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Vážení 
spoluobčania!

Zvykneme hovorievať, že na svete je len 
jediná spravodlivosť: Každý človek bol 
dieťaťom – malým a bezbranným, po-
tom bol mladý, krásny, zaľúbený, neskôr 
prežíval najlepšie a najplodnejšie roky 
stredného veku, aby mu potom – po ro-
koch – odobrala z telesných síl i duševnej 
sviežosti šesťdesiatnika, sedemdesiatnika 
i viac a zostarol.
Mladý človek sa teší zo života, pripravu-
je sa naň, usilovne študuje, aby  mohol 
zmysluplne pracovať a naplno prežívať 
najúspešnejšie roky svojho života, vy-
chovať deti, aby potom mohol odovzdať 
všetko, čo vie, druhým. Nič neexistuje 
večne, ani mladosť ani život človeka. 
V rodine si najlepšie uvedomujeme, že 
ľudia si majú vzájomne pomáhať. Láska 
dieťaťa k matke, k otcovi je darom, ktorý 
človeka sprevádza celý život a pri kolíske 
sa rodí aj láska k starým rodičom.
Pri prvom pohladení starej mamy, prvom 
stretnutí sa so životnými múdrosťami sta-
rého otca klíči semienko úcty k rodičom 
a všetkým ľuďom vôbec. Dobré slovo je 
hrejivým liekom aj na tie najbolestivejšie 
rany, ktorým sa človek v živote nevyh-
ne. Niekedy stačí práve slovo, vyrieknuté 
potichu alebo nahlas, ale s láskou. 
Mali by sme si uvedomiť, čím sú pre nás 
všetkých ľudia, ktorých tváre sú zbráz-
dené vráskami a vlasy pokryté striebrom 
plynúceho času.
Staroba však neraz znamená aj samotu 
opustenosť a nezáujem okolia. Človek, 
ktorý svoj život prežíval a prežíva ob-
klopený láskou svojich najbližších, v 
priateľských vzťahoch s inými ľuďmi - 
starne oveľa pomalšie.
Október symbolizuje jeseň vo všetkých 
jej podobách. Práve preto sa stal sviat-
kom staršieho pokolenia. Nesie sa v zna-
mení úcty k starším. Staroba je výzva. 
Pripomína, aby sme nestrácali čas. Pri-
pomína, aby sme  jeden druhému práve 
teraz povedali, že ho milujeme.
Nech sa každému z vás pošťastí naplniť 
srdce slnkom a lásku nosiť v náručí  v pl-
nom zdraví a ešte viac jej dostávať.
Prebývajte dlho medzi nami a tešte sa z 
týchto darov a zanechajte i vy v kruhu 
svojich najbližších zrniečka čistej ľud-
skej radosti.
                                         Vaša starostka

Spravodajca

asi  pred rokom sme  na ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja sr 
podali v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný prís-
pevok z Regionálneho operačného 
programu projekt s názvom Zvýše-
nie kvality vzdelávacieho procesu v 
ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy. 
Hlavným dôvodom na vypracovanie a predloženie projektu bol neuspo-
kojivý technický stav oboch budov ZŠ a tiež nutnosť vzdelávať žiakov 
v požadovanej kvalite a rozsahu, ktoré sú potrebné v modernej spoloč-
nosti.
Počas prázdnin školu obsadili stavbári. V hlavnej, staršej budove kom-
plexne vymenili drevené okná i dvere za plastové, pre bezpečnejší 
pohyb osôb rozšírili vchod a vybudovali nájazdovú rampu pre bezba-
riérový vstup do školy. Podobnou prestavbou prešiel i novší pavilón, v 
ktorom navyše odstránili nebezpečné copylitové výplne otvorov, položili 
protišmykovú dlažbu a zrekonštruovali sociálne zariadenia. Práce budú 
pokračovať aj počas školského roka. Obidve budovy čaká zateplenie, 
nové fasády a menšie stavebné úpravy. Na čo sa učitelia a žiaci môžu 
zvlášť tešiť, budú nové učebne. Pribudne kvalitná prírodovedná trieda, 
jazykové laboratórium, modernizáciou prejde existujúca a vznikne nová 
počítačová trieda. Veľké novoty čakajú tiež školskú knižnicu. 
Pre nás má realizácia tohto projektu veľký význam. Pomôžeme ním 
škole neustále zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu. V harmonickom 
prostredí si žiaci prehĺbia vzťah k prírode, nazrú do oblastí nepoznaného 
sveta a naučia sa zodpovednosti, bez ktorej nie je možný rozlet človeka 
ani spoločnosti. 

Bc. Božena PEŤKOVÁ, starostka obce

modernizácia školy

Aktuálne informácie  zo životA v obci
Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach prerokovalo a schválilo:
- finančný príspevok futbalovému oddielu vo výške 500 € na údržbu ihriska (nákup hno-
jív, trávy)
- prekleňovací úver vo výške 132 776 € na prefinancovanie rekonštrukčných prác na ZŠ 
Radoľa
- vyhodnotenie rozpočtu obce za I. polrok 2009
- plán kontrolných činností na II. polrok 2009.

Obec Radoľa podala žiadosť na Ministerstvo financií  Slovenskej republiky  o poskytnu-
tie dotácie na individuálne potreby obce súvisiace s plnením úloh pôsobnosti. Minister-
stvo financií  posúdilo našu žiadosť a poskytlo obci  účelovú dotáciu v sume 13 277 € na 
rekonštrukciu strešnej krytiny na budove obecného úradu.
 Dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu nákladov akcie a obec je povinná podie-
ľať sa na financovaní predmetnej akcie  najmenej vo výške 10 % z celkových nákladov.

Ďakujem p. Dušanovi Pakancovi za starostlivé udržiavanie pries-
transtva pri obnovenom kríži.     Bc. Božena Peťková, starostka

Poďakovanie
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Výstup na Veľký Vreteň

Ďakujem všetkým občanom, ktorí uhradili všetky 
miestne dane a prosím tých, ktorí tak neurobili, aby si 
svoje záväzky prišli vyrovnať do 20. novembra 2009.

PoĎAkoVAnie

Predseda NR SR 
Rozhodnutím č. 
272/2009 pod-
ľa § 23 zákona č. 
303/2001 Z.z. o 
voľbách do orgá-
nov samospráv-
nych krajov a o 
doplnení Občian-
skeho súdneho 
poriadku v znení 
zákona č. 335/2007 

Z. z. vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a 
voľby predsedov samosprávnych krajov.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa  uskutočnia v so-
botu 14. novembra 2009 (sobota) od 7.00 do 22.00 h. Miestom 
konania volieb vo volebnom okrsku Radoľa  je sála Obecného 
úradu v Radoli. 

V o ľ b y 
do orgánov samosprávnych krajov

Dňa 5. júla 2009 sa uskutočnil 7. ročník Cyrilo-Metodského výs-
tupu na Veľký Vreteň pri príležitosti 16. výročia osamostatnenia 
obce.  

Putovný pohár starostky obce
Dňa 18. júla 2009 sa uskutočnil XV. ročník futbalového turnaja 
„O putovný pohár starostky obce Radoľa“ Pri tejto príležitosti sa 
konal i XIV. Radoľský jarmok. 
Starostka obce ďakuje sponzorom, ktorí finančne prispeli na 
túto tradičnú akciu:

• Stavbyt, rodina Dubeňová, Radoľa
• Mäso – údeniny, p. Miloš Kubala, Radoľa 
• Piváreň u Kultana, Ing. Viliam Kočvara, Radoľa
• Večierka, p. Janka Patriková, Radoľa
• RILLINE – p. Richtárik, Ružomberok
• Snooker club, p. Štefánia Svrčková, Radoľa
• BAR – HERŇA  SANtAFé – p. Miroslav tomašec 
• Poľnohospodárske obchodné družstvo Radoľa, 
 Ing. Karol Poláček 
• Lyžiarsky klub Kysucké Nové Mesto, p.Brodňan
• Firma SIDOR, p. František Sidor, Kysucké Nové Mesto

Futbalového turnaja sa zúčastnili mužstvá športových klubov: 
Kysucké Nové Mesto, Ochodnica, Povina, Radoľa. Víťazom tur-
naja sa stalo domáce mužstvo ŠK Radoľa. V ďalšom poradí sa 
umiestnili mužstvá: Kysucké Nové Mesto, Ochodnica, Povina.                                 
V nedeľu sa konal XIV. ročník Radoľského jarmoku. Pri 
príležitosti 16. výročia osamostatnenia obce sa konala v sále 
obecného úradu  slávnostná svätá omša. Sviatočnú atmosféru 
spríjemnilo vystúpenie Petra Stašáka, Štefana Hruštinca a Juraja 
Chlebanu.

Dávky v hmotnej núdzi  a príspevok na bývanie od 1. septembra 
2009 
Dávka v hmotnej núdzi je: 
- u jednotlivca 60,50 eura mesačne 
- u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115,10 
eura mesačne
- u dvojice bez detí 105,20 eura mesačne
- u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168,20 eura mesačne
- u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 eura mesačne
Príspevok na bývanie je:
- 55,80 eura mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi
- 89,20 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické 
osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
Suma rodičovského príspevku s účinnosťou od 1. 9. 2009 sa usta-
novuje 164,22 eura mesačne.       

príspevok na bývanie

       Veterinárna ambulancia 

MVDr. Jana Tunegová 
Reg. . KVL: 1636 
Kysucké Nové Mesto, 1. mája .113
             p o z ý v a   
Vás a Vašich štvornohých kamarátov 
do novootvorenej veterinárnej ambulancie 
Otváracie hodiny: 
Pondelok – piatok: 9.00 h. – 12.00 h.

      13.00 h. – 17.00 h. 
Mimo otváracích hodín pohotovostné ošetrenie  
pod a Vašich požiadaviek kedyko vek po tel. dohode 
tel. . 0911 137 798

Športový klub – futbalový oddiel Rado a

Mladší žiaci: 
Káder tvoria predovšetkým chlapci z Radole doplnení z Horného Vadi ova a KNM. Hrajú III. 
Ligu sk. A. V tejto kategórii nie je vedená tabu ka, hrá sa na skrátenom ihrisku o rozmeroch 
72 x 54 m, štýlom 8+1 a na menšie bránky o rozmeroch 5x2 m. Trénujú 2x týždenne. Pod 
dobrým vedením budú alším prínosom. 

Starší žiaci: 

Veterinárna 
ambulancia

- modelovanie nechtov gélom 
- modelovanie gélom na prírodné nechty 
- manikúra klasická a japonská 
- zdobenie nechtov 
- líčenie denné, večerné a svadobné
Objednať sa môžete na tel.č. 0904 229 411

Otvorené nechtové štúdio 
 YvettIveta Berešíková, Radoľa 433

Vám ponúka služby:
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Okresné riaditeľstvo Policajného zbo-
ru v Čadci upozorňuje majiteľov by-
tov, rodinných domov a rekreačných 
objektov na skutočnosť, že v posled-
nom  období bol v  policajnom okrese 
(Čadca + KNM) zaznamenaný zvý-
šený nárast trestnej činnosti kráde-
ží vlámaním do objektov. Polícia na 
odhaľovanie páchateľov tejto trestnej 
činnosti využíva všetky dostupné 
metódy a prostriedky, no v mnohých  
prípadoch by však stačilo, keby ma-

okresné riaditeľstvo  
Policajného zboru  v Čadci  uPozorňuje ...

jitelia týchto objektov a široká verej-
nosť boli k svojmu okoliu všímavejší. 
Ľahostajnosť a nezodpovednosť na-
hráva zlodejom.
 Zlodeji využívajú nepozor-
nosť a neopatrnosť ich majiteľov a 
veľmi často vyhľadávajú nezabezpe-
čené objekty, pritom ochrana nášho 
majetku závisí aj na dôslednom dodr-
žiavaní jednoduchých pravidiel, ktoré 
nie sú vôbec nové a všetci ich dobre 
poznáme:
- prevencia proti vlámaniu začína 

dobre zamknutými dverami, a pre-
to vždy dôkladne skontrolujte dve-
re i okná, či sú zatvorené, pretože 
najčastejšie miesta vstupu zlodeja 
do bytu sú práve dvere a okná,

- bezpečnostné dvere sú pre zlode-
ja takmer neprekonateľnou pre-
kážkou,

- neotvárajte vchodové dvere oso-
bám, ktoré nepoznáte a nejdú k 
vám na návštevu,

- všímajte si podozrivé osoby pohy-
bujúce sa vo vašom okolí,

- v prípade podozrenia ihneď volajte 
políciu na číslo 158,

- nenechávajte si doma väčší ob-
nos peňazí, zapíšte si výrobné 
čísla elektroniky a iných cenností 
v byte,

- neposkytujte žiadne informácie o 
svojej domácnosti cudzím osobám 
a najmä nie telefonicky, i keď sa 
predstavia, že sú z akéhokoľvek 
úradu,

- venujte zvýšenú pozornosť všet-
kým cudzím osobným motorovým 
vozidlám.

pplk. Ing. Vladimír Nekoranec, 
riaditeľOR PZ v Čadci

Vedenie Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca si Vás dovoľuje 
informovať o možnosti využitia služieb ošetrovateľského odd-
elenia – domu ošetrovateľskej starostlivosti pri KNsP Čadca.
Ako sme Vás už v minulosti informovali, Dom ošetrovateľskej  
starostlivosti (DOS) poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú 
starostlivosť, ošetrovateľskú rehabilitáciu a edukáciu, ale i služby 
s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje 
nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 
24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú lekárom a nie je ju možné vykonávať v prirodzenom 
sociálnom prostredí – doma.
Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti v DOS je poskytnúť os-
obám so zdravotným problémom komplexnú ošetrovateľskú 
starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na:
- udržanie a zlepšenie kvality života
- pooperačné a post hospitalizačné obdobie
- predchádzanie zdravotným komplikáciám.

Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujeme na základe viaczdro-
jového financovania osobám so zmeneným zdravotným stavom 
súvisiacim s imobilizačným problémom, s chronickým dekom-
penzovaným ochorením po operačnom výkone, po úraze s 
obmedzenou hybnosťou, s narušenou integritou kože, alebo s 
iným sociálno-zdravotným problémom na základe odporúčania 
lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti.
Hospitalizácia pacientov na uvedenom oddelení sa realizuje 
na základe doporučenia všeobecného (praktického) lekára, le-
kára špecialistu alebo ošetrujúceho lekára počas hospitalizácie 
v zdravotníckych zariadeniach, po schválení revíznym lekárom 
príslušnej zdravotnej poisťovne. Dĺžka pobytu závisí od zdravot-
ného stavu osoby a potreby ošetrovateľskej starostlivosti. Max-
imálna dĺžka je 1 mesiac a dlhšie ako 1 mesiac sa môže povoliť 
vo výnimočných prípadoch a so súhlasom revízneho lekára 
zdravotnej poisťovne.
 
  MUDr. Jozef Kanaba, riaditeľ KNsP

Kysucká nemocnica s poliklinikou Èadca informuje ...

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca in-
formuje občanov o povinnostiach chovateľov hospodár-
skych zvierat (ošípaných, hovädzieho dobytka), že zabí-
janie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu (domáce 
zabíjačky)podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 
starostlivosti, možno až po nahlásení príslušnej regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný 
deň vopred. Nahlasovanie zo strany chovateľa, vlastníka 
ošípanej, u ktorého sa vykonáva domáca zabíjačka, môže 
byť – telefonicky, faxom, meilom.  RVPS Čadca, eviduje 
jednotlivé nahlásenia v osobitnej dokumentácii v pracov-
ných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 h.
Bližšie informácie pre chovateľov, ktorí chcú zabíjať ošípané 
alebo HD na súkromnú domácu spotrebu poskytuje RVPS 
Čadca na telefónnom čísle: 433 3247, mobil 0915 800 992, 
0907 126 800.
      
                MVDr. Jana Ščuryová, riaditeľka RVPS

Oznam



Spravodajca4

š k o l s k é

Čo nás čaká v  školskom roku 2009/2010 ?
Začiatok školského roka 01. 09. 2009   (utorok)
Vyučovanie začína  02.09.2009   (streda)
Koniec prvého polroka 29.01.2010   (piatok)
Vyučovanie začína  02.02.2010   (utorok)
Koniec druhého polroka 30.06.2010   (streda)
 
Prázdninové dni
Jesenné prázdniny  od 29.10. 2009 do 30. 10. 2009  (štvrtok, piatok)
Vyučovanie sa začína 02.11.2009   (pondelok)
Vianočné prázdniny  od 23. 12. 2009 do 08. 01. 2010
Vyučovanie sa začína 11.01.2010    (pondelok)
Polročné prázdniny   01.02.2010    (pondelok)
Vyučovanie sa začína 02.02.2010    (utorok)
Jarné prázdniny  od  22. 02. 2010 do 26. 02. 2010
Veľkonočné prázdniny od 01. 04. 2010 do 06. 04. 2010
Vyučovanie  sa začína  07.04.2010    (streda)
Letné prázdniny  01.07.2010     (štvrtok)

Ďalšie dôležité oznamy: 
Zápis do prvého ročníka - 18. a 19. januára  2010 (pondelok, utorok)
 Testovanie vedomostnej úrovne žiakov základných škôl
V školskom roku 2009/2010 sa uskutoční celoslovenské certifikačné tes-
tovanie vedomostnej úrovne žiakov 9. ročníka základných škôl. termín 
konania testovania 9-2010 sa uskutoční dňa 10. marca 2010 z predme-

Záujmové útvary v ZŠ Rado¾a šk. r. 2009/2010

- Jazykové okienko 9. r.  -  p. uč. Holešová
- Čitateľský krúžok -  p. uč. Zipserová
- Svet čísel 9. r. -  p. uč. Palúchová
- Eko–turistický krúžok - p. uč. Palúchová
- Rozhlasovo–moderátorský krúžok - p. uč. Hromádka
- Zdravotnícky krúžok - p. uč. Gregová
- Zábavne s nemčinou (5. – 9. r) - p. uč. Ščambová
- Poznaj svojich predkov - p. uč. Ščambová

- ITK v matematike pre 8. r. - p. uč. Plošticová
- Počítačový krúžok pre 5. – 9. r. -  p. uč. Plošticová
- Športový krúžok pre 6., 7., 8. r. -  p. uč Wágnerová
- Country tance pre 3. – 4. r. - p. uč. Wágnerová
- Šikovné ruky - p. vych. Dudková
- Tvorivé dielne - p. vych. Dudková
- Počítačový krúžok pre 1. stupeň - sl. Bírová
- Futsalový krúžok pre 5. – 9. r -  p. uč. Neveďal
- Športovo – turistický krúžok  - p. uč. Berešíková
- Počítačový krúžok pre 5. – 9. r. - p. uč. Obernauerová
- Chovateľský krúžok - p. Bobáková

R a d o ľ a

tov matematika a slovenský jazyk a literatúra.      
Športové úspechy našich žiakov v šk. roku 2009/2010
Okresné kolo - cezpoľný beh družstiev
chlapci: 1. miesto (Patrík Žúbor, Mikuláš Ševec, Lukáš Javorík)
dievčatá: 1. miesto (Kristína Žúborová, Andrea Šidlová, Dominika Čil-
líková) 1. miesto Patrik Žúbor

Ach, ako ten čas letí..
Ani sme sa nenazdali, prázdniny sú za nami a nový školský rok 
je tu opäť. Začali povinnosti aj našim malým zverencom. Chvíle 
privykania si na nových ľudí, nové podmienky, nových kamará-
tov boli všelijaké, veru neraz musela pani učiteľka aj slzu z líčka 
zotrieť, postískať, pritúliť 
... A keď smútok pominul, začali sme s veľkou chuťou pracovať, 
aby bol každý deň v škôlke iný -- plný prekvapení.
Keďže je jeseň, okrem toho, že deti sledujú zmeny v prírode, 
rozoznávajú ovocie od zeleniny a poznávajú ich význam pre 
zdravie človeka, aj púšťanie šarkanov patrí neodmysliteľne k nej. 
Tak sme urobili 2. októbra 2009 v našej MŠ a vybrali sme sa na 
kopec. Odtiaľ sme si najskôr vychutnali pohľad na našu krásnu 
Radoľu, na blízke mesto, rieku Kysuca, všimli sme si veľký do-
pravný ruch na hlavnej ceste a mohli sme porovnávať rozdiely 
medzi mestom a dedinou -- lebo takýmto spôsobom sa deti 
najlepšie učia -- zážitkom. Potom toto všetko sme chceli ukázať 
aj našim šarkanom. Vietor bol síce slabý, ale o to bola väčšia 
túžba detí, ktorá dokázala šarkana pri behu zdvihnúť do výšky.
Deti sa veľmi tešili, prežívali veľkú radosť a so šarkanmi sa ešte 
dlho hrali aj na školskom dvore. Zážitky z takejto akcie vyjadrili 
nielen kresbou a maľbou šarkanov, ale aj básničkami o nich.
“Na kopci chalani púšťali šarkany.
V oblakoch lietajú, s vrabčekmi spievajú.
Lístočky farebne pršia už zo stromov,
Slniečko zaspalo, hej, chlapci, šup domov.”

materská škola radoľa

Nielen šarkaniáda bola pre deti zážitkom. V októbri sme si na-
plánovali týždeň ovocia a zeleniny, ale aj týždeň tekvíc a iných 
prírodnín, kedy budeme z tohoto materiálu pripravovať nielen 
dobroty, ale aj rôzne výtvory, kedy popustíme uzdu detskej 
fantázie...
Práca s deťmi je veľmi ťažká, ale zároveň aj krásna.
A z toho, čo sme už robili svedčia aj nasledovné fotografie.

Elena Drugová, učiteľka MŠ
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Mladší žiaci:
Káder tvoria predovšetkým chlapci z Radole doplnení 
z Horného Vadičova a KNM. Hrajú III. Ligu sk. A. V te-
jto kategórii nie je vedená tabuľka, hrá sa na skrátenom 
ihrisku o rozmeroch 72 x 54 m, štýlom 8+1 a na menšie 
bránky o rozmeroch 5x2 m. Trénujú 2x týždenne. Pod do-
brým vedením budú ďalším prínosom.
Starší žiaci:
Patria medzi slabšie mužstvá v súťaži, sú na spodných 
miestach tabuľky. Hlavnou príčinou ich slabších výsled-
kov je množstvo a kvalita hráčov, ktorí chodia na trén-
ingy a zápasy. Tento trend nastáva aj v iných mužstvách, 
niektoré sa ani neprihlásili do súťaže. Našim cieľom bude 
sa udržať v súťaži a na ďalšiu sezónu sa spojiť s niek-
torým týmom v okolí. Týmto chceme poprosiť rodičov 
aj ďalších nádejných futbalistov, aby posielali svoje deti  
hrať futbal a tak  v nich  podporili futbalový talent. Máme 
dvoch skúsených trénerov, ktorí zaistia ich dobrú prípravu 
a futbalové skúsenosti. Ich vývoj prispeje ku skvalitneniu 
kádra aj pre ďalšie kategórie. Škoda je hlavne v ich disci-
plíne chodenia na zápasy. Na tréningu by poskladali dve 
mužstvá a na zápas ich príde tak akurát.
Dorast:
Mužstvo tvoria hlavne naši odchovanci a ďalší, ktorí sa k 
nim pripojili z iných klubov. Ich terajšie postavenie nezod-
povedá ich herným kvalitám a nasadeniu. Začali v dosť 
oklieštenej zostave, chýbali hráči. Naše očakávania, že 
chlapci budú v hornej polovici tabuľky sa nám vytratili po 
dvoch nevydarených stretnutiach doma proti Hričovu a 
Podvysokej. Dúfame, že svoje výkony napravia a ukážu 
všetkým, že na to aby vyhrali majú. Niekedy možno treba 
aj to povestné šťastie pri premieňaní gólových šancí.
Muži:
Družstvo mužov po nevydarenej sezóne 2008/2009 v V. 
lige sk. A SSFZ zostúpilo do súťaže I. trieda ObFZ Kysúc. 
V. ligový zostup bol zapríčinený viacerými faktormi :
- slabšie výkony, kde sme nazberali  29 bodov, čo stačilo 
iba na 11. miesto v tabuľke
- vypadnutím mužstiev z vyšších súťaží. Štandardne vy-
padávajú z V. ligy 2 mužstvá, keďže zo IV. Ligy Sever vy-
padli Stará Bystrica a Oščadnica, museli ísť traja a z 3 ligy 
sa odhlásil Makov a prihlásil sa do V. ligy sk. A. Muselo 
zostúpiť aj mužstvo z 11 miesta a to sme boli my.
Mužstvo bolo dosť nestabilné po vypadnutí, ale s prícho-
dom nového trénera M. Sklenářa sa schopilo a predvádza 
dobré výkony. Z mužstva odišli dvaja hráči. V. Špiriakovi 
skončilo hosťovanie z KNM a jeho kopačky smerovali do 

Športový klub
futbalový oddiel Rado¾a

Vadičova. M. Harcek 
odišiel na hosťovanie 
do Nesluše. Z 
hosťovania sa nám 
vrátili S. Žúbor, J. 
Patyk, na hosťovanie 
prišli z KNM P. Gašinec 
a M. Jakubec. Z do-
rastu prišiel M. Kubala 
Káder tvoria hráči: 
Brankári: P. Gašinec, 
M. Kaplík, R. Haupt-
wogel (dorast)
Hráči:  J. Judák, M. 
Kováčik, R. Králik, T. 
Šuták, R. Minár, P. 
Pavlus, P. Harcek, J. 
Macejko, M. Marčan, 
J. Patyk, B. Kaplík, M. 
Jakubec, M. Kubala, 
S. Žúbor, J. Žúbor, I. 
Vnuk a M. Vnuk z do-
rastu. 
I. trieda: Vstúpili sme 
celkom ustráchane a 
prvý zápas v Nesluši 
sme po chybách pre-
hrali 2:1. Potom sa 
herný prejav zlepšil, doposiaľ sme neprehrali a vedieme 
tabuľku I. triedy s 20 bodmi. Mrzieť nás môžu body vo 
Svrčinovci, kde sme remizovali, góly sme dostali po vlast-
ných chybách v obrane a na Vysokej, kde zaúradoval aj 
rozhodca a vylúčil nám 2 hráčov a aj s deviatimi hráčmi 
sa nám podarilo dať gól a vydrieť remízu. Ďalším problé-
mom v našom mužstve je maródka. Štyria hráči zo zák-
ladu sú zranení, a preto na každé stretnutie  nastupuje v 
inej zostave, čo sa prejavuje najmä na začiatku stretnutia 
nezohranosťou.  Preto treba našich chlapcov povzbudiť, 
pretože za herný prejav a výkony v stretnutiach si zaslúžia 
pochvalu a potlesk.
Výbor ŠK Radoľa:
Predseda ŠK: Oľga Svrčková
Predseda správnej rady: Dušan Mičian
Prezident futbalového oddielu: Jozef Macúš
Vedúci mužov: Jozef Macúš, tréner : Milan Sklenář
Vedúci dorastu: Jozef Kuriak, tréner: Ján Patyk
Tréner starších žiakov: Zdeno Šidlo
Tréner mladších žiakov: Irenej Vnuk
Usporiadatelia: Jozef Kuriak, Pavol Kuriak, Štefan Oza-
niak, Vladimír Drnda, Martin Mičian, Stanislav Žúbor, Mi-
roslav Svrček, Pavol Zacher.

Poďakovanie patrí pani star-
ostke a poslancom obecného 
zastupiteľstva za finančnú pod-
poru pre činnosť ŠK na rok 
2009. Pavlovi Harcekovi patrí 
poďakovanie za poskytovanie do-
pravy pre ŠK a ďalej sponzorom, 
ktorí nám pomáhajú pri ostatných 
činnostiach klubu.
Záverom by sme chceli 
poblahoželať našim futbalis-
tom, ktorí vstúpili do stavu 
manželského: Peter Gašinec, 
Branislav Kaplík, Miroslav Pavlus, 
Stanislav Žúbor a ich manželkám 
prajeme veľa trpezlivosti pri vý-
chove detí.

Jozef  Macúš, 
prezident FO Radoľa

I. Futbalová trieda  – dospelí 
 1. kolo súťaže:  09. 08. 2009 o 16.30 h. FK Nesluša – ŠK Radoľa   (2:1) 
 2. kolo súťaže:  16. 08. 2009 o 16.00 h. ŠK Radoľa – tJ Snaha Zborov  (3:0)
 3. kolo súťaže:  23. 08. 2009 o 16.00 h.  tJ Beskyd Svrčinovec – ŠK Radoľa  (3:3)
 4. kolo súťaže:  30. 08. 2009 o 16.00 h. ŠK Radoľa – tJ Slovan Nová Bystr. (1:0)
 5. kolo súťaže:  06. 09. 2009 o 15.30 h.    FK Slovan H. Vadičov – Radoľa  (2:3)
13. kolo súťaže: 11. 09. 2009 o 16.30 h. ŠK Radoľa – OŠK Snežnica   (5:0)
 6. kolo súťaže:  13. 09. 2009 o 15.30 h. ŠK Radoľa – ŠK Čierne   (4:1)
 7. kolo súťaže:  20. 09. 2009 o 15.00 h. tJ Spartak Vysoká – ŠK Radoľa  (2:2)
 8. kolo súťaže:  27. 09. 2009 o 15.00 h. ŠK Radoľa – FK Čadca „B“    (2:1)
 9. kolo súťaže:  04. 10. 2009 o 14.30 h.  tJ Kysučan Korňa - ŠK Radoľa  (7:0)
10. kolo súťaže: 11. 10. 2009 o 14.30 h. ŠK Radoľa – FK tatran turzovka
11. kolo súťaže: 18. 10. 2009 o 14.00 h.  tJ Slávia Staškov – ŠK Radoľa
12. kolo súťaže: 25. 10. 2009 o 14.00 h. OŠK Rudina – ŠK Radoľa

Jesenné futbalové súťažné obdobie 2009/2010
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Spravodajca

manželsTvO uzaTvORIlI
Justína Hulíková a Branislav Kaplík

Stanislava Svrčková a Peter Podhorský
Ing.  Stanislava Berešíková a Miroslav Pavlus

Ing.  Anna Švíková a Ing.  Roman Barčík
BlahOželáme k juBIleu

80 rokov Irena Mičianová 
  Anna Belancová
  Paulína Pavlusová
75 rokov Jozefa Andelová
  Emília Kuriaková
  Ján Sidor
  Justína Javoríková
65 rokov Marián Andel
  Ivan Kováčik
  Miroslav Hruška
  Margita Zábojníková 

 
Srdečne 

Vám blahoželáme 
a prajeme 

Vám
 pevné zdravie 

v kruhu rodiny!

narodené detí
Noemi Žabková – dcéra Dáši a Ľubomíra Žabku
Artur Hudec – syn Kataríny a Štefana Hudeca
Aneta Ondrašková – dcéra Vladimíry a Vladislava 
Ondraška
Simona Marušová – dcéra Marty a Miroslava Maruša

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

navždy nás opustili
Jozefa Kučeráková  (75 rokov)
Dušan Kloták   (58 rokov)
Mária Kriváčková  (71 rokov)
Ján Frišo   (78 rokov))
Odpočívajte  v pokoji!

Na spoločnej ceste 
životom prajeme veľa 

šťastia, 
lásky a porozumenia!
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Kysucké múzeum v Čadci, ktorého zriaďovateľom je Žilinský 
samosprávny kraj v spolupráci so Slovenským múzeom ochra-
ny prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Vlastived-
ným múzeom v Hlohovci a súkromnými zberateľmi  pripravili 
pre návštevníkov radoľského kaštieľa v Radoli pútavé a tema-
ticky  zaujímavé výstavy. 

Čierne diamanty kuchyne 
           Predpokladá sa, že ríša húb zahŕňa približne 250 000 dru-
hov. Veľkú väčšinu z nich tvoria tzv. nižšie huby, ktoré možno 
pozorovať len pod mikroskopom. Huby s mäsitejšími plodni-
cami, ktoré môžu zaujímať aj praktických hubárov, je na svete 
len okolo 20 000 druhov. Huby  patria neodmysliteľne k lesu. 
Sú to bezchlorofylové organizmy, ktoré sa od zelených rastlín 
líšia vonkajším vzhľadom, chemickým zložením, vývinom i 
spôsobom života. V gastronómii je možno spestrovať hubami 
jedálny lístok na mnohoraký spôsob a sú tiež neoceniteľnými 
pomocníkmi človeka, ak dokáže využiť ich biologické vlastnosti 
vo svoj prospech. Najväčší význam húb je však v ich spoluúčasti 
na všetkých rozkladných a iných chemických procesoch v príro-
de. Hnilobné procesy tvoria najdôležitejšiu zložku udržiavania 
prírodnej rovnováhy. Baktérie, ale najmä huby ako reducenty 
premieňajú nahromadené organické zlúčeniny na anorganické, 
ktoré opäť využívajú zelené rastliny. 
         Výstava ponúka návštevníkom prostredníctvom verných 
modelov húb možnosť oboznámiť a naučiť sa rozlišovať jedlé 
huby od nejedlých, ale predovšetkým dobre poznať i huby jedo-
vaté, ktoré sa vyskytujú i v našich lesoch. Najznámejšou z jedo-
vatých hub, ktorú si ľudia mnohokrát zamenia za bedľu vysokú 
je muchotrávka zelená. 

v  k a š t i e l i

V ý s t a V a amazónia verzus svet 
Výstava hmyzu zo súkromných zbierok predstavuje široký 
a  zaujímavý záber rôzneho hmyzu prevažne z teplých oblasti 
zeme. Zem je zoogeograficky rozdelená na 6 oblastí. Najbohat-
šími na hmyz sú oblasti s výskytom dažďových pralesov. Ide 
o oblasť Austrálsku, Indomalajskú, Etiópsku a najmä neotro-
pickú, kde je najväčší dažďový prales na svete – Amazonský. 
Miernejšími a druhovo chudobnejšími sú oblasti Nearktická 
– Severná Amerika . Afrika na sever od Sahary, Blízky východ, 
celá Ázia na sever od Himalájí a Japonsko.
Práve na dažďové pralesy v trópoch je výstava hmyzu  zame-
raná, kde sa porovnáva najväčší Amazonský dažďový prales s 
Etiópskym  a najmä Indomalajskym, ktorý sa prezentuje celou 
juhovýchodnou Áziou, prakticky od Indie, cez Thajsko, Viet-
nam, Malajziu až po Indonéziu a časť Novej Guinei.
Vystavené exempláre sú zoradené podľa zoologického systému. 
Najtypickejším príkladom týchto pralesov sú veľké prekrásne 
tropické motýle, známe menlivým leskom a nádhernými far-
bami.
Najpočetnejšie sú zastúpené chrobáky viacerými čeľaďami, 
hlavne však fúzačovitými, skarabeusmi, roháčmi, krasoňmi, 
nosatcami, liskavkami a iné. Medzi vystavenými chrobákmi je i 
zástupca najväčšieho chrobáka sveta – fuzáč obrovský, ktorého 
dospelý jedinec dosahuje dĺžku až 22 cm. Medzi množstvom 
rozličného preparovaného hmyzu nájdeme i pavúkovce, ciká-
dy, modlivky a pakobylky. Pre nadšencov hmyzu vystavovatelia 
pripravili aj terária so živým hmyzom ako sú škorpión, pavú-
ky, pakobylky, bzdochy zákernice a ďalšie. Výstava je spojená s 
predajom preparovaného  hmyzu motýľov a rôznych druhov 
chrobákov. 
Obe výstavy potrvajú do 30. októbra 2009.

Veronika Šarlinová, vedúca kaštieľa

vyžrebovanie 5. ligy stolného tenisu na sezónu 2009/2010
Okresy: Žilina, Čadca, Bytča, Kysucké Nové Mesto
1. kolo: 02. 10. 2009 o 16.30 h. Radoľa B - K. Lieskovec B
2. kolo: 09. 10. 2009 o 17.30 h. Žilina E -- Radoľa B
3. kolo: 16. 10. 2009 o 16.30 h. Radoľa B -- Žilina F
4. kolo: 21. 10. 2009 o 17.30 h. Strečno A -- Radoľa B
5. kolo: 30. 10. 2009 o 16.30 h. Radoľa B -- Bytča B
6. kolo: 05. 11. 2009 o 17.00 h. Stará Bystrica A -- Radoľa B
7. kolo: 13. 11. 2009 o 16.30 h. Radoľa B -- Stránske B
8. kolo: 17. 11. 2009 o 16.30 h. Čadca E -- Radoľa B
9. kolo: 27. 11. 2009 o 16.30 h. Radoľa B -- Kys.N.Mesto
10. kolo: 04. 12. 2009 o 16.30 h. Radoľa B -- trnové A
11. kolo: 13. 12. 2009 o 10.00 h. Višňové C -- Radoľa B

vyžrebovanie 4. ligy muži západ 
Hracím dňom je piatok o 18.00 h.
Schválené výnimky hracieho dňa, resp. času: Kysucký Lieskovec 
doma v sobotu o 16,30 h., Čadca D doma v piatok o 17.00 h.

stolnotenisový o d d i e l

1. kolo: 02.10.2009 - K. Lieskovec --Radoľa
2. kolo: 09.10.2009 - Radoľa -- Žilina D
3. kolo: 16. 10. 2009 - BCI -- Radoľa
4. kolo: 23. 10. 2009 - Radoľa -- Čadca D
5. kolo: 30. 10. 2009 - KNM B -- Radoľa
6. kolo: 06. 11. 2009 - Radoľa -- Medokýš B
7. kolo: 13. 11. 2009 - teplička B -- Radoľa
8. kolo: 20. 11.2009 - Radoľa -- Martin B
9. kolo: 27. 11. 2009 - Višňové B -- Radoľa
10. kolo: 04. 12. 2009 - Kláštor - Radoľa
11. kolo: 11. 12. 2009 - Radoľa -- Sučany

hráči stolnotenisového oddielu Radoľa na súpiske v sezóne 
2009/2010
Ing. Ján Vitkovský, Miroslav Fojtík, Ján Hunčík, Ing. Miro-
slav Staník, Ing. Alojz Šustek, Emil Svrček, Pavol Andel, Peter 
Kriváček, Ing. Peter Kultán, Ing. Dušan Kultán.

Emil Svrček, Stolnotenisový oddiel Radoľa

RaDOľa
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Kronika pokračuje ...
Písomné pramene, z histórie stredoveku obce od 13. st.

 po narodení krista, majer v Radoli, radoľské kríže 

Z histórie obce Radoľa od 13. storočia
V 13. storočí do vzniku budatínskeho panstva bola 
Radoľa súčasťou panstva varínskeho (starohradské-
ho). Patrila Balašovcom, potom krátko Matúšovi 
Čákymu Trenčianskemu ( v r. 1321 do svojej smrti 
toho istého roku). V ďalšom období sa dostala pod 
kráľovský erár k hradu Strečno. V roku 1429 sa ako 
majiteľka obcí panstva Budatín a tým aj Radole stáva 
kráľovná Barbora, druhá manželka panovníka Žig-
munda Luxemburského, tá ho v roku1432 dala do 
zálohy Liptovskému Pongrácovi. Spod Strečna pan-
stvo vyňal a od r. 1439 vlastnil Budatínske majetky 
rod Hatnai z Hatného. Po smrti Rafaela z Hatného sa 
dedičom stal neplnoletý Juraj, ktorého nevlastný otec 
a poručník, manžel vdovy po Rafaelovi Alžbety (ro-
denej Podmanickej) Gašpar Suňog z Jasenice získava 
spolu so svojim bývalým bratom Mojžišom donáciou 
z r. 1487 dedičný podiel na budatínskych majetkoch. 
Svoj záujem o panstvo upevňuje a rozširuje zmluvou 
z r. 1504, podľa ktorej v prípade smrti Juraja z Hatné-
ho, resp. Gašpara Suňoga stáva sa dedičom majetku 
druhá strana. Po smrti posledného Hatnaiovca Jura-
ja, prechádza celé budatínske panstvo do vlastníctva 
rodu Suňogovcov a uplatňovanie nárokov príbuzných 
Alžbety – Podmanickovcov na dlhé stáročia ovplyv-
nili vývoj v tejto časti severozápadného Slovenska, 
najmä na Kysuciach a teda aj v Radoli.
Aby sme si utvorili obraz o veľkosti obce, uvádzam 
ako kronikár údaje prof. PhDr.  Richarda Marsinu, 
DrSc.:
1. Radoľa 1598: 10 domov
2. Radoľa 1658: panský majer sa rozširoval, kaštieľ 
prestaval, k majeru patrili pivovar, mlyn, píla, 6 va-
lašských hospodárstiev, panské stajne, rybníky, ovoc-
né záhrady, chmeľnica.
3. Radoľa 1720: 13 daňovníkov, z toho 11 želiarov.
4. Radoľa 1784: 50 domov, 51 rodín a 351 obyvate-
ľov.
5. Radoľa 1828: 53 domov a 558 obyvateľov.
6. Radoľa 1850: 542 slovenských katolíckych obyva-
teľov.

Od 13. storočia je možné dopĺňať informá-
cie o minulosti obce štúdiom písomných 
prameňov. V Kaštieli Radoľa sa nachádza 
videonahrávka o vykopávkach hrobov a zá-
kladov kostola na Koscelisku postaveného v 
II. polovici 13. storočia na mieste, ktoré už 
predtým slúžilo ako pohrebisko.
 Význam kostola na Koscelisku nie 
je hodnotou len pre jeho sakrálnu funkciu, 
ale aj jeho úlohou refúgia 1). Na posilnenie 
obranyschopnosti kostola bol vybudovaný 
val. 
V júli 2009 bol p. Milanom Bílešom na zá-
klade pôdorysu, rekonštrukcie kostola na 
Koscelisku vyhotovený amatérsky model 
kostola, ktorý po zmenách a v jeho koneč-
nej podobe bude nainštalovaný v Základnej 
škole v Radoli. Model kostola má rozmery 
26,5 cm dĺžka, 21,5 cm šírka a 24,5 cm výš-
ka. Touto cestou ďakujeme autorovi mode-
lu p. Milanovi Bílešovi za jeho pekné dielo. 
Model poslúži najviac učiteľom a žiakom 
vlastivedy a dejepisu, aby si utvorili pravde-
podobný obraz ako prvý kostol na Koscelis-
ku vyzeral. 2)
1) refúgium,– ia – útočisko
2) doplnok kronikára  

Obec Radoľa po vzniku I. ČSR podľa sčítania zo dňa 
21.augusta 1919 mala 79 domov, 446 obyvateľov, 
všetci sa hlásili k národnosti slovenskej a všetkých 446 
bolo rímsko-katolíckeho vierovyznania.
Radoľa 1970 mala 302 domov a 1436 obyvateľov. 
Radoľa v roku 1993 po osamostatnení na základe 
referenda sa odčlenila od Kysuckého Nového Mesta 
(KNM) a mala 1352 obyvateľov, jej kataster mal 670 
ha.
Radoľa bola do roku 1960 obcou, ktorá štátoprávne 
patrila do okresu KNM. Do roku 1973 bola Radoľa 
s Budatínskou Lehotou i Oškerdou administratívne 
pričlenená ku Kysuckému Novému Mestu ako jeho 
miestna časť. V roku 1993 sa na základe platného 
referenda stala samostatnou obcou.

Mgr. Anton Ľudvik, kronikár obce


