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Vážení spoluobčania!
Na mestá a obce v rámci celého Slovenska sú v posledných
rokoch kladené čoraz vyššie požiadavky na prácu, riadenie,
udržanie rozvoja, prípadne pomoc pri udržaní a podpore zamestnanosti a ďalšie kompetencie. Určite je to správne, no
každá minca má dve strany. Napríklad to, že financovanie
obcí a miest je „nabúrané“ rôznymi nesystémovými rozhodnutiami štátu vo viacerých oblastiach, alebo že v čase krízy
sú všetky financie zo strany štátu značne podhodnotené, je
zahmlievané a už málokto povie, kde na to má obec vziať
peniaze.
Aj naša obec musí dodržiavať všetky zákonné normy a nariadenia vlády, ale zo strany štátnych orgánov a organizácií
dochádza často k neplneniu si svojich zákonných kompetencií a povinností, čo sa stáva často terčom sťažnosti občanov.
Občania sa často obracajú na samosprávu, aby problém vyriešila. Obec musí vynaložiť veľa úsilia, aby docielila vyriešenie daného problému, ktorí ani nepatrí do jej kompetencie
- k spokojnosti občana.
Finančná hospodárska kríza sa prejavuje všade, nielen vo
fabrikách a firmách, ale i v našej obci. V dôsledku krízy a
nižších príjmov z podielových daní, máme znížený obecný
rozpočet cca o 60 tis. € oproti roku 2009, preto pri príprave
projektov vychádzame z reálnych možností.
Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy je našou
najväčšou investíciou. Získali sme finančné prostriedky z
eurofondov v rámci regionálneho operačného programu.

Budovu sme zateplili, vymenili okná, zrekonštruovali sociálne zariadenia, vybudovali školskú knižnicu, počítačovú
triedu, jazykové a prírodovedecké laboratória a mnoho ďalších vecí. V súčasnosti je škola pred dokončením, chystáme
kolaudáciu. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú
518 tis. €. Máme spracovaný projekt na modernizáciu verejného osvetlenia, opakovane sme podali žiadosť na Úrad

vlády SR pre vybudovanie viacúčelového ihriska, z Ministerstva financií SR sme získali finančné prostriedky vo výške
13 tis. € na rekonštrukciu strechy obecného úradu. V týchto
dňoch sa dokončujú stavebné úpravy na rozšírení kuchynky
pri sále obecného úradu. Ďalej máme rozpracovaný projekt
v rámci regionálneho operačného programu Regenerácia sídel. Týmto projektom by sa mala vybudovať centrálna zóna
obce. Všetko však závisí od financií, pretože obec sa musí
pri získaní dotácií podieľať percentuálne na spolufinancovaní každého projektu.
Vieme, že tento rok je nepriaznivý v oblasti financovania.
Ale čo je zlé, je poznatok, že nastala veľká kríza v medziľudských vzťahoch, a tá je oveľa horšia. Stráca sa úcta k
človeku, spolucítenie. Už i deti sa medzi sebou triedia, ubližujú si, vysmievajú sa jeden druhému, a to je veľmi smutné.
Musíme veriť, že bude lepšie, že sa vytratí spomedzi nás
závisť, ohováranie a vzájomné urážky.
A toto ovplyvniť môžete práve Vy – naši občania.
S úctou Bc. Božena Peťková
starostka obce

Aktuálne informácie
zo života v obci
Obecné zastupiteľstvo na svojich rokovaniach
13.01.2010 a 03. 03. 2010 prerokovalo a schválilo:
- zmenu nájomníka v Snooker clube Radoľa od
1.2.2010,
- prenájom Snooker clubu p. Dane Pavelovej na dobu
určitú do 31.12.2010, dokedy obec vyhlási výberové
konanie,
- Dodatok č. 1/2010 k VZN č. 2/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Radoľa,
- vyhodnotenie rozpočtu za r. 2009,
- záverečný účet obce Radoľa za r. 2009,
- rozpočtové opatrenie obce Radoľa č. 1,
- príspevok pre futbalový oddiel vo výške 4150 € na I.
polrok 2010,
- príspevok pre stolnotenisový oddiel vo výške 1330 €
na nákup dvoch stolnotenisových stolov,
- plán kontrolnej činnosť hlavného kontrolóra obce na I.
polrok 2010,
- vnútornú smernicu pre vykonávanie verejného obstarávania.

P o Ď a k o v a n i e
V poslednom čísle Spravodajcu obce sme pozabudli
sa poďakovať   pánovi Pavlovi Kultánovi a Mariánovi
Špilovi, ktorí spolu s pánom Jozefom Kultánom upravili
studničku Pod vysokým brehom. Ďakujeme !

s laviþkami, nová socha Panny Márie) Kaplnka Panny Márie v parku záhradkárov.
/pokraþovanie/
Mgr. Anton ďudvik, kronikár obce
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Miestne dane a poplatky pre rok 2010 sú pre občanov na
úrovni roka 2009. Zvýšil sa poplatok za TKO (tuhý komunálny odpad) zo 7,30 € na 10 € z dôvodu  11 % zvýšenia
cien odberateľa T+T, a.s. Žilina. Tento poplatok je potrebné uhradiť do 30. júna 2010.
Daň z nehnuteľnosti majú povinnosť zaplatiť občania počas celého roka.
Za osvedčenie podpisu obec vyberá správny poplatok
0,50 € za každý podpis.
Za osvedčenie listiny obec vyberá správny poplatok 1,50€
za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.



Dňa 9. mája 2010 sa uskutočnia v sále obecného úradu
oslavy Dňa matiek.



Dňa 5. júla 2010 sa uskutoční VII. ročník výstupu na
Vreteň pri príležitosti výročia osamostatnenia našej obce.
Zraz účastníkov výstupu je o 9.00 h. pred ZŠ Radoľa.



Zber plastov sa bude konať v dňoch:
26. apríla 2010 (pondelok)
19. mája 2010 (streda)

Rozhodnutím predsedu NR SR þ. 36/2010 z 1. februára boli vyhlásené voĐby do Národnej
rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú v sobotu 12. júna 2010.
Volebný okrsok þ. 1 bude pre našu obec v sále obecného úradu.

SEVAK, a.s. Žilina oznamuje...
Ceny platné pre rok 2010

SEVAK, a.s. Žilina oznamuje...

1)Ceny
V súlade
rozhodnutím
č. 0122/2010/V, ktoré vydal dňa
platné pres rok
2010
25.02.2010 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Severoslovenské
a.s.vydal
Žilina
stanovujú
V súlade svodárne
rozhodnutíma þ.kanalizácie,
0122/2010/V, ktoré
dĖa 25.02.2010
Úradnapreobdobie
reguláciu
od
02. marca
2010 do 31.
decembra
2010
nasledovné
sieĢových
odvetví Severoslovenské
vodárne
a kanalizácie,
a.s. Žilina
stanovujú na pevné
obdobie
ceny
uvedené
od 02. za
marca
2010 do 31.služby:
decembra 2010 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:
Druh služby
Výroba a dodávka pitnej vody
verejným vodovodom
Odvedenie a þistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou

Cena v EUR/m3

Cena v Sk/m3

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

0,8000

0,9520

24,10

28,68

0,9052

1,0772

27,27

32,45

1) Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpoþtu meradiel po termíne 02. marca
2010. Do vykonania odpoþtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné pre
predchádzajúce obdobie.
2) Ak sa spotreba urþuje iným spôsobom (napr. smernými þíslami spotreby vody,
výpoþtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom uvedeným
v bode 1) dodávateĐ bude uvedené ceny uplatĖovaĢ od 02. marca 2010.
3) Konverzný kurz: 1€= 30,1260 Sk.

SPP – distribúcia, a.s.
PrevádzkovateĐ distribuþnej siete spoloþnosĢ SPP – distribúcia, a.s., v rámci
skvalitnenia služieb pre svojich zákazníkov zaþína od 1. marca 2010 s prevádzkou vlastnej

Voľby do NR SR
Rozhodnutím predsedu NR SR č. 36/2010 z 1. februára boli
vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú v sobotu 12. júna 2010.
Volebný okrsok č. 1 bude pre našu obec v sále obecného úradu.

Neveríš – uveríš!

Som matka žijúca v 3-izbovom
byte so synom,
ktorý potrebuje
opateru 24 hodín denne. Neverila som, že aj
na nás sa môže
usmiať šťastie s
tým, že jeden z
poslancov nám daruje finančnú čiastku z jeho posledného poslaneckého platu v roku.
Takéto prekvapenie nastalo 23.12.2009, keď nám zazvonil náš poslanec p. Dušan Mičian za volebný obvod č. 1 v Kysuckom Novom Meste a odovzdal nám
obálku s prianím šťastných a veselých Vianoc. Dodal,
že v obálke sa ukrýva 100 € a venuje to môjmu synovi
na nákup darčeka pod vianočný stromček a tak zlepší
vianočnú náladu našej rodiny.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi
Mičianovi za finančný dar a prajem mu veľa dobrých
rozhodnutí v zastupiteľstve VÚC a MZ.
Úprimná vďaka!

2) Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po termíne 02. marca 2010. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné pre predchádzajúce
obdobie.
3) Ak sa spotreba určuje iným spôsobom (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom uvedeným v bode 1) dodávateľ bude
uvedené ceny uplatňovať od 02. marca 2010.
4) Konverzný kurz: 1€= 30,1260 Sk.

SPP – distribúcia, a.s.
Prevádzkovateľ distribučnej siete spoločnosť SPP – distribúcia,
a.s., v rámci skvalitnenia služieb pre svojich zákazníkov začína od 1. marca 2010 s prevádzkou vlastnej zákazníckej linky.
Zákaznícka linka SPP – distribúcia, a.s. bude slúžiť predovšetkým pre potreby žiadateľov o pripojenie k distribučnej sieti
(t.j. plynofikácia nových objektov) a pre technické zmeny na
existujúcom odbernom plynárenskom zariadení (t.j. napr. výmena existujúcich plynových spotrebičov, zmena umiestnenia
meradla spotreby zemného plynu z rodinného domu do oplotenia a pod.)
Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti
0850 269 269
bude pre našich zákazníkov k dispozícií počas pracovných dní
v čase od 7,30 hod. do 15.30 hod. Zákazníci budú informovaní o všetkých náležitostiach spojených s plynofikáciou svojej nehnuteľnosti alebo s predpokladanou technickou zmenou
na existujúcom odbernom plynárenskom zariadení. Pracovníci
zákazníckej linky na požiadanie zašlú taktiež vzory „Žiadostí“
a vzor „Zmluvy o pripojenie“ na adresu, ktorú žiadateľ uvedie
pri telefonickom kontakte.
Sekcia distribučných služieb,
SPP-distribúcia, a.s., Bratislava

Spravodajca

pRVá
P O M O C
Cieľom prvej pomoci je zachrániť život človeka a zabrániť
tomu, aby sa zhoršil jeho zdravotný stav
Záchranná zdravotná služba poskytuje neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v kritických situáciách pri ohrození života alebo zdravia občanov. Záchrannú zdravotnú službu
zabezpečujú operačné strediská záchrannej zdravotnej služby
(linka 112 resp. 155) a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
Kedy volať 112 resp. 155:
1. pri náhlom ochorení ohrozujúcom život a zdravie:
- zastavenie dýchania a krvného obehu
- bezvedomie
- nedostatočné dýchanie
- prudké krvácanie
- zlomeniny
- popáleniny
- poleptania
- otrava
- poranenia chrbtice
- väčšie poranenia hlavy
- veľké bolesti a kŕče
2. pri náhlom zhoršení zdravotného stavu u chronicky chorého
pacienta
3. pri vážnych úrazoch, autonehodách
4. pri hroziacom pôrode
5. pri duševných chorobách, keď je ohrozený život, alebo zdravie pacienta alebo osôb v jeho okolí.
Pri náhlej poruche zdravia volajte bezplatne z akéhokoľvek
funkčného telefónu tiesňovú linku 112 (155).
Kedy nevolať 112 (155):
1. ak ide o nezávažné ochorenia (napr. prechladnutie, bolesti
hlavy, zubov, poruchy trávenia)
2. ak ide o drobné poranenia
3. dlhotrvajúce ochorenia bez náhleho zhoršenia (napr. niekoľkodňové bolesti v krížoch)
4. ak nejde o poruchu zdravia (napr. dopravná nehoda bez poranenia, požiar bez poškodenia zdravia prítomných, šarvátky
a rodinné nezhody bez vážnejšieho poranenia).
5. ak sú požadované informácie, ktoré nesúvisia s náhlou poruchou zdravotného stavu (napr. pohotovostná služba lekárne,
ordinačné hodiny lekárov, telefónne čísla na zdravotnícke
zariadenia).
Pri dlhotrvajúcej poruche zdravia, bez akútnej zmeny, volajte obvodného lekára alebo lekársku službu prvej pomoci.
Čo je dôležité pri volaní záchrannej zdravotnej služby:
1. moje meno
2. moje telefónne číslo
3. čo sa stalo
4. lokalizácia, kde sa to stalo: adresa, ulica, obec, križovatka,
značka a pod.
5. počet postihnutých
6. stav postihnutých
7. ohrozenie
8. poskytnutá pomoc
Buďte trpezlivý/á a telefón položte ako posledný!
Dôležité je:
 mať zdravý úsudok a správne odhadnúť situáciu, či volať
alebo nevolať záchrannú zdravotnú službu (ZZS)
 presvedčiť sa o stave človeka, ktorému voláte pomoc
 vedieť, že neopodstatnené vyžiadanie ZZS je trestné a aj
vaše deti by ste mali viesť k tomu, aby vedeli, že číslo 112 (155)
neslúži na hranie a používa sa len v urgentných prípadoch.
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Požiarnici

v a r u j ú

pred vypaľovaním
suchej trávy

Po dlhej zime k nám rýchlym skokom zavítala jar a
s ňou aj teplé slnečné dni.
Tento čas nás láka a aj núti
vykonať nevyhnutnú údržbu
našich záhrad, lúk, lesných a
trávnatých porastov. Avšak
nie všetci si uvedomujeme
skryté nástrahy nášho zveľaďovania. Minuloročné zostatky biologického materiálu
- tráva, lístie a ihličie v spojení s teplým a veterným počasím a nezodpovedné konanie vytvárajú veľké riziko vzniku
a rozšírenia požiaru.
Z vykonanej analýzy požiarovosti vyplýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov sú tak ako aj v predchádzajúcich rokoch požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí.
Aby sme v maximálnej miere obmedzili vznik požiarov dôrazne upozorňujem občanov na zákaz fajčiť alebo používať
otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, zákaz vypaľovať porasty bylín,
kríkov a stromov a zákaz zakladať oheň v priestoroch
alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. V
prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej
osobe pokuta až do výšky 331€, právnickej osobe až do výšky 16 596€.
Ďalej je občan povinný dodržiavať vyznačené zákazy a
plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi a dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri
činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Čadci upozorňuje právnické osoby a podnikajúce
osoby na prísny zákaz:
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Na základe skúsenosti a požiarnobezpečnostnej situácie
v okrese Kysucké Nové Mesto v jarnom období, najmä
nešťastnému vypaľovaniu suchej trávy budú zo strany
kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi
a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované
prísne postihy.
Oddelenie požiarnej prevencie,
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci

Spravodajca
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PATRIK žúBOR ma jstrom
dvojnásobným

Slovenska

Obec Radoľa má po Milošovi Šplhákovi (pred takmer
20 rokmi) opäť majstra Slovenska v behu. V tomto
roku sa ním stal Patrik Žúbor. Patrik je žiakom 9. A
triedy na Základnej škole v Radoli. Cesta k tomuto
úspechu sa začala v roku 2008, kedy pod vedením
pána učiteľa Mgr. Vladimíra Hromádku zvíťazil Patrik
v Martine v krajskom kole súťaže Hľadáme nového
Jozefa Plachého. V behu na 1000 m dosiahol čas
3:11,1. V celoslovenskom finále (Dubnica) tejto súťaže si Patrik utvoril osobný rekord 3:07,24, ktorý mu
stačil na 7. miesto. Na konci leta 2009 začal Patrik
popri futbale trénovať v Atletickom klube MŠK Kysucké Nové Mesto pod vedením Mgr. Milana Slivku. V
drese ZŠ Radoľa a AK MŠK štartoval na viacerých
súťažiach, napr. okresných majstrovstvách žiakov v
cezpoľnom behu (1. miesto), v krajských majstrovstvách žiakov v cezpoľnom behu (2. miesto), v Behu
17. novembra (1. miesto), v Behu do kopca na Husárik (1. miesto), na Silvestrovskom behu v Dubnici (1.
miesto.). Tieto výsledky ukazovali na Paťov výrazný
bežecký talent.
Bežecký rok 2010 začal Patrik 23. januára štartom na
halových majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu, ktoré sa konali v bratislavskej hale Elán.
Bežal v dobre obsadenom behu žiakov na 1500 m.
Počas celého behu sa držal vpredu, v záverečných
500 metroch zrýchlil a dobehol si pre víťazstvo.  Už v
týchto pretekoch sa ukázalo, že Paťo môže pomýšľať
na popredné umiestnenie i na majstrovstvách Slovenska. Aj preto spolu s ďalšími bežcami AK MŠK
Kysucké Nové Mesto absolvoval sústredenie v Novom Meste nad Váhom. Dva týždne po sústredení
v sobotu 20. 2. sa v bratislavskej hale Elán konali
dorastenecké majstrovstvá Slovenska v hale. Patrik
bežal výborne a dobehol na treťom mieste v novom
osobnom rekorde 4:39,13, keď pred ním dobehol na
1. mieste Jakub Šiko (AK Nové Zámky) Patrik Štadler (AK Spartak Dubnica). Šiko i Štadler sú o 2 roky
starší od Paťa.
V sobotu 6. marca sa v hale Elán v Bratislave uskutočnili žiacke halové majstrovstvá Slovenska. Patrik
bol držiteľom najlepšieho tohtoročného žiackeho halového výkonu na 1500 m disciplíne a patril k favoritom tohto behu. Prvá polovica behu sa bežala pomaly
s množstvom kolízií, ktorým sa nevyhol ani Patrik,
ale, chvalabohu, zvládol ich. Po 800 m  Paťo výrazne
zrýchlil, ušiel svojim súperom a časom 4:42,30 zvíťazil veľkým 8-sekundovým náskokom pred druhým
Teom Hojdom (AK ŠK Univerzita Banská Bystrica).
Tretí v poradí Norbert Csibor (AK Nové Zámky) zaostal za Paťom 10 sekúnd. Získal tak svoj prvý titul
majstra Slovenska.
Patrikovi aj touto cestou k majstrovskému titulu blahoželáme a veríme, že je to len začiatok jeho úspešnej športovej kariéry.
Mgr. Milan Slivka

Spravodajca
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Čriepky zo života Základnej školy v Radoli

Interview

Pri príležitosti výnimočného atletického úspechu Patrika Žúbora (Majster SR v behu žiakov na 1500 m)
sme sa rozhodli u nás na ZŠ v Radoli spraviť s naším
mladým talentom malé interview. Patrika poznajú
S l o v e n s k a !
spolužiaci a pedagógovia ako skromného a milého
chlapca, ktorého odjakživa bavil šport. Svoj talent a
Dňa 6. marca 2010 v sobotu sa
seriózny prístup dokázal zúročiť na mnohých súťažiach a pretekoch, na ktorých už dlhé roky úspešne
v Bratislave uskutočnili Majstrovreprezentuje našu školu.
stvá SR žiakov a žiačok v hale. Na
V sobotu 6. marca 2010 si stal žiackym majstrom Slovenska v behu na 1 500 m. Ako vnímaš
týchto majstrovstvách dosiahol vo tento úspech?
farbách Atletického Klubu Kysuc- Boli to dôležité preteky, ale čakajú ma už ďalšie dôležitejšie – 20. marca Majstrovstvá SR na 3 km
ké Nové Mesto Patrik Žúbor fan- v Dudinciach, 31. marca kvalifikácia na MS škôl v Borskom Mikuláši.
tastické umiestnenie, keď s tak- Skús nám opísať samotné preteky?
Na začiatku som sa držal 750 m vo vedúcej skupinke a ďalších
mer osemsekundovým náskokom 750 m som bol na čele až do konca.
vyhral beh na 1500 m a stal sa Ako si sa vlastne dostal k atletike?
Majstrom SR. Týmto výsledkom Od šiesteho ročníka sa mi na ZŠ v Radoli venoval pán učiteľ
zároveň výrazne zviditeľnil našu Hromádka, s ktorým som chodil reprezentovať našu školu na
rôzne bežecké súťaže. Na posledných školských pretekoch,
ZŠ v Radoli, svoju rodnú obec, ktoré boli minulý rok na Orave, boli aj bežci z Kysuckého
AK v KNM  a aj celý región Kysúc.   Nového Mesta, ktorí ma oslovili, či by som sa nemohol prísť
Paťo, ďakujeme a nech sa Ti darí ukázať na ich tréning. Táto ponuka ma zaujala a od novembra som chodil na tréningy do Atletického klubu v Kysuckom
v atletike aj naďalej!
Novom Meste.
Výsledková listina:
Aká je tvoja obľúbená disciplína?
1. Žúbor Patrik 950503 AK Kysuc- Beh na 1500 m, beh na 3 km a beh na 5 km.
Venuješ sa aj iným športom?
ké Nové Mesto 4:42,30
2. Hojda Teo 950906 AK ŠK Pred atletikou som sa venoval futbalu.
Čo by si chcel dosiahnuť v atletike?
U*niverz Banská Bystrica 4:50,08 V budúcnosti by som chcel byť reprezentantom SR.
3. Czibor Norbert 960121 Atletický Čo by si odporučil mladým, ktorí sa venujú nejakému
športu a chcú v ňom niečo dosiahnuť?
klub Nové Zámky 4:52,71
Základ je to, že budú pre svoj šport robiť aj niečo navyše okrem povinných tréningov.

Máme majstra

sPatrikom
Ž ú b o r o m

Hviezdoslavov Kubín

M a š k a r n ý

Pondelok popoludní 15. februára 2010 sa opäť naša
školská knižnica naplnila poetickými a prozaickými
prejavmi. Išlo o ďalší ročník školského kola v populárnej V piatok 12. februára 2010 sa opäť na našej škole
recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.
začal už tradičný maškarný karneval. Deti sa znovu
Ako každý rok tak aj tentoraz nebola núdza na pekné
prednesy. Súťažiaci boli rozdelení do troch vekových n e n e c h a l i
kategórií:
zahanbiť a
I. kategória:
Interview s Patrikom Žúborom
poézia: Lucia Dubeňová (2.r.), Lucia Janíková (2.r.), Dominika Sýkorová ich masky
Pri príležitosti
výnimoþného atletického úspechu Patrika Žúbora (Majste
(3.r.), Kristína Balošáková (4. r.)
boli dôka1. Kristína Balošáková
na 1500
m) tvosme sa rozhodli u nás na ZŠ v Radoli spraviĢ s naším mlad
zom ich
2. Lucia Dubeňová
interview.
Patrika
poznajú spolužiaci a pedagógovia ako skromného
rivosti.
Tých
3. Dominika Sýkorová
odjakživa bavil šport. Svoj talent a seriózny prístup dokázal zú
próza: Alexandra Dubeňová (2. r.), Miriam Madigárová (2. r.), Petraktorého
najmenších
Ragulová (3. r.), Michaela Maršálová (3. r.), Roman Mozol (3. r.), KatarínasúĢažiach a pretekoch, na ktorých už dlhé roky úspešne reprezentuje našu š
sprevádzaMarušová (4. r.)
V sobotu
marca 2010 si stal žiackym majstrom Slovenska v behu
1. Petra Ragulová
la a 6.
inšpivnímaš tento úspech?
2. Michaela Maršálová
rovala pani
3. Roman Mozol
Boli to dôležité preteky, ale þakajú ma už ćalšie dôležitejšie – 20. marca
II. kategória
vychovávav Dudinciach, 31. marca kvalifikácia na MS škôl v Borskom Mikuláši
poézia: Jakub Balošák (5.A), Erika Chyláková (5.A), Janka Kuriaková 3 kmteľka
Majka
(5.B), Jakub Ševec (5.B), Nikola Barčíková (7.A)
Skús nám opísaĢ samotné preteky?
Dudková
a tí väčší sa dokázali inšpirovať aj sami.
1. Erika Chyláková
Na zaþiatku som sa držal 750 m vo vedúcej skupinke a ćalších 750 m som
2. Jakub Balošák
Odmenené
však boli všetky masky, prestrojenia a
konca.
3. Nikola Barčíková
nápady.
próza: Gabriela Zipserová (5.A), Monika Mokryšová (5.B), Daniel
Ako si sa vlastne dostal k atletike?
Blanárik (5.B), Terézia Svrčková (7.A), Timea Lachmanová (7.A)
Po prezentácii
diskotéka
poduþiteĐ
do- Hromádka, s
Od šiesteho
roþníka masiek
sa mi nasa
ZŠzačala
v Radoli
venoval pán
1. Gabriela Zipserová
hľadom
p.
uč.
Hromádku
a
jeho
dvoch
nových
poreprezentovaĢ našu školu na rôzne bežecké Na
súĢaže.
Nau posledných
2. Terézia Svrčková
návšteve
druhákov. školský
piateho
Tí, už
podľa
jeho sa
slov,
3. Timea Lachmanová
bolimocníkov
minulý rokz na
Orave,
boli aj
bežci
zpoKysuckého
Nového
Mesta,
ktor
V rámciročníka.
etickej
výchovy
druhýkrát
nám v
podarilo
realizovaĢ
III. kategória
skúške
obstáli,
o čom
aj tréning.
spontánne
saponuka
zabáprogramu.
O svedčili
þo išlo?
Medzi
druhákovTáto
zavítali
starší spolužiaci,
ktoría
som
sa
nemohol
prísĢ
ukázaĢ
na
ich
ma
zaujala
poézia: Katarína Kováčová (8. r.), Júlia Michalková (9. r.)
uþiteĐa,v toho,
riadi
celý program.a Títo žiaci majú v
vajúci
žiaci. organizátora,
Záver
sa niesol
tanečnej
choreografii
chodil
na tréningy
do Atletického
klubu
vktoKysuckom
Novom Meste.
1. Katarína Kováčová
výchovy pripravené rôzne aktivity zamerané na citovú výchovu, na v
2. Júlia Michalková
la Chivava. Po
nej
všetci
odchádzali
domov
s
vedoasertivite, empatii, medziĐudským vzĢahom a podobne. V programe s
próza: Juraj Janik (9. r.)
mím
ďalšieho
príjemne
stráveného
večera.
protidrogovej prevencie a rodinnej výchovy. Na týchto stretnutiach sa ne
1. Juraj Janik

dospelý þlovek, uþiteĐ. Deti sú tam samé, musia sa nauþiĢ spolu komu
poslúchaĢ, rešpektovaĢ. Možno v budúcnosti sa nám takýchto aktivít po
Chceme pre mladších žiakov pripraviĢ napr. športové aktivity, þítanie ro
Plošticová)

DĖa 10. 3. 2010 sa konal program pre žiakov druhého roþníka,

Spravodajca
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Fotogaléria Materskej školy v Radoli
Spoločenská kronika
Blahoželáme k jubileu
85 rokov
80 rokov
		
75 rokov
		
		
		
70 rokov
		
		
65 rokov

Ľudevit Svrček
Karolína Školníková
Anna Macúšová
Anna Barčáková
Pavol Holtan
Karol Macúš
Ervín Svrček
Mária Marcová
Rozália Oravcová
Albín Ščamba
Marián Kubík

Bábkové divadlo s Gašparkom
Bábkové divadlo s Gašparkom

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

Narodené detí

Mária a Veronika - dcéry Lenky a Mareka Chladného
Lucia Svrčková - dcéra Heleny a Radoslava Svrčka
Patrik Berešík – syn Ivety a Ľuboša Berešíka
Najmenších spoluobčanov v našej obci srdečne vítame,
rodičom prajeme veľa zdravia a úspechov pri výchove!
Zimné športové hry
Zimné športové hry

Manželstvo uzatvorili
Mária Pavlusíková a Milan Svrček

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

Navždy nás opustili

Milan Kultan (61 rokov)
Oľga Kultanová (90 rokov)
Jozef Rakovan (87 rokov)
Martin Trnka (85 rokov)
Odpočívajte v pokoji!
Vynášanie Moreny

Spravodajca

Vydáva: Obec Radoľa, Adresa: Obecný úrad, 023 36 Radoľa
Tel./fax: 041/4213233, e-mail: obecnyurad@obecradola.sk,
starostka@obecradola.sk, www.obecradola.sk
Tlač: Tlačiareň Jánošík, Námestie slobody 67, KNM, tel.: 041/4212327
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so včelárom pánom
K uriakom

Žiaci 6. ročníka sa dňa 12.3. 2010
zúčastnili na besede so včelárom pánom Kuriakom. Beseda bola spojená
s ukážkami včelárskych pomôcok.
Jej náplňou bolo včelárstvo zaoberajúce sa chovom včely medonosnej

na získanie medu, vosku, materskej
kašičky a propolisu. No včely zabezpečujú najmä opeľovanie rastlín. O
živote včely medonosnej sme veľa
informácií získali už na vyučovacích hodinách biológie. Beseda bola
veľmi zaujímavá a poučná. Ďakujeme, že sme sa mohli dozvedieť o
včele medonosnej – symbole pracovitosti – toľko nových poznatkov.                                                                  
(Nikola Capeková, 6.A)

Čriepky zo života ZŠ v Radoli zozbieral
p.uč. Neveďal

ýriepky zo života na ZŠ v Radoli zozbieral p. uþ. Neveć

Kronika

I. časť

pokračuje ...

Pamätihodnosti – stavby – stromy – cintoríny

Poznámka: v mesiaci novembri 2009 bol pánom M. Bílešom na
základe náčrtu základov kostola
(v r. 1956TRIEDA
Antonom
Petrovským
I.FUTBALOVÁ
ObFZ
KYSÚC - DOSPELÍ
Šichmanom a archeologičkou KM D. Majerčíkovou) vyhotoveJARNÁ
ýASġ z iniciatívy kronikára A. Ľudvika
ný amatérsky model
kostola
14. kolo 28.03.10 o 15:00 hod.
ŠK RadoĐa - FK Nesluša
po neprijatí do expozície
KM bol
daný
dejepisu
ako
15. kolo 04.04.10
o 15:30
hod.do kabinetu
TJ Snaha Zborov
- ŠK RadoĐa
učebná pomôcka 16.
sokolo
sprievodným
Záujemcovia
o Svrþinovec
mo11.04.10 o 15:30textom.
hod.
ŠK
RadoĐa - TJ Beskyd
17. kolo
18.04.10
o 16:00 hod.
TJ
Nová Bystrica
- ŠK RadoĐa
del na študijné účely
či pre
fotografovanie
siSlovan
ho môžu
vyžiadať
18. kolo 25.04.10 o 16:00 hod.
ŠK RadoĐa - FK Slovan Vadiþov
na Riaditeľstve školy
v Radoli.
19. kolo
02.05.10 o 16:30 hod.
ŠK ýierne - ŠK RadoĐa

Po vzniku samostatnej obce Radoľa prechádzajú opatrenia o
20. kolo 09.05.10 o 16:30 hod.
ŠK RadoĐa - TJ Spartak Vysoká
chránené prírodné výtvory (CHPV) na obecný úrad z mesta
21. kolo so
16.05.10
o 17:00 hod.
Kaplnka Panny Márie
zvonicou
po- FK ýadca"B" - ŠK RadoĐa
KNM na obec Radoľa.
22. kolo 23.05.10 o 17:00 hod.
RadoĐa - TJ Kysuþan KorĖa
chádza zo 17. storočia,
je renovovaná ŠK
K minulému príspevku o radoľskom majeri a Kaštieli v Radoli
23. kolo 30.05.10 o 17:00 hod.
FK Tatran Turzovka - ŠK RadoĐa
a
slúži
občanom
Radole
na
zvonenie
a
24. kolo 06.06.10 o 17:00 hod.
ŠK RadoĐa - TJ Slávia Staškov
treba zaznamenať, že najkrajšou miestnosťou kaštieľa je príze25. kolo
13.06.10 o 17:00
hod.
ŠK RadoĐa - OŠK Rudina
vystavovanie parte
zosnulých
občanov.
mie s valenou krížovou klenbou s lunetami (dnes je v nej stála
26.
kolo
20.06.10
o
17:30
hod.
Pred ňou je umiestnená socha sv. Jána OŠK Snežnica - ŠK RadoĐa
archeologická expozícia s Radoľkom – modelom mamutieho
Nepomuckého tiež zapísaná v Ústredmláďaťa). Stropy na poschodí boli trámové a po požiari na zanom zozname kultúrnych pamiatok
čiatku storočia boli nahradené novými.
– skratka ÚZKP pod číslom Ss/4253/H
Spoloþenská kronika
Na priečelí juhovýchodnej strany sa zachovala ukazovacia tyč
s nasledujúcimi údajmi:
pôvodných slnečných hodín. Čísla ani výzdoba sa už neda- správca: Rímskokatolícky farský úrad
li identifikovať podobne ako nápisy na severozápadnej strane
BLAHOŽELÁME K JUBILEU
v KNM
(čiernou a červenou farbou) a severovýchodnej strane fasády
85 rokov
ďudevit Svrþek
- datovanie: polovica
19. storočia
80 rokov
Karolína Školníková
najstaršej časti objektu.
Anna Macúšová
- slohové zaradenie: klasicizmus
Kaštieľ je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok ÚZKP pod
- materiál: pieskovec
číslom ÚZKP Ss/2981 s nasledovnými údajmi:
- technika: tesanie
- umiestnenie: parcela č. KN 169/8
- autor: neznámy
- správca: Kysucké múzeum (KM)
Socha pôvodne umiestnená na moste medzi Radoľou a KNM
- časové určenie: ¾ 16. storočia, druhá fáza výstavby v 2/4 17.
bola na konci vojny premiestnená k zvonici. V roku 2007 postoročia
dal kronikár upozornenie na zlý stav sochy (pieskovec sa drobí,
- slohové určenie: renesancia (neskorá)
obrastá machom), jej reštaurovanie sa doteraz neuskutočnilo.
- v okrese KNM jediná architektonická pamiatka svojho druhu.
Zvon je elektrifikovaný.
Kostol na Koscelisku – ruina je zapísaná v ÚZKP č. 10456
Z iniciatívy starostky obce p. Bc. Boženy Peťkovej po doteraz ne- archeologická lokalita, zvyšky kostola obkolesené valom sú
zistenej krádeži, bola zrenovovaná a znovu vysvätená a esteticky
najstaršou sakrálnou stavbou na Kysuciach
upravená aj s okolím (dláždený chodník s lavičkami, nová socha
- umiestnenie: parcela č. KN 1978 – 1982
Panny Márie) Kaplnka Panny Márie v parku záhradkárov.
- časové určenie: 2. polovica 13. storočia
ýriepky
ýriepky
zo života
zo života
na ZŠ
na ZŠ
v Radoli
v Radoli
zozbieral
zozbieral
p. uþ.
p. uþ.
Nevećal
Nevećal
(pokračovanie)
- slohové určenie: gotika.
Mgr. Anton Ľudvik, kronikár obce

RADOĽA
I.FUTBALOVÁ
I.FUTBALOVÁ
TRIEDA
TRIEDA
ObFZ
ObFZ
KYSÚC
- DOSPELÍ
- DOSPELÍSTAVEBNINY
I. FUTBALOVÁ
TRIEDA
ObFZ KYSÚC
-KYSÚC
DOSPELÍ
pri ihrisku
JARNÁ
JARNÁ
ýASġ
ýASġ
14.14.
kolokolo
28.03.10
28.03.10
o 15:00
o 15:00
hod.hod.
15.15.
kolokolo
04.04.10
04.04.10
o 15:30
o 15:30
hod.hod.
16.16.
kolokolo
11.04.10
11.04.10
o 15:30
o 15:30
hod.hod.
17.17.
kolokolo
18.04.10
18.04.10
o 16:00
o 16:00
hod.hod.
18.18.
kolokolo
25.04.10
25.04.10
o 16:00
o 16:00
hod.hod.
19.19.
kolokolo
02.05.10
02.05.10
o 16:30
o 16:30
hod.hod.
20.20.
kolokolo
09.05.10
09.05.10
o 16:30
o 16:30
hod.hod.
21.21.
kolokolo
16.05.10
16.05.10
o 17:00
o 17:00
hod.hod.
22.22.
kolokolo
23.05.10
23.05.10
o 17:00
o 17:00
hod.hod.
23.23.
kolokolo
30.05.10
30.05.10
o 17:00
o 17:00
hod.hod.
24.24.
kolokolo
06.06.10
06.06.10
o 17:00
o 17:00
hod.hod.
25.25.
kolokolo
13.06.10
13.06.10
o 17:00
o 17:00
hod.hod.
26.26.
kolokolo
20.06.10
20.06.10
o 17:30
o 17:30
hod.hod.

ŠKŠK
RadoĐa
RadoĐa
- FK
- FK
Nesluša
Nesluša
TJ TJ
Snaha
Snaha
Zborov
Zborov
- ŠK
- ŠK
RadoĐa
RadoĐa
ŠKŠK
RadoĐa
RadoĐa
- TJ- TJ
Beskyd
Beskyd
Svrþinovec
Svrþinovec
TJ TJ
Slovan
Slovan
Nová
Nová
Bystrica
Bystrica
- ŠK
- ŠK
RadoĐa
RadoĐa
ŠKŠK
RadoĐa
RadoĐa
- FK
- FK
Slovan
Slovan
Vadiþov
Vadiþov
ŠKŠK
ýierne
ýierne
- ŠK
- ŠK
RadoĐa
RadoĐa
ŠKŠK
RadoĐa
RadoĐa
- TJ- TJ
Spartak
Spartak
Vysoká
Vysoká
FKFK
ýadca"B"
ýadca"B"
- ŠK
- ŠK
RadoĐa
RadoĐa
ŠKŠK
RadoĐa
RadoĐa
- TJ- TJ
Kysuþan
Kysuþan
KorĖa
KorĖa
FKFK
Tatran
Tatran
Turzovka
Turzovka
- ŠK
- ŠK
RadoĐa
RadoĐa
ŠKŠK
RadoĐa
RadoĐa
- TJ- TJ
Slávia
Slávia
Staškov
Staškov
ŠKŠK
RadoĐa
RadoĐa
- OŠK
- OŠK
Rudina
Rudina
OŠK
OŠK
Snežnica
Snežnica
- ŠK
- ŠK
RadoĐa
RadoĐa

Spoloþenská
Spoloþenskákronika
kronika

tel: +421/41/4213795, mail: stavebniny@riss.sk
Otváracie hodiny:
Pondelok až piatok
7.00 – 16.00 hod.
Sobota:
7.00 – 12.00 hod.

V novootvorenej predajni stavebnín v obci Radoľa pri ihrisku ponúkame zákazníkom nasledovný tovar:
STAVEBNÉ MATERIÁL - tehly, presné tvárnice, debniace
tvárnice
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY - Schiedel, Heluz, Leier
SUCHÉ ZMESI - omietky, lepidlá, nivelizačné hmoty, potery, cement, suchý betón, vápno
HYDROIZOLÁCIE - penetračné nátery, spojovacie mostíky, hydroizolačné asfaltové pásy
ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY - polystyrén fasádny/podlahový, extrudovaný polystyrén, minerálne vlny – pásy/
dosky
SADROKARTÓNOVÉ SYSTÉMY - stavebné dosky impregnované, protipožiarne, komponenty k systémom,
stierky, tmel
ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA - zámková dlažba, ploty
ODVODŇOVACIE SYSTÉMY
STREŠNÉ KRYTINY - Bramac
BETONÁRSKA OCEĽ - siete do betónu, hrebienkova
oceľ
NÁRADIE

Spravodajca
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u druhákov

V rámci etickej výchovy už po druhýkrát sa nám podarilo
realizovať niektoré prvky z peer programu. O čo išlo? Medzi
druhákov zavítali starší spolužiaci, ktorí prevzali rolu vodcu,
organizátora, učiteľa, toho, kto riadi celý program. Títo žiaci
majú vopred v rámci etickej výchovy pripravené rôzne aktivity
zamerané na citovú výchovu, na výchovu k spolupráci, asertivite, empatii, medziľudským vzťahom a podobne. V programe sú
zastúpené i zložky protidrogovej prevencie a rodinnej výchovy.
Na týchto stretnutiach sa nesmie zúčastniť žiadny dospelý človek, učiteľ. Deti sú tam samé, musia sa naučiť spolu komunikovať, vzájomne sa poslúchať, rešpektovať. Možno v budúcnosti sa
nám takýchto aktivít podarí uskutočniť viac. Chceme pre mladších žiakov pripraviť napr. športové aktivity, čítanie rozprávok a
pod. (p. uč. Plošticová)

nestihli. Podľa mňa sa nám tento program podaril a teším sa
na budúci rok. Nemôžem zabudnúť na organizátora tejto akcie
– pani učiteľku Plošticovú, ktorá nám pomáhala s prípravou a
prefotila nám rôzne aktivity, ktoré sme so žiakmi robili. (Michal
Záhradník 8.A)

Na prelome
prelome prvého
polroka
sa usa
nás
už 11.už 11. roþník škols
Na
prvéhoa druhého
a druhého
polroka
u uskutočnil
nás uskutoþnil
ročník
školského
plesu.
Dobrá
nálada
a
zábava
opäť
nechýbali.
Dobrá nálada a zábava opäĢ nechýbali.

Dňa 10. 3. 2010 sa konal program pre žiakov druhého ročníka,
ktorého sa zúčastnili štyria ôsmaci a jedna štvrtáčka. Cieľom
tohto programu bolo pohrať a porozprávať sa s druhákmi ZŠ v
Radoli. Najskôr sme si druhákov rozdelili na dve skupiny.
Ale
Cez olympijské
hry vo Vancouveri to u nás tiež žilo. Hlavne poþas rannýc
dievčat bolo viac ako chlapcov a tak museli byť pomiešaní.
Po- Ten víĢazný s Ruskom zabral nakoniec celú prvú hodinu zápasov.
tom sme sa dohodli kto pôjde do ktorej skupiny. Zobrali sme si
žiakov do tried a robili s nimi rôzne hry. Rozdali sme im papieriky a tam mali napísať svoje meno a vec, ktorú majú radi napr. Cez olympijské hry vo Vancouveri to u nás tiež žilo. Hlavne poslniečko, kvietoček. Potom sme si rozdali papiere na ktorých čas ranných hokejových zápasov. Ten víťazný s Ruskom zabral
bolo nakreslený kvietok. Žiaci mali do lupienkov napísať, čo nakoniec celú prvú hodinu.
Plošticovú,
ktoráradi.
nám pomáhala
prípravou
majú najradšej a do lístkov,
čo nemajú
Objavilas sa
aj špe-a prefotila nám rôzne aktivity, ktoré sme so
nátová polievka. Keď žiakmi robili. (Michal Záhradník 8.A)
to žiaci dopísali, sadli
sme si spolu na koberec a spoločne sme sa
o tom rozprávali. Potom sme s druhákmi
začali ďalšiu akciu ku
ktorej sme potrebovali
aj kalendáre, pretože to
bolo o menách. Každý
nám povedal ako bol
krstený a my sme mu povedali kedy má meniny. Ďalej boli na
papieri napísané ročné obdobia, ktoré mali poprehadzované
písmená. A nakoniec maliNažiaci
napísať ako sa volajú, zakrúž-uskutoþnil
ýo byužsi11.chcel
žiakom, ktorí sa venujú stolnému tenisu a chcú v Ėo
prelome prvého a druhého polroka sa u nás 7.
roþníkodkázaĢ
školského plesu.
kovať, či sa im meno páči Dobrá
alebonálada
nepáči
a ako
chcú,
aby ich iní
dosiahnuĢ?
a zábava
opäĢ
nechýbali.
Nech poctivo trénujú a nevzdávajú sa.
ľudia volali. Väčšine sa meno páčilo. Pre druhákov sme mali
nachystanú ešte jednu aktivitu, ale zazvonilo a tak sme ju už

P r o f i l

4. Aké sú tvoje ciele
v najbližšom období?
Dostať sa na osemročné
športové
Keď som si klikol na Google a dal tam meno nášho úspešného re- gymnázium v Nitre
prezentanta Jakuba Ševeca v stolnom tenise, objavilo sa mi množ- a hrávať za stolnotestvo článkov o jeho športovej činnosti. Pri tejto príležitosti som mu nisový klub ŠK ŠOG
položil aj pár otázok:
Nitra. Tento rok
Profil Jakuba Ševeca
1. Zúčastnil si sa rôznych zahraničných turnajov v stolnom teni- chcem skončiť medzi
ôsmimi
najlepšíse. Chcel by si povedať o niektorom z nich niečo viac?
Keć som si klikol na Google a dal tam meno nášho úspešného reprezentan
Uvedené podujatia sú oficiálnym názvom Pro-tour. Za každým po- mi na neoficiálnych
v stolnom tenise,
objavilo
mi množstvo þlánkov o jeho športovej þinnos
Majstrovstvách
sveta sa
vo Francúzsku.
dujatím je vždy konkrétna krajina.
5.
Čo
by
si
chcel
v
stolnom
tenise
dosiahnuť, keď budeš „veľký“?
príležitosti som mu položil aj pár
otázok:
2. Ktorý z úspechov si ceníš najviac?
Chcel
by
som
sa
živiť
stolným
tenisom
a prekonať stolnotenisovú
Najviac si cením titul Majster Slovenska v roku 2009, titul
dvojná1. Zúþastnil
si sa rôznych zahraniþných
turnajov v stolnom tenise. Ch
Beseda so vþelárom pánom Kuriakom
sobného majstra medzinárodného turnaja v Topoľčanoch. Cením legendu Jana Ove Waldnera.
o niektorom
zroþníka
nich
nieþo
viac?2010 zúþastnili
je tvojím
stolnotenisovým
vzorom? na besede so vþelárom pánom Kuriak
Žiaci6.6.Kto
sa dĖa
12.3.
si aj 42. miesto na neoficiálnych Majstrovstvách sveta
ročníkov
s ukážkami
vþelárskych
pomôcok.
Jej náplĖou
zao
1998 a menej v Štrasburgu vo Francúzsku.
Jespojená
ním už spomínaný
švédsky
stolnotenisový
reprezentant
Ovebolo vþelárstvo
Uvedenébola
podujatia
sú
oficiálnym
názvom
Pro-tour.
ZaJankaždým
podujatím
chovom vþely medonosnej na získanie medu,
vosku, materskej
kašiþky
a propolis
Waldner.
3. Ako si sa vlastne dostal k stolnému tenisu?
najmä opeĐovanie rastlín. O živote vþely medonosnej sme veĐa inform
krajina. zabezpeþujú
Čo by si chcel odkázať
žiakom,
ktoríBeseda
sa venujú
stolnému
už na7.vyuþovacích
hodinách
biológie.
bola
veĐmitenisu
zaujímavá a pouþná. Ć
Stolný tenis hrával môj otec a on ma vlastne k nemu priviedol tým,
asa
chcú
v ňomdozvedieĢ
niečo
dosiahnuť?
sme
mohli
o vþele medonosnej – symbole pracovitosti – toĐ
2. Ktorý
z úspechov
si ceníš
najviac?
že začal trénovať mňa a môjho brata. Postupne sa to vyvíjalo
tým,
poznatkov.
(Nikola Capeková, 6.A)
že sa založil klub MŠK Kysucké Nové Mesto. Teraz hrávam
tam pod
Nech poctivo
a nevzdávajú
sa. v roku 2009,
Najviac
si cením
titultrénujú
Majster
Slovenska
titul dvojnásobného
vedením viacerých trénerov.

Jakuba Ševeca

medzinárodného turnaja v TopoĐþanoch. Cením si aj 42. miesto na neofici
Majstrovstvách sveta roþníkov 1998 a menej v Štrasburgu vo Francúzsku.
3. Ako si sa vlastne dostal k stolnému tenisu?
Stolný tenis hrával môj otec a on ma vlastne k nemu priviedol tým, že zaþ

