
Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach Prvá písomná zmienka 1332

1/2021

www.radola.sk

Bikesharing  

- zdieľanie bicyklov

na území mesta Kysucké Nové 

Mesto a obcí Radoľa a Povina

Postup 

1.  Stiahnete si aplikáciu “ANTIK SmartWay”. 

2.  Uhradíte depozit 20€ a min. kredit 1€. 

 30 MINÚT JAZDY ZADARMO!

Stačí uhradiť depozit a jazdiť  

30 min. ZADARMO! 

Antik Zákazníci depozit neplatia.

3. Nájdete si v appke na mape najbližší 

voľný bike, prídete k biku, odomknete 

“QR” kódom na riadidlách bicykla zámok 

na zadnom kolese a jazdíte! 

Jazdíte kdekoľvek (aj mimo mesta či obcí). 

Podmienkou je bicykel po skončení jazdy 

zaparkovať na vhodnom viditeľnom mieste, 

aby nezavadzal na chodníku alebo nebloko-

val cestu.

4   Po skončení jazdy bicykel odparkujete na 

dostupnom mieste. 

5   Rukou uzamknete zámok na zadnom 

kolese. 

6   Bicykel je následne pripravený pre ďalšie 

použitie 

Dodávateľom  služby je

ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 

040 01 Košice

tel.: 0650 777 888, 

email: smartway@antik.sk

viac informácií nájdete na: 

www.antiksmartway.sk



Milí spoluobčania,

chcem sa Vám v prvom rade poďakovať za to, ako pokojne 
zvládate náročné obdobie, ktoré stále prežívame.  
Mnoho z nás prežíva ťažké životné skúšky, ale napriek 
tomu si môžeme povedať, že situáciu zvládame vďaka Vám 
dôstojne a v rámci možností s nadhľadom.  Samozrejme, 
drobné vyventilovanie nahromadených emócií občas príde, 
ale  v žiadnom prípade to nie je pravidlo.
Bez Vášho rozvážneho prístupu by nebolo pokojnej atmo-
sféry pri nekonečnom testovaní alebo pri zabezpečovaní 
očkovania.
Učíme sa žiť za iných okolností ako to bolo ešte nedávno. 
Snažme sa však robiť všetko pre to, aby sme si zachovali 
radosť zo života. 
Dobrá nálada, spolupatričnosť a snaha o zdravý životný štýl 
sú najlepšími zbraňami proti skepse, nervozite a každému 
ochoreniu. Samozrejme, každý z nás si vie k tomu pridať 
„nejaký ten svoj záchranný balíček“. Niektorí preferujeme 
očkovanie, iný sa rozhodne otužovať a ďalší neurobí vo svo-
jom živote žiadnu zmenu - dôležité rozhodnutia musíme 
robiť každý sám za seba.
Považujem za dôležité dávať Vám najavo, že napriek všet-
kému, život ide ďalej. Aj u nás v Radoli. Síce stále musíme 
odkladať kultúrne podujatia, ale pomaličky sa k nim  určite 
znovu dostaneme. Podobne ako sa nám v obci v rámci 
možností opätovne rozbiehajú športové aktivity, urobíme 
čo sa dá, aby sme si časom dopriali aj nejakú kultúru. 
Zatiaľ sa venujeme aspoň materiálnemu rozvoju obce. 
Pribúdajú ďalšie desiatky metrov chodníkov, máme 
objednané nové prvky v hodnote 15 000 EUR na doplne-
nie detského ihriska pri základnej škole. Získali sme dva 
granty v celkovej výške 6000 Eur na rozvoj športu. Grant od 
nadácie KIA vo výške 4000 Eur je použitý na výstavbu malej 
tribúnky v športovom areáli V Riekach. Ďalší grant od Nadá-
cie SPP vo výške 2000 Eur poslúži  na doplnenie športových 
pomôcok pre florbalový oddiel Vretenice. Štátnu pomoc na 
pokrytie výpadku daní sme investovali do rekonštrukcie  
a modernizácie všetkých obecných kotolní, čím ušetríme 
významné finančné zdroje potrebné na vykurovanie našich 
objektov - teda opäť nám ostane viac finančných zdrojov 
pre zlepšovanie života v obci.  Pripravujeme obnovu kríža 
na „starom“ cintoríne Na Lopate.
Z ušetrených financií ešte tento rok chceme vylepšiť aspoň 
niektoré autobusové zastávky.  

Spoločne s Kysuckým Novým Mestom, Povinou a súkrom-
ným dodávateľom sme  Vám zabezpečili projekt zdieľania 
(požičiavania) bicyklov v našom regióne.
V ekonomike je teraz veľmi veľa neistoty, musíme sa stále 
v obci správať obozretne a počítať s možnými problémami. 
Nie je ich málo - karantény našich zamestnancov, karanté-
ny u dodávateľov materiálov a niektorých odborných prác 
spôsobujú aj nám výrazné posuny v rámci naplánovaných 
harmonogramov. To je jednoducho život. Keď nám u dodá-
vateľa asfaltérskych prác „zaúradoval“ koronavírus medzi 
jeho zamestnancami došlo k posunu termínov o niekoľko 
týždňov. A tak nám , žiaľ,  dlhšie trvá oprava výtlkov po 
zime a samozrejme aj doasfaltovanie okrajov ciest po 
obrubníky chodníkov.  Nebudem sa však pre to nikomu 
vyhrážať ukončením spolupráce pre nedodržanie termínov, 
práve naopak - zamestnancom želám skoré uzdravenie 
a návrat k normálnemu životu. Navyše, okrem našich 
zamestnancov Obecného úradu dnes už takmer výhradne 
spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí sú lokálni. Tým, že 
nemusia cestovať na dlhšie vzdialenosti alebo si dokonca 
zháňať ubytovanie nám vedia ponúknuť lepšie ceny a rov-
nakú kvalitu práce a o výhodnosti toho, že finančné zdroje 
podporujú zamestnanosť v regióne sa určite nemusíme 
presviedčať zložitými argumentami. 
Dočasne bol celoslovensky pozastavený projekt „Zelené 
obce“, kde sme získali viac ako 14 500 Eur na výsadbu 
zelene (pôvodných slovenských druhov drevín), keď kvôli 
pandemickým opatreniam nastali problémy s dodávateľmi 
škôlkarského zeleného materiálu.
Sťažovanie si, ale ani pasivita nikomu nepomôže, treba žiť 
a musíme sa  aktívne prispôsobiť. Troška trpezlivosti ešte 
nikomu neublížila. Prajem nám všetkým spoločne veľa síl, 
aby sme sa vedeli popasovať s rôznymi nástrahami, ktoré 
sa nám stavajú do cesty. Rovnako každému želám, aby čo 
najčastejšie stretával ľudí, ktorí nešetria slovami povzbude-
nia a šíria okolo seba dobrú náladu. 

S úctou
Ing. Anton Tkáčik

starosta obce Radoľa



Nové chodníky v Radoli
Obec Radoľa pokračuje vo výstavbe chodníkov aj 
v tomto roku 2021. 

Plán prác v roku 2021
dokončiť chodník v trase Lány I, Lány II a Pod Tehelňou, 
tak, aby sa po chodníku dalo bezpečne prechádzať do 
základnej školy a supermarketu - teda dvoch miest 
s najväčším pohybom peších osôb.

Ďalší plánovaný úsek chodníka je Jaššova cesta. Vý-
stavbou chodníka na Jaššovej ceste vytvoríme ucelené 
bezpečné pešie prepojenie od svetelnej križovatky až 
po areál ZŠ s MŠ Pod Mokrým.  Aktuálne prebieha pro-
jektová príprava úseku. Prvé stavebné práce v úseku by 
mohli začať v jeseni 2021.   

Financovanie
Výstavba chodníkov je financovaná výhradne z úspor 
bežných prevádzkových nákladov  Obecného úradu. 
V roku 2021 je na tento účel vyčlenených 32 tisíc Eur na 
nákup materiálu, zemných a odborných prác.  Na výs-
tavbu chodníkov nie sú vypísané žiadne granty - sprá-
va, údržba a výstavba  miestnych komunikácií (teda aj 
chodníkov pre chodcov) je originálnou kompetenciou 
obce, nie je preto podporovaná grantovou schémou 
Európskej únie.

Odvodnenie chodníkov.
V úsekoch, ktoré boli vedené v trase doterajších cest-
ných rigolov, boli položené kanalizačné rúry na odve-
denie zrážkovej vody z cesty a chodníkov do existujú-
cich recipientov. V úsekoch, kde nie sú existujúce rigoly  
(Lany II) budú vytvorené drenážne vpusty (trativody). 

Upozornenie 
V zmysle stále platného Stavebného zákona č.50/1976 
je vlastník nehnuteľnosti (stavebnník) povinný riešiť 
záchyt dažďovej vody v maximálnej možnej miere na 
svojom pozemku
- nechať dažďovú vodu vsiaknuť do pôdy
- dažďovú vodu zo strechy a odvodňovaných plôch 

zachytávať a zadržiavať na pozemku tak, aby neod-
tekala naraz (používať záchytné nádrže a tzv. trati-
vody  - drenážne jamy)

Kuriozita
Od jesene minulého roku čakáme na týždeň súvislého 
priaznivého suchého a slnečného počasia, aby sme 
mohli zapieskovať a vyhladiť povrch novovybudo-
vaných chodníkov. Pre kvalitné vyplnenie škár medzi 
dlaždicami je potrebné použiť suchý piesok a následne 
povrch vyrovnať pomocou vibračnej dosky. 



Škola vo víre 
vírusu
Naša škola tento školský rok určite 
pracuje vo výnimočnom režime, 
tak ako celá spoločnosť. 
Čo je nám v škole ľúto, žiakov sme 
videli väčšinou len na monito-
roch počítačov, a to určite nebol 
najšťastnejší spôsob vzdelávania. 
Je samozrejmé, že tak boli v ne-
výhode deti, ako aj my – učitelia. 
Kombinácia zníženého počtu 
vyučovacích hodín a zvýšené-
ho počtu hodín strávených pri 
počítačoch nie je ideálny spôsob, 
ako sa naučiť čo najviac. Okrem 
toho samozrejme, nebyť tak dlho 
v kolektíve spolužiakov, je tiež frus-
trujúce. Ale dúfajme, že sa blýska 
na lepšie časy ! 
Aj keď boli žiaci ochudobnení 
o veľmi veľa aktivít, ktoré v „bež-
nom“ školskom roku v rámci školy 
organizujeme, napriek tomu aspoň 
v niečom sa dalo v tejto online 
dobe podávať výkony mimo 
povinného učenia sa. A tak sa 
naši žiaci mohli zapájať do súťaží 
a olympiád z viacerých predmetov, 
aj keď len na diaľku – cez internet. 
Môžeme byť hrdí na tých, ktorí sa 
zúčastnili, lebo to boli ďalšie hodi-
ny navyše za počítačmi. Dokonca 
niektorí dosiahli pekné úspechy. 
Ale o tom až na konci školského 
roka.
Chcem sa poďakovať všetkým 
rodičom za trpezlivosť a pomoc, 
ktoré venovali svojim deťom vo 
zvýšenej miere. Spolupráca drvivej 
väčšiny rodičov so školou sa javí 
ako výborná. Teší ma, že ste milí 
rodičia rešpektovali a rešpektujete 
predpisy, nariadenia, usmernenia, 
vyhlásenia a iné povinnosti, ktoré 
na školy preniesol štát, a ktoré ako 
škola musíme plniť. Nás prídu ob-
čas skontrolovať inštitúcie, či dodr-
žiavame všetko, aj to čo sa zmenilo 
niekoľkokrát za mesiac, týždeň, ba 

dokonca občas aj v priebehu dňa. 
Preto sa internetová komunikácia 
stala veľmi dôležitou, že je to jedi-
ná možná rýchla forma odovzdať 
Vám aktuálne informácie o Vašich 
deťoch, ale aj o organizácii vyučo-
vania, klubu detí či materskej školy.
Deviataci v týchto dňoch musia 
zvládnuť prijímacie skúšky na 
stredné školy, čo je prvá skúška oh-
ňom v ich školskom živote. Je mi 
ľúto, že ich to postretlo v takejto 
stresujúcej dobe, ale som presved-
čený, že ak sami boli zodpovední, 
naše pani učiteľky ich pripravili 
výborne na takéto preverenie 
vedomostí. Držíme im všetci palce, 
aby sa dostali na svoje vysnívané 
školy.
Chcem poprosiť, všetkých ľudí 
dobrej vôle, tak ako sme už upo-
zorňovali rodičov našich žiakov, 
poučte svoje, v prípade potreby 
i cudzie ratolesti, že areál školy 
nie je cyklistická ( kolobežkárska ) 
pretekárska dráha, a už vôbec nie 
je na bicyklovanie určené multi-
funkčné ihrisko. Areál školy je na 
hranie a nie na ničenie ( vešanie 
sa po sieťach ihriska, ich trhanie, , 
rozhadzovanie štrku od preliezok 
po asfaltovom ihrisku a po chodní-
koch, odhadzovanie odpadkov po 
tráve, keď sú tu kontajner i vrecia 
na odpad,...). Nuž a takisto, školský 
areál nie je určený pre venčenie 
psov aj so všetkými nepríjemnými 
súvislosťami ! Nech je tu pekne, 
čisto a bezpečne !

Oznamy :
• Počas mesiaca máj sa po-

dávajú žiadosti o prijatie 
do MŠ ( info na stránke 
školy)

• Srdečná vďaka darcom  
2 % z daní pre našu školu

Od januára 2021 začala po-
vinnosť občanov preukazovať 
svoj zdravotný stav výsled-
kom AG testu (resp. dokladom 
o prekonaní ochorenia COVID 
19 alebo PCR testom).

V Radoli sa uskutočnilo skrínin-
gové testovanie počas dvoch 
dní. Testovalo sa v piatok 22. 
januára poobede od 15:00 do 
18:00 a v sobotu 23. januára celý 
deň, v čase od 8:00 do 15:00. 
Obec pripravila testovanie 
výhradne pre občanov s trvalým 
a prechodným pobytom na 
území obce a pre osoby, ktoré 
majú pracovisko na území obce 
Radoľa.
V rámci organizačných opatrení 
bol využitý registračný systém, 
do ktorého sa občania mohli pri-
hlasovať cez webstránku obce 
alebo za asistencie pracovníčok 
Obecného úradu telefonicky.

AG



Občania s pobytom v obci mohli 
prichádzať na odberné miesto 
aj bez registrácie, ale v prípade 
príchodu viacerých prichádzajú-
cich osôb súčasne mali prednosť 
obyvatelia s rezervovanými 
termínmi. 
Prvýkrát nebola  využitá na in-
formovanie občanov o čakacích 
dobách kamera na webstránke 
obce, s cieľom  zbytočne nelákať 
na testovanie účastníkov, ktorí 
nemajú žiaden vzťah k našej 
obci.  
Posledné Ag testovanie orga-
nizované Obecným úradom sa 
v priestoroch základnej školy 
Pod Mokrým udialo v sobotu 
20. februára. Spomedzi 479 
vykonaných testov bol pozitívny 
iba 1 AG test.
Počas tohto posledného tes-

tovania si jeho účastníci mohli 
zobrať lístok s adresami šiestich 
MOM (mobilných odberových 
miest), ktoré vznikli na území 
Kysuckého Nového Mesta. 

Vzhľadom na to, že denná 
kapacita všetkých odberových 
miest spolu je až 4000 testov, 
znamená to, že už je v našom 
okrese vybudovaná dostatočná 
kapacita na prípadné testovanie 
všetkých obyvateľov okresu na 
týždennej báze.
Na základe požiadaviek obča-
nov obce Radoľa o pomoc pri 
zebezpečení testov potrebných 
do práce, k lekárovi, prípadne 
inde v súlade s platnými pro-
tipandemickými opatreniami 
obec zabezpečila testovanie 
v priestroch ZŠ Pod Mokrým 
u súkromnej spoločnosti Ku-
ratíva, s.r.o., ktorá prevádzkuje 
niekoľko MOM v našom regióne. 

Výsledky testovania v Radoli:

dátum testovania počet vykonaných 
AG testov

počet pozitívnych 
osôb

22-23. január 633 1

6. február 497 2

20. február 479 1

6. marec 343 5

13. marec 327 8

20. marec 294 2

27. marec 300 3

3. apríl 333 1

10. apríl 296 1

17. apríl 322 2

24. apríl 268 0

1. máj 247 0

8. máj 164 0

testovanie  
na ochorenie COVID 19



V  rámci projektu pozemkových úprav (tzv. komasácie) 
prebiehajú úvodné aktivity. Celý projekt riadi Okresný 
úrad Žilina - pozemkový a  lesný odbor ako príslušný 
správny orgán.
Zhotoviteľom projektu pozemkových úprav v  obci Ra-
doľa je Ing. Radoslav Káčerík, ktorý v  prvej fáze projek-
tu uskutočňuje zameranie - zisťovanie priebehu hranice 
obvodu pozemkových úprav a  spoločne s  komisiou na 
zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav 
a  zisťovanie zmien druhov pozemkov zisťuje skutočný 
stav využitia pozemkov vstupujúcich do projektu pozem-
kových úprav.

Projekt pozemkových úprav sa týka výhradne extravilá-
nu obce Radoľa. Vzhľadom na to, že ide o projekt, ktorý 
je financovaný z  prostriedkov Ministerstva pôdohospo-

dárstva, resp. z príslušných fondov Európskej únie nie je 
cieľom projektu vytvoriť v obci nové stavebné pozemky, 
ale predovšetkým optimalizovať tvary parciel na pôdo-
hospodárske využitie a  zároveň zabezpečiť prístupové 
cesty k týmto parcelám.
Potenciálne využitie týchto parciel na stavebné účely je 
teoreticky možné v budúcnosti po ukončení projektu po-
zemkových úprav, uplynutí doby udržateľnosti projektu 
a prípadnej následnej zmene Územného plánu obce. 

Napriek aktuálne komplikovanej situácii z dôvodov pan-
démie bude mať zhotoviteľ projektu v  ďalších fázach 
projektu povinnosť minimálne dvakrát rokovať s každým 
vlastníkom parcely o ním 
navrhovanom riešení (v prípade potreby môže byť roko-
vaní viacero).

Piate výročie posviacky 
kostola svätého Cyrila  
a Metoda 

Projekt pozemkových 
úprav v obci Radoľa

V piatok 23. apríla si farníci 
z Radole pripomenuli už piate 
výročie posviacky kostola Sv. 
Cyrila a Metoda v Radoli. I keď 
sa do kostola v rámci protipan-
demických opatrení vmestila 
len hŕstka veriacich, predsa 
len to bola pekná chvíľa na na 
pripomenútie si 23. apríla 2016, 
keď na sviatok svätého Vojtecha 
posvätil novostavbu radoľského 
kostola žilinský biskup Tomáš 
Galis.



Obec Radoľa  predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 
2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):
             98 493 kg
  ÚVKO = -------------------------- x 100% =  23,81 
           413 643 kg

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov 
v euro/tona na rok 2021:   27  Eur/tona. 
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 je zverejnená na webovom sídle:   www.radola.sk 

Viac informácií o činnosti IK nájdete na https://prevenciakriminality.sk 
Ďalšie informácie:   Prevencia kriminality     prevencia_kriminality    www.minv.sk

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR 
v  spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné  
informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo po-

tenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania 

v období

od 1. 4. do 31. 10. 2021

2

1   

Ako prebieha asistované sčítanie obyvateľov?

 + Prostredníctvom stacionárneho asistenta, ktorý pôsobí na kontaktnom  
  mieste zriadenom obcou/mestom. 
 + Prostredníctvom mobilného asistenta, ktorý pôsobí v  teréne a  sčítanie  
  vykonáva na mieste a termíne, ktoré si s vami vopred dohodol. 

  

Na čo si dať pozor pri telefonickom objednaní 
mobilného asistenta?

 + Overte si správnosť telefónneho čísla, na ktorom si môžete objednať  
  službu mobilného asistenta.
 + Mobilného asistenta je potrebné kontaktovať z vlastnej iniciatívy. 
 + Samotné sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru. 
  Telefonicky prebieha len objednanie služby mobilného asistenta: 
   - pri telefonickom rozhovre uvediete meno a  priezvisko, ulicu, 
    súpisné číslo a telefonický kontakt, žiadne iné údaje nie je  
    potrebné poskytnúť.
    -  mobilný asistent vás bude kontaktovať za účelom dohodnutia si  
    konkrétneho termínu.

Informácia o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne 
vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 

Asistované sčítanie obyvateľov

oznam
tréningy florbalového oddielu ŠK Ra-
doľa - Vretenice sa konajú v športo-
vej hale v Radoli

prípravka  
(žiačky 1. - 5. ročníka ZŠ)
utorok 16:00 - 17:15
piatok  16:00 - 17:15

žiačky, dorastenky a juniorky
utorok  17:30 - 19:00
piatok   17:30 - 19:00

Dievčatá, ktoré majú záujem pri-
dať sa k Vreteniciam spod Vretňa sa 
môžu k nim pridať v čase tréningov 
(podľa vekovej kategórie). Treba si 
priniesť športovú obuv, oblečenie 
a fľašu s vodou na pitie. Florbalku na 
prvé tréningy radi požičiame.   
Vretenice ďakujú Nadácii SPP za pri-
delenie dotácie vo výške 2000 EUR 
v rámci grantového programu Špor-
tuj aj Ty ! na podporu a rozvoj teles-
nej kultúry. 

Dotácia 
b u d e 
využitá 
v  sú-
l a d e 
s  projektom „Športuj v  detstve 
- budeš sa hýbať po celý život 
!“ na nákup sady obojstranných 
mantinelov na rozdelenie flor-
balového ihriska na tri menšie 
časti a dvoch skladacích florba-
lových bránok.

Dňom 3. mája 2021 začalo asistované sčítanie urče-
né všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami 
elektronicky a  ešte sa nesčítali. Asistované sčítanie 
bude trvať 6 týždňov do 13. júna 2021. V obci Radoľa 
je zriadené na tento účel kontaktné miesto, ktoré sa 
nachádza v  sále obecného úradu. So sčítaním oby-
vateľom pomôže stacionárna asistentka a  mobilné 
asistentky sčítania vymenované starostom obce. 

Adresa kontaktného miesta: 
Obecný úrad, Radoľa 4, 02336
Telefónne číslo/e-mail: 0911 951 305 / info@radola.sk

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta: 
Pondelok: 8:00 – 15:00h
Utorok: 8:00 – 11:00h
Streda: 8:00 – 16:30h
Štvrtok: 12:00 – 15:00h
Piatok: 7:00 – 11:00h

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu dostaviť na kontaktné mies-
to, môžu sa sčítať v  svojej domácnosti pomocou mo-
bilného asistenta. V  prípade, že o  takúto službu máte 

záujem, kontaktujte 
Obecný úrad v Radoli 
na tel. čísle: 0911 951 
305. Pri telefonickom 
nahlasovaní požia-
davky na mobilného 
asistenta uvediete 
Vaše meno a  priez-
visko, adresu, na kto-
rej Vás navštívi mobil-
ný asistent a zároveň 
si dohodnete termín 
a čas návštevy.

Dôležité upozornenie:
- Všetky údaje v  sčítacom formulári obyvateľ uvádza 

k referenčnému dátumu 1. január 2021.
- Pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť 

obyvatelia v karanténe COVID-19.

Zvýšte prosím opatrnosť a neotvárajte dvere podvodní-
kom, ktorí sa len vydávajú za asistentov sčítania!!!
Viac informácii nájdete na www.scitanie.sk.

ŠK Radoľa - Vretenice



Manželstvo 
uzatvorili

Miroslav Borák a Zuzana Mrvečková

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
Ján Prievozník 
Viera Šuleková

Ján Janík
Jozef Brňák

Vladislav Dubeň
Ing. Ján Balala

Zuzana Svrčková
Květoslava Hrušková

Miroslav Hruška
Emília Káčeriková

Anton Tkáčik
Alojz Brezina

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
Matúš Kardoš

Izabel Šopáková
Matej Chovaniak

Michal Vlček

Najmenších spoluobčanov  
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 ob-
medzené (obmedzenia platia predovšetkým na 
podujatia v interiéri a podujatia spojené s kon-
zumáciou jedla a nápojov). 

Šport a športoviská
Pri organizovaní športových podujatí a otváraní 
športovísk sa obec Radoľa riadi nariadeniami a od-
porúčaniam Vlády Slovenskej republiky a Úradu 
hlavného hygienika SR, ktoré vychádzajú z vývoja 
pandemickej situácie na území Slovenskej republiky. 
Záujemcovia  o využívanie športovísk sa môžu v ak-
tuálne platných pravidlách zorientovať na stránke 
www.covidsport.sk 

Pripravujeme
26. jún (sobota)  
Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa vo 
futbale

5. júl (pondelok)
Hodový výstup na Vreteň. 


