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číslo 1 / 2014

Náučno-historický chodník je súčasťou projektu spolufinancovaného Európskou úniou z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko 
– Slovenská republika 2007-2013.
číslo projektu: PL – SK/ZA/IPP/III/037
názov mikroprojektu: Po stopách legiend sv. Vojtecha a sv. Jána Sarkandera.

Náučno-historický chodník v Radoli slávnostným prestrihnutím pásky otvorili 25. febrára 2014 predseda 
Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a starosta obce Radoľa Anton Tkáčik
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máme za sebou ďalší štvrťrok v živote našej 
obce. Slávnostne sme otvorili náučno – historic-
ký chodník po obci, ktorý nám približuje niekto-
ré zaujímavé miesta v obci. Históriu obce sme 
predstavili učiteľom dejepisu z nášho regiónu aj 
našim priateľom z poľského Skoczówa a české-
ho Hrádku.
 V rámci projektu, ktorý sme realizovali v 
Radoli, vznikla aj prvá knižná publikácia o na-
šej obci. Veľmi ma teší, že mnohí máte radosť z 
toho, že Radoľa má konečne prvú knižku, ktorá 
sa venuje jej histórii, zaujímavým miestam, ale aj 
príbehom spätým s našou minulosťou. 
 Už teraz aj vďaka ochote mnohých Vás  
máme k dispozícii ďalšie fotografie aj poznatky 
o minulosti, ktoré sa do publikácie vymedzenej 
sto stranami  jednoducho nevmestili. Je to vý-
zva, doplniť tieto údaje a nájsť spôsob ako  zvy-
šovať povedomie o našej obci. 
 Projekt Poľsko – Slovenskej spolupráce, kto-
rý sme úspešne zavŕšili má šancu byť dobrým 
odrazovým mostíkom v ďalšom programovom 
období, v rámci ktorého sa budú rozdeľovať ďal-
šie prostriedky z fondov Európskej únie. 
 V rámci nami realizovaného projektu sme 
robili všetko pre to, aby sme mohli v budúcich 
projektoch uvádzať skúsenosti z oblastí podpo-
ry cestovného ruchu, revitalizácie centrálnych 
zón, stavby chodníkov a cyklotrás, organizácie 
športových, kultúrnych a vzdelávacích podujatí 
ako aj objavovania histórie a publikačnej činnos-
ti. Aj trasa náučno – historického chodníka bola 
vedená tak, aby prechádzala cez čo najväčšiu 
časť obce. 
 Nie je žiadnym tajomstvom, že pri rozdeľo-
vaní „Eurofondov“ sa získavajú body aj za skúse-
nosti a tie boli v našej obci v rokoch 2008 – 2010, 
keď sa rozdeľovala väčšina týchto zdrojov pre 
obce naozaj minimálne, keď sa realizoval iba je-
den projekt. Som rád, že máme za sebou projekt 
síce náročný na prácu, kde každé Euro z grantu 
je tvrdo odpracované, ale obohatilo nás o skúse-
nosti, ktoré môžu byť jedným z pilierov pri ďal-
šom rozvoji obce. Bez využívania Eurofondov sú 
možnosti rozvoja obcí obmedzené a treba sa aj 
nám pripraviť na ďalšie programové obdobie.
 Po sedemnástich rokoch sa stane obdo-
bie budovania kanalizácie v Radoli onedlho už 

len súčasťou našej minulosti a budeme môcť 
takmer v celej obci kanalizáciu využívať. Dnes 
sa na mňa obraciate s tým, že ešte by ste chce-
li nový vodovod aj v niektorej ďalšej časti obce. 
Žiaľ toto v súčasnosti nie je možné. Rokovania 
o rekonštrukcii vodovodu sa začali už v prvom 
polroku roku 2011 a som rád, že sa starý vodo-
vod za nový  podarilo vymeniť tam, kde sa robila 
kanalizácia v rokoch 2012 a 2013, teda v uliciach 
Do Majera, Kasákove dvory, Stará cesta -  nad 
kostolom, Skotňa a na Vadičovskej ceste v úseku 
od autobusovej zastávky pod PD po ihrisko. 
 Pod Mokrým je vodovod aj napriek veku po-
trubia v prevádzkyschopnom stave a je to teda 
tiež zóna, kde je k dispozícii aj vodovod a kanali-
zácia. Vodovod pôvodne pripájal obec na vodo-
jem Medzi potôčkami. Nová je v tejto lokalite iba 
kanalizácia. Podobne ako na Koscelisku sa nám 
podarilo vybudovať inžinierske siete ako prípra-
vu na individuálnu bytovú výstavbu v tejto loka-
lite. Na Koscelisku však zatiaľ chýba vodovod. 
 Všetky  práce na vodovode boli realizované 
bez potreby čerpania financií z rozpočtu našej 
obce a financoval ich SEVAK, a.s. zo svojich zdrojov. 
 V tomto období však budeme spoločne s 
investorom a dodávateľskou firmou riešiť už 
takmer výlučne len cestné komunikácie. Dôvo-
dy určite nemusím podrobne vysvetľovať.  
 Vďaka nadšeniu mnohých z Vás sa v posled-
ných rokoch stali fašiangové podujatia v Radoli 
neodmysliteľnou súčasťou života našej obce. 
Ďakujem každému z Vás, čo ste sa zúčastnili na 
organizácii týchto podujatí – bez Vášho nadše-
nia by sa tieto podujatia nemohli uskutočniť.   
Kultúrno – športový kalendár v letných mesia-
coch oproti minulosti posunieme. V Radoli je ro-
zostavaný kostol Sv. Cyrila a Metoda a znamená 
to, že v Radoli budú bývať hody na ich sviatok 
5. júla. Preto tradičné podujatia plánujeme už 
tento rok na termín 5. a 6. júla – teda prvý prázd-
ninový víkend.
 Dovtedy však uplynie ešte niekoľko týždňov.  
Želám Vám, aby sa každý deň, ktorý prežijete za-
radil medzi tie, na ktoré budete radi spomínať.

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce   

Vážení spoluobčania, Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014 v Radoli
 
1. kolo – 15. marca 2014 
 
počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 1175
počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 557  (47,4 %)
počet odovzdaných obálok:   553
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 545  (97,8 %)

počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov v Radoli:

Robert Fico 241 (44,2 %)
Radoslav Procházka 135 (24,8 %)
Andrej Kiska 79 (14,5 %)
Milan Kňažko 38 (7,0 %)
Pavol Hrušovský 16 (2,9 %)
Ján Čarnogurský 13 (2,4 %)
Helena Mezenská 10 (1,8 %)
Ján Jurišta 5 (0,9 %)
Milan Melník 3 (0,6 %)
Jozef Behýl 2 (0,4 %)
Gyula Bárdos 1 (0,2 %)
Stanislav Martinčko 1 (0,2 %)
Jozef Šimko 1 (0,2 %)          
Viliam Fischer 0 ( 0 % )

Do 2. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky postúpili kandidáti Robert Fico a Andrej 
Kiska.

2. kolo – 29. marca 2014                                                

počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 1185
počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky: 675  (57 %)
počet odovzdaných obálok:   672
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 662  (98,1 %)

počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov v Radoli:

Robert Fico 423 (63,9 %)
Andrej Kiska 239 (36,1 %)

Za prezidenta Slovenskej republiky bol zvolený Andrej Kiska.
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Pripravujeme 
Termíny niektorých pripravovaných podujatí 

30. máj - piatok 9:30
Slávnostné otvorenie novej športovo – kultúrnej haly
za účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča

jún
Výstava: Kysuce, krajina a architektúra
Vernisáž 2. júna o 11:00

21. jún - sobota
Pľacový turnaj

5. júl - sobota
20. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce Radoľa
Výstup na Vreteň na sviatok sv. Cyrila a Metoda - nástup na trasu bude zo 
športového areálu V Riekach. 

6. júl - nedeľa
Radoľský jarmok
Z pripravovaného programu: 
Tradičná sv. omša na nádvorí kaštieľa, koncert skupiny AYA s predkapelou SHOCK

Kanalizácia – aktuálne informácie
 V apríli a máji je naplánovaná kolaudácia novovybudovaných vetiev kanalizácie v 
Radoli, ale aj v ďalších obciach, kde bol projekt realizovaný (Povina, Nesluša, Kysucké 
Nové Mesto).
 V súčasnosti stále prebiehajú stavebné práce na rozsiahlej rekonštrukcii Čistiar-
ne odpadových vôd Kysucké Nové Mesto, ktoré stále neumožňujú pripájanie sa ďal-
ších domácností na verejnú kanalizáciu.
O možnosti pripájať sa na kanalizáciu bude informovať prevádzkovateľ kanalizácie 
SEVAK, a.s. a Obecný úrad v Radoli.
 V súčasnosti odporúčame záujemcom o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu 
uzatvárať zmluvy o budúcej zmluve (ak ich ešte nemajú uzatvorené).
Finálna oprava vozoviek v Radoli po výstavbe kanalizácie je naplánovaná a opako-
vane potvrdená dodávateľom stavby na druhý štvrťrok 2014, teda mesiace apríl, 
máj a jún. 

Výstavba kostola sv. Cyrila a Metoda
 V sobotu 29. marca sa uskutočnila brigáda počas ktorej boli odstránené náletové dre-
viny a jedna z líp, ktorá kvôli zlému zdravotnému stavu ohrozovala novostavbu kostola. 
 V súčasnosti už je objednaná výstavba drevenej konštrukcie veže a inštalácie 
zvonov. V tomto období prebiehajú aj rokovania s prípadnými dodávateľmi strešnej 
krytiny a pokrývačských prác ako aj vyhodnocovanie ich cenových ponúk.  Tento 
rok je naplánovaná realizácia strešnej krytiny a vyplnenie otvorov, teda osadenie 
okien a dverí. Po uzavretí stavby bude možné pokračovať vo vnútri už uzatvorenej 
stavby svojpomocou (elektroinštalácie, kúrenie, vodoinštalácie).  
 Rýchlosť postupu stavebných prác bude aj naďalej závisieť od zabezpečovania financií.

 
 
 
 



76

Náučno – historický chodník v Radoli
 Súčasťou projektu spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika bolo 
aj vybudovanie Náučno – historického chodníka po obci. Jeho poslaním je oboznámiť náv-
števníka, ale aj obyvateľa obce so zaujímavými miestami na území obce.
Na chodníku sa nachádza 5 informačných tabúľ, ktoré predstavujú kaštieľ, zvonicu, kaplnku 
a kríž na Starej ceste, kríže Na Lánoch a Koscelisko.
Trasa sa začína na Nástupisku cykloturistických a turistických trás, ktoré bolo v rámci pro-
jektu vybudované pri areáli Kaštieľa. Súčasťou nástupiska je odpočívadlo s informačnou 
tabuľou. 

Náučno – historický  chodník vedie po Radoli cez miesta, kde kedysi bolo najstaršie osíd-
lenie. V mnohých rodinách sú ústnym podaním odovzdávané spomienky, ako pri stavbe 
domu, humna alebo práci na poli našli keramické črepy  alebo iné stopy po našich pred-
koch. Niekedy len nevedomosť, inokedy strach z pozastavenia stavby, ktorú rodina chcela 
urýchlene dokončiť spôsobili, že Radoľa ukrýva veľa tajomstiev. V obci sa však nachádza 
aj viacero viditeľných zaujímavých miest a práve cez tie prechádza „Náučno – historický“  
chodník.
Na každej z piatich tabúľ sa nachádza mapa trasy s informáciami viažúcimi sa k lokalite, kde 
sa tabuľa nachádza.  Tabule sa nachádzajú na týchto miestach:

1. Nástupisko turistických trás a odpočívadlo pri kaštieli v Radoli 
     
2. Zvonica – časť Skotňa
    
3. Kaplnka – Stará cesta
    
4. Rázcestie s krížom  Pri  lipách  
   
5. Archeologické nálezisko – kostol na Koscelisku

Slávnostné otvorenie chodníka sa uskutočnilo v utorok 25. februára 2014. Pásku slávnostne 
prestrihli preseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a starosta obce Radoľa An-
ton Tkáčik. Po otvorení sa účastníci prešli pešo alebo previezli na bicykloch po trase chod-
níka.
Na podujatí sa zúčastnili aj hostia z poľského Skoczówa, z časti Ochaby, ktorí si okrem ná-
učno – historického chodníka pozreli expozície Kysuckého múzea v Kaštieli, zahrali si futbal 
v novej športovej hale s našimi ôsmakmi, ale najviac ich zaujalo archeologické nálezisko 
Na Koscelisku. Takisto sa zaujímali o podrobnosti ohľadom výstavby a financovania no-
vej športovej haly a viacúčelového ihriska, nakoľko v Ochaboch, ktoré majú viac ako 2000 
obyvateľov, majú k dispozícii iba futbalový štadión a chýba im ďalšia kvalitná športová 
infraštruktúra.

Napriek tomu, že podujatie sa konalo cez pracovný deň, v hojnom počte sa ho zúčastnili aj 
občania Radole. Účastnici podujatia si mohli odniesť aj čerstvo vydanú  publikáciu, ktorá sa 
venuje histórii Radole a predstavuje jednotlivé miesta na trase chodníka, ale aj ďalšie miesta 
obce.   
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Seminár k Náučno - historickému chodníku v Radoli 
27. februára sa v priestoroch Motela Skalka uskutočnil záverečný seminár k projektu, 
na ktorom bol jeho účastníkom odprezentovaný Náučno - historický chodník v Rado-
li a sprievodná publikácia. Medzi účastníkmi seminára boli zástupcovia partnerského 
mesta Skoczów, učitelia dejepisu z regiónu, pracovníci Kysuckého múzea a novinári 
pôsobiaci v regióne.

Projekt „Škola nás baví“
 Naša  Základná škola v Radoli uzavrela  na obdobie do 30.4.2014 zmluvu s Mi-
nisterstvom školstva ,vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky o  poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku vo výške 242 829,36 € pre projekt našej školy 
z operačného programu „ Vzdelávanie“ spolufinancovaného Európskym sociálnym 
fondom v rámci systému  prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a odbornej 
prípravy v opatrení „Premena tradičnej školy. 
Z tejto sumy 242 829,36,-€ je suma 206 404,95,-€ z Európskeho sociálneho fondu 
a 24 282,94,-€ zo štátneho rozpočtu. Sumu vo výške 12 141,47 € ( 5% z celej sumy 
poskytla obec Radoľa).
 Ako pravidelne informujeme, do konca marca 2014 sme vyčerpali  222 235. 56 €, 
čo je veľmi dobrý stav využitia prostriedkov.
 V tomto projekte vďaka podpore z fondov Európskej únie sa naša škola veľmi vý-
razne modernizuje. Nákup učebných pomôcok, exkurzie, besedy, súťaže pre žiakov 
ako aj zvýšenie kvalifikovanosti pedagógov, to všetko sa premieta do výchovno-
-vzdelávacieho procesu pri vyučovaní.
 Každá aktivita súvisiaca s projektom je vynikajúco zorganizovaná tak,  aby bola 
pre žiakov nielen prospešná, ale aj zaujímavá.
 Náš projekt je výborný aj v tom, že sú doň zapojení všetci pedagógovia  a všetci 
žiaci školy.
     

Mgr.Vladimír Hromádka
riaditeľ ZŠ Radoľa
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Fašiangy
Posledná fašiangová so-
bota 1. marca sa v Radoli 
niesla v znamení historic-
kých tradícií. Už predpo-
ludním za krásneho slneč-
ného počasia vyrazil do 
obce fašiangový sprievod 
masiek, ktorý počas dňa 
prešiel cez celú Radoľu. 

Celodenný program vyvrcholil fašiangovou 
zábavou v preplnenej sále Obecného úradu. Ústredným bodom večera bol obrad 
pochovávania basy. 

Zabíjačka v pria-
mom prenose
Čoraz väčšej obľube sa v Radoli teší 
„Zabíjačka v priamom prenose“. Tretí 
ročník tohto podujatia sa pri Obecnom 
úrade konal v sobotu 22. februára. 
Prípravy sa začali už skoro ráno. Pra-
siatko na voze priviezol sprievod o 
desiatej hodine. Počas dňa sa prišlo 
na Radoľskú zabíjačku pozrieť množstvo 
návštevníkov z našej obce, ale aj zo široké-
ho okolia. Veľkej obľube sa tešila zabíjačko-
vá kapustnica a ďalšie zabíjačkové špecia-
lity, na ktorých si pochutili účastníci tohto 
podujatia, ktoré sa stalo pevnou súčasťou 
fašiangového kalendára v Radoli.

SMS informácie
Už viac ako rok, od januára 2013, ponúkame občanom obce Radoľa  bezplatnú službu: SMS informácie

Obecný rozhlas je už tradičnou súčasťou života na dedine. Mnohí ste však počas dňa v práci, vybavu-
jete svoje záležitosti u lekára alebo na úradoch. Prípadne už máte kvalitnejšie okná, cez ktoré obecný 
rozhlas nepočuť alebo najbližšie amplióny máte príliš ďaleko. Často sa tak stáva, že sa nedozviete dô-
ležité informácie včas. Mobilný telefón je azda v každej domácnosti a môže byť dobrým pomocníkom. 
Ponúkame preto všetkým občanom obce Radoľa možnosť bezplatného zasielania SMS správ na ich 
mobilné telefóny.
 
Posielame: 
správy, ktoré sa týkajú vopred ohlásených odstávok elektriny, vody prípadne iných sietí 
- informácie o poruchách,
- informácie o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov a separovanom zbere komodít, pre ktoré 
nemáme v obci trvale umiestnené kontajnery, 
- meteorologické výstrahy, 
- informácie o vyhlásení mimoriadnych situácií (vysoký vodný stav, snehová kalamita), 
- informácie, ktoré sú dôležité pre ochranu života, zdravia alebo majetku občanov. 
Zatiaľ neplánujeme zasielať: 
- informácie o predajcoch 
- pozvánky na kultúrne a športové podujatia  
V prípade veľkého záujmu občanov o iné informácie je možné štruktúru informácií rozšíriť. 
 
Ak máte záujem o doručovanie bezplatných SMS správ z Obecného úradu pošlite z Vášho mobilné-
ho telefónu SMS správu obsahujúcu 
MENO PRIEZVISKO ČÍSLO DOMU 
na číslo 0911 951 305 



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 11:00 - 11:30

Kontakty
 Telefón 041 / 421 4374, 421 4375, 421 1004
 Fax 041 / 421 3233
 Mobil 0911 951 305
 E-mail podatelna@radola.sk
 web www.radola.sk

Navždy nás opustili
Emília Mrvečková (83 rokov)

Štefan Andel (78 rokov)
Pavlína Kriváčková (78 rokov)

Odpočívajte v pokoji! 

Narodenie detí

Blahoželáme k jubileu
85 rokov Adela Švaňová
80 rokov Agnesa Macúšová
75 rokov Marcel Tomašec

Mária Macúšová
Emília Mičianová
Kvetoslava Hrušková

70 rokov Marián Zábojník
Elena Jeleňová
Elena Janíková
Miroslav Tichý
Karol Olexa
Jozef Žabka

65 rokov Viera Franková
Jozef Záhradník
Anna Trnková
Mária Vyletelová
Anton Kriváček

Peter Šteiniger
Roman Sako

Alžbeta Kočvarová
Naďa Muchová
Nikolas Maršala

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

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

Marián Komzala a Jana Ševčíková


