
Spravodajca 
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach. Prvá písomná zmienka 1332.

január - február - marec
číslo 1 / 2016

Posviacka novostavby kostola 
sv. Cyrila a Metoda v Radoli 
Sobota, 23. apríla 2016 o 1000 h

Organizačné pokyny:
Kostol bude uzatvorený až do príchodu biskupa so sprie-
vodom (z budovy Obecného úradu). Vstup veriacim do kosto-
la bude   umožnený až po odovzdaní kľúčov od novostavby, 
odomknutí a  vstupe biskupa do kostola. (Prípadné skoršie 
otvorenie kostola by bolo možné len v prípade veľmi nepriaz-
nivého počasia).
Odporúčame všetkým návštevníkom priniesť si so sebou 
skladacie stoličky, pretože kapacita lavíc vnútri kostola bude 
postačovať len pre najstarších,  zdravotne postihnutých náv-
števníkov a pozvaných hostí. Posviacka  bude trvať oveľa dlh-
šie ako bežná svätá omša (viac ako dve hodiny). Na základe 
skúsenosti z „Polnočnej“ predpokladáme, že do vnútra kostola 
sa vmestí maximálne 500 ľudí, ostatní sa budú musieť uspoko-
jiť s miestami na spevnených plochách v okolí kostola, prípad-
ne na chodníku alebo na ceste.

Dopravné obmedzenia:
V sobotu 23.4. bude pre akúkoľvek motorovú dopravu uzavretá Stará cesta v celej dĺžke, od križovatky s Jaš-
šovou cestou až po križovatku pri Starom cintoríne. Výnimku budú mať v prípade potreby len vozidlá záchrannej 
služby a vozidlá obyvateľov ulice, a to len na výjazd z ulice. Na Starej ceste nebude možné parkovať, aby sme 
predišli kolíziam po ukončení slávnosti, pretože na tejto ceste nie je možné otáčanie motorových vozidiel a v blíz-
kosti kostola očakávame prítomnosť veľkého počtu ľudí.

Parkovanie:
Vzhľadom na to, že očakávame veľa návštevníkov z okolia a aj návštevy rodákov v obci, vyzývame všetkých účast-
níkov slávnosti, ktorí môžu prísť pešo, aby v tento deň nepoužívali motorové vozidlá. Takisto vyzývame všetkých 
vlastníkov motorových vozidiel k maximálnej ohľaduplnosti a trpezlivosti. Ak v tento deň budete parkovať 
vo svojich dvoroch a umožníte parkovanie vo dvore aj Vašim návštevám, veľmi výrazne prispejete k dôstojnému 
priebehu tohto slávnostného dňa.
Na parkovanie bude možné využívať predovšetkým cesty cez Lány a Záhradky. 
Žiadame o rešpektovanie pokynov usporiadateľov. 



 v sobotu 23. apríla spoločne zavŕšime proces navrátenia 
kostola do Radole. Táto stavba svojím významom predstihuje 
akékoľvek iné dielo vytvorené za posledné desaťročia v našej 
obci. Okrem duchovného významu aj zo svetského pohľadu.
 Použijem moderné slovné spojenie, je to stavba, ktorá 
vytvára komunitu. Je to výsledok spoločného úsilia mnohých. 
Starších či mladších, s rôznym zamestnaním, vzdelaním, či ma-
jetkom. V dobe, keď sa čoraz viac schovávame za múry svojich 
obydlí a spoločenský život prebieha viac na displejoch telefónov 
a obrazovkách televízorov či počítačov, je to až málo uveriteľné.
 Za stavbou kostola sú obety stoviek ľudí z našej obce, našich 
rodákov, obyvateľov z okolia, ale aj nám úplne neznámych ľudí. 
Títo ľudia venovali svoj čas a prácu, svoje finančné prostriedky, 
modlitbu ale aj rôznu materiálnu pomoc. Po necelých troch ro-
koch od 5. mája 2013, kedy Jeho Excelencia Mons. Tomáš Galis 
požehnal uprostred zelenej lúky základný kameň kostola sv. Cy-
rila a Metoda v centrálnej časti obce Radoľa, tu stojí dnes nový 
chrám.
 Deň, kedy prebehne posviacka, bude pre nás veľkou sláv-
nosťou. Bude však aj veľkou skúškou našej trpezlivosti a ohľa-
duplnosti. Ak si v tento deň budeme navzájom pomáhať, tak 
prebehne všetko podľa našich spoločných predstáv. Chcem po-
žiadať mladšie ročníky, aby umožnili obsadiť miesta na sedenie 
v kostole tým skôr narodeným, a aby takto poučili aj svoje deti. 
Mnoho ľudí sa bude musieť uspokojiť s miestom vonku. Vzhľa-
dom na dĺžku slávnostného obradu Vám odporúčam priniesť si 
so sebou skladacie stoličky.
 Za veľkú výzvu v rámci obce považujem organizovanie kul-
túry, športu a spoločenského života v obci. Nie preto, aby som si 
mohol robiť čiarky, ako veľa akcií sme v dedine urobili, ale aby to 
malo aj nejaký význam. Doba prináša veľa zmien, ľudia majú iné 
nároky. Na trávenie voľného času je veľmi široká škála možností 
a pritom kvôli práci, máme voľna oveľa menej ako v minulosti. 
Zmysel majú aktivity, ktoré účastníkom ponúkajú zážitky alebo 
dobrý pocit z vlastnej realizácie. Vtedy je šanca, že prídu ľudia. 
Počet ľudí nespomínam kvôli štatistike, ale kvôli tomu, že mám 
záujem na tom, aby sme sa stretávali, poznali navzájom a vedeli 
sme sa porozprávať a pomôcť si. Vidím príležitosť toto poslanie 
naplniť najmä tak, že pritiahneme rodiny. Naozaj nemienim sta-
vať kultúrny život v obci na tom, že niekde postavíme sud piva, 
pár fliaš alkoholu, pustíme hudbu a ľudia (alebo voliči ?) určite 
prídu ... samozrejme aj uvoľnená zábava patrí k životu a nemu-
síme sa jej vzdávať.
 Som presvedčený, že piliermi stretávania môžu byť poduja-
tia, ktoré už majú dlhoročnú tradíciu v našej obci. Deň matiek je 
spojený so skúsenosťou prvých verejných vystúpení našich detí. 
V druhú májovú nedeľu mávajú rodičia či starí rodičia často väč-
šiu trému ako „ich malí škôlkari“.  Po ich vystúpení potom vždy 

nasleduje program, v ktorom účinkujú „veľkí“. Rodičia školákov 
sa majú opäť možnosť stretnúť, a pretože je nedeľa, je väčší 
predpoklad, že ešte aspoň chvíľu po programe ostanú v sále 
alebo vonku a porozprávajú sa, prípadne zájdu spolu niekde „na 
kávu“.
 Druhým podujatím môže byť Pľacový turnaj. Už tretí krát 
po sebe ho pripravujeme cez víkend, kedy oslavujeme Deň ot-
cov. Tento rok už nebudeme organizovať druhý futbalový turnaj. 
Som presvedčený, že strácal svoj zmysel. Aj keď sme mali v po-
sledných ročníkoch medzinárodnú účasť, v exhibičných stretnu-
tiach sa predstavili bývalí reprezentanti, prvoligoví futbalisti a 
ďalšie známe osobnosti, vždy som sa snažil spočítať si v rôznych 
častiach dňa aj to koľko ľudí z Radole trávi svoj čas V Riekach. 
Vždy mi bolo ľúto, že to robíme viac pre cudzích ako pre vlast-
ných. Tých „našich“, okrem hráčov a organizátorov, tam bolo tak 
30 – 50, podobne ako chodievalo na bežný futbal. Aj keď bolo v 
areáli celý deň plno, boli to naši priatelia z Poľského Skoczowa, 
Českého Hrádku a často návštevníci z celého Slovenska, ktorí 
prišli kvôli exhibičnému futbalu spolu s hráčmi. Lákadlom pre 
domácich bol až večer a tanečná zábava v prírode. Je to pocho-
piteľné, stačí sa pozrieť koľko divákov navštevuje zápasy našej 
najvyššej futbalovej súťaže a môžeme aj tento počet považovať 
za úspech. Tanečná zábava v prírode má však určite svoje čaro. 
Preto tento rok oba turnaje spojíme do jedného podujatia, ktoré 
doplníme celodennými aktivitami v prírode pre deti. Sústre-
díme sa na to, aby bol čas na stretnutie s rodákmi, kamarátmi 
zo školy, ktorých vidíme už len raz za rok – na tomto turnaji. 
Veľkou nádejou je pre mňa fakt, že keď sme v roku 2011 Pľacový 
turnaj obnovovali, bol som medzi najmladšími organizátormi, 
ale v priebehu pár rokov sa iniciatívy chopilo viacero mladých 
okolo dvadsiatky a prišla zdravá rivalita aj medzi všetkými štyr-
mi zúčastnenými mužstvami. Budem rád, keď v sobotu 18. júna 
využijete pozvanie do Riek a ostanete aj večer na pripravovanej 
zábave pod holým nebom, ktorou 22. ročník futbalového tur-
naja o pohár starostu obce Radoľa – Pľacový turnaj vyvrcholí.
 Je to už raz tak, zmena je život. Zmeny prinášajú často zá-
žitky, ktoré sú pre nás zdrojom spomienok. Každý z nás radšej 
spomína na to pekné a na to, čo sa nepodarí, je lepšie zabudnúť.
  Pripomínam, že z Obecného úradu ponúkame pomocnú 
ruku všetkým zaujímavým aktivitám z oblasti kultúry, športu 
a spoločenského života. V mnohom vieme pomôcť priestormi 
alebo materiálne, čiastočne Vás vieme podporiť zo strany obce 
aj finančne, ale s nápadom čo robiť, ako začať a ako vytrvať v 
úsilí robiť aktivity, ktoré Vás napĺňajú už musíte prísť Vy.
 Celý môj príhovor sa dotýka medziľudských vzťahov. Želám 
Vám, aby ste zažívali, čo najviac takých stretnutí, ktoré Vám pri-
nesú radosť a spokojnosť.

Ing. Anton Tkáčik - starosta obce   

 Milí spoluobčania, Voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky 2016 - výsledky v obci Radoľa
V sobotu 5. marca 2016 sa na Slovensku konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V obci 
Radoľa sa volieb do NR SR zúčastnilo 73,10 % voličov. 
 
Výsledky volieb: obec Radoľa 
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1190  
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 870               
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 5  
Počet platných odovzdaných hlasov: 850  
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu: 

č.1 Strana TIP 2 0,24 %

č.2 STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 1 0,12 % 

č.3 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA) 45 5,29 %

č.4 Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník 0 0 %

č.5 ŠANCA 0 0 %

č.6 SME RODINA - Boris Kollár 59 6,94 %

č.7 Strana zelených Slovenska 7 0,82 %

č.8 KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO 0 0 %

č.9 Maďarská kresťanskodemokratická aliancia-Magyar Keresztény-
demokrata Szövetség 0 0 %

č.10 VZDOR - strana práce 1 0,12 %

č.11 MOST - HÍD 5 0,59 %

č.12 Slovenská národná strana 178 20,94 %

č.13 Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia 2 0,24 %

č.14 Komunistická strana Slovenska 2 0,24 %

č.15 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 1 0,12 %

č.16 SMER - sociálna demokracia 315 37,06 %

č.17 Kresťanskodemokratické hnutie 30 3,53 %

č.18 Slovenská občianska koalícia 4 0,47 %

č.19 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 103 12,12 %

č.20 #SIEŤ 45 5,29 %

č.21 Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja  0 0 %

č.22 PRIAMA DEMOKRACIA  0 0 %

č.23 Sloboda a Solidarita 50 5,88 %



Na Veľkonočnú nedeľu 27. marca 2016 popoludní o 15:00 h pán dekan Peter Holbička posvätil 
tri zvony určené do veže kostola sv. Cyrila a Metoda.

Slovenský vodohospodársky podnik – Správa povodia Váhu, po upozorneniach zo strany obce na 
zlý zdravotný stav viacerých stromov začala s údržbou brehových porastov na Vadičovskom potoku. 
V rámci údržbových prác uskutočnili výrub drevín, ktoré ohrozovali bezpečnosť svojho okolia a na 
ďalších stromoch vykonali výchovný rez.

Údržbové práce na brehoch Vadičovského potoka

V stredu 16. marca 2016  sa v sále Obecného 
úradu uskutočnilo uvítanie detí. V  programe 
účinkovali škôlkari a školáci z našej ZŠ s MŠ.

Uvítanie detí

Občanom obce Radoľa ponúkame bezplatnú službu: SMS informácie
Pre väčšinu z Vás je už zasielanie SMS správ na mobilný telefón lepším zdrojom dôležitých informácií z obce 
ako obecný rozhlas.  Privítame však veľmi radi aj ďalších záujemcov o zasielanie SMS správ.  Vnímame, že najmä 
pre pracujúcich informácie prostredníctvom obecného rozhlasu akoby ani neexistovali a práve SMS správu si 
prečítate aj na pracovisku, alebo počas dovolenky a v prípade potreby si viete svoje veci zariadiť aj na diaľku za 
pomoci príbuzných a známych tak, aby ste neutrpeli zbytočné škody.

 
 
Ak máte záujem o doručovanie SMS správ z Obecného úradu pošlite SMS správu obsahujúcu
MENO PRIEZVISKO ČÍSLO DOMU na číslo 0911 951 305

Oznam - bezplatné zasielanie SMS

Posielame:
•	 správy, ktoré sa týkajú vopred ohlásených odstá-

vok elektriny, vody, prípadne iných sietí, informá-
cie o poruchách,

•	 informácie o umiestnení veľkokapacitných kontaj-
nerov a separovanom zbere komodít, pre ktoré ne-
máme v obci trvale umiestnené kontajnery,

•	meteorologické výstrahy (náhle mrazy, silný vietor, 
zdravie ohrozujúce horúčavy),

•	 informácie o vyhlásení mimoriadnych situácií (vy-
soký vodný stav, snehová kalamita),

•	 informácie, ktoré sú dôležité pre ochranu života, 
zdravia alebo majetku občanov.

Neposielame:
•	 informácie o predajcoch a iné komerčné oznamy,
•	gratulácie,
•	pozvánky na kultúrne a športové podujatia.

V prípade veľkého záujmu občanov o iné informácie 
je možné štruktúru informácií rozšíriť, uvažujeme 
najmä o niektorých kultúrnych a športových podu-
jatiach.



Otázky a odpovede z odpadového hospodárstva
V roku 2016 sa v každom vydaní Spravodajcu obce Radoľa budeme venovať téme odpadového hospodárstva.

Koľko stojí vývoz jednej odpadovej nádoby na zmiešaný komunálny odpad?

Odpadová nádoba Manipulačný poplatok 
s DPH / nádobu

Poplatok za uloženie 
na skládku

Cena vývozu jednej 
nádoby

Nádoba 110 l 
(bežná popolnica) 1,70 € 0,09 € 1,79 €

Nádoba 1100 l 
(veľký kontajner) 7,43 € 0,88 € 8,31 €

Nádoba 240 l 
(veľká popolnica) 2,58 € 0,19 € 2,77 €

Koľko stojí vývoz separovaného odpadu?
Za vývoz jedného kontajnera so separovaným odpadom (1100 l) obec platí 5,60 € s DPH. Vývoz má harmono-
gram podľa potreby.

 Od 1.7. 2016 by malo dôjsť k zmene. Za vývoz separovaného odpadu by už nemali platiť obce (občania), ale 
pôvodcovia odpadu (producenti nápojov, obalov, dovozcovia techniky atď.) V parlamente však už je iniciatíva 
poslancov, ktorí chcú tento dátum posunúť a ponechať ešte povinnosť za platby na obciach. Je pravdou, že 
stále nepoznáme presný mechanizmus, ako zabezpečíme vývoz separovaného odpadu tak, aby nedošlo k na-
rušenie veľmi slušne fungujúceho systému zberu separovaného odpadu u nás v obci, aj keď zo strany obce už 
máme podpísanú zmluvu, ktorá by tento proces mala zabezpečiť.

Na Slovensku v priemere separujeme 6 % odpadu a zvyšok je evidovaný ako zmesový TKO a likvidovaný 
na skládkach, ako je na tom Radoľa?
Vďaka čoraz vyššiemu ekologickému povedomiu našich občanov a dlhoročnej tradícii separovaného zberu sme 
v rámci Slovenska vysoko nadpriemerný. Cieľom je do roku 2020 dopracovať sa aspoň k úrovni 50 % separácie. 
V posledných rokoch sa stále zlepšujeme:

Rok Podiel TKO v odpade v % Podiel separovaného 
odpadu v %

2013 80,69 19,31

2014 78,49 21,51

2015 74,69 25,31

Čo môžem urobiť s olejom a inými kuchynskými tukmi, aby mi neupchávali kanalizáciu v dome?
Obec Radoľa kuchynské tuky a  oleje zbiera a  dáva na zhodnocovanie, za čo má síce nie vysoký, ale predsa, 
príjem do odpadového hospodárstva, zatiaľ jediné zberné miesto je na Obecnom úrade. Na Obecnom úrade 
sú k dispozícii aj lieviky určené na naskrutkovanie na hrdlo plastovej PET fľaše, ktoré zjednodušujú manipulá-
ciu s olejom. Lieviky si môžete prísť vyzdvihnúť počas úradných hodín. Fľaše s olejom môžete priniesť počas 
úradných hodín na Obecný úrad. Ak by sa našiel podnikateľský subjekt (obchodná prevádzka), ktorý by chcel 
umiestniť kontajner na použitý kuchynský olej do svojich priestorov, po vzájomnej dohode radi zariadime všet-
ko potrebné, aby bolo k dispozícii viacero zberných miest. Vzhľadom na charakter zbieraného odpadu nie je 
možné nechávať takýto zberný kontajner bez dozoru.

Môžeme používať aj iné nádoby ako plastové PET fľaše na zber kuchynských olejov?
Nie, iné nádoby nesmieme používať, technológia na zhodnocovanie odpadových kuchynských olejov počíta 
iba s takýmito nádobami. V žiadnom prípade nesmie byť olej v sklenených alebo kovových nádobách. Ak by 
sme dodali olej v takýchto nádobách namiesto príjmu do odpadového hospodárstva musíme platiť zmluvnú 
pokutu, na ktorú sa skladáme všetci v rámci poplatku za vývoz odpadu.

Mládežnícke družstvá ŠK Radoľa



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 Kasáková (91 rokov)

Kristína Šusteková (71 rokov)
Miroslav Svrček ( 63 rokov)

Odpočívajte v pokoji! 

Narodenie detí
Samuel Maxian
Sofia Vojtášová

Marek Piják

Najmenších spoluobčanov v našej obci 
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa 

zdravia a úspechov pri výchove!

Kalendár 2016
23.apríl (sobota) 1000 h   
Slávnostné posvätenie novostavby kostola sv. Cyrila 
a Metoda

6. máj  (piatok)  900 – 1200 h   
Deň remesiel v ZŠ s MŠ. Pozývame všetkých rodičov, 
starých rodičov, susedov, známych aj neznámych na 
prezentáciu ľudových remesiel v priestoroch ZŠ s MŠ Pod 
Mokrým.

8. máj (nedeľa) 1430 h
Deň Matiek. V programe vystúpia: Žiaci zo ZŠ s MŠ v Ra-
doli, Tomáš Bezdeda a Boris Lettrich Unplugged.

18. jún  (sobota) od 900 h
22. ročník futbalového turnaja o pohár starostu 
obce Radoľa – Pľacový turnaj. Počas dňa pripravujeme 
sprievodný program v športovom areáli V Riekach pri 
príležitosti Dňa otcov, ktorého súčasťou bude múzeum na 
kolesách:
•	 Výstava  poľná nemocnica, výzbroj a výstroj vojaka 

v 2. svetovej vojne 
•	 Streľba zo vzduchovky, hod granátom, streľba z his-

torických expanzných zbraní slepými nábojmi   
Po turnaji a vyhlásení výsledkov bude vo večerných hodi-
nách nasledovať tanečná zábava v prírode.

5. júl 2016 utorok
Radoľské hody na sviatok patrónov kostola sv. 
Cyrila a Metoda a 14. ročník výstupu na Vreteň
Radoľský jarmok, kultúrny program v areáli  Kaštieľa 
pripravovaný v spolupráci s Kysuckým múzeom.

Manželstvo uzatvorili
Marek Piják a Michaela Janigová

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


