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Milí spoluobčania,
v Spravodajcovi, ktorý máte v rukách sa vraciame k letným mesiacom 

v našej obci a zároveň pripájame aktuálne informácie.
Po neuveriteľných siedmich rokoch završujeme projekt, prostredníctvom 

ktorého bezodplatne rozmiestňujeme kompostéry vo Vašich záhradách. Chcem sa 
Vám všetkým poďakovať za pokojný a konštruktívny prístup, vďaka tomu máme 
rozmiestnenú väčšinu kompostérov u Vás doma a začíname spoločne znižovať 
množstvo komunálneho odpadu, ktorý produkujeme. Mnohí máme s kompos-
tovaním dlhoročné skúsenosti, ale verím, že to napokon zvládne úplne každý 
a namiesto za drahé peniaze vyvážaného odpadu budeme produkovať surovinu 
cennú pre našu záhradu.

Asi sa pozastavujete nad tým, čo mohlo toľko trvať, kým sme sa dopra-
covali k pár kompostérom. Verte mi, ak by som nezažil, neverím ani ja. Projekt 
sme podávali opakovane, ale ešte aj po úspešnom podaní spoločného projektu 
za združenie obcí z dolných Kysúc a obdržanej informácii, že sme boli úspešní, 
trvalo dva roky, kým sme mohli začať kompostéry distribuovať.

Byrokratizácia u nás na Slovensku veľmi intenzívne rastie. Pred pár rokmi 
„prišiel k nám na úrad jeden papier“, ten sme spracovali a bolo po administratíve.

Dnes platí, že väčšinu toho, čo k nám po administratívnej stránke „príde“ 
musíme zoskenovať, spracovať do počítača, zverejniť na internete, zaarchivovať 
elektronicky, nahrať do elektronického systému príslušného ministerstva, ča-
stokrát potvrdiť to, že to bolo spracované elektronicky na ďalšom papieri, lebo 
je to potrebné potvrdiť pečiatkou a podpisom a samozrejme zaarchivovať. Je 
to množstvo z vecnej stránky zbytočných úkonov, ktoré však vyžaduje nejaký 
predpis. Takto to prebieha na každom úrade pod dvomi heslami – digitalizácia 
a stransparentňovanie.

Keď však príde občan na úrad, tak zistí, že údaje, ktoré my do štátnych da-
tabáz dopĺňame aj tak častokrát musí dokladať rôznymi ďalšími potvrdeniami pre 
iné úrady a tých požadovaných údajov je zároveň čoraz viac. Štát o nás všetkých 
zhromažďuje čoraz viac údajov a pýta si ďalšie. 

To, že máme na Obecnom úrade viac práce by bolo v poriadku, ale hne-
vá ma to, že ani jeden z týchto nových úkonov nijakým spôsobom neprispieva 
k tomu, aby Vám obec poskytovala lepšie služby. Potrebujeme lepšiu infraštruktú-
ru, skvalitňovať životné prostredie, zlepšovať voľnočasovú ponuku pre všetky ge-
nerácie – nárast byrokracie však lepšiemu plneniu týchto úloh nepomáha, práve 
naopak – berie nám energiu a nepriamo aj financie. Byrokracia postupne vytvára 
čoraz väčší tlak na posilňovanie administratívnych kapacít na obciach, som pre-
svedčený, že sa naša spoločnosť uberá nesprávnym smerom. Je to škoda, lebo mr-
háme energiou všetkých zúčastnených a zbytočne vzrastá napätie v spoločnosti. 
Som presvedčený, že aj Vy si želáte skôr to, aby z daní bola radšej nová cesta ako 
nový „papier“. Určite by ste vedeli pripojiť svoje vlastné skúsenosti. Vytvára to tlak 
na vznik nových pracovných miest v administratíve. My sa tomuto tlaku zatiaľ 
bránime, ale neodvážim sa predpokladať dokedy. 

Blížia sa parlamentné voľby, prihliadajme pri svojom rozhodovaní aj na to, 
či kandidáti náhodou nechcú vytvárať nové a nové administratívne povinnosti pre 
kohokoľvek alebo opätovne meniť pravidlá. Aby som bol aspoň trošku konkrétny, 
dotknem sa spoločného stavebného úradu, kde už viac ako polroka nedokážeme 
na Dolných Kysuciach nájsť odborného zamestnanca, ktorý by chcel takúto prácu 
robiť. Ten „náš spoločný úrad“ už jednoducho nestíha. Potom sa predlžujú všetky 
stavebné konania a je to problém pre všetkých zúčastnených. Podstata problému 
je v tom, že nikto nechce takúto prácu robiť z dôvodu neustálych zmien, zložitosti 
a často veľmi napätej komunikácie s ľuďmi.

Viem, že pár riadkov textu iba ťažko môže zmeniť situáciu, ale myslím 
si, že takúto informáciu môžete vedieť a budete lepšie rozumieť viacerým spo-
ločenským javom. 

Tento rok pokračujeme v budovaní chodníkov a úpravách verejných pries-
transtiev. Sústreďujeme sa na miesta, kde je najväčší pohyb ľudí a najintenzívnej-
šia doprava. Minulý rok sme budovali chodník na miestach, kde je najväčší pohyb 
ľudí v kombinácii s hustou cestnou premávkou – teda od svetelnej križovatky 
po Obecný úrad. Teraz sme sa sústredili na zvýšenie bezpečnosti v okolí kostola, 

kde bola cesta vo veľmi zlom stave a rozpadala sa pred našimi očami a rovnako 
na Lánoch v okolí supermarketu a ZŠ. Dnes je to vnútri obce miesto, kde je naj-
väčší pohyb ľudí a automobilov počas otváracích hodín predajne a najmä v dňoch 
školského vyučovania. Pracujeme s využitím svojpomoci a práce pokračujú podľa 
možností obce – personálnych, finančných alebo aj v závislosti od vývoja počasia. 
Každý z nás by si vedel určite predstaviť aj rýchlejší postup prác, ale využívanie 
externých kapacít by znamenalo platiť aj externého stavbyvedúceho, stavebný 
dozor či opakované prerábanie projektovej dokumentácie a ďalšie sprievodné 
náklady, takže v konečnom dôsledku by sme urobili oveľa menej a pravdepo-
dobne oveľa pomalšie. V prácach chceme pokračovať dovtedy, kým nám to bude 
umožňovať počasie a radi by sme čo najskôr zakryli aspoň čiastočne rigol Pod 
Tehelňou, aby bol bezpečnejší pre chodcov, ale aj vodičov motorových vozidiel. 

Rád by som Vás pozval na Radoľskú heligónku. Stretnutie heligónkárov 
má pred sebou svoj piaty ročník, preto už si azda môžeme dovoliť označiť toto 
podujatie ako tradičné. Chcem sa poďakovať všetkým organizátorom tohto podu-
jatia za ich dobrovoľnícke aktivity. Bez nich by heligónka nebola.

Rovnako patrí veľké poďakovanie aj všetkým Vám, čo sa staráte o to, aby 
prežil v našej obci šport. Takisto je za tým obrovské množstvo dobrovoľníckej prá-
ce. Môžeme sa pýšiť tým, že futbal a stolný tenis majú tradíciu v Radoli viac ako 
60 rokov, ale iba z tradície sa žiť nedá. Naša obec síce financuje aspoň starostlivosť 
o športoviská a prispieva na materiálne zabezpečenie oboch tradičných športov, či 
ešte stále mladého športu – dievčenského florbalu, ale bez dobrovoľníckej práce 
by to nešlo. V mestách sa o tieto aktivity často starajú profesionálni zamestnanci, 
alebo platené centrá voľného času. U nás v Radoli je šport postavený na dobrovoľ-
níctve funkcionárov, trénerov a rodičov. Niekedy sa darí dosahovať lepšie výsled-
ky, inokedy je to o prehrách. Treba si však uvedomiť, že vždy musí niekto prehrať, 
a v amatérskom športe sú výsledky nepodstatné. Dôležitejšie je to, že najmä deti 
a mládež sa učia cieľavedome v niečom zlepšovať. Šport zároveň učí, že na víťaz-
stvá sa rýchlo zabúda a aj to, že najlepším liekom na bolesť po prehratom stret-
nutí je ďalší zápas. Potrebujeme však aj družstvá dospelých, aby mládež mohla 
od nich odkukať zručnosti a zároveň pre dospelých ide o relax po práci, okrem 
toho platí, že z dospelých športovcov sa často stávajú noví dobrovoľníci – tréneri 
či funkcionári.

Som rád, že nejde o žiadnu okrajovú aktivitu, na činnosti ŠK Radoľa sa 
vo všetkých troch športoch nejakou formou podieľa viac ako 150 ľudí. Každý týž-
deň sú to najmenej dva tréningy v každej kategórii, občas priateľské stretnutia 
a počas sezóny súťažné stretnutia alebo turnaje. 

Keď už spomínam dobrovoľníctvo, nedá mi nespomenúť ani našich se-
niorov združených v organizácii JDS v Radoli. Svojou činnosťou do značnej miery 
nahrádzajú folklórnu skupinu a ochotnícke divadlo a to všetko pri rôznych ďalších 
aktivitách, ktorým sa venujú. Veru aj u nás si ľudia radi zaspievali na ľudovú nôtu, 
pred rokmi u nás v obci bolo ochotnícke divadlo, ale jeho činnosť sa plnohodnotne 
nikdy nepodarilo obnoviť. 

Výpočet dobrovoľníctva by nebol úplný, keby sme opomenuli dianie oko-
lo nášho kostola. Od počiatkov jeho stavby, spevácky zbor až po upratovanie kos-
tola, všade sú výrazné stopy dobrovoľníckej práce. Podobne je to pri starostlivosti 
o kríže, či niektoré verejné priestranstvá – s pár zamestnancami Obecného úradu 
sa naozaj nedá stihnúť urobiť úplne všetko a včas.

Je jeseň, čas zberu úrody. Takú úrodu máme o akú sme sa zaslúžili. Vďaka 
Vám, čo máte chuť nezištne pomáhať, dnes nie je naša obec obyčajnou nocľa-
hárňou a parkoviskom pre autá. Práca, ku ktorej mnohí pristupujete s akousi sa-
mozrejmosťou „veď to treba urobiť“, vôbec nie je samozrejmosťou a vôbec nie je 
obyčajnou. Prispievate k pestrejšiemu životu v obci.

Ak máte aj Vy aspoň občas chuť priložiť ruku k dianiu v našej obci a dote-
raz ste to neskúsili, vedzte, že Vaša pomoc bude vítaná – tá naša pomyslená úroda 
môže byť bohatšia, alebo aspoň chutnejšia.

S úctou
Ing. Anton Tkáčik 

starosta obce



Od roku 2016 slávime každoročne na sviatok sv. Cyrila 
a Metoda, ktorým je zasvätený náš kostol v Radoli hody. 
K tomuto výnimočnému dňu neodmysliteľne patrí Ra-
doľský jarmok, ktorý prilákal množstvo návštevníkov 
do areálu Kaštieľa. Nádvorie od rána zaplnili ukážky tra-
dičných remesiel. Počas celého dňa vstupovali do dia-

nia členovia skupiny historického šermu BELLA TORRES 
s ukážkami svojho umenia. Pre najmenších divákov bolo 
určené predstavenie bábkového Divadla na hojdačke 
s názvom Sofia z predmestia. Svoju veľkú popularitu v na-
šom regióne potvrdila hudobná skupina Kortina.

Radoľský jarmok



Školský rok 2019 – 2020 sa začal
2. septembra k nám do školy nastúpilo 16 prvákov, 
ktorí zatiaľ stále chodia radi do školy. Celkovo máme 
178 žiakov v škole a 47 v škôlke. Školský klub v dvoch 
oddeleniach navštevuje 50 detí. 
V priestoroch školy pôsobí aj tento rok Základná ume-
lecká škola KNM, upozorňujem, že za vaše deti v čase 
ich vyučovania jednotlivých odborov ZUŠ zodpove-
dajú pedagógovia ZUŠ, a teda informácie si žiadajte 
od nich, pretože my nie sme účastní ich výchovno-
vzdelávacieho procesu.
Začiatok nového školského roka znamená aj začiatok 
aktivít v novom europrojekte Škola pre život (kód 
projektu 312011S208), ktorého poskytovateľom je 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastú-
pení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
z operačného programu Ľudské zdroje spolufinanco-
vaného Európskym sociálnym fondom v prioritnej osi 
Vzdelávanie v celkovej hodnote 201 955,90 €, z čoho 
spoluúčasť vo výške 10 097,80 € nám poskytuje zriaďo-
vateľ – Obec Radoľa, za čo sme veľmi vďační. 
Projekt je zameraný na mimoškolské aktivity detí 
(krúžky, exkurzie, učebné pomôcky, vzdelávanie, …), 
všetko nad rámec toho, čo by sme mohli ako škola 
z vlastných zdrojov poskytnúť. Takže aktivít pre žiakov 
je na najbližšie dva školské roky dosť, pretože pokra-
čujeme, samozrejme, vo všetkých našich doterajších 
činnostiach.

Školský rok sa začal ešte len pred mesiacom a už sme 
toho stihli veľa. Úspešne máme za sebou celoškolský 
turnaj vo florbale, pri príležitosti medzinárodného 
dňa jazykov sme zorganizovali prezentáciu jednotli-

vých ročníkov 5. – 9. o susedoch Slovenska, kde žiaci 
predstavili tieto štáty, dozvedeli sme sa veľa nového, 
videli sme oblečenie, nástroje a zvyky okolitých štátov 
(ôsmaci nám aj zaspievali v originál maďarčine známu 
pieseň Az a szép). Mladší žiaci boli na športových hrách 

v areáli futbalového ihriska. 24. septembra sa všetci 
žiaci našej školy zapojili do nepretržitého štafetového 
maratónskeho behu, ktorý trval od rána do konca vy-
učovania. Výkon je úctyhodný – žiaci odbehli celkovo 
124,8 km. 25. septembra družstvo starších chlapcov 



Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa 
v stolnom tenise 2019
V sobotu 14. septembra sa v stolnotenisovej herni ŠK Radoľa po prvýkrát uskutočnil pľacový turnaj s najmenšou 
loptičkou. 

Výsledky:
Dúbravka – Kozlovice-Štepnica 8:4
Dúbravka – Kaštieľ-Šustkovce-Tehelňa 8:4
Dúbravka – Lány – Stará cesta 9:3
Kaštieľ-Šustkovce-Tehelňa – Kozlovice-Štepnica 8:4
Kaštieľ-Šustkovce-Tehelňa – Lány – Stará cesta 7:5
Kozlovice-Štepnica – Lány – Stará cesta 5:7

Konečné poradie
1. Dúbravka
2. Kaštieľ-Šustkovce-Tehelňa
3. Lány – Stará cesta
4. Kozlovice – Štepnica

vyhralo okresné kolo v cezpoľnom behu (obsadili prvé 
dve miesta) a postúpilo na krajské kolo.
Na našej škole sa ako každoročne zorganizovala dob-
rovoľná zbierka Biela pastelka v spolupráci s Úniou 
slabozrakých a nevidiacich Slovenska, do ktorej sa za-
pojili žiaci i zamestnanci.

No a čo sa týka školských povinností súvisiacich s uče-
ním, o tom až na konci školského roka.

Od septembra nám začali „obedy zadarmo“, tak 
chcem upozorniť na jeden dôležitý fakt: na štátnu 
dotáciu má nárok žiak len v prípade, že sa zúčastnil 
v daný deň vyučovania! Ak žiak nebol na vyučovaní 
(napríklad je chorý, …) a neodhlásil sa včas z obeda, 
bude za tento obed musieť zaplatiť v plnej výške ceny 
obeda.

OZNAMY: 
V nedeľu 1. decembra 2019 vás už teraz srdečne po-
zývame na Vianočnú výstavu v priestoroch Základ-
nej školy, kde spoločne deti MŠ a ZŠ budú vystavo-
vať svoje výrobky s Vianočnou tématikou.
Žiadam zákonných zástupcov aby vždy včas uhrá-
dzali všetky platby (strava, ŠKD, MŠ). Ďakujem!

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ



Manželstvo uzatvorili
Ján Gundáš a Veronika Sidorová
Jaroslav Turčák a Júlia Ďurišová 

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

Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok  7.00–15.30
Utorok  7.00–15.00
Streda  7.00–16.30
Štvrtok  7.00–15.00
Piatok  7.00–13.00
Obedná prestávka  polhodina v čase  

medzi 11.00–12.00

Navždy nás opustili
Vincencia Macúšová

Renáta Kováčová

Odpočívajte v pokoji!

Telefón: 041/421 32 33
Mobil:  0911/951 305,  

0911/480 555
Správca cintorína: 0904/765 776
E-mail:  podatelna@radola.sk
Web:  www.radola.sk

Kontakty

Pripravujeme
1. decembra 2019 (nedeľa)
Vianočná výstava v priestoroch Základnej školy, kde spoloč-
ne deti MŠ a ZŠ budú vystavovať svoje výrobky s Vianočnou 
tématikou.

5. december 2019 (štvrtok)
Príchod svätého Mikuláša do obce Radoľa a slávnostné roz-
svietenie Vianočných stromčekov

26. december
Svätoštefanský výstup na Vreteň.

Jesenné upratovanie
Veľkokapacitné kontajnery budú v našej obci rozmiestnené
v dňoch 22. – 24. októbra

Narodenie detí
Ema Kubíková
Saša Hmírová

Karolína Andelová
Michal Kriváček
Richard Hraško

Najmenších spoluobčanov v našej obci 
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa 

zdravia a úspechov pri výchove!

Prázdniny Posledný deň 
vyučovania 
pred začiatkom 
prázdnin

Termín prázdnin Začiatok 
vyučovania 
po prázdninách

jesenné 29. október 2019 
(utorok)

30. október – 
– 31 október 2019

4. november 2019 
(pondelok)

vianočné 20. december 2019 
(piatok)

23. december 2019 – 
– 7. január 2020

8. január 2020 
(streda)

polročné 31. január 2020 
(piatok)

3. február 2020
(pondelok)

4. február 2020
(utorok)

Jarné  
Žilinský kraj

21. február 2020 
(piatok)

24. február – 
– 28. február 2020

2. marec 2020 
(pondelok)

veľkonočné 8. apríl 2020 
(streda)

9. apríl – 
– 14. apríl 2020

15. apríl 2020 
(streda)

letné 30. jún 2020 
(utorok)

1. júl – 
– 31. august 2020

2. september 2020 
(streda)

Termíny školských prázdnin




