
Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach Prvá písomná zmienka 1332

Upozornenie
Upozorňujeme všetkých účastníkov cestnej premáv-
ky, že z  dôvodu výstavby chodníka vo vstupnej časti 
obce bude na Vadičovskej ceste v úseku od svetelnej 
križovatky po Obecný úrad a na Jaššovej ceste v okolí 
Materskej školy obmedzená doprava.

V rámci prác sa uskutoční:
 – výstavba chodníka pre peších v celkovej šírke 150 cm
 – výstavba dvoch nových priechodov pre chodcov: 

na Jaššovej ceste pri materskej škole, na Vadičovskej 
ceste pri autobusovej zastávke Radoľa  –  Materská 
škola

 – výmena stĺpov verejného osvetlenia a  elektrických 
rozvodov verejného osvetlenia pri novo budova-
nom chodníku v úseku pri materskej škole a  inšta-

lácia nového osvetlenia obidvoch priechodov pre 
chodcov

 – výstavba tzv. ostrovčeka autobusovej zastávky pri 
materskej škole

 – rekonštrukcia dažďovej kanalizácie a výstavba nové-
ho priepustu pod Jaššovou cestou

Vzhľadom na uvedený rozsah prác, budú dopravné 
obmedzenia rôzneho rozsahu v  týchto úsekoch opa-
kovane v mesiacoch apríl, máj a jún 2018 až do ukon-
čenia prác.
Vyzývame všetkých účastníkov k zvýšenej opatrnosti 
a vzájomnej ohľaduplnosti.

Za pochopenie ďakujeme.
Obecný úrad v Radoli.
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Milí spoluobčania,

Prelom rokov a začiatok tohto roku 2018 mám po pracovnej stránke 

zaplnený najmä majetkovo-právnymi záležitosťami. Je to logické, pretože 

ešte pred niekoľkými rokmi bol problém dostať sa k pozemkovým mapám 

a listom vlastníctva. Malá vysporiadanosť majetku obce je pritom prekáž-

kou pri rozvoji aj pri odstraňovaní modernizačného dlhu z minulosti. Často 

sa stávalo, že existujúce podklady neboli presné, pretože do nich neboli 

zahrnuté zmeny, ktoré sa uskutočnili v poslednom období. 

Vytvorenie verejne dostupných databáz a vznik súkromných fi riem, 

ktoré sa zaoberajú sprístupňovaním databáz v správe štátu širokej verej-

nosti dáva príležitosť postupne dávať do poriadku aj majetok obce. Viacero 

občanov sa ma na majetok obce v tomto období pýtalo a pýta aj naďalej. 

A to nielen v súvislosti s požiadavkami developera, ktorý protizákonne žia-

da obec, aby sa mu starala o jeho súkromný majetok. Ale vnímam dopyt 

po informácii, akým nehnuteľným majetkom vlastne obce Radoľa dispo-

nuje. Preto Vás stručne, ale čo najpresnejšie s nehnuteľným majetkom obce 

oboznámim.

Budovy
Obec Radoľa je vlastníkom budovy Obecného úradu, obidvoch bu-

dov Základnej školy pod Mokrým a skladovacích priestorov v areáli školy, 

Športovej haly v areáli ZŠ s MŠ Pod Mokrým, Domu nádeje na cintoríne, 

zvonice Na Skotni, budovy ŠK Radoľa (stolnotenisová herňa a zázemie pre 

športovcov).

Pre úplnosť je vhodné doplniť, že budova, v ktorej sídli škôlka je ma-

jetkom farnosti Panny Márie a obec ju má bezodplatne zapožičanú, kaštieľ 

v  Radoli patrí Žilinskému samosprávnemu kraju, a  vzpieračská budova 

patrí ŠK Olymp Radoľa (vzpierači), bytovky v obci patria majiteľom bytov.

Pozemky
Obec Radoľa vlastní pozemky v športovom areáli V Riekach, areál 

ZŠ s MŠ Pod Mokrým včítane ihrísk, cintorín a starý cintorín, pozemok na 

Vadičovskej ceste oproti škôlke (okolo kaderníctva), časť pozemku pri Ma-

terskej škole (od budovy k Jaššovej ceste), časť pozemku oproti ZŠ s MŠ Pod 

Mokrým a dva pozemky Na Tehelni v blízkosti cintorína.

Obec dodnes nemá vysporiadaný pozemok pod budovou Obecného 

úradu, ktorá bola postavená v roku 1956. Po dlhých mesiacoch rokovaní sa 

nám podarilo až v minulom roku 2017 vysporiadať aspoň približne jednu 

tretinu pozemkov pod touto budovou. Je mojou snahou postupne podiel za 

podielom vysporiadať pozemky pod celou budovou. Pri cenách pozemkov 

v Radoli, to však nie je vôbec jednoduché. Bez dokončenia tohto procesu 

nie je možné realizovať prístavbu, ktorá by umožnila zväčšiť priestory sály 

a jej zázemia.

Cesty
Vlastníctvo ciest v našej obci je najväčším problémom z majetkovo-

právneho hľadiska. Do roku 2011 nebola v „C“ stave a vo vlastníctve obce 

Radoľa žiadna cesta. Kvôli projektom chodníkov v Kaštieli a na Vadičovskej 

ceste sa nám podarilo dostať do „C“ stavu parcely pod cestami od svetelnej 

križovatky po Kaštieľ v  Radoli a  parcelu na Vadičovskej ceste po  budovu 

obecného úradu. 

V tomto období pracujeme na príprave zápisu do katastra nehnu-

teľností do „C“ stavu nasledujúce cesty alebo ich úseky: Jaššova cesta, 

Lány I, Lány II až do Štepnice (stará cesta do Horného Vadičova), Dúbravka, 

Pod Tehelňou (od križovatky Pri Lipách), Stará cesta (v celej dĺžke od Pošty 

po COOP Jednotu). Ide o celkovo tri kilometre ciest, kde už máme spraco-

vané geodetické zameranie a pripravujeme všetky podklady na ich zápis. 

Majetkovoprávna vysporiadanosť týchto ciest nám otvára možnosť výstav-

by chodníkov aj prípadnej dažďovej kanalizácie na ďalších uliciach.

Ďalšie úseky miestnych komunikácií v Radoli sú prevažne v súkrom-

nom vlastníctve, pričom na každej parcele je niekoľko stoviek vlastníkov. 

Niektoré pozemky pod miestnymi komunikáciami sú vo vlastníctve Sloven-

skej republiky.

Podrobnejšie si skutočný stav vlastníctva ciest môžete overiť na in-

ternetových stránkach obce www.radola.sk cez odkaz mapa. 

Som presvedčený, že v majetkovo-právnom vysporiadaní ciest tre-

ba pokračovať aj v budúcnosti, aj napriek tomu, že ide o proces, ktorý je 

fi nančne náročný a zároveň nesmierne náročný na prácu. 

Zatiaľ máme tieto cesty v správe, ale nie vo vlastníctve. Znamená 

to, že sa o cesty v správe môžeme starať, ale obmedzuje nás to pri rozvoji.

Netreba však robiť paniku. Nie sme zďaleka jediná obec, ktorá má 

nevysporiadané cesty. Pri pohľade do minulosti sa dnes javí ako chyba, že 

sme v obci v deväťdesiatych rokoch nevyužili na vysporiadanie ciest a os-

tatného nehnuteľného majetku inštitút tzv. vydržania. Inštitút vydržania 

však na Slovensku spôsobil veľa nespravodlivosti a dnes sa už nedá využiť.

Predchádzajúce riadky sú pre mňa viac dôvodom na optimizmus. 

V Radoli máme dva dostatočne rozľahlé areály, ktoré nám umožňujú rozví-

jať občiansku vybavenosť práve v oblastiach, kde si jednotlivec nemá šancu 

pomôcť sám, a to v oblasti vzdelávania a voľnočasových aktivít. Areál ZŠ 

s MŠ Pod Mokrým aj športový areál V Riekach majú stále veľký potenciál 

využiteľný na ďalšiu revitalizáciu a rozvoj, tak aby mohli čoraz viac slúžiť 

čo najširšej verejnosti. 

Počas minulej zimy sme zažili aj trošku komickú situáciu, keď sme 

si zabezpečili zdroj vody, pripravili sme si plochu asfaltového ihriska pri 

ZŠ, že vytvoríme deťom a mládeži ľadovú plochu, ale chýbala nám malič-

kosť – celodenné mrazy, aby sme plány mohli aj naplniť. 

Na druhej strane sa ukázalo ako veľmi prezieravé to, že pri príprave 

výstavby športovej haly viacerí poslanci a aj pán riaditeľ ZŠ Mgr. Vladimír 

Hromádka bojovali o  to, aby športová hala mala certifi kované rozmery 

vhodné na súťažný šport, veď športový povrch sa dá kedykoľvek vymeniť, 

ale postavenú budovu už nikto nenafúkne.

Dnes halu využíva náš novozaložený dievčenský fl orbalový špor-

tový oddiel. Je to prvýkrát v  histórii obce, keď máme založený športový 

oddiel, v ktorom sa môžu realizovať dievčatá. Ide o moderný šport, ktorý 

najmä v  krajinách, kde je populárny ľadový hokej, zapĺňa športové haly 

divákmi aj športovcami. Pre dievčatá z Radole je veľkým vzorom a záro-

veň trénerkou naša občianka Andrea Šidlová, ktorá sa ako reprezentantka 

Slovenska zaslúžila o historický úspech – piate miesto na Majstovstvách 

sveta v roku 2017, spolu s ňou dievčatá trénuje juniorská reprezantantka 

Slovenska Alexandra Kocúrová a páni Miroslav Kocúr, Zdeno Šidlo s pomo-

cou viacerých rodičov dievčat.

Menej náročným športom je určite petanque, ktorý už má tiež svo-

je ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Pod Mokrým. Srdečne Vás pozývam využiť novú 

hraciu plochu.

Život však určite nie je len o práci a športe. Pre každého z nás má 

veľa odtieňov, či vôní. Podobne ako kvety v tomto období. Prajem Vám, aby 

ste si z kytice, ktorú nám život ponúka vyťahovali čo najviac takých kvetov, 

ktoré Vám budú robiť radosť. 

Ing. Anton Tkáčik 

starosta obce



Tradičná Radoľská zabíjačka v priamom prenose sa usku-
točnila aj  tento rok. Okolie Obecného úradu a Pohostin-

stva pána Mičiana zaplnili milovníci zabíjačkových špecia-
lít v sobotu tretieho februára 2018.

Fašiangový sprievod a  pochovávanie basy patria neod-
mysliteľne k  životu na kysuckej dedine. Nie inak tomu 

bolo v poslednú fašiangovú sobotu desiateho februára 
2018 aj u nás v Radoli.

Februárová zábava v Radoli



Informujeme o škole

V  apríli prebehol u  nás zápis detí do prvého ročníka 
ZŠ. Zapísaných máme 21 prváčikov. Tešíme sa na nich. 

V máji je čas na podávanie žiadostí o prijatie detí do 
materskej školy. Žiadosti si môžete vyzdvihnúť v MŠ 
už od konca apríla. Podmienky prijatia sú zverejne-
né v priestoroch škôlky, aj na www. zsradola.edu.sk 

Rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy vydá-
va riaditeľ ZŠ s MŠ, Radoľa 326 od 11. 6. 2018.

Detský fašiangový karneval u  nás v  škole tohto roku 
mal vyše 100 krásnych masiek, mnohé boli ocenené.



Projekt „Škola nás baví“
Ako predošlé školské roky, aj tento rok sme sa rozbehli 
s  aktivitami, pri ktorých využívame skúsenosti a  po-
môcky získané z „eurofondov“ v  projekte Škola nás 
baví (viete, že naša škola sa v  priebehu predošlých 
dvoch rokov výrazne zmodernizovala, pamätáte prečo 
a ako? Preto zopár slov na pripomenutie: naša Základ-
ná škola s materskou školou (predtým Základná škola) 
v Radoli uzavrela v období 2012–2014 zmluvu s Minis-
terstvom školstva,vedy, výskumu a  športu Slovenskej 
republiky o poskytnutí nenávratného fi nančného prís-
pevku vo  výške 242 829,36  € pre projekt našej školy 
z  operačného programu „ Vzdelávanie“ spolufi nanco-
vaného 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).
V  tomto projekte vďaka podpore z  fondov Európskej 
únie sa naša škola veľmi výrazne zmodernizovala. Ná-
kup učebných pomôcok, ktoré využívate na vyučo-
vaní, exkurzie a  jazykový kurz v  zahraničí, ktoré ste 
absolvovali v  predchádzajúcom i  v  tomto školskom 
roku, besedy, rôzne súťaže športové i  vedomostné, 
workshopy, ktoré ste mali z rôznych predmetov. Nielen 
vy žiaci, ale aj my učitelia sme v rámci tohto projektu 
získali možnosti zvýšiť si kvalifi kovanosť pre kvalitnú 

prácu s počítačovou technikou, či inými pomôckami. 
Získali sme tiež možnosť spoznať iné formy a metódy 
učenia na moderných školách v zahraničí. To všetko sa 
premieta do výchovno-vzdelávacieho procesu pri vy-
učovaní jednotlivých predmetov aj teraz v  školskom 
roku 2017/2018 a  ešte dlho budeme mať výborné 
podmienky v škole vďaka vybaveniu a aktivitám, ktoré 
sme v rámci projektu rozbehli a pokračujeme v nich aj 
v súčasnosti. 
Každá aktivita súvisiaca s projektom bola naplánovaná 
tak, aby sme v  nej mohli pokračovať aj v  ďalších ro-
koch. Pre pripomenutie každoročné medziročníkové 
turnaje vo futbale, fl orbale, vybíjanej, cezpoľný beh, 
vedomostné súťaže, kultúrne programy, výzdoba ško-
ly, práce v dielni, exkurzie, a tak ďalej. 
Náš projekt bol a  je vynikajúci aj v  tom, že sme doň 
zapojení všetci pedagógovia a  tiež všetci žiaci našej 
školy.
Máme rok 2018 a teším sa že aj v nasledujúcich rokoch 
budeme mať množstvo aktivít, ktoré robia zo školy 
miesto, kde nás to baví!
Nech je pre vás do budúcnosti motiváciou aj to, že sa 
oplatí zapájať sa do rôznych projektov Európskej únie, 
ktoré umožňujú napĺňať aktivity, ktoré by sa ináč ne-
dali fi nančne, či organizačne zvládnuť.

Žiaci 9. ročníka aj tento rok aktívne pomohli pri zbierke 
nadácie Liga proti rakovine – počas Dňa narcisov.

Škôlkári stavali za sprievodu harmoniky a  spevu Máj 
pre svoje spolužiačky.

Naši žiaci 6. ročníka pomohli zorganizovať verejnú 
zbierku vecí a potravy pre psíkov Útulku u psej matere 
v Korni. 

30. apríla sa žiaci 7., 8., 9. ročníka zúčastnili prírodoved-
nej exkurzie po Kysuciach. 

Okrem účasti našich žiakov na rôznych okresných 
a  krajských vedomostných, či športových súťažiach, 
organizujeme aj svoje školské medziročníkové tur-
naje ( golf, vybíjaná, futbal). Podrobnejšie informácie 
o úspechoch detí zverejníme na konci školského roka.

OZNAMY: 
V  celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka do-
siahli naši žiaci takéto výsledky: v  matematike 
je priemerná úspešnosť našej školy 64,6 %, čo je 
o  8,7 % vyššie oproti celoslovenskému priemeru, 
a  v  Slovenskom jazyku a  literatúre dosiahli naši 
žiaci úspešnosť 67,4 %, čo je o  4,4 % nad celoslo-
venským priemerom. 

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠsMŠ



ŠK Radoľa – florbal
V utorok deviateho januára 2018 bol v Radoli založený 
dievčenský fl orbalový oddiel. Pôvodným cieľom bolo 
ponúknuť dievčatám vo veku žiačok základnej školy 
možnosť venovať sa atraktívnemu a modernému ko-
lektívnemu športu a vytvoriť kolektív asi desať – pät-
násť dievčat, ktoré by mohli spoločne trénovať a  zú-
častňovať sa mládežníckych turnajov.
Vo februári tohto roku sa však prihlásilo na fl orbal viac 
ako 30 dievčat, z  ktorých väčšina vytrvala a  na kaž-
dom tréningu je vždy viac ako 20 dievčat. Vznikli preto 
dve tréningové skupiny. V „staršej“ skupine sú žiačky 
od šiesteho ročníka ZŠ a v „mladšej“ sú žiačky tretieho 
až piateho ročníka. 

Ako trénerky sa dievčatám venujú aktuálne majsterky 
Slo venska s  celkom ŠK 98 Pruské a  zároveň reprezen-
tantky Slovenska Andrea Šidlová a Alexandra Kocúrová. 
S  tréningovým procesom pomáhajú Miroslav Kocúr, 
Zdeno Šidlo a viacerí rodičia dievčat.
Obec Radoľa poskytuje fl orbalistkám športovú halu, 
s časťou materiálneho zabezpečenia vypomáhala naj-
mä v  začiatkoch ZŠ s  MŠ a  osobnú športovú výstroj, 
tak ako to je aj pri iných športoch, zabezpečujú rodičia.



ŠK RADOĽA – futbal
Predstavujeme Futbalový oddiel ŠK Radoľa v ročníku 2017/2018:
Realizačný tím:  Ing. Jozef Macúš, Ján Šustek, 

Oľga Svrčková, Pavol Ferianec, 
Jozef Hrubý, Miroslav Svrček, 
Peter Kriváček, Vladimír Drnda

Tréneri:
Muži VII. liga  – Tomáš Šuták & Jakub Zátek 
Dorast IV. liga – Ing. Stanislav Ceniga
Starší žiaci III. liga – Mário Škorupa
Mladší žiaci III. liga –  Mgr. Pavol Prievozník 

& Roman Muzika

Hlavný sponzor, resp. garant je obec Radoľa
Ostatní sponzori:
• Čerpacia stanica – PHM – Ing. Anton Súkeník
• UNIPAL KNM, s. r. o. – Ing. Stanislav Čelko 
• Bar – Herňa Santa Fé – Miroslav Tomašec 
• Poskytovatelia 2 % z daní
• Rodičia našej mládeže
• Jarmila Ragulová

Muži  VII. liga

Dorast  IV. liga 

Mladší žiaci  III. liga

Starší žiaci  III. liga



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

Ing. Ignác Ščamba (92 rokov)
Jozef Gažo (85 rokov)

Jozef Muzika (85 rokov)

Odpočívajte v pokoji!

Narodenie detí
Timotej Baľák

Viktória Elischer
Ján Vlček

Marek Meliš
Michaela Melišová

Adam Kompiš

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

13. máj (nedeľa) – Deň matiek

V slávnostnom programe budú účinkovať žiaci ZŠ s MŠ v Radoli

Na záver vystúpi pop-rockový huslista Marco Rajt

30. jún (sobota) – Pľacový turnaj „O pohár starostu obce Radoľa“

5. júl (sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda) – Radoľský jarmok

V programe vystúpia:

�  Divadlo na hojdačke

�  Hudobná skupina SALCO    

�  Výstup na Vreteň XVI. Ročník 

22. júl (nedeľa) – Radoľská heligónka IV. ročník

Manželstvo uzatvorili
Erik Kováč a Martina Štefundová

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

V piatok trinásteho apríla 2018  uskutočnila ZŠ s MŠ v Radoli verejnú zbierku „Deň 

narcisov“. Na účet Ligy proti rakovine sme zaslali sumu 338,43 €. Ďakujeme všet-

kým, ktorí prispeli.

Mgr. Lenka  Ščambová, ZŠ s MŠ, Radoľa




