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Koscelisko
archeologický výskum
Štvrtého júla 2012 v lokalite Koscelisko symbolicky obnovili archeologický výskum predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, riaditeľ Kysuckého múzea Miloš Jesenský a
starosta obce Radoľa Anton Tkáčik. Archeologický výskum vedie archeologička Kysuckého
múzea Danka Majerčíková a potrvá štyri roky.
viac sa dočítate na str. 3,4,5 ...

Vážení spoluobčania,
v prvom rade sa chcem úprimne poďakovať všetkým Vám, ktorí ste svojimi
podpismi počas leta podporili zapojenie sa našej obce do projektu pozemkových úprav mimo zastavaného územia
našej obce. Väčšina vlastníkov pozemkov súhlasí s pozemkovými úpravami a
preto mohla začať administratívna príprava celého procesu.
Významná zmena nastala v našej
Základnej škole. Rada školy vybrala za
nového riaditeľa ZŠ Mgr. Vladimíra Hromádku, ktorému želám vo funkcii veľa
pracovných úspechov.
Úprimné poďakovanie za roky práce
vo funkcii riaditeľky školy právom patrí
PaedDr. Blažene Gažovej.
Na tradičnom futbalovom turnaji
„O pohár starostu obce“ sa tento rok
zúčastnili prvýkrát naši priatelia z Poľska. Wielkie Ochaby sú súčasťou gminy
Skoczów, s ktorou sme sa spojili a spoločne žiadame prostriedky z fondov
Európskej únie určených na medzinárodnú spoluprácu. Eurofondy prioritne
určené pre obce a mestá boli rozdelené
už v rokoch 2008 – 2010 a toto je jedna z
posledných možností ako získať „ financie navyše“.
Z eurofondov bola financovaná aj
Templárska výprava do Kaštieľa, ktorá
oživila náš tradičný Radoľský jarmok nevšedným podujatím a bola výsledkom
aktívnej spolupráce našej obce s Kysuckým múzeom a Žilinským samospráv-
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nym krajom.
Vďaka veľkému osobnému záujmu
predsedu Žilinského samosprávneho
kraja Juraja Blanára a riaditeľa Kysuckého múzea Miloša Jesenského bol obnovený výskum na Koscelisku a pokračovať bude aj v nasledujúcich rokoch. O
jeho tohtoročných výsledkoch informuje v tomto čísle Spravodajcu archeologička Danka Majerčíková.
Niekoľko rokov je v našej obci významnou témou výstavba kostola. Na
jedinej možnej parcele vhodnej na jeho
výstavbu na mieste bývalého cintorína
na Starej ceste pri „Žltej kaplnke“ bol vykonaný geologický prieskum. Geologický posudok potvrdil, že „strašenie“ potrebou pilotáže a masívnych oporných
múrov je neopodstatnené. Základy
kostola bude možné vybudovať štandardným spôsobom. V tomto období
prebieha príprava územného konania
a návrh kostola posudzuje a pripomienkuje liturgická komisia Biskupského úradu v Žiline.
V týchto dňoch naše myšlienky aj
kroky smerujú často k hrobom našich
blízkych. V takýchto chvíľach si uvedomujeme viac ako inokedy, čo je to naozaj podstatné v našom živote. Preto
Vám želám aj šťastný návrat z mnohokrát ďalekých ciest na miesta posledného odpočinku najbližších.
Ing. Anton Tkáčik
starosta obce Radoľa

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V RADOLI-KOSCELISKU
Archeologický výskum na Koscelisku v Radoli prebiehal ako revízny výskum k dávnejšiemu výskumu Antona Petrovského-Šichmana.
Výskumom v roku 1956 sa zistil pôdorys kostola, pričom v interiéri kostola bol nájdený aj
jeden hrob. Po konzultácii s vtedajším odborníkom na stredovekú sakrálnu architektúru
Václavom Menclom bol vznik kostola datovaný približne do polovice 13.storočia, pričom
hlavným dokladom takéhoto datovania mal
byť kvadratický tvar svätyne. Na konci 80.rokov
preskúmala PhDr. Marcela Ďurišová z Kysuckého múzea v Čadci niekoľko hrobov v okolí kostola. V hroboch bolo len veľmi málo nálezov,
zato početnejšie boli na lokalite črepy keramických nádob. Tieto nálezy zatiaľ potvrdzujú
Menclovo datovanie, keďže nie sú staršie ako
13.storočie, a zároveň stanovujú koniec pochovávania v okolí kostola na začiatok 15.storočia. Zánik kostola by snáď bolo možné spájať
s prechodom husitov, zatiaľ však pre takúto teóriu nie sú konkrétne dôkazy.
Cieľom revízneho výskumu je overiť pôdorys
kostola a jeho datovanie. Petrovský-Šichman
svoj výskum nedokončil - podarilo sa mu síce
určiť pôdorys kostola, no niektoré murivá zostali neodkryté a nepreskúmal celý interiér
kostola. Vychádzali sme z jeho zistení a sondy
sme umiestňovali tak, aby sme mohli zachytiť
celý pôdorys kostola. V sonde 1 sme odkryli
juhozápadný a v sonde 2 severozápadný roh
lode kostola. Medzi nimi sme umiestnili sondu
3, v ktorej sme odkryli západný múr kostola so
vstupom. Sonda 4 je najväčšia a bola umiestnená tak, aby sme v nej zachytili časť severného múru a severovýchodný roh lode kostola,
ako aj časť severného múru svätyne kostola
a západného múru sakristie, oltár a základy
ambónu. Sonda 5 zachytáva obdobnú situáciu na južnej strane – juhovýchodný roh lode
kostola a časť južného múru svätyne kostola.
V sonde 6 sme odkryli juhovýchodný roh svätyne kostola, v sonde 7 južný múr lode kostola, v sonde 8 severovýchodný roh a východný

múr sakristie, a napokon v sonde 9 severozápadný roh sakristie, pričom medzi jednotlivými sondami sme ponechávali kontrolné bloky
pre potreby archeologického výskumu.

Foto z výskumu

Z doterajších výsledkov revízneho výskumu
môžeme potvrdiť zistenia Petrovského-Šichmana. Kostol je orientovaný v osi V-Z, pričom
svätyňa je orientovaná smerom na východ. Na
západnej strane je vstup do kostola, z ktorého zostal dobre zachovaný prah a čiastočne
aj bočné steny portálu. Pri staršom výskume sa
našli aj časti zdobeného portálu, pri súčasnom
výskume sa nám nepodarilo nájsť žiadny zlomok z niekdajšej výzdoby. Pri severnej stene
lode kostola je vymurovaný oltár, ktorý odkryl
aj Petrovský-Šichman. Pri podrobnejšom skúmaní sme zistili, že je menší, ako ho zakreslil
Petrovský-Šichman, pretože niektoré časti,
ktoré považoval za jeho súčasť, sú v skutočnosti len napadanou kamennou deštrukciou. Po
čiastočnom odstránení deštrukcie sme za oltárom našli malý kúsok zachovanej maltovej podlahy. Takáto podlaha mohla byť na celej ploche lode kostola, keďže na viacerých miestach
sme našli tvrdú vrstvu hnedej zeminy s úlomkami malty, ktorá mohla byť podkladom pre
podlahu. Až podrobnejšia analýza však ukáže,
či ide o podlahu alebo spadnutý kus omietky.
Pri severnej stene svätyne boli nájdené základy
ambónu, ako ich našiel aj Petrovský-Šichman,
aj s vylámaným otvorom pre nádobu, v ktorej
bolo uložené pozostatky dieťaťa. Medzi základmi ambónu a severným múrom svätyne
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je povrch vyložený plochými kameňmi spájanými maltou. Predbežne predpokladáme, že
by mohlo ísť o časť pôvodnej dlažby svätyne,
pričom kamenná podlaha svätyne a maltová
podlaha v lodi kostola mohli byť približne na
jednej úrovni.

Hroby v kostole

Na južnej strane lode predpokladal PetrovskýŠichman kamennú dlažbu spájanú maltou. Pri
výskume sme však zistili, že to, čo on interpretoval ako dlažbu, príp. podstavec pod nejakú
konštrukciu, je pravdepodobne len spadnutým
kusom muriva. Ďalší veľký blok sme našli pri
južnom múre svätyne zo strany exteriéru. Na
niekoľkých miestach v interiéri aj exteriéri kostola sme našli zvyšky omietky, väčšinou bielej
farby, no pri južnej stene v interiéri lode kostola sme našli väčšie množstvo drobných kúskov omietky, ktorá mala na bielom podklade
červenú maľbu. Žiaľ, úlomky boli také malé, že
nebolo možné určiť výzdobný motív. Drobný
úlomok červenej omietky sa našiel aj v zásype
hrobu pri severnej stene lode kostola. Naopak,
Petrovským-Šiachmanom spomínané maľované omietky v sakristii sme nenašli, a to ani na
múre ani v zásype.
V sakristii kostola sme zistili vstup do sakristie
zo svätyne, ktorý odkryl už Petrovský-Šichman.
Zatiaľ nedoriešenou zostáva otázka výstavby
sakristie – či vznikla súčasne s kostolom, alebo bola pristavaná neskôr. Petrovský-Šichman
predpokladal neskoršiu prístavbu, pri súčasnom výskume sa však ukazuje, že murivo sakristie a lode kostola bolo previazané, čo by značilo súčasnú výstavbu sakristie aj kostola.
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Významným objavom bolo nájdenie veľkého množstva kostí pri severnej stene kostola,
v mieste pripojenia sakristie ku kostolu. V rohu
zvieranom severným múrom lode kostola a západným múrom sakristie bola vysoká vrstva
kostí, siahajúca takmer až po súčasný povrch.
To značí, že tu ešte v časoch, keď kostol existoval a slúžil svojim účelom, vzniklo jednoduché
osárium. Osáriá slúžili na uskladnenie kostí zo
starších, porušených hrobov. Cintorín bol časom zaplnený, preto sa hroby začali hĺbiť aj na
mieste starších hrobov, a kosti z nich sa ukladali
do osárií. V priebehu výskumu sa podarilo nájsť
múry tohto osária - jeden sa pripája na severozápadný roh sakristie, druhý na severný múr
lode kostola. Z múrov sme zachytili len krátke
úseky, ktoré však dovoľujú predpokladať, že
išlo o drobnú stavbu kvadratického tvaru, ktorá
bola ku kostolu pristavaná dodatočne.
Pri severnom múre lode kostola, hneď vedľa
oltára, sme našli hrob odkrytý Petrovským-Šichmanom, ktorý sa svojou výplňou odlišoval od
okolia. Bolo istým prekvapením, že sme v hrobe
našli kostru, dokonca aj s drobnými nálezmi, čo
značí, že Petrovský-Šichman hrob síce odkryl,
ale nevybral. Pomerne veľká koncentrácia kostí
bola pri južnej stene svätyne z exteriéru, väčšie
množstvo kostí sme našli v interiéri kostola pri
jeho južnom múre. Už za múrmi kostola sme
na niekoľkých miestach našli lebky, väčšinou
ešte s ďalšími kosťami. Aj Petrovský-Šichman
evidoval pri svojom výskume lebky pohodené
v exteriéri kostola. Vo všetkých prípadoch kosti
neboli v anatomickej polohe, naopak boli viditeľne rozhádzané alebo nahádzané na kôpku.
Pravdepodobne sú to kosti zo starších porušených hrobov.
V kostole sme okrem hrobu odkrytého už Petrovským-Šichmanom našli ďalšie tri hroby, ktoré boli vyhĺbené do ílovitého podložia. V jednom hrobe sa našiel bronzový prsteň, v druhom
drobná minca. Ďalší hrob sme odkryli už za
múrmi kostola, pri juhozápadnom rohu, tento
bol bez akýchkoľvek nálezov, v jeho blízkosti sa
však našiel fragment stredovekej nádoby.
Na viacerých miestach v interiéri aj exteriéri
kostola sme našli prepálenú vrstvu. V sakristii

tvorí súvislú veľkú plochu, na iných miestach
bola porušený starším výskumom. Táto prepálená vrstva obsahuje uhlíky, drobné prepálené
úlomky kostí, črepy a klince. Vrstva dokladá, že
kostol zanikol pri požiari, po ktorom už nebol
obnovený. Zatiaľ nevieme určiť, či ide o zvyšky
spáleného krovu alebo drevenej podlahy.
Samotné murivo kostola je pomerne dobre
zachované, aj keď sú miesta, kde došlo k značnému poškodeniu múrov. Výrazne poškodený
je severozápadný roh kostola, ktorý sa dnes
nachádza na úplnom okraji terasy, a k jeho
poškodeniu pravdepodobne došlo v dôsledku
zosuvu pôdy v týchto miestach, takže sa murivo uvoľnilo a rozdrobilo. Výrazne poškodený
je aj juhovýchodný roh lode kostola a východný múr svätyne. V súvislosti s tým spomína
Petrovský-Šichman, že sa v roku 1956 vtedajší
majiteľ pozemku pokúšal zarovnať terén, pričom vybúral značné časti murív. Múry sú postavené z lomového kameňa a okruhliakov,
opracovaných kameňov je veľmi málo. Kamene sú spájané maltou, pričom na niektorých
miestach je viditeľná snaha vytvoriť v murive
riadky. Na niekoľkých miestach sú viditeľné tzv.
základové odskoky, čiže základy sú o niečo širšie ako nadzemné murivo. V interiéri základový
vodnej podlahy. Základovú škáru sme odkryli

na troch miestach, pričom pri východnom múre
svätyne sa nachádzala v hĺbke cca 170 cm.
Podložie tvorí žltá ílovitá hlina, pomerne mastná a plastická. Do tohto podložia zahĺbili základy kostola. Vo všetkých sondách sme sa dostali
na úroveň podložia. Na tejto ílovitej vrstve je
spomínaná prepálená vrstva, ktorá dokladá
zánik kostola. Nad ňou sa postupne vytvorila
hrubá vrstva deštrukcie, takže kostol nebol obnovený a postupne sa rozpadal. V deštrukcii sa
dá rozlíšiť vrstva obsahujúca rozdrobené murivo - kamene a maltu, a vrstva, kde sú kamene
výraznejšie premiešané s tmavohnedou hlinou.
K premiešaniu deštrukcie prispel už majiteľ pozemku, ktorý v roku 1956 zasýpal jamy a rozorávala nadzemné časti muriva, a tiež PetrovskýŠichman svojim výskumom.
Nálezy z výskumu sú pomerne skromné – črepy keramických nádob, niekoľko väčších fragmentov keramických nádob, značné množstvo
železných klincov, hrot šípu do kuše, jednoduchý bronzový prsteň a drobná minca z čias
panovania Žigmunda Luxemburského. Zatiaľ
nemáme k dispozícii také nálezy či situácie, ktoré by výraznejšie zmenili datovanie kostola. Vo
výskume sa bude pokračovať aj v roku 2013.
Danka Majerčíková
Západný múr kostola so vstupom

odskok pravdepodobne dokladá úroveň pôlen
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Radoľská škola a život v nej...
Školský rok 2012/2013 sa začal v plnom pracovnom nasadení tak pre žiakov ako aj pre
učiteľov.
Do školy v tomto školskom roku nastúpilo
167 žiakov, z toho 17 prvákov. Oproti minulému školskému roku je to menej o 25 žiakov, čo je dôsledok demografického vývoja
na Slovensku, inými slovami – v ostatných
rokoch sa rodí menej detí. Pre nás je táto situácia výzvou, aby sme zabojovali o žiakov –
budúcich prvákov- nielen z rodín obyvateľov
Radole, ale aj z okolia našej obce.
To bola tiež príčina, prečo sa naša škola v minulom školskom roku zapojila do projektu
financovaného z „eurofondov“, ktorý sme nazvali Škola nás baví. Jeho realizáciou získava
škola vybavenosť učebnými pomôckami, IKT
technikou, modernizujú sa vyučovacie formy
a metódy, zvyšuje sa kvalifikácia pedagógov,
sú z neho hradené tiež exkurzie žiakov, a ďalšie aktivity žiakov.
Pre vysvetlenie – ak chce mať naša obec školu
a v nej deti, musíme byť konkurencieschopní školám v našom okolí, tak, aby sme mohli
našim žiakom poskytnúť plnohodnotné
vzdelanie a čo najlepšie podmienky pre jeho
získanie.
Z tohto pohľadu je nesmierne dôležité, že
v obecnej samospráve máme plnú podporu
po stránke administratívnej, ako aj finančnej,
za čo chcem poďakovať obecnému zastupiteľstvu a tiež starostovi obce, ktorí nám vychádzajú v maximálnej miere v ústrety. Výsledkom tejto dobrej spolupráce školy s obcou je
popri spolufinancovaní „europrojektu“ Škola
nás baví (jeho hodnota je približne 250 000,Eur), aj projekt multifunkčného ihriska v areáli školy, výstavba ktorého by mala začať ešte
v tomto kalendárnom roku. Obec pripravuje
projektovú dokumentáciu a úver na výstavbu
telocvične v areále školy, čím naša škola stratí
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veľký nedostatok dnešnej doby – chýbajúcu
plnohodnotnú telocvičňu. Tento školský rok
oslávime 50-te výročie našej Základnej školy
v Radoli a tak dary jubilantke sú ocenením jej
významu pre obec.
Ale starostlivosť o deti nie sú len veci a budovy, ale v prvom rade učitelia! Tí naši
sú všetci veľmi kvalitní, o čom svedčia aj
výsledky a úspechy našich žiakov v minulom školskom roku (môžete si prečítať podrobnejšiu správu na stránke školy:
www.zsradola.edu.sk). My však poskytujeme
v škole aj starostlivosť pre deti ktoré potrebujú pomoc špeciálneho pedagóga, máme
pedagogickú asistentku žiakov a tiež sme
zabezpečili odborného logopéda pre nášho
žiaka. Takže podľa tohto sme pred mnohými
školami vo výhode.
Vo voľnom čase v priestoroch našej školy
prebiehajú krúžkové záujmové aktivity pre
žiakov pod vedením našich učiteľov. Školský klub detí má dve oddelenia so 40 deťmi.
Nadviazali sme spoluprácu a poskytli priestory pre Základnú umeleckú školu v Kysuckom
Novom Meste, ktorá vyučuje tanečný odbor
pre mladších žiakov v našich priestoroch, čo
odstránilo „dochádzanie do mesta cez križovatku“, do budúcna chceme aktivity ZUŠ
u nás rozšíriť aj o ďalšie odbory. Takisto naše
priestory poskytujeme pre aktivity detí pod
vedením animátorov z farského centra voľného času.
Nadviazali sme spoluprácu so stolnotenisovým oddielom ŠK Radoľa, tradične spolupracujeme s futbalovým oddielom a tento rok aj
s novovzniknutým atletickým oddielom.
Pre žiakov organizujeme plavecký výcvik,
ktorý sme vďaka podpore Rady rodičov pri ZŠ
urobili finančne dostupnejší (žiaci si nemusia
hradiť dopravu).
Veľkou pomocou pre školu je podpora rodi-

čov našich žiakov, ale aj ostatných spoluobčanov, či priateľov našej školy. Sme a budeme
vďační za každú pomoc, ktorú nám poskytnete, a tým nemyslím len financie, ale aj pracovnú aktivitu v podobe brigády pri skrášľovaní
našej školy, alebo pomoc pri organizovaní
našich podujatí.
Ďakujeme v mene Vašich detí všetkým, ktorí
nám stihli už aj za tento krátky čas poskytnúť
pomoc v akejkoľvek podobe.

Na záver zopár oznamov:
▪▪ Školská knižnica je otvorená aj pre verejnosť a to vždy v stredu od 13.oo do 15.oo
a vo štvrtok od 13.30 do 15.30 . Takže:
„Dobrú chuť do čítania !“
▪▪ 12.január 2013 - Školský ples – srdečne
pozývame
▪▪ areál a priestory školy sa postupne vybavujú bezpečnostným kamerovým systémom
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ Radoľa

Vynovená predajňa
V júni 2012 dostala
„nový šat“ naša predajňa Mäso-údeniny vďaka
majiteľovi p. Milošovi
Kubalovi. Vo vynovenej
predajni naši občania
isto nakúpia kvalitné
mäso a mäsové výrobky.
Poznámka autora: Páni
Miloš Kubala s Jánom
Prievozníkom, odborníci „mäsiarskeho cechu“ v zime isto po úspešnej prvej, zrealizujú aj druhú obecnú zakáľačku! Mňam, tešíme sa.

Text i foto: Mgr. Anton Ľudvik

Radoľa - Hrádek
Medzinárodné priateľstvo Hrádek – Radoľa
je zdravé a dožíva sa 1 rok
Už bolo 9. júla 2012 tomu rok, čo podpísali
starostovia obcí Robert Borski a Ing. Anton
Tkáčik dohodu o partnerstve a cezhraničnej
spolupráci. Čo dobrého dohoda priniesla,
hovoria starosta s OZ, seniori, športovci.
ZO JDS v Radoli a Klub seniorov z Hrádku
nadviazali kontakty v predvianočnom čase

v decembri 2011. Navštívili na pozvanie seniorov z Hrádku čarovnú vianočnú výstavu
a vzniklo priateľstvo „skôr narodených občanov“ oboch obcí.
3. júna 2012 pozvali radoľskí seniori svojich
priateľov z ČR na Stretnutie dôchodcov dolných Kysúc a tak oplatili našim priateľom
zimnú návštevu.
Mgr. Anton Ľudvik

Obec Radoľa oznamuje občanom, ktorí ešte nemajú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta, aby si v zmysle zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve
prišli na Obecný úrad v Radoli uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta na
cintoríne a zaplatiť poplatok za užívanie hrobových miest.

Kronika pokračuje ...
1995
Obec žije, rozvíja sa a po vianočných a novoročných sviatkoch pokračuje aj práca OZ
a ostatných zložiek v dedine. V tomto roku
boli prijaté nasledovné Všeobecne záväzné
nariadenia – VZN:
č. 1/95 - o nakladaní s komunálnym odpadom
č. 2/95 – o odpredaji bytov, bytových a nebytových priestorov, ktoré sú majetkom
obce Radoľa
č. 3/95 – o poplatkoch za úkony vykonávané
Obecným úradom v Radoli.
Symboly obce
V tomto roku boli oficiálne prijaté symboly
obce- zástava zelenej farby s troma žltými
pruhmi, erb – tiež na zelenom pozadí tri
žlté pruhy, ktoré boli znázornené už na pečatiach obce v 18.-19. storočí. (Juraj Fojtík:
Mestské a obecné pečate trenčianskej župy
– Slovenská archívna správa, 1974).
Výstavba:
Po úspešnej I. a II. etape plynofikácie z uplynulých rokov sa ľudia v čoraz väčšej miere
dožadujú prípojok plynu, hlavne pre čistotu,
jednoduchosť obsluhy a celkovú hospodárnosť kúrenia. Sekundárne ide aj o uvoľnenie pivníc od tuhého paliva a možnosti ich
využitia na iné účely (dielničky, práčovne
a pod.).
V neposlednom rade zohráva úlohu čistota
ovzdušia, pretože veľká časť domácností používala na vykurovanie nekvalitné uhlie, čo
ostravský kal. Na základe vyššie uvedeného
a zámerov starostky a predstaviteľov obecného zastupiteľstva sa vyvinula maximálna
snaha o čo najväčšiu plynofikáciu Radole.
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Po starostiach so zaobstarávaním financií
sa podarilo zaviesť plyn na Záhradky, Starú
cestu, do Skotne a na Vadičovskú cestu.
Urbár:
Činnosť bývalého urbariátu v obci Radoľa
sa obnovila dňa 25. januára 1992 na Valnom
zhromaždení, kde bol za predsedu zvolený
Ján Kriváček.
Zloženie výboru:
predseda: Ján Kriváček
podpredseda: Štefan Papán
pokladník: Karol Mičian
Členovia výboru: Štefan Ozaniak, Ondrej Pakan, Ján Kultan Alexander Papán.
Úloha výboru spočívala hlavne v prevzatí
78,26 ha od Štátnych lesov Lesného závodu
Krásno nad Kysucou.
Valné zhromaždenie dňa 30. januára 1994
zvolilo nový výbor:
predseda – Stanislav Tichý
podpredseda – Ján Sidor
členovia: Ján Kriváček, Jaroslav Vlček, Štefan
Papán, Vincent Ščamba, Ignác Čelko, Augustín Ščamba, Ján Svrček.
Dozorná rada PS urbár Radoľa:
predseda Ing. Štefan Holtan
členovia: Ladislav Kuriak, Štefan Kultan.
Na tomto Valnom zhromaždení (VZ) boli
zlúčení, resp. začlenení do urbáru i akcionári
Pesa Vreteň. Výmera PS – urbár Radoľa tak
predstavuje 382 podielov, ktoré sú rozdelené
medzi 492 oprávnených členov. V roku 1994
sa vyťažilo cca 300 m3 úžitkového a 100 m3
kalamitného dreva.
					
Mgr. Anton Ľudvik
kronikár obce

18. ročník futbalového turnaja „O pohár starostu obce Radoľa“
Tradičný futbalový turnaj mal tento rok atraktívnu medzinárodnú účasť. Okrem
futbalistov z partnerskej obce Hrádek z Českej republiky pricestovali po prvýkrát do
Radole aj futbalisti mužstva LKS Ochaby 96 z Poľskej republiky. Najočakávanejším
súperom bolo však určite „B“ mužstvo MŠK Žilina – Kotrčiná Lúčka. Hráči zo širšieho
kádra úradujúceho majstra Slovenska MŠK Žilina potvrdili úlohu favorita a po kvalitných výkonoch si odniesli víťaznú trofej.
Výsledky
Radoľa - Hrádek 0:1
Žilina „B“ - Ochaby 3:0
Hrádek - Žilina „B“ 0:4
Ochaby - Radoľa 1:1 - 4:2 pk.
Hrádek - Ochaby 0:1
Žilina „B“ - Radoľa 2:0
Konečné poradie
1. MŠK Žilina „B“
2. Ochaby
3. Hrádek
4. ŠK Radoľa
Individuálne ocenenia
Najlepší strelec: Vraťo Pučala (Žilina B)
Najlepší hráč:
Irenej Vnuk (ŠK Radoľa)
Najlepší brankár: Tomek Skuczyk (Ochaby)
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Víťazi pľacového turnaja v roku 2012 – Kaštieľ.
Pľacový turnaj 2012
Tradiční rivali sa stretli v sobotu 30. júna na ihrisku v Riekach. Svoje
kvality potvrdili zástupcovia Kaštieľa a stali sa celkovým víťazom.
Konečné poradie
1.

Kaštieľ

2.

Dúbravka + Teheleň

3.

Stará cesta + Lány

4.

Štepnica

1 miesto obsadilo mužstvo Kaštieľ

2 miesto obsadilo mužstvo Dúbravky a Tehelne
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3 miesto obsadilo mužstvo Stará cesta, Lány

4 miesto obsadilo mužstvo Štepnica
Na organizáciu 18. ročníka futbalového turnaja „O pohár starostu obce Radoľa“ prispeli:
Snooker club – Danka Pavelová
Bar – Herňa Santafé – Miroslav Tomašec
Harcek a spol., s.r.o.
RISS PLUS Stavebniny
Jozef Maruš – Autodoprava
Anton Ďurana -Tonicat
STAVBYT – rodina Dubeňová
Mäso – údeniny – Miloš Kubala

Piváreň u Kultána
Ľubomír Kultan
Kvetinárstvo Dália
Poľnohospodárske a obchodné družstvo
Radoľa
Janka Patriková – Večierka
Miroslav Hudec – Autodoprava

Sponzorom ďakujeme !
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Blahoželáme k jubileu
95 rokov
90 rokov
85 rokov
80 rokov

75 rokov

70 rokov
65 rokov

Elena Zahradníková
Pavla Ďurišová
Ján Kriváček
Štefan Kriváček
Jozef Muzika
Vilma Školníková
Štefánia Kriváčková
Anna Brodňanová
Emília Šurinová
Viera Šupolová
Veronika Kuriaková
Jozef Brodňan
Helga Macúšová
Klára Rakovanová
Bohumil Svrček
Irma Ščambová
Margita Dubeňová

Navždy nás opustili
Antónia Janíková (88 rokov)
Anna Klotáková (36 rokov)
Karolina Školníková (82 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

Narodenie detí
Vivien Nigrovičová
Martin Šebeňa
Ján Žabka
Dominika Šidlová
Kristína Kohútová
Sarah Barčíková
Najmenších spoluobčanov v našej obci srdečne vítame, rodičom
prajeme veľa zdravia
a úspechov pri výchove!

Srdečne Vám blahoželáme
a prajeme Vám pevné zdravie
v kruhu rodiny!

Manželstvo uzatvorili
Rudolf Straka a Magdaléna Pijáková
Jan Černohouz a Zuzana Bendová
Jaroslav Svrček a Jana Čuláková

Ľubomír Kubala a Zuzana Rosinová
Martin Kasenčák a Jana Bánovčinová

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

Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Obedná prestávka

7:00 - 15:30
7:00 - 15:00
7:00 - 16:30
7:00 - 15:00
7:00 - 13:00
11:00 - 11:30

Kontakty
Telefón
Fax
Mobil
E-mail
web

041 / 421 4374, 421 4375, 421 1004
041 / 421 3233
0911 951 305
podatelna@radola.sk
www.radola.sk

