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Mikuláš
V nedeľu štvrtého decembra podvečer prišiel, tak ako každoročne, do Radole Mikuláš v sprievode anjela a čerta 
rozsvietiť vianočné stromčeky na verejných priestranstvách. Postupne rozsvietil stromčeky na Vadičovskej ceste 
pri škôlke, Na Skotni pri zvonici, v Štepnici a na Lánoch Pri lipách.
Mikuláša so sprievodom privítali desiatky detí z celej Radole, predniesli mu množstvo básničiek, riekaniek a pes-
ničiek za čo si vyslúžili sladkosti z anjelovho košíka.
Darcami stromčekov, ktoré robili počas Vianočného obdobia radosť deťom aj dospelým z celej Radole na prie-
stranstvách Pri lipách a  pri zvonici boli Pozemkové spoločenstvo Urbár Radoľa a  Pozemkové spoločenstvo 
Súkromné lesy Radoľa. Stromček do Štepnice venovala Ing. Andrea Schmidtová s rodinou. 
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Milí spoluobčania,
máme za sebou ďalší kalendárny rok. Pre Radoľu bol vý-

znamný najmä tým, že 23. apríla 2016 bolo posviackou zavŕšené 
spoločné úsilie mnohých z nás o to, aby sme mali chrám aj v obci, 
ktorá je najstaršia na Kysuciach a stál v nej aj prvý kostol v tom-
to regióne. So štipkou humoru možno konštatovať, že naša obec 
v roku 2016 konečne dospela, lebo má tri základné inštitúcie: kos-
tol, krčmu aj futbalové ihrisko.

Život má však veľa odtieňov a pri správe obce treba postup-
ne striedať oblasti života, v ktorých chceme urobiť posun k vyššej 
kvalite. Nedá sa robiť všetko naraz. Finančné ani ľudské zdroje 
nie sú neobmedzené. Určite však dozrel čas zamerať sa najmä na 
dopravnú situáciu v obci. Cesty používame všetci a každý deň. Zlé 
riešenie znamená každodenný opakovaný stres a  naopak, pokiaľ 
budú cesty v  slušnom stave a  budeme sa navzájom rešpektovať, 
máme šancu na viac pokoja v našom živote.

Počas jarných mesiacov plánujeme v súčinnosti s okresným 
dopravným inšpektorátom doplniť dopravné značenie, tak aby 
sme zamedzili zbytočným kolíznym situáciám vo viacerých úse-
koch. To, že sa zatiaľ nič vážneho nestalo je skôr dôsledkom šťastia 
ako optimálnej organizácie dopravy. Takisto máme na cestách pri-
veľa vodičov, ktorí sa spoliehajú na to, že ten druhý bude opatrný 
a on si môže dovoliť, čo chce. V ďalšom vydaní Spravodajcu sa bu-
deme venovať práve zmenám v organizácii dopravy.

Apelujem na všetkých vodičov a majiteľov motorových vo-
zidiel, aby parkovali vo svojich garážach a dvoroch. Situácia s par-
kovaním na miestnych komunikáciách je čoraz horšia a  aj preto 
pripomíname v  tomto vydaní Spravodajcu výňatkom zo zákona 
o  cestnej premávke niektoré povinnosti vodičov motorových vo-
zidiel.

Verím, že je dobrou správou to, že v  rozpočte obce na rok 
2017 máme zarezervovaný slušný objem financií, ktorý nám 
umožní zlepšiť povrch ďalších úsekov miestnych komunikácií.

Veľkú radosť mám z toho, že organizovaný šport v Radoli sa 
drží na veľmi slušnej úrovni. Je obdivuhodné, koľko detí a mladých 
ľudí sa venuje futbalu. Je výborné, že pokračuje tradícia stolného 
tenisu. Nie je to veru samozrejmosť. Zo srdca ďakujem všetkým 
Vám, čo sa o existenciu športu v obci akoukoľvek formou staráte. 
Stojí to na Vás a na vašom úsilí. 

Významnú časť života v  obci zastrešuje aj základná orga-
nizácia JDS v Radoli. Pravidelné stretnutia dôchodcov prispievajú 
k  zvyšovaniu kvality života našich seniorov. Veľké ďakujem patrí 
všetkým Vám, čo sa podieľate na organizácii týchto aktivít. 

Veľmi si vážim to s akým odhodlaním sa venujú organizá-
cii kultúrnych podujatí v obcí páni Dušan Mičian, Miroslav Macúš 
a partia ľudí okolo nich. Radoľská heligónka, zabíjačka či fašiango-
vý sprievod by bez nich neboli.

Neviem si ani predstaviť, ako by sme bez pomoci chlapov 
z  našich pozemkových spoločenstiev stavali vianočné stromčeky. 
Mokrý sneh začiatkom decembra dal naozaj zabrať. Veľkú úlohu 

si na svoje plecia zobral Miroslav Jančiga, ktorý už niekoľko rokov 
koordinuje aktivity našich mládencov.

Mnoho zo spomínaných činností by však nebolo bez pocti-
vej roboty zamestnankýň a  zamestnancov Obecného úradu. Veď 
príprava čohokoľvek sa začína už dlhé týždne pred samotným po-
dujatím. Aj im patrí vďaka, za  to že často idú nad rámec svojich 
pracovných povinností. Zamestnancami obce sú aj všetci pracovní-
ci ZŠ s MŠ. Aj pedagogickí aj nepedagogickí, každý má svoje miesto 
v skladačke života našej obce. Aj im patrí poďakovanie.

U nás na Slovensku sme majstri v  hľadaní dôvodov prečo 
nebyť hrdý na čokoľvek. Obdivujeme národnú hrdosť Škótov, Írov, 
Chorvátov, Kataláncov, Baskov, Fínov, Švédov alebo mnohých iných 
nám počtom porovnateľných alebo dokonca menej početných ná-
rodov. 

Obdivujeme to s akou hrdosťou sa príslušníci týchto národov 
hlásia k svojim dejinám, geniálnym vynálezcom alebo špičkovým 
športovcom. Vidíme ako ich to spája a robí silnejšími.

Buďme hrdí aj my, a hlásme sa aj k našim dejinám. Archeo-
logický výskum na Koscelisku nám opätovne potvrdil to, že Radoľa 
bola obývaná ľuďmi už okolo roku 1 300 pred Kristom. Nebagateli-
zujme to. Uvedomme si, čo to znamená. 1 300 rokov pred Kristom 
je suché číslo, ktoré nám veľa nehovorí. Keď si však uvedomíme to, 
že tu naši predkovia žili viac ako 500 rokov pred tým ako bol založe-
ný Rím, vtedy má pohľad na naše dejiny inú perspektívu. 

Skutky svojich rodákov často bagatelizujeme alebo dokon-
ca znevažujeme (Ako to, že ten Sagan bol iba druhý?) Poďakujte 
prosím aj Vy tým ľuďom, ktorých ste spoznali v predchádzajúcich 
riadkoch. Povzbuďte ich v ich úsilí. Podajte im ruku a pridajte pár 
slov uznania. Nadšenie jednotlivca veľmi rýchlo vyhorí ak zistí, že 
úsilie, ktoré on vynakladá je znevažované. A naopak – uznanie po-
vzbudí a pridá nadšenie. Nemôžeme všetko postaviť na platených 
profesionáloch. Potrebujeme aj dobrovoľnícke nadšenie.

Všade na svete sú palice o dvoch koncoch. Aj u nás. Záleží len 
na nás, či tú palicu chytíme tak, že s ňou začneme niekoho bezdô-
vodne biť, či ju použijeme na podopieranie, alebo s  jej pomocou 
vytiahneme topiaceho sa z vody.

Dajme si do roku 2017 predsavzatie, že sa budeme povzbu-
dzovať navzájom. Pokúsme sa zdieľať radšej radosť a  nadšenie. 
Buďme optimisti a hľadajme pozitívne veci. Ak sa nám to podarí, 
tak zaručene budeme zdravší, šťastnejší a  budeme prežívať viac 
lásky.

Ing. Anton Tkáčik 
starosta obce



Jubilanti

V rámci mesiaca úcty k starším sa v stredu 19. októbra 2016 v sále Obecného úradu 
uskutočnilo tradičné stretnutie s  jubilantmi z našej obce, ktorí v predchádzajúcom 
roku oslávili okrúhle výročie najmenej sedemdesiat rokov.
V programe účinkovali žiačky Základnej školy s materskou školou v Radoli.

Štatistiky za rok 2016
V roku 2016 sa narodilo 17 detí (8 dievčat a 9 chlapcov). 
Zomrelo 16 obyvateľov (9 žien a 7 mužov). Prisťahovalo 
sa 36 obyvateľov (15 žien a 21 mužov). Odsťahovalo sa 
19 obyvateľov (10 žien a 9 mužov). Celkový počet obyva-
teľov s trvalým pobytom k 31. 12. 2016 je 1 492 (765 žien 
a 727 mužov).
Najviac sa vyskytujúce krstné mená obyvateľov s trvalým 
a prechodným pobytom v obci Radoľa bez rozdielu veku:
Ženské krstné mená:
Mária (50), Anna (48), Jana (43), Katarína (31), Zuzana (28), 
Eva (18), Helena (19), Viera (18), Lenka (18), Emília (15), 
Irena (15).
Mužské krstné mená: 
Peter (58), Jozef (39), Ján (38), Miroslav (33), Milan (33), Pa-
vol (31), Martin (30), Štefan (29), Jaroslav (20), Michal (20).
Štatistika mien, ktorými najčastejšie pomenovali rodičia 
svoje deti v roku 2016: ani jedno meno sa medzi novona-
rodenými deťmi neopakuje. 
Najviac sa vyskytujúce priezviská obyvateľov s  trvalým 
a prechodným pobytom v obci Radoľa spolu v mužskom 
a ženskom tvare:
Svrček  –  Svrčková (85), Macuš  –  Macušová (53), Andel 
– Andelová (32), Kultan – Kultanová (32), Kriváček – Kri-
váčková (27), Holtan – Holtanová (20), Kuriak – Kuriako-
vá (20), Javorík – Javoríková (19), Borák – Boráková (18), 
Ščamba – Ščambová (18).
Najkratšie priezvisko obyvateľa obce je zložené z  troch 
písmen. Najdlhšie priezvisko obyvateľa obce je zložené 
z trinástich písmen. 
Priemerný vek obyvateľov je 40,12 (ženy 41,12, muži 
39,07). 

Počet detí mladších ako 15 rokov je 231 (117 dievčat 
a 114 chlapcov).
Počet obyvateľov starších ako 15 rokov je 1261 (648 žien 
a 613 mužov).
Počet obyvateľov mladších ako 18 rokov je 285 (149 žien 
a 136 mužov).
Počet obyvateľov od 18 do 60 rokov je 885 (431 žien 
a 454 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 60 rokov je 322 (185 žien 
a 137 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 75 rokov je 94 (63 žien 
a 31 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 80 rokov je 54 (39 žien 
a 15 mužov).
Najstarší obyvateľ obce má 95 rokov. 
Na prechodný pobyt je prihlásených 48 obyvateľov 
(23 žien a 25 mužov). 
Počet skolaudovaných stavieb so súpisným číslom v roku 
2016–7 (5 rodinných domov, 1 rekreačný zrubový dom, 
1 garáž).
Prehľad o počte obyvateľov spolu na uliciach:
Do Kaštieľa – 38 / Do Majera – 45 / Jaššová cesta – 53
Kysucká cesta – 55 / Lány I. – 45 / Lány II. – 149
Na Lúke – 23 / Na Tehelni – 88 / Pod Dúbravkou – 168
Pod Mokrým – 76 / Pod Tehelňou – 29 / Skotňa – 23
Stará cesta – 161 / Štepnica – 114 / Šustkovce – 105
U Kuriakov – 28 / Vadičovská cesta – 205 / Záhradky – 75
Evidovaní obyvatelia bez súpisného čísla – 12

Celkový počet obývaných stavieb je 413. 



Archeologický výskum  
v Radoli-Koscelisku – 5. sezóna
Od roku 2012 prebieha archeologický výskum na loka-
lite Koscelisko v  katastri obce Radoľa. V  prvých dvoch 
sezónach sa výskum sústredil na ruiny stredovekého 
kostola a hroby nachádzajúce sa v kostole a na okolitom 
cintoríne, v rokoch 2014 a 2015 na priekopu pretínajú-
cu ostrožný výbežok. V roku 2016 sme výskum zamerali 
na súvislú kamennú vrstvu v  tesnej blízkosti priekopy, 
cieľom bolo zistiť pôvod a funkciu tejto vrstvy. Výskum 
prebehol v  spolupráci Kysuckého múzea v  Čadci a  ar-
cheologickej spoločnosti Via Magna, s. r. o.
Ostrožný výbežok asi 60 m od jeho východného okra-
ja pretína predpokladaný val, ktorý ohraničuje plochu 
asi 40  árov. Zvyšky tohto valu sa v  predchádzajúcich 
sezónach nepodarilo zatiaľ jednoznačne zachytiť, takže 
nie je vylúčené, že tzv. val je len prírodná terénna vy-
výšenina. Na jej vrchole, tesne pri okraji ostrohu, sme 
na konci výskumu v roku 2015 zachytili spomínanú ka-
mennú vrstvu. Jednoznačne šlo o kamennú deštrukciu, 
bolo však potrebné objasniť jej vznik a funkciu. Pri vý-
skume v roku 2016 sme postupne odkryli celú kamennú 
plochu, ktorá sa javila ako nesúrodý zhluk kameňov. Po 
odstránení vrstvy kameňov sme objavili druhú kamen-
nú vrstvu, ktorá na rozdiel od prvej kamennej vrstvy 
vytvárala pravidelný kruhový útvar. Kamene boli nasu-
cho kladené do oblúka, ktorého vnútorný priestor bol 
prázdny. Tento tvar indikoval, že by mohlo ísť o zvyšky 
tzv. kamenného venca lužickej mohyly. Na prázdnej 
ploche vo vnútri kamenného útvaru sme na niekoľkých 
miestach našli rozbité nádobky lužickej kultúry, ktoré 
potvrdili predpoklad, že ide o  lužickú mohylu. Približ-

ne v strede mohyly sme napokon odkryli urnový hrob 
s  dobre zachovanou nádobou. Kamenný veniec nebol 



odkrytý celý, preskúmali sme zhruba tretinu, možno po-
lovicu mohyly, preto je možné, že v mohyle bolo viacero 
hrobov, ktoré ešte len čakajú na odkrytie. Konštrukciu 
mohyly možno rekonštruovať len hypoteticky – nad ka-
menným vencom mohla byť navŕšená mohyla z kame-
ňov alebo nasypaná z hliny. V priebehu vekov však táto 
časť mohyly bola nenávratne zničená (kamenný veniec 
sa nachádzal pomerne plytko pod dnešnou úrovňou te-

rénu, deštrukcia bola v hĺbke už cca 30–40 cm, samotný 
oblúk venca približne v hĺbke 50 cm a viac).
Zachovaný hrob patril zrejme významnému členo-
vi miestnej komunity, o  čom svedčí aj osobitá úprava 
hrobu. Pohrebná nádoba (urna) bola postavená na nie-
koľkých plochých kameňoch, aj jej boky boli obložené 
plochými kameňmi. Kamene vypĺňali aj ústie nádo-
by a  prekrývali aj samotnú nádobu. Takouto úpravou 



vznikol tzv. skrinkový hrob. Privilegované postavenie 
pochovaného naznačuje aj výbava hrobu – okrem ná-
doby, ktorá bola priložená k urne z vonkajšej časti, boli 
do urny spolu so spálenými zvyškami kostí vložené aj 
bronzové ozdoby – náramok, resp. väčší kruh, a drobný 
krúžok, ktorý sa zrejme pomocou stužky vplietal do vla-
sov. Náramok zdobený tordovaním bol zlomený na tri 
kusy (ozdoby bývali podľa vtedajších zvyklostí spolu 
s mŕtvym spálené na pohrebnej hranici a potom rozlá-
mané). Kov bol na Kysuciach pravdepodobne vzácny, na 
pohrebiskách sa totiž vyskytuje veľmi zriedka, a zväčša 
v  hroboch so zvláštnou úpravou, naznačujúcou vyššie 
postavenie pochovaného. Predpokladáme, že staršie či 
zničené kovové predmety jednoducho roztavili a použi-
li na výrobu nových.
Pohrebná nádoba má dvojkónický tvar, pre ktorý sa 
zaužívalo označenie amfora. Telo nádoby je výrazne kó-
nické, s výrazným lomom a vysokým, takmer valcovitým 
hrdlom. Na prechode hrdla do pliec sú nasadené štyri 
drobné pásikové ušká. Nádoba je vyrobená ručne z hli-
ny s prímesou jemného piesku. Vzhľadom na to, že ide 

o hrobovú keramiku, bola zle vypálená, črep bol preto 
krehký a ľahko sa lámal. Celý povrch je natretý čiernou 
tuhovou vrstvou a vyleštený, čím získal až kovový lesk 
(predpokladá sa, že takýmto spôsobom ľudia lužickej 
kultúry napodobňovali oveľa nákladnejšie kovové ná-
doby). Plecia amfory sú zdobené typickou lužickou vý-
zdobou v podobe širokých žliabkov, ktoré pod uškami 
dopĺňajú približne oválne „terčíky“. Nádobe chýba ob-
vyklý otvor na dne, ktorý býva interpretovaný ako tzv. 
„otvor pre dušu“, ktorým mala duša zomretého opustiť 
jeho telesné pozostatky. 
Okrem urny sa v  mohyle nachádzali aj ďalšie nádoby, 
ktoré boli do hrobu uložené ako milodary pre mŕtve-
ho. Tesne pri urne sa nachádzali zvyšky malého hrnca, 
pri kamennom venci sme našli zvyšky dvoch tuhových 
dvojkónických šálok, všetky nádoby však boli zle vy-
pálené a doslova sa rozpadali v rukách, preto sa z nich 
nepodarilo zachrániť viac ako len niekoľko drobných 
čriepkov. Aj keď mohyla zatiaľ nebola odkrytá celá, 
umiestnenie urny, jej kamenné obloženie a  rozlože-
nie milodarov by mohlo naznačovať, že v  mohyle bol 
pochovaný len jeden, spoločenský zrejme význačnejší 
jedinec. Predbežne môžeme celý hrob datovať do mlad-
šej doby bronzovej, čiže do obdobia pred zhruba 3 000 
až 3 200 rokmi. Mohyla tu však určite nebola ojedinelá, 
predpokladáme, že sa ich tu nachádzalo viacero, ako 
o tom svedčia staršie nálezy (M. Ďurišová pri výskume 
v  rokoch 1988 – 1990 odkryla tri urnové hroby a  prav-
depodobne aj zvyšky kamenného venca mohyly, kto-
ré však interpretovala ako zvyšky valovej konštrukcie). 
V  tohtoročnej šiestej sezóne výskumu chceme odkryť 
celú mohylu a zistiť, či sa v nej nachádzajú ďalšie hro-
by, a sondážnym výskumom lokalizovať prípadné ďalšie 
mohyly na Koscelisku.

Mgr. Danka Majerčíková



Parkovanie na cestách
Jedným z najväčších problémov našej obce je parko-
vanie na miestnych komunikáciách. Ozývajú sa hlasy, 
že ho treba nejakým spôsobom upraviť a  regulovať. 
Netreba však vytvárať nijakú novú zbytočnú admini-
stratívu. Stačí dodržiavať zákony. Nasledujúce ustano-
venia by mal ovládať každý majiteľ vodičského opráv-
nenia.

ZÁKON
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
č. 49/2014 Z. z. uvádza:
ZÁKLADNÉ POVINNOSTI
§ 3
Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
(1)  Účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať 

pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto zá-
kone.

(2)  Účastník cestnej premávky je ďalej povinný 

a)  správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby ne-
ohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premáv-
ky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie 
najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu 
cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným 
podmienkam a svojim schopnostiam,

b)  poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky 
alebo dopravného zariadenia,

c)  poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta sú-
visiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad 
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, 
strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných 
osôb, ktoré na to oprávňuje tento zákon alebo oso-
bitný predpis.5)

Zastavenie a státie
§ 23
(1)  Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy 

v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo 
najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste 
vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť 

a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo 
zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný 
aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre 
každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný 
aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3  m 
pre oba smery jazdy.

Dlhodobé nedodržiavanie týchto ustanovení je zdro-
jom mnohých konfliktných situácií medzi susedmi, ale 
nielen medzi nimi.
Z  uvedených výňatkov zo Zákona o  cestnej pre-
mávke je zrejmé, že v  celej našej obci by nemalo 
pri krajnici parkovať žiadne auto. Na väčšine ciest 
v Radoli je zatiaľ povolená obojsmerná premávka, 
ale vzhľadom na to, že šírka cesty je len veľmi vý-
nimočne väčšia ako 6 metrov, je zrejmé, že na ces-
tách v našej obci nie je možné parkovať.
Zákony platia pre všetkých, ich nedodržiavanie spô-
sobuje mnohé problémy. V  súvislosti s  nesprávnym 

parkovaním sú prob-
lémy pri vývoze TKO, 
vznikajú zbytočne ne-
bezpečné situácie, keď 
chodci slalomujú me-
dzi odstavenými auta-
mi ohrozené sú najmä 
deti, lebo ich spoza áut 
nevidno. V Radoli sme 
už zažili aj situáciu, keď 
kvôli bezohľadným 
majiteľom áut sa hasiči 
nemohli dostať k  po-
žiaru. 

Prakticky neprekona-
teľné problémy vzni-
kajú v súvislosti so zim-

nou údržbou. Pre pracovníkov firiem vykonávajúcich 
v Radoli zimnú údržbu platí pokyn, že ulice, na ktorých 
sú zaparkované motorové vozidlá sa odhŕňajú posled-
né – nie je predsa mysliteľné, aby na lajdákov doplácali 
tí občania, ktorí sa snažia byť nekonfliktní. Všetci predsa 
máme povinnosť platiť dane rovnako. Prečo by sa mal 
stroj zdržiavať v jednej ulici dve hodiny, keď na jeho prí-
chod čakajú niekde inde. Potom vzniká kvôli pár bez-
charakterným jednotlivcom zbytočná nervozita. 



Škola
V  novembri v  celoslovenskom testovaní žiakov 5.  roč-
níkov zo slovenského jazyka a  matematiky z  vedomostí 
z ročníkov 1. – 4., dosiahli naši piataci nasledovné výsled-
ky: matematika priemerná úspešnosť našich piatakov 
bola 72,5 %, to je 10,2 % nad celoslovenským priemerom. 
V  slovenčine bola priemerná úspešnosť našich žiakov 
69,3 %, čo je o 6,2 % nad celoslovenským priemerom. Gra-
tulujem úspešným žiakom a ďakujem paniam učiteľkám, 
ktoré doviedli deti k takýmto výsledkom.

27.  novembra sa konali výstavné vianočné trhy v  sále 
obecného úradu u  nás v  Radoli, kde už tradične popri 
dielach našich žiakov a učiteliek zo škôlky i zo školy, vysta-
vovali aj naši radoľskí seniori. A seniori nielen vystavovali, 
ale aj zabávali návštevníkov výstavy. Obrovská vďaka im 
za príjemnú a veselú atmosféru, ako aj za finančný prís-
pevok. Mali sme rekordnú návštevnosť rodičov, starých 
rodičov, a  iných príbuzných našich detí, ale na výtvory 
detí sa prišlo pozrieť aj veľa „cezpoľných návštevníkov“ 
z okolitých obcí. 
V decembri naše deti, ktoré navštevujú v našej škole hu-
dobné a tanečné odbory ZUŠ z Kysuckého Nového Mesta, 
pripravili s  pedagógmi ZUŠ nádherný vianočný koncert 
v  priestoroch našej školy. Divákov sme mali takmer sto, 
a všetci obrovským potleskom ocenili vystúpenia žiakov. 
Tešíme sa na ďalší ročník a máme „strach“, aby bolo dosť 
miesta pre všetkých hostí. 

Posledný decembrový deň v škole už tradične patrí kul-
túrnemu programu „Pod jedličkou“, ktorý pripravujú pre 
spolužiakov žiaci 9.  ročníka. Mladší žiaci mali program, 
v ktorom vystúpili deti zo všetkých ročníkov od prvého až 
po štvrtý. V materskej škole si deti pripomenuli toto obdo-
bie vlastným programom.

U nás v škole sa končí prvý polrok školského roka a to zna-
mená, že 31.  januára dostanú na konci vyučovania žiaci 
výpisy známok z vysvedčení.



35. ročník Svätoštefanského zimného výstupu 
na Vreteň 2016
Dňa 26. 12. 2016. usporiadal ŠKTKNM 35. ročník Sv. Šte-
fanského zimného výstupu na Vreteň – 819,9 m n. m. 
v Kysuckej Vrchovine.
V  skore ráno od 8,00 do 9,30 hod. pri teplote okolo 
4 °C, sa vybralo z Radole od pivárne u Kultána 331 za-
prezentovaných účastníkov na 35. ročník – tradičného 
výstupu na Vreteň. Skutočný počet bol okolo 400 ľudí. 
Bolo  nevľúdne počasie  –  hmla sychravo a  oblačno. 
Štart bol priebežný, tak aby si turisti po trase nepre-
kážali. Chodník bol šmykľavý a k vrcholu už aj primrz-
nutý. Tesne pod vrcholom turistov privítal turistický 
prístrešok a  krásny drevený kríž pri ktorom horelo 
množstvo sviečok za našich zosnulých priateľov a zná-
mych. Postupne všetkých 331 zapísaných a  prihláse-
ných účastníkov zostúpilo v pohode a poriadku do cie-
ľa v Radoli do budovy Obecného úradu. Trasa merala 
približne 6 km a mala 450 m prevýšenie.
Na obecnom úrade v  Radoli každý účastník obdržal 
pamätný list, pohárik a  magnetku s  logom výstupu, 
malé občerstvenie. Okrem toho mnoho iných mimo-
riadnych cien obdržali ďalší účastníci, napr.:

Najmladší účastníci:
Lašová M., 9-mesačná
Laš A., 2-ročný
Malík B., 3-ročný
Bilešová E., 5-ročná

Najstarší účastníci:
Naumová J., 78-ročná, KNM
Lukačová B., 75-ročná, KNM
Šimun J, 84-ročný, ŽA
Kučera R., 84-ročný, ŽA

najvzdialenejší účastník:
Maca J., 7-ročný, Eindhoven
Ulianko Ľ, 27.-ročný, Nová Ves /Žitavou
Mráčik F., 7.-ročný, Plzeň

najvzdialenejší a najvernejší oddiel: 
6-členný oddiel – KST Liptovská Teplá
6-členný oddiel – KST AHA Čierné

najpočetnejšia rodina
Dubeňová, 6-členná, Radoľa
Zacherová, 5-členná, KNM
Jurgová, 5-členná, AHA Čierné

Organizátori ďakujú sponzorom:
Sklenárstvo u Jakuba, Obec Radoľa, Pohostinstvo u Mi-
čiana, Code, s. r. o.; Drogéria Bona, Stavbyt Radoľa, Tla-
čiareň Jánošík, Piváreň u Kultána, K&K, s. r. o.; Mestský 
úrad Kysucké Nové Mesto, Občerstvenie Zásek, Hosti-
nec u Pražačky, Maja Kreativ, Marpal – vŕtanie studni.

V piatok 3. februára si deti budú užívať jednodňové pol-
ročné prázdniny. 

OZNAMY: 
Jarné prázdniny má Žilinský kraj v  termíne: 27.  február 
(pondelok) až 3. marec 2017 (piatok). Školské vyučovanie 
sa začne 6. marca 2016 (pondelok).
Veľkonočné: 13. apríl (štvrtok) až 18. apríl 2017 (utorok). 
Školské vyučovanie sa začne 19. apríla 2017 (streda).

Pekne prosím rodičov detí z materskej školy, aby 
neparkovali autom pred bránou, ani na 2 minút-
ky, ani na tri, ani na jednu, ani na päť. Ďakujem. 
Obmedzujete ostatných ľudí.

Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠsMŠ, Radoľa 



Futbal
Vykročili sme do nového roka, nastáva teda pries-
tor bilancovať starý rok očami futbalového oddielu 
ŠK Radoľa. Sme už len jedna z mála dedín v našom ok-
rese, ktorá okrem mužov aktívne udržuje štyri mládež-
nícke tímy a snaží sa zapájať naše deti, aby sa pod ve-
dením kvalifikovaných trénerov s dlhoročnou praxou 
športovo a  telesne rozvíjali. V  mnohých tradičných 
futbalových obciach už pre neochotu dobrovoľníkov 
a pre nedostatok financií futbalové oddiely vôbec ne-
fungujú a keď aj, tak dokážu udržať nanajvýš kategó-
riu dospelých, bez mládeže a detí. Môžeme s hrdosťou 
vyhlásiť, že v  Radoli to tak nie je, práve naopak. Tré-
nujeme, súťažíme a preto sa k nám hlásia nové deti, 
ktoré majú chuť kolektívne športovať. Ďakujeme všet-
kým rodičom za podporu a motiváciu svojich ratoles-
tí hrať futbal za našu obec a  určite radi privítame aj 
ďalších členov. Vyzdvihujeme veľmi dobrú spoluprá-
cu so ZŠ Radoľa a pánom riaditeľom V. Hromadkom. 
V dnešnej dobe je naozaj ťažké venovať sa plnohod-
notne našim deťom a mládeži, ale je to správna cesta. 

Dokáže zabezpečiť, aby sme mohli v našej obci v dl-
hodobom horizonte aj naďalej ponúkať pravidelné 
víkendové, športové a  kultúrne vyžitie. Oceňujeme 
každú pomoc, ochotu, oceňujeme radosť a nadšenie. 
Vyzdvihujem dobrovoľnú prácu celého tímu ŠK  Ra-
doľa, každého člena, ktorý ochotne venoval svoj voľ-

ný čas športovému klubu. Patrí k  nim aj práca Palka 
Kuriaka, nedá mi nespomenúť jeho krásne jubileum 
a aj touto cestou mu blahoželáme k jeho 60 narode-
ninám, prajeme pevné zdravie a  vyjadrujeme vďaku 
za všetko úsilie a pomoc! Momentálne vo futbalových 
oddieloch ŠK Radoľa aktívne pôsobí s malými obme-
nami 104  členov, z  toho je 73 detí a  mládežníkov! 
ŠK Radoľa FO je najpočetnejšia fungujúca organizácia 
v našej obci. Zimná príprava všetkých mužstiev začala 
v januári, samozrejme využívame našu obecnú športo-
vú halu a v prípade priaznivého počasia aj multifunkč-
né ihrisko pri ZŠ Radoľa, čo nám pomáha šetriť nákla-
dy na fungovanie klubu. K príprave všetci pristupujú 
zodpovedne, aby sa úsilie v jarnej časti súťaží premiet-
lo do  kvalitných výkonov. Radi privítame všetkých 
rodičov detí a našich fanúšikov už onedlho v jarných 
kolách na našom futbalovom štadióne pod Vretňom 
a  veríme 
v  silné 
povzbu-

denie. Fungovanie oddielov je momentálne asi najťaž-
ší boj, zatiaľ však,,tento zápas“ vyhrávame, aj napriek 
atakom pár neprajníkov. Aj preto želám v  roku 2017 
všetkým hráčom,  funkcionárom a  pravým fanúši-
kom ktorým na športe v obci záleží, veľa športových 
a osobných víťazstiev! 



Sezóna 2016/2017 jesenná 
časť
Naše A mužstvo si dokázalo už v jesennej časti 7. ligy 
vybojovať náskok a možnosť prezimovať na krásnom 
prvom mieste s  famóznym skóre počtu gólov 58:11! 
Mužstvo, pod vedením hrajúceho trénera S. Žubora, 
asistenta trénera P. Kuriaka napreduje, čo dokazu-
jú výsledky. Vývoj v 7.  lige nám ukázal, že po letnom 
posilnení tímu o  5 hráčov, dokážeme odohrať kvalit-
né zápasy s úspešným koncom. Zrodili sa aj výsledky, 
kde sme porážali súpera dokonca dvojciferným poč-
tom gólov. Z desiatich odohraných jesenných zápasov 
sme 8 vyhrali, 1 remizovali a 1 prehrali. V prvej šestke 
najlepších strelcov 7. ligy OBFZ Kysúc sa priebežne 
umiestnili aj naši 4  hráči a  to na 1.  mieste S.  Žubor 
s počtom dosiahnutých gólov 13, na 2. mieste P. Žubor 
s počtom gólov 10, na 4. mieste K. Kováč s počtom gó-
lov 9 a na 6. mieste Ľ. Tóth s počtom gólov 7. Veríme, že 
v jarnej časti nadviažeme na úspešné jesenné ťaženie 
a našim strelcom sa bude stále dariť, čo prinesie vytú-
žený postup do 6.  ligy, kde A  tím ŠK Radoľa kvalitou 
a  výkonmi určite patrí. Poďakovanie za výkony patrí 
všetkým hráčom, každý jeden prispel k  celkovému 
úspechu tímu. Čaká nás schválená plánovaná reor-
ganizácia líg, čo určite prinesie v  letnej prestávke aj 
prekvapenia v počte zostupujúcich celkov do nižších 
súťaží. Hráči ďakujú verným fanúšikom, že si opätovne 
a často našli cestu nielen na domáce zápasy.

Muži VII. liga – tréner Stanislav Žubor, hráči:
T. Behúň, S. Žubor, J. Žubor, P. Žubor, T. Šuták, M. Vnuk, 
P. Vnuk, I. Vnuk, Š. Vnuk, J. Poláček, K. Kováč, E. Kováč, 
Ľ.  Tóth, P. Harcek, M. Valík, M. Marčan, M. Jakubec, 
V. Radolský, M. Drnda, 

Dorast IV. liga – tréner Ing. Stanislav Ceniga, hráči: 
D. Rakovan, T. Kukučík, J. Korman, M. Mičian, M. Galierik, 
M. Michalec, P. Sagoš, K. Kvašovský, A. Maruš, M. Mičunda, 
D. Mekyňa, S. Chovaňák, S. Štuchal, P. Gašinec, R. Facuna, 

J. Randa, J. Slivka, Š. Gazdík, D. Baliar, P. Baliar, M. Pastorek, 
L. Brodňan

Starší žiaci III. liga – tréner Tibor Ďuriš, hráči:
M. Káčerík, J. Králik, M. Trnka, P. Káčerík, M. Marec, D. Jaroš, 
M. Maruš, P. Šustek, M. Škorvánek, A. Kolibač, Š. Pastorek, 
M. Mečiak, S. Capek, M. Maraček, M. Rudinec, M. Káčerík, 
J. Minár, K. Urbaník, M. Moskáľ, T. Molnár, M. Hacek, 

Mladší žiaci III. liga + prípravka – tréneri Peter Kul-
tan a Jozef Bacigál, hráči:
J. Hromadka, S. Janík, N. Jantošík, A. Kuriak, J. Rybanský, 
M. Ragula, J. Pečalka, M. Kuriak, J. Pijak, S. Káčerík, 
D. Svystyak, A. Svystyak, T. Káčerík, R. Muzika, T. Trnka, 
M. Griga, F. Višniak, F. Trubačík, M. Holtan, T.  Hruška, 
B.  Sucháň, M. Kopasech, M. Poštek, S. Janíková, 
N. Muziková, F. Lalinský, P. Pavlus, A. Pavlus, S. Berešík, 
P. Berešík

Realizačný tím: 
Ing. Jozef Macúš, Ján Šustek, Olinka Svrčková, Pavol 
Ferianec, Pavol Kuriak, Jozef Hrubý, Miroslav Svrček, 
Peter Kriváček, Vladimír Drnda

Futbalu v Radoli pomáhajú a sponzorujú:
Hlavný sponzor a  garant ŠK je obec Radoľa na čele 
s pánom starostom Ing. Antonom Tkáčikom
Čerpacia stanica – PHM – Ing. Anton Súkeník 
UNIPAL KNM s.r.o. – Ing. Stanislav Čelko 
Bar – Herňa Santa Fé – Miroslav Tomašec 
Nadácia TV JOJ
Omnia KLF, a. s.
Anmima s.r.o.
Bohumil Ragula 
StarExpo, s. r. o. – Mgr. Dušan Korman 
RM SPORT – Radoslav Majcher
M.A.M. DOPRAVA, s. r. o. – Alena Kukučíková 
Poskytovatelia 2 % z daní

Srdečne všetkým priaznivcom ďakujeme! 
J. Šustek



Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok  7.00–15.30
Utorok  7.00–15.00
Streda  7.00–16.30
Štvrtok  7.00–15.00
Piatok  7.00–13.00
Obedná prestávka  polhodina v čase  

medzi 11.00–12.00

Pripravujeme Navždy nás opustili
Ing. Emil Kubala (35 rokov)

Rozália Macúšová (88 rokov)
Emília Čelková (82 rokov)

Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo uzatvorili
Marek Hrabovský 

a Mgr. Eva Jantošíková
Tomáš Maxian a Magdalena Živnová

Marek Mrvečka 
a Miroslava Mrmusová

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

Narodenie detí
Soňa Straková

Viliam Mrvečka
Matúš Kubala

Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa

zdravia a úspechov pri výchove!

Telefón: 041/421 32 33
Mobil:  0911/951 305,  

0911/480 555
Správca cintorína: 0904/765 776
E-mail:  podatelna@radola.sk
Web:  www.radola.sk

Kontakty

Tradičná Radoľská zabíjačka v priamom prenose

Sobota 18. februára 2017

Pozývame Vás na skvelú kapustnicu a ochutnávku zabíjač-

kových špecialít pri Obecnom úrade v Radoli

Začiatok 9.30 h

Fašiangový sprievod obcou a pochovávanie basy

Sobota 25. februára 2017

Fašiangový sprievod odchádza od Obecného úradu v Rado-

li o 10.00 h

Pochovávanie basy spojené so sprievodným programom 

a s tanečnou zábavou začne o 20.00 h

Rozpis vývozu TKO na prvý polrok 2017.

Od januára 2017 je zmena harmonogramu vývozu TKO 

v Radoli. 

Vývoz sa koná vždy v párny týždeň, vo štvrtok.

Termíny vývozu TKO:

26. január 2017

9. február 2017

23. február 2017

9. marec 2017

23. marec 2017

6. apríl 2017

20. apríl 2017

4. máj 2017

18. máj 2017

1. jún 2017

15. jún 2017

29. jún 2017




