
Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach Prvá písomná zmienka 1332

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na výber nájomcu 
voľných priestorov v budove ŠK Radoľa súpisné číslo 341
Obecné zastupiteľstvo v Radoli
1. –  na základe §9 ods. 2 písm. a) Zákona. č. 138/1991 Zb o majetku obcí, v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o majetku obcí“) – 
  –  schvaľuje spôsob výberu nájomcu voľných priestorov v budove ŠK Radoľa, s. č. 341 obchodnou verej-

nou súťažou podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka 
2. –   na základe § 9 ods. 2 písm. b) Zákona o majetku obcí –
 – schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne: 
termín na predkladanie ponúk: 8. september 2017, 12.00 h
•	 Pozemok pod budovou ostane naďalej vlastníctvom obce
•	 Budova ostane naďalej vlastníctvom obce
•	 Výšku investície je možné započítať do ceny nájomného
•	 Prenajímateľ preferuje využívanie objektu na pôvodné účely, teda občianska vybavenosť, najmä šport a kultú-

ra, je však možné prijať aj iné návrhy
•	 Prenajímateľ odmieta využitie objektu na výstavbu bytových jednotiek. Výnimkou môže byť jeden služobný 

byt pre správcu objektu
•	 Stavebné úpravy prenajímaných priestorov, včítane výstavby ďalšieho nadzemného podlažia, prípadne sedlo-

vej strechy s využitím podkrovných priestorov sú možné
•	 V prípade ukončenia nájmu zo strany nájomcu nevzniká nárok na refundáciu nákladov na stavebné úpravy 

objektu
•	 Súťažný návrh zmluvy po jeho predložení nemožno odvolať
•	 Oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje
•	 Obec si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu predloženú ponuku

Podrobnejšie informácie o objekte a termín obhliadky priestorov si môžete dohodnúť cez e-mail starosta@radola.sk.
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Milí spoluobčania,
jar 2017 bude v našej obci znamenať pomerne výrazný zásah do 

chodu života. Pripravované zmeny v organizácii dopravy pocítime všetci. 
Každá zmena prináša aj pozitíva aj problémy. To čo sa bude páčiť jedným, 
nahnevá druhých. Vravieva sa, že kto nič nerobí, ten nič nepokazí. Treba 
však mať odvahu urobiť aj prípadné chyby. Zmenám v  oblasti dopravy, 
preto venujeme v tomto vydaní Spravodajcu rozsiahly priestor.

Súčasný stav je dlhodobo neudržateľný. V obci pribúdajú dopravné 
nehody. Zatiaľ síce šlo prevažne o „plechy a ploty“, netreba však ľudovo po-
vedané dráždiť hada bosou nohou a čakať na nešťastie, ale urobiť dopravu 
v Radoli zas o čosi bezpečnejšou, kým sa nestane niečo vážnejšie.

Zmeny nie sú vonkoncom robené narýchlo, prípravy trvajú už viac 
ako dva roky. Opatrenia prešli opakovane diskusiou v  obecnom zastupi-
teľstve, výsledný technický návrh spracoval oprávnený dopravný inžinier 
a  celé dopravné značenie v  obci je potvrdené Okresným dopravným in-
špektorátom v Čadci.

V prvom rade treba zdôrazniť, že pripravované opatrenia určite ne-
skomplikujú život chodcom. V obytných zónach je chôdza najprirodzenejší 
a  najpoužívanejší spôsob dopravy. Bezohľadnosť a  frajerinu na cestách 
však odstrániť nevie žiadna značka. Keď však už dôjde k dopravnej neho-
de, je aspoň jasný vinník. 

Uličky v  Radoli sú veľmi úzke, niektoré vyzerajú rovnako ako 
dnes, už aj na mapách spred 150  rokov, keď stačilo, aby mohol po nich 
prejsť jeden konský voz. Keďže všetci vtedy pracovali na poli a odchádzali 
ráno, vracali sa domov večer a nikto nikoho nepredbiehal, aby sa statok 
neunavil, tak cesta na šírku jedného voza bohato stačila. Domy a  ploty 
ostali na pôvodných miestach a šírku ciest nemáme pri najlepšej vôli kam 
zväčšiť. Zato automobilov pribudlo obrovské množstvo, a navyše sa ešte aj 
stále ponáhľame. Taká je doba, s tým nič neurobíme. Musíme sa prispôso-
biť. Našich predkov trápila cholera a hladomor, a my sa musíme vysporia-
dať s automobilmi a modernými technológiami. Som presvedčený, že sme 
v oveľa jednoduchšej situácii ako boli oni.

Žiaľ, musíme pridávať pravidlá, šoféri sú zvyknutí jazdiť po najkrat-
ších možných cestách a nedá sa spoliehať na to, že si budú sami od seba 
vyberať bezpečnejšiu, alebo priepustnejšiu cestu. Každá strana si nároku-
je, že má prednosť, potom dochádza k zbytočným cúvaniam a chodci ledva 
odskakujú k plotom do bezpečia, lebo pre nich už niet žiadneho miesta. 

Všetky dopravné neduhy určite neodstránime s pomocou značiek. 
Keď raz niekto nerešpektuje iných ľudí a myslí si, že je na ceste sám, ťažko 
sa jeho správanie zmení z večera na ráno. 

Dlho som váhal, či je potrebné predpisovať ľuďom každý krok, veril 
som, že ľudia sa dokážu správať rozumne, keď zistia, že sa im to oplatí. 
Dnes už o spresnení pravidiel nepochybujem, pár dní po zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva, ktoré úpravy organizácie dopravy schválilo, som už 
mal telefonáty, v  ktorých si niektorí dlhoroční vodiči už zisťovali ako sa 
dajú vybaviť výnimky špeciálne pre neho z jednosmerky… toto nepotre-
buje ďalší komentár. Dodám aspoň toľko, že dopravné predpisy výnimky 
(našťastie) nepoznajú, aspoň v  oblasti jednosmerných ciest a  prednosti 
v  jazde. Naozaj sa nemôžeme spoliehať na to, že ľudia sa budú správať 
zodpovedne sami od seba.

Chcem Vás požiadať, aby ste sa aj navzájom upozornili na zmeny 
v organizácii dopravy potom, ako budú nové dopravné značky nainštalo-
vané. Čím skôr si zvykneme riadiť sa podľa nich, tým to bude na cestách 
bezpečnejšie. 

Po dlhých rokoch je budova ŠK Radoľa v športovom areáli V Riekach 
bez nájomníka. Od jesene 2016 hľadáme nového nájomcu. Nie je to však 
jednoduché, pretože objekt má po štyridsiatich rokoch prevádzky svoje 
najlepšie obdobie za sebou a bude potrebovať obnovu alebo dokonca re-
konštrukciu. Bol vybudovaný do inej doby ako je dnes. Poslúžil a chceme, 
aby dobre slúžil ďalej. Nemá zmysel však robiť rekonštrukciu objektu, keď 
nevieme, kto ho bude prevádzkovať, a čo je potrebné urobiť. Rekonštruk-
cia rekonštrukcie je niečo, čomu sa chceme za každú cenu vyhnúť. Objekt 
je po statickej stránke v poriadku a  je schopný uniesť aj prípadné ďalšie 
nadzemné podlažie. Uprednostňujeme riešenie, ktoré zachová využitie 
areálu na šport, rekreáciu, kultúru a voľný čas aj v budúcnosti. V mnohých 
obciach je obľúbené riešenie spojené s adaptáciou objektov na bytovku. To 
však prináša komplikáciu v tom, že obyvatelia chcú bývať, športovci špor-
tovať, zabávajúci sa zabávať a to sa navzájom vylučuje. Navyše pri dopyte 
po bývaní v blízkosti tunajšieho strojárskeho priemyslu nejakých 4 – 8 by-
tov nič nerieši, akurát obmedzí potenciál nášho pomerne veľkorysého 
športového areálu. Prípadne zadĺženie sa obce len preto, aby tu vzniklo 
niekoľko bytov, by bolo podrazom voči ostatným obyvateľom. Brať si úver 
považujem za zmysluplné len vtedy, ak to, čo sa z  úveru vybuduje, má 
potenciál slúžiť všetkým občanom. Ako verejná obchodná súťaž dopadne 
nevie zatiaľ nikto. Dávame dostatok času na to, aby prípadní záujemcovia 
predložili zaujímavý a životaschopný projekt.

Už dlhšie sa plánujeme uchádzať o dotáciu na výstavbu nového pa-
vilónu materskej školy v areáli Pod Mokrým. Na to, aby sme zvýšili šancu 
byť úspešným uchádzačom, potrebujeme mať okrem iných predpokladov 
aj veľa nevybavených žiadostí o umiestnenie detí do predškolského vzde-
lávania. 

Mám k Vám zvláštnu prosbu. Ak máte ešte dieťa, ktoré nenavšte-
vuje materskú školu, dajte si žiadosť o jeho umiestnenie, ak to aj neplá-
nujete. Pomôžete obci a aj sebe do budúcnosti. Na Slovensku sa udeľujú 
dotácie takmer výhradne iba na havarijné situácie a pre lajdákov. Ak uva-
žujete ako dobrý hospodár a s perspektívou do budúcnosti, tak sa pomoci 
nedočkáte. Nemenované mesto, ktoré predalo pred pár rokmi za bagateľ 
tri škôlky, dotáciu dostane a my, čo sa staráme o rozvoj obce do budúcnosti 
nemáme zatiaľ možnosť ani len podať žiadosť. Chceme sa priblížiť k čís-
lam, ktoré od nás vyžadujú.

Verím, že pár predchádzajúcich riadkov Vám priblížilo aj pozadie 
niektorých rozhodnutí, ktoré bolo v obci potrebné prijať alebo sa o nich 
bude rozhodovať v blízkej budúcnosti. Robiť rýchlo zlé rozhodnutia je veľ-
mi jednoduché. S niektorými problémami obce bude viac práce a vyžia-
dajú si dlhší čas. Ako sa vraví kvapka po kvapke urobí aj dieru do kameňa.

S úctou
Ing. Anton Tkáčik 

starosta obce



Fašiangové podujatia
Tradičná radoľská zabíjačka v priamom prenose v sobotu 
18. februára 2017 prilákala množstvo ľudí k  Obecnému 
úradu a do záhrady pohostinstva pána Dušana Mičiana. 
Na začiatku vzbudilo záujem prítomných živé prasiatko, 
ale potom sa stali stredobodom pozornosti zabíjačkové 
špeciality, ktoré pripravila mäsiarsko-kuchárska partia 
pod vedením Miloša Kubalu a Miroslava Macúša.

O týždeň neskôr fašiangový sprievod vyrazil od Obecné-
ho úradu v sobotu 25. februára krátko po desiatej hodine. 
Viac než dve desiatky masiek zabávalo celú obec až do 
súmraku.
Celodenný program vyvrcholil tradičným pochovávaním 
basy a fašiangovou zábavou v sále Obecného úradu.



Zmeny v organizácii dopravy
V mesiacoch máj a jún budú v obci osadené nové do-
pravné značky. Návrh zmeny organizácie dopravy je 
v  súlade s  uznesením Obecného zastupiteľstva v  Ra-
doli č. 94/2016 zo dňa 18. apríla 2016. 
Návrh predložil starosta obce ako reakciu na pribú-
dajúce kolízne situácie na miestnych komunikáciách. 
Frekvencia dopravy rastie a  kapacita miestnych ko-

munikácií by mohla postačovať iba pri zvýšenej miere 
tolerancie, predvídavosti a  obozretnosti účastníkov 
cestnej premávky. Ako však ukazuje prax v našej obci, 
s takýmto správaním sa vodičov motorových vozidiel, 
cyklistov ale aj chodcov nemôžeme počítať.
Zmenu organizácie dopravy v  obci schválil Okresný 
dopravný inšpektorát. Detaily dopravného značenia 
naprojektoval autorizovaný dopravný inžinier. 
Súčasne so zmenou organizácie dopravy prebehla aj 
pasportizácia miestnych komunikácií v obci. Túto bolo 
potrebné vykonať, nakoľko viacero miestnych komu-
nikácií je majetkovo-právne nevysporiadaných. Vzhľa-
dom na veľké počty vlastníkov, nedoriešené dedičské 
konania a  vysokú finančnú náročnosť nie je možné 
majetkovo-právne miestne komunikácie v  blízkej 
dobe vysporiadať. 
Existujúci pasport miestnych komunikácií, však môže 
znamenať zjednodušenie postupov pre účastníkov 
stavebných konaní. Ako miestne komunikácie nie sú 
uvedené v  pasporte cesty, ktoré sú vlastníctvom sú-
kromných osôb v 1/1. Obec si nemôže privlastniť cudzí 
majetok, a takisto ho nemôže udržiavať.

Hlavné zmeny v doprave:
a) Zákaz vjazdu motorových vozidiel
1.  V  časti Šustkovce na spojnici s  Kaštieľom vo svahu 

nad arálom Kysuckého múzea.
2. Na Skotni pri predajni Mäso-údeniny
b) Definovanie hlavných ciest
Ak nie sú osadené dopravné značky, malo by platiť 
pravidlo pravej ruky, nie vždy si však najmä cudzí vodič 
uvedomí, kde sa nachádza a v rámci blúdenia a hľada-
nia adresy ľahko prehliadne, odbočky, ktoré vyzerajú 
často len ako nájazd do dvora
1.  Cesta, po ktorej jazdí MHD a je hlavnou komunikáci-

ou vo vnútri obce, teda Jaššova cesta, Lány I, Lány II, 
Na rázcestí pri pošte bude začiatok dvoch jednosmerných 
komunikácií: Jaššova cesta a Stará cesta.

Na mape z roku 1878 vidieť, že viacero úsekov ciest v obci 
je v pôvodnej trase.



závoz pod školou, okolo Vadičovského potoka až po 
Vadičovskú cestu

2.  Cesta, po ktorej prichádzajú návštevníci cintorína 
a  obsluhuje lokalitu Na Tehelni, teda hlavná cesta 
od  križovatky pri Lipách po odbočku smerom Do 
Koryta.

3.  Stará cesta, 
4.  Cesta v bode 1., teda tá, po ktorej jazdí MHD je nad-

radená ostatným dvom hlavným cestám, takže v kri-
žovatkách s  Lánmi sa budú obe cesty ako hlavné 
končiť

c) Vytvorenie jednosmerných komunikácií
Je jediným riešením niektorých dopravných „lievikov“, 
keď sa na cestu okrem dvoch proti sebe idúcich au-

tomobilov nemá šancu vmestiť ešte aj chodec alebo 
cyklista. Rovnako pomôže vyriešiť aj časť zimného ob-
dobia, keď kvôli nevyhnutnej zimnej údržbe zákonite 
dochádza k zužovaniu vozovky.
1.  Stará cesta v úseku od rázcestia pri pošte, po uličku 

nad kostolom. Jednosmernosť Starej cesty zamedzí 
zneužívaniu Skotne ako skratky pre nedisciplinova-
ných vodičov

2.  Jaššova cesta, od rázcestia pri pošte po križovatku 
na Šustkovce.

3.  Lúka (od bytovky ku COOP Jednote), ostane ako 
jednosmerka (cesta nespĺňa parametre ani na jed-
nosmernú miestnu komunikáciu).

Na Skotni pri predajni Mäsa a údenín je potrebné zriadiť zákaz vjazdu. Miestna komunikácie nemá technické parametre 
na to, aby bola využívaná ako skratka smerom na Vadičovskú cestu.

Úsek spájajúci Kaštieľ a Šustkovce patrí medzi najnebezpečnejše miesta v obci. Jeho malá šírka a veľký sklon neumožňujú 
bezpečné využívanie motorovými vozidlami.



Škola v Radoli informuje
Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326 
podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o ma-
terskej škole v znení zmien a doplnkov v zmysle zákona 
č. 245/2008 a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 
zverejňuje oznámenie a podmienky prijímania detí na 
predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2017/2018

Dátum, čas a miesto konania prijímania detí do MŠ:
od 30. 4. 2017 do 31. 5.2017 od 8.00 h do 16.00 h 
v priestoroch Materskej školy, Radoľa 2, 023 36 Radoľa.

Podmienky prijímania detí do MŠ:
a) Prednostne sa prijíma dieťa, ktoré:
–  dovŕšilo piaty rok veku,
–  má odložený začiatok plnenia povinnej školskej do-

chádzky (dieťa s odloženou povinnou školskou do-
chádzkou je dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roku 
veku nedosiahlo školskú spôsobilosť),

–  má dodatočne odložený začiatok plnenie povinnej 
školskej dochádzky (dieťa s  dodatočne odloženou 
povinnou školskou dochádzkou je dieťa, u ktorého 
sa v 1. polroku 1. triedy základnej školy dodatočne 
zistí, že nedosiahlo školskú spôsobilosť).

b)  Ostatné faktory, ktoré sú zohľadnené pri rozhodo-
vaní o prijatí do MŠ:

–  deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Radoľa,
–  deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia 5 rokov veku,
–  deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia 4 roky veku,
–  deti, ktoré k 1. septembru 2017 dovŕšia 3 roky veku,
–  deti zo sociálne slabého prostredia,

Podľa § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o ma-
terskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. sa 
deti prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonné-
ho zástupcu, ktorú predloží zástupkyni pre materskú 
školu, príp. učiteľke v MŠ spolu s potvrdením o zdra-
votnom stave dieťaťa a  očkovaním od všeobecného 
lekára pre deti a dorast. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť 
v Materskej škole Radoľa 2 od 24. 4. 2017.
O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 
na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti 
a dorast a školského zariadenia výchovného poraden-
stva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného 
zástupcu. Pre deti so zdravotným znevýhodnením ne-
máme vytvorené vhodné priestorové (budova mater-
skej školy nemá upravené prostredie s bezbariérovým 
prístupom), materiálne (materská škola nedisponuje 
špeciálnymi vyučovacími pomôckami, kompenzačný-
mi pomôckami a prístrojmi) a personálne podmienky 
(v materskej škole nepôsobí asistent učiteľa).
Rozhodnutia o  prijatí dieťaťa do materskej školy 
vydáva riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 od 9. 6. 2017. 

V apríli nám prebehol u nás zápis detí do prvého roč-
níka ZŠ. Zapísaných máme 25 prváčikov. Tešíme sa na 
nich. Ak reálne nastúpi toľko žiakov do prevej triedy, 
budeme mať dve prvácke triedy 1.A aj 1.B

23. mája sa odohrajú v  areáli našej školy Olympijské 
hry žiakov. Svetovo kvalitné výkony, kde očakávame aj 
prekonanie niektorých školských rekordov! 

V stredu 22. marca sa uskutočnilo tradičné Vítanie detí, ktoré sa narodili v predchádzajúcom roku.

V roku 2016 sa narodilo v Radoli 17 detí. V programe 
účinkovali žiačky našej ZŠ s MŠ.



Mapový portál obce Radoľa
Od februára 2017 prevádzkujeme na našej webovej 
stránke, novú mapovú aplikáciu. Spoluprácu s  pred-
chádzajúcim dodávateľom mapových služieb obec 
ukončila.
Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho 
a  rýchlo informácie o  vlastníckych vzťahoch, listoch 
vlastníctva a službách v obci. 
Aplikáciu môžete otvoriť na adrese: 
https://mobec.sk/radola alebo cez stránky obce Ra-
doľa www.radola.sk v menu na ľavej strane – mapa. 
›  Po načítaní sa vám zobrazí mapa obce. V ľavom hor-

nom rohu je lišta s nástrojmi (vyhľadávanie, vrstvy, 
nástroje). 

Nástroje: 
Možnosti vyhľadávania
Nástroj vyhľadávanie dovoľuje vyhľadávanie a vizuali-
záciu dát podľa adresy, miesta, stavby, parcely reg. C, 
parcely reg. E, listu vlastníctva, vlastníka. Stačí len vy-
brať možnosť a napísať poľa vyhľadávanú informáciu.

Vrstvy
Nástroj vrstvy zobrazuje všetky dostupné a zverejnené 
mapové vrstvy. Kliknutím na ikonu oka zapíname ale-
bo vypíname vrstvu. 
Pod ikonou vrstvy sa nachádza ikona nástrojov. Me-
dzi nástroje patrí získavanie súradníc, meranie plochy, 
meranie dĺžky a tlač.

Získavanie informácií kliknutím do mapy
Získavať informácie sa dá aj jednoduchým kliknutím 
na parcelu. Následne sa zobrazia kompletné informá-
cie o pozemku.
Verejná časť Mapového portálu je k dispozícií pre ob-
čanov obce priamo z  webovej stránky. Oproti iným 
bezplatným riešeniam, obsahuje možnosti vyhľadá-
vania podľa viacerých atribútov (vlastník, adresa, List 
vlastníctva atď), obsahuje prepojenie na aktuálny 
výpis listu vlastníctva, mapy parciel reg. C a E aktuali-
zované na dennej báze, adresné body (adresy) sú za-
merané v  teréne, územný plán mapy povodňového 
ohrozenia a  ortofoto (letecký) snímok obce vo vyso-
kom rozlíšení s  licenciou na používanie. Súčasťou sú 
rôzne nástroje ako susedné parcely, získavanie súrad-
níc, tlač, meranie.

Neverejná časť portálu pre účely samosprávy pozostá-
va z  pokročilých funkcií na kontrolu daňovej agendy 
a iných súčastí (siete atď.), ktoré podliehajú utajeniu.



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

Pripravujeme Navždy nás opustili
Helena Šušlová (94 rokov)

Jozef Borák (50 rokov)

Odpočívajte v pokoji!

Narodenie detí
Šimon Elischer

Sára Maxianová

Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa

zdravia a úspechov pri výchove!

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

14. máj 2017 – nedeľa

Začiatok o 14.30

Deň Matiek

Kultúrny program v sále Obecného úradu, v ktorom vystú-

pia žiaci ZŠ z MŠ v Radoli a hudobná skupina All-Stars Band

17. máj – streda

Od 9.00 do 12.00

Deň remesiel, areál ZŠ s MŠ Pod Mokrým

Srdečne pozývame všetkých príbuzných a  známych detí 

našej školy na podujatie Deň remesiel, kde vám budú naši 

žiaci a študenti stredných škôl predstavovať tradičné remes-

lá, ktorými sa kedysi na Kysuciach živili ľudia. Pekná akcia už 

tretí rok! Hostia sú vítaní aj spoza hraníc Radole.

1. júla 2017 – sobota

Začiatok o 9.00

Pľacový turnaj „O pohár starostu obce Radoľa“ – 23. ročník

Tradičný futbalový turnaj za účasti štyroch dlhoročných ri-

valov: Kaštieľ – Šustkovce, Lány – Stará cesta, Dúbravka – Te-

helňa, Štepnica – Záhradky

Od 19.30 h tradičná discozábava pod holým nebom

5. júla 

Radoľské hody na sviatok svätých Cyrila a Metoda

Výstup na Vreteň na sviatok svätých Cyrila 

a Metoda – 15. ročník

Radoľský jarmok  

V programe na nádvorí Kaštieľa vystúpia

Bella Torres – šermiarska skupina, historický dobový šerm

Divadlo na hojdačke – bábkové divadlo „Posledný dinosau-

rus“

Kortina, hudobná skupina

www.kortina.sk




