
Výsledky volieb starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva v Radoli

Na  komunálnych voľbách v Radoli, ktoré sa konali v sobotu 15. novembra 2014 sa zúčastnilo 865 
voličov, ktorí zvolili na nadchádzajúce štvorročné volebné obdobie starostu obce a poslancov 
Obecného zastupiteľstva. 
 
Za starostu obce bol zvolený: 

Ing. Anton Tkáčik počet platných hlasov 565
 
Kandidáti pre voľbu starostu obce  

Mgr. Božena Peťková počet platných hlasov 286
 

V zoznamoch voličov bolo zapísaných 1193 voličov. Volebná účasť dosiahla 72,51 %. Novozvolení 
poslanci a starosta obce zložili sľub na slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v pondelok 1. decembra 2014. Zástupcom starostu obce sa stal Ing. Ivan Kocúr.

počet platných 
hlasov

1. Ing. Ivan Kocúr 474
2. Ing. Juraj Janík 403
3. Ing. Emília Meriačová 396
4. Ján Šustek 389
5. Ing. Jozef Macúš 342
6. Ing. Andrea Schmidtová 333
7. Ing. Viera Andelová 294
8. Ing. Peter Kubík 274
9. Ľuboš Šupol 259

počet platných 
hlasov

1. Mgr. Andrea Belancová 248
2. Gabriela Drndová 220
3. Ing. Veronika Šišková 220
4. Mgr. Miroslava Andelová 209
5. Mgr.Janette Chupáčová 199
7. Pavol Macúš 184
8. Ing. Štefan Holtan 167
9. Mgr. Renáta Vnuková 166

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných
platných hlasov:

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení
za poslancov obecného
zastupiteľstva v poradí podľa
počtu získaných platných hlasov: 
 

Spravodajca 
obce Radoľa

október - november - december
číslo 4 / 2014

Najstaršia obec na Kysuciach. Prvá písomná zmienka 1332.



 chcem Vám poďakovať za Vašu dôveru, ktorú 
ste prejavili vo voľbách, za Váš hlas pre mňa a pre 
poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí boli v 
novembrových voľbách  zvolení.
Poďakovať sa Vám za to, že Vám  Radoľa nie je ľa-
hostajná, že Vám záleží na budúcnosti obce a jej 
obyvateľov, o čom svedčí vysoká volebná účasť.
 Každý hlas je prejavom Vašej dôvery a  Vaše 
hlasy ma zaväzujú spoločne s poslancami praco-
vať pre Radoľu ďalej. V tomto volebnom období 
sa chceme sústrediť na skvalitnenie každoden-
ného života v čo najväčšom rozsahu.
 Spravodajcu dostávate do svojich rúk prvý-
krát v novom formáte B5 a začíname ho vydá-
vať v plnej farebnosti a na kvalitnejšom papie-
ri.  Finančná náročnosť pritom ostáva približne 
rovnaká ako doteraz, ale technologický pokrok 
v oblasti tlačiarenských služieb nám umožňuje 
zvýšiť kvalitu tejto služby bez finančných dopa-
dov. 
 Verím, že Vás poteší mapa intravilánu obce 
a zaujmú Vás aj štatistické údaje o našej obci za 
vlaňajšok, ktorých zverejnenie malo pozitívny 
ohlas už pred rokom.
 V obci chceme nadviazať na to, čo sa poda-
rilo v predchádzajúcom období vybudovať a 
ďalej zveľadiť to čo máme nové, aby nám slúžilo 
čo najviac. Nech je areál ZŠ Pod Mokrým onedl-
ho miestom príjemného trávenia voľných chvíľ. 
Postupne obnoviť povrchy všetkých ciest v obci, 
ktoré sú poznamenané najmä výstavbou kanali-

zácie. Venovať sa aj takým detailom ako je zeleň 
v obci alebo autobusové zastávky. Pokračovať v 
organizovaní zaujímavých verejných podujatí v 
oblasti kultúry aj športu. Tie akcie o ktoré je dl-
hodobý záujem ostanú,  ale tie podujatia, ktoré 
sa stretli s výrazným poklesom záujmu verejnos-
ti z obce zaniknú a namiesto nich dostanú príle-
žitosť nové podujatia – zmena patrí k životu.
 S niektorými z Vás som už mal príležitosť 
hovoriť aj o témach, ktoré sa týkajú organizácie 
dopravy v obci, organizácie zberu odpadov – to 
sú oblasti, kde nám pomôže každý dobrý nápad 
a zbierame postupne čo najviac podnetov, aby 
sme mohli robiť lepšie a kvalitnejšie, pritom si 
väčšinou uvedomujeme, že obrovskou barié-
rou pri posune k lepšiemu sú veľmi úzke cesty 
na väčšine územia obce. Som presvedčený, že s 
určitou dávkou pochopenia a tolerancie to však 
spoločne zvládneme. 
 Verím, že sa nám podarí urobiť maximum 
preto, aby sme v Radoli nemali len zaevidovaný 
trvalý pobyt, ale cítili sme, že je to náš domov, 
ktorý máme radi, na ktorý sme hrdí a, že postup-
né zlepšovanie toho materiálneho bude mať 
pozitívny vplyv aj na medziľudské vzťahy v našej 
obci.
 Rok 2015 sa stále len začína a preto by som 
Vám do neho chcel z celého srdca zaželať pevné 
zdravie, veľa lásky, Božieho požehnania a k tomu 
kus šťastia.

Ing. Anton Tkáčik - starosta obce   

 Vážení spoluobčania,

Komisie Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Radoli na svojom druhom zasadnutí v pondelok 15. decembra 2014
zvolilo pracovné komisie obecného zastupiteľstva:

Komisia pre financie a sociálne veci
predseda: Ing. Peter Kubík
členovia: Ing. Andrea Schmidtová, 
 Ing. Viera Andelová
Komisia pre výstavbu a životné prostredie
predseda: Ing. Emília Meriačová
členovia: Ing. Ivan Kocúr, Ing. Juraj Janík, 
 Ján Šustek
Komisia pre šport, kultúru a školstvo
predseda: Ľuboš Šupol
členovia: Ing. Jozef Macúš, Gabriela Drndová,
 Mgr. Vladimír Hromádka, Mgr. Pavlína 

 Jarošová, Miroslav Jančiga,
 Mgr. Renáta Vnuková, Miroslav
 Macúš, Bc. Jarmila Ragulová,
 Dušan Mičian
Povinnú komisiu podľa zákona č. 357/2004 Z. z.  
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verej-
ných funkcionárov na kontrolu verejných funkcionárov 
miest a obcí po prevzatí a ukončení verejnej funkcie
predseda: Ján Šustek
členovia: Ing. Juraj Janík, Ing. Viera Andelová,
 Ing. Andrea Schmidtová

Každoročne prichádza do Radole vianočné stromčeky v obci rozsvietiť Mikuláš. V nedeľu, 
7. decembra  2014 podvečer, najprv rozžiaril Mikuláš detské očká a potom postupne roz-
svietil stromčeky pri Materskej škole, pri Zvonici, v Štepnici a Pri Lipách.

 Cintorín na Koscelisku je miestom posled-
ného odpočinku od roku 1974. Pôvodný kríž 
bol na cintoríne od začiatku. V roku 1994 bol 
premiestnený na súčasné miesto. Štyridsať 
rokov ho však poznačilo natoľko, že bola nevy-
hnutná jeho výmena.
 Nový kríž má rovnaké rozmery ako pôvod-
ný a je zhotovený z borovicového dreva. Práce 
na výmene prebiehali v októbri 2014.  
 Na sviatok Všetkých svätých po svätej omši 
nový kríž posvätil Mgr. Ján Uskoba.

Referendum 2015
V sobotu 7.2.2015 sa bude konať referendum 
o rodine. Vyhlásil ho prezident SR na základe 
petície skupiny občanov a v referende sa bude 
hlasovať o týchto otázkach:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom ne-
mohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb 
okrem zväzku medzi jedným mužom a jed-
nou ženou? 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám 
osôb rovnakého pohlavia nebolo umožne-
né osvojenie (adopcia) detí a ich následná 
výchova? 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať 
účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo 
deti samé nesúhlasia s obsahom vyučova-
nia? 

Hlasovacia miesnosť: sála v budove Obecného 
úradu 
Začiatok hlasovania: 7:00
Koniec hlasovania: 22:00





Rok 2014 bol pre našu školu
veľmi dôležitý a dobrý

33. ročník zimného Štefanského 
výstupu na Vreteň 2014

V tradičnom termíne 26. decembra 2014 sa 
uskutočnil už 33. ročník Štefanského výstupu 
na Vreteň. Už od skorého rána prúdili na 821 m 
vysokú dominantu Radole zástupy turistov.
Organizátori zaznamenali 472 zapísaných 
účastníkov, spomedzi ktorých bol najstarším 
p. Kavecký z Kysuckého Nového Mesta, 
najmladším bol 10 mesačný Andrejko Laš. 
Najďalej to mal zo Švajčiarska Enver Sadiki.

V januári sme začali cvičiť v športovej hale, 
za čo patrí vďaka našej obci. Na jar sa upra-
vil areál školy: chodníky, kvetináče, drenáž 
na príjazdovej ceste. 30. mája navštívil našu 
školu prezident Slovenskej republiky pán 
Ivan Gašparovič. V máji sme úspešne ukon-
čili veľký europrojekt „Škola nás baví“ z pro-
striedkov operačného programu Vzdeláva-
nie, financovaného Európskym sociálnym 
fondom (Európskej únie). Na konci augusta 
zanikli v  Radoli Materská škola a  Základná 
škola, aby od 1. septembra vznikla Základná 
škola s materskou školou ako jeden subjekt. 
V septembri sme nainštalovali automatické 
osvetlenie areálu školy a  škôlky. V  októbri 
sme začali v  spolupráci s  obcou budovať 
detskú zónu v  areáli školy, pokračovať bu-
deme na jar. Tiež sa konali voľby do novej 
Rady školy. V  novembri sme  mali v  škole 
audit Európskeho dvora audítorov EDA, 
čiže najvyššiu možnú kontrolu europrojek-
tu Škola nás baví. V decembri sme „škôlkari 
i školáci“v spolupráci so starými mamami z 
„radoľskej“ Jednoty dôchodcov Slovenska 
zorganizovali v sále obecného úradu 1. roč-
ník Vianočnej výstavy detských výrobkov.

Počas roka 2014 nám pomáhali mnohí 
ľudia z obce, či už to bola pomoc pra-
covná, alebo sponzorská. Sme veľmi 
radi, že ľudia v  obci Radoľa majú k  na-
šej škole dobrý vzťah, veď každá pomoc 
škole je pre naše deti – našich žiakov, 
teda pre Vaše deti, vnúčatká, netere, sy-
novcov, ...
     
My všetci zamestnanci školy sme tu pre 
deti, a chceme im odovzdať čo najviac ve-
domostí i príjemné prostredie, v ktorom sa 
budú dobre cítiť. Všetci máme rovnaký cieľ, 
učitelia i  rodičia, chceme múdre, dobre vy-

chované a štastné deti. My sme si toho plne 
vedomí a  nepoznám rodiča, ktorý by chcel 
svoje dieťa nevychované, alebo nevzdelané. 
A  keďže my vedomosti hodnotíme znám-
kami a  správanie poznámkami, občas ma 
prekvapuje, že sme vnímaní ako nepriatelia 
detí. Dúfam, že v Novom roku 2015 nájdeme 
dosť ochoty a síl všetci navzájom nájsť rieše-
nia všetkých problémov , a že nový rok bude 
pre všetkých lepší ako tie predošlé.    
  
Ja chcem všetkým zamestnancom školy so 
škôlkou (pani učiteľkám, vychovávateľkám, 
upratovačkám, kuchárkam, ekonómke, pá-
novi školníkovi) poďakovať za ich celoročnú 
prácu, za všetko, čo robia pre deti našej ško-
ly, za to že robia dobré meno našej škole. No 
a  samozrejme veľká vďaka patrí starostovi 
obce, obecnému zastupiteľstvu i  zamest-
nancom obecného úradu. 

V novom roku 2015 prajem všetkým veľa 
zdravia, životnej pohody a lásky, tak aby 
sa nám v tomto roku spoločne dobre žilo!

OZNAMY 

� Areál školy je zabezpečený kamerovým 

systémom

� Polročné prázdniny sú pondelok 2. februára, 

(utorok sa ide do školy)

� Jarné prázdniny sú 16. februára (pondelok) 

až 20. februára 2015 (piatok). Školské 

vyučovanie sa začne 23. februára 2015 

(pondelok).

Mgr.  Vladimír Hromádka
riaditeľ ZŠ s MŠ 

V roku 2014 sa narodilo 13 
detí (4 dievčatá a 9 chlapcov). 
Zomrelo 15 obyvateľov (5 žien 
a 10 mužov). Prisťahovalo sa 23 
obyvateľov (10 žien a 13 mužov). 
Odsťahovalo sa 21 obyvateľov 
(10 žien a 11mužov). Celkový 
počet obyvateľov s trvalým 
pobytom k 31.12.2014 je 1461  
(751 žien a 710 mužov).

Najviac sa vyskytujúce krstné 
mená obyvateľov s trvalým 
a prechodným pobytom v obci 
Radoľa bez rozdielu veku:
Ženské krstné mená:
Mária (51), Anna (46), Jana (45), 
Katarína (30), Zuzana (26), Eva 
(20), Viera (19), Helena (18), 
Emília (18), Lenka (17).
Mužské krstné mená: 
Peter (57), Jozef (42), Ján (40), 
Miroslav (35), Milan (32), Štefan 
(31), Martin (29), Pavol (28), 
Marián (21), Jaroslav (20).

Najviac sa vyskytujúce 
priezviská obyvateľov s trvalým 
a prechodným pobytom v obci 
Radoľa spolu v mužskom 
a ženskom tvare:
Svrček - Svrčková (82), Macuš - 
Macušová (58), Andel - Andelová 
(37), Kultan - Kultanová (32), 

Kriváček - Kriváčková (27), 
Holtan - Holtanová (22), Kuriak - 
Kuriaková (20), Borák – Boráková 
(19), Javorík – Javoríková (18), 
Kubala – Kubalová (18), Ščamba 
– Ščambová (18). 

Priemerný vek obyvateľov je 40  
(ženy 41, muži 38,95). 
Počet detí mladších ako 15 
rokov je 220  (120 dievčat a  100 
chlapcov).
Počet obyvateľov starších ako 
15 rokov je 1241 (631 žien a 610 
mužov).
Počet obyvateľov  mladších ako 
18 rokov je 271 (145 žien a  126 
mužov).
Počet obyvateľov od 18  do 60 
rokov je 866 (415 žien a  451 
mužov).
Počet obyvateľov starších ako 
60 rokov je  324 (191 žien a  133 
mužov).
Počet obyvateľov starších ako 75 
rokov je 98 (69 žien a 29 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 80 
rokov je  60 (44 žien a 16 mužov).
Najstarší obyvateľ obce má 93 r.
Na prechodný pobyt je 
prihlásených 51 obyvateľov (22 
žien a 29 mužov). 
Počet skolaudovaných stavieb so 
súpisným číslom v roku 2014 je 

11, z toho 6 rodinných domov, 4 
rekreačné chalupy a 1 garáž.

Prehľad o počte obyvateľov 
spolu na uliciach:

Do Kaštieľa 41
Do Majera 44
Jaššová cesta 63
Kysucká cesta 56
Lány I. 48
Lány II. 148
Na Lúke 23
Na Tehelni 65 
Pod Dúbravkou 173
Pod Mokrým 76
Pod Tehelňou 25
Skotňa 27
Stará cesta 162
Štepnica 133
Šustkovce 105
U Kuriakov 29
Vadičovská cesta 202
Záhradky 81
Evidovaní obyvatelia 
bez súpisného čísla

11

Celkový počet obývaných 
stavieb je 394.

Štatistiky za rok 2014



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
Jozef  Janík (90 rokov)

Jaroslav Vlček (64 rokov)
Ľudevit Svrček (89 rokov)

Vladimír Čepela (58 rokov)
Peter Pakán (42 rokov)
Mária Tichá (84 rokov)

Odpočívajte v pokoji! 

Blahoželáme k jubileu

Srdečne Vám blahoželáme a prajeme Vám 
pevné zdravie v kruhu rodiny!

Manželstvo uzatvorili
Tomáš Pravňan a Jaroslava Svrčková

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

Narodenie detí
Tobias Žihala
Richard Sobol
Adrian Kubala

Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa zdravia

a úspechov pri výchove!

85 rokov Vilma Kriváčková
Anna Kuriaková

80 rokov Anna Kultanová
Ľudevit Hruška

75 rokov Božena Svrčková
Anton Tkáčik 

70 rokov Emília Vaverčáková
Kristína Šusteková

65 rokov Ladislav Pavlis
Ján Holtan
Vincencia Kultanová
Jana Macúšová
Jaroslav Zbončák
Vilma Jankovičová
Jarmila Pavlusíková
Anna Macúšová


