
Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach Prvá písomná zmienka 1332

apríl – máj – jún
4/2019

Obec Radoľa

Pozývame vás v sobotu 
8. februára 2020

Ochutnávka tradičných 
zabíjačkových špecialít

Začiatok o 10.00 hod. pri Obecnom úrade v Radoli
Pozývame vás ochutnať zabíjačkovú kapustnicu,

 jelítka, klobásy a ďalšie zabíjačkové špeciality

Fašiangy v Radoli    22. februára 2020 (sobota)

Fašiangový sprievod masiek
Začiatok: 10:00 hod., pri Obecnom úrade

Fašiangová zábava a pochovávanie basy
Začiatok: 20:00 hod., v sále Obecného úradu
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Milí spoluobčania,
v tomto vydaní Spravodajcu sme pre Vás pripravili 

tradičné štatistiky, program kultúrnych i športových 
podujatí ako aj pripomenutie niektorých udalostí zo 
záveru minulého roku.

Najprv sa dotknem témy, ktorá rozbúrila hladinu 
verejnej mienky takmer po celom Slovensku, a to ná-
rastu miestnych daní. Niet sa čo čudovať, parlamentná 
opozícia sa snaží poukázať na to, že vládna koalícia zle 
spravuje štát a druhá strana sa bráni tým, že poukazuje 
na to, ako vzrástli platy opozičným primátorom. A mé-
diá si spokojne mädlia ruky, že môžu rozdúchať oheň 
v spoločnosti a budú mať vysoké čísla sledovanosti.

V samosprávach by sme sa mali usilovať robiť 
veci tak, aby sme uľahčili život, čo najväčšiemu počtu 
občanov a robiť to tak, aby to bolo ekonomicky únos-
né a udržateľné. Miestne dane sú jeden z dôležitých 
zdrojov príjmov obcí a miest. V Radoli sme naposledy 
zvyšovali výšku miestnych daní k 1.1.2013, teda pred 
siedmimi rokmi. Za tie roky sa veľa vecí zmenilo. Vtedy 
sme pracovali so štatistickými údajmi z roku 2011 a te-
raz s údajmi z roku 2018. Pri nezmenenej výške miest-
nych daní (u nás v Radoli) sa za toto obdobie dvihli 
mzdy v celej spoločnosti, dôchodky ale aj náklady obce 
a nároky jej obyvateľov. Pre upresnenie, v roku 2011 
bol priemerný dôchodok 360 €, v roku 2018 to bolo 
440 € teda narástol o 22 %, v roku 2011 bola priemerná 
mzda 786 €, v roku 2018 už bola jej výška 1013 €, teda 
narástla o 29%. Ak by sme pracovali s výškou minimál-
nej mzdy, nárast by bol ešte výraznejší, špeciálne rástli 
mzdy v školstve.

Náklady rastú vo všetkých oblastiach života. Ne-
zabúdajme, že najvýznamnejšia časť rozpočtov obcí 
slúži na financovanie potrieb regionálneho školstva.

Vôbec nebudem hádzať zodpovednosť za zvyšo-
vanie daní na to, že zrazu sa musia obce a mestá starať 
o údržbu chodníkov. Zákon, ktorý preniesol povinnosť 
z vlastníka priľahlej nehnuteľnosti na obec síce nebol 
prijatý korektným spôsobom, ale ak sa spýtam koho-
koľvek z Vás, tak mi asi povie, že je úplne prirodzené, 
že by sa o chodníky mali starať obce a mestá. Súhlasím 
s týmto názorom. Stojí to síce viac úsilia a viac finan-
cií, ale je to prirodzená úloha obce. Zrejme nikto, kto 
niekedy držal v ruke lopatu nečaká, že všetky chodníky 
budú očistené súčasne a v priebehu pár minút. Toto 
opatrenie bolo zavedené bez času na prípravu a bu-
deme sa nejaké obdobie učiť ako tieto práce efektívne 
zorganizovať s malými počtami zamestnancov, ktoré 
máme a zatiaľ bez vhodnej techniky (ak opomenieme 
malé snehové frézy a veľké lopaty).

Verím však tomu, že v Radoli sa môžem spolu s po-
slancami Obecného zastupiteľstva v súvislosti so  zvý-
šením daní pozrieť komukoľvek do očí. Od posledného 
zvýšenia miestnych daní k 1. 1. 2013 v Radoli pribudli 
chodníky, ktoré sme dovtedy v obci vôbec nemali (ok-
rem svetelnej križovatky), nové športoviská, verejne 
prístupné detské ihrisko, opravili sme cesty po výstav-
be kanalizácie, všetky deti, ktoré majú 1.9. príslušného 
roku dovŕšené tri roky svojho veku majú miesto v ma-
terskej škole (mnohé samosprávy odmietajú povinnosť 
zabezpečiť škôlku pre päťročné deti), zabezpečili sme 
v obci novú predajňu potravín. Mohol by som pokra-
čovať, ale verím, že mieru navýšenia miestnych daní 
v rozsahu 10 – 20 % pri jednotlivých daniach budete aj 
Vy považovať za primeranú. V zjednodušenom prepoč-
te ide o niekoľko EUR na osobu a rok.

Iste, vyššie dane nikoho nepotešia, najmä nie 
tých, čo ich schvaľujú a už vôbec nie tých čo ich mu-
sia zaplatiť. Ak však chceme stále skvalitňovať služby, 
ktoré obec poskytuje, potrebujeme na to aj finančné 
zdroje. 

Inou kapitolou je poplatok za vývoz komunálne-
ho odpadu. Tu je výpočet jednoduchý, koľko odpadu 
máme a zaplatíme, na toľko sa musíme poskladať. Pre-
to je potrebné dvihnúť poplatok za TKO zo 17 € na oso-
bu a rok na 19 €. Vďaka slušnej miere separácie v našej 
obci je to nárast iba o 2  €. V druhej polovici roku sa na 
množstve vyvážaného komunálneho odpadu z obce 
pozitívne prejavili kompostéry, ktoré sme rozdelili po 
obci. V týchto dňoch dokončujeme štatistiky po ich 
dokončení budeme vedieť viac. V oblasti odpadov je 
veľmi dôležitá spolupráca nás všetkých, aby sme mali 
v obci čisto a zároveň sme neplatili zbytočne veľa. Té-
mou komunálneho odpadu sa však budeme podrobne 
zaoberať v ďalšom vydaní Spravodajcu, keď si štatistic-
ké údaje a podnety od občanov vyhodnotíme. Budeme 
tak lepšie vedieť ako si navzájom pomôcť.

I keď sa rok 2020 už rozbehol rýchlym tempom, 
predsa len by som Vám chcel popriať počas celého roku 
pevné zdravie, veľa lásky, dobré medziľudské vzťahy, 
Božie požehnanie, kus šťastia a dostatok síl a trpezli-
vosti, aby sa Vám podarilo vykonať to, čo ste si zaumie-
nili.

S úctou
Ing. Anton Tkáčik 

starosta obce
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V roku 2019 sa narodilo 17 detí  
(9 dievčat a 8 chlapcov). 
Zomrelo 12 obyvateľov (8 žien a 4 muži). 
Prisťahovalo sa 30 obyvateľov (12 žien a 18 mužov). 
Odsťahovalo sa 14 obyvateľov (5 žien a 9 mužov). 
Celkový počet obyvateľov SR s  trvalým pobytom 
k 31.12.2019 je 1514 (775 žien a 739 mužov). Počet cu-
dzincov s trvalým pobytom: 4 

Na prechodný pobyt je prihlásených 46 obyvateľov 
Slovenskej republiky (24 žien a 22 mužov) a 34 cudzin-
cov. 

Najviac sa vyskytujúce krstné mená obyvateľov s trva-
lým a prechodným pobytom v obci Radoľa bez rozdie-
lu veku:

Ženské krstné mená:
Mária (48), Anna (45), Jana (43), Katarína (33), Zuzana 
(28), Viera (18), Lenka (18), Martina (18), Emília (16), Eva 
(15).

Mužské krstné mená: 
Peter (59), Ján (41), Jozef (32), Milan (33), Miroslav (32), 
Pavol (28), Martin (29), Štefan (28), Michal (23), Jaroslav 
(19).

Štatistika mien, ktorými pomenovali rodičia svoje deti 
v  roku 2019: Simona, Olívia, Michaela, Mária, Daniel, 
Richard, Tereza, Ema, Saša, Karolína, Michal, Richard, 
Maxim, Filip, Marko, Ján, Alica. 

Priemerný vek obyvateľov s trvalým pobytom je 
41,06 (ženy 42,29, muži 39,78). 
Počet detí mladších ako 15 rokov je 237  
(118 dievčat a 119 chlapcov).
Počet obyvateľov starších ako 15 rokov je 1277  
(657 žien a 620 mužov).
Počet obyvateľov mladších ako 18 rokov je 292  
(143 žien a 149 mužov).
Počet obyvateľov od 18 do 60 rokov je 884  
(441 žien a 443 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 60 rokov je 354  
(200 žien a 154 mužov).

Počet obyvateľov starších ako 75 rokov je 88  
(58 žien a 30 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 80 rokov je 54  
(40 žien a 14 mužov).
Najstarší obyvateľ obce má 96 rokov. 

Najviac sa vyskytujúce priezviská obyvateľov s trvalým 
a  prechodným pobytom v  obci Radoľa spolu v  muž-
skom a ženskom tvare:
Svrček – Svrčková (81), Macuš – Macušová (48), Andel 
– Andelová (36), Kriváček – Kriváčková (29), Kultan – 
Kultanová (28), Holtan – Holtanová (21), Javorík – Javo-
ríková (20), Kubík – Kubíková (18), Kuriak – Kuriaková 
(17), Kubala – Kubalová (16). 
Najkratšie priezvisko obyvateľa obce je zložené z troch 
písmen. Najdlhšie priezvisko obyvateľa obce je zlože-
né z trinástich písmen. 

Počet skolaudovaných stavieb v  roku 2019 so súpis-
ným číslom: 8 (7 rodinných domov, 1 rekreačná chalu-
pa, 1 záhradná chatka)

Prehľad o počte obyvateľov prihlásených na trvalý 
a prechodný pobyt na uliciach:
Do Kaštieľa   –  36
Do Majera   –  43
Jaššová cesta   –  69
Kysucká cesta   –  56
Lány I.   –  54
Lány II.   –  154
Na Lúke   –  29
Na Tehelni   –  94
Pod Dúbravkou   –  174
Pod Mokrým   –  80
Pod Tehelňou   –  33
Skotňa   –  24
Stará cesta   –  152
Štepnica  –  121
Šustkovce   –  102
U Kuriakov   –  29
Vadičovská cesta   –  217
Záhradky   –  80
Evidovaní obyvatelia bez súpisného čísla – 13
Celkový počet obývaných stavieb je 436. 

ŠTATISTIKY ZA ROK 2019

Stretnutie 
jubilantov
V stredu 23. októbra 2019 obec usporiada-
la stretnutie s jubilantmi. Na podujatie boli 
pozvaní jubilanti, ktorí v roku 2019 oslávili 
okrúhle jubileum 70, 75, 80, 85, 90 a 95 ro-
kov. Oslávencov potešil kultúrny program, 
ktorí pripravili pani učiteľky so žiakmi našej 
Základnej školy s materskou školou.
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V roku 2019 archeologický výskum Kosceliska v Ra-
doli pokračoval geofyzikálnym prieskumom lokality. 

Z ôsmej sezóny výskumu teda ne-
boli nové nálezy, v roku 2018 sme 
však z mohylového hrobu získali 
dve veľké nádoby a fragmenty 
niekoľkých menších nádob, ktoré 
bolo treba spracovať a reštauro-
vať. Všetky nálezy boli prevezené 
do Považského múzea v Žiline, 
kde sa ich ujal konzervátor Mi-
chal Daskalakis. Po vyčistení sa 
ukázalo, že z viacerých nádob 
bude možné úplne alebo aspoň 
čiastočne reštaurovať päť nádob. 
Mimoriadnymi rozmermi prekva-
pila hnedá dvojkónická nádoba 

(obr. 1, na obr. 2 vidno proces rekonštrukcie, na obr. 3 
stav po odkrytí v hrobe ), vysoká 43 cm, s priemerom 

65 cm. Nádoba bola takmer kompletne za-
chovaná, len niektoré drobné čriepky bolo 
treba nahradiť. Druhá nádoba bola zacho-
vaná len z polovice, chýbajúce časti však 
mohol konzervátor doplniť, a tak je dnes 
opäť celistvá. Táto nádoba v tvare amfory 
(obr. 4, na obr. 5 stav po odkrytí) je vysoká 
34 cm, s priemerom 50 cm. Na rozdiel od 
predošlej je čiernej farby, s bohato zdobe-
ným povrchom. Obe nádoby tvorili vlast-
ný hrob – dole bola čierna amfora, v ktorej 
boli uložené spálené kostičky pochované-
ho. Amforu prekrýval veľký plochý kameň, 
na ktorom bol položená hnedá nádoba, 
rovnako prekrytá veľkým plochým kame-
ňom. Pod amforou sa ešte nachádzala malá 
okrúhla jamka vyplnená uhlíkmi, úlomkami 
spálených kostí a fragmentmi bronzových 
ozdôb. Význam tejto jamky je zatiaľ nejas-

ný, mohlo by ísť napr. o zvyšky poh-
rebnej hranice, ako naznačujú napr. 
bronzové úlomky – ozdoby boli totiž 
spálené na hranici spolu s mŕtvym, 
potom možno ešte polámané a tak 
vložené do hrobu. Do hrobu boli 
okrem týchto dvoch veľkých nádob 
vložené aj ďalšie menšie nádoby, ich 
počet však nie je možné presnejšie 
určiť, pretože z viacerých sa zacho-
valo len niekoľko črepov. S určitosťou 
bolo možné identifikovať misu s uš-
kom (na obr. 5 vpravo po odkrytí, na 
obr. 6 počas reštaurovania), ktorú sa 

Archeologický výskum na Koscelisku

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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konzervátorovi podarilo 
zreštaurovať. Misa je vy-
soká 14  cm, s priemerom 
30 cm. Ďalej sa v blízkosti 
urny našla malá polgu-
ľovitá šálka s uškom (obr. 
7, obr. 8 reštaurovaná), 
vysoká len 3,5 cm, s prie-
merom 10 cm. Prekvapu-
júci bol nález zvláštnej 
nádobky na nôžke, ktorá 
svojim tvarom veľmi pri-
pomína antický kylix – ka-
lich (obr. 9 vľavo). Pretože 
sa z nej zachovalo len 
niekoľko črepov, nebolo 
možné nádobku úplne 
reštaurovať. Kalich mal 
priemer 16 cm, jeho zre-
štaurovaná výška je 5 cm, 
pravdepodobne však bol 
pôvodne vyšší. Všetky tri 

Obr. 4 Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7
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spomínané nádoby sú čiernej farby, 
zdobené ryhami či žliabkami, kalich 
aj viacnásobnými výčnelkami, tzv. 
pupčekmi. Z bronzových ozdôb, 
z ktorých sa v hrobe našlo pomerne 
veľa zlomkov, sa žiaľ nezachovala 
ani jedna kompletná, Ako už bolo 
spomínané, ozdoby boli spálené 
na hranici a rozlámané, ich zvyšky 
sa v pôde často rozpadali na ze-
lenkavý prach. Podľa zachovaných 
zlomov vieme, že do hrobu boli vlo-
žené ozdoby ako drobné koráliky, 
ktoré mohli byť súčasťou náhrdel-
níka alebo našívané na odev. Ďalej 
sa našli zlomky spôn, používaných 
na spínanie odevu, a tiež zrejme aj 
zlomky odevných ihlíc na ten istý účel. V tesnej blíz-
kosti urny sa našla aj drobná ozdoba zvláštneho tva-
ru (obr. 10). Pôvodne bola zrejme vložená do urny, no 
tá bola tlakom hornej nádoby aj zeminy roztlačená 
a rozptýlená na väčšiu plochu. Ozdoba mohla byť 
napr. súčasťou náhrdelníka, jej tvar je však na kysuc-
kých a okolitých lužických pohrebiskách neznámy, 
preto jej presnú funkciu zatiaľ nepoznáme. Z celého 
hrobu sa nám podarilo získať len pár spálených kosti-
čiek, ktoré zrejme nebudú postačovať na antropolo-
gický rozbor, no ozdoby nájdené v hrobe naznačujú, 
že v ňom mohla byť pochovaná žena.

Mgr. Danka Majerčíková
Kysucké múzeum v Čadci

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10
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Obecné zastupiteľstvo v Radoli schválilo na svojom za-
sadnutí 16. 12. 2019, uznesením číslo 59/2019 kalen-
dár kultúrno-športovo-spoločenských podujatí, ktoré 
sú podporované z rozpočtu obce Radoľa. V ďalšom 
texte uvádzame aj plánované termíny niektorých po-
dujatí v roku 2020.

Mládežnícky turnaj o pohár starostu obce – florbal 
– január alebo február (prázdniny – zimné alebo jarné) 
– 23. februára 2020 

Radoľská zabíjačka – 1-3 týždne pred fašiangovým 
sprievodom – 8. februára 2020

Fašiangový sprievod + pochovávanie basy – sobota 
pred popolcovou stredou – 22. februára 2020

Vítanie detí – Posledná streda v marci (termín závisí 
aj od chrípkových epidémií), pozývame rodiny s deťmi 
narodenými v predchádzajúcom kalendárnom roku 
(od 1. 1. do 31. 12.) 25. marca 2020

Veľkonočná zábava – veľkonočná nedeľa 12. apríla 
2020

Stavanie májov – 30. apríla 2020

Deň Matiek – 2. nedeľa v máji – 10. mája 2020

Váľanie májov – 30. mája 2020

Radoľská heligónka – druhá polovica mája resp. jún 
– nedeľa popoludní

Deň otcov – florbalový turnaj zmiešaných rodinných 
družstiev + sprievodné aktivity – 21. júna 2020

Pálenie jánskeho ohňa – „Vajan“ jún

 Pľacový turnaj o pohár starostu obce – futbal – po-
sledná sobota v júni (týždeň po dni otcov), už niekoľko 
rokov podujatie s oslavou dňa otcov spájame, termín 
súvisí so súťažným kalendárom futbalistov – nemôže 
sa prelínať s posledným súťažným kolom, bez večer-
nej diskotéky – 27. júna 2020

Radoľské hody – Radoľský jarmok + hodový výstup 
na Vreteň – 5. júla 2020

Denný tábor pre deti v čase prázdnin – júl, august

Pľacový turnaj o pohár starostu obce – stolný tenis 
– september (2-3 sobota) – pred stolno-tenisovou sú-
ťažnou sezónou

Posedenie s jubilantmi – mesiac úcty k starším – 
predposledná streda v októbri – 21. októbra 2020

Svätý Mikuláš – rozsvietenie vianočných stromčekov 
5. decembra večer 

Zaháňači – Mikuláš, Lucie – sprievody v maskách 
s viac ako 70 ročnou tradíciou – 4. a 11. decembra 
2020

Svätoštefanský výstup na Vreteň
Štefanská zábava

Kalendár kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí v obci Radoľa,
ktoré sú podporované z rozpočtu obce Radoľa

Mikuláš v Radoli
Príchod Mikuláša do Radole je každoročne spojený so 
slávnostným rozsvietením vianočných stromčekov na 
verejných priestranstvách v obci – Na Jaššovej ceste 
pri škôlke, na Skotni pri zvonici, na začiatku Štepnice 
a Pri lipách.
Svätému Mikulášovi v sprievode anjela a čerta asis-
tovali naši najmenší, ktorých básničky a riekanky boli 
odmenené balíčkom sladkostí, ale najmä pohľadom 
na čerstvo rozsvietený stromček.
Vianočné stromčeky darovali k Lipám a ku zvonici 
Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa a Pozemko-
vé spoločenstvo Súkromné lesy Radoľa. Stromček do 
Štepnice venovala rodina Janigova a Pijákova.
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Vretenice hrajú v zime florbal
V októbri a novembri 2019 prebiehal nábor do flor-
balového oddielu ŠK Radoľa. Vznikla tak florbalová 
prípravka, ktorú navštevuje dvakrát za týždeň trinásť 
dievčat, žiačok prvého stupňa ZŠ s MŠ v Radoli.
V sobotu 19. októbra odohrali Vretenice priateľský 
dvojzápas v Mútnom na Orave, kde mladšie žiačky 
Radole zvíťazili 3:1 a staršie žiačky porazili domáce 
dievčatá 9:2.
Spestrením zimných prázdnin bolo 2. januára 2020 
priateľské stretnutie vo florbale žiačok medzi ŠK Vre-
tenice Radoľa a ŠK 98 Pruské s výsledkom 7:6 v do-
mácej športovej hale.
Počas prestávok medzi tretinami si dievčatá trénujú-
ce v rámci prípravky vyskúšali svoj prvý zápas „červe-
ných“ proti „modrým“ pred prajnými divákmi.

Florbalový podvečer si prišlo pozrieť takmer 100 di-
vákov z radov rodičov, starých rodičov, susedov či 
kamarátov. Z výťažku dobrovoľného vstupného boli 
zakúpené chýbajúce časti brankárskych výstrojí pre 
nádejné florbalové brankárky.

Priaznivcov florbalu pozývame v nedeľu 23. feb-
ruára počas jarných prázdnin popoludní na flor-
balový turnaj žiačok „O pohár starostu obce Ra-
doľa“ za účasti ŠK Vretenice Radoľa, ŠK 98 Pruské, 
FBK Hornets Mútne.
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Sväto – Štefanský výstup na Vreteň 2019. 
Dňa 26. 12. 2019 usporiadal ŠKT KNM 38. r. Sv. Šte-
fanského zimného výstupu na Vreteň – 819,9 mnm 
v Kysuckej Vrchovine.
Ráno od 8,00 do 9,00 hod. pri teplote okolo 4°C a veľ-
mi mrzkom počasí – zamračené, nepríjemný dážď zo 
snehom a vetrom, sa vybralo z Radole od Pivárne 
u Kultána 220 zaprezentovaných skalných milov-
níkov prírody na 38. ročník – tradičného výstupu 
na Vreteň. Skutočný počet bol určite vyšší, nakoľko 
všetci ľudia sa na štarte nezapisujú. Počasie pripomí-

nalo skôr jar. Štart bol ako obyčajne priebežný aby si 
turisti po trase nezavadzali. Niekomu to ale vyhovuje 
lebo si môže na chvíľu odpočinúť. Aj napriek tomu 
to na chodníku v určitých miestach vypadalo ako 
účasť na procesií. Chodník bol veľmi šmykľavý, bla-
tistý a nepríjemný, k vrcholu bolo už aj trochu snehu 
,ale len tak na pošmyknutie a spadnutie na zadok. 
Pod vrcholom turistov privítal turistický prístrešok 
a drevený kríž (v tme krásne osvetlený slnečným ko-
lektorom – vďaka nadšencom z Radole). Tu si ľudia 
na chvíľu oddýchli a občerstvili sa. Potom na vrchole 
sa účastníci zapísali do vrcholovej knihy návštev, na-
vzájom si zapriali všetko naj-naj. Bola tu príjemná ná-
lada, každý spokojný zo svojím výkonom. Ale poďme 
sa rýchlo zohriať dolu do obecného úradu v Radoli, 
lebo tu aj pofukovalo a padal aj mokrý sneh. Niektorí 
zvolili späť trasu ku kaplnke na Medzivretne, ale aj 
po výstupovej trase. Postupne všetci účastníci zo-
stúpili do cieľa v Radoli, do Obecného úradu. Pred 
všetkými je nutné za ich výkon zložiť dole klobúk, 
nakoľko podmienky boli veľmi tvrdé až kruté, aké 
už dávno neboli! Veď niektorí prišli zablatení skoro 
až po uši, ale o to spokojnejší. Trasa merala približne 
10 km/450 m prevýšenia. Dosť náročná pre tých čo 
dožičili svojmu telu počas sviatkov viac kalórií, ale tu 
sa ich zbavili aspoň čiastočne.
Na Obecnom úrade v Radoli si každý účastník pre-
vzal pamätný list, pohárček a magnetku s logom výs-

tupu, malé občerstvenie, 
okrem toho mnoho iných 
mimoriadnych cien obdŕ-
žali ďalší účastníci, napr.:

najmladší učastníci:
Kočvara M – 4. r. Radoľa
Kočvarová A – 5. r. Radoľa

najskôr narodení účast-
níci:
Husarová K. – 71. r. ŽA
Šimun J. – 87 r. ŽA
Sabela A. – 82 r. Frýdek 
Místek

najvzdialenejší učast-
níci:
Fabricius S + J – 34/27 r. Taliansko
Drexler M + Z – 43/31 r. Holandsko

najvzdialenejší a najvernejší oddiel. 4 členovia. 
oddiel – KST AHA Čierne

najpočetnejšia rodina:  
Dubeňovci – 7 členov, Radoľa
Drexlerovci – 7 členov, Kysucké Nové Mesto

najvernejší účastníci: O Tulec a M Jánoš ktorí navy-
nechali ani jeden ročník!
 
Ďalší účastníci pricestovali z: 
Jihlavy, Prahy, Plzne, Friídku – Místku, Fridlant n O, 
Třinca, Českého Tešína, Olomouca, Bratislavy, Brez-
na, Ružomberka, Trnavy, Vyšného Kubína, Tercho-
vej, Lokce, Istebného, Nesluše, Krásna nad Kysucou, 
Radôstky, Kysuckého Nového Mesta, Radole a celé-
ho blízkeho okolia.

Potrebné je poďakovať aj sponzorom vďaka 
ktorým táto akcia má už svoje meno a je jednou 
z najvyhľadávanejších na Slovensku:

Sklenárstvo u Jakuba, Obec Radoľa, Pohostinstvo 
u Mičiana, Code s.r.o., Drogéria Bona, Stavbyt Ra-
dola, Tlačiareň Jánošík, Piváreň u Kultána, K&K s.r.o., 
Mestský úrad KNM, Občerstvenie Zásek, Hostinec 
u Pražačky, hotel Kriváň – A Štrbák, Station PUB do-
all. s.r.o.,HELOS cleaning s.r.o., F Martinec

Nakoniec by som chcel dodatočne vzdať tichú spo-
mienku na p. D Majchraka ktorý sa zhruba v polovič-
ke kopca pri sólo výstupe na Vreteň pobral rovno do 
neba. Aj jeho celej smútiacej rodine v mene všetkých 
účastníkoch výstupu a Kysuckých hôr vzdať úprimnú 
sústrasť.

ŠKT KNM
Teodor Bráciník
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Futbalový oddiel v Radoli si v roku 2020 pripomína 65 
rokov od svojho založenia. Z úcty k tradícii a všetkým 
hráčom, funkcionárom a skalným priaznivcom, ktorí sa 
na jeho činnosti počas týchto dlhých rokov podieľali 
začal futbalový oddiel ŠK Radoľa od sezóny 2019/2020 
používať nové logo, v ktorom sa spája história klubu 

(letopočet 1955), symboly obce Ra-
doľa (žltá a zelená farba v spojení 
s erbom obce) a kruh, ktorý symbo-
lizuje spájanie sa a zároveň je sym-
bolom lopty.

Počas zimných mesiacov prebieha vo všetkých veko-
vých kategóriách zimná príprava.
Muži ŠK Radoľa pred začiatkom odvetnej časti súťa-
že odohrajú prípravné zápasy proti Turzovke (15. 2. 

o 14,30 na umelej tráve v Krásne nad Kysucou), 14.  3 
Snežnica (14. 3. o 16.00, v Kys. N. Meste na umelej 
tráve), 29. 3 Zborovu (29. 3., o 14,30 na umelej tráve 
v Krásne nad Kysucou).

Futbalový oddiel ŠK Radoľa

Muži, VI. Liga Tabuľka po jesennej časti

Dorast, U19, V. liga Tabuľka po jesennej časti

Program jarnej časti

12K 12.04.2020 15:30 TJ Olešná ŠK Radoľa
13K 19.04.2020 16:00 ŠK Radoľa TJ Spartak Radôstka
14K 26.04.2020 16:00 TJ Snaha Zborov nad Bystricou ŠK Radoľa
15K 03.05.2020 16:30 ŠK Radoľa TJ Slovan Rudinská
16K 10.05.2020 16:30 TJ Kysučan Korňa ŠK Radoľa
17K 17.05.2020 17:00 ŠK Radoľa FK VADIČOV (A)
18K 24.05.2020 17:00 TJ Kysučan Ochodnica (A) ŠK Radoľa
19K 31.05.2020 17:00 ŠK Radoľa TJ Slovan Podvysoká
20K 07.06.2020 17:00 FK Čadca (B) ŠK Radoľa
21K 14.06.2020 17:00 TJ Slovan Nová Bystrica ŠK Radoľa
22K 21.06.2020 17:30 ŠK Radoľa Športový klub Nesluša
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Mladší žiaci, U13, III. liga Tabuľka po jesennej časti

Starší žiaci, U15, III. liga Tabuľka po jesennej časti

Program jarnej časti

14K 28.03.2020 14:00 FK Strečno (A) ŠK Radoľa
15K 04.04.2020 11:00 ŠK Radoľa OŠK Kamenná Poruba
16K 11.04.2020 14:00 OŠK Baník Stráňavy ŠK Radoľa
17K 18.04.2020 14:00 ŠK Štiavnik ŠK Radoľa
18K 25.04.2020 ŠK Radoľa TJ Divina(odstúpené)
19K 02.05.2020 14:00 TJ Višňové (A) ŠK Radoľa
26K 06.05.2020 14:00 ŠK Radoľa TJ Fatran Varín (A)
20K 09.05.2020 11:00 ŠK Radoľa OFK Teplička nad Váhom
21K 16.05.2020 14:00 ŠK Javorník Makov ŠK Radoľa
22K 23.05.2020 11:00 ŠK Radoľa TJ Slovan Skalité
23K 30.05.2020 14:00 OŠK Nededza ŠK Radoľa
24K 06.06.2020 11:00 ŠK Radoľa TJ Jednota Bánová (A)
25K 13.06.2020 14:00 FK Rajec ŠK Radoľa

 

Program jarnej časti

14K 28.03.2020 12:00 TJ Snaha Zborov nad Bystricou ŠK Radoľa
15K 04.04.2020 12:00 ŠK Radoľa TJ Slovan Podvysoká
16K 11.04.2020 12:00 OFK Teplička nad Váhom ŠK Radoľa
17K 18.04.2020 12:00 ŠK Radoľa FK Terchová
18K 25.04.2020 12:00 TJ Jednota Bánová ŠK Radoľa
19K 02.05.2020 12:00 OŠK Nededza ŠK Radoľa
26K 06.05.2020 12:00 ŠK Radoľa FK Rajec
20K 09.05.2020 12:00 ŠK Radoľa TJ Tatran Oščadnica
21K 16.05.2020 12:00 ŠK Belá ŠK Radoľa
22K 23.05.2020 12:00 ŠK Radoľa MFK Bytča
23K 30.05.2020 11:45 ŠK Radoľa MŠK Kysucké Nové Mesto
24K 06.06.2020 12:00 ŠK Radoľa FK Predmier
25K 13.06.2020 12:00 FK Slávia Staškov ŠK Radoľa

Program jarnej časti

14K 28.03.2020 12:00 TJ Snaha Zborov nad Bystricou ŠK Radoľa
15K 04.04.2020 12:00 ŠK Radoľa TJ Slovan Podvysoká
16K 11.04.2020 12:00 OFK Teplička nad Váhom ŠK Radoľa
17K 18.04.2020 12:00 ŠK Radoľa FK Terchová
18K 25.04.2020 12:00 TJ Jednota Bánová ŠK Radoľa
19K 02.05.2020 12:00 OŠK Nededza ŠK Radoľa
26K 06.05.2020 12:00 ŠK Radoľa FK Rajec
20K 09.05.2020 12:00 ŠK Radoľa TJ Tatran Oščadnica
21K 16.05.2020 12:00 ŠK Belá ŠK Radoľa
22K 23.05.2020 12:00 ŠK Radoľa MFK Bytča
23K 30.05.2020 11:45 ŠK Radoľa MŠK Kysucké Nové Mesto
24K 06.06.2020 12:00 ŠK Radoľa FK Predmier
25K 13.06.2020 12:00 FK Slávia Staškov ŠK Radoľa
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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
Janka Zbončáková 

Eva Holtanová 

Odpočívajte v pokoji!

Narodenie detí
Maxim Korduljak

Filip Rakovan

Marko Adamov

Ján Kopták

Alica Franeková

Najmenších spoluobčanov v našej obci 
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa 

zdravia a úspechov pri výchove.

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
23. februára 2020, nedeľa
Turnaj o pohár starostu obce Radoľa vo florbale žiačok 
– 1. ročník
Účastníčky: ŠK Vretenice Radoľa, ŠK 98 Pruské,  
FBK Hornets Mútne
Začiatok turnaja: 13:00 hod.

Manželstvo uzatvorili

Tomáš Pakanec a Jana Kubalová
Martin Jaroš a Denisa Klosková

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

Výzva občanom
„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou 
chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, 
často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na 
dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflex-
ných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za 
zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. 
Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde 
nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite 
na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Čadci

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky 
29. februára 2020
Hlasovacie preukazy
O vydanie hlasovacieho preukazu môže volič požiadať:
-  V listinnej forme tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najne-

skôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 
do 10. 2. 2020)

-  V elektronickej forme tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci naj-
neskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najne-
skôr do 10. 2. 2020) na adresu podatelna@radola.sk 

-  Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr 
v posledný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách 
obce. (t.j. najneskôr 28. 2. 2020)

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
O možnosť hlasovania do prenosnej volebnej schránky môžu po-
žiadať voliči na Obecnom úrade v Radoli počas úradných hodín na 
telefónnom čísle: 041 421 32 33 alebo 0911 951 305. 
V deň volieb 29. 2. 2020 možno požiadať okrskovú volebnú komisiu 
predpoludním na telefónnom čísle: 0911 480 555
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