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Nový kríž 
na Starom 
cintoríne
Pôvodný kríž bol naposledy opravo-
vaný  začiatkom osemdesiatych ro-
kov a pravdepodobne bol postavený 
už okolo  roku 1890, keď sa na tomto 
cintoríne začalo pochovávať.  Dolná 
časť kríža bola po dlhých rokoch už 
natoľko poškodená, že najlepším rie-
šením bola kompletná výroba nové-
ho kríža. 

Odborné práce vykonal  Peter Mrveč-
ka, korpus zakúpila Božena Polková.

Osádzanie kríža 30. júna 2021 na 
staronovom mieste si vyžadovalo 
množstvo ochotných pomocníkov. 

Na fotografii zľava, horný rad: Jakub 
Svoboda, stredný rad: Tomáš Zacher, 
Martin  Zacher, Peter Tichý, Peter Mr-
večka, Pavol Droštin, Peter Andel, Mi-
roslav Jančiga, Dolný rad: Pavol Zacher.



Milí spoluobčania,

celá naša spoločnosť sa stále borí s ďalšou vlnou pan-
démie. Som presvedčený, že každý si už vytvoril svoj 
vlastný názor a svoje vlastné postupy, ako náročnej 
situácii čeliť.
Určite si všetci želáme návrat k normálnemu životu. 
Robme pre to každý maximum aspoň tým, že neprilie-
vame „olej do ohňa“.  
  „Vďaka“ pandémii u nás tento rok  absentujú kultúr-
ne podujatia, a vyzerá to tak, že tie podujatia, ktoré 
sa nedajú uskutočniť na verejnom priestranstve, sa 
neuskutočnia ani v náhradnom termíne.
Našťastie,  máme v obci vo veľmi dobrej kondícii as-
poň športový život. Napriek všetkému, najmä napriek 
niekoľkomesačnému úplnému uzavretiu športovísk 
v krajine, sa nám podarilo zachovať všetky športové 
oddiely v obci. Dokonca môžeme konštatovať, že 
nám pribúdajú deti, ktoré sa zapájajú do športového 
života. 
Bez nadšených a veci oddaných ľudí by to nešlo. Vďaka 
nim máme aspoň šport. Špeciálne sa chcem poďako-
vať členom komisie pre šport, kultúru a školstvo, že 
využili čas a urobili kusisko práce pre deti a mládež 
v obci. Menovite sú to predovšetkým Ján Šustek, 
Andrea Belancová, Pavol Prievozník, Dominika 
Gašpáreková. 
Dva turnusy denného letného tábora, zachovanie 
plnej organizovanosti nášho futbalového oddielu 
spojené s výrazným zlepšením športovej infraštruk-
túry nám udržiavajú deti v pohybe.  O početných 
získaných grantoch sa môžete dočítať na ďalších 
stranách Spravodajcu. Vďaka ochotným ľuďom sa 
vzmáha  dievčenský florbalový oddiel a stále si držíme 
stolnotenisovú tradíciu.

Nezabúdajme však, že naše deti boli viac než rok 
donútené nepretržite sedieť za počítačom a je našou 
povinnosťou aspoň dodatočne urobiť všetko čo sa dá, 
aby tento čas  bez pohybu nemal pre ne celoživotné 
zdravotné dôsledky.

V obci pokračujeme vo výstavbe chodníkov, opravu-
jeme všetko, čo finančne zvládneme, ale najmä sa 
snažíme  normálne žiť. Rozšírili sme detské ihrisko pri 
ZŠ Pod Mokrým, po vytopení z prasknutého vodovo-
du rekonštruujeme sálu v budove Obecného úradu, 
dokončujeme procesy súvisiace s doplnením resp. 
výmenou prístreškov na autobusových zastávkach. 
Jednoducho sa snažíme, aby bol život v našej obci čo 
najnormálnejší. 

Veľmi mi však chýba to, že nemáme v obci „partiu“, 
ktorá by sa cieľavedome venovala nejakej kultúrnej 
aktivite. Je úplne jedno či to bude divadlo alebo 
divadielko, pokus o tanečný súbor alebo hudobnú 
skupinu. Budem rád, keď ma kontaktujete, že chcete 
začať. Možno nevytrváte 10 rokov, ale aspoň skúsiť 
by ste mohli. Stačí chcieť a mať nápad, chuť a určite 
aj odvahu. Obecný úrad Vám rád poskytne sálu na 
nácviky.  Kto neskúsi - ten nezistí ...

Buďme silní a pomáhajme si. Hľadajme to, čo nás 
spája. Neubližujme si. Povzbudzujme sa navzájom. 
Určite zas bude lepšie - po každej stránke.
 

S úctou
Ing. Anton Tkáčik

starosta obce Radoľa



Denný letný tábor 2021
Tento rok sa podarilo opäť zorganizovať v našej 
obci denný letný tábor pod záštitou Florbalo-
vého oddielu  Vretenice. Uskutočnil sa v dvoch 
turnusoch v júli a v auguste, ktoré boli zamerané 
predovšetkým na cestovanie, spoznávanie Slo-
venska, jeho krás a miernu turistiku. Naším cie-
ľom bolo spoznávať najmä čaro regiónu horných 
Kysúc a blízkeho okolia.

V júli sme naše cestovanie za zážitkami začali 
výstupom na rozhľadňu v Krásne nad Kysucou. 
Počas cesty naspäť sme sa prešli nádhernou 
prírodou a spoznali život v priľahlých osadách. 
V utorok sme mali možnosť previesť sa vláčikom 
Prešporáčikom po Bratislave. Pre deti to bol úžas-
ný zážitok. 

Turistiku v Čutkovskej doline sme ukončili vý-
stupom k Jeleniemu vodopádu a deti sa mohli 
vyblázniť v zábavnom parku Obrovo. Program 
tábora sme deťom spríjemnili aj návštevou kina 
v Čadci. Posledný deň nás čakala prechádzka ku 
krížu v Budatínskej Lehote, ktorý sme ukončili 
opekačkou a športovými aktivitami.  

V auguste sme si pozreli Trojmedzie, ktoré sa 
nachádza pri obci Čierne pri Čadci. Odtiaľ sme 
zamierili do Milošovej a Klokočova. Videli sme 
Megoňky a prešli sme sa až ku Klokočovskému 

skáliu. Ďalší deň nás čakal Trenčiansky hrad. De-
ťom sa naskytol úžasný zážitok, pretože ich or-
ganizátori zapojili do programu, počas ktorého 
predvádzali dravé vtáky a ich schopnosti. Do kon-
ca týždňa sme ešte absolvovali výstup na Straník, 
túru na Hrebienok a výhľadňu Tábor v KNM.

Radi by sme sa poďakovali p. starostovi Antono-
vi Tkáčikovi za pomoc a podporu. Vďaka patrí aj 
firme Schaeffler Kysuce za množstvo sladkostí 
a reklamných predmetov vo forme sponzorského 
daru. Taktiež sa chcem poďakovať všetkým ani-
mátorom, ktorí sa zodpovedne starali o bezpeč-
nosť a zábavu detí.

Už teraz sa tešíme na ďalšie leto!

Andrea Belancová
Dominika Gašpáreková

XIX. ročník Cyrilo-Metodského 
výstupu na Vreteň

Počas tradičného výstupu na Vreteň cez 
radoľské hody na sviatok svätých Cyrila 
a Metoda sa oficiálne zapísalo 82 účast-
níkov.
Nástupným miestom bol aj tento rok 
športový areál ŠK Radoľa V Riekach.



Pozemkové  
úpravy v Radoli

SEVAK  
oznamuje

Projekt Pozemkových úprav 
(tzv. komasácie) v Radoli po-
stupne napreduje. V extra-
viláne, ktorý je zahrnutý do 
obvodu pozemkových úprav 
vykonal realizátor projektu 
geodet Ing. Radoslav Káčerík 
zisťovanie skutočného stavu 
využitia pozemkov.
Aktuálne už môžete nájsť 
v Listoch vlastníctva na in-
ternete poznámku o tom, že 
parcela je predmetom pro-
jektu pozemkových úprav.
Vzhľadom na to, že pande-
mické pravidlá neumožňujú 
zvolať verejné zhromažde-
nie vlastníkov pozemkov 
zahrnutých do projektu po-
zemkových úprav, riadiacim 

orgánom celého procesu je 
dočasne prípravný výbor.

Vyzývame vlastníkov, aby 
si  na Katastrálnom odbore 
Okresného úradu v rámci 
svojich možností „dávali do 
poriadku“ všetky náležitosti 
týkajúce sa zapísania ich ne-
hnuteľného majetku. 
Zhotoviteľ projektu má aj 
napriek náročnej pande-
mickej situácii povinnosť 
minimálne dvakrát pozvať 
na rokovanie každého vlast-
níka o navrhovanom riešení. 
V prípade zložitejších pome-
rov v riešených lokalitách 
môže byť takýchto rokovaní 
usporia daných viacero.

výroba dodávka pitnej vody 
verejným vodovodom - vodné  

1, 0343 EUR/m3 bez DPH
1,2412 EUR/m3 s DPH

odvádzanie a čistenie odpa-
dovej vody verejnou kanali-
záciou - stočné

1,1352 EUR/m3 bez DPH     
1,3622 EUR/m3 s DPH

V súlade s rozhodnutím  
č. 003/2021/V, ktoré vydal Úrad  pre reguláciu sieťových odvetví, 
stanovuje nasledovné pevné ceny za uvedené služby

Pred 5-imi rokmi v roku 2016

5. sezóna archeologického výsku-
mu na Koscelisku odhalila kamen-
né mohyly z tzv. lužického obdobia 
(približne 1300 pred Kristom).

Pred 10-imi rokmi v roku 2011

9. júla sa uskutočnil 17. ročník 
futbalového turnaja „O  pohár 
starostu obce Radoľa“, ktorý mal 
prvýkrát medzinárodnú účasť. 
Zúčastnili sa ho ŠK Radoľa, Slo-
van Ľadonhora Horný Vadičov, TJ 
Blatná Habovka a  TJ Sokol Hrá-
dek (ČR)
Víťazom turnaja sa stali futbalis-
ti Radole, ktorí vo finále turnaja 
porazili Hrádek na penalty 5:4, 
v riadnom hracom čase sa zrodila 
remíza 1:1.

Pred 25-imi rokmi v roku 1996

Po troch rokoch bola ukončená ply-
nofikácia obce.

Pred 40-imi rokmi v roku 1981
Bola dobudovaná nová budova 
Základnej školy. Výstavba začala 
v  roku 1975 a  po jej sprevádz-
kovaní sa podarilo odstrániť 
dvojsmenné vyučovanie. Okrem 
učební získala škola nové prie-
story pre školskú jedáleň s  mo-
dernou kuchyňou a školské diel-
ne.

Pred 85-imi rokmi v roku 1936

začal v Radoli pôsobiť ako učiteľ 
Štefan Kultán.  Od roku 1936 až po 
rok 1945 režíroval v Radoli každo-
ročne novú divadelnú hru.  Radoľ-
ské deti učil až do svojho odchodu 
do dôchodku v roku 1972. Dlhé 
roky sa venoval s deťmi  aj včelár-
stvu, chovateľstvu aj záhradníctvu.

Stalo sa  
v Radoli



Dňa 7 .júna 2021 naši občania 
Jaroslav Minarčin a Štefan 
Hudec bežali ako prví na Slo-
vensku štafetový monitoro-
vaný beh s názvom THE RUN 
SLOVAKIA 2021. Štafetový beh 
z Košíc do Bratislavy si chalani 
predĺžili od Ukrajinských hraníc 
z Vyšného Nemeckého o 108 
km na  celkových  650 km. Naši 
bežci prebehli tento úsek, ktorý 
si nazvali PREBEHNI SA SLOVEN-
SKOM, ako ultra beh, teda každý 
bežal samostatne celú trasu. Po 
únavnom slnku, bolesti kolien 
Štefan tento beh zvládol za 5 dní 
a 13,5 hodiny. Jaro tento úsek 
zvládol za 6 dní a 9 hodín. Ten-
to beh sa konal s charitatívnym 
úmyslom pre HODINA DEŤOM. 
Podarilo sa im počas tohto behu 
pre nadáciu vyzbierať viac ako 

1000 eur pre tých, ktorí behať 
nemôžu. 

Bežci by sa chceli poďakovať za 
podporu, ktorú mali od Duša-
na Brodňana a Jarovej priateľ-
ky, ktorí ich sprevádzali autami 

počas behu, fanúšikom, uspo-
riadateľom behu THE RUN SLO-
VAKIA a veľká vďaka za priví-
tanie od rodiny a susedov po 
príjazde do našej obce.

Ďakujeme ešte raz.

THE Run 
Slovakia 2021

Stalo sa  
v Radoli



Grant  
od nadácie 
Pontis

Vďaka grantovému programu Nadácie Pontis si 
Futbalový oddiel ŠK Radoľa vylepšil svoje materi-
álne vybavenie o športové pomôcky v hodnote 
2000 Eur.
Z príspevku od nadácie Pontis futbalisti zakúpili 
nové zápasové lopty, siete na futbalové brány, 
rohové zastávky, ochranné siete za bránou pri 
Vadičovskom potoku, nový kompresor s príslu-
šentstvom na hustenie lôpt a tréningové pomôcky 
- agility prekážky. 

Tréningy prípravky sa konajú v termínoch:
utorok 16,00 - 17,15
štvrtok 16,00 - 17,15

Na tréningy  prípravky pozývame všetky dievčatá, ktoré 
sú žiačkami 1. - 4. ročníka základnej školy. 
Hokejku vám radi požičiame, prineste si športovú obuv 
vhodnú do haly, športové oblečenie a vodu na pitie.
Pripomíname, že v režime OTP sú deti do 12 rokov oslo-
bodené od testovania.

Žiačky, dorastenky a juniorky majú tréningy:
utorok  17,00 - 18, 30
štvrtok  17,00 - 18, 30

Na tréningy pozývame všetky dievčatá, ktoré navštevujú 
aspoň 5. ročník ZŠ a majú chuť pravidelne športovať. 
Lepšie je začať s pravidelným športovaním neskôr 
ako nikdy ! Nebojte sa a  pridajte sa k nám, aj my sme 
začínali. 

Tešíme sa z vý-
borných výkonov 
a blahoželáme.
Na  Majstrovstvách 
Slovenska v kategó-
rii starších žiačok si 
naše hráčky vybojo-
vali 4. miesto a v ka-
tegórii dorasteniek 
7. miesto. V oboch 
súťažiach dievčatá reprezentovali náš spoločný projekt 
výchovy mládežníckych hráčok s ŠK 98 Pruské.

V tejto sezóne si svoje prvé štarty v najvyššej ženskej 
súťaži Hyundai Extralige za ŠK 98 Pruské pripísali naše 
odchovankyne Vanessa Javoríková a Erika Hromádková.

Za svoje výkony v mládežníckych kategóriách si 
nomináciu do reprezentácie Slovenska U 16  vybojo-
vali  Vanessa Javoríková, Erika Hromádková a Timea 
Tkáčiková.

Vretenice informujú

Projekt  "Rekonštrukcia striedačiek" v roku 2021


Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj 

 

Grant 4000 Eur od Nadácie Kia Motors Slovakia pomohol 
postaviť novú tribúnu v areále ŠK Radoľa V Riekach
Nová tribúna pre futbalových fanúšikov a všetkých návštev-
níkov športového areálu ŠK Radoľa V Riekach stojí vďaka 

grantu, ktorý vo výške 4000,-- Eur poskytla obci Radoľa Nadácia Kia Motors 
Slovakia.
Obec Radoľa financovala spoluúčasť na projekte vo výške 860,-- Eur.
Obec Radoľa ďakuje Kia Motors Slovakia za spoluprácu pri postupnej 
revitalizácii športového areálu V Riekach.

Projekt „Rekonštrukcia striedačiek“ 
finančne podporil Žilinský 
samosprávny kraj
Projekt „Rekonštrukcia striedačie“ pri hlavnej hracej ploche v športovom 
areále obce Radoľa V Riekach, finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. 
V rámci projektu boli vymenené opotrebované striedačky na futbalovom 
ihrisku za nové - moderné a bezpečné.
Striedačky pri hlavnej hracej ploche už slúžia pri činnosti všetkých družstiev 
pôsobiacich v rámci Futbalového oddielu ŠK Radoľa, a to športového krúžku 
- prípravky, mladších žiakov, starších žiakov, dorastencov a družstva mužov.
Za pomoc pri získaní dotácie od Žilinského samosprávneho kraja ďakujeme 
poslancom zastupiteľstva ZASK Dušanovi Mičianovi, Matejovi Fabšíkovi 
a Ivanovi Poláčkovi.

Grant od Nadácie  
Kia Motors Slovakia



Pľacový turnaj o pohár starostu 
obce Radoľa 2021
Prvá prázdninová sobota, 3. júla, sa stala termínom ďalšieho 
ročníka obľúbeného futbalového pľacového turnaja. Ko-
nečne poľavili početné zákazy a podujatie sa mohlo konať.
Dlhotrvajúci zákaz športovania si priniesol svoju daň aj 
tento rok, keď Kaštieľ aj Lány nenazbierali potrebný počet 
zdravých hráčov s dostatočnou kondíciou odohrať turnaj 
s  tromi zápasmi. Ostatní účastníci tak odsúhlasili vznik 
spoločného družstva Kaštieľa a Lánov, ktoré sa razom sta-
lo hlavným favoritom na celkové víťazstvo. 

Výsledky:
Kaštieľ + Lány    - Štepnica   5:4  
góly:  Peter Vnuk 2, Radolský, Ďurica, Roman Dubeň - 
Lukáš Brodňan 2, Tomáš Brodňan 2

Dúbravka  - Kaštieľ + Lány      3:4
góly: Erik Kováč, Pavol Harcek, Samuel Harcek - Štefan 
Vnuk 2, Branislav Kaplik, Roman Dubeň

Štepnica  - Dúbravka       9:2
góly: Luprich, Dembický, Tomáš Brodňan 2, Lukáš Brod-
ňan 2, Radoslav Francl 2, Milan Brodňan

Rozhodcovia:   Milan Zacher, Samuel Vlček

Konečná tabuľka
 1. Kaštieľ + Lány 2-0-0 9:7 6
 2. Štepnica 1-0-1 13:7 3
 3. Dúbravka 0-0-2 5:13 0

Najlepší strelci:  Tomáš Brodňan, Lukáš Brodňan - 4 góly
Najlepší  brankár: Ján Hromádka
Najlepší hráč: Erik Kováč
Najstarší hráč: Milan Brodňan

Ďakujeme sponzorom za finančnú a materiálnu pomoc 
pri organizácii turnaja.

Pľacový turnaj sa na budúci rok uskutoční v sobotu 2. 
júla 2022.     

Pľacový turnaj sponzorovali

Kaštieľ+Lány - I. miesto

Štepnica - II. miesto

Dúbravka - III. miesto

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.



Manželstvo 
uzatvorili

Radoslav Zajac a Denisa Pekárková
Ing. Martin Hraško a Ivana Birošíková

Rastislav Tóth a Mgr. Janette Chupáčová
Ing. Dušan Mikoláš a Ing. Nikola Lehocká

Jozef Hanuliak a Júlia Kopasová
Jozef Vojtaš a Lenka Lalinská

Gregor Macejko a Petra Kriváčková
Ing. Martin Kriváček a Ing. Elena Zacharová

Milan Kriška a Dominika Kriváčková
Adrián Borák a Lenka Kubalíková

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 opustili
Mária Ščambová
Miroslav Maruš
Rudolf Rudinec

Adela Súkeníková
Jozef Holtan

Ema Kocúrová
Ján Kriváček

Margita Žabková

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
Nina Matejčíková

Lea Nesselmannová
Timo Nesselmann

Pavol Kubala
Ondrej Čelko

Anna Mičáková
Tobias Pakanec
Mia Bugáňová
Marko Horecký

Najmenších spoluobčanov  
v našej obci srdečne vítame,  

rodičom prajeme veľa zdravia  
a úspechov pri výchove!

Spoločenská kronikaKultúrne a spoločenské 
podujatia
Sú z dôvodu platnosti opatrení proti šíreniu infekcie novým 
koronavírusom COVID-19 obmedzené (obmedzenia platia 
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 

Poďakovanie
Dňa 15.6. sa stala nášmu synčekovi nehoda pri Materskej ško-
le. Z celého srdca by sme sa chceli s rodinou poďakovať páno-
vi Braňovi Madigarovi a záchrannému zboru. V neposlednom 
rade chceme naše veľké ďakujem vyjadriť aj ľuďom, ktorí pri 
nás stáli a pomohli nám a to pánovi Martinovi Baľákovi, rodine 
pani Lenky Kočvarovej, pánovi Kohútovi, pani Ľubke Trnkovej 
,pani Miške Kultanovej a tiež ďakujeme všetkým,ktorí sa za nás 
modlili a podporovali nás

Ďakujeme.
Rodina Pijáková

Pripravujeme
5. december 2021 (nedeľa)
O 17,00 príde do Radole svätý Mikuláš a postup-
ne rozsvieti Vianočné stromčeky na verejných 
priestranstvách.

December  2021 (prípadne január 2022)
termín upresníme podľa platných opatrení
„Otvorené majstrovstvá Radole vo florbale zmie-
šaných družstiev“


