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VÁŽENÍ OBÈANIA
Už tradične sa na stránkach Spravodajcu  venujeme rôz-
nym témam spoločenského života. V tomto čísle Vás po-

informujem o ekonomickej oblasti obce za rok 2005. Nie 
je to síce téma čitateľsky atraktívna, no reč čísel je pre 
všeobecnú informovanosť o samospráve potrebná, jasná 
a zrozumiteľná.

Rozpočet na r.2005 bol 
schválený 7.12.2004 ako vy-
rovnaný vo výške 14863 tis. 
Sk. Upravený bol najprv 18. 
3. 2005, potom 23.11. 2005 
a k definitívnej úprave došlo
14.12.2005, kedy konečná 
výška rozpočtu činila 17 593 
tis. Sk v príjmoch a vo vý-
davkoch 16 432 tis. Sk.

V príjmovej časti sa dosiahlo prekročenie očakávaných 
príjmov v získaní dotácie vo výške 300 tis. Sk na re-
konštrukciu verejného osvetlenia. I výdavky obce sú 
rovnako pozorne sledované. 

Pozornosť výdavkovej časti rozpočtu sa počas celé-
ho roka venovala na rokovaniach Obecného zastupi-
teľstva.

Pozitívne sa javí šetrenie 
finančných prostriedkov na
úseku verejného osvetlenia a 
na úseku činnosti obecného 
úradu. S finančnými
prostriedkami obce sme 
hospodárili v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy.        
                      Vaša starostka

Vážení spoluob�ania
Už tradi�ne sa na stránkach Spravodajcu  venujeme rôznym témam spolo�enského

života. V tomto �ísle Vás poinformujem o ekonomickej oblasti obce za rok 2005. Nie je to 
síce téma �itate�sky atraktívna, no re� �ísel je pre všeobecnú informovanos� o samospráve 
potrebná, jasná a zrozumite�ná.

Rozpo�et na r. 2005 bol schválený 7.12.2004 ako vyrovnaný vo výške 14863 tis. Sk. 
Upravený bol najprv 18. 3. 2005, potom 23.11. 2005 a k definitívnej úprave došlo 14.12.2005, 
kedy kone�ná výška rozpo�tu �inila 17 593 tis. Sk v príjmoch a vo výdavkoch 16 432 tis. Sk. 
Príjmy:      Rozpo�et  Plnenie  (v tis.Sk) 
- výnos dane z príjmov územ.samospr.           6 974   7 024 
- dane z majetku (nehnute�ností)     642      647  
- domáce dane(miestne dane a poplatky)    340      341 
- neda�ové príjmy (poplatky,služby, 
   dodávka energií)               1 600   1 609 
- bežné transféry a dotácie      215      226 
- vo�by do orgánov samosprávnych krajov       0        22 
- finan�né operácie       225      225 
- kapitálové príjmy       301                              301 
- vlastné príjmy škôl a škol. zariadení       0     253 
- dotácie pre školstvo zo ŠR SR            7 296             7 319
               17 593           17 967 
V príjmovej �asti sa dosiahlo prekro�enie o�akávaných príjmov v získaní dotácie vo výške 
300 tis. Sk na rekonštrukciu verejného osvetlenia. I výdavky obce sú rovnako pozorne 
sledované. Pozornos� výdavkovej �asti rozpo�tu sa po�as celého roka venovala na 
rokovaniach Obecného zastupite�stva.
Štruktúra plnenia výdavkovej �asti rozpo�tu (v tis. Sk) 
Výdavky      Rozpo�et  Plnenie 
- Výdavky obce na �innos� (OcÚ,SOÚ)   2 542     2 390 
- Údržba miestnych komunikácií  
   + zimná údržba     1 290     1317 
- nakladanie s odpadmi        383       380 
- verejnoprospešné služby – ÚPSVaR      153       144 
- verejné  osvetlenie (energie)       317       315 
- �innos� šport.klubu (energia,voda,údržba)      291       292 
- príspevok futbalovému oddielu       120       120 
- príspevok stolnotenisového oddielu                             13                                13 
- kultúrne služby             8                                  6,5 
- vysielacie a vydavate�ské služby 
   (miestny rozhlas, Spravodajca)          33           31 
- pohrebníctvo a charita         105          99,5 
- kultúrne podujatia (De� matiek,dôchodcovia, 
   rado�ský jarmok,Mikuláš,propagácia obce)        65                                65 
- opatrovate�ská služba          438        447 
- sociálna pomoc v hmot.núdzi         152        149 
- školstvo (údržba)             52                                52 
- kapitálové výdavky             
   (rekonštrukcia VOS,výmena okien ZŠ)         468         468  
- vo�by do orgánov samospr.krajov             0            27 
- školské výdavky (prenesené,originálne kompetencie, 
   dotácie ZŠ + MŠ)          10 002     10 376
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Mnoho slnka, lásky, 
dobrých predsavzatí, 
smiechu kopec, žiadne 

starosti,  požehnané 
veľkonočné sviatky, 

plné milosti a 
nádeje Kristovho 
zmŕtvychvstania, 

všade a vo všetkom 
nech uvidíte malý 

zázrak a veľkú radosť!
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Ministerstvo kultúry SR pripravilo 
nový systém poukazov, ktorý do-
pĺňa systém školských vzdeláva-
cích poukazov. Kultúrny poukaz 
je finančný poukaz od štátu v
hodnote 200,- Sk, ktorý platí je-
den kalendárny rok a distribuovať 
sa bude pomocou základných a 
stredných škôl. 
Tento projekt kultúrnych pouka-
zov má ambíciu dostať deti a mlá-
dež do kultúrno-spoločenských 
inštitúcií ako sú divadlá, galérie, 
múzeá a iné kultúrne a spoločen-
ské podujatia.
Cieľom projektu je naučiť deti a 
mládež už od útleho detstva vní-
mať kultúru ako súčasť bežného 
života, dosiahnuť, aby sa kultúra 
prostredníctvom školy, kultúrnych 
organizácií a rodiny pravidelne a v 
rozmanitej podobe dostávala k čo 
najväčšiemu počtu populácie.

KULTÚRNE 
POUKAZY

TÚLAVÉ PSI ODBER KRVI

AKTUÁLNE 
INFORMÁCIE 

ZO ŽIVOTA OBCE
 
Obecné zastupiteľstvo na 
svojich zasadnutiach pre-
rokovalo a schválilo:
•  vyhodnotenie rozpočtu za 

rok 2005
•  plnenie príjmov a výdajov
•  záverečný účet obce za rok 

2005 bez výhrad
•   10 % odvod z výsledku 

hospodárenia obce k 31. 
12. 2005 do rezervného 
fondu

•  stanovisko hlavného kon-
trolóra  k záverečnému 
účtu obce Radoľa

• správu hlavného kontrolóra  
za rok 2005

Transfúzna služba realizuje svoju 
činnosť v priestoroch  Klubu 75 na 
Belanského ulici v Kysuckom Novom 
Meste. Pravidelné odbery krvi sa 
budú realizovať vždy v druhý piatok 
v mesiaci v čase od 7.00 do 10.00 hod. 
Vyzývame darcov krvi, aby prišli 
vykonať najobetavejší čin pre svojich 
blížnych – darovať krv.

Občania často upozorňujú na 
túlavých psov a žiadajú ich odchyt. 
Chcem všetkých informovať, že 
obec má dohodu s Odchytovou 
službou (ŠARHOM) v Žiline, ktorý 
bude psov odchytávať aj v našej 
obci.  Upozorňujem majiteľov 
psov, aby sa psy voľne netúlali, 
neohrozovali spoluobčanov a 
aby Vám ho neodchytil šarha.

Obec  v snahe o rozšírenie možnosti 
kvalitného príjmu televízneho vysie-
lania pre čo najväčší počet obyvateľov 
iniciovala spustenie mikrovlnného 
multikanálového distribučného sys-
tému.
Prevádzkovateľom je firma OTS,
s.r.o., Štúrova 1706, 022 01  Čadca. 
Občania, ktorí majú zakúpenú anténu 

  Rozhodnutím predsedu NR SR č. 89/2006 z 15. 2. 2006 boli vyh-
lásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykon-
ajú v sobotu 17. 06. 2006. Volebný okrsok č. 1 bude pre našu obec v 
sále obecného úradu.

  Dňa 14. 5. 2006  v sále obecného úradu uskutočnia oslavy Dňa 
matiek s bohatým kultúrnym programom.

  Dňa 05. 07. 2006 sa uskutoční 4. ročník výstupu na Vreteň pri 
príležitosti výročia osamostatnenia našej obce. Zraz účastníkov výs-
tupu je o 9,00 h. pred Základnou školou v Radoli.

KÁBLOVÁ TELEVÍZIA a nemajú kvalitný príjem programov 
majú možnosť nahlásiť sa na obec-
nom úrade. Firmou poverený pra-
covník bude odstraňovať nedostatky. 
Prosím občanov o trpezlivosť pri 
doriešení problémov napojenia ká-
blovej televízie. Kontakt na konateľov 
firmy: Ing. Haluška – 0905 572 849,
Ing. Franek – 0905 803 606. O spô-
sobe platenia budú občania včas in-
formovaní.

ČO NOVÉHO V NAŠEJ OBCI 

SEPAROVANÝ ZBER PLASTOV V NAŠEJ 
OBCI SA USKUTOČNÍ 

DŇA 18. 04. 2006

Pripomienky alebo návrhy na vylepšenie stránky posielajte e-mailom, 
ktorý je zverejnený na webovej stránke.

Obec má vytvorenú 

WEBOVÚ STRÁNKU
www.obecradola.sk. 
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VZN č. 3/2005 o miestnych daniach na území obce Radoľa  
daň z nehnuteľností – výňatok (hodnoty, sadzby, úľavy)

Obec  v snahe o rozšírenie možnosti kvalitného príjmu televízneho vysielania pre �o najvä�ší
po�et obyvate�ov iniciovala spustenie mikrovlnného multikanálového distribu�ného systému. 
Prevádzkovate�om je firma OTS, s.r.o., Štúrova 1706, 022 01  �adca. Ob�ania, ktorí majú 
zakúpenú anténu a nemajú kvalitný príjem programov majú možnos� nahlási� sa na obecnom 
úrade. Firmou poverený pracovník bude odstra�ova� nedostatky. Prosím ob�anov
o trpezlivos� pri doriešení problémov napojenia káblovej televízie. Kontakt na konate�ov
firmy: Ing. Haluška – 0905 572 849, Ing. Franek – 0905 803 606. O spôsobe platenia budú 
ob�ania v�as informovaní. 

xxx

Obec má vytvorenú webovú stránku: www.obecradola.sk. Pripomienky alebo návrhy na 
vylepšenie stránky posielajte e-mailom, ktorý je zverejnený na webovej stránke. 

xxx

D�a 14. 5. 2006  v sále obecného úradu uskuto�nia oslavy D�a matiek s bohatým kultúrnym 
programom. 

xxx

D�a 05. 07. 2006 sa uskuto�ní 4. ro�ník výstupu na Vrete� pri príležitosti výro�ia
osamostatnenia našej obce. Zraz ú�astníkov výstupu je o 9,00 h. pred Základnou školou 
v Radoli. 

xxx

Rozhodnutím predsedu NR SR �. 89/2006 z 15. 2. 2006 boli vyhlásené vo�by do Národnej 
rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú v sobotu 17. 06. 2006. Volebný okrsok �. 1 
bude pre našu obec v sále obecného úradu. 

xxx
VZN �. 3/2005 o miestnych daniach na území obce Rado�a – da� z nehnute�ností – 
vý�atok (hodnoty, sadzby, ú�avy)

Da� z pozemkov 
Hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2              sadzba dane 
a) orná pôda    8,99 Sk/m2    0,30% 
b) trvalé trávne porasty  1,40 Sk/m2    0,55% 
c) záhrady             56,00 Sk/m2    0,36% 
d) hospodárske lesy   7,00 Sk/m2    0,25% 
f) zastavané plochy            56,00 Sk/m2    0,37% 
g) stavebné pozemky                     560,00 Sk/m2    0,30% 
h) ostatné plochy                       56,00 Sk/m2    0,25% 

Da� zo stavieb 
a) 2,50 Sk/m2  stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
b) 3,50 Sk/m2 stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na 

skladovanie vlastnej po�nohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu 

c) 10,00  Sk/m2 stavby rekrea�ných a záhradkárskych chát a dom�ekov na individuálnu 
rekreáciu

d) 10,00 Sk/m2 samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží 
a stavby  ur�ené alebo používané  na tieto ú�ely, postavené mimo 
bytových domov. 

e) 45,00 Sk/m2 priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu 

f) 45,00 Sk/m2 stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú �innos�, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou 
�innos�ou

g) 11,00 Sk/m2 ostatné stavby neuvedené v písm. a) – f) 
Pri viacpodlažných stavbách je príplatok  za podlažie o  1,00 Sk za každé �alšie podlažie  
okrem prvého nadzemného podlažia. 

Da� z bytov
Ro�ná sadzba  pre všetky byty a nebytové priestory v celej obci  - 4,00 Sk/m2. 

SPRÁVCA DANE USTANOVUJE, ŽE POSKYTUJE OSLOBODENIE OD DANE 
Z POZEMKOV NA: 

a) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk 
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami 
c) mo�iare, ostatné neplodné plochy slatín 
d) pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje. 

SPRÁVCA DANE USTANOVUJE, ŽE POSKYTUJE ZNÍŽENIE OD DANE ZO STAVIEB 
TAKTO:
40 % z da�ovej povinnosti stavby na bývanie držite�om preukazu �ZP/S ktoré slúžia na ich trvalé 
bývanie
40 % z da�ovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve ob�anov starších ako 70  rokov, ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie 
20 % z da�ovej povinnosti za stavby na bývanie držite�om preukazu �ZP, ktoré slúžia na ich trvalé 
bývanie.
Ak má da�ovník nárok na viacero da�ových znížení súbežne, poskytne sa vždy len jedno da�ové
zníženie.
Správca dane ustanovuje, že poskytuje  oslobodenie od dane z verejne prístupných stavieb (kaštie�,
základná škola, materská škola)  a stavieb využívanými na cirkevné ú�ely. 

Da� za psa 
Sadzba dane je 100,- Sk ro�ne za jedného psa. 

Da� z nehnute�ností obec nezvyšovala. Všetky poplatky sú na úrovni roku 2005. Da� z nehnute�ností
je splatná do 31. mája 2006, da� za psa je  splatná  do 30. júna 2006, miestny poplatok za komunálny 
odpad  je  220,- Sk/osoba/rok je splatný do 30. júna 2006. Dôchodcom nad 70 rokov sa poplatok za 
komunálny odpad znižuje o 50 %  t.j.  110,- Sk/osoba. 
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je splatná do 31. mája 2006, da� za psa je  splatná  do 30. júna 2006, miestny poplatok za komunálny 
odpad  je  220,- Sk/osoba/rok je splatný do 30. júna 2006. Dôchodcom nad 70 rokov sa poplatok za 
komunálny odpad znižuje o 50 %  t.j.  110,- Sk/osoba. 

Obvodný lesný úrad v Kysuckom Novom Meste, ako príslušný 
orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a 
poľovníctva  podľa § 56 ods. 1c), zákona č. 326/2005 Z.z. o le-
soch a podľa §22 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve 
v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti všetkých 
užívateľov poľovných revírov v okrese Kysucké Nové Mes-
to s okamžitou platnosťou OBMEDZUJE VSTUP všetkým 
občanom na pozemky poľovných revírov:

01 Poľana – Veľký Vreteň (k.ú. Budatínska Lehota, Radoľa, 
Lopušné Pažite, Oškerda, Snežnica), 02 Vadičov (k.ú. Dolný 
Vadičov a Horný Vadičov), 03 Povina (k.ú. Povina, Kysucký 
Lieskovec a Lodno), 04 Šerkov (k.ú. Kysucké Nové Mesto a 
Ochodnica), 05 Nesluša (k.ú. Nesluša), 06 Tri kopce – Ru-
dina (k.ú. Rudina, Rudinka a Rudinská).

Uvedené obmedzenie vstupu sa nevzťahuje na osoby, ktoré 
v určených lokalitách vykonávajú pracovné činnosti súvi-
siace s lesným hospodárstvom, resp. poľnohospodárstvom, 
alebo činnosti spojené s vykonávaním práva poľovníctva a 
starostlivosťou o poľovnú zver.

Obmedzenie vstupu sa vydáva z nasledovných dôvodov:

• vysoká pokrývka snehu, ktorá znemožňuje prirodzený po-
hyb poľovnej zveri,

• rušenie poľovnej zveri – najmä v lokalitách ich intenzívneho 
prikrmovania, narúšanie pastevných cyklov a stresovanie 
už značne zoslabnutej poľovnej zveri,

• redukcia škôd na poľnohospodárskych a lesných 
kultúrach,

• kladenie mláďat diviačej zveri,

• nepovolený a neoprávnený ber zhodov parožia jelenej 
zveri.

Užívatelia poľovných revírov zintenzívnia ochranu poľovnej 
zveri prostredníctvom zvýšenej činnosti členov lesnej a 
poľovníckej stráže.

Obmedzenie 
vstupu do poľovných revírov

V prípade 
n e r e š p e k t o v a n i a 
obmedzenia vstupu do 
poľovných revírov, budú 
previnilci riešení bloko-
vou pokutou a v prípade 
neoprávneného zberu 
zhodov parožia, bude 
tento skutok posud-
zovaný ako neoprávnený 
zásah do výkonu 
práva poľovníctva s 
následnou trestnou 
zodpovednosťou. 
Zároveň dôrazne 
žiadame občanov, aby 
voľne nepúšťali svojich 
psov, ktoré môžu zver 
prenasledovať, uštvať 
a aj usmrtiť. V tomto 
čase je už zver v slabej 
kondícií a tak nestihne 
utiecť, resp. sa útekom 
tak vysilí, že následne 
uhynie. Takéto psy 
môžu byť poľovníkmi v 
poľovnom revíry  usm-
rtené a ich majitelia mu-
sia počítať so sankčným 
postihom a samozrejme 
musia nahradiť spôso-
benú škodu.
Dodržiavanie obmedze-
nia vstupu a zákazu 
voľného púšťania psov 
bude kontrolované pra-
covníkmi štátnej správy 
lesného hospodárstva a 
poľovníctva, poľovníckou 
strážnou a lesnou 
strážou v súčinnosti s 
políciou.
Toto obmedzenie je plat-
né do konca mesiaca 
apríl 2006.
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Čo by o nej mali vedieť deti:
-  Vtáčia chrípka je ochorenie, ktoré sa objavuje u 

divoko žijúcich vtákov, môže postihnúť aj hydinu 
a domáce vtáčie chovy (holuby, papagáje..)

-  Vyskytuje sa najmä v juhovýchodnej Ázii, ale ob-
javila sa už aj v Turecku a Rumunsku, v štátoch 
EÚ a šíri sa ďalej.

-  Na celom svete ju objavili u 116 ľudí, všetci sa 
dostali do styku s nakazenými vtákmi, hydinou, 
alebo boli v tom prostredí, kde bola nákaza.

- Vtáčia chrípka sa neprenáša z človeka na 
človeka.

-  Nebezpečná môže byť, keď sa skríži s ľudskou 
chrípkou.

Preto:
-  Pamätaj na časté umývanie rúk a hygienu
-  Daj sa zaočkovať proti chrípke
-  Jedz veľa ovocia, zeleniny, vitamínov
-  Povedz mame, aby všetky pokrmy z hydiny dôk-

ladne prevarila pri teplote 70 oC najmenej 20 
minút

-  Keby si dostal horúčku, bolesti hrdla okamžite 
choď k lekárovi

-  Vyhýbaj sa kontaktu s uhynutou alebo chorou hy-
dinou a vtáctvom. Ak dôjde vo vašej blízkosti k 
uhynutiu hydiny alebo vtáctva, okamžite o tomto 
informuj dospelé osoby.

Slovo na záver:
O chrípke ti nehovoríme preto, aby si sa bál. Na 
to nemáš žiadny dôvod. Iba chceme, aby si o nej 
vedel – netreba ju podceňovať, ale urob všetko čo 
môžeš pre to, aby si chránil seba, svoje zdravie i 
zdravie tých, ktorých máš rád. My ti v tom budeme 
pomáhať.
Všetky protiepidemické opatrenia,  ktoré bude 
potrebné v čase vypuknutia epidémie alebo pan-
démie chrípky realizovať, budú v regióne Kysúc od-
borne usmerňované a riadené cestou Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci a 
to na týchto kontaktných miestach: 041/430 26 61, 
63.

chrípka 

Vtáčia 

Výskumný ústav pôdoznalectva 
a ochrany pôdy v Bratislave 

a Európsky štatistický úrad  Eurostat

Vám oznamujú, že sa v období 13.03.2006 
– 10.6.2006  bude vykonávať projekt Pries-
kum využitia krajiny a krajinnej pokrývky 
(LUCAS). Cieľom projektu LUCAS je zber 
poľnohospodárskych a environmentálnych 
údajov prostredníctvom pozemného pozorova-
nia s použitím prijímačov globálneho polo-
hového systému  (GPS) a vyhotovenie fotodo-
kumentácie daných bodov. Projekt sa rieši na 
štátnej úrovni. Počet bodov pre terénny výskum 
pre Slovensko je 3392, ktoré boli vybrané Eu-
rostatom. Vybrané body budú navštívené pra-
covníkmi Výskumného ústavu pôdoznalectva 
a ochrany pôdy (VÚPOP), ktorý body zamer-
ajú a zdokumentujú. Prieskumníci sa budú 
pohybovať na území Vašej obce, na požiadanie 
sa preukážu služobným preukazom (VÚPOP a 
akreditačným dokumentom). Metóda priesku-
mu nespôsobí škody na pozemkoch. Ďakujeme 
Vám za umožnenie prieskumu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.
vupu.sk

                     prof.RNDr. Pavol Bielek,Dr.Sc.
riaditeľ VÚPOP

Starostka obce vyzýva starších občanov na opatrnosť 
pri stretnutí s cudzími osobami. Rafinovaní podvodníci 
si vyberajú najmä starých a predovšetkým osamelých 
občanov, od ktorých pod rôznymi zámienkami lákajú 
peniaze. Využívajú dôverčivosť najmä dôchodcov a 
oznamujú im výhry v rôznych žrebovacích súťažiach, 
zvýšenie ich starobného alebo vdovského dôchodku, 
prípadne ponúkajú na predaj výrobky, ktoré sú len na-
podobeninami originálov, alebo žiadajú pôžičky peňazí 
pod rôznymi zámienkami. Veľakrát využijú nepozornosť 
hostiteľa na odcudzenie  peňazí, často aj životných úspor. 
Podvodníci  sa najčastejšie vydávajú za pracovníkov 
Sociálnej poisťovne, Červeného kríža či dôchodkového 
úradu, elektrárni, alebo plynárni. Starší občania bývajú 
podvodníkmi zneužívaní aj po citovej stránke.
Odporúčam starším občanom a dôchodcom:
- neveriť rečiam o náhodných výhrach v žrebovacích ak-
ciách, do ktorých vás vybral počítač
- neveriť rečiam o zvýšení dôchodku za poplatok
- nevpustiť do domu, bytu cudzie osoby
- neveriť rôznym pôžičkám peňazí, pre známych, ktorí 
sú v nemocnici, alebo obeťami dopravných nehôd
- ak sa už doručiteľ údajnej výhry k vám do bytu dostane 
a bude požadovať zaplatenie DPH alebo inej položky, 
zavolajte príbuzných alebo susedov s úmyslom poradiť 
sa a zároveň sa snažte zapamätať popis osoby
- ak sa stane, že určenú peňažnú čiastku zaplatíte a uve-
domíte si svoju chybu, okamžite volajte t. č. 158
- pamätajte, že pokiaľ podvodníkov nechytí polícia, vaše 
peniaze vám už nikto nevráti.

POZOR NA PODVODNÍKOV
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Blahoželáme k jubileu
85 rokov  Vincencia Kolibačová 
80 rokov  Anna Kučová
  Agnesa Svrčková
75 rokov  Irena Andelová
70 rokov  Mária Kuriaková
  Emília Svrčková
  Emília Macúšová
65 rokov  Marcel Ďuriš
  Zita Bielená
  Štefan Janík
Srdečne Vám blahoželáme a prajeme Vám pevné 
zdravie  v kruhu rodiny!

Navždy nás opustili
Jozef Kukučík (58 rokov)
Odpočívaj v pokoji!

Manželstvo uzatvorili
Ján Minárik a Viera rod. Mozolová
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa šťastia, 
lásky a porozumenia!

Narodenie detí
Daniela Mrvečková – dcéra Márie a Petra Mrvečku
Simona Rebrošová – dcéra Moniky a Karola Rebroša
Lucia Holtanová – dcéra Jaroslavy a Petra Holtana
Natália Macúšová – dcéra Slávky a Petra Macúša

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

Bolesť zubov, snahy o jej odstránenie, liečenie chorých 
zubov a v prípade neúspechu aj ich trhanie a následná 
náhrada umelými či prirodzenými protézami nie je javom 
novodobým, ale siaha až do počiatkov existencie ľudstva, o 
čom nám poskytujú svedectvo archeologické nálezy a tiež 
písomné záznamy z ranných kultúr.

Výstava poskytuje pohľad do histórie jedného z odborov 
najmladšej medicínskej disciplíny – zubného lekárstva a 
zubnej techniky. Zdanlivo úzko špecializovaná problema-
tika na ktorú obyčajne hľadíme s rešpektom a poriadnou 
dávkou strachu – sa v svetle vystavených exponátov stáva 
odrazu zaujímavou a poučnou. Naše mnohokrát povrchné 
poznanie sa nebadane obohatí o vedomosti a informácie, 
ktoré nám približujú prácu liečiteľa, zubného lekára a zub-
ného technika v kontexte historického vývoja niekoľkých 
tisícročí. 

Prehliadka výstavy upúta bohatstvom zaujímavých exponá-
tov od čias ľudového liečiteľstva cez prevratnú zmenu v liečbe  
zubov až k moderným metódam a zubným náhradám.

Medzi zaujímavé exponáty patria zubné vŕtačky, ktoré boli 
poháňané nohou. Ich tvorcom v roku 1871 bol americký 
dentista James Beall Morrison. Dômyselný prevod vŕtačky 
umožnil dosiahnuť takmer 2000 otáčok vrtáčika za minútu.

       Zbierka týchto vzácnych artefaktov pamiatok vedy a 
techniky patrí Slovenskej komore zubných technikov, ktorá 
sa rozhodla zachovať ich pre pamäť a poučenie budúcich 
generácii.

       Výstava potrvá do 15. mája t.r.

       Druhou nie menej atraktívnou a už tiež tradičnou 
výstavou, je výstava, Vítanie jari, ktorú Kysucké múzeum 
každoročne pripravuje v predveľkonočnom období. 
Návštevníci, ktorí si prídu pozrieť zdobené veľkonočné 
vajíčka a iné rôzne dekoratívne ozdoby viažuce sa k svi-
atkom Veľkej noci okrem pekného zážitku z výstavy, majú 
možnosť si i zakúpiť niečo z tejto krásy. Prehliadka kraslíc 
ponúka širokú škálu použitých techník a materiálov pri ich 
výzdobe. Veríme, že Vás táto výstava opäť poteší a môžete si 
ju prísť pozrieť do 17. apríla t.r.

                                                              V. Šarlinová, vedúca 
kaštieľa

POZVÁNKA NA VÝSTAVY 
DO KAŠTIEĽA V RADOLI

16.3.–17.4.2006 Vítanie jari – výstava veľkonočných 
kraslíc, medovníkov a dekoratívnych predmetov. 
Ukážky zdobenia kraslíc voskom, slamou a drô-
tom každý štvrtok a piatok od 10.00 – 13.00 hod. 
od16. 3.-19.5.2006  je vo výstavných priestoroch 
kaštieľa sprístupnená atraktívna a ojedinelá výsta-
va Bezbolestne u zubára.

NEBOJTE SA ZUBÁRA
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V o d s t v o
Územie obce odvodňuje Vadičovský potok, ktorý 
ústi do rieky Kysuca (385 m n.m.). Vadičovskú 
dolinu vymodeloval Vadičovský potok, ktorý má v 
hornom toku južný smer. Ak by takýmto smerom 
pokračoval, vlieval by sa do Váhu. V ceste na juh 
mu však stálo bradlo Požeha a vrchy Kralovec a 
Nededzské jarky, ktoré nedokázal preraziť. Preto sa 
jeho tok stáča na západ a severozápadným smerom 
pokračuje k rieke Kysuca.  V tejto časti tečie medzi 
bradlami Steny a Ľadonhorou na pravej strane a bra-
dlami Malé a Veľké Ostré na ľavej strane.
Obce Vadičovskej doliny sú vystavené na jeho 
štrkových a piesčitoštrkových nánosoch. Mohutné 
nánosy sú najmä v jeho dolnom toku a na  nich leží 
obec  R a d o ľ a.
P ô d y
Územie pokrývajú najmä kambizeme s malým až 
stredným množstvom skeletu. Na vápencoch a 
slieňoch sa vyvinuli rendzíny, ktoré sú silne skelet-
naté. Na slinitých bridliciach a vápenatých pieskov-
coch sa vyvinuli pararendzíny.
F y t o g e o g r a f i a
Územie Radole zaraďujeme do oblasti západokar-
patskej kveteny, do obvodu západobeskydskej flóry.
Pôvodné jedľo-bučiny boli nahradené zmiešanými 
lesmi s prevládajúcim bukom a smrekom. Práve 
tunajšie lesy sú príkladom umelého rozširovania sm-
reka, ktorý nahradil pôvodné dreviny. Vplyv človeka 
na prírodu začal s osídľovaním tohoto územia. Chov 
oviec, kôz a hovädzieho dobytka vyžadoval pasienky, 
čo malo za následok výrub lesov. Okolité lesy posky-
tovali obyvateľom okrem obživy, stavebného mater-
iálu aj prácu, lebo drevorubačstvo, výroba šindľov a 
dreveného riadu boli najrozšírenejšími zamestna-
niami obyvateľov. Zelená farba erbu obce s tromi 
žltými brvnami to nakoniec tiež vystihuje.
Prejavili sa aj záporné stránky socialistickej kolektiv-
izácie. Keď po založení JRD Mier rozorávali medze, 
spôsobovalo to a ďalej spôsobuje odnášanie ornice 
pri častých prudkých letných búrkach a trvalejších 
dažďoch, či jarnom topení sa snehu.

O c h r a n a   p r í r o d y 
Stále vysoká je kyslosť dažďov spôsobená severozá-
padným prúdením z Ostravska  a Sliezska. Vďaka 
plynofikácii obce Radoľa, ktorá bola ukončená v
roku 1997, sa citeľne zlepšil stav ovzdušia. Dobu-
dovaním kanalizácie sa zníži percento domácností, 
ktoré vypúšťajú splašky do potoka. Ani pri výsadbe 
lesov už neprevládajú len sadenice smreka, ktorý 

Prírodné pomery

Kronika pokračuje .... síce rýchlo rastie, ale nie je pôvodnou drevinou. 
Ekologizácia výroby tiež napomáha ozdravovaniu 
životného prostredia. 

Kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname 
kultúrnych pamiatok (ÚZKP) v obci Radoľa
Ochrana prírody a pamiatok v obci
A/ Územie chránené podľa Zák. SNR č. 1/1955 Zb. 
SNR – kat. A, B
- chránený prírodný výtvor Veľké Ostré
- Ľadonhora – n.m.v. 999 m, navrhnutá na ŠPR.
B/  Územia s významnými biologickými a estetický-

mi hodnotami
- údolie potoka pod Vretňom
D/  Chránené stromy v kategórii chránený prírodný 

výtvor
- topole pri POD (predtým JRD Mier) v Radoli
- lipy na križovatke ulíc Lány I. a Lány II.
- lipy pri prvom cintoríne obce
Na ochranu prírody v našej obci sa veľkou mierou 
podieľa ZŠ v Radoli. Škola má vo svojom logu názov 
– Škola v záplave ruží a zelene. Riaditelia škôl a na-
jmä obetaví učitelia prírodopisu (PaedDr. B. Gažová, 
zást. riad. školy) a zemepisu RNDr. Iveta Palúchová, 
ktoré sú zároveň obyvateľkami obce, sa starajú o 
prekrásne okolie školy a zapájajú žiakov a školu do 
podujatí celoslovenského významu.
V kronike spomeniem zapojenie ZŠ do projektu 
Nádej pre človeka v XXI. storočí. Symbolom pro-
jektu sa stal strom – dub zimný (Quercus petraea), 
ktorého sadenicu zaslali autori CIO (Celoinformačný 
okruh, 96267 Ladzany 79). Stromček slávnostne za-
sadili dňa 15. mája 2000 žiaci školy za účasti pani 
starostky Boženy Peťkovej pod vedením p.uč. Paed-
Dr. B. Gažovej a ďalších dvadsať pedagogických pra-
covníkov. Zasadenie stromčeka a jeho krásny rast 
bude mládež a ostatných obyvateľov Radole spájať v 
priateľstve, vzdelávaní a rozvoji miest a obci na ce-
lom našom krásnom Slovensku.
 Prekrásne okolie obce Radoľa je predurčené 
pre zmysluplné poznávanie nielen histórie, ale aj 
prírody. Potrebný je pre budúce generácie zachovať 
projekt a realizáciu Školského náučného chodníka v 
Radoli, ktorý vypracovala a za pomoci p. starostky 
obce, za finančnej podpory Nadácie Ekopolis ETP
– Sa a Americkej agentúry pre medzinárodný roz-
voj realizovala pani RNDr. Iveta Palúchová, učiteľka 
ZŠ v Radoli. Náučný chodník prispeje k odbornému 
poznávaniu okolia obce Radoľa a verím, že aj k ro-
zvoju vidieckeho turistického ruchu. V školskom 
roku 1996/1997 sa ZŠ v Radoli zapojila do projektu 
Školy podporujúce zdravie, ktorý vzišiel z iniciatívy 
Svetovej zdravotníckej organizácie v r. 1996. Certi-
fikát Škola podporujúca zdravie získala ZŠ v Radoli
v roku 1997.
                                  
                 Mgr. Anton Ľudvik, kronikár obce
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Fakulta  prírodných vied Žilinskej 
univerzity v Žiline a nezisková 
organizácia DOORS (Dvere ot-
vorené osobnostnému rozvoju a 
spolupráci), n.o.  od decembra 
2005 do septembra 2006  reali-
zuje projekt PHARE Rovnosťou 
príležitostí k sociálnej inklúzii. 
Hlavným cieľom projektu je 
zvýšenie zamestnateľnosti u osôb 
ohrozených sociálnou exklúziou 
a aktivácia viacsektorovej spolu-
práce v regióne v oblasti rovnosti 
príležitostí.
Týmto ponúkame spoluprácu 
organizáciám poskytujúcim in-

DOORS - Dvere otvorené osobnostnému rozvoju a spolupráci, nezisková organizácia 

formácie o možnostiach pomoci 
v prípadoch násilia páchaného 
na ženách alebo priamo pôsobi-
acim v danej oblasti, a to najmä v 
regióne Žilinského kraja. 
Spolupracujúcim organizáciám 
sa bezplatne poskytne:
- Prezentácia a zviditeľnenie sa 

v rámci informačnej kampane 
v médiách, prostredníctvom 
informačných materiálov na 
web stránke projektu

- Možnosť zúčastniť sa na 
školení manažmentu zamer-
aného na rast povedomia a 

tolerancie v oblasti rovnosti 
príležitostí a antidiskriminácie 
(v rámci prípravy alebo ako 
účastníci školenia – nepovin-
né)

- Prezentáciu a nadvä-
zovanie kontaktov v rámci 
informačného seminára.

V prípade záujmu kontaktujte 
projektového manažéra Mgr. 
Daniela Kotrča (e-mail:dan-
iel.kotrc@post.sk) alebo tel-
efonicky administrátorku Janku 
Ondrášovú (041/5136109).

Projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
vydal dňa 28. 11. 2005 rozhodnutie 
č. 0079/2005/V v súlade s výnosom 
3/2005 z 30.6.2005, ktorým na rok 
2006 určil SVS, a.s. ceny pre skupinu 
odberateľov  domácnosti a pre skupinu 
ostatných odberateľov za výrobu a 
dodávku pitnej vody a za odvedenie a 
čistenie odpadovej vody.
Na základe uvedeného a v súlade s 
uzatvorenou zmluvou Vám oznamu-

Oznámenie cien 
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina

jeme ceny pre okresy Žilina, Bytča, 
Čadca, Kysucké Nové Mesto, čas a 
spôsob uplatnenia v roku 2006.
1.  Ceny:
 -  za výrobu a dodávku pitnej vody 

verejným vodovodom (vodné) 
 pre všetkých odberateľov 21,80Sk/

m3
 - za odvedenie a čistenie odpa-

dovej vody verejnou kanalizáciou 
(stočné)

 pre domácnosti 22,68 Sk/m3
 pre ostatných odberateľov 22,80 

Sk/m3
2. Ceny sú uvedené bez DPH
3. Dodávateľ si bude uvedené ceny 

uplatňovať po prvom odpočte z 
meracích zariadení po termíne 
1.1.2006. Do vykonania odpočtu z 
meracích zariadení sa použijú ceny 
schválené a platné pre predchádza-
júce obdobie.

4. Rozhodnutie nadobudlo účinnosť 
dňom 1. januára 2006.

Ing. Miroslav Kundrík,
 riaditeľ odštepného závodu

Starostka obce oznamuje občanom, že v 
utorok 11. apríla sa v našej obci uskutoční 
zber elektronického šrotu. Zber elektron-
ického šrotu bude realizovaný od domu k 
domu. 

Zberajú sa: chladničky a mrazničky, sušičky, 
mikrovlné rúry, elektrické sporáky, elektrické 
radiátory, vysávače, práčky, žehličky, rozh-
lasové a televízne prijímače, telefóny a mo-
bilné telefóny, mlynčeky, mixéry, kávovary, 

vŕtačky, elektrické pílky, akumulátory.

Starostka obce upozorňuje občanov, aby si 
tento elektronický šrot nachystali pred brány 
svojich rodinných domov deň pred zberom. 

Občania, ktorí žijú samy, alebo so zdravot-
ných dôvodov si nemôžu tento šrot nachytať, 
majú možnosť sa prihlásiť na Obecnom 
úrade, kde starostkou poverený pracovník im 
tento šrot vynesie z rodinného domu.

ELEKTRONICKÉHO ŠROTU ZBER 
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X -  ide len v pracovné dni 
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36 -  ide v x, nejde 27.-31.12 
37 -  ide v x, nejde 27.-31.12.,1.7.-31.8. 
48  - nejde 24.,25.,31.12. 
49  - nejde 24.,25.12 a 1.1. 

SPOLO�ENSKÁ KRONIKA 

Blahoželáme k jubileu 
85 rokov 

Vincencia Koliba�ová
80 rokov 

Anna Ku�ová
 

 
Agnesa Svr�ková

75 rokov 
Irena Andelová 

70 rokov 
Mária Kuriaková 

 
 

Emília Svr�ková
 

 
Emília Macúšová 

65 rokov 
Marcel �uriš

 
 

Zita Bielená 
 

 
Štefan Janík 

Srde�ne Vám blahoželáme a prajeme Vám pevné zdravie  v kruhu rodiny! 

Navždy nás opustili 
Jozef Kuku�ík (58 rokov) 


