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pre voľby starostu obce Radoľa
Obec Radoľa  uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 
180/2014 Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre 
voľby starostu obce :
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, 
názov politickej strany 

1. Ján Belanec, 48 r., operátor výroby, nezávislý kandidát
2. Anton Tkáčik, Ing., 50 r., starosta, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH 
KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného 
zastupiteľstva v Radoli

Obec Radoľa  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 
180/2014 Z. z. o  podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre 
voľby do obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode:

Volebný obvod č. 1
poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, 
názov politickej strany 

1.  Viera Andelová, Ing., 55 r., vedúca prevádzky, 
 nezávislá kandidátka
2.  Gabriela Berešíková, Ing., 43 r., učiteľka, 
 Život - národná strana
3. Zuzana Bielená, Mgr., 54 r., zdravotná sestra, 
 Život - národná strana
4.  Martin Dubeň, 27 r., živnostník, nezávislý kandidát
5.  Blažena Gažová, PaedDr., 64 r., dôchodkyňa, 
 nezávislá kandidátka
6.  Štefan Hudec, Ing., 43 r., konateľ spoločnosti, 
 nezávislý kandidát
7.  Ivan Kocúr, Ing., 50 r., štátny zamestnanec,  

nezávislý kandidát
8.  Miroslav Kocúr, 52 r., obchodný manažér,  

nezávislý kandidát
9.  Rudolf Kubik, Mgr., 63 r., dôchodca, nezávislý kandidát
10.  Pavol Prievozník, Mgr., 44 r., vysokoškolský pedagóg, 
 Smer - sociálna demokracia
11.  Andrea Schmidtová, Ing., 46 r., starostlivosť o dieťa, 
 nezávislá kandidátka
12. Juraj Sidor, Ing., 30 r., konateľ spoločnosti, 
 nezávislý kandidát
13.  Ľuboš Šupol, 49 r., živnostník, nezávislý kandidát
14.  Ján Šustek, 45 r., obchodný manažér, 
 nezávislý kandidát
15.  Zdenko Tichý, Mgr., 44 r., štátny zamestnanec, 
 nezávislý kandidát
16.  Zuzana Vnuková, Mgr., 32 r., štátna zamestnankyňa, 
 nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
Ďalšie dôležité informácie pre voliča uverejňujeme na stra-
nách 6 a 7.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022



Milí spoluobčania,

určite ešte máme v čerstvej pamäti, aké bolo počasie 
cez leto. Dlhé obdobie, bez zrážok potrápilo všetkých. 
Budem sa venovať téme takzvanej klimatickej zme-
ny.  Najmä kvôli tomu, že aj na tejto téme sa vieme 
v našej spoločnosti úplne zbytočne pohádať.
Začnem jednou osobnou spomienkou. Možno o mne 
viete, že som pôvodnou profesiou krajiný inžinier 
a mal som stavať vodné stavby, navrhovať a sadiť ze-
leň, aby to vyhovovalo prírode aj ľudskej spoločnosti, 
rekultivovať pôdu  a rôznymi technickými opatrenia-
mi predchádzať prírodným pohromám. 
Počas štúdií, a veru, bolo to už pred tridsiatimi rokmi 
nám na prednáškach z meteorológie prízvukovali, že 
všetky matematicko-fyzikálne modely ukazujú, že 
o tridsať rokov, niekedy okolo roku 2020 sa klíma na 
Slovensku zmení tak, že južné Slovensko sa klimatic-
ky bude podobať severnému Taliansku a začneme tu 
pomaly pestovať figy a olivy a napríklad v okolí Žiliny 
už budeme vedieť bez väčších problémov dopestovať 
marhule, broskyne alebo hrozno. A najmä ! Nech sa 
na takúto zmenu pripravíme !
Zdalo sa nám to nepravdepodobné, ale či sa tak stalo 
- to už dnes vie posúdiť asi každý z nás.
Pýtali sme sa, že prečo by to tak malo byť. Dostávali 
sme však vyhýbavé odpovede, že nevieme presne 
príčinu. Matematické modely, ktoré robili západní 
aj socialistickí vedci však ukazovali rovnaký záver - 
mení sa klíma.
Ako o príčine sa uvažovalo aj o jadrových výbuchoch, 
o emisiách z ľudskej činnosti o prirodzených príči-
nách. Zhoda nebola ani vtedy a nie je ani dnes.
Chcem aj Vás poprosiť, naozaj sa nezaoberajme 
príčinou a najmä sa o nej nehádajme. Vedci, čo to 
študujú celú kariéru, obhajujú rôzne argumenty. My 
sa zaoberajme dopadmi na náš život a spôsobmi ako 
si pomôcť.
Nie je to až také zložité - príjmime túto zmenu ako 
fakt, netrápme sa nad tým a učme sa od tých, čo už 

dávno vymysleli fungujúce spôsoby ako sa prispô-
sobiť.
V prvom rade - obklopujme sa zeleňou. Nech je tá 
zeleň pestrá. Využívajme kvety, kríky, plazivú zeleň, 
menšie aj väčšie stromčeky, využívajme aj ovocie 
a zeleninu (keď ich neskonzumujeme my, výborne 
poslúžia napríklad vtáctvu). 
Zachytávajme vodu rôznymi spôsobmi - využívajme 
sudy, podzemné nádrže, na svahoch robme terasy, 
vo veľkých záhradách si doprajme jazierka alebo 
dokonca mokrade.
Vyhnime sa tzv. zapečaťovaniu pôdy - asfalty nahrá-
dzajme dlažbou, dlažbu drenážnou dlažbou alebo 
štrkovými (mlatovými) chodníkmi. Tam, kde to inak 
nejde, robme aspoň zasakovacie a drenážne pásy.  
Pri kosení trávnikov sa v čo najväčšej miere vráťme 
k tomu, čo robili naši predkovia - pokosili v júni pred 
Jánom a potom v auguste. Pokiaľ je tráva vyššia, tak 
zem tak intenzívne nevyschne.  Vo veľkých záhradách 
si môžeme dovoliť aj väčšie stromy a ich blahodárny 
tieň.
Pripravujme sa na to, že takých liet, ako bolo tento 
rok, bude pribúdať a nezabúdajme, že sme na „stre-
che Európy“, teda voda k nám nepriteká v riekach, ale 
musíme čakať, koľko nám naprší a nedopustiť, aby 
zbytočne odtiekla. 
Snažme sa aj v ťažších chvíľach myslieť na pekné 
veci, a v náročných skúškach hľadať východiská. Ne-
zabúdajme, že naši predkovia to mali oveľa náročnej-
šie ako my.  A ak si nevieme s niečim pomôcť, tak sa 
neobracajme na kadejakých šarlatánov, čo zaňuchali 
príležitosť zarobiť, ale obracajme sa na tých, čo sú 
pre danú situáciu lepšie pripravení ako my. 

S úctou 
Ing. Anton Tkáčik

starosta obce Radoľa



V priebehu letných mesiacov boli obnovené autobusové 
zastávky pri materskej škole  a na Záhradkách. 
Obe zastávky dopĺňa okrem prístreškov aj novovysadená 
zeleň a odpadové koše.

Nový prístrešok na Záhradkách (pri moste pod POD) bude 
onedlho slúžiť aj ako zastávka pre MHD, pretože na  mieste 
doterajšej zastávky ( pri Vadičovskom potoku blízko mosta 
- v smere do Štepnice)   nie je dostatok priestoru na vytvo-
renie bezpečného nástupného ostrovčeka a inštalovanie 
prístrešku. 

Na Vadičovskej ceste pribudol merač rýchlosti s kamerou a záznamníkom 
nameraných údajov. Jeho úlohou je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky 
v tomto úseku, kde býva pravidelne mnohými vodičmi porušovaný predpis 
o maximálnej povolenej rýchlosti.  

Počas dlhotrvajúceho sucha v letných mesiacoch, bol  smutný pohľad na 
viacerých úsekoch Vadičovského potoka na jeho vyprázdnené koryto. As-
poň časť rýb a iných živých organizmov z vyschnutého potoka zachránili 
členovia Slovenského rybárskeho zväzu záchranným výlovom a premiest-
nením živočíchov do lokalít s väčším objemom vody.



Začali sme nový
Áno, je to tak, už sme zas v pl-

nom nasadení v škole : žiaci, učite-
lia a tiež všetci zamestnanci školy.

Potešilo, že sme mohli nový 
školský rok začať všetci spoločne 
pred školou.

Noví prváčikovia nám rozšírili 
rady našich žiakov, ale odišli od 
nás na stredné školy naši vlaňajší 
deviataci.

Napriek tomu, že minulý rok 
bol tiež prerušovaný dištančným 
vyučovaním, a tiež obmedzova-
ný rôznymi protipandemickými 
opatreniami, stihli sme toho počas 
roka i v záverečnom finiši dosť. 

Lyžiarsky výcvik, plavecký vý-
cvik, Olympijský deň, postupové 
vedomostné i športové súťaže, 
exkurzie, výlety, školu v prírode, 
programy žiakov pre žiakov, vý-
chovný koncert, divadelné pred-
stavenia, projekty, besedy, záuj-
mové krúžky, ... Mnohí naši žiaci 
dosiahli úspechy v súťažiach do 
ktorých sa počas roka zapojili. 
Konkrétne výsledky a žiakov náj-
dete na stránke školy zsradola.
edupage.org v oddelení Naše ús-
pechy, školský rok 2021/2022.

Škola sa zapojila do podujatí 
Biela pastelka, Liga proti rako-
vine, Zbierka na pomoc psiemu 
útulku, ale aj pripravila programy 
pre verejnosť, či už v škole, alebo 
„vonku“.

Najdôležitejšie je, že všetci naši 
deviataci sa umiestnili na školách 
podľa vlastného výberu a žiad-
ny žiak nemusel robiť v auguste 
opravné skúšky. 

V tomto školskom roku je zopár 
dôležitých zmien. 
➢ Predškoláci v materskej škole 

sú už súčasťou povinnej škol-
skej dochádzky.

➢ Škola ukončila projektovú 
činnosť „Škola pre život“ 
z operačného programu  
Ľudské zdroje spolufinan-
covaného Európskym so-
ciálnym fondom v prioritnej 
osi Vzdelávanie

➢ Na škole máme špeciálneho 
pedagóga na plný úväzok 
a troch asistentov učiteľa

➢ V základnej škole aj v ma-
terskej škole používame ako 
hlavný komunikačný kanál 
so zákonnými zástupcami 
detí Edupage, čo sa nám 
osvedčilo už vlani „u predš-
kolákov“

( jednoduchý nábeh v prvej trie-
de)

 ➢ Zmenený vstup do areá-
lu materskej školy, pre zvý-
šenú bezpečnosť detí – po 
chodníku od parkoviska pri 
obecnom úrade, a bližšie 
k prechodu pre chodcov 
od autobusovej zastávky, 
a skrášlený areál maľbami 
z rozprávkovej ríše ( veľká 
vďaka maliarkam - dievča-
tám Sofii a Timei Tkáčiko-
vým)

Aj tento rok je pred nami všet-
kými veľa povinností, ale aj zá-
bavy pri rôznych školských, či 
mimoškolských aktivitách. Opäť 
nás, okrem vyučovania, čakajú 
súťaže, exkurzie, výlety, plavecký 

výcvik, lyžiarsky výcvik, krúžky, 
divadlá, karneval, a mnoho iného. 
V priestoroch školy bude prebie-
hať v popoludňajších hodinách 
vyučovanie ZUŠ z Kysuckého No-
vého Mesta.

V súvislosti s bezpečnosťou 
detí, chcem požiadať rodičov, aby 
v areáli základnej školy dbali na 
bezpečnosť nielen svojich detí , ale 
všetkých žiakov. Preto je rozumné, 



školský rok 
ak svoje dieťa vysadíte z auta na 
chodníku oproti obchodu a ono 
bezpečne prejde do areálu školy, 
vy autom nebudete nikoho ob-
medzovať, ani ohrozovať. Všetci 
sa vyhneme „dopravnej zápche“ 
pri bráne, či bytovke, alebo medzi 
školami. A dôležité je to, že to bude 
rýchlejšie aj pre Vás. Všetci dobre 
viete, že areál školy je zóna vyššie-
ho rizika, takže vôbec nejde o do-
pravné značky, ale o pochopenie! 

(Ak chcete využiť radu pre vodičov 
prichádzajúcich ráno zo smeru od 
Lopušných Pažití, ak pôjdete smer 
k škole okolo kostola- obchodu, 
tak aj pre vás je toto riešenie vy-
stupovania detí oproti obchodu na 
chodník vhodné).

Chcem upozorniť, že areál 
školy je do 15.00 hodiny určený 
pre školské aktivity, a teda nie je 
vhodné navštevovať ho verejnos-
ťou počas doby vyučovania, alebo 

výchovnej činnosti. Rád by som 
tiež požiadal návštevníkov škol-
ského areálu, ak by boli tak láskaví, 
a nevodili do areálu psov, pretože 
psie výkaly do tohto prostredia 
nepatria, ani keď sú od malého 
psíka. Myslím, že na výbeh pre psa 
sú iné vhodnejšie priestory, zvlášť 
na dedine. 

Mgr. Vladimír Hromádka, 
riaditeľ ZŠ s MŠ



Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 
č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí 
a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich kona-
nia na sobotu 29. októbra 2022 voľby sa konajú od 07.00 h do 
20.00 h

Právo voliť
Právo voliť do orgánov samo-

správy obce má občan Sloven-
skej republiky a cudzinec, ktorý 
má trvalý pobyt v obci a najne-
skôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov sa-
mosprávnych krajov má občan 
Slovenskej republiky a cudzinec, 
ktorý má trvalý pobyt v obci, kto-
rá patrí do územia samosprávne-
ho kraja, alebo má trvalý pobyt 
vo vojenskom obvode, ktorý 
patrí na účely volieb do orgánov 
samosprávneho kraja do jeho 
územia a najneskôr v deň kona-
nia volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je 
zákonom ustanovené obmedze-
nie osobnej slobody z dôvodu 
ochrany verejného zdravia, ak 
osobitný zákon v čase pandémie 
neustanoví inak.

Voľby do orgánov samo-
správy obcí a voľby do 
orgánov samospráv-
nych krajov v roku 2022

INFORMÁCIA O SPÔSOBE 
HLASOVANIA

Volič môže voliť len v obci 
svojho trvalého pobytu vo voleb-
nom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode 
do volebnej miestnosti preuká-
zať okrskovej volebnej komisii 
svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu alebo 
dokladu o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia 
zakrúžkuje poradové číslo voliča 
v zozname voličov pre voľby do 
orgánov samosprávnych krajov 
a vydá voličovi prázdnu modrú 
obálku opatrenú odtlačkom 
úradnej pečiatky obce (mesta) 
a dva hlasovacie lístky s mod-
rými pruhmi - jeden hlasovací 
lístok pre voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja a je-
den hlasovací lístok pre voľby 
predsedu samosprávneho kraja. 
Potom okrsková volebná komisia 
zakrúžkuje poradové číslo voliča 
v zozname voličov pre voľby do 
orgánov samosprávy obcí a vydá 
voličovi prázdnu bielu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce (mesta) a dva biele 
hlasovacie lístky - jeden hlasova-
cí lístok pre voľby do obecného 
(mestského) zastupiteľstva 
a jeden hlasovací lístok pre voľby 
starostu obce (primátora mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov 
a obálky potvrdí volič osobitne 
v každom zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hla-
sovaním odobrať do osobitného 
priestoru určeného na úpravu 

hlasovacích lístkov. Voličovi, 
ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov, okrsková 
volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

Na hlasovacom lístku pre 
voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja môže 
volič zakrúžkovať najviac toľko 
poradových čísiel kandidátov, 
koľko poslancov má byť v prí-
slušnom volebnom obvode 
zvolených (počet poslancov, 
ktorý sa volí vo volebnom ob-
vode je uvedený na hlasovacom 
lístku).

Na hlasovacom lístku pre 
voľby predsedu samosprávne-
ho kraja môže volič zakrúžko-
vať poradové číslo len jedného 
kandidáta.

V osobitnom priestore ur-
čenom na úpravu hlasovacích 
lístkov vloží volič do modrej 
obálky hlasovací lístok pre 
voľby do zastupiteľstva 
samosprávneho kraja a hlaso-
vací lístok pre voľby predsedu 
samosprávneho kraja.

Na hlasovacom lístku pre 
voľby poslancov obecného 
(mestského) zastupiteľstva 
môže volič zakrúžkovať naj-
viac toľko poradových čísiel 
kandidátov, koľko poslancov 
má byť v príslušnom voleb-
nom obvode zvolených (po-
čet poslancov, ktorý sa volí vo 
volebnom obvode je uvedený na 
hlasovacom lístku).

KOMUNÁLNE VOĽBY



Na hlasovacom lístku pre 
voľby starostu obce (primátora 
mesta) môže volič zakrúžkovať 
poradové číslo len jedného 
kandidáta.

V osobitnom priestore ur-
čenom na úpravu hlasovacích 
lístkov vloží volič do bielej 
obálky hlasovací lístok pre 
voľby do obecného (mestské-
ho) zastupiteľstva a hlasovací 
lístok pre voľby starostu obce 
(primátora mesta).

Ak volič vloží hlasovací 
lístok do nesprávnej obálky, 
je takýto hlasovací lístok ne-
platný.

Na požiadanie voliča mu okr-
sková volebná komisia vydá za 
nesprávne upravené hlasovacie 
lístky iné. Nesprávne upravené 
hlasovacie lístky vloží volič do 
schránky na odloženie nepou-
žitých alebo nesprávne uprave-
ných hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre zdra-
votné postihnutie alebo preto, 

že nemôže čítať alebo písaťa 
oznámi pred hlasovaním túto 
skutočnosť okrskovej volebnej 
komisii, má právo vziať so sebou 
do priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov inú spôsobilú 
osobu, aby podľa jeho pokynov 
a zákona upravila hlasovací lístok 
a vložila do obálky. Obidve oso-
by pred vstupom do osobitného 
priestoru na úpravu hlasovacích 
lístkov člen okrskovej volebnej 
komisie poučí o spôsobe hla-
sovania a o skutkovej podstate 
trestného činu marenia prípravy 
a priebehu volieb a o skutkovej 
podstate trestného činu voleb-
nej korupcie. Členovia okrsko-
vej volebnej komisie nesmú 
voličom upravovať hlasovacie 
lístky.

Po opustení osobitného 
priestoru na úpravu hlasova-
cích lístkov volič vloží modrú 
obálku do modrej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov 
samosprávnych krajov a bielu 
obálku do bielej schránky na 
hlasovanie pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí.

Ak volič vloží obálku 
do nesprávnej schránky 
na hlasovanie, je takéto 
hlasovanie neplatné.

Volič, ktorý nemôže pre 
zdravotné postihnutie sám vložiť 
obálku do volebnej schránky, 
môže požiadať, aby obálku do 
volebnej schránky v jeho prítom-
nosti vložila iná osoba, nie však 
člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť 
do volebnej miestnosti zo zá-
važných, najmä zdravotných dô-
vodov, má právo požiadať obec 
a v deň konania volieb okrskovú 
volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej voleb-
nej schránky, a to len v územ-
nom obvode volebného okrsku 
podľa miesta svojho trvalého 
pobytu.

Volič je povinný odložiť 
nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky 
do zapečatenej schránky na 
odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov, inak sa dopustí 
priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur.

KOMUNÁLNE VOĽBY



Zvonica
Bývala hlasom našej dediny, keď sa hlas jej zvo-

nov rozliehal po dedine. Vedeli sme, že je poludnie, 
večerné „Anjel Pána“, alebo, keď rady živých opustil 
obyvateľ obce. Reč je o našej zvoničke, ktorá stojí 
na mieste bývalej hlavnej cesty do Vadičova.

Jej poslanie, ako „stavba slúžiaca na zavesenie 
zvonov“ dopĺňa kaplnka Panny Márie Pomocnice 
kresťanov, kde sa pravidelne stretávali ženy pri 
modlitbe ruženca či litánií. O histórii zvonice je 
málo písomných zdrojov. Predpokladá sa, že po-
chádza z 18.storočia. 

V r.1992 bola vykonaná elektrifikácia zvonov 
Vdp. Mons. Jánom Šmelkom.

Jeden zo zvonov bol premiestený do nového 
kostola sv. Cyrila a Metoda v Radoli, ktorého vý-
stavba začala 17. 6. 2013. Postupne sa funkcia 
zvonenia preniesla na nové miesto, do kostola sv. 
Cyrila a Metoda v Radoli. 

Meno pani Márie  Ščambovej bolo neodmys-
liteľne späté so starostlivosťou nielen o zvonicu 
a kaplnku, ale aj jej okolie, „aby sa jej dostalo nále-
žitej dôstojnosti“.

Často sa mi vynára spomienka, kedy nastal čas 
zvonenia a pani Mária Ščambová sa presúvala 
z domu zazvoniť v presný čas-napoludnie, nave-
čer alebo umieračikom. Bola to práca, ktorá vyža-
dovala ostať doma vždy a zodpovedne postarať sa 
o potrebné veci. Pri tejto práci jej pomáhali aj jej 
najbližší členovia rodiny.

V roku 2020 sa starostlivosť o našu zvoničku pre-
sunula na zopár zanietených osôb, ktorým záleža-
lo na tejto historickej stavbe v našej obci.  S pá-
nom Petrom Tichým sa začína obnova interiéru 
kaplnky. Poobzeral sa a povedal: „Potrebovalo by 
to opraviť....“ Nemali sme ani potuchy, ako sa to 
bude opravovať, a hlavne za čo...!? 

O pár týždňov bola kaplnka pekne očistená do 
kameňa a do tehly, vďaka pánovi Petrovi Tiché-
mu. Oslovil pánov Jaroslava Patrika a Petra Kokle-
sa a začalo sa postupne pracovať na oprave interi-
éru. Materiál a všetky stavebné práce boli darom 
pre kaplnku. Musela byť vykonaná výmena dverí, 
nakoľko došlo k poškodeniu rámu dverí. O nové, 
krajšie dvere, ako aj o novú bráničku a úpravu 
oplotenia sa postaral pán Jozef Kubala.  Za novú 
inštaláciu elektrických  rozvodov ďakujeme páno-
vi Milanovi Ďurišovi . S týmito pánmi sa začala prá-
ca na vnútornej obnove interiéru našej zvoničky. 

Nakoľko sa žiadna práca bez hmotných a ne-
hmotných prostriedkov nedá realizovať, podarilo 
sa to vďaka vám, Bohu známym darcom, i hlav-
nému darcovi, ktorý realizoval obnovu interiéru 
darom, aj všetkým obetavým ľuďom,  ktorí akým-
koľvek spôsobom prispeli k obnoveniu interiéru 
kaplnky.

Do kaplnky pribudol nový originálny obraz, kto-
rý namaľovala rodáčka z Radole, Tatiana Larsen, 
rod. Svrčková, ktorá žije s rodinou v USA.  Poďa-
kovanie patrí pani Mgr. Margite Andelovej za sta-
rostlivosť o kvety a Obecnému úradu v Radoli za 
poskytnutie el. energie.  S vďakou 

Zuzana Bacigálová.



Dievčenský florbal v  Radoli vstu-
puje tento rok do svojej piatej se-
zóny, ktorá bude výnimočná tým, 
že od septembra sa už budú pravi-
delne hrať  ženské aj mládežnícke 
súťaže pod hlavičkou ŠK Vretenice 
Radoľa v našej športovej hale „Pod 
Vretňom“.

Od septembra 2022 bude hrávať 
družstvo ŠK Vretenice Radoľa druhú 
najvyššiu slovenskú ženskú súťaž - 1. 
ligu žien (Z1). 

Jadro nášho družstva tvoria stále 
ešte iba juniorky a dorastenky ŠK Vre-
tenice Radoľa, ktoré budú doplnené 
o hráčky z Pruského. Cieľom pre naše 
florbalistky je odohrať 18  zápasov 
s kvalitnými súperkami z celého Slo-
venska, ktoré im prinesú v prvom rade 
dôležité skúsenosti . 

Do súťaže nenastupujeme s „veľký-
mi očami“, lebo je to naša premiéra 
v celoslovenskej súťaži dospelých 
a budeme mať pravdepodobne naj-
mladšie družstvo v celej lige. 

Pôjdeme od zápasu k zápasu a bu-
deme sa tešiť z každého vsieteného 
gólu a získaného bodu. Nadobudnuté 
skúsenosti, z podľa očakávania nároč-
nej sezóny, chceme zúročiť v mládež-
níckych kategóriach a najmä v budú-
cich ročníkoch.  

V najvyššej súťaži dievčat - v Lige 
starších žiačok bude nastupovať spo-
ločné družstvo ešte pod hlavičkou 

Pruského. Dievčatá obhajujú 5. miesto 
z minulej sezóny a majú ambíciu svoju 
pozíciu v tabuľke vylepšiť.  

Po náročnom pandemickom obdo-
bí nám v tejto vekovej kategórii v Ra-
doli ostali iba 4 hráčky a sme radi, že 
naďalej môžu nastupovať v najkvalit-
nejšej súťaži vo svojej vekovej kategó-
rii a potvrdiť, že ich nominácia do re-
prezentačných výberov nie je náhoda. 

Prípadné športové úspechy na ce-
loslovenskej úrovni sú pre dievčatá 
aj dôležitými pomocnými bodmi pri 
prijímaní na mnohé stredné školy po-
dobne ako predmetové olympiády. 
Bolo by chybou, keby sme sa im aj 
touto cestou nesnažili pomôcť lepšie 
sa uchytiť v živote.

Po prvýkrát prihlasujeme do Ligy 
Stred mladšie žiačky ŠK Vretenice Ra-
doľa. Súperkami nám budú Fiľakovo, 
Kysucké Nové Mesto a Banská Bystri-
ca. 

Najmladšie družstvo ŠK Vretenice 
Radoľa bude hrať v historicky prvom 
ročníku ligy dievčenskych prípraviek. 
Potvrdenými budúcimi súperkami ra-
doľských Vreteníc sú Nemšová a Par-
tizánske.

 Termíny ligových turnajov oboch 
našich najmladších družstiev  budú 
zverejnené koncom septembra.

V júli si štyri dievčatá z nášho od-
dielu zaknihovali svoj prvý medzi-
národný úspech. V kategórii U12  na 

neoficiálnych majstrovstvách sveta 
klubov Prague games vybojovali krás-
ne bronzové medaily.  Hráčka Nikola 
Muziková  dosiahla tretí najvyšší počet 
asistencií  na turnaji. Medzi prevažne 
o dva roky staršími súperkami sa však 
nestratili ani ďalšie naše športové ná-
deje:  Vanesa Jantošíková, Kristína Jan-
cová a Nina Pavlusová. 

V klube postupujeme krôčik za krô-
čikom, učíme sa od najúspešnejších 
florbalových klubov na Slovensku 
(Pruské a Nemšová), a postupne otvá-
rame našim dievčatám dvere (nielen) 
do florbalového sveta. 

Prídite  povzbudiť Vretenice pod 
Vreteň do radoľskej športovej haly !

Domáce stretnutia budeme hrávať 
v sobotu a v nedeľu o 15:00 podľa roz-
pisu súťaže.

Program 1.ligy - ženy (prvá polovi-
ca súťaže)

10.9.   ŠK Vretenice Radoľa - ŠK FTC 
Fiľakovo

11.9.  ŠK Vretenice Radoľa - Kométa 
Spišská Nová Ves „B“

24.9.   FBC Giants Bratislava - ŠK Vre-
tenice Radoľa

25.9.   Capitol Bratislava - ŠK Vreteni-
ce Radoľa

14.10.   FBK Kysucké Nové Mesto „B“ - 
ŠK Vretenice Radoľa

22.10.  ŠK Vretenice Radoľa - Florbal 
Slovenská Ľupča

23.10.  ŠK Vretenice Radoľa - NTS Ne-
mšová „B“

13.11.  Exel Snipers Bratislava - ŠK Vre-
tenice Radoľa

17.11.  Galanta United - ŠK Vretenice 
Radoľa

Vretenice vstupujú 
do prelomovej sezóny

Bronzové medailistky z Prague 
games v kategórii U12 zľava:  
Kristína Jancová, Nikola Muziko-
vá, Nina Pavlusová a Vanesa 
Jantošíková,



Po niekoľkoročnej prestávke sa V Riekach opäť uskutočnil fut-
balový turnaj „O pohár starostu obce Radoľa“.  Splnil úlohu 
napomôcť všetkým zúčastneným hráčom dostať sa do zápa-
sového tempa a špeciálne v domácom mužstve ŠK Radoľa bola 
dôležitá ďalšia možnosť pre nového trénera Mária Škorupa 
lepšie sa oboznámiť so silnými či slabšími stránkami mužstva.

Výsledky zápasov:
Radoľa – Rudinská 4:1 (1:0)
Mekyňa, Maráček, Katrečín, Žúbor - Patyka
Zborov – Nesluša 2:0 (0:0)
Podmanický, Štrba 
o 3. miesto:  Nesluša – Rudinská 0:0 (0:0) 1:0 p.k.
Finále:   Radoľa – Zborov 1:1 (0:0) 1:0 p.k.
Štefan Vnuk - Budoš

Individuálne ocenenia:
Najlepší strelec – Štefan Vnuk
Najlepší hráč – Ľuboš Štrba
Najlepší brankár – Gabriel Kubaščík
Počas prestávky medzi vyraďovacími zápasmi a duelom o tre-
tie mesto sa uskutočnila súťaž v streľbe penált, v ktorej bol naj-
úspešnejší hráč Zborova Andrej Kocifaj.
Penalty – Andrej Kocifaj (Zborov)

Počas jesene sa prípravka ŠK Radoľa zúčastňuje série re-
gio nálnych turnajov prípraviek.

PĽACOVÝ TURNAJ 2022
Prvá júlová sobota patrila tradičnému pľacovému turnaju. 
Opäť sa turnaja zúčastnili tri družstvá. Kvôli problémom s poč-
tom hráčov vytvorili spoločný tím Lány a Dúbravka.  

Výsledky:
Kaštieľ – Štepnica 1:3 (0:3)
Dubeň - Francl 2, Žubor
Lány - Kaštieľ 5:1 (2:0)
Schmidt 2, Capek, Janiš, Radolský - Judák
Štepnica - Lány 4:2 (3:1)   
Dembický, Francl, Žubor, Ragula - Janiš 2

Konečná tabuľka
1. Štepnica 2 - 0 - 0 7:3 6b
2. Lány 1 - 0 - 1 7:5 3b
3. Kaštieľ 0 - 0 -2 2:8 0b

Najlepší brankár - Ján Hromádka
Najlepší hráč – Mário Vnuk
Najlepší strelec –  Richard Francl (3) 

Janiš (3)
Najstarší hráč – Jozef Maruš

TURNAJ O POHÁR STAROSTU 
OBCE RADOĽA 2022

STAVBYT
P O D L A H O V É  C E N T R U M

Koberce, parkety, PVC, vinyl, Interiérové dvere

TONICAT
zemné práce

UNIPAL KNM
spol. s r.o.

kvety

Dália

Ďakujeme podnikateľským subjektom, že svojou nezištnou podporou pomáhajú vytvárať v Radoli 
vhodné podmienky pre pravidelný šport a umožňujú najmä deťom a mládeži, aby sa vo voľnom čase 
mohli venovať zmysluplnej činnosti blízko domova a nemuseli cestovať do vzdialenejších miest.

Pohár starostu obce ostal po odhodlaných výkonoch 
doma v Radoli. 



1. miesto 2022 
- Štepnica

2. miesto 2022 
- Lány

3. miesto -
Kaštieľ



Manželstvo 
uzatvorili

Marek Jančok a Veronika Baránková
Martin Kubjatko a Ing. Bc. Katarína 

Ščambová
Juraj Blahuš a Júlia Javoríková

Martin Franek a Mgr. Kristína Laščiaková
Anton Koza a Júlia Záhradníková

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

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

Navždy nás opustil
Vilma Kriváčková 

Odpočívaj v pokoji!

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

Narodenie detí

Tomáš Hořelica 

Najmenšieho spoluobčana  
v našej obci srdečne vítame,  

rodičom prajeme  
veľa zdravia  

a úspechov pri výchove!

Spoločenská kronikaPozývame Vás na

Termín: 1.10. 2022 (sobota
Miesto: Stolnotenisová herňa ŠK Radoľa v Riekach

Kategórie:
- registrovaní hráči
- veteráni nad 5O rokov
- neregistrovaní muži
- ženy

Kontakt: Mgr. Pavol Prievozník 0902 426 124

1622 - 1623
Kysuckým Novým Mestom a okolím sa prehnala epidémia 
moru

1932
Do obce bola privedená elektrina

1962
3.septembra
Začal sa nový školský rok v novej školskej budove, potom 
čo bola v obci dostavaná budova Základnej školy. 
Predtým deti z Radole navštevovali Základnú školu v 
budove terajšej Materskej školy ale aj školu v Budatínskej 
Lehote.
Do deviatich učební nastúpilo  395 žiakov zadelených do 
13 tried. Riaditeľom školy bol Emil Šenkár.  

1972
1.december
Bol zriadený poštový úrad v Radoli. Jeho vedúcou sa stala 
Viktória Králiková

Stolnotenisový turnaj 
„O pohár starostu 
obce Radoľa“

Stalo sa 
pred rokmi


