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Rúško – nečakaný symbol  
roku 2020
Marec 2020 si budeme všetci pamätať ako začiatok 
pandémie koronavírusu COVID-19 na Slovensku. Prvý 
prípad nákazy v  Slovenskej republike bol zistený 6. 
marca 2020 v Bratislavskom kraji.
Od 9. marca boli v Bratislave uzatvorené všetky škôlky 
a školy. V Radoli dostali rodičia 11. marca od zriaďovateľa 
odporúčanie ospravedlniť deti 12. marca zo školského vyu-
čovania. Z preventívnych dôvodov bola zriaďovateľom od 
13. marca prerušená prevádzka ZŠ s MŠ. Od pondelka 16. 
marca je prerušené vyučovanie na celom Slovensku.

Ďalším opatrením na Slovensku bolo najprv odporúčané 
a neskôr nariadené nosenie rúšok alebo inej vhodnej formy 
prekrytia horných dýchacích ciest.

V pondelok 16. marca sme v Radoli začali svojpomocne 
vyrábať rúška a v rámci možností ich aj nakupovať od kraj-
čírstiev, ktoré expresne rýchlo dokázali preorientovať svo-
ju produkciu na v tých dňoch nezohnateľný produkt. Ešte 
v ten istý deň začal Obecný úrad distribuovať rúška prvým 
seniorom. V priebehu týždňa sa podarilo distribuovať kaž-
dému občanovi Radole.

Odvtedy sa učíme ako žiť s vedomím, že riziko možného 
nakazenia sa novým koronavírusom je bežnou súčasťou 
nášho každodenného života. Do 30. apríla nemáme v na-
šej obci potvrdený nijaký prípad nákazy. V okrese Kysucké 
Nové Mesto sú evidované 3 potvrdené prípady nákazy no-
vým koronavírusom.

Okrem nosenia rúšok na verejnosti si zvykáme dôsledne 
dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá, ktoré 
nás chránia aj pri iných nákazlivých chorobách: pravidelné 
a dôkladné umývanie rúk, dodržiavanie bezpečného od-
stupu od potenciálne nakazených ľudí, obmedzenie stre-
távania sa väčších počtov ľudí a najmä posilňovanie svo-
jej vlastnej imunity dostatkom spánku, oddychu, pohybu 
a konzumácie pestrej potravy, ktorá nám zabezpečí dosta-
tok všetkých živín a vitamínov.



Milí spoluobčania,

v týchto dňoch prežívame obdobie, aké sme vo svojich živo-
toch ešte nezažili a určite si ho budeme pamätať do konca 
svojho života. Chcem každého požiadať, aby sa naučil túto 
situáciu prijať a najmä s ňou žiť. Nesmieme nič zľahčovať, 
lebo by sa nám situácia mohla vymknúť spod kontroly. 
Máme za sebou niekoľko dní s dobrými štatistikami, ktoré 
sú pre nás na Slovensku povzbudivé. Všetci cítime, že je to 
vďaka zodpovednosti nás všetkých bez ohľadu na to, aké po-
volanie vykonávame, či aké máme vzdelanie. Dnes ešte ne-
vieme, či sme len získali čas na to, aby sme sa pripravili na 
ďalšie vlny alebo sme toto ochorenie dostali pod kontrolu. 
Aj keď ide o závažné ochorenie, chybou by bolo podľahnúť 
strachu. Mnohí z nás sa intenzívne zamýšľajú nad tým prečo 
tu je COVID-19, ako vznikol a kto to spôsobil. Nesporne, je 
to legitímna otázka, budeme však na ňu dostávať viaceré 
protirečiace si odpovede. 

Každá doba prináša ďalšie starosti, s ktorými sa 
treba vysporiadať. Aj táto. Veľmi dobre vieme, že rúško nás 
ochráni, tak ho nosme. Už sme si overili, že sa treba držať 
ďalej od ľudí, ktorí by mohli byť nakazení, preto dodržujme 
bezpečnú vzdialenosť. Umývanie rúk pomáha aj v období 
obyčajnej chrípky, preto si ich umývajme. Ak však máme 
možnosť pracovať, potom pracujme. Zbavme sa akéhokoľ-
vek  strachu, ktorý nám berie radosť zo života a čo je ešte 
horšie - znižuje imunitu. Nájdime si činnosti, ktoré nám 
robia radosť a venujme sa im.

Čo sa týka života v Radoli, museli sme z epidemiolo-
gických dôvodov pozastaviť organizáciu všetkých podujatí, 
ktoré vedú k osobným stretnutiam väčšieho počtu ľudí. 
Týka sa to kultúry, športu a celého spoločenského života. Pri 
obnove tejto časti života v obci sa budeme musieť dôsledne 
riadiť epidemiologickými odporúčaniami. Nezabúdame, 
že ľudia potrebujú mať možnosti sa odreagovať. Budeme 

sa usilovať nájsť spôsoby, ako aspoň v nejakom obmedze-
nom režime, pri dodržaní všetkých pravidiel zdravotnej 
bezpečnosti ponúknuť rozptýlenie. V tejto chvíli však naozaj 
nevieme kedy a v akom rozsahu dôjde k uvoľneniu v tejto 
oblasti. 

Finančná situácia obcí je častá téma v médiách. 
S pandémiou je spojená ekonomická kríza, ktorej presný 
rozsah presne nevie predpovedať nikto. Výpadok finančných 
zdrojov určite postihne aj našu obec. Pracujeme s viacerými 
scenármi. Preventívne sme zaviedli úsporné opatrenia, 
ktoré by však aspoň zatiaľ nemali mať významný vplyv 
na služby poskytované občanom. Úspory sa týkajú časti 
plánovaných investícií a rozvojových programov. Vzhľadom 
na dobré hospodárenie v minulých rokoch pokračujeme vo 
výstavbe chodníkov. Už tradične pracujeme svojpomoc-
ne a na rozvoj využívame úspory pri hospodárení obce. 
V týchto dňoch dokončujeme práce na stavbe tzv. mlato-
vých (štrkových) chodníkoch pomedzi hroby a na hlavnom 
chodníku na vstupe na cintorín. 

Stavebné práce na chodníkoch v obci budú pokračovať  
v úseku Pod Tehelňou smerom k Lipám a neskôr cez Lány. 
Plánované práce budú znamenať dopravné obmedzenia. 
Prosím všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú 
mieru opatrnosti. 

Nový koronavírus spôsobil, že si začíname viac vážiť 
zdanlivé maličkosti a nič nie je úplne samozrejmé. Želám 
Vám preto, aby ste vo svojich životoch zažili veľa pekných 
chvíľ a predovšetkým Vám prajem pevné zdravie.

S úctou
Ing. Anton Tkáčik

Starosta obce



V sobotu 29. februára 2020 sa na Slovensku konali voľby  
do Národnej rady Slovenskej republiky.  
Výsledky volieb : obec Radoľa 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1227 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 942 
Počet voličov,ktorí odovzdali obálku podľa §24: 936 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 6 
Počet platných odovzdaných hlasov: 925

č.1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku  1

č.2  DOBRÁ VOĽBA  46

č.3  Sloboda a Solidarita  33

č.4  SME RODINA  99

č.5  Slovenské Hnutie Obrody  0

č.6  ZA ĽUDÍ  31

č.7  MÁME TOHO DOSŤ !  1

č.8  Hlas pravice  0

č.9  Slovenská národná strana  39

č.10  Demokratická strana  1

č.11  OBYČAJNÍ ĽUDIA  

 a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,  

 Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA  165

č.12  Koalícia Progresívne Slovensko  

 a SPOLU – občianska demokracia  54

č.13  STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  0

č.14  99 % - občiansky hlas  0

č.15  Kresťanskodemokratické hnutie  43

č.16  Slovenská liga  0

č.17  VLASŤ  35

č.18  MOST – HÍD  2

č.19  SMER – sociálna demokracia  248

č.20  SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby  0

č.21  HLAS ĽUDU  4

č.22  Magyar Közösségi Összefogás  

 – Maďarská komunitná spolupatričnosť  0

č.23  Práca slovenského národa  1

č.24  Kotlebovci  

 – Ľudová strana Naše Slovensko  122

č.25  Socialisti.sk  0

Výsledky volieb do NRSR v Radoli

Prvá desiatka politikov, ktorí dostali najviac preferenčných hlasov:

1. Peter Pellegrini, Ing. - 209 (SMER – sociálna demokracia)
2. Robert Fico, doc. JUDr., CSc. – 140 (SMER – sociálna demokracia)
3. Igor Matovič, Mgr. – 109 (OĽANO)
4. Juraj Blanár, Ing.- 103 (SMER – sociálna demokracia)
5. Marian Kotleba, Ing., Mgr. - 99 (Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko)
6. Boris Kollár,Mgr.- 73 (SME RODINA)
7. Denisa Saková, Ing., PhD.- 72 (SMER – sociálna demokracia)
8. Richard Raši, MUDr., PhD., MPH. -70 (SMER – sociálna demokracia)
9. Michal Truban, Ing.- 36 (Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia)
10. Tomáš Drucker, JUDr., Ing. – 32 (DOBRÁ VOĽBA)

Počet platných hlasov odovzdaných
pre každú politickú stranu alebo koalíciu:



Škola, ako nikdy predtým!
V poslednej dobe sa toho udialo veľa, 
ale aj pred 13. marcom toho bolo dosť. 
Dovtedy naša škola fungovala v bežnom 
nasadení. Na konci januára sme ukončili 
prvý polrok, všetci žiaci prospeli. Máme 
za sebou lyžiarsky výcvik, fašiangový 
karneval, so štvrtákmi prebehla v spolu-
práci s CPPPaP aktivita Šikana nie je hra. 
Od jesene pracujeme všetci na veľkom 
„europrojekte“ Škola pre život zamera-
nom na mimoškolské aktivity , ktorého 
cieľom je Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký 
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a zlepšiť výsledky a kompetencie detí 
a žiakov (krúžky, exkurzie Praha, Švajčiar-
sko – CERN, , týždňový turistický výcvik 
, pomôcky do kabinetov, IKT technika, 
tvorba a inovácia vzdelávacích programov).Stihli sme aj 
niektoré vedomostné a športové súťaže. Naši žiaci súťažili 
v školských kolách Chemickej olympiády, Hviezdoslavov-
ho Kubína, zúčastnili sa okresných kôl v Matematickej 
olympiáde, v Anglickom jazyku, Geografickej olympiáde, 
do krajských kôl postúpili v Biologickej olympiáde, v Tech-
nickej olympiáde ( tu obsadili naši žiaci 2. a 3. miesto 
v dvoch kategóriách), staršie žiačky postúpili do krajské-
ho kola v stolnom tenise. V okresnej florbalovej lige naše 

žiačky mali úspešnú sezónu ( v prvom turnaji zvíťazili, 
v druhom kole boli druhé, žiaľ ďalšie kolá boli zrušené – 
mali slušne nabehnuté na celkové víťazstvo).
 Naši škôlkari mali hudobno- zábavné interaktívne di-
vadielko ( vďaka pani Ľubici Trnkovej –sponzorke akcie), 
kurz drôtovania pre deti s pani vychovávateľkou Máriou 
Dudkovou zo školy, súťažnú prehliadku Materská škola 
má talent besedu o vesmíre z Hvezdárne v Kysuckom 
Novom Meste. Deti si zasúťažili v recitácii : „Mám 

Rady pre našich žiakov
(aby ľahšie zvládali školu doma):
Predstav si, že sa naozaj chystáš do školy: Vstaň, učeš sa, umy, naraňajkuj, a hlavne, 
prezleč sa!

Byť rozvalený pri učení sa na gauči alebo v posteli je príjemné, ale zabíja to výkon. 
Ak máš pred sebou nejaký náročnejší cieľ - úlohu, rozpíš si presné kroky, akými ho 
dosiahneš.
Buď počas učenia sa offline od kamarátov ! Máš predsa povinnosti. 

Neodkladaj si povinnosti – úlohy na posledný termín, lebo sa Ti to nakopí. Ber to 
tak, že v škole v bežnom školskom roku si každý vyučovací deň priemerne 5 hodín 
a doma sa pripravuješ do školy priemerne 2 hodiny J. Takže ak každý deň v súčas-
nosti venuješ doma škole 5 hodín ( myslím úlohám a učeniu ! nie sedeniu a komu-
nikácii so spolužiakmi !), tak to tempo je celkom zvládnuteľné.



básničku na jazýčku“, a tiež ako veľkáči v škole v rôznych 
nádherných i strašidelných maskách prežili v škôlke 
fašiangový karneval.
V čase mimoriadnej situácie – počas prerušeného 
vyučovania na školách je aj naša škola v režime 
spolupráce školy a žiakov a ich zákonných zástupcov 
závislá na internetovej komunikácii. Nie je to ideálne, 
ale je to najlepšie možné riešenie situácie tak, aby 
žiaci „nevypadli“ zo systému učenia sa a plnenia si 
školských povinností. Samozrejme, že sme si vedomí 
reality a je nám jasné, že nie všetky deti majú rovnaké 
technické možnosti pracovať z domu a možno aj 
náročnosť učiva zvládajú deti rôzne. Ale o tom je ko-
munikácia, aby sa poradili s pani učiteľkou, popoludní 
so spolužiakmi, hlavne aby to nebolo alibistické „Ja to 
neviem !“ A preto nič nerobím ?
Dúfam, že všetci rodičia kontrolujú prácu svojich detí. 
Ak aj rodič nie je „počítačovo zdatný“ môže komu-
nikovať so „školou“, prípadne s rodičmi spolužiakov 
svojho dieťaťa.
Verte, že práca je náročná, nielen pre Vás, ale aj pre 
učiteľov. Edupage, Bez kriedy, YouTube, rôzne iné 
zdroje, online komunikácia, učebnice, ... Samozrejme, 
je toho dosť, ale dúfam, že každý chce byť čoraz múd-
rejší, a tak všetci robia, čo je potrebné.

Kde je vôľa, tam je cesta !

V škole zatiaľ využívame čas aj na iné užitočné veci. 
Prerábame školskú kuchyňu a jedáleň, maľujeme, 
opravujeme, v materskej škole riešime detské ihrisko 
a opravy tak, aby po znovuotvorení škôl bolo čo naj-
viac vecí pripravených slúžiť deťom čo najlepšie.
V apríli prebehol zápis do prvého ročníka ( elektronicky 
i osobne zákonní zástupcovia detí), zapísaných máme 
23 žiakov. Veľmi sa tešíme na budúcich prvákov!
V máji budeme prijímať žiadosti o prijatie do mater-
skej školy.
Našťastie naša škola v týchto časoch má oporu vo 
veľmi dobrej spolupráci s obcou Radoľa, zastúpenou 
starostom obce i s poslancami obecného zastupiteľs-
tva, ktorí sa aktívne zaujímajú o situáciu, a mnohí  po-
núkli pomoc nad rámec svojich povinností.
Priebežne všetko dôležité posúvame na stránku školy, 
spolupracujeme s obcou, ak treba využijeme SMS 
info obce, školské maily a telefóny sú na obojstrannú 
komunikáciu.

Prajem všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a energie 
zvládať tento nie bežný životný režim !

Mgr. Vladimír Hromádka



Ochutnávka ZABÍJAČKOVÝCH ŠPECIALÍT

V sobotu ôsmeho februára v mnohých radoľských domácnostiach obedovali zabí-

jačkovú kapustnicu a pečené jelítka. Tradičné dobroty chutili aj pod holým nebom 

priamo na ochutnávke zabíjačkových špecialít pri Obecnom úrade a pri počúva-

ní živej muziky, ale nejeden labužník si prišiel naplniť svoju fašiangovú chladničku 

čerstvýmI mäsovými výrobkami.

Fašiangy v Radoli

Fašiangové obdobie v Radoli vyvr-

cholilo v sobotu 22. februára počas 

dňa tradičným fašiangovým sprie-

vodom a večer sa konalo pochová-

vanie basy.

FAŠIANGOVÝ 

SPRIEVOD  POCHOVÁVANIE BASY



Florbalový turnaj
O pohár starostu obce Radoľa – 1. ročník

V nedeľu 23.februára 2020 sa uskutočnil prvý ročník 
florbalového turnaja starších žiačok „O pohár starostu 
obce Radoľa“

Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá žiačok:

ŠK 98 Pruské, FBK Hornets Mútne, ŠK Modra – Babenky 
a domáce ŠK Radoľa - Vretenice

Výsledky:
Pruské - Radoľa  0:8 ( 0:2, 0:4, 0:2)
Modra – Mútne  3:0 (3:0, 0:0, 0:0)
Pruské – Mútne  1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Radoľa – Modra  2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Pruské – Modra  0:11 (0:5, 0:3, 0:3)
Radoľa – Mútne 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)

O celkovom prvenstve rozhodla tabuľka vzájomných 
zápasov prvých troch družstiev, ktoré získali zhodne 
po 6 bodov. Pohár starostu obce Radoľa si odniesli zá-
sluhou najvyrovnanejších výkonov hráčky Modry.

Konečná tabuľka
ŠK Modra - Babenky 2 0 1 15: 2 6 b

FBK Hornets Mútne 2 0 1 11 : 7 6b

ŠK Radoľa – Vretenice 2 0 1 13 : 7 6 b

ŠK 98 Pruské 0 0 3 1 : 24 0 b

Tabuľka prvých troch
ŠK Modra - Babenky 1 0 1 4 : 2 3 b

FBK Hornets Mútne 1 0 1 6 : 6 3 b

ŠK Radoľa – Vretenice 1 0 1 5 : 7 3 b

Program turnaja spestrili súťaže rodičov a vzájomné 
zápolenia dievčat z prípravky ŠK Radoľa -Vretenice

Obec Radoľa
podporujeme šport



Manželstvo  
uzatvorili

Peter Janiga a Veronika Farkašová

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
Irena Súkeníková

Igor Balala
Martin Kocúr

Helena Jančigová
Palmíro Dolina

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

Narodenie detí
Alex Pakanec

Alex Krakovský
Júlia Tóthová

Najmenších spoluobčanov  
v našej obci srdečne vítame,  

rodičom prajeme veľa zdravia  
a úspechov pri výchove!

Spoločenská kronika
Kultúrne a spoločenské  
podujatia
Sú z  dôvodu platnosti opatrení proti šíreniu 
infekcie novým koronavírusom COVID-19 zru-
šené.

Šport a športoviská
Pri organizovaní športových podujatí a otváraní 
športovísk sa obec Radoľa bude riadiť nariadenia-
mi a odporúčaniam hlavného hygienika SR, ktoré 
vychádzajú z vývoja pandemickej situácie na úze-
mí Slovenskej republiky.

V čase zadávania textu tohto vydania Spravodaj-
cu obce Radoľa na grafické spracovanie a do tlače 
boli umožnené za podmienky dodržania prísnych 
hygienických podmienok organizované tréningy 
na vonkajších športoviskách.

Všetky športové oddiely združené v ŠK Radoľa 
budú o zmenách v pravidlách a o prípadnom 
opätovnom otvorení športovísk a ich príslušen-
stva informované.

Vývoz veľkokapacitných  
kontajnerov
Veľkokapacitné kontajnery budú v obci umiest-
nené v dňoch 13. a 14. mája 2020. Podrobnejšie 
informácie oznámi Obecný úrad prostredníctvom 
webstránky obce Radoľa www.radola.sk, SMS 
správami a obecným rozhlasom.

V prípade zmien v situácii s pandémiou COVID-19 
môže byť termín zmenený.


