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Kríza – nekríza, 
život musí ísť 
ďalej.
Napriek náročnej situácii, ktorá sa podpisuje na ekonomike 
všetkých obcí, teda aj našej, pokračujeme v Radoli vo výs-
tavbe chodníkov. Počas jarných mesiacov bol zhotovený 
hlavný chodník na cintoríne Na Koscelisku a tzv. mlatové 
(štrkové) chodníky pomedzi hrobové miesta, ktoré v maxi-
málnej možnej miere eliminujú ílovité mazľavé blato, ktoré 
dlhé roky znepríjemňovalo život všetkým návštevníkom 
cintorína. Zároveň však tieto chodníky umožňujú zadržia-
vanie vzácnej dažďovej vody v území.

V letných a jesenných mesiacoch pokračuje výstavba chod-
níkov v aktuálne dopravne najnebezpečnejších(dažďovou 
kanalizáciou zúžených) úsekoch miestnych komunikácií 
v obci Pod Tehelňou a na Lánoch. Súčasťou prác je aj nové 
vedenie dažďovej kanalizácie v celom úseku pod trasou 
chodníka.

Práce na výstavbe chodníkov aj dažďovej kanalizácie rea-
lizuje obec so svojimi vlastnými zamestnancami a z ušet-
rených financií.  Práce budú prebiehať do obdobia, kedy 
bude vzhľadom na počasie možné vykonávať stavebné 
práce.

Chodník je v tejto etape plánovaný cez celé Lány od Šus-
tkoviec až po supermarket, a v druhej vetve až Pod Tehelňu. 
Dokončenie výstavby úseku predpokladáme v roku 2021. 
Harmonogram výstavby vychádza z frekvencie dopravy 
v riešených úsekoch. 

Výstavba chodníkov je financovaná z bežného rozpočtu 
a úspor financií v rámci bežných činností obce.



Milí spoluobčania,

tento rok je iný ako tie, ktoré sme prežívali v minulosti a určite je iný 
ako roky, ktoré prídu v budúcnosti.  Po 100 rokoch zažíva ľudstvo, to 
čo bolo predtým úplne bežné, teda obavy z ťažko liečiteľnej nákazli-
vej choroby.  
Máme tu nové opatrenia, ktoré majú za cieľ spomaliť šírenie sa nové-
ho koronavírusu. Dá sa očakávať, že opatrenia sa opäť budú sprísňo-
vať alebo uvoľňovať podľa vývoja situácie, ktorú každý z nás prežíva 
nejako inak. Máme jednotlivcov, ktorí podliehajú strachu, že ochorejú  
oni sami alebo ich najbližší a  ochorenie bude mať ťažký priebeh. 
Iní zas tvrdia, že sa vôbec nič nedeje a dokonca žiadna choroba 
neexistuje. V každom prípade COVID-19 je tu len krátko a stále vieme 
o ňom veľmi málo. Nepoznáme všetky skryté poškodenia zdravia, 
ktoré prekonané ochorenie vyvoláva. Určite je opatrnosť na mieste. 
Možno samotné ochorenie vyvolané novým koronavírusom nie je pre 
niekoho dôvodom na obavy.  Dokonca má plné právo si to myslieť. 
Treba si však uvedomiť v akom mizernom stave máme zdravotníctvo. 
Pokiaľ ho príliš zaťažíme jedným infekčným ochorením, ľahko sa 
stane, že z inej - pri skorom podchytení banálnej diagnózy, sa môže 
stať pri jej zanedbaní kvôli COVID-19 fatálny problém.
Nesmieme sa však báť. Iba buďme obozretní. Nedovoľme situácii, 
aby nás ovládla. Ak nás správy v médiách či na internete znepokojujú 
viac ako je zdravé, obmedzme ich sledovanie a robme niečo iné, čo 
nám zlepší náladu. Pristupujme však k situácii s rešpektom, pokorou, 
zodpovedne, ale najmä bez strachu. O tom, ako to celé dopadne aj 
tak nerozhodne žiadna vláda, ani úrady, dokonca o tom nerozhodnú 
ani celebrity spolu so samozvanými absolventami vysokej školy 
života s titulmi, či bez nich.  
O všetkom rozhodneme iba my – my, ako jednotlivci svojim vlastný-
mi rozhodnutiami. V prvom rade posilňujme svoju imunitu zdravou 
výživou, pobytom na čerstvom vzduchu, ak sa dá aj na slniečku, do-
statočným pohybom a nepochybne aj vhodne zvolenými výživovými 
doplnkami (vitamín  D a C, zinok atď. ). Nezabúdajme, že umývanie si 
rúk pomáha aj počas „obyčajných chrípok“. Pri každej nákaze pomáha 
obmedzenie kontaktu s cudzími ľuďmi, pretože nijaký vírus mimo 
ľudského organizmu dlhodobo neprežije a musel si vytvoriť mecha-
nizmy, ktorými sa šíri z človeka na človeka prostredníctvom jeho 
výlučkov. Pri kvapôčkových infekciách (ako je COVID-19) si treba dá-
vať pozor na činnosti tých druhých, ktorými vylučujú „slinky“ a hlien 
– kašeľ, rozprávanie, spev, krik alebo kýchanie. Ak máme okrem seba 
radi aj iných ľudí a chceme byť k nim ohľaduplní, používajme rúško  - 
kvalitné, čisté rúško poskytuje významnú ochranu.  
Snažme sa však v rámci možností žiť „čo najnormálnejšie“. Pracujme, 
oddychujme, vzdelávajme sa, zabávajme sa a dokonca v bezpečnej 
forme dodržujme medziľudské kontakty. Vonku je bezpečnejšie 
ako vnútri, menšia skupina je bezpečnejšia ako väčšia a veľa vecí si 
môžeme povedať aj po telefóne.  Je mnoho činností, ktoré môžeme 

vykonávať, ale žiaľ čaká nás aj množstvo obmedzení, ktorých rozsah 
sa bude v rôznych intervaloch meniť. 
Každodenný život v našej obci je poznačený COVID-19. Pri výstavbe 
chodníkov sme tento rok stratili približne štvrťroka, lebo sme netušili, 
či úspory z minulých období budeme môcť použiť tak, ako sme 
plánovali, alebo ich budeme musieť minúť na zaplatenie bežných 
alebo neočakávaných výdavkov. Našťastie, ekonomicky sme na tom 
pomerne dobre a avizovanú štátnu pomoc využijeme na zníženie bu-
dúcich výdavkov obce, keď postupne zmodernizujeme všetky obecné 
kotolne ( Obecný úrad, Základná škola so športovou halou a budova 
ŠK Radoľa).  Práce postupujú možno na pohľad pomalšie, treba si 
však uvedomiť, že v tejto etape prác treba najprv búrať a odvážať, 
potom osadiť dažďovú kanalizáciu a až na záver urobiť chodník.
 Cez Lány osádzame rúry s rovnakým priemerom ako vedie cez Skotňu 
– väčšie rúry nemajú význam. Na tomto mieste pripomínam, že 
v zmysle stavebného zákona je každý vlastník nehnuteľnosti dažďové 
zrážky likvidovať (alebo využiť) na svojom vlastnom pozemku 
a nesmie ich vypúšťať na cestu. Pri každom rodinnom dome by teda 
mali byť trativody alebo nádrže na dažďovú vodu.
V obci sme kvôli zdravotným rizikám museli obmedziť kultúrny, 
spoločenský a športový život. Tento rok sme sa museli rozlúčiť 
s podujatiami v interiéri (Deň Matiek, Vítanie detí, Jubilanti) väčšími 
podujatiami v exteriéri (Jarmok, Heligónka) a podujatia, ktoré sme 
v obci organizovali sme museli usporiadať v obmedzenom režime 
( futbalový Pľacový turnaj, výstup na Vreteň, Letný denný tábor 
pre deti ) alebo predbežne odložiť (stolnotenisový turnaj, obecný flor-
balový turnaj). Vzniknuté úspory budeme môcť využiť pri budovaní a 
údržbe obecnej infraštruktúry.
Sú to však úspory, ktoré mi nespôsobujú radosť. Život bez stretávania 
sa je smutnejší a treba si povedať, že rozbiehanie sa starých podujatí 
„od nuly“ býva veľmi náročné. 
Konečne sa reálne spúšťa v našej obci projekt pozemkových úprav, 
do ktorých sme prihlásený už osem rokov. Čakajú nás náročné chvíle. 
Som však presvedčený, že súčasná rozdrobenosť vlastníctva nehnu-
teľností dnes vytvára množstvo neriešiteľných situácií. 
Tešme sa z toho, že nový školský rok sa začal v škole. Športovci na 
rozdiel od jarných mesiacov za splnenia prísnych hygienických  pravi-
diel môžu nielen trénovať, ale mohli začať aj súťažiť, i keď s rôznymi 
obmedzeniami.  Radujme sa z každej maličkosti, ktorá nám môže 
zlepšiť náladu. 
Želám Vám naozaj pevné zdravie, obrovskú trpezlivosť, dostatok 
odvahy a najmä, aby ste každý deň stretli aspoň jedného človeka, 

ktorý Vás povzbudí a pomôže prekonať akékoľvek trápenia.
S úctou

Ing. Anton Tkáčik
Starosta obce Radoľa



Na základe ankety medzi občanmi obce Radoľa – vlast-
níkmi pozemkov v katastrálnom území obce Radoľa, 
Obvodný pozemkový úrad v Čadci už 28. júna 2012 
oznámil Nariadenie konania o začatí pozemkových 
úprav v katastrálnom území Radoľa (Nariadenie č. 
2012/00126-002/A11/KNM/PPÚ Radoľa).
Po uplynutí viac ako ôsmich rokoch  v mesiaci október 
vydané správnym orgánom Okresným úradom Žilina 
– pozemkový a lesný odbor Rozhodnutie o nariadení 
pozemkových úprav v katastrálnom území Radoľa .
Cieľom pozemkových úprav je zosúladenie právneho 
stavu vlastníctva evidovaného v katastri nehnuteľností 
s existujúcim stavom v teréne.  Hlavnou úlohou pozem-
kových úprav je racionálne priestorové usporiadanie 

pozemkového vlastníctva  v katastrálnom území 
Radoľa, čo bude znamenať scelenie a sprístupne-
nie pozemkov a ich vytýčenie v teréne, rozdelenie 
spoluvlastníctva a obdržanie vlastných pozemkov 
zväčša v podiele 1/1, zmapovanie skutočného 
stavu v teréne, spresnenie výmer parciel, úprava 
tvaru pozemkov tak, aby ich bolo možné v čo 
najväčšej miere samostatne užívať, sprehľadnenie 
pozemkového vlastníctva, vytvorenie spoločných 
zariadení a opatrení - pozemkov s komunikačnými, 

protieróznymi, vodohospodárskymi a ekologickými 
funkciami.  S prácami na projekte pozemkových úprav 
v katastrálnom území Radoľa sa začne 1.11.2020.
Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v ka-
tastrálnom území Radoľa  bude zverejnené formou 
verejnej vyhlášky tak, že sa vyvesí po dobu 15 dni na 
úradnej tabuli  a na internetovej stránke správneho 
orgánu Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný 
odbor a súčasne sa rozhodnutie zverejní na úradnej 
tabuli v Obci Radoľa po dobu 15 dní.

Viac informácií nájdete na úradnej tabuli Obce Radoľa 
a na úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, pozemkový 
a lesný úrad a na internetovej stránke www.radola.sk

Niekoľko desiatok účastníkov sa zúčastnilo v so-
botu 27. júna  na zvyčajnom mieste na Drahach 
tradičného pálenia jánskeho ohňa. Nadšencom 
združeným okolo Mária Svrčka a Mgr. Pavla Prie-
vozníka sa podarilo „vystihnúť“ termín, keď nepla-
tili prísne protipožiarne a zároveň protiepidemické 
pravidlá. Výsledkom bolo príjemné stretnutie 
v prírode spojené s udržiavaním tradícií.

Pálenie vojany

Pozemkové úpravy 
(tzv. komasácie) 
– aktuálny stav



Denný letný 
tábor 2020
Aj tento rok sa nám počas letných prázdnin podarilo 
zorganizovať v našej obci denný letný tábor pod zášti-
tou Florbalového oddielu  Vretenice. Tábor sa uskutoč-
nil v dvoch turnusoch, ktoré boli zamerané predovšet-
kým na turistiku. Naším cieľom bolo spoznávať krásy 
regiónu Kysúc a blízkeho okolia.
Júlový turnus sme začali opekačkou na ihrisku 
v Riekach. Výzvou bola aj túra v Jánošíkových dierach, 
ktorú deti zvládli na jednotku s hviezdičkou, prešli 

sme si cestu rozprávkovým lesom v Nezbudskej Lúčke, 
obdivovali kultúrne pamiatky v Čičmanoch a Rajeckej 
Lesnej.
V druhom augustovom turnuse sme navštívili Hrad 
Strečno. Zážitkom bola plavba kompou cez rieku Váh. 
Zvládli sme aj náročnú túru zo Štrbského na Popradské 
pleso .  Energiu sme načerpali na pútnickom mieste 
Živčáková , odtiaľ sme sa presunuli k ropnému prame-
ňu v Korni. Týždeň sme ukončili túrou na najvyšší vrch 

Kysuckých Beskýd – Veľkú Raču. 
Napriek mnohým obmedze-
niam a opatreniam sme radi, že 
sa nám podarilo pripraviť pre 
deti zaujímavý program. Dúfa-
me, že deti si odniesli mnoho 
zážitkov a spomienok. Sme radi, 
že nadviazali nové kamarátstva 
a už teraz sa tešíme na ďalší rok!
Radi by sme sa poďakovali p. 
starostovi Antonovi Tkáčikovi 
za pomoc a podporu. Vďaka 
patrí aj firme Schaeffler Kysuce 
za množstvo sladkostí a re-
klamných predmetov vo forme 
sponzorského daru. Naša vďaka 
patrí aj Paľovi P., Janovi B., 
Rasťovi G., Máriovi S., Paľovi J. , 
ktorí nám pomohli zorganizo-
vať tábor a pripraviť program. 
V mene detí ďakujeme caterin-
govej spoločnosti Quatrefoil za 
plné brušká!

Andrea Belancová
Dominika Gašpáreková

PĽACOVÝ TURNAJ 



O pohár starostu obce Radoľa 2020
Tohtoročný pľacový  turnaj bol už desiatym ročníkom 
po znovuobnovení pľacového turnaja v roku 2011 bez 
prestávky. V sobotu 27. júna 2020 sa uskutočnil jubi-
lejný ročník v obmedzenom formáte kvôli pandémii. 
Podarilo sa však zachovať kontinuitu a najtradičnejšie 
športové podujatie v obci sa uskutočnilo, síce bez pro-
pagácie (aby neprišlo príliš veľa divákov), bez večernej 
„diskozábavy pod hviezdami“ a prvýkrát na umelej trá-
ve za účasti iba troch tímov, ale predsa.

Výsledky:
Štepnica – Dúbravka   6:9
Góly:  T. Brodňan 4, L. Brodňan, J. Luprich  - S. Harcek 3, 
E. Kováč 3, A. Harcek 2, M. Kocúr

Štepnica – Kaštieľ    13:1
Góly: T. Brodňan 5, L. Brodňan 3, J. Ščamba 2, M. Rako-
van 2, P. Žubor – P. Šustek

Dúbravka – Kaštieľ    8:3
Góly: S. Harcek 4, A. Harcek 2, J. Patyk, E. Kováč – V. Drn-
da, Š. Kočiš, P. Šustek
Rozhodcovia: Milan Zacher, Samuel Vlček

Konečná tabuľka: 
1. Dúbravka 2 0 0 17: 9 6 b
2. Štepnica 1 0 1 19: 10 3 b
3. Kaštieľ 0 0 2 4: 21 0 b

Najlepší strelec: Tomáš Brodňan  9 gólov
Najlepší brankár: Ján Hromádka
Najlepší hráč:  Samuel Harcek
Najstarší aktívny hráč:  Jozef Maruš

Sponzori:

1. Miesto – Dúbravka

2. Miesto – Štepnica

3. Miesto – Kaštieľ

4. Rozhodcovia 

Obec Radoľa
podporujeme šport

TONICAT
zemné práce

UNIPAL KNM
spol. s r.o.

PĽACOVÝ TURNAJ 



Vretenice v Superlige U-15

Florbal sa postupne stáva tretím najpopulár-
nejším kolektívnym športom na Slovensku po 
futbale a hokeji. Počas víkendu 29. - 30. augusta 
2020 zaznamenali naše mladé hráčky významný 
úspech. Spoločný tím ŠK Radoľa – Vretenice a ŠK 
98 Pruské sa prebojoval do najvyššej slovenskej 
súťaže starších žiačok pod názvom Superliga 
U-15.
O historický postup sa zaslúžili: brankárka Ivana 
Kocúrová a hráčky v poli: Michaela Virdzeková, 
Erika Hromádková, Vanesa Darmová, Timea 
Tkáčiková a Nikola Muziková, ktoré vytvorili prvú 
formáciu úspešného tímu a okrem toho, že vsietili 
väčšinu gólov aj úspešne bránili najlepšie hráčky 
súperiek.
Dievčatá sa prebojovali do semifinále celosloven-
skej kvalifikácie v Trenčíne – športovej hale Na 
Ostrove. Úspešnejšie ako ony boli iba víťazky maj-

strovstiev sveta klubov 2020 v tejto vekovej ka-
tegórii z Nemšovej a  žiacke majsterky Slovenska 
z Partizánskeho.  Až za našimi dievčatami skončili 
tradičné florbalové bašty ako Spišská Nová Ves, 
Tvrdošín, či žiacke družstvo aktuálnych majsteriek 
Slovenska z Kysuckého Nového Mesta.
Dievčatá si tak vybojovali príležitosť nastupovať 
počas celej sezóny proti najšikovnejším florbalist-
kám na Slovensku vo svojej vekovej kategórii.
Superliga U-15 sa bude hrať formou turnajov 
počas víkendov, prvý turnaj čaká naše dievčatá 
v sobotu 24.10.2020. Súperkami budú Nemšová 
a Modra.
V športovej hale v Radoli nastúpia naše dievčatá 
5.12.2020 proti Spišskej Novej Vsi,  Kysuckému 
Novému Mestu a Bratislava Snipers.

Spoločný tréning a prípravný zápas ŠK Vretenice Radoľa U16 so 
ženami prvoligových JSC Wild Girls Čadca.

Úspešné spoločné družstvo 
žiačok ŠK 98 Pruské a ŠK 
Radoľa -Vretenice, ktoré 
postúpilo do Superligy U15.



Upratovanie 
VaDičOVSKéhO POtOKa

Darček k 65-emu 

výročiu vzniku 

organizovaného 

futbalu v Radoli.

Obmedzenie činnosti športových klubov 

a najmä zrušenie jarnej časti futbalovej 

sezóny 2019-2020 znamenalo nečerpanie 

veľkej časti dotácie na činnosť futbalového 

oddielu ŠK Radoľa.  Z tejto úspory Obec 

Radoľa ako vlastník športového areálu vy-

budovala na futbalovom trávnatom ihrisku 

nový automatizovaný závlahový systém 

v hodnote deväťtisíc €. 

K investícii patrí aj systém nádrží na 

závlahovú vodu, ktorý bude zdieľaný na 

závlahu ihriska a zároveň pre zavlažovanie 

už zmluvne potvrdenej výsadby drevín 

v areáli ŠK Radoľa.

Automatická závlaha umožní vytvárať kva-

litnejšiu zápasovú hraciu plochu v období, 

keď kvôli klimatickým zmenám už, žiaľ, 

pravidelne prežívame obdobia niekoľko 

týždňov bez akýchkoľvek zrážok. Toto 

sucho by znamenalo devastáciu hracej 

plochy, ktorú využívajú všetky vekové kate-

górie, ktoré reprezentujú našu obec.

Automatická závlaha hlavnej hracej plochy 

je symbolickým darčekom pri šesťdesia-

tom piatom výročí vzniku organizovaného 

futbalu v Radoli.

Tento rok sa podarilo usporiadať už tradičné čistenie Vadičov-

ského potoka až na tretí pokus. Najprv (v apríli a máji) snahe 

upratať potok bránili protiepidemické opatrenia. Júnový termín 

prekazilo daždivé počasie, ale v sobotu 4. júla sa aj napriek toh-

toročnej skromnej účasti podarilo urobiť kus práce a pozbierať 

plné vrecia „pohľadníc“, ktoré pricestovali z hornej časti povodia.

Foto: Mário Svrček



Manželstvo uzatvorili
Lukáš Duraj a Barbora Macúšová

Ľubomír Kultan a Ivana Švancárová
Maroš Kubjatko a Kristína Svobodová

Jozef Franek a Michaela Gáliková
Vladimír Šedo a Martina Riečanová
Štefan Perinay a Simona Judáková
Radoslav Holeš a Lenka Hmírová

Ondrej Ondreáš a Beáta Záhradníková

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
Štefan Šupol

Melánia Mozolová
Milan Kasák
Anton Pavlis

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
Miriam Melišová

Liam Janiga
Matias Dančura

Patrik Duraj

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 in-
fekcie novým koronavírusom COVID-19 zrušené.

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.

Bikesharing – zdieľanie bicyklov.

Spoločný projekt zdieľania bicyklov spoločne na 
území Kysuckého Nového Mesta, Radole a  Poviny 
pôvodne pripravovaný na leto 2020 sa odkladá na 
jar 2021.
Príčinou odkladu spustenia spoplatnenej služby pre-
vádzkovanej súkromnou spoločnosťou je meškajúca 
dodávka špeciálnych bicyklov na zdieľanie. Zdieľané 
bicykle majú atypické súčiastky, ktoré nie je možné po-
užiť na bežných bicykloch, aby sa predchádzalo kráde-
žiam. Tieto verejné bicykle sú vyrábané v Ázii a mešká 
niekoľko kontajnerov určených pre viacero slovenských 
miest a obcí.
Tento projekt nebude mať generálneho sponzora, tak 
ako je to v Žiline (automobilka), ale prevádzkovaný 
bude ako komerčná služba s využitím predplatenej ap-
likácie v mobilnom telefóne. 

Zjednodušeným princípom prevádzky služby  bude 
nasledovný postup: 
1. nájdem zdieľaný bicykel
2. prihlásim sa cez aplikáciu, ktorá odomkne bicykel
3. odveziem sa na požadované miesto na území Kysuc-
kého Nového Mesta, Radole alebo Poviny
4. bicykel odložím na verejne dostupnom mieste, tak 
aby neprekážal (námestie, cesta, chodník, pri obchode, 
pri škole, pri kostole, pri autobusovej zastávke ...)
5. bicykel mechanicky uzamknem páčkou na zadnom 
zámku kolesa a odhlásim sa cez aplikáciu
6. bicykel je pripravený pre ďalšieho používateľa služby
viac na www.verejnybicykel.sk
O presnom termíne spustenia služby Vás budeme infor-
movať.
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