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Program: 
 7.00 – 13.00  XVII. ročník výstupu na Vreteň na sviatok svätých Cyrila a Metoda
  Nástupné miesto: športový areál ŠK Radoľa v Riekach
 9.00 Slávnostná hodová svätá omša v kostole sv. Cyrila a Metoda
 10.00 – 17.00 Jarmok Ľudových remesiel na nádvorí kaštieľa 
 10.00 – 17.00  Prehliadka expozícií a výstav Keď sme boli 

deti, Tvorba Martiny Šottníkovej 
 10.00 – 14.00  BELLA TORRES – historický dobový šerm 

z Martina
 14.00  Divadlo na hojdačke – Sofia z predmestia  

(bábkové predstavenie)
 15.00  Koncert hudobnej skupiny Kortina

Radoľský jarmok
Vás pozývajú na

Maľovanie na tvár, občerstvenie, pečenie prasiatka
Na kultúrny program na nádvorí kaštieľa je vstup voľný.

Vstupné na prehliadku kaštieľa:
deti od 6 rokov, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1,00 €; dospelí: 2,00 €.

5. júl 2019  Kaštieľ Radoľa•



Milí spoluobčania,
Leto nás navštívilo tento rok vysokými teplotami. Každý 

z nás ich vníma inak, niekto sa raduje z toho, že máme naozaj 

teplo, iný si zašomre, lebo je z toho unavený, ďalšieho znepokojuje 

veľké sucho. Každý z nás je iný. 

Rovnako platí, že každý z nás má iné požiadavky na obec. 

Nedá sa vyhovieť všetkým a už vôbec nie je možné vyhovieť všet-

kým súčasne. 

Tento rok sa sústreďujeme na práce okolo cintorína. Poda-

rilo sa nám získať pozemok, na ktorom budeme mať parkovisko 

s dostatočnou kapacitou. Opakujem, že budovať treba postupne, 

najprv sme kamenivom sfunkčnili plochu, aby sa na nej nezabá-

rali autá do blata. Určite by sa dalo všetko naháňať, rýchlo plochu 

uvalcovať a pre istotu vyasfaltovať. Nepovažujem to za rozumné. 

V prvom rade by sme práce veľmi predražili a aj tak by sme sa ne-

vyhli neskorším opravám, Skúsení cestári vždy potvrdia, že je ne-

vyhnutné, aby si podložie „sadlo“ a najlepšia je kombinácia dažďa 

a následných mrazov – teda ak sa dá aspoň rok, lepšie dva počkať. 

Vzhľadom na to, s akými problémami pri parkovaní v okolí cinto-

rína sme sa dlhé roky borili, verím že môžeme počkať a využívať 

parkovisko aj v tej forme, ktorá je teraz k dispozícii. 

Začali sme vytvárať chodníky na cintoríne. Väčšina z nich 

bude štrková. Štrkom postupne zasypávame aj medzery medzi 

hrobmi. Práce budú postupovať od najstaršej časti cintorína. Vy-

chádzame tak v ústrety nájomcom hrobov, ktorí často kvôli svojim 

iným povinnostiam zanedbávajú svoju povinnosť starať sa o okolie 

prenajatého hrobového miesta do vzdialenosti 30 cm. Často okolo 

hrobov rastie vysoká tráva alebo iné rastliny. Rozumieme tomu, 

že mnoho nájomcov hrobových miest už žije ďalej od našej obce 

a jednoducho prichádzajú upraviť hrobové miesto pred sviatkom 

Všetkých svätých, teda jedenkrát do roka. Firmy, ktoré ponúkajú 

starostlivosť o hrobové miesta sú pre občanov s bežnými príjmami 

príliš drahé. Symbolický poplatok, ktorý obec vyberá za prenájom 

hrobového miesta (2 Eurá za rok), stačí pokryť náklady maximálne 

na odvoz odpadu z cintorína, vodu a časť nákladov na kosenie. Cin-

torín kosíme podľa potreby, teda zvyčajne 10–15-krát za rok (nie 

však priestory medzi hrobmi). Štrkové chodníky vytvárame preto 

z viacerých dôvodov: štrkový chodník vyzerá upravenejšie ako ne-

pokosená tráva, po štrku sa kráča oveľa pohodlnejšie ako po blate, 

štrk pôsobí zároveň ako drenáž a zrážková voda do neho vsakuje. 

V neposlednom rade, ak by sme budovali po celom cintoríne dláž-

dené chodníky, bolo by to veľmi prácne, kvôli potrebe rezania dlaž-

díc a ekonomicky náročné – dnes potrebujeme ešte viac chodníky 

na najfrekventovanejších miestach obce.

V týchto dňoch dokončujeme projektovú dokumentáciu 

chodníka cez Lány. Cez prázdniny chceme stihnúť urobiť čo naj-

viac prác na úseku medzi supermarketom COOP a Základnou ško-

lou. Táto zóna je dnes dopravne najfrekventovanejším miestom 

vo vnútri obce a treba ju doriešiť. 

Postupne sa nám podarilo majetkovoprávne vysporiadať 

veľkú časť ciest v obci a dnes máme hotové geometrické plány ciest 

cez Lány, Pod Dúbravkou, Jaššovu cestu, Starú cestu, pod školou 

a niektorých ďalších úsekov. Je to nevyhnutná podmienka k tomu, 

aby sme vôbec mohli začať kresliť projekty chodníkov na týchto 

cestách. Pred pár rokmi sme nemali majetkovoprávne vysporia-

daný ani kúsok cesty v Radoli a do konca roku 2020 by sme mali 

mať zapísanú na liste vlastníctva obce Radoľa v „C“ stave väčšinu 

ciest. Samozrejme, ide to pomaly a postupne, veď v Radoli máme 

približne 8 km ciest a s niektorými úsekmi si zatiaľ z dôvodu rozdro-

benosti vlastníctva nevieme poradiť.

Dobrou správou je, že obec Radoľa sa dohodla s Pozemko-

vým spoločenstvom Urbár Radoľa na prenájme pozemku v blíz-

kosti kostola za účelom lepšieho vyriešenia parkovania a takisto 

vytvorenia estetickej úpravy tejto zóny. Zmluva je podpísaná zatiaľ 

na 20 rokov, ale to najdôležitejšie je, že konečne ju budeme môcť 

legálne udržiavať z prostriedkov obce. Som si istý, že to je dobrý 

krok na ceste k zveľadeniu okolia kostola.

Počas leta budú prebiehať aj práce na úprave miestnych ko-

munikácii na Starej ceste v okolí kostola a na Lánoch pri supermar-

kete. Prosím Vás o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

Pred nami sú Hody na sviatok patrónov nášho kostola Svä-

tého Cyrila a Svätého Metoda. Pri tejto príležitosti Vás pozývam 

na Radoľský jarmok a želám pevné zdravie, Božie požehnanie, veľa 

lásky a dobré medziľudské vzťahy. 

S úctou

Ing. Anton Tkáčik 

starosta obce



Sviatok všetkých mám tento rok pripadol na dvanásty 
máj. V slávnostnom programe účinkovali žiaci ZŠ s MŠ 

v Radoli a na záver vystúpila s unplugged koncertom sku-
pina AYA.

Deň matiek

Stavanie mája
V predvečer prvého mája „vyrástol“ s podporou hudby 
a spevu na priestranstve Pri Lipách na počesť všetkých ra-
doľských dievčat máj. 



Lužické pohrebisko v Radoli
V rokoch 2016 až 2018 uskutočnilo Kysucké múzeum 
v Čadci v spolupráci so spoločnosťou Via Magna, s. r. o., 
archeologický výskum na lokalite Koscelisko v katastri 
obce Radoľa, zameraný na lužické pohrebisko. V roku 
2015 sme pri výskume predpokladaného valu a prie-
kopy narazili na súvislú kamennú vrstvu, v ktorej sa 
sporadicky vyskytovali drobné tuhové čriepky, uhlíky 
a zvyšky bronzových predmetov. Nálezy naznačovali, 
že by mohlo ísť o nejaký objekt z obdobia doby bron-
zovej, preto sa výskum v roku 2016 sústredil na túto 
nálezovú situáciu.. Počas výskumu sme postupne od-
kryli dve kamenné vrstvy, ktoré sme identifikovali ako 
zvyšky lužickej mohyly, poškodenej neskoršou činnos-
ťou na lokalite (Koscelisko bolo v minulosti intenzívne 
poľnohospodársky využívané). Prvá kamenná vrstva 
predstavuje deštrukciu mohyly, zničenú neskoršou 

orbou, pri ktorej boli kamene rozhádzané na pomer-
ne veľkej ploche. Druhá kamenná vrstva je pôvodným 
objektom, nepoškodeným orbou. Kamenný oblúk tvo-
rí časť kamenného venca mohyly z obdobia lužickej 
kultúry. Vnútorná plocha bola voľná, sem uložili ďalšie 
keramické nádoby ako prídavky do hrobu. Vo vnútri 
kamenného venca sme odkryli hrob, pričom urna bola 
obložená plochými kameňmi, čím vznikol tzv. skrinko-
vý hrob. 
V roku 2017 sme vo výskume pokračovali na ploche 
v tesnej blízkosti sondy z roku 2016, s cieľom zachytiť 
ďalšie mohyly. Kamennú vrstvu sme skutočne odkryli, 
nevytvárala však oblúkové štruktúry, ktoré by sa dali 
interpretovať ako mohylový veniec, ale vytvárala sú-
vislú líniu, ktorá nadväzovala na podobnú kamennú 
líniu zachytenú v roku 2016. Táto kamenná vrstva ko-

pírovala miernu terénnu vlnu, považovanú niektorými 
odborníkmi za zvyšky niekdajšieho valu, jeho exis-
tencia sa však doteraz nepreukázala. V severnej časti 
sondy kamene zmizli, vyskytovala sa tu len žltohnedá 
hlina, v ktorej sme zachytili urnový hrob. V porovnaní 
s hrobom odkrytým v roku 2016 nemal tento žiadnu 
vonkajšiu úpravu, urna bola pravdepodobne vložená 
len do jednoduchej jamy a zasypaná. Nezachytili sa 
žiadne náznaky, že by hrob mal aj mohylový násyp. 
Pretože sme na lokalite predpokladali výskyt ďalších 
mohylových hrobov, rozhodli sme sa plochu v blízkos-
ti mohyly zachytenej v roku 2016 preskúmať georada-
rom. Na jeseň 2017 georadar zachytil tri štruktúry, kto-
ré sme predbežne určili ako zvyšky kamenných mohýl. 



V roku 2018 sme jednu z týchto štruktúr preskúma-
li a zistili sme, že ide skutočne o kamenný mohylový 
veniec. Kamenná štruktúra mala koncentrický tvar, 
v jej strede bol situovaný dvojhrob zložený z dvoch 
urien. Vrchná urna prekrytá kameňom bola umiest-
nená na spodnej urne, takisto prekrytej kameňom. 
Horná časť spodnej urny bola roztlačená a prevalená 
na bok, črepy z nej a kosti sme nachádzali na južnej 
strane dvojhrobu. Dolná časť spodnej urny zostala na 
pôvodnom mieste, kameň, ktorý prekrýval je ústie, 
sa dostal na jej dno. Takáto nálezová situácia nazna-
čuje, že obe urny mohli byť vložené do hrobu naraz, 
jedna na druhú. Nemožno však vylúčiť ani možnosť, 
že vrchná urna predstavuje neskorší hrob, pri ktorom 
bola čiastočne poškodená spodná urna. Vrchná urna 
neobsahovala žiadne kosti, v spodnej sa nachádzali 
spálené rozlámané kostičky. Absencia kostí ako aj ďal-
ších predmetov vo vrchnej urne by mohla znamenať, 
že v tomto prípade ide len o symbolický hrob. V spod-
nej urne by mohla byť pochovaná žena, ako naznačujú 
nálezy drobných ozdôb, res p. ich zlomkov. Mohylový 
hrob bol pomerne bohato vybavený, našli sme v ňom 
okrem dvoch urien zlomky najmenej siedmych ďalších 
nádob. Po vybratí oboch urien sme zachytili okrúhlu 
jamku situovanú pod dvojhrobom, ktorá obsahovala 
predovšetkým uhlíky, ale aj črepy a bronzové zlomky. 
Zrejme ide o zvyšky pohrebnej hranice a jamka mala 
zatiaľ neznámy rituálny účel.

Výskum v roku 2018 definitívne potvrdil existenciu 
mohylového pohrebiska z obdobia lužickej kultúry 
na lokalite Koscelisko. Doteraz boli zachytené dve mo-
hyly, resp. kamenné mohylové vence. Okrem mohýl 
s kamenným vencom sa na pohrebisku našli aj hroby 
bez takéto venca. Hroby v mohylách boli vybavené 
bohatšou výbavou ako hrob bez mohyly, čo by mohlo 
odrážať spoločenskú diferenciáciu obyvateľstva – do 
mohýl boli pochovávaní príslušníci vládnucej vrstvy, 
zatiaľ čo jednoduché hroby bez mohyly a so skromnou 
výbavou patrili bežným obyvateľom. 

Doteraz bolo na Koscelisku odkrytých šesť hrobov, 
vrátane hrobov z výskumu Marcely Ďurišovej v roku 
1989. Z týchto troch starších hrobov bol jeden vyba-
vený pomerne bohato, obsahoval aj ďalšie pridané ná-
doby a bronzové ozdoby. Nálezové okolnosti by mohli 
naznačovať existenciu mohyly aspoň pri niektorom 
z hrobov, s odstupom času sa to však už nedá doložiť. 
Jednoznačne však možno potvrdiť, že sa na pohrebis-
ku pochovávalo dvojakým spôsobom – pod mohylami 
s kamenným vencom a súčasne aj do jednoduchých 
hrobov bez mohýl. Výskyt týchto dvoch spôsobov po-
chovávania na jednom pohrebisku je v tomto období 
obvyklý, kombinácia oboch typov hrobov je známa 
napr. na pohrebiskách v Diviakoch nad Nitricou, v Skla-
binskom Podzámku atď. Mohyly boli pravdepodobne 
postavené pre významnejších členov miestnej komu-
nity. Najmä v starších fázach lužickej kultúry už samot-
ná stavba mohyly dokazovala spoločenské postavenie 
pochovaného. V mladších fázach zvyk budovať mohy-
ly ustupuje a mohyla prestáva byť symbolom spolo-
čenského postavenia. Kamenné ohraničenie mohyly 
sa v prostredí lužickej kultúry objavuje už v jej starších 
fázach. Tieto tzv. kamenné vence mali obvykle veľké 
rozmery a boli zistené na viacerých lužických pohre-
biskách tej doby. Nad takýmto kamenným vencom 
bol zrejme navŕšený hlinený násyp mohyly. Kamenné 
mohylové vence odkryté v Radoli majú pomerne veľké 
rozmery, množstvo kameňov nájdených v deštrukčnej 
vrstve môže pochádzať z ich konštrukcie, ale nemožno 
vylúčiť ani to, že kamenné vence boli prekryté kamen-
ným zásypom a tvorili tak plnú mohylu. 



Pohrebný rítus lužickej kultúry bol žiarový, to zname-
ná, že pozostatky mŕtveho spálili na pohrebnej hra-
nici. Všetky hroby v Radoli boli urnové, na uloženie 
spálených zvyškov do zeme použili urnu, ktorá svo-
jim tvarom pripomína antické amfory. Staršie hroby 
obsahovali jednoduché a nezdobené urny, v mlad-
ších hroboch sa našli urny bohato zdobené. Spolo-
čenské postavenie pochovaného sa zrejme odrážalo 
aj vo veľkosti hrobovej urny – v dvoch mohylových 

hroboch boli použité urny podstatne väčších rozme-
rov. V oboch mohylových hroboch sa našli aj ďalšie 
nádoby, vložené do hrobu ako milodary pre mŕtveho. 
Žiaľ, lužická hrobová keramika bola zle vypálená, preto 
sa po odkrytí doslova rozpadala. Do mohyly odkrytej 
v roku 2018 boli vložené pravdepodobne dve, mož-
no tri šálky, misa a prinajmenšom fragmenty ďalších 
nádob. V lepšom stave neboli ani bronzové ozdoby 
pridané do hrobu. Väčšina z nich bola spálená na hra-
nici spolu s mŕtvym telom a do hrobu sa dostali už len 
rozlámané prepálené zlomky, pri ktorých nie je mož-
né určiť pôvodný tvar a funkciu predmetu. Presnejšie 
dokážeme identifikovať len bronzové ozdoby z mo-
hylového hrobu odkrytého v roku 2016 – v urne bol 
uložený jednoduchý bronzový krúžok, ktorý mohol 
slúžiť ako prsteň alebo ozdoba do vlasov, a tri zlomky 
z bronzového náramku. V hrobe odkrytom v roku 2018 
sa našli početné bronzové zlomky, ktoré naznačujú vý-
skyt napr. spôn, náramkov, no ani jeden rekonštruova-
teľný predmet.
Konštrukcia mohýl a inventár jednotlivých hrobov do-
voľujú zaradiť pohrebisko v Radoli, poloha Koscelisko, 
do mladšej doby bronzovej, teda do obdobia približne 
pred 3 000 až 3 200 rokmi.

Mgr. Danka Majerčíková,
archeologička Kysuckého múzea



Je tu koniec školského roka 2018/2019. 
Bol to ďalší úspešný školský rok našej Základnej školy 
s materskou školou, Radoľa 326. 

Na konci školského roka máme v škole 175 žiakov, 
z toho 37 žiakov (okrem prvákov) malo na konci roka 
na vysvedčeniach samé výborné.
Všetci naši deviataci boli prijatí na stredné školy na ma-
turitné odbory podľa vlastného výberu!

Ako na záver každého školského roka boli v škole 
na základe prospechu, zapájania sa do školských ak-
tivít, zberov druhotných surovín a úspechov pri re-
prezentácii triedy a školy mimoriadne ocenení viacerí 
žiaci v každom ročníku.
Ako „Žiak (žiačka) školského roka 2018/19“ bola 
ocenená Nikola Sýkorová (vyberáme spomedzi žia-
kov – deviatakov, za ich študijné výsledky a iné aktivity 
počas 9 rokov).

Žiaci počas školského roka mali rôzne aktivity: kultúr-
ne, športové, zábavné, súťažné i nesúťažné, inými slo-
vami „žili školou“. 
Do Školského klubu detí chodilo 50 detí a popoludnia 
trávili žiaci v rôznych záujmových krúžkoch.
V októbri týždeň americký lektor na hodinách angličti-
ny, Svetový deň cudzích jazykov.
V novembri deviataci na imatrikulácii slávnostne prijali 
prvákov za našich školákov. V novembri tiež žiaci niž-
ších ročníkov absolvovali plavecký výcvik. Piataci boli 
testovaní z matematiky a slovenského jazyka. Deviata-
ci si vyskúšali prípravné Komparo testovanie – nácvik 
na Testovanie 9.
V novembri pani učiteľky so žiakmi a za pomoci našich 
radoľských seniorov z Jednoty dôchodcov zorganizo-
vali v priestoroch školy výstavu vianočných výrobkov 
pre verejnosť, kde bolo vidno aké máme šikovné deti. 
Veľká vďaka maminám a babkám (možno aj otcom 
a dedom) za pomoc pri vytváraní mnohých vianoč-
ných ozdôb, ktoré vo voľnom čase doma vyhotovili 
a darovali na výstavu.
Deti sa počas roka realizovali aj s rodičmi, či starými 
rodičmi v tvorivých dielňach v školskom klube, na 
hodinách výtvarnej výchovy, dôchodcovia sa pridali 
vo svojom voľnom čase. Návštevníkov tejto výstavy 
bolo opäť viac ako vlani.
Ako každoročne, deviataci pripravili pre spolužiakov 
program Pod jedličkou, vo februári bol v škole fašian-
gový karneval s krásnymi maskami, z ktorých najkraj-
šie mali žiaci nižších ročníkov. 
V januári prebehol lyžiarsky výcvik starších žiakov. 
Vo februári sme mali týždeň na návšteve v škole Štátnu 
školskú inšpekciu, ktorá sa zamerala na celé spektrum 
našich vzdelávacích, výchovných i administratívnych 
činností. Som hrdý na našich učiteľov i žiakov, výsled-
ky boli dobré a čo ma mimoriadne teší z výsledkov 
inšpekcie, je to, že sme ako prvá škola dosiahli vysokú 
úroveň hodnotenia pozitívnej atmosféry v škole naši-
mi žiakmi (inými slovami – radi chodia do tejto školy).

Ako každý rok, škôlkári i školáci pripravili program k Ví-
taniu nových občanov, a v máji ku Dňu matiek.
V apríli sa do našej školy zapísalo 19 budúcich prvákov. 
V máji sme zorganizovali po ročnej prestávke Deň 
ľudových remesiel Kysúc v našej škole,aj za pomoci 
rodičov, či starých rodičov. Hosťami a zároveň po-
mocníkmi, ktorí prezentovali remeslá boli aj študenti 
a pedagógovia stredných škôl (kováči, tesári, obuvníci, 
murári, maliari…).
V máji sa už druhýkrát v areáli Základnej školy odo-
hralo okresné kolo súťaže pod garanciou Ministerstva 
vnútra a Okresného úradu v Kysuckom Novom Mes-
te – odboru civilnej ochrany „Mladý záchranár“. Prvé 
tri miesta obsadili naše družstvá a na krajské kolo 
na Orave cestovali tri družstvá záchranárov s veľkými 
ambíciami. To sa aj potvrdilo a jeden z našich tímov 
postúpil na celoslovenské kolo. Tam sa síce pódiovo 
neumiestnili vo veľkej konkurencii, ale boli najlepší 
zo Žilinského kraja.

Máj bol aj olympijským mesiacom – Olympijský deň 
bol úžasne súťažný a pre mnohých úžasne úspeš-
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ný – medaily a ceny potešili tých naj – športovcov. Po-
časie tento rok síce nebolo ideálne, ale športová hala 
zachránila a tak táto olympiáda bola sčasti klasická 
a sčasti halová. 
V máji sme celoslovensky cvične testovali štvrtákov 
z viacerých predmetov, aby si zvykali na budúce veľmi 
dôležité testovania vo vyšších ročníkoch.
V máji sa tiež začalo obdobie školských výletov a exkur-
zií. Ďalší koncert v ZUŠ KNM popoludní aj pre verejnosť. 
Celoškolské turnaje o putovné poháre vo vybíjanej 
a vo florbale dali možnosť uspieť žiakom v kolektív-
nych športoch.
Celoročne s futbalovým klubom z ŠK Radoľa spolupra-
cujeme pri organizovaní športových súťaží a vzájom-
nej materiálnej výpomoci. 
Potešiteľný fenomén v našej škole a obci je popri fut-
bale aj florbal. Veľké množstvo detí dievčat aj chlapcov 
má rado tento šport. Dievčatá mladšie i staršie sa mu 
venujú pod hlavičkou ŠK Radoľa v spolupráci s extra-
ligovým florbalovým klubom ŠK 98 Pruské. Pani uči-
teľky na hodinách telesnej a športovej výchovy takisto 
rozvíjajú u detí hráčske schopnosti a školský turnaj je 
zavŕšením obľúbenosti tohto športu. Dôkazom úspe-
chov je celkovo druhé miesto v okresnej florbalovej 
lige mladších žiačok a prvé miesto na okresnom tur-
naji najmladších žiačok vo florbale! Škoda, že zatiaľ 
nemáme nadšenca trénera pre chlapcov, ktorí zatiaľ 
neoficiálne občas trénujú s dievčatami.
Celkovo som veľmi rád tomu, že obec Radoľa (a škola 
ako jej súčasť) podporuje šport, nielen slovami. Preto-
že ak z celkového počtu žiakov našej školy 175, je pri-
bližne polovica športovo pravidelne celoročne aktívna 
(plus deti, ktoré sú organizované v športoch mimo na-

šej obce), tak lepšiu prevenciu pred chorobami, závis-
losťami a ničnerobením si neviem ani predstaviť.
V máji v rámci jazykového pobytu naši žiaci navštívili 
Londýn i Paríž.
Koncom júna v Lazoch pod Makytou – v Čertove – naši 
tretiaci a štvrtáci zažili zaujímavú „Školu v prírode“, kde 
sa učili týždeň inak ako v bežnom vyučovaní – viac 
športu, viac zábavy.
Veľmi často rodičia i starí rodičia využívali možnosť 
pracovať so svojimi deťmi v školskom klube pri vytvá-
raní rôznych výrobkov. Starší žiaci v dielni školy vyrá-
bali plot k detskému pieskovisku, ktorý osadíme počas 
prázdnin.
Počas roka prišlo k nám do Radole anglické divadielko, 
mali sme dopravnú výchovu i súťaž, športové turnaje 
medzi ročníkmi, súťaž v cezpoľnom behu pre celú ško-
lu, cyklistickú súťaž, výstup na Vreteň. Naši družinári 
sa zúčastnili okresnej „športovej olympiády školských 
klubov“, kde skončili ako druhí v okrese.
A ešte školské a okresné kolá – olympiády zo sloven-
ského jazyka, matematiky, geografie, anglického jazy-
ka, fyziky, biblická olympiáda. V tomto školskom roku 
sa naši žiaci prebojovali z okresných kôl na krajské kolá 
v predmetoch: fyzika, geografia, biológia, technika, 
matematika. Takže máme šikovné deti i pedagógov.
Už tradične sme poskytli v priestoroch našej školy 
žiakom v spolupráci so Základnou umeleckou školou 
v Kysuckom Novom Meste možnosť vyučovania teórie 
hudby, spevu, hry na klavír, keyboard, flautu, gitaru 
a tiež tanečného odboru. Aj v budúcom školskom roku 
výučba Základnej umeleckej školy u nás bude pokra-
čovať v rovnakých odboroch.



Na škole bol pre žiakov podľa potreby špeciálny peda-
góg, a tiež sme mali asistentku učiteľa (na hodinách sa 
venovala práci so žiakmi v spolupráci s učiteľom).
Ako doteraz každý utorok a štvrtok bola k dispozícii aj 
verejnosti školská knižnica, je však stále verejnosťou 
málo využívaná. Žiaci však mali v nej veľa aktivít počas 
i mimo vyučovania (čitateľská súťaž medziročníková, 
recitačná súťaž, …) 

Chceme, aby naši žiaci mohli a chceli vo svojej škole 
tráviť užitočne čo najviac času aj mimo času povinné-
ho vyučovania, tak rôzne aktivity sú aj v popoludňaj-
ších hodinách, dokonca aj cez víkendy. 
Po celý rok sme využívali pomôcky získané z projektu 
„Škola nás baví“ z prostriedkov operačného progra-
mu Vzdelávanie, financovaného Európskym sociál-
nym fondom (Európskej únie).
Občas škôlkari navštívili v škole starších spolužia-
kov – žiakov, a tešia sa na to, kedy budú aj oni školáci. 
Niektorí už v septembri po letných prázdninách. 
V areáli škôlky pani učiteľky upravili prostredie a s po-
mocou niektorých rodičov ho pekne a užitočne vyno-
vili. 
Pre každé dieťa ZŠ aj MŠ sme v rámci projektu mali 
ovocie a ovocný nápoj zdarma každý druhý týždeň 
a takisto sme boli v mliečnom programe, (dotované 
mlieko do ŠJ).

Ďakujem za výbornú spoluprácu starostovi a zamest-
nancom obce, a tiež poslancom obecného zastupiteľ-
stva, ako aj členom Rady školy a Rady rodičov našej 
školy.
Vynikajúca bola a je spolupráca s členmi Jednoty dô-
chodcov Slovenska v Radoli, za čo im patrí veľká vďaka! 
Chcem poďakovať ŠK Radoľa za pomoc pri organizo-
vaní akcií v areáli Rieky (Deň detí, Športový deň roční-
kov 1. – 4., i futbalové turnaje škôl). 
Ďakujem tiež sponzorom školy (teda aj škôlky), vďaka 
ktorým sme mohli deťom dopriať niečo naviac. Sú to: 
p. Stanislav Kohút, p. Ing. Peter Kubík, p. MUDr. Katarína 
Karašinská, p. Jaroslav Kuba, p. Mgr. Ľubomír Berešík, 
p. Ivan Mrvečka, manželia p. Rudolf a p. Mgr. Magda-

léna Strakovci, manželia Michaela a Štefan Kultanov-
ci, p. MUDr. Lenka Kočvarová, p. Miloš Kubala, p. Ján 
Prievozník (daroval veľké množstvo kníh do knižnice), 
p. Ľuboš Jendryščík (daroval knihy) a mnohí ďalší po-
mocníci, či darcovia 2 % z daní). Aj vďaka tejto pomoci 
sa nám rozrastá areál detského ihriska, a vylepšili sme 
aj zariadenie v ŠKD a v materskej škole.

Srdečne chcem poďakovať všetkým paniam učiteľkám 
v „škole veľkej, ako aj v škôlke“, vychovávateľkám, pá-
novi farárovi, našim šikovným paniam kuchárkam, 
upratovačkám, ekonómke a pánovi školníkovi za to, 
že sa starali o Vaše deti – našich žiakov, aby sa v škole 
dobre cítili a učili. Všetkým prajem zaslúžený oddych 
počas dovolenky, aby v septembri vládali všetci ďal-
ších desať mesiacov počas nového školského roka. 

Počas celého školského roka do nášho kolektívu patri-
la i pani učiteľka angličtiny Mgr. Alena Prievozníková, 
a od februára tohto roku k nám pribudla aj pani učiteľ-
ka Mgr. Daniela Podoláková, ktorá. vyučovala prírodné 
vedy a úspešne pripravovala žiakov na rôzne prírodo-
vedné súťaže. Ďakujem im za ich prácu a za výsledky, 
ktoré dosiahli so žiakmi.
Po 39 rokoch učenia len a len na našej škole, odchá-
dza z nášho kolektívu pani učiteľka Mgr. Jarmila Ploš-
ticová do zaslúženého dôchodku. Vždy s láskou učila 
a vychovávala žiakov, z ktorých mnohí sú už rodičia 
a vodia do našej školy svoje deti, ba niektorí dokonca 
vnúčatá. 
Ďakujeme, pani učiteľka! 
Ďakujem, kolegyňa Jarka, prajem veľa šťastia v ďal-
šej etape života a zdravie nech slúži! 

Na záver chcem všetkým popriať  
pekné a pohodové leto!

Mgr. Vladimír Hromádka,  
riaditeľ ZŠ s MŠ,  

Radoľa 326



Ani sa nestíhame čudovať ako ten čas letí. Školský rok 
končí a opäť sa začínajú letné prázdniny. Trošku si pri-
blížime život deti v MŠ. 
Pri príležitosti – Marca mesiaca knihy, kde mohli deti 
predviesť, aký majú nabrúsený jazýček, koľko vedia 
básničiek, riekaniek a ukázať svoju smelosť v reci-
tačnej súťaži v našej MŠ. Ďalšou akciou bola návšte-
va knižnice v ZŠ v Radoli. Naši kamaráti boli privítať 
bábätka na OÚ svojimi básňami a uspávankami.
Aj pohybová výchova v predškolskom období tvorí zá-
klad zdravého, všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. 
Mali sme možnosť navštíviť telocvičňu v ZŠ a vyskúšať 
všetky náčinia, ktoré deti zaujali. Svoje zručnosti s drô-
tovaním predviedla deťom p. družinárka Dudková. 
V apríli sa konal zápis detí do 1. ročníka ZŠ, kde 
predškoláci predviedli svoje vedomosti a zručnosti 
v jednotlivých úlohách. 
Jar sme privítali vynášaním Moreny. V čase keď sa blí-
žili Veľkonočné sviatky nemohla chýbať ani šibačka. 
Na Deň Zeme sme si upratali školský dvor a naučili sa 
správne separovať odpad celoročným zapojením sa 
do enviromentálneho projektu zber pre Alina. 
Stavanie a váľanie MÁJA sa stalo tradíciou v našej škôl-
ke. Za pomoc pri tejto akcii ďakujeme pracovníkom 
VPP.
Byť matkou znamená nechať svoj život obrátiť hore no-
hami a žiť ho pre druhých – pre naše deti. Deň matiek 
sme si uctili svoje mamičky aj my s našimi najmenšími 
ratolesťami. Venovali sme všetkým mamičkám, tetám 
a babkám kultúrny program, v ktorom všetci vystupo-
vali ako herci – zaspievali, zarecitovali i zatancovali…
Na ceste si dávaj pozor, cesta nie je park. Vždy sa pozri 
vľavo, vpravo a nie naopak. Aby to vedeli všetky deti 
prečo je to tak, prišli nám vysvetliť i pani policajtky.
Vďaka patrí aj rodine Kočvarovej, ktorá zorganizovala 
a vybavila návštevu na poľnohospodárskom obchod-
nom družstve v Radoli. 
Sviatok detí sme v našej materskej škole oslávili „roz-
právkovo“ – napr. canisterapia špeciálne psi, ktoré sa 

hrali s deťmi rôzne aktivity, návšteva kaštieľa v Radoli, 
spestrenie divadlom Pinokio a známou hudobníčkou 
Simsalalou, nechýbala ani diskotéka. Ďakujeme rodine 
Strakovej za vybavenie a sprostredkovanie akcie s po-
licajtmi dopravnej polície, poriadkovej polície a poli-
cajtmi z oddelenia služobnej kynológie Čadca, kde sa 
deti oboznámili s prácou polície, psovodov… Deti si 
domov odnášali dobrú náladu, skvelé nezabudnuteľ-
né zážitky a spokojnosť v očiach hovorila za všetkých. 
Kam budú smerovať kroky školákov po letných práz-
dninách sa sami pokúsili zistiť návštevou ZŠ, kde 
sa oboznámili so školským prostredím, ktoré už od 
septembra budú navštevovať. Vďaka pánovi Kohúto-
vi mali deti možnosť vidieť hasičské auto, jeho výba-
vu a jej využitie pomocou názorných ukážok. Najviac 
sa deti potešili tomu, že si mohli vyskúšať ako sa hasí 
oheň. 

Pre budúcich prváčikov sa zatvárajú dvere materskej 
školy. Je to chvíľa, kedy sú časy strávené v materskej 
škole nenávratne preč a s nimi i bezstarostné chvíle 
plné hier a zábavy. V kultúrnom rozlúčkovom prog-
rame sa budúci prváci rozlúčili s mladšími kamarátmi 

Niečo zo života škôlkarov

OZNAMY

Na základe veľkého záujmu rodičov o umiestnenie 
detí do MŠ od septembra 2019 nastala situácia, že 
niektorým žiadostiam o prijatie do MŠ sa nevyho-
velo. Od kedy som riaditeľom ZŠ s MŠ, Radoľa 326 
vždy je moje rozhodovanie v zmysle zákona, spra-
vodlivo a  nezávisle od každého „ ovplyvňovania“ 
(či sú to kamarátske, príbuzenské vzťahy, sľuby, 
alebo „vyhrážky“). Všetky deti vo veku od troch ro-
kov k 31. 8. 2019 sú do MŠ prijaté. Kapacita žiaľ ne-
umožňuje prijať vyšší počet detí, ako je stanovené, 
a tak, hoci mi je ľúto, máme aj neprijaté deti. 

Obedy zadarmo – treba si prečítať pozorne všetky 
informácie, a zároveň v prípade nejasností použiť 

aj iné zdroje informácií ako televízne a  novino-
vé správy, pretože „obedy zadarmo“ nie sú až tak 
úplne zadarmo za každej situácie pre každé dieťa. 
Ďalšie dôležité informácie a vysvetlenia k plateniu 
obedov, a iným záležitostiam týkajúcim sa obedov 
nájdete v auguste na stránke školy. Nemajte obavy, 
všetko dôležité sa dozviete včas, každý problém je 
riešiteľný a Vaše deti určite nebudú bez obedov.

2.  9.  2019 – začiatok školského roka o  8.00 hod. 
pred ZŠ.

Vladimír Hromádka



zo škôlky, pani učiteľkami a ostatným personálom 
i so sladkým životom v MŠ. Za svoju usilovnú prácu 
dostali osvedčenia o absolvovaní predprimárneho 
vzdelávania. 
Ďakujeme všetkým rodičom za materiálnu pomoc 
a pomoc pri údržbe a drobných opravách vykonáva-

ných v MŠ. Naše poďakovanie patrí aj všetkým darcom 
2 % z dane. 
 Všetkým želáme slnečné leto plné krásnych zážitkov. 

Katarína Húšťavová
učiteľka MŠ





Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa 
2019
V sobotu 29. júna sa konal ďalší ročník futbalového 
pľacového turnaja. I keď špeciálne na pľacovom turnaji 
platí známe olympijské heslo: „Nie je dôležité zvíťaziť, 

ale zúčastniť sa“, predsa len dlhé roky pestovaná rivali-
ta prikazuje každému aktívnemu účastníkovi nechať na 
ihrisku srdce a urobiť všetko pre výhru svojho mužstva.

Výsledky: 
ŠtEPNicA – KAŠtiEľ 9:1 (4:1)
T. Brodňan 5×, J. Luprich 2×, P. Žubor, 
A. Macúš – R. Dubeň

DúbRAVKA – LáNY 1:1 (0:0)
E. Kováč – M. Harvančík
penalty: 2:1

KAŠtiEľ – DúbRAVKA 1:0 (0:0)
R. Dubeň

ŠtEPNicA – LáNY 3:3 (1:1)
T. Brodňan 3× – T. Kuriak, M. Harvančík, R. Mihálik
penalty: 2:3

KAŠtiEľ – LáNY 2:2 (1:1)
R. Dubeň 2× – R. Mihálik, D. Tolnaj 
penalty: 2:3

ŠtEPNicA – DúbRAVKA 5:1 (4:1)
R. Dembický 2×, V. Vlček, A. Macúš, 
J. Luprich – E. Kováč

Poznámka: penalty po nerozhodných zápasoch slú-
žili ako pomocné kritérium v prípade rovnosti bodov 
v konečnej tabuľke, za víťazstvo v zápase sa prideľujú 
3 body, za remízu 1 bod.

Najlepší brankár:  Ján Hromádka (Kaštieľ)

Najlepší strelec: 1. Tomáš Brodňan (Štepnica)
 2. Roman Dubeň (Kaštieľ)
 3. Ján Luprich (Štepnica)

Najlepší hráč: Richard Mihálik (Lány)

Konečná tabuľka
1. Štepnica 2 1 0 17:5 7 b
2. Kaštieľ 1 1 1 4:11 4 b
3. Lány 0 3 0 6:6 3 b
4. Dúbravka 0 1 2 2:7 1 b

1. miesto – Štepnica

3. miesto – Lány 4. miesto – Dúbravka

2. miesto – Kaštieľ



Aktivity ZO JDS v Radoli v minulom roku
Radoľská organizácia JDS má za sebou rok plný aktivít. 
ZO JDS Radoľa mala k 31.12.2018 67 členov. Vo svojej 
činnosti sa riadila Plánom zasadnutí a aktivít na rok 
2018, ktorý bol schválený na hodnotiacej členskej 
schôdzi 5. 2. 2018. Naše stretnutie bolo spojené s fa-
šiangovým posedením pri šiškách, ktoré napiekli naše 
aktívne členky. Nechýbal spev, hudba a dobrá nálada.
V mesiaci február sa 7 členiek bolo pozrieť na neopísa-
teľnú krásu vo Vysokých Tatrách pod názvom Ľadové 
kráľovstvo. Pokračovali sme v ľudovej tradícií účasťou 
a spoluorganizovaním fašiangového sprievodu obcou 
v spolupráci s poslancom VÚC v Žiline pánom Duša-
nom Mičianom a Obecným úradom. Našu organizáciu 
zastupovalo 10 členiek a 3 deti, ako budúci následní-
ci týchto tradícií. Ďalšie naše členky ochotne napiekli 
vynikajúce šišky, ktorými sme hostili nielen našich 
členov, ale i občanov Radole. Tento deň bol zakonče-
ný v neskorých hodinách pochovávaním basy našimi 
členmi a sympatizantkami v sály OÚ Radoľa.
Na kultúrno-hudobnom vystúpení sa v Kysuckom 
Novom Meste pod názvom Veselá trojka zúčastnilo 
13. 2. 2018, 35 členov. Polovicu hodnoty lístka pri kul-
túrnych podujatiach hradíme vždy z našej pokladne. 
Môžem skonštatovať, že pri krásnom speve sme sa 
dokonale pobavili ako si i oddýchli. Bez povšimnutia 
neostal ani 8.marec MDŽ, kedy nás pri spoločnom po-
sedení krásne pozdravili deti Základnej školy s mater-

skou školou v Radoli. Naši muži – seniori nás obdarili 
karafiátmi.
Každoročne sa zúčastňujeme veľkonočnej i vianočnej 
predajnej výstavky ručných prác v Dolnom Vadičove.
Dvakrát sme poznávali i susedné krajiny. O tom sved-
čí aj návšteva Užhorodu a Mukačeva. 9. – 12. apríla sa 
9 našich členov zúčastnilo v prvom termíne. Že sa nám 
táto destinácia páčila hovorí opätovný záujem o výlet, 
ktorého sa ďalšie 3 členky zúčastnili 15. – 17. októbra 
2018.
Veľmi príjemné posedenie bolo 28. mája pri tradičnej 
opekačke v záhradnej reštaurácii u p. Dušana Mičia-
na, kde sme si pripomenuli Deň matiek a Deň otcov. 
Zvláštnosťou bolo, že všetci naši členovia ZO JDS Ra-
doľa dostali od p. starostu Ing. Antona Tkáčika tričká 
s logom JDS a erbom obce Radoľa. Zároveň nám odo-
vzdal 2 sady hry vhodnej pre seniorov Petang.
Naše aktívne seniorky nezabudli prispieť svojimi dob-
rotami k výročiu posviacky kostola.
3. mája sme sa ako diváci zúčastnili Čadčiansko-Kysuc-
kej prehliadky speváckych a tanečných súborov v Zbo-
rove nad Bystricou. Na Majálese v KNM sa bolo zabaviť 
18 našich členov. Za poznávaním krás Slovenska sme 
sa vybrali na Spišský hrad. Taktiež sa 7 členov zúčastni-
lo Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Poďakova-
nie patrí Mgr. Alene Prievozníkovej, ktorá všetky výlety 
organizuje a robí nám výbornú sprievodkyňu.

Súčasťou podujatia bola popoludňajšia interaktívna výs-
tava Múzeum na kolesách s expozíciami: Výstava výzbroj 
a výstroj vojaka 2. svetovej vojny, Výstava poľná nemocni-

ca spojené zo streľbou z plynovej pištole a z historických 
zbraní.

Sponzori:

účtovníctvo

CS Agency – umelecká agentúra  
koncerty – ozvučenie – osvetlenie – pódiá – produkcia – show – DJ-s  

www.csagency.eu

Obec Radoľa
podporujeme šport

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.



Fyzickú zdatnosť ukázalo na Okresných športových 
hrách v KNM 15 našich členov a členiek. Súťažilo sa 
v týchto disciplínach – hod šípkami, kolky, streľba, kop 
do bránky, hod na cieľ, stolný tenis. Môžem povedať, že 
sa nám darilo. Obsadili sme 3 prvé a 7 druhých miest. 
Boli sme najúspešnejší v okrese. Páni Viktor Svrček, Pe-
ter Kultan a Ján Luprich sa zúčastnili Krajských športo-
vých hier v Liptovskom Mikuláši. Pán Ján Luprich získal 
2 prvé miesta v behu a v hode guľou. Bol nominovaný 
na celoslovenské športové hry v Bardejove. Pre dovo-
lenku v Nemecku sa ich nezúčastnil.
Tak, ako každý rok v mesiaci jún bolo stretnutie seni-
orov Dolných Kysúc, ktoré organizovala ZO JDS Rudi-
na. Zabaviť sa bolo 12 našich členov.
Dobre a veselo bolo 7. júla 2018 na prvých hodoch na-
šej organizácie, ktoré sme konali na počesť patrónov 
nášho kostola sv. Cyrila a Metoda. Medzi našimi vzác-
nymi hosťami bola pani Nadežda Behúňová, čestná 
predsedníčka OO JDS v KNM. Bolo nám cťou privítať 
medzi nami pána farára Mgr. Andreja Týleša. Hody sú 
spojené s hodovaním a preto každý prítomný člen sa 
snažil uctiť si hostí tým najlepším pokrmom. Okrem gu-
lášu, ktorý pripravili naši muži na čele s pánom Mirosla-
vom Macúšom, bolo dostatok slaných i sladkých dob-
rôt. Nechýbalo ani vínko a orosené pivko darované od 
p. Dušana Mičiana. Na počúvanie a do tanca ako vždy 
zneli melódie od pána Jána Lupricha. O dobrú náladu 
sa postarali i naše humoresky: Helena Varošová, Jola-
na Barošová, Cecília Svrčková. Bolo radosťou pozrieť sa 
na všetkých prítomných, ktorí boli jednotne oblečení 
v darovaných tričkách od pána starostu. Vďaka novej 
okresnej predsedníčke JDS v KNM Mgr. Božene Minári-
kovej sme mali možnosť navštíviť Bratislavu i Bratislav-
ský hrad. Vo večerných hodinách na Štadióne Ondreja 
Nepelu sme sa zúčastnili 10. ročníka podujatia pod 
názvom Integrácia Výstavy: Naša záhrada v Trenčíne. 
Podujatia sa zúčastnili 2 členovia. Úcte k starším sme 
venovali patričnú a dôstojnú pozornosť tak, ako po iné 
roky. Nechýbali sme ani na Senior – párty v KNM. Vy-
nikajúco sa zabávalo 20 našich členov. Nezabudli sme 
zabezpečiť ani akciu „Zvony“ 11. 11. ako Svetový deň 
obetí všetkých vojen. Prvý krát sme reagovali svojou 
účasťou na akcii Dobroty starých materí v KNM. Okrem 
sladkých a slaných dobrôt našich členiek celú spoloč-
nosť zabavili humorným vystúpením pani Helena Va-
rošová, Margita Rakovanová a Irena Šusteková. Ich vy-
stúpenie bolo vysoko ocenené a odmenené búrlivým 
potleskom. Obstáli sme veľmi dobre. Zo 65 výstavných 
dobrôt sme získali 3 miesto. Zvláštnosťou boli kysnuté 
štrúdle z kuchyne pána Petra Kultána. 
25. novembra sme sa zúčastnili v rámci 3 generačnej 
spolupráce ZŠ s MŠ so seniormi predvianočnej predaj-
nej výstavy v ZŠ Radoľa. Chcem poďakovať za krásne 
obohacujúce scénkové vystúpenie a spev p. Helene 
Varošovej, Cecílii Svrčkovej, Jolane Barošovej a Irene 
Šustekovej. Taktiež sme pripravili dobroty k občerstve-
niu.
Nezabudli sme na 75. výročie narodenín nášho býva-
lého aktívneho člena, recitátora, historika a rozprávača 
Mgr. Antona Ľudvika. V súčasnosti žije s manželkou 
v Dome seniorov v Považskej Bystrici. Na čele s pánom 

starostom Ing. Antonom Tkáčikom, ktorý zabezpečil 
odvoz autami, sme 13 navštívili a prekvapili nášho ju-
bilanta. Ani jednému z nás nechýbali slzy radosti a do-
jatia. Ochotne a s úctou sa pridali k nám aj jeho bývalí 
žiaci. Sociálne pracovníčky zariadenia konštatovali, 
že s takou návštevou sa ešte nestretli. O všetko ob-
čerstvenie ako torta, kapustové osúšky, taštičky, zákus-
ky, káva, čaj sme sa postarali. Nechýbali ani spev, vtipy, 
dobrá nálada, spomienky a kotúľajúce slzy. Rok 2018 
sme ukončili Mikulášskym posedením s tombolou. 
Prekrásnym zážitkom pre všetkých bolo vystúpenie 
spojenej ZŠ s MŠ. Svojim kultúrnym vystúpením nám 
pripomenuli našu mladosť, tradície a zvyky našich ro-
dičov. Môžem konštatovať, že spolupráca so ZŠ s MŠ je 
v Radoli výborná. Veľké poďakovanie patrí pani Helene 
Varošovej, ktorá chodila v Mesiaci úcty k starším čítať 
ako babička do MŠ deťom rozprávky.
Je našim pekný zvykom, ktorý tradujeme, spomenúť 
si v miestnom rozhlase gratuláciou, kytičkou, či háč-
kovanou medailou z rúk p. Mgr. Margity Andelovej 
a Evky Štubňovej – Papánovej na našich jubilantov pri 
okrúhlych výročiach. Pohybovú aktivitu seniorov sme 
zvyšovali skupinovým cvičením pod vedením p. Cecílii 
Svrčkovej v sále OÚ Radoľa. Okrem toho si podľa doho-
dy naše členky upevňujú zdravie turistickými vychádz-
kami po okolí obce. Podľa počtu členov v organizácii 
nám boli pridelené 3 kúpeľné poukazy so štátnou do-
táciou v Turčianskych Tepliciach. Ďalších našich 8 čle-
nov sa zúčastnilo liečebno-rehabilitačného pobytu 
v Turčianskych Tepliciach a v Piešťanoch. Chodíme sa 
kúpať aj na Oravice s p. Tarábkom. Nezabudli sme ani 
na ťažko chorých členov krátkou návštevnosťou ako 
i na rozlúčke svojich členov na poslednej ceste. Ako 
dobrovoľnícku činnosť naše členky robia aj pri úprave 
cintorína.
Poľovníckemu združenie patrí vďaka za mäso, ktoré 
sme dostali na prípravu guláša.
Poďakovanie za všetkých patrí poslancovi VÚC p. Du-
šanovi Mičianovi za príležitostné obdarúvanie pri 
našich posedeniach, bezplatné poskytovanie svojich 
priestorov, ako i ochotu a pomoc pri organizovaní rôz-
nych aktivít. Je potrebné vysloviť veľké ďakujem p. sta-
rostovi obce a jeho spolupracovníčkam za vynikajúcu 
pomoc pri organizovaní našich akcií, za príspevky do 
tomboly i na občerstvenie. 
Veľkou oporou pri našej práci nám bola teraz už čestná 
predsedníčka Okresnej organizácie JDS v KNM p. Naďa 
Behúňová. Aktívne nás v tejto činnosti viedla Mgr. Bo-
žena Papánová. Po jej odstúpení prebrala činnosti 
Mgr. Božena Mináriková, ktorá dôsledne a zodpoved-
ne v ich práci pokračuje. 
Môžem konštatovať, že predchádzajúci rok bol činoro-
dý a bohatý na množstvo akcií. Vždy sme spoločnými 
silami dokázali uskutočniť naše podujatia k veľkej spo-
kojnosti, najmä usilovnému výboru a členov ZO.
Ďakujem Vám všetkým a verím, že dobrá spolupráca 
bude aj naďalej pokračovať. V životnom období, ktoré 
by nám malo prinášať radosť, vám želám pevné zdran-
ie, lásku a pocit, že ste stále dôležití a potrební.

Spracovala predsedníčka ZO JDS Radoľa, 
Antónia Dolinová.



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
ľudovít Macúš (87 rokov)

Pavol bojko (26 rokov)
Radoslav Firča (26 rokov)

Pavlína Pavlusová (89 rokov)
Anna Kubalová (66 rokov)

Odpočívajte v pokoji!

Narodenie detí
Olívia Pechalová

Michaela Hořelicová
Mária Pijáková
Daniel Kaplik
Richard Palica

tereza tunegová

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

Pripravujeme
Pľacový turnaj v  stolnom tenise o  pohár starostu obce 
Radoľa.
Nultý – prípravný ročník
Stolnotenisový oddiel v Radoli vznikol už v roku 1961. Počas 
takmer šiestich dekád radoľskí stolní tenisti zaznamenali množ-
stvo úspechov.
Pozývame všetkých Vás, čo ste si obľúbili tento krásny šport 
zažiť ďalšie pekné chvíle pri zelených stoloch.

Kontakt na organizátorov:
Tomáš Svrček – 0948/473 450
Mgr. Pavol Prievozník – 0902/426 124

Predpokladaný termín 14. september 2019

Manželstvo uzatvorili
František Svrček a Jana Štefanková

Ondrej Jaura a Mária Grančičová
Radoslav Andel a Katarína Mižáková 

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

POĎAKOVANIE
Dňa 24. 4. 2019 tragicky zahynul môj syn 
PAVOL bOJKO. Touto cestou sa chcem z ce-
lého srdca poďakovať všetkým príbuzným, 
priateľom, známym aj neznámym za preja-
vy sústrasti a nezištnú pomoc v týchto ťaž-
kých chvíľach.

Alena Bojková


