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2. júla 
Pľacový futbalový turnaj
začiatok 9:00
plánovaný záver podujatia 
12:00

pre deti budú pripravené ská-
kacie hrady - vstup na atrakcie 
bude bezplatný

5. júla
Hodový výstup  
na Vreteň 
nástupné miesto: športový 
areál ŠK Radoľa
čas: 7:00 - 15:00
9:00 - hodová sv. omša  
v kostole  sv. Cyrila a Metoda 
v Radoli

9. júl
Futbalový turnaj o pohár 
starostu obce Radoľa
účastníci:  ŠK Radoľa, ŠK 
Nesluša, TJ Slovan Rudinská, TJ 
Snaha Zborov nad Bystricou

začiatok prvého zápasu: 9:00
začiatok finálového zápasu: 
16:30

kultúrno - 
športové 
leto v Radoli



Milí spoluobčania,

dnes sa budem venovať iba jednej téme, a to novej  
budove pre materskú školu. 

Objekt, ktorý máme k dispozícii je umiestnený 
strategicky zaujímavo vo vstupnej časti obce. Stavba 
však nie je vo vlastníctve obce (patrí rímsko-katolíckej 
cirkvi), iba ju máme bezodplatne zapožičanú. Je po-
trebné uviesť, že podmienky zapožičania považujem 
za maximálne férové a stále výhodné pre obe strany.

Obec sa o budovu stará ako sa na dobrého 
hospodára patrí. Zatiaľ spoľahlivo slúži, ale nemôže-
me si zakrývať oči pred skutočnosťou, že objekt bol 
postavený už v roku 1914. Dobrá správa je, že budova 
nie je pamiatkovo chránená, ale zároveň sa blíži čas, 
keď bude  potrebné vykonať rozsiahlu údržbu a to 
od základov až po strechu (sanovať základy proti 
vlhkosti, zateplenie, elektrické, rozvody, voda, sanita, 
kanalizácia, kúrenie, statická kontrola historických 
stropov a strešnej konštrukcie atď.).  

Legislatívne je prakticky nemožné, aby obec 
rekonštruovala nehnuteľnosť, ktorú nevlastní.  Ešte 
väčšou prekážkou akejkoľvek rekonštrukcie je, kde 
umiestniť škôlku počas vykonávania stavebných prác.

    Už viac ako 8 rokov sa pripravujeme na to, aby 
sme situáciu vyriešili novostavbou materskej školy 
a pravidelne sme hľadali spôsob ako získať grant na 
jej stavbu. 

Financie na stavbu materských škôl však boli po-
čas posledných desiatich rokov vyhradené pre lajdá-
kov. Prvá skupina vyvolených boli tí, ktorí si materské 
školy rozpredali v privatizácii a zrazu zistili, že nemajú 
kam umiestniť ďalšie generácie predškolákov. Druhá 
skupina prostriedkov bola  vyhradená pre sídla, kde 
sú súčasne splnené kritéria prudkého demografického 
rastu a súčasne sociálnej odkázanosti ich obyvateľov.  
Posledná skupina, ktorá mala nárok na finančnú 
podporu zo strany štátu resp. z fondov Európskej únie 

boli tie samosprávy, ktoré dopustili schátranie nimi 
využívaných budov do tej miery, že v nich musel byť 
vyhlásený havarijný stav.

Je to smutné, ale je to tak.
Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva 

ideme vykonať ďalší pokus a zabojovať o finančnú 
podporu z tzv. Fondu obnovy.

Novostavbu materskej školy chceme vybudovať 
ako prístavbu budovy základnej školy Pod Mokrým.  

Mnoho rodičov rieši problémy s dopravou detí 
ráno do školského zariadenia a popoludní návrat detí 
domov.  Pri viacerých deťoch v rodine by doprava na 
jedno miesto veľmi zjednodušila „rodinnú logistiku“.

Ďalším dôležitým argumentom, ktorý hovorí 
v prospech umiestnenia škôlky pri základnej škole 
je veľkorysý areál, ktorým naša škola disponuje a už 
dnes je v nej solídne vybavené detské ihrisko, športo-
viská, a takisto je tu už v súčasnosti dostatok zelene 
a pred nami je realizácia projektu „Zelené obce“, ktorý 
tento areál doplní o niekoľko desiatok vzrastlých 
stromov poskytujúcich dostatok tieňa.  

Lepšími podmienkami pre mladé rodiny s deťmi 
dokážeme zabezpečiť trvalú perspektívu rozvoja 
našej obce.  Aj v prírode je to tak, že staré stromy je 
obrovský problém presadiť na iné miesto, aj keby 
bolo s lepšími podmienkami pre život. Mladé stromy 
sa ľahko prispôsobia a v prípade presadenia do 
lepších podmienok porastú lepšie ako na pôvodnom 
stanovisku. V lepších podmienkach majú stromy viac 
ovocia a v lepších podmienkach budú mať aj naše deti 
lepšie výsledky a spoločne budeme mať vyhliadky na 
kvalitnejší život v našej obci. 

S úctou 
Ing. Anton Tkáčik

starosta obce Radoľa



V druhom štvrťroku po-
stupne zamestnanci obce 
opravili približne dvestomet-
rový úsek protipovodňových 
opatrení Medzi Potôčkami 
a na Dolinkách. Na opravu 
bol využitý recyklovaný ma-
teriál - betónové žľaby, ktoré 
pôvodne boli umiestnené 
Pod Tehelňou a Na Lánoch. 
Úžitok bol teda viacnásobný, 
nebolo potrebné platiť finan-
čne nákladné umiestnenie 
materiálu na certifikovanú 
skládku, ušetrili sa finančné 
zdroje na nákup nových be-
tónových žľabov a podarilo 
sa vykonať dlhodobo pláno-
vané práce bez zbytočných 
časových sklzov, keď vzhľa-
dom na celkovú situáciu so 
stavebnými materiálmi je 

zložité zabezpečiť za prija-
teľnú cenu aj mnohé bežne 
využívané materiály.

Nedávno osadené betó-
nové žľaby usmernia vodu 
stekajúcu z Vretňa po zváž-
niciach mimo poľnej cesty 
a zároveň výrazne znížia 
množstvo plavenín, ktoré vy-
tvárajú kamenito-ílovité ná-
nosy v priľahlej lokalite. Voda 
je presmerovaná do Vadičov-
ského potoka.  Dlhodobo ide 
o časť obce, kde voda z prí-
valových zrážok spôsobuje 
najväčšie škody. 

Vzhľadom na pokračujúcu 
ťažbu dreva a ďalšie odlesňo-
vanie Vretňa je predpoklad 
rastúceho rizika lokálnej po-
vodne z prívalových dažďov 
v tejto oblasti.

V sobotu 30. apríla, pred budovou ZŠ s MS Pod Mok-
rým, postavili deviataci dievčatám máj. 

Predchádzal tomu spontánny nápad, ktorý zrealizova-
la šikovná partia spolužiakov, ktorú zorganizoval Marek 
Belanec.  

S riaditeľom školy Mgr. Vladimírom Hromádkom si do-
hodli miesto pri škole na jeho osadenie, s Ing. Štefanom 
Holtanom boli v lese vybrať a zrezať „ten správny strom“, 
ktorý doniesli spoločnými silami na vlastných pleciach 
z Dráh do školského areálu, kde ho spoločne zbavili kôry 
a pripravili jamu na osadenie mája. Pred samotným sta-
vaním mája, mládenci zverili spolužiačkám - deviatač-
kám dôležitú úlohu vyzdobiť májku stužkami.  

Pod dozorom a zároveň s miernou pomocou niekto-
rých rodičov máj úspešne vztýčili. Na záver ich čakalo 
občerstvenie od Obecného úradu a z vlastných zdrojov 
spolu s kultúrnou vsuvkou, keď na heligonke zahral Ma-
túš  Ondrušek.

Po období, keď  sa u nás v Radoli veľmi k stavaniu mája 
mládenci veľmi nemali, azda svitá na lepšie časy a mož-
no sa rodí nová tradícia, keď sa stavanie mája môže stať 
predmetom deviatackej hrdosti. 

Druhá „májová etapa“ prišla v utorok 31. mája, keď ús-
pešne prebelo váľanie mája.

Tohtoroční absolventi našej školy tak ukázali, že sú ši-
kovní a samostatní.

V sobotu 23. apríla o 8:00 hod sa 
pred Obecným úradom v Radoli za-
čala brigáda, ktorej náplňou bolo 
čistenie Vadičovského potoka od 
stôp, ktoré v ňom zanechala civili-
zácia.

Približne 30 účastníkov si vyz-
dvihlo rukavice a vrecia. V pomerne 
chladnom počasí sa dohodli na po-
stupe a počas celého dopoludnia 

vyzbierali viac ako 100 vriec odpadu.
V potoku sa podarilo vyzbierať aj 

rôzne rarity oblečením počínajúc 
a plechom plným koláčov končiac. 
Najväčšiu časť odpadu však tvorili 
plasty rôzneho druhu.

Na záver podujatia sa účastní-
ci občerstvili guľášom a nápojom, 
ktoré v športovom areáli ŠK Radoľa 
V Riekach zabezpečil Obecný úrad.

OPRAVA 
PROTIPOVODŇOVÝCH 
OPATRENÍ

Stavanie 
mája.

Čistenie 
Vadičovského potoka



Deň matiek
ŠkolaPo dvojročnej prestáv-

ke sme v obci konečne 
opäť mohli zorganizo-
vať slávostný program 
pri príležitosti osláv Dňa 
matiek.

Aj keď to vzhľadom 
na mnohé organizačné 
prekážky počas pred-
chádzajúcich  mesiacov 
nebolo jednoduché, 
predsa len aspoň naši 

škôlkari úspešne zvlád-
li nácvik programu, 
ktorým urobili obrovskú 
radosť svojim mamám 
a starým mamám.

Na záver podujatia 
vystúpila skupina All 
Stars Band s hudobným 
programom zloženým 
z osvedčených hitov 
v unplugged podaní.

Konečne časť školského roka, 
ktorá bola „normálna“, nám umož-
nila školsky žiť naplno.

Okrem samotného chodenia 
do školy a učenia sa, mohli žia-
ci absolvovať veľa aktivít, ktoré 
sme mali v minulosti zaužívané. 
Exkurzie, školské výlety, súťaže 
v škole i mimo nej. Som rád, že 
tak ako na obyčajnom vyučovaní, 
tak i v inakších súťažiach, či podu-
jatiach podávali deti fantastické 
výkony. 



sa rozbehla naplno
Napríklad naši „družinári“ v ok-

resnej súťaži Triatlon ( taká malá 
olympiáda)  v Kysuckom Novom 
Meste v areáli Základnej školy Do-
linský potok suverénne zvíťazili 
v celkovom hodnotení, a bolo len 
pár disciplín a kategórií, kde sme 
nebrali medaily.

Naše žiačky vyhrali florbalovú 
okresnú miniligu CVČ v Kysuc-
kom Novom Meste , kde s veľkým 
náskokom naše dve družstvá zís-
kali zlato a  striebro.

Ale mali sme i veľa iných ús-
pechov, podrobnejšie v ďalšom 
čísle.

Čo je dôležité, všetci naši devia-
taci sú úspešne prijatí na stredné 
školy. Gratulujem, a prajem im 
v nových školách i v živote veľa 
úspechov !

Mgr. Vladimír Hromádka
riaditeľ ZŠ s MŠ

Olympijský deň v škole

Družinári 
zvíťazili 

v okresnom 
Triatlone 

školských 
klubov 

Exkurzia 
v rámci školy 
v prírode

V okresnej 
florbalovej 
minilige 
obsadili naše 
dievčatá 
prvé a druhé 
miesto.



Druhý štvrťrok roku 2022 priniesol 
našim florbalistkám opäť niekoľko 
úspechov.
Naše mladšie žiačky hrajúce v spo-
ločnom tíme pod hlavičkou ŠK 98 
Pruské si v Lige mladších žiačok 
Západ vybojovali krásne striebor-
né medaily. 
Na záverečnom turnaji Majstrovs-
tiev Slovenska naše mladšie žiačky 
získali takisto druhé miesto. Pri-
čom zvíťazili vo všetkých dueloch 
okrem súboja s večnými rivalkami 
a majsterkami Slovenska z Nemšo-
vej.
Juniorky si v spoločnom tíme vy-
bojovali  po bronzových medai-
lách v lige Junioriek Západ aj pek-
né piate miesto na Majstrovstvách 
Slovenska.   

Veľkým úspechom pre naše mlad-
šie žiačky je ich nominácia na naj-
väčší mládežnícky turnaj na svete 
„Prague Games“, kde posilnia ob-
hajkyne titulu neoficiálnych maj-
steriek sveta klubov z Nemšovej. 
Na tomto turnaji sa zúčastňuje viac 
ako 200 klubových družstiev z Čes-
kej republiky, Švajčiarska, Švédska, 
Fínska, Lotyšska, Nemecka, Poľska, 
Dánska, Veľkej Británie a Sloven-
ska.
O titul klubových majsteriek sveta 
budú od 12. do 16. júla 2022 v Pra-
he bojovať: Nikola Muziková, Va-
nesa Jantošíková, Nina Pavlusová 
a Kristína Jancová.
V sobotu 11. júna ukončil florba-
lovú sezónu veteránsky florbalo-
vý oddiel ŠK Radoľa  priateľským 
florbalovým zápasom oranžových 
proti zeleným a posedením pri 
guľáši a inom občerstvení s celými 
rodinami.  

Vretenice informujú
Pripravujeme:

Vstup žien ŠK Vretenice Radoľa  do 
prvej celoslovenskej ligy žien (dru-
há najvyššia súťaž) ako „B“ druž-
stvo ŠK 98 Pruské zložené prevaž-
ne z junioriek. 
Prihlásenie mladších žiačok ŠK 
Vretenice Radoľa do ligy mladších 
žiačok - Západ (ročníky narodenia 
2010, 2011, 2012, 2013).
Vstup prípravky ŠK Vretenice Ra-
doľa do historicky prvého ročníka 
celoslovenskej ligy (alternatívne 
ligy „Západ“) dievčenských príp-
raviek (ročníky 2012, 2013, 2014 
a 2015).
V ďalších vekových kategóriach  
vytvárame spoločné tímy pod 
hlavičkou partnerského klubu ŠK 
98 Pruské  (Liga U15, juniorky a ta-
kisto majú naše dievčatá otvorené 
dvere do extraligového ženského 
tímu obhajujúceho strieborné me-
daily).



Do nového súťažného 
ročníka 2022/2023 sme 
za futbalový oddiel ŠK Ra-
doľa prihlásili 6 súťažných 
tímov, spolu cez 100 ak-
tívnych hráčov hrajúcich 
oficiálne majstrovské fut-
balové zápasy a turnaje.  
Novo rozbehnutý projekt 
organizovaný klubom 
„Rozhýbme v našich de-
ťoch zdravie“ pre deti od 
4 do 10 rokov, zahájený 
v lete 2021, milo prekročil 
vysokým záujmom naše 
očakávania. Momentál-
ne máme 25 najmenších 
futbalistov. Preto v novej 
sezóne pribudli kategórie 
prípravky U9 a U11. Tra-
dične prihlásené sú aj žia-
ci U13 a U15, dorastenci 
U19 a MUŽI. Športujeme, 
reprezentujeme, upevňu-
jeme vzťahy v komunite. 
Aktuálne realizujeme pro-
jekt EURA z EURA. Radoľ-
ský klub získal od Sloven-
ského futbalového zväzu 
investíciu 10 000€. Takto 
nás ocenili  za príkladnú 
prácu s deťmi a mláde-
žou. Tímy dlhodobo pô-
sobia v krajských ligách, 
kde si porovnávajú sily 
aj s veľkými mestskými 
klubmi s neporovnateľ-
ným zázemím. Vďaka pro-
jektu zmodernizujeme 
zázemie klubu. Po 40 
rokoch vymeníme okná 
a dvere za nové, plastové. 
Z časti financií vybudu-
jeme osvetlenie pomoc-
nej tréningovej plochy 
s umelou trávou, vďaka 

čomu dokážeme v jesen-
ných a jarných mesiacoch 
časovo dlhšie využívať 
tréningovú plochu. Za-
čiatkom roka 2022 sme 
taktiež s pomocou správ-
cu budovy, stolnoteniso-
vým oddielom a obcou 
zrekonštruovali 20 ročné 
opotrebované sprchy 
využívané športovcami. 
V máji 2022 sme vďaka  
sponzorom Germ - Jaros-
lav Rentka a ELMIS – IT 
kompletne vymenili ozvu-
čovaciu techniku špor-
tového areálu. Rovnako 
v máji 2022 sme dokončili 
so sponzorskou pomocou 
od firmy KIA a Ranilus 
tribúnu so zastrešením 
s kapacitou pre 60 ľudí. 
Tribúna už slúži divákom 
a rodičom čakajúcich na 
naše ,,najmenšie futbalo-
vé nádeje“. 

Všetkým sponzorom 
a nadšencom ďakujeme 
za pomocnú ruku, veľmi 
si to vážime! Opätovne 
dávam do povedomia 
Radoľčanom, všetkým na-
šim priaznivcom, že sme 
jediná obec v celom okre-
se  s kompletnými súťaž-
nými kategóriami od detí, 
mládeže až po dospelých. 
Všetci mimoriadne oce-
ňujeme každé povzbudi-
vé slovo. Amatérsky šport 
nie je len o výsledkoch ale 
je predovšetkým o zážit-
koch.

J.Šustek 

ŠK Radoľa futbalový 
oddiel informuje



Manželstvo 
uzatvorili

Filip Švábik a Katarína Kováčová
Ing. Jiří Půbal a Mária Gajdošová

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 opustil
Ervín Svrček

Odpočívaj 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

Michaela Chrastinová
Sofia Macušová
Ema Holešová

Alex Raček
Sofia Krakovská

Najmenších spoluobčanov  
v našej obci srdečne vítame,  

rodičom prajeme veľa zdravia  
a úspechov pri výchove!

Spoločenská kronikaZMODK informuje
Z Regionálnej rady partnerstva dostanú Dolné Kysuce 
2.700 000,- eur.
Predstavitelia Dolných Kysúc rokovali o spoločných 
zámeroch pre svoj región. Podľa počtu obyvateľov 
bola rozdelená suma pre Horné a Dolné Kysuce. 
Primátor a starostovia si uvedomujú, že najlepšie in-
vestované peniaze by boli do cyklotrasy, do budova-
nia vyhliadkových veží a zvýšení cestovného ruchu 
pre obyvateľov, avšak dnes stojíme pred ďalším váž-
nym problémom, ktorý vytiahne z vreciek občanov 
nemalé peniaze – poplatky za odpady v zmysle zmien 
v zákone o odpadoch. 
Preto sa prioritou mikroregiónu Dolné Kysuce stalo 
vybudovanie spoločnej kompostárne v spolupráci 
so spoločnosťou T+T. Garantom projektu bude obec 
Nesluša, zelený aj kuchynský odpad bude vyvážať 
odpadová spoločnosť do Dolného Hričova, kde sa 
bude kompost spracovávať a následne bude k dispo-
zícií občanom, ktorí oň budú mať záujem. Nielenže 
sa naplní litera zákona, ale touto aktivitou sa zabráni 
markantnému nárastu cien za odpady. Predstavitelia 
samospráv pri tejto príležitosti navštívili priestory od-
padovej spoločnosti T+T, kde im riaditeľ Miloš Ďurajka 
ukázal a vysvetlil spracovanie a triedenie odpadu ako 
aj samotné spracovanie kompostu.
V rámci Regionálnej rady partnerstva bolo predsta-
vené Memorandum o spolupráci na príprave a im-
plementácií Integrovanej územnej stratégie regiónu 
Kysúc a Žilinského samosprávneho kraja. 


