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Milí spoluobčania,

už o pár dní budeme sláviť Vianoce. Podobne ako tie 
vlaňajšie budú aj tohtoročné nejakým spôsobom iné. 
Vôbec nemusia byť nevydarené. Aké budú, záleží iba 
na nás.

To, čo vyzerá v prvej chvíli ako problém, sa môže stať  
neopakovateľnou príležitosťou urobiť niečo dobré, 
krásne, či dokonca jedinečné.  

V živote prichádzajú chvíle, keď nám je úžasne a želá-
me si, aby takáto chvíľa trvala večne a takisto prichá-
dzajú momenty, keď máme pocit, že na nás padá do-
slova celý svet.  Predovšetkým športovci radi hovoria, 
že nie je hanbou spadnúť, ale hanbou je nepokúsiť sa 
vstať. 

Ťažšie časy sú výzvou a  zároveň príležitosťou urobiť 
niečo, na čo by sme v pohodlných časoch nemali ener-
giu alebo odvahu. Aby som nechodil pre príklady nie-
kde, kde si to nemôžete overiť, ostanem u nás „doma 
v dedine“.

Chcem poďakovať našim futbalistom a stolným tenis-
tom, že problém s tým, že nemohli súťažiť, a dokonca 
dlhodobo nemohli ani trénovať, premenili na príleži-
tosť - z ušetrených financií si nenakúpili obrazne pove-
dané „nové lopty do zásoby“, ale sa spojili a oslovili ma 
s tým, že sprchy, ktoré už majú svoje najlepšie časy za 
sebou chcú zrekonštruovať a prispejú na ne zo svojich 
usporených prostriedkov na činnosť, ku ktorým sme 
doložili ďalšie financie a  naša mládež bude mať zas 
dôstojnešie podmienky pre svoj rozvoj.  

Stala sa nám nešťastná udalosť, že prasknutý vodo-
vod vytopil a  zničil sálu v  budove Obecného úradu. 
Okrem toho sa nám kvôli rôznym opatreniam rozsypal 
ako domček z karát celý kalendár kultúrnych poduja-
tí. Nechtiac sme ušetrili. Prasknutá rúrka sa nemohla 
udiať v lepšom období - uzavretá sála prakticky niko-
mu nechýbala a my sme mohli dať do poriadku pod-
lahu. Mimochodom, výškový rozdiel medzi rohmi sály 
bol neuveriteľných takmer 10 centimetrov.  

Z dvoch problémov sme urobili jednu príležitosť. 
Prestaňme už šomrať na všetko. Poďme sa opäť ra-
dovať zo života. Hľadajme spôsoby ako si urobiť kaž-
dý deň krajším.  Nemusí to byť nič prevratné. Možno 
naozaj stačí iba vypnúť správy, prestať kupovať noviny 
a odhlásiť sa zo sociálnych sietí. 

Skúsme rozmýšľať nad tým, ako niekoho potešiť po-
vzbudivým slovom,  dobrým skutkom alebo obyčaj-
ným priateľským úsmevom.

Poďme premeniť problém na príležitosť zlepšiť svoj 
každodenný život. Nech nám padne na úžitok aj tých 
niekoľko sviatočných dní, ktoré sú pred nami. 
Z celého srdca Vám želám pevné zdravie, dobrú náladu, 
veľa lásky, kusisko šťastia a k tomu Božie požehnanie 
nielen počas Vianoc, ale aj každý deň v novom roku. 

S úctou
Ing. Anton Tkáčik

starosta obce Radoľa



Nový Z-BOX v Radoli
Obľuba samoobslužných výdajných boxov neustále narastá. Stá-
le vyšší počet ľudí totiž preferuje flexibilnú dobu doručenia. Z-BOX 
predstavuje doručovanie 21. storočia a cestu, ako si vyzdvihnúť zásiel-
ku rýchlo, bez čakania a bezkontaktne. Navyše Z.BOX je ekologický, 
bez potreby pripojenia k elektrickej sieti, využíva fotovoltický systém. 
Cena za doručenie do Z-BOXu je pritom rovnaká, ako pre doručenie 
na výdajné miesto.
Prevádzkovateľ Z-Boxov Packeta úzko spolupracuje so Združením 
miest a obcí Slovenska pri dosahovaní spoločného cieľa skvalitňovať 
služby pre občanov.  
Z-BOX je umiestnený na obecnom pozemku, pri parkovisku pred 
Obecným úradom na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 
134/ 2021 zo dňa 27. septembra 2021.
Pre používanie Z-BOX-u je potrebná mobilná aplikácia Packeta a zá-
sielku je možné objednať aj na dobierku. Dobierku je možné uhradiť 
vopred priamo v mobilnej aplikácii, alebo online cez platobnú bránu 
pomocou odkazu, ktorý obdrží zákazník v e-maily.

Rekonštrukcia  
odvodnenia ciest
V  novembri 2021 prebehli kompletné rekonštrukcie 
odvodnenia cesty Na Lúke pri bytovke (MK 11 Na Lúke) 
a Pod Tehelňou ( MK 14 Pod Tehelňou)
V oboch lokalitách bolo odstránené už nefunkčné pôvod-
né odvodnenie a  nahradené novými prefabrikovanými 
žľabmi s liatinovými krytmi. 

Práce pre obec Radoľa vykonala firma Ekostav Group, s.r.o., 
Krásno nad Kysucou. 



Otázniky okolo opravy 
mosta na ceste I/11.

Vynovené sprchy 
v budove ŠK Radoľa.

Most na ceste I/11 (na hlavnom ťahu zo Žiliny do Poľska) 
ponad Vadičovský potok je už viac ako 10 rokov evidova-
ný ako most v havarijnom stave. 

Správcom cesty I/11 a teda aj uvedeného mosta je Slo-
venská správa ciest (SSC), ktorá má uzavretú a schválenú 
dokumentáciu,vrátane stavebného povolenia. 
Do konca roku 2022 musí SSC vypísať verejné obstaráva-
nie a počítajú, že budú mať vybratého zhotoviteľa v mar-
ci 2022.Podpis zmluvy  so zhotoviteľom stavby predpo-
kladajú v máji 2022.
Doba potrebná na rekonštrukciu mosta  je 8 mesiacov,ale 
technologické procesy sa v našich podmienkach kvôli 
počasiu nemôžu robiť od 1.decembra do 28. februára.
Ak sa začnú práce v máji alebo júni 2022, čo je najskorší 
možný začiatok prác na oprave mosta, práce nie je mož-
né ukončiť v roku 2022. Z potrebných ôsmich mesiacov 
na opravu mosta bude v budúcom roku k dispozícii v naj-
lepšom možnom prípade iba šesť, až sedem mesiacov.  
V roku 2023 sa však má začať výstavba diaľničného pri-
vádzača D3 do priemyselnej zóny v Kysuckom Novom 
Meste pri Skalke.
Vzhľadom na túto situáciu je potrebné, aby sme sa pri-
pravili na výrazné dopravné obmedzenia, ktoré zasiahnu 
celé Dolné Kysuce a našu obec Radoľa.

V  budove ŠK Radoľa prebieha rozsiahla rekon-
štrukcia spŕch.  Vzhľadom na vynútene skrátenú 
súťažnú sezónu dokázali futbalisti aj stolní tenisti 
ušetriť finančné zdroje určené na ich bežnú čin-
nosť. Spojením týchto úspor s financiami určenými 
na bežnú údržbu budovy a  športového areálu sa 
podarilo zhromaždiť dostatočné finančné zdroje 
na potrebnú rekonštrukciu. Väčšina prác je vyko-
návaná svojpomocou.
V  rámci rekonštrukčných prác sa vymieňajú vo-
dovodné a  kanalizačné rozvody, všetky obklady 
a dlažby a takisto aj nové okno. 
Rekonštrukcia už bola nevyhnutná, pretože dote-
rajšia podoba spŕch pochádzala ešte z prelomu ti-
sícročí a každý týždeň ich štandardne využíva viac 
než stovka našich futbalistov a  takisto ich súperi 
v čase súťažnych alebo prípravných duelov. 



V nedeľu piateho decembra 
o sedemnástej hodine, v pred-
večer sviatku svätého Mikuláša, 
zavítal do Radole Mikuláš a jeho 
pomocníci - anjel s čertom.  Ich 
príchod potešil malých i veľkých 
v celej obci. Navštívili dôverne 
známe verejné priestranstvá 
v našej obci, aby tam rozsvietili 
vianočné stromčeky a obdarili 
balíčkom s maškrtami deťúren-
ce, ktoré ich prišli privítať. 
Stromčeky na priestranstvo Pri 
Lipách a ku zvonici venovali Po-
zemkové spoločenstvo Súkrom-
né lesy Radoľa a Pozemkové spo-
ločenstvo Urbár Radoľa. Smrek, 
ktorý ozdobil vstup do Štepnice 
venovala rodina Schmidtova 
a Švaňova spod Dúbravky. 

Ďakujeme.

Vianočné stromčeky rozsvietil 
Mikuláš so svojim sprievodom. 



Nová podlaha 
v sále Obecného úradu.

Požehnanie obnoveného kríža

V nedeľu 18. júla vytopila sálu 
Obecného úradu voda z prask-
nutého vodovodného potru-

bia.  Voda poškodila všetky 
podlahové vrstvy, ktoré boli na 
seba navrstvené od roku 1956, 
kedy bola budova postavená. 

Po odstránení všetkých pô-
vodných podlahových vrstiev  
bol vytvorený nový betónový 
poter, ktorý vyrovnal všetky 
nerovnosti. Z  viacerých al-
ternatívnych podlahových 
materiálov bola z  estetických 
a funkčných dôvodov vybratá  
a  dodávateľsky položená veľ-
korozmerová dlažba. 

V decembri 2021 zamestnan-
ci obce zrekonštrouvali ne-
vyhovujúce odkanalizovanie 
v kuchynke a urobili prípravné 
práce na inštaláciu umývačky 
riadu do kuchynky umiestne-
nej pri sále.

V nedeľu dvadsiateho prvého novembra popoludní o 15,00 h na 
sviatok Krista Kráľa, ktorý je zároveň poslednou nedeľou cirkevného 
roku požehnal farár Mgr. Kamil Lieskovský obnovený kríž na Starom 
cintoríne Na Lopate.  
Pôvodný kríž bol najstarším dreveným krížom v Radoli a doslúžil po 
stotridsiatich rokoch. 
Obradu sa zúčastnilo niekoľko desiatok Radoľčanov.   

1429-1431
Husitské nájazdy, počas ktorých bol vy-
pálený kostol na Koscelisku.

1831
Postihla obec cholera, na ktorú zomrelo 
40 obyvateľov (takmer desatina obyva-
teľov obce). V Kysuckom Novom Meste 
zomrelo 753 obyvateľov.

1931
Za výpomocného učiteľa bol zvolený 
Ľudevít Ďurana.

Konali sa voľby do obecných zastupi-
teľstiev.

1961
Vznikol  v Radoli stolnotenisový oddiel. 
Jeho zakladateľmi boli Ing. Peter Lukáč, 
Ing. Ján Kultán, Ing. Jozef Stráňava, La-
dislav Pasienka a Vincent Ščamba. Stol-
ný tenis sa hrával v sále MNV.

1971
Obecná knižnica mala 1200 zväzkov.

1996
17. december
Uskutočnilo sa verejné zhromaždenie 
k stavbe diaľnice D18 – neskôr D3, kde 
boli občanom predstavené varianty rie-
šenia úseku D3 na území obce.

2001
Dorastenci Radole postúpili do V. ligy 
po úspešnej sezóne 2000/2001.   
Tréner Pavol Galek mal v kádri týchto 
hráčov: Ľ. Jantošík (brankár), J. Minár, 
F. Paulus, M. Greňo, J. Pijak, J. Javorík, Ľ. 
Balla, P. Ľuptovec, R. Minár, J. Tomčiak, S. 
Žubor, Ľ. Berešík, P. Harcek, J. Berešík, J. 
Kaplík.

2011
Október
Radoľa sa zapojila aj do projektu vodo-
zádržných a protipovodňových opatre-
ní Krajina, na území obce sa realizovali 
opatrenia najmä v povodí potoka La-
čišov, práce na projekte boli ukončené 
v marci 2012.
.
2016
18. apríl
Obecné zastupiteľstvo schválilo rie-
šenie častých dopravných nehôd na 
Jaššovej ceste zmenou organizácie 
dopravy a vytvorením jednosmerných 
miestnych komunikácií na Jaššovej ces-
te a Starej ceste.

Stalo sa 
pred rokmi



Stalo sa 
pred rokmi Dolné Kysuce... pred a po roku 1990

ANDREA ŠIDLOVÁ (1996)

Väčšinu života  prežila v Radoli, kde 
navštevovala MŠ aj ZŠ. S florbalom 
začala  v Kysuckom Novom Meste 
(1. Liga), potom nasledovali 4 se-
zóny v ŠK98 Pruské (extraliga žien), 
s ktorým  získala dva tituly majstra 
SR (sezóny 2015/16 a 2017/18), 
jedno striebro v sezóne 2016/17 
a bronz v 2014/15. S Pruským vy-
hrali medzinárodný turnaj Euro Flo-
orball Cup v Rige, Lotyšsko (2017).
V roku 2018  prestúpila do  Tigers 
Praha. 

Ďalšiu sezónu  odohrala v najús-
pešnejšom českom ženskom klube 
1.SC Tempish Vítkovice, s ktorým 
vyhrala titul v extralige žien a tiež 
získala bronz na turnaji najlepších 
tímov sveta - Champions Cupe.

Slovensko reprezentovala na troch 
seniorských a jednom juniorskom 
svetovom šampionáte. 

Ženské MS:
2015 Fínsko-Tampere, 
2017 Slovensko-Bratislava, 
2019 Švajciarsko-Neuchatel

Juniorske MS (do 19 rokov):
2014 Poľsko

Od roku 2020 je hráčkou Slávia Nitra.

IGOR OTČENÁŠ (1956)
prekladateľ, spisovateľ, publicis-
ta, diplomat
Pochádza z Banskej Bystrice, v Ra-
doli na dolných Kysuciach žije od 
roku 1980. 
Je autorom troch vlastných kníh 
(Kristove šoky, Keby a Ty nie si náš, 
teba zožerieme); v spoluautorstve 
s Petrom Šťastným napísal životo-
pis Hokej na dvoch kontinentoch, 
ktorá sa stala Knihou roka 1997.
Preložil vyše sto kníh z anglického 
a ruského jazyka, o.i. diela Hannah 
Arendtovej, Tima Marshalla, Vasilija 
Grossmana, Varlama Šalamova, Or-
landa Figesa, Timothyho Snydera, 
Jacka Londona, Jarreda Diamonda 
a životopisy významných športo-
vých osobností ako Messi, Ronaldo, 
Gretzky, Cruyff, Stan Mikita, Howe, 
Tyson, Jordan, Gerrard, Federer atď.  

Je držiteľom literárnej Ceny Ivana 
Kraska a prémie Slovenského lite-
rárneho fondu.
Ako diplomat pôsobil v Spojených 
štátoch, Českej republike a v Nór-
sku. V rokoch 2005-2009 bol riadite-
ľom Slovenského inštitútu v Prahe.

MATEJ RAKOVAN (1990)
Futbalový brankár pochádzajúci 
z Radole. V juniorskom veku bol re-
prezentantom Slovenska do 21 ro-
kov. V roku 2010 bol členom kádra 
MŠK Žilina v skupinovej fáze Cham-
pions league. Väčšinu svojej kariéry 
odchytal v českej najvyššej futbalo-
vej súťaži. Počas futbalovej kariéry 
pôsobil v nasledujúcich kluboch: 
2004-2012 MŠK Žilina, 2010 hosť.
Liptovský Mikuláš, 2012 hosť. MFK 
OKD Karviná, 2013-2015 SK Slavie 
Praha, 2015-2018 Vysočina Jihla-
va, 2018 Dundee United (Škótsko), 
2019 - doteraz Fastav Zlín. 

Z pripravovanej knihy:



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 opustili
Štefánia Kukučíková

Alojz Macúš
Jana Brňaková

František Slabej

Odpočívajte 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
Mia Blahušová

Najmenšiu spoluobčianku  
v našej obci srdečne vítame,  

rodičom prajeme veľa zdravia  
a úspechov pri výchove!

Spoločenská 
kronika

Kultúrne a spoločenské 
podujatia
Sú z dôvodu platnosti opatrení proti šíreniu infekcie novým 
koronavírusom COVID-19 obmedzené (obmedzenia platia 
dlhodobo predovšetkým na podujatia v interiéri a podujatia 
spojené s konzumáciou jedla a nápojov). 

Šport a športoviská
Pri organizovaní športových podujatí a otváraní športovísk sa 
obec Radoľa riadi nariadeniami a odporúčaniami Vlády Slo-
venskej republiky a Úradu hlavného hygienika SR, ktoré vy-
chádzajú z vývoja pandemickej situácie na území Slovenskej 
republiky. 
Záujemcovia  o využívanie športovísk sa môžu  v aktuáne plat-
ných pravidlách zorientovať na stránke www.covidsport.sk 

Pripravujeme
26. december 2021 (nedeľa - sviatok sväté-
ho Štefana)
Ak sa v rámci odporúčanej návštevy prírody roz-
hodnete vystúpiť na Vreteň, bude to už jubilejný 
štyridsiaty ročník Svätoštefanského výstupu na 
Vreteň (820 metrov nad morom). 
Výstup nemá formálneho organizátora, preto 
prosíme všetkých, čo sa rozhodnú za každých 
podmienok dodržať tradíciu, aby dbali na svoju 
bezpečnosť.

Január- február 2022 
termín upresníme podľa platných opatrení
 „Otvorené majstrovstvá Radole vo florbale zmie-
šaných družstiev“

Ďakujeme všetkým občanom, 
ktorí v zákonnej lehote zapla-
tili miestne dane – daň z neh-
nuteľností, daň za psa a popla-
tok za komunálny odpad.  
Žiadame občanov, ktorí miestne 
dane a poplatok za odpad ešte 
neuhradili, aby si splnili svoju 
povinnosť ešte v kalendárnom 
roku 2021.  


