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Archeologický výskum na Koscelisku
Archeologický výskum na Koscelisku aj tento rok doplnil do mozaiky histórie ďalšie dieliky. Vykopávky odkryli 
viac než tritisíc rokov starú mohylu, úlomky bronzových šperkov a keramiku.
Na Koscelisku v tých dobách žil ľud Lužickej kultúry. V období, z ktorého pochádzajú tieto nálezy zanikla po vý-
buchu sopky na ostrove Santorini Mínojská civilizácia na Kréte alebo Mojžiš vyviedol svoj ľud z Egypta. Podrobnú 
správu z archeologického výskumu na Koscelisku v  roku 2016 uverejníme v ďalšom vydaní Spravodajcu obce 
Radoľa.
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Milí spoluobčania,
žijeme dobu, v ktorej sa mnoho vecí robí úplne inak ako sa robilo 

len pred pár rokmi. Najmladší to často berú ako samozrejmosť a starší si 
nevedia zvyknúť a veru si aj posťažujú, že ich to unavuje. Zmenám sa však 
vyhnúť nedá, to by sme sa museli úplne izolovať od sveta.

Intenzívne vnímam aj to, ako sa menia nároky ľudí a ich požiadavky 
voči obci. Súvisí to s nepretržite sa meniacim svetom. Vo verejnom priesto-
re u nás na Slovensku sa v posledných rokoch uplatňuje metóda fungujúca 
na princípe: „Ak si s problémom nevie poradiť štát alebo súkromný sektor, 
tak to dajme obciam, keď problém vyriešia, tak im právomoci zoberieme.“ 

Klasickým prípadom je odpadové hospodárstvo, podarilo sa nám 
nastaviť systém, vytvoriť krehkú rovnováhu medzi cenou za odvoz a zhod-
nocovanie a likvidáciu odpadu. Netrvalo to ani rok ani dva, ale určite viac 
ako desať rokov a bola to celoslovenská snaha. Okrem iného sme sa naučili 
odpad separovať, aby nemusel ísť na skládky. Od júla tohto roku platí nová 
právna úprava a nový systém. Vopred sme starostovia primátori upozorňo-
vali, že systém bude mať problémy, lebo je veľmi zložitý a nebude v ňom 
dostatok financií. Žiaľ, naše upozornenia neboli vypočuté a problémy sa 
nabaľujú postupne ako snehová guľa. Vysvetľovanie ako systém zberu 
funguje a kde sú slabé miesta by zabralo viac strán, a nič by to aj tak nevy-
riešilo. Spoľahlivo vyriešiť to môže len parlament úpravou zákona. 

Chcem vás poprosiť o pomoc, nevyriešime síce všetko, ale to o čo 
vás žiadam určite vieme urobiť a pomôže to. Je to jednoduché. Veľmi vás 
prosím, pri manipulácii s odpadom robme všetko pre to, aby mal odpad 
čo najmenší objem. Stláčajme PET fľaše, tetrapakové obaly aj plechovky. 
Plastové nádobky z mliečnych výrobkov ukladajme do seba, aby sme ušet-
rili miesto. Stále verím, že problémy s nedostatočnou frekvenciou vývozov 
sa podarí vyriešiť tak, aby vás to nemuselo obťažovať. Myslím, že mnohí 
vnímate, že by sa mali najmä plasty vyvážať častejšie. Obšírnejšie sa odpa-
dom budeme venovať aj v tomto Spravodajcovi. Musím však poukázať na 
to, že hmotnosť plastov vyvezených tento rok z Radole je približne rovnaká 
ako v minulom roku, ale treba nám na to viac vývozov. Pritom na pohľad 
sú kontajnery preplnené. Je zjavné, že si s  úspornosťou v  tomto ohľade 
mnohí z nás nerobia ťažkú hlavu. Som presvedčený, že to nie je nič zložité 
a nežiadam o veľa.

Rád by som však preladil na veselšiu tému. Veľmi si vážim príleži-
tosť, keď sme mohli ako obec podporiť finančne aj materiálne druhý ročník 
Radoľskej heligónky. Partia ľudí okolo pánov Dušana Mičiana a Ľubomíra 
Ondruška vytvorila podujatie, ktoré pritiahlo do Radole stovky ľudí. 

Pri súčasných legislatívnych bariérach by podujatie podobného 
charakteru samotná obec nemala šancu zorganizovať. Zároveň som pre-
svedčený, že vklad obce do podujatia pomohol zabezpečiť požadovanú 
kvalitu podujatia. Budem veľmi rád ak sa nájdu nasledovníci inšpirova-
ní týmto podujatím a  zorganizujú akciu, ktorá prinesie úžitok aj dobrý 
pocit im, ponúkne možnosť na príjemné strávenie voľného času pre inú 
skupinu ľudí. Vôbec nemusí ísť o podujatie plánované opakovať v ďalších 
rokoch. Dôležité je však, aby bolo dobre pripravené a obec môže pomôcť 
aj finančne predovšetkým pri propagácií alebo dodaním spomienkových 
predmetov.

Základnou podmienkou však je, aby sa podujatie konalo na území 
našej obce a  všetko ďalšie môže byť predmetom podrobnejšej diskusie 
a následnej dohody. Neprajníkom podpory kultúry a športu pripomínam, 
že pôsobnosti obce v oblasti kultúry a športu sú tzv. originálnymi kompe-
tenciami obce. Ak rozvoju v  tejto oblasti nepomáha obec, tak potom už 
nemá naozaj kto. A ak niekomu nevyhovuje štruktúra podujatí, ktoré sa 
konajú v Radoli, budem veľmi rád, keď práve takýto kritik niečo vymyslí, 
zrealizuje, preberie za podujatie zodpovednosť a ukáže ostatným, ako to 
má vyzerať. 

Osvedčila sa nám aj spolupráca na organizácii dnes už hodového 
výstupu na Vreteň s pánom Miroslavom Tomašcom a nástupným miestom 
V Riekach. 

Obec Radoľa v súčasnosti podniká kroky na získanie grantu na výs-
tavbu nového pavilónu v areáli pod Mokrým, v ktorom by mohla v budúc-
nosti fungovať materská škola. V navrhovanom riešení počítame s tromi 
triedami materskej školy a kapacitou približne 70 detí. Súčasná materská 
škola sa nachádza v prenajatých priestoroch, ktoré by už veľmi akútne po-
trebovali rekonštrukciu. Obec však tieto priestory nevlastní a preto nemô-
že do nich investovať nad rámec nevyhnutnej údržby. 

Samozrejme, to, že my chceme získať tieto prostriedky, ešte ne-
znamená, že ich aj okamžite a s určitosťou získame. Platí však, že kto to 
neskúsi, tak má jedinú istotu  –  že určite nič nedostane a  ostane všetko 
po starom. Takýto postoj je však neprípustný, bývanie v Radoli je zjavne 
veľmi atraktívne a deti v Radoli pribúdajú. Napriek vysokým cenám ne-
hnuteľností sa do Radole sťahujú stále noví obyvatelia. Tento prirodzený 
prírastok si žiada investície do občianskej vybavenosti a aj opatrenia v ob-
lasti dopravy.

Intenzívne pracujeme na zmene organizácie dopravy. Obecné 
zastupiteľstvo na jar 2016 schválilo zámer zmeny organizácie dopravy, 
v  ktorom sú upravené jednosmerné komunikácie aj hlavné cesty. Teraz 
v súčinnosti s dopravným inšpektorátom a s oprávneným dopravným inži-
nierom finalizujeme realizáciu týchto opatrení. Nie je potrebné sa zbytoč-
ne ponáhľať, ale nebudeme ani otáľať a naťahovať čas. Autá v obci stále 
pribúdajú, a zároveň vďaka bezohľadnosti ich vodičov a majiteľov vznikajú 
čoraz väčšie problémy. Predbežne je treba počítať s  jednosmernou dop-
ravou na Jaššovej ceste a  veľkej časti Starej cesty. Zároveň realizujeme 
pasportizáciu obecných komunikácií a budeme dopĺňať všade tam, kde je 
to potrebné, nové dopravné značky. Viem, že niektoré zmeny môžu byť 
prijaté s nevôľou, lebo niekomu zasiahneme do „jeho pohodlíčka“. Nemô-
žeme sa však tváriť, že dopravná situácia v obci je v poriadku. 

Som rád, že konečne sa nám podarilo opraviť povrch miest-
nej komunikácie v  časti Záhradky. Prebytky betónu z  výstavby sídliska 
Na Kamencoch vyliate, ako inak, do mestskej časti Radoľa okolo roku 1977 
označované ako „betónka“ mali k slušnej ceste naozaj ďaleko a 40 rokov 
čakania na obyčajnú cestu bolo viac ako dosť. V  budúcom roku by sme 
chceli urobiť nový asfaltový koberec na významnej časti Starej cesty. 

Milou povinnosťou pre mňa je poďakovanie pánovi Albínovi 
Ščambovi za dlhoročné vzorné vykonávanie práce správcu cintorína. Roz-
hodol sa, že je už čas oddýchnuť si, a veľmi si vážim, že pripravil a naučil 
všetko čo treba svojho nástupcu. Do ďalších rokov života pánovi Ščambovi 
želám pevné zdravie a pohodu v kruhu najbližších.

Novým správcom cintorína je zamestnanec obce pán Pavol 
Ferianec, ktorému tak pribudli ďalšie povinnosti. 

Začal som pripomenutím dynamiky doby a neustálych zmien. Tou-
to témou aj skončím. Želám vám, aby zmeny, ktoré sa vám v živote priho-
dia boli zmenami k lepšiemu. A v prípade, že už naozaj neviete načo je táto 
novinka dobrá, ste našli v sebe dostatok sily na to, aby ste si povedali, že 
táto zmena vám určite nepokazí náladu a žili si v pohode svoj vlastný život 
s tými a pre tých, ktorí vám za to stoja. 

Majme odvahu držať opraty svojich životov vo svojich vlastných 
rukách a nedajme si ich pokaziť ani médiami, ani internetom ani hlúpymi 
rečami negatívnych ľudí. Život je predsa krajší, keď ho prežívame s rados-
ťou v srdci.

S úctou
Ing. Anton Tkáčik – starosta obce



Druhý ročník Radoľskej heligónky

V  nedeľu 31. júla 2016 v  popo-
ludňajších hodinách sa usku-
točnilo podujatie, ktoré potešilo 
dušu všetkým milovníkom hry 
na heligónku. V programe účin-
kovali heligonkári z regiónov Ky-
súc, Oravy a Terchovskej doliny.
Pred viac než 700 divákmi vy-
stúpili títo umelci: Heligonkársky súbor Jarky Jelínkovej, 
Ľubomír Ondrúšek a dcéry, Ľudovít Šálka a Jozef Kovaľak 
s  manželkami, Roman Capek, Martin Čerňanský, Justín 
Hurtoš a Štefan Funtek, Štefan Bibik, Hornokysucký heli-
gonkári, súrodenci Záhumenskí, Martinko Repáň, Anton 
Habes a  Peter Kvašňovský, Martin Tarabik, Milan Dušík 
a Milan Dušík st., Emília Gacíková, Simona Kališíková a Ive-
ta Kališíková, Matej Kyseľ.

Hlavnými organizátormi boli: Ľu-
bomír Ondrúšek, Emil Jelinek, Du-
šan Mičian, Vladimír Ochodničan 
a Obecný úrad v Radoli. 
Organizátori ďakujú sponzorom 
a  všetkým čo pomohli pri zabez-
pečení organizácie podujatia.
Zoznam sponzorov: Obec Radoľa, 

Pivovar STEIGER, Stavbyt – rodina Dubeňova, Ing. Marián 
Meriač, Milan Záhradník, Slavomír Záhradník, Ľubomír 
Kultan, Jozef Maruš, Igor Maruš, Ing. Michal Rakovan – 
RISS  PLUS  s. r. o., Štefan Tereš, UNIPAL KNM spol. s  r. o., 
Pavol Holtan.
O  občerstvenie sa starali Miroslav Macúš, Pavol Mičian, 
Marián Petra. Pri manipulácii so stolmi a lavicami pomáhali 
Emanuel Svrček, Ignác Trnka a Michal Pavlusík.

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
Oznámenie prednostu Okresného úradu Žilina o predbežných termínoch úplnej uzávierky  

cesty I. triedy I/18 v obci Strečno

Na základe doteraz dostupných informácií od účastníkov, ktorí sú zodpovední za plánovanie a sanáciu skalného 
brala v obci Strečno a prijatých záverov z porady, ktorá sa uskutočnila dňa 17. októbra 2016 na Okresnom úrade 
Žilina informujeme verejnosť o p l á n o v a n e j úplnej uzávierke cesty I/18 (v úseku km 466,870 – 466,970) pod 
hradom Strečno z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale.
Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 5. novembra 2016 – do 18 decembra 2016, sedem po sebe idúcich 
víkendov od soboty ráno 8.00 hod. do nedele večer 16.00 hod.
Po vydaní povolenia Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žilina o úplnej uzá-
vierke cesty I/18 v úseku km 466,870 – 466,970 pod hradom Strečno, budú termíny potvrdené, resp. spresnené. 
Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy. Komunikácie sú označené do-
pravnými značkami.
Poznámka: Informácie o termínoch súvisiacich s úplnou uzávierkou predmetnej cesty budú poskytované výlučne len Okres-
ným úradom Žilina (lubomir.holly@minv.sk, +421 905 609 654)

Mgr. Michal Lavrík, prednosta



Škola, škôlka
5. septembra sme začali nový školský rok 2016/2017, už 
tretí, ako spojená základná škola s materskou školou.
Nastúpilo k nám 163 žiakov do základnej školy a 47 detí 
do materskej školy. Od septembra máme v základnej ško-
le 17 nových žiakov prváčikov.
Novými tvárami na našej škole v pedagogickom zbore sú 
vyučujúca náboženstva Mgr. Paulína Brisudová. Učiteľom 
náboženstva tretiakov pripravujúcich sa na prvé sväté pri-
jímanie je pán farár Mgr. Andrej Týleš.
Medzi zamestnancami školy máme nové pani upratovač-
ky pani Annu Brisudovú a pani Martinu Škorvánkovú.
Našim žiakom sa každoročne snažíme poskytnúť čo naj-
lepšie podmienky pre učenie sa, a tak majú okrem iných 
vecí a služieb k dispozícii špeciálneho pedagóga i asisten-
ta učiteľa.
Škola sa stále modernizuje aj čo sa týka materiálneho za-
bezpečenia. Techniku v škole nielen máme, ale sa aj vy-
užíva. 
Na využitie voľného času sme ponúkli žiakom krúžky (vy-
užitie vzdelávacích poukazov), po odovzdaní poukazov 
a zaradení žiakov na jednotlivé krúžky sa žiaľ niektoré ne-
otvárajú, ale umožnili sme žiakom zmenu voľby krúžku. 
Krúžková činnosť už začala.
Počas tohto školského roka majú naši žiaci možnosť pra-
covať v dvoch športových krúžkoch, dvoch krúžkoch hry 
s Legom, mladší žiaci v počítačovom krúžku a tiež v krúž-
ku umelecko-dramatickom. Starší žiaci majú možnosť 
prehlbovať si vedomosti z  jazyka slovenského a z mate-
matiky v krúžkoch zameraných na tieto predmety.
Aktivity pre našich žiakov sú už v plnom prúde. Od začiat-
ku školského roka sme stihli s ôsmakmi navštíviť Strednú 
odbornú školu strojnícku v Kysuckom Novom Meste, kde 
mali možnosť naši žiaci prehliadnuť si priestory aj činnos-
ti teoretickej i praktickej výučby tejto školy a stretnúť sa 
s pedagógmi i študentmi školy.
26. septembra sme mali v škole tématický deň pri príle-
žitosti Európskeho dňa jazykov, počas ktorého sa deti 
„stretli“ s angličtinou, nemčinou, ruštinou a španielčinou 

na netradičných hodinách bežných vyučovacích predme-
tov.
Niekoľko žiakov sa zúčastnilo v  septembri v  spolupráci 
s  organizáciou Strom života niekoľkodňového vzdeláva-
nia k mediálnym zručnostiam a komunikácii.
V  mesiaci október pre žiakov 6. – 9. ročníka prebiehalo 
týždeň blokové vyučovanie anglického jazyka s lektorom 
pôvodom z USA. 

Žiaci piateho a šiesteho ročníka majú za sebou historic-
ko-prírodovednú exkurziu po Kysuciach, počas ktorej 
navštívili Kysucké múzeum v Čadci, Galériu v kaštieli v Oš-
čadnici, skanzen vo Vychylovke, previezli sa i  vláčikom 
po úvraťovej železnici, a na záver si obzreli prírodovednú 
expozíciu v  Múzeu v  Krásne nad Kysucou (pre zaujíma-
vosť: po rokoch sa expozícia z  Krásna sťahuje natrvalo 
preč, bol to posledný možný deň, vidieť ju tam).
Pred nami sú ďalšie výzvy: 27. októbra pasujú naši devia-
taci prvákov za ozajstných žiakov našej školy, v novembri 
prebehne plavecký výcvik mladších žiakov, starší žiaci sa 
otestujú v celoštátnom dobrovoľnom testovaní KOMPARO. 
Všetci žiaci 4. až 9. ročníka navštívia s využitím možnosti 
cestovať zadarmo vlakom Bratislavu a v nej Svetovú pre-
miéru výstavy o kozmonautike – Cosmos Discovery.



23. novembra čaká piatakov povinné celoštátne testova-
nie vedomostí zo slovenského jazyka a z matematiky. Ale 
už v nedeľu 27. novembra budeme mať príjemnejšiu ak-
ciu Vianočné trhy v sále obecného úradu, ako každý rok 
v  spolupráci s  ochotnými seniormi z  Radole a  už teraz 
srdečne pozývam všetkých príbuzných a priateľov našich 
žiakov, nech si prídu popozerať úžasné výtvory detí, ale aj 
seniorov, s  možnosťou zakúpiť si adventnú, či vianočnú 
výzdobu.
Trénujeme na športové turnaje a zbierame vedomosti na 
rôzne vedomostné súťaže, ktoré nás v  tomto školskom 
roku čakajú.
„Dielne“ pre žiakov a  hostí v  školskom klube  –  družine 
bývajú ako každoročne otvorené tradične v  piatok od 
15.00 h pre všetkých, ktorí chcú vlastnými rukami spolu so 
svojimi deťmi vyrobiť užitočné diela, hodné obdivu. Pani 
vychovávateľka Mária Dudková objaví vždy niečo nové, 
čo zaujme deti i dospelákov natoľko, že sa na konci tešia 
vždy už na ďalší piatok. 

OZNAMY: 
Ako po minulé roky, každý prvý pondelok v mesiaci, ak je 
to deň školského vyučovania, je popoludnie na konzultá-
cie rodičov s učiteľmi od 14.40 do 16.00 hod.
Poprosil by som obyvateľov Radole, aby areál školy nevy-
užívali ako výbeh pre psov, je to priestor pre deti, nie pre 
zvieratá!
Dôrazne žiadam rodičov a iných príbuzných, aby nevchá-
dzali autami do areálu školy v čase školských dní. Nám na 
našich žiakoch záleží. Ak nie ste sebci, dbajte na bezpeč-
nosť aj iných detí, nielen vašich vlastných a  vlastné po-
hodlie. Ďakujem všetkým, ktorí pochopili.

Projekt „Škola nás baví“ 
Naša škola pokračuje na základe zmluvy s  Minister-
stvom školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej 
republiky o  poskytnutí nenávratného finančného prís-
pevku vo výške 242 829,36  € pre projekt našej školy 
z operačného programu „Vzdelávanie“ spolufinancova-
ného Európskym sociálnym fondom v  rámci systému 
prioritnej osi Reforma systému vzdelávania a odbornej 
prípravy v opatrení „Premena tradičnej školy na moder-
nú“ v  rôznych aktivitách výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu so žiakmi aj tento školský rok.

Každá aktivita súvisiaca s  projektom je zorganizovaná 
tak, aby bola pre žiakov nielen prospešná, ale aj zaují-
mavá.
Náš projekt je výborný aj v tom, že sú doň zapojení všet-
ci pedagógovia a všetci žiaci školy.

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠsMŠ, Radoľa 

Milí rodičia!
V tomto školskom roku by sme vás chceli informovať o ži-
vote detí v materskej škole, aktivitami, ktoré pre deti i pre 
vás pripravujeme. 
Bránu našej MŠ sme otvorili v  novom školskom roku 
2016/2017 5. septembra, kedy sme privítali nielen deti, 
ktoré už našu MŠ navštevovali, ale aj uplakané tváričky 
nových detí. Momentálne našu MŠ navštevuje 47 detí ve-
kovej kategórie od 3 do 6 rokov. V tomto školskom roku 
bolo do materskej školy prijatých 11 detí. Deti, ktoré už 
MŠ navštevovali majú vždy radosť z prekvapenia v podo-
be niečoho nového, a nové deti a rodičia sú plní očakáva-
nia čo ich v MŠ čaká. Prostredie našej MŠ bolo zveľadené 
a doplnené o malé prekvapenie pre deti aj rodičov. Čakala 
ich vymaľovaná šatňa, jedáleň i kuchyňa a množstvo no-
vých hračiek. 
Materská škola pracuje v  novom školskom roku podľa 
nového Štátneho vzdelávacieho programu. Na zákla-
de neho sme vypracovali Školský vzdelávací program 
„Hviezdička spoznáva svet“. Naša predstava o  zmenách 
v budúcnosti spočíva vo využívaní nových smerov, foriem 
a metód práce. Zaujala nás myšlienka rozvíjať regionálnu 
výchovu – poznávame tradície, environmentálnu výcho-
vu – chránime prírodu a ako posledné sa chceme venovať 
zdravému životnému štýlu a pohybovej aktivite – pohy-
bom ku zdraviu. Už názov vzdelávacieho programu ob-
sahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchov-
no-vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom 
tejto myšlienky chceme objavovať a  poznávať okolitý 
svet a dosiahnuť túžbu detí po poznaní a vzdelávaní sa. 
Plnenie našich myšlienok a cieľov by sme chceli aj pros-
tredníctvom nasledujúci aktivít: Ľúbime vás starkí naši, 
Šarkaniáda, Deň ovocia a zeleniny, Zber papier, Vianočné 
tvorenie a Vianočné trhy, Veselé hrabličky, Advent – pe-
čenie medovníkov, Mikuláš  –  posedenie pri stromčeku, 
Lucie, Vianočný koncert v  spolupráci so ZUŠ v  KNM, 
Štedrá večera, Športujeme v zime, Starostlivosť o vtáčiky, 
Karneval, Mám básničku na jazýčku, Vitaj bábätko, Zápis 
do  1.  ročníka, Morena, Morena, Deň Zeme, Deň matiek, 
MDD, Letná olympiáda, Čarovná noc predškolákov a Roz-
lúčka predškolákov.
Starať sa o deti celý deň je pomerne náročná práca hlavne 
po psychickej stránke, preto je potrebné vykonávať s nimi 
neustále rôzne aktivity, aby boli zaujímavé a aby boli pre 
deti prínosom. Vždy hľadáme a  vymýšľame niečo nové 
a zaujímavé. V MŠ na ne čaká druhý domov, kde chceme 
vytvoriť prostredie, ktoré sa páči im aj ich rodičom, aby 
tak mohli vyrastať v zdravom krásnom prostredí. Pretože 
majme na pamäti slová: 

„Ako sa my správame k deťom,  
tak sa raz budú správať ony k nám.“

Mgr. Pavlína Jarošová



Radoľský jarmok 2016
Prvýkrát v  histórii sme mali v  Radoli 5. júla 2016 na 
sviatok Sv. Cyrila a  Metoda naozajstné hody. Ich sú-
časťou bol aj tradičný Radoľský jarmok. Počas celého 
dňa v areáli Kaštieľa prezentovali svoju tvorbu ľudoví 
remeselníci. V  kultúrnom programe vystúpili Ľudová 
hudba Ondreja Rovňana zo Skalitého, Vokálna skupina 
pri ZUŠ v Čadci a Divadlo na hojdačke s predstavením 
Žabí kráľ.

Vrcholom hudobného popoludnia bol koncert legen-
dy slovenskej populárnej hudby Pavla Hammela, kto-
rého sprevádzal vynikajúci gitarista Juraj Burian. Vďač-
né publikum sa dočkalo najväčších hitov nestarnúcej 
ikony našej domácej hudobnej scény.



Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v peňaženke.
Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.
Stlačením odpadu pred jeho vyhodením ušetríme 
nielen v kontajneri.
Nápojové kartóny z  džúsov, mlieka alebo vína a  PET 
fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom me-
radle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny 
nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich ob-
jemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vypráz-
dnených obalov. 

Skôr než ich 
hodíme do 
t r i e d e n é h o 
zberu…
Nápojový obal 
musí byť čis-
tý, rozrezaný 
a  rozložený 
na plocho. To 
znamená, pred 
vyhodením ho 
z d e f o r m u j t e 
ručným stlače-
ním, zlisovaním 

alebo zošliapnutím. Kartónovú škatuľu rozoberte a až 
tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory 
v nádobách na triedený zber. 
Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontaj-
nerov na triedený zber a tým úsporu financií.

Nezošliapnuté škatule zaberajú zbytočne veľa 
priestoru a zvoz odpadu je neefektívny.

Otázky a odpovede z oblasti odpadového hospodárstva.
Čo mám robiť ak v deň pravidelného vývozu zistím, že 
nebola vyvezená moja nádoba na zmiešaný komunál-
ny odpad?
V takomto prípade neodkladne, najneskôr na druhý deň 
(zvyčajne utorok) kontaktujte Obecný úrad (kontaktné 
údaje sú na poslednej strane Spravodajcu). Problém bude 
riešený v rámci bežnej reklamácie s dodávateľom služby 
(T+T, a. s., Žilina). 
V ostatnom období pribudli reklamácie, vzhľadom na to, 
že dodávateľ služby má niekoľko nových posádok, ktoré 
sa zoznamujú s územím našej obce. Stav sa však postup-
ne zlepšuje, tak ako sa noví pracovníci zoznamujú s regi-
ónom.
Ako máme postupovať pri vývoze stavebného odpa-
du?
Ak ide o malé množstvo, ktoré pochádza z bežnej údržby 
domácnosti, môžete tento odpad umiestniť do veľkoka-
pacitných kontajnerov, ktoré obec dvakrát ročne zabez-
pečuje a rozmiestňuje po obci.
Ak ide o väčšie množstvo odpadu, je potrebné kontakto-
vať Obecný úrad, ktorý vám pomôže zabezpečiť si kon-
tajner na stavebný odpad. Stavebník je povinný nakladať 
so stavebným odpadom v súlade s platnou legislatívnou 
(vždy je to podmienkou pri vydaní stavebného povole-
nia). 
Za vývoz stavebného odpadu je stavebník povinný zapla-
tiť poplatok podľa VZN č.3/2015 obce Radoľa. 

Bude v Radoli zriadený zberný dvor?
Obec Radoľa zatiaľ neplánuje zriadenie zberného dvora. 
V  súčasných legislatívnych podmienkach by jeho pre-
vádzka bola finančne náročná a  znamenalo by to vý-
znamné zvýšenie poplatku za TKO. Na Slovensku je veľ-
mi málo odberateľov vytriedeného odpadu a naša obec 
nevyprodukuje také množstvo iných odpadov, ako dnes 
separujeme, aby sme mohli uzavrieť zmluvu na zhodno-
tenie vyseparovaného stavebného a iného odpadu.
Už pred niekoľkými rokmi boli avizované bezplatné 
dodávky kompostérov do domácností. Dočkáme sa 
ich?
Obec Radoľa opakovane podávala projekt na ich získanie 
prostredníctvom Envirofondu. Ten však napokon rozdeľo-
val financie napriek pôvodným zámerom iba na výstavbu 
vodovodov a kanalizácií. Ministerstvo životného prostre-
dia avizovalo, že ešte do konca roku 2016 bude zverejne-
ná výzva na projekty financované z Eurofondov. V regióne 
Dolných Kysúc sa nám podarilo nadviazať veľmi solídnu 
spoluprácu všetkých obcí okresu. Projekt máme pred-
pripravený, vytvorili sme oficiálne združenie a sme pripra-
vení podať projekt spoločne pre celý okres okamžite, ako 
to bude možné. Vzhľadom na rozsah projektu veríme, že 
bude úspešný. Ako samostatná obec by sme mali iba mi-
nimálnu šancu získať grant. Je predpoklad, že by sa mohli 
tieto naše spoločné plány naplniť v roku 2017 a azda bu-
deme môcť začať novú éru kompostovania, teda zhodno-
covania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.



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

Termíny školských prázdnin 
na školský rok 2016/2017

Prázdniny Posledný 
deň 
vyučovania 
pred 
začiatkom 
prázdnin

Termín 
prázdnin

Začiatok 
vyučovania 
po prázdni-
nách

vianočné 22. december 
2016  
(štvrtok)

23. december 
2016 – 
– 5. január 
2017

9. január 
2017 
(pondelok)

polročné 2. február 
2017  
(štvrtok)

3. február 
2017 (piatok)

6. február 
2017 
(pondelok)

jarné

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj 
Trnavský kraj

17. február 
2017  
(piatok)

20. február – 
– 24. február 
2017

27. február 
2017 
(pondelok)

Banskobystrický 
kraj, Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj

24. február 
2017  
(piatok)

27. február – 
– 3. marec 
2017

6. marec 
2017 
(pondelok)

Košický kraj, 
Prešovský kraj

3. marec 
2017 (piatok)

6. marec – 
– 10. marec 
2017

13. marec 
2017 
(pondelok)

veľkonočné 12. apríl 2017 
(streda)

13. apríl – 
– 18. apríl 
2017

19. apríl 2017 
(streda)

letné 30. jún 2017 
(piatok)

3. júl – 
– 31. august 
2017

4. september 
2017 
(pondelok)

Navždy nás opustili
Tomáš Orieščik (60 rokov) 

Mária Macúšová (77 rokov)
Vilma Vjatrová (84 rokov)
Štefan Sládek (89 rokov)
Jozef Kokles (59 rokov)

Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo uzatvorili
Milan Kriška a Lenka Stražovcová
Viktor Belák a Mária Gajdošíková

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

Narodenie detí
Alex Gír, Filip Kopták

Ema Tóthová, Adam Kaplik
Zara Korduljaková, Eliška Palicová

Natália Kubíková, Adela Uličná

Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa

zdravia a úspechov pri výchove!

Telefón: 041/ 421 10 04 
421 32 33

Mobil:  0911/951 305
Správca cintorína: 0904/765 776
E-mail:  podatelna@radola.sk
Web:  www.radola.sk

Kontakty


