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Po päťdesiatich rokoch od otvorenia ZŠ Pod Mokrým a po piatich mesiacoch výstavby 
19. decembra 2013 v Radoli pribudla nová športovo – kultúrna hala v areáli ZŠ. Sen celých 
generácií žiakov školy sa konečne podarilo zrealizovať a hodiny telocviku na škvarovom 
ihrisku a dlažbe školských chodieb už definitívne budú 
môcť byť len spomienkou.



 vstúpili sme do nového roku 2014 a je čas ob-
zrieť sa za rokom 2013. Súčasťou tohto obzretia 
je aj  podrobnejšia štatistika o našej obci za pred-
chádzajúci rok, ktorá sa nachádza v tomto vydaní 
Spravodajcu. Bol to rok plný zmien a najmä sta-
vebného ruchu.
 Môžeme sa tešiť z nového športového areá-
lu, ktorý vyrástol v areáli ZŠ. Určite si zaslúži  svoj 
priestor v bilancii roku 2013. Pár jednotlivcov 
sa rozhodlo túto investíciu rôznymi spôsobmi 
znevažovať a spochybňovať, preto pridám nie-
koľko argumentov, prečo sme sa spolu s poslan-
cami obecného zastupiteľstva rozhodli ísť ces-
tou rozvoja a nie stagnácie. Viacúčelové ihrisko 
stálo  55.254,02 € a hala 378.000,- € teda  spolu 
433 254,02 €. Zobrali sme si úver vo výške 
395 000,- €. Ostávajúce prostriedky sme doplnili z 
bežného rozpočtu obce. Okrem toho sme začali s 
úpravou školského areálu. Obnovili sme zdevas-
tovanú atletickú dráhu, vybudovali nástupisko na 
viacúčelové ihrisko, v roku 2014 chceme vyriešiť 
chodníky, parkovanie a vybudovať v rámci areá-
lu detské ihrisko. Význam športového areálu pre 
vyučovací proces, krúžkovú činnosť a športové 
vyžitie asi netreba zdôrazňovať. Rozmery haly 
umožňujú aj využívanie na kultúrne podujatia. Čo 
sa týka parametrov, sústredili sme sa na to, aby 
boli dostatočné rozmery haly a kvalitné tepelné 
izolácie. V prípade získania finančných zdrojov v 
budúcnosti by technicky nebolo možné ani halu 
zväčšiť a dobré izolácie sú predpokladom ekono-
mickej prevádzky, treba však počítať so zvýšením 
štandardu vnútorného vybavenia v hale z rôznych 
grantov.
 Napokon ak si niekto chce skontrolovať financo-
vanie, aj táto, aj všetky ostatné zmluvy sú tak ako 
majú byť zverejnené aj na internetových strán-
kach obce. Nie je dôvod čokoľvek skrývať.
 Pár vetami sa vyjadrím aj k úveru. Jeho cel-
ková výška je 395 000 € a poskytla nám ho štá-
tom vlastnená Slovenská záručná a rozvojová 
banka.  Obec ho bude splácať do 21.10.2022 
(teda ešte necelých 9 rokov). Splátka istiny je 
44.400 € ročne. Úrok je dohodnutý vo výške 3% 
ročne + sadzba Euribor. Pre ilustráciu, celkové 
príjmy obce v roku 2013 boli vo výške 1 187 222 €. 
Jednoducho, je to úver, ktorý si môže obec bez 
problémov dovoliť. Výška úveru je taká, aby si 

obec za zákonom prísne určených podmienok v 
prípade potreby mohla požičať aj na iné potre-
by počas splácania tohto úveru. Navyše to nie sú 
„prejedené peniaze“. Je to investícia predovšet-
kým do detí a mládeže.  
 Od roku 2013 sú príjmy našej obce vyššie o cca 
10 000 € ročne, ktoré štát pôvodne prerozdeľoval 
na činnosť CVČ. Takéto centrum síce v Radoli ne-
máme, ale je poctivé využiť tieto prostriedky pre 
podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže. Po-
stupne do haly získavame zmluvných partnerov, 
ktorí si priestory pravidelne prenajímajú.  Obec na 
to síce nie je odkázaná, ale je vítaný zdroj príjmov. 
O halu je vďaka jej moderným parametrom sluš-
ný záujem. Každý, kto ako-tak pravidelne športuje 
vie, že je nevyhnutné prispievať na prevádzku. 
 Aj menšie obce a menšie školy, ako je tá naša, 
prevádzkujú telocvične. Určite menšie objekty, 
ale zároveň bez vyhovujúceho zateplenia, so 
zastaralým osvetlením a s parketovými podla-
hami, ktoré sú citlivé na rozliatu vodu.  Nákla-
dov na prevádzku sa obávať naozaj nemusíme. 
To podstatné, teda budovu sme si zariadili sami.  
Na tento účel sa nedajú použiť ani eurofondy ani 
zvláštne dotácie  zo štátneho rozpočtu. Dotácie 
na nové budovy sa dajú žiadať iba tam, kde je 
veľmi veľký prírastok obyvateľstva … a vyhová-
rať sa ďalších 100 rokov na to, že sme boli 20 ro-
kov príveskom Kysuckého Nového Mesta je zba-
belé. Okrem toho aj ihrisko aj hala sú majetkom 
obce a v prípade, že by sa vrátili Základné školy 
pod správu Ministerstva školstva, bude musieť 
ministerstvo, ak bude chcieť objekty využívať, 
platiť takisto nájom. 
 Vieme písať projekty a žiadať granty na zve-
ľadenie vybavenia. Každá žiadosť nemusí byť 
úspešná, ale aspoň niektoré úspešné budú. To, že 
sú blízko seba hala, viacúčelové ihrisko a ZŠ nám 
umožňuje efektívnejšie využívanie toho, čo máme.
 V štatistike obce mnohých predostkvapí vy-
soký počet starších ľudí v obci. Najdôstojnejšia 
staroba je určite tá, ktorá je prežívaná v blízkosti 
svojich detí a vnúčat. Navzájom poskytnutá po-
mocná ruka alebo aspoň rada sú nenahraditeľné. 
Pre deti je takisto prirodzenejšie vyrastať v blíz-
kosti starých alebo prastarých rodičov.  Ak chce-
me v Radoli dlhodobo udržať mladých ľudí mu-
síme im ponúknuť  podmienky na úrovni doby. 

Vážení spoluobčania, Štandardne vybavená škola a aspoň základné 
možnosti tráviť voľný čas k tomu patria. Upozor-
ňujú ma na to najmä starostovia obcí z okolia 
Bratislavy, kde im pribúdajú obyvatelia, ale chý-
ba občianska vybavenosť a pribúdajú problémy. 
V obciach majú síce množstvo mladých rodín, 
ale bez akejkoľvek príbuzenskej väzby na staro-
usadlíkov a mladí pochádzajúci z týchto dedín sa 
sťahujú za lepšími príležitosťami, tam kde majú 
blízko školu pre deti a možnosti na zmysluplné 
trávenie voľného času. Napriek tomu, že tam 
majú na slovenské pomery dostatok pracovných 
príležitostí, už sa domov nevracajú. Z dedín sú 
potom nocľahárne, ktoré sa od Petržalky líšia len 
tým, že byty nie sú nad sebou, ale vedľa seba. 
 Kanalizáciu budú mať tento rok po 17-ich 
rokoch k dispozícii konečne už takmer všetky 
domácnosti, ktoré majú záujem sa pripojiť. Obec 
síce nemala na papieri žiadny úver, ale zároveň 
nemala k dispozícii žiadne finančné zdroje, pre-
tože sa stále šetrilo na kanalizáciu. 
 Dokončenie kanalizácie je teraz konečne bre-
menom firmy, ktorá bude mať z jej prevádzky aj 
tržby. Vážim si korektný prístup vedenia SEVAK, 
a.s. a všetkých zúčastnených zamestnancov. Vďa-
ka ich ústretovosti môžem konštatovať, že okrem 
plánovanej kanalizácie máme v značnej časti obce 
zrekonštruovaný vodovod a okrem intravilánu pri-
budlo približne 600 metrov kanalizácie aj v extra-
viláne (Pod Mokrým a Na Koscelisku) ako podpora 
budúcej výstavby rodinných domov. Takisto máme 
vymenené vodovodné potrubia v centrálnej časti 
obce. To je oko, ktoré sa raduje. Druhé oko však pla-
če, pretože meškajú termíny prakticky všetkého, čo 
súvisí s výstavbou kanalizácie. Plnú zodpovednosť 
má generálny dodávateľ stavby - Váhostav – SK,a.s., 
ktorý na základe zmluvy aj zápisníc z kontrolných 
dní na stavbe je povinný v jarných mesiacoch uro-
biť opravu ciest, ktoré podľa pôvodného harmo-
nogramu mali byť už dávno hotové. Žiaľ zákon o 
verejnom obstarávaní ukladá, že stavať môže iba 
firma, ktorá ponúkla najnižšiu cenu a neskúma sa, 
či je naozaj za ponúknutú cenu možné stavať v po-
žadovanej kvalite a termínoch. 
 Výsledkom zatiaľ posledných rokovaní  je sta-
novenie termínu konečnej úpravy vozoviek roz-
kopaných počas výstavby kanalizácie na mesiace 
apríl – jún 2014.
 V prípade priaznivého počasia je možný skor-
ší nástup. V lete 2013 prebehla výstavba chodní-

ka ako investičnej časti projektu financovaného 
z programu Poľsko – Slovenskej spolupráce a v 
jeseni bolo dokončené  nové osvetlenie, na ktoré 
sme získali dotáciu počas výjazdového zasadnu-
tia Vlády SR v decembri 2012. Prístupovú cestu 
do Kaštieľa a jeho okolie však musíme zveľaďo-
vať aj naďalej. Predsa len, je to turistami najviac 
navštevované miesto v obci a zaslúži si zvýšenú 
pozornosť aj ako vstupná brána do obce. 
 17. júna 2013 začala vlastná výstavba kostola, 
ktorej priebehu aj financovaniu sa venujeme v kaž-
dom Spravodajcovi. Počas minulého roku som mal 
príležitosť stretnúť mnoho ľudí, ktorí sa usilovali 
rôznymi spôsobmi pomôcť životu v obci Radoľa. 
 Úprimne ďakujem za odvedenú prácu po-
slancom obecného zastupiteľstva. Bez ich kon-
štruktívneho prístupu a snahy hľadať riešenie 
každého problému, ktorý sa vyskytol, by nestála 
v Radoli ani nová hala, ani viacúčelové ihrisko 
a nerealizovali by sa ani ďalšie aktivity. Vysoko 
oceňujem, že nikdy neexistovala deliaca čiara na 
báze politickej príslušnosti, ale vždy sa hľadalo 
vecné riešenie. 
 Ďakujem všetkým Vám, čo ste sa akýmkoľvek 
spôsobom zúčastnili stavby kostola, či finančný-
mi príspevkami, organizačne, radami, alebo pri 
niektorej z brigád. Poďakovanie patrí všetkým 
Vám, čo sa bez nároku na odmenu a bez veľkej 
slávy staráte o tie miesta v obci, ktoré Vám pri-
rástli k srdcu, Vaša práca skrášľuje viaceré miesta 
v Radoli. Takisto kultúrne a športové aktivity by 
bez práce mnohých nemohli existovať.  Výbor 
JDS a ďalší ochotní členovia Radoľskej organi-
zácie JDS pomáhajú spestrovať život nielen se-
niorom z našej obce. Veľmi ma teší, že aj mladí 
z Radole udržiavajú tradičné zvyky v obci, ako 
sú stavanie májov, Mikuláš alebo Lucie napriek 
tomu, že mnohí sú dlhodobo mimo obce kvôli 
študijným povinnostiam. 
 Často sa zabúda na zamestnancov, len pre-
to, že oni to majú zaplatené a  pritom poďako-
vanie si zaslúžia všetci zamestnanci a najmä za-
mestnankyne Základnej školy, Materskej školy, 
Obecného úradu, ale aj všetkých dodávateľských 
firiem.
 Všetkým Vám, milí spoluobčania, želám po-
čas roku 2014 pevné zdravie, veľa šťastia, lásku a 
Božie požehnanie.

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce
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Štatistiky za rok 2013
V roku 2013 sa narodilo 17 detí (8 dievčat a 9 chlapcov). Zomrelo 20 obyvateľov (15 
žien a 5 mužov). Prisťahovalo sa 31 obyvateľov (19 žien a 12 mužov). Odsťahovalo 
sa 16 obyvateľov (9 žien a 7 mužov). Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom 
k 31.12.2013 je 1460  (752 žien a 708 mužov).

Priemerný vek obyvateľov je 39,68 (ženy 40,51, muži 38,80).
Počet detí mladších ako 15 rokov je 226 (127 dievčat a 99 chlapcov).
Počet obyvateľov starších ako 15 rokov je 1234  (625 žien a 609 mužov).
Počet obyvateľov  mladších ako 18 rokov je 301 (163 žien a 138 mužov).
Počet  obyvateľov od 18  do 60 rokov je 883 (427 žien a 456 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 60 rokov je 316 (188 žien a 128 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 75 rokov je 98 (69 žien a 29 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 80 rokov je 58 (41 žien a 17 mužov).
Najstarší obyvateľ obce má 92 rokov.
Na prechodný pobyt je prihlásených 49 obyvateľov (19 žien a 30 mužov).

Počet skolaudovaných stavieb v roku 2013 je 6, 
z toho 2 rodinné domy, 3 rekreačné chalupy a 1 garáž.

Prehľad o počte obyvateľov spolu na uliciach:

Evidovaní obyvatelia bez súpisného čísla - 10.
Celkový počet obývaných stavieb je 386.

Výsledky volieb do VÚC v Radoli
Voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Poradie a počty hlasov vo volebnom okrsku v Radoli 
 1.  Juraj Blanár 425 hlasov 
 2. Miroslav Mikolášik 80 
 3. Igor Ryban 44 
 4. Juraj Pavlovič 12 
 5. Ivan Pavlisko  9 
 
Za predsedu Žilinského samosprávneho kraja bol zvolený Juraj Blanár. 
 
Voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
 
Poradie a počty hlasov vo volebnom okrsku v Radoli 
     
 

 
Za poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja boli vo volebnom 
obvode Kysucké Nové Mesto zvolení: Dušan Mičian, Vladimír Macášek, Ivan Poláček. 
 
Vo volebnom okrsku Radoľa bolo do voličských zoznamov zapísaných 1183 voličov. 
Volieb sa zúčastnilo 608 voličov. 
Volebná účasť bola 51,39 %.  
Pre voľby predsedu bolo odovzdaných 570 platných hlasov. 
Pre voľby do zastupiteľstva bolo odovzdaných 606 platných hlasov.

 1. Dušan Mičian 540 hlasov 
 2. Ivan Kocúr 300 
 3. Vladimír Macášek  81 
 4. Anton Mrmus 66 
 5. Štefan Kuba 48 
 6. Ľudmila Mušková 44 
 7. Ivan Poláček 37 
 8. Ľubomír Šteiniger 31 
 9. Anna Mičianová 29 
 10. Milan Očko 29 
 11. Marian Čuntala 27 
 12. Vavrín Randa 23 

 13. Stanislav Čavajda 18 
 14. Ľubomír Ježo 18 
 15. Peter Mrvečka 17 
 16. Stanislav Luhový 14 
 17. Vladimír Škorvánek 10 
 18. Ján Ježo 8 
 19. Anna Grigová 7 
 20. Stanislav Kmec 6 
 21. Pavol Šutý 6 
 22. Ľudovít Vavro 6 
 23. Pavel Švaňa 4

Do Kaštieľa - 40
Do Majera - 45
Jaššová cesta - 70
Kysucká cesta - 56
Lány I. - 45
Lány II. - 154
Na Lúke - 23
Na Tehelni - 65
Pod Dúbravkou - 176

Pod Mokrým - 77
Pod Tehelňou - 21
Skotňa - 27
Stará cesta - 163
Štepnica - 131
Šustkovce - 106
U Kuriakov - 29
Vadičovská cesta - 190
Záhradky - 81
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Škola beží tak, ako má
 Máme rok 2014, aj keď škola si žije iným režimom - školským rokom a my sme práve 
v polovici. Ale aj tak máme čo hodnotiť. A to doslova.
 24. januára klasifikačná porada prijala hodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov 
žiakov za prvý polrok školského roka 2013/2014. 31. januára teda deti dostanú vysvedčenia 
(výpisy), ktoré je informáciou, čo je dobré, a v čom treba pridať. Niektorí rodičia s hnevom 
reagujú na nie práve najlepšie známky na vysvedčení svojho dieťaťa a neuvedomujú si, že 
známka na vysvedčení je za polročnú prácu. Okrem žiackej knižky, ktorú si deti občas „za-
budnú“ mávame rodičovské schôdzky dvakrát za polrok, prvý pondelok v mesiaci sú všetci 
učitelia v škole k dispozícii rodičom na konzultácie a tiež škola má svoje telefónne číslo, či 
mail, cez ktoré si môžu dohodnúť stretnutie s učiteľmi svojho dieťaťa. A  tak je dosť času 
vopred zapracovať na známkach svojho dieťaťa skôr ako ich objaviť na vysvedčení. Takže 
by som poprosil všetkých rodičov, ktorí nebudú spokojní s výsledkami svojich detí, aby brali 
toto polročné známkovanie ako upozornenie, že treba zabrať naplno a občasné „záchvaty“ 
učenia sa pred previerkou, či klasifikáciou nestačia vyrovnať systematický nedostatok vedo-
mostí! Skrátka a dobre: učiť sa treba pravidelne stále.
 Od januára využívajú naši žiaci na hodinách telesnej výchovy športovú halu a tak môže-
me pracovať na ich kondícii  a všestrannom rozvoji športových možností po celý rok. Vďaka!

 V nedeľu 26.1.2014 nám odišli žiaci na lyžiarsky výcvik do Vrátnej.  Podľa našej objednáv-
ky nasnežilo a mrznlo v pravý čas, takže lyžovačka bola a ako má byť.

 Zápis budúcich prvákov dopadol dobre, máme ich dvadsaťjeden zapísaných (14 
z Radole, 2 z Lopušných Pažití, 1 z Budatínskej Lehoty, 4 z Kysuckého Nového Mesta).
       
     Chcem sa poďakovať všetkým dobrým ľuďom, ktorí  pomáhajú rôznymi spôsobmi škole 
-  Rada rodičov, Rada školy, mnohí rodičia osobne, a zároveň chcem porosiť o darovanie 2 % 
z daní našej škole, tieto peniaze sa používajú pre našich  žiakov nižších ročníkov, na nákup 
pomôcok a miniparku - športovo - relaxačného. (Tlačivá budeme posielať po deťoch). 
       Aktivity detí a ich úspechy budeme hodnotiť na konci školského roka.

Oznamy:
14.2. Fašiangový karneval masiek s diskotékou (pozývame aj rodičov 
 a starých rodičov, aspoň ako divákov)
17. - 21.2. jarné prázdniny žiakov
4. a 5.3. sa vybraní žiaci z ročníkov 2.-4. zúčastnia medzinárodného dvojdňového 
 pobytu v Českej republike - zadarmo v rámci  medzinárodného projektu 
 cezhraničnej spolupráce
12.3. „monitor“ deviatakov (Testovanie žiakov 9.roč.) matematika, slovenský jazyk

 Projekt „Škola nás baví“
 Vážení občania, všetci viete, že naša škola sa v priebehu približne roka veľmi vý-
razne zmodernizovala. Prečo a ako, to viete. Vďaka projektu. Akému? To už mnohí 
z Vás nevedia. Preto zopár slov o ňom na pripomenutie: naša Základná škola v Radoli 
uzavrela  na obdobie do 30.4.2014 zmluvu s Ministerstvom  školstva ,vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo 
výške 242 829,36 € pre projekt našej školy z operačného programu „Vzdelávanie“ 
spolufinancovaného 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  poskytuje obec Radoľa).
 V tomto projekte vďaka podpore z fondov Európskej únie sa naša škola veľmi 
výrazne modernizuje.
 Nákup učebných pomôcok, ktoré využívate na vyučovaní, exkurzie a  jazykový 
kurz v zahraničí, ktoré ste absolvovali v predchádzajúcom i v tomto školskom roku, 
besedy, rôzne súťaže športové i vedomostné, workshopy, ktoré žiaci mali z rôznych 
predmetov.
 Nielen žiaci, ale aj my učitelia sme v rámci tohto projektu  získali možnosti  zvýšiť 
si  kvalifikovanosť 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 vyučova-
ní jednotlivých predmetov.
 Každá aktivita súvisiaca s projektom je vynikajúco zorganizovaná tak, aby bola 
pre žiakov nielen prospešná, ale aj zaujímavá,  a určite ste postrehli rôzne „novinky“ 
na vyučovacích hodinách.
 Náš projekt je vynikajúci aj v tom, že sú doň zapojení všetci pedagógovia  a tiež 
všetci žiaci našej školy.
 Je pre nás do budúcnosti motiváciou, že sa oplatí zapájať sa do rôznych pro-
jektov Európskej únie, ktoré umožňujú napĺňať aktivity, ktoré by sa  ináč nedali 
finančne, či organizačne zvládnuť len z vlastných zdrojov.

  Mgr. Vladimír Hromádka

  Mgr. Vladimír Hromádka



Obec Radoľa ponúka záujemcom na 
prenájom priestory novej športovej haly

Bližšie informácie: starosta@radola.sk

Predstavujeme 
Obecnú športovo – kultúrnu halu v Radoli

Rozmery hracej plochy 40 x 20 m

Športový povrch Grabosport start 
(povrch na báze PVC s pružnou polyuretánovou 
podložkou na odpruženie podlahy a polyuretánovou 
protišmykovou povrchovou úpravou)

Čiarovanie futsal, hádzaná, florbal, tenis, volejbal

Interiérový obklad drevo, trapézový plech

Vnútorné rozmery haly 43,47 x 23,46 m (1020 m2)

Vonkajšie rozmery haly 44,55 x 24,90 m

Výška haly 11 m

Rozmery prístavby 21,00 x 8,64 m (180 m2)

V prístavbe sa nachádzajú šatne (3x), toalety, sprchy, sklad, technická miestnosť

Konštrukcia samonosná, montovaná, oblúková konštrukcia 

Materiál konštrukcie aluzinok – plech

Izolácia 200 mm, minerálna vlna

Začiatok stavebných prác 9. júl 2013

Ukončenie stavebných 
prác a protokolárne 
odovzdanie obci 19. december 2013

Cena stavby 378 000,- €

Plánované využitie vyučovací proces ZŠ, krúžková činnosť, tréningy 
a súťažné stretnutia registrovaných športovcov, 
rekreačné športové využitie verejnosťou, kultúrno - 
spoločenské podujatia
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Pripravujeme
1.marec - sobota Fašiangový sprievod, fašiangová zábava a pochovávanie basy

marec Oficiálne otvorenie športovej haly 
(definitívny termín zverejníme neskôr)

jún Výstava : Kysuce, krajina a architektúra

21.jún - sobota Pľacový turnaj   

5.júl - sobota 20. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce Radoľa 
výstup na Vreteň na sviatok sv. Cyrila a Metoda

6.júl - nedeľa Radoľský jarmok

Pozývame
Február
19. február - streda

 Maškarný ples
 organizuje JDS základná organizácia Radoľa
 o 16:00

22. február - sobota

 Zabíjačka v priamom prenose
 Pri Obecnom úrade 
 9:00 – začiatok 
 10:00 – zakáľanie ošípanej
 
25. február - utorok

 Otvorenie Náučno – historického chodníka
 Po stopách legiend o sv. Vojtechovi a sv. Jánovi Sarkanderovi
 cykloturistické podujatie
 10:00 začiatok
 Pri Kaštieli a na trase historicko – náučného chodníka (Kaštieľ, Zvonica, 
 Žltá kaplnka, Priestranstvo Pri Lipách, Koscelisko)

Pozývame do športovej haly
každý štvrtok 
17:30 – 18:30
Kondičné cvičenie s fitloptami
inštruktorka:  Janka Jánošíková

každý pondelok
19:00 – 20:00
Zumba s Monikou
kontakt: 0903 110 200

Pozemkové úpravy
 Už sme informovali o tom, že územie obce Radoľa bolo úspešne zaradené do aktuálnej etapy 
projektov pozemkových úprav (tzv. komasácie). 

 V súčasnosti  prebiehajú iba prípravné práce v rámci tejto etapy na území celého Slovenska. 
O ďalšom postupe budeme informovať po ukončení procesu verejného obstarávania na základe 
ktorého bude vybratý subjekt, ktorý bude Pozemkové úpravy realizovať v Radoli. Tento proces sa 
vykonáva pre celé Slovensko a prebieha bez účasti dotknutých obcí. 

Vianočné stromčeky
 Stalo sa pekným zvykom, že ihličnaté stromy, ktoré dlhé roky skrášľovali okolie rodinných 
domov urobia po vyrúbaní radosť celej Radoli ako vianočná dekorácia obce. Ďakujeme rodine 
pána Jozefa Sidora za nádherný vianočný stromček na priestranstve Pri Lipách. 

 Zároveň ďakujeme Pozemkovému spoločenstvu Urbár Radoľa a Pozemkovému spoločen-
stvu lesného a pasienkového združenia súkromných vlastníkov v Radoli  za darované stromčeky 
v Štepnici a pri zvonici a osadenie vianočných stromčekov.
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 Futbalový krúžok pri ZŠ Radoľa ďakuje 
klubu MŠK Žilina, Mgr. Romanovi Grešovi 
a Ing. Antonovi Tkáčikovi za sprostredkova-
nie návštevy v Sieni slávy MŠK Žilina. 
 Na úvod nás srdečne privítal PR mana-
žér MŠK pán Grešo a krátkym, ale výstiž-
ným úvodom oboznámil o úspechoch MŠK 
a o všetkých vystavených exponátoch, kto-
ré sa nachádzali v miestnosti. 
 Naši chlapci boli doslova unesení tými-
to exponátmi, a bolo im to ľahké prečítať 
z tváre, ale hlavne z očí, ktoré mali o niečo 
viac roztiahnuté pri pohľade na pohá-
re, vlajky, dresy známych osobností 
futbalového života. Veľkú radosť mali 
chlapci i z podpis kariet žilinských hrá-
čov, ktoré im rozdal pán Grešo. Jemu 
patrí vďaka za trpezlivosť pri odpove-
diach na otázky chlapcov k mužstvu 
alebo samotnej výstave. Isto si odniesli 
veľmi silné emocionálne zážitky, ktoré 
im ostali nielen v pamäti, ale i vo fotoa-
parátoch, keď sa zvečnili s nádhernými 
pohármi.
 Na záver bonbónik. Vo vedľajšej 
miestnosti si mohli chalani vyskúšať 
i trénerske stoličky v miestnosti určenej 
na pozápasové tlačovky a pre prácu novinárov, kde komentovali zápas MŠK proti Spartaku Trnava, 
na ktorom sme sa samozrejme zúčastnili aj my ako diváci. Na štadióne sme strávili veľmi príjemné 
nedeľné popoludnie. Veríme, že si to niekedy ešte zopakujeme.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

Ceny platné na rok 2014
Termíny
 Oznamujeme Vám, že v súlade s  rozhodnutím č. 0071/2014/V, ktoré vydal dňa 18.11.2013 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovujeme na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 
nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

Druh služby Cena bez DPH Cena s DPH

Výroba  a dodávka pitnej vody 
verejným vodovodom 0,9126 €/m3 1,0951 €/m3

Odvedenie a čistenie odpadovej 
vody verejnou kanalizáciou 0,9797 €/m3 1,1756 €/m3

1) Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po 01.01.2014. Do vykonania 
odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné v predchádzajúcom období.

2) Ak sa spotreba určuje iným spôsobom (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom 
množstva vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom uvedeným v bode 1) dodávateľ 
bude uvedené ceny uplatňovať od 01. 01. 2014.

3) Zamestnanci vykonávajúci odpočty meradiel (z dôvodu zmeny ceny za odvedenie a čistenie 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou), sú povinní preukázať sa identifikačnou kartou a sú 
oprávnení vstupovať do nehnuteľnosti a do objektov za účelom vykonania odpočtu mera-
diel. Zamestnanci nie sú oprávnení prijímať platby prípadne vykonávať iné činnosti, ktoré 
nesúvisia s odpočtom meradiel. Mená zamestnancov je možné si overiť na t. č. 0907 848 381.

Ing. Miroslav Kundrík
Generálny riaditeľ

Návšteva v sieni slávy MŠK Žilina

Kanalizácia
 Vyzývame občanov, ktorí ešte nemajú na novovybudovaných vetvách kanalizácie vyvedenú prí-
pojku po hranicu pozemku, a majú záujem pripojiť svoju nehnuteľnosť na sieť verejnej kanalizácie, 
aby  kontaktovali Obecný úrad v Radoli. Prípojky je potrebné vykopať ešte pred finálnou úpravou po-
vrchov vozoviek. Pred osadením prípojky je potrebné podpísať „Zmluvu o uzavretí budúcej zmlu-
vy“ o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
 V súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v Kysuckom Novom Mes-
te. Do ukončenia rekonštrukčných prác je obmedzená kapacita ČOV. Uzatváranie nových „Zmluv o 
pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu“ a napojenie nehnuteľnosti k prípojke preto nie je 
možné až do ukončenia prác. Bližšie informácie na Obecnom úrade.
 Termín finálnej úpravy vozoviek (asfaltovania ciest) v obci je predbežne stanovený na obdobie 
apríl - jún 2014.
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Stolnotenisový klub Radoľa v roku 2013
 V  sezóne 2012/2013 (poznámka: sezóna v  regionálnych súťažiach trvá od ok-
tóbra do marca)  mal Stolnotenisový klub Radoľa v tímových súťažiach dve družstvá.
 „A“ mužstvo sa v sezóne 2012/2013 opäť predstavilo v 3. lige (mužstvá z úze-
mia žilinského kraja) a obsadilo konečné 6. miesto. Družstvo nastupovalo pravidel-
ne v zostave: Ján Vitkovský, Radoslav Škulec, Miroslav Staník a Miroslav Fojtík. Ako 
náhradníci zaskakovali Emil Svrček, Alojz Šustek a  po návrate do nášho klubu od 
začiatku roku 2013 aj Peter Javorík. V 3. lige mužstvo svoje sily zmerali s družstvami 
zo Zákopčia, Čadce, Žiliny, Rajca, Višňového, Stránskeho, Ružomberka, Novote, Kru-
šetnice a Lokce.
 „B“ mužstvo je už tradičným účastníkom 5. ligy Oblastného stolnotenisového 
zväzu Žilina (združujú sa tu kluby z okresov Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina a Byt-
ča). V sezóne 2012/2013 mužstvo opäť dosiahlo umiestnenie v prvej štvorici, kon-
krétne skončilo na 4. mieste. Mužstvo nastupovalo v zostave: Alojz Šustek, Emil Svr-
ček, Ľubomír Rapán, Pavol Andel, Ján Hunčík, Peter Krivaček a po návrate do klubu 
aj Peter Javorík.
 Prelomovým bodom v živote nášho klubu je obnovenie práce s mládežou od 
septembra 2012 pod vedením trénera Miroslava Fojtíka.
 Základom mládežníckeho kolektívu sa stali deti zo ZŠ v Radoli, ktoré v predchá-
dzajúcom školskom roku navštevovali ping-pongový krúžok. Postupne pribúdali 
nové deti z Radole a širokého okolia, ktoré prichádzajú najmä za kvalitným odbor-
ným vedením.
 V apríli sme sa zúčastnili všetkých žiackych majstrovstiev žilinského kraja. O tom, 
že sa nám podarilo stolný tenis v Radoli vrátiť na „stolnotenisovú mapu“ svedčia aj 
prvé úspechy našich žiakov na týchto majstrovstvách: v kategórií najmladších žiakov 
obsadili Anetka Beláková s Radkom Kormanom v zmiešanej štvorhre 3. miesto a vo 
vyššej kategórií mladších žiakov opäť Anetka Beláková so spoluhráčom z čadčianske-
ho klubu obsadila v zmiešanej štvorhre tretie miesto. To všetko po polročnej práci.

 Pre sezónu 2013/2014 sme prihlásili v kategórií mužov naše „A“ a „B“ mužstva, 
ktoré hrajú v rovnakých zostavách ako predchádzajúcu sezónu. Cieľom mužstiev je 
minimálne obhájiť minuloročné umiestnenia.
 Po šiestich rokoch sme opäť prihlásili do majstrovských súťaží „C“ mužstvo, ktoré 
je poskladané z našich žiakov, ich rodičov a doplnené o hráčov z „B“ mužstva. Takto 
chceme dosiahnuť, aby žiaci získavali ďalšie skúsenosti. „C“ mužstvo nastupuje v zo-
stave: Pavol Andel, Ján Hunčík, Rastislav Korman st., Rastislav Korman ml., Radoslav 
Majcher, Mário Majcher, Stanislav Belák, Radoslav Belák.

 Taktiež sme v novej sezóne prihlásili do krajských divízií žiacke družstvá mladších 
žiakov a mladších žiačok. Okrem súťaží družstiev sa deti zúčastňujú celoslovenských 
bodovacích turnajov pod názvom Slovenský pohár mládeže, kde v  kategórií naj-
mladších žiakov naši hráči Matúš Fojtík a Radko Korman patria do hornej polovice 
celkového poradia. K dnešnému dňu sa v našom tréningovom procese stabilne pri-
pravuje 15 detí: Alžbetka Kapalová, Nelka Červeníková, Nikolka Palaštyová, Matúško 
Fojtík, Radko Korman, René Barčák, Roman Mozol, Matej Hora, Erika Šidlová, Anetka 
Beláková, Kristínka Pinková, Kristínka Fischerová, Miladka Majáková, Rastislav Kor-
man ml., Mário Majcher. 

 Vzhľadom na skromné priestorové podmienky je toto množstvo detí nad-
priemerné v  porovnaní s  klubmi v  žilinskom kraji. Naďalej však hľadáme nové 
talenty, najmä žiakov druhého, tretieho a  štvrtého ročníka ZŠ. Záujemcovia sa 
môžu prísť na náš tréning pozrieť, prípadne sa do klubu prihlásiť každý ponde-
lok a  štvrtok od 16,00hod. Bližšie informácie na našej novej internetovej stránke: 
www.stkradola.szm.com.

 V plánoch pre rok 2014 figuruje najmä snaha o vysoké postavenie našich druž-
stiev vo svojich ligách. „C“ zatiaľ úspešne bojuje o  postup do vyššej ligy. V  indivi-
duálny súťažiach chceme s našimi žiakmi úspešne účinkovať v Slovenskom pohári 
mládeže a získať aspoň s dvoma hráčmi postavenie do 20. miesta v slovenskom reb-
ríčku. Tiež máme v pláne rekonštruovať osvetlenie v našej herni, čím by sme úplne 
naplnili podmienky v pravidlách stolného tenisu pre majstrovské súťaže. 

 Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí činnosť nášho klubu pod-
porujú a majú nemalú zásluhu na jeho propagácií a úspechoch: obci Radoľa za fi-
nančnú podporu a poskytnutie herne, rodičom za pomoc pri tréningoch a ochotu 
poskytovať dopravu pre účasť detí na turnajoch, p. Horovi za dresy pre deti, p. Kor-
manovi za zrealizovanie a prevádzkovanie internetovej stránky a tiež všetkým, ktorí 
náš klub podporili 2% zo svojich daní.

 Na záver prajem všetkým hráčkam a  hráčom, rovnako aj našim priaznivcom 
a podporovateľom, v roku 2014 najmä pevné zdravie, veľa chuti a radosti z hry a veľa 
športových a osobných úspechov.

Ing. Alojz Šustek Ing. Miroslav Fojtík
Predseda klubu Tréner mládeže



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
Paulina Ďurišová (91 rokov)

Mária Tichá (81 rokov)
Jozef Kubala (61 rokov)

Milena Macúšová (39 rokov)
Justína Janíková (89 rokov)
Mária Mečiaková (75 rokov)

Odpočívajte v pokoji! 

Narodenie detí

Blahoželáme k jubileu
90 rokov Rozália Kromková

Jozef Janík
85 rokov Anna Andelová

Jozef Tichý
70 rokov Mgr. Anton Ľudvik
65 rokov Darina Balalová 

Margita Šalatová
Katarína Kováčiková
Margita Žabková
Ľudmila Feriancová
Emil Svrček
Michal Svrček

Alexandra Vančáková, Adam Chrobák, Samuel Kubík,
Daniela Písečná, Jaroslav Písečný

Najmenších spoluobčanov v našej obci srdečne vítame, rodičom 
prajeme veľa zdravia a úspechov pri výchove!

Srdečne Vám 
blahoželáme

a prajeme Vám 
pevné zdravie 

v kruhu rodiny!

Manželstvo
uzatvorili

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

Štefan Kultan a Michaela Horvátová


