskej školy. Možnosť jednoduchšieho využívania
špičkovej, nadštandardnej vybavenosti našej ZŠ aj pri činnosti MŠ
• Budúca možnosť využívať fondy EÚ pri rozvoji aj MŠ, nielen ZŠ, čo dodnes nebolo možné
(posledný projekt z fondov EU priniesol ZŠ takmer štvrť milióna €). Pri skoršom spojení
ZŠ a MŠ, už mohla z toho profitovať aj MŠ a skvalitniť prostredie pre naše detičky.
• Jednoduchšia komunikácia s rodičmi žiakov MŠ pri získavaní žiakov do ZŠ (pripravujú sa
právne normy, ktoré sprísňujú najnižšie počty žiakov v triede, kde hrozí zlučovanie tried
rôznych ročníkov = menšia kvalita vzdelávacieho procesu).
• Organizačné spojenie oboch školských jedální tak, aby bola jedna vedúca a jedna administratíva pre obe jedálne, jeden riaditeľ. Zdvojené funkcie zaniknú = úspora nákladov!
• Zníženie administratívnej náročnosti pri procese tzv. Konsolidácie, keď treba zosúladiť
účtovníctvo obce ako zriaďovateľa a ním zriadených subjektov.
• V prípade nedostatku miest v MŠ je možné operatívne vytvoriť jednu triedu MŠ predškolákov v priestoroch ZŠ. Chceme opätovne osloviť mimo radoľských rodičov a zvrátiť
súčasný negatívny stav poklesu žiakov v ZŠ. Našich bývalých spolužiakov z tradičných
okolitých obcí, aby k nám prihlásili svoje deti, do našej škôlky a školy (Lopušné Pažite,
Budatínska Lehota), čo bol v dnešnej dobe pre kapacitu MŠ problém. Na každom jednom prihlásenom dieťati nám záleží!
• Ak je detí v triede menej ako najnižší počet schválený štátom, financuje rozdiel zriaďovateľ, to znamená, že to budeme hradiť z našich obecných financií, ktoré by sme krátili
na iných, pre ľudí dôležitých veciach (napr. údržba ciest a zelene, osvetlenie, dotácia na
MHD,opatrovateľská služba, dotácia na stravu, podpora kultúry a športu, veľkokapacitné
kontajnery ...)! Rozpočet má obec len jeden.

Obecné zastupiteľstvo po dvoch rokoch diskusií svojím Uznesením č. 114/2013 schválilo
návrh na zlúčenie základnej školy a materskej školy a poverilo štatutárov ZŠ, MŠ a Obecný
úrad pripraviť podklady pre zlúčenie týchto inštitúcii k 1.9. 2014. Hlavnými dôvodmi pre
tento krok sú:

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzko-

nmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov
môže byť osoba z ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na
tabuli umiestnenej pri vstupe na ihrisku.
3. Užívateľ ihriska je povinný správať sa tak, aby
jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k
zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu
majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za
škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
4. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných
pravidiel uvedených na vstupnej tabuli zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej
zákonný zástupca.
5. Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru ihriska výhradne cez vstupnú bránu.
6. Vodenie psov a iných zvierat do priestoru ihriska je zakázané.
7. Na ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch a
kolieskových korčuliach.
8. V areáli ihriska je prísny zákaz fajčiť, a to aj
v priestore 2 m od ohraničenia ihriska s umelou
trávou, a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok a vstupovať do
priestorov ihriska s umelou trávou v stave pod
vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok.
9. Deti do 12 rokov musia byť na ihrisku v sprievode dospelej osoby.
10. Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami je
na ihrisko zakázaný.
11. Každý užívateľ ihriska je povinný v jeho priestore a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a
nočný kľud.
12. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú
športovú obuv . Nesmú sa používať kopačky s
kolíkmi a topánky s podpätkom ani znečistená
obuv.
13. V areáli ihriska je zakázané násilne vrážať, kopať alebo inak neprimeranou silou pôsobiť na
mantinely ohraničujúce ihrisko s umelou trávou, ťahať, šplhať sa alebo inak neprimeranou
silou pôsobiť na ochranné siete ohraničujúce
ihrisko s umelou trávou.
14. Vstup a užívanie ihriska s umelou trávou mimo
otváracích hodín a bez súhlasu správcu je zakázané.

Obec Radoľa v súlade s ustanovením § 4 ods. 3
písm. f), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 7 ods. 2 zák. NR SR č. 138/1991 Zb.
o majetku obci vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Radoľa číslo 2/2013.

2. Každý užívateľ ihriska je povinný riadiť sa poky-

Zlúčenie Základnej a Materskej školy

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radoľa číslo 2/2013,
ktorým sa určuje prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v obci Radoľa

