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Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach

Prvá písomná zmienka 1332

Leto 2018 v Radoli
Pestrá mozaika života v Radoli počas jari a leta 2018 –
– výstavba chodníka na vstupe do obce, Deň Matiek,
Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa, Radoľský
jarmok, výstavba tréningového futbalového ihriska

s umelou trávou V Riekach, Radoľská heligónka, rekonštrukcia siete Slovak Telekom, archeologický výskum
na Koscelisku.

Milí spoluobčania,
letné mesiace v tomto roku znamenali nielen horúce počasie, ale aj
intenzívny ruch v našej obci. Začnem tým, čo považujem za najdôležitejšie
a zároveň to považujem za niečo, čo by malo mať pokračovanie v ďalších úsekoch v blízkej budúcnosti.
Konečne máme chodník od svetelnej križovatky aspoň po Obecný úrad.
Pre mňa osobne je to aspoň o štyridsať rokov neskôr ako bolo potrebné, ale
predsa. Keby sme však čakali kým nám ho vybuduje správa ciest, ktorá spravuje
cestu III. triedy do Horného Vadičova a malo by to byť jej úlohou, tak by sme
čakali nevedno dokedy.
Našli sme spôsob ako chodník postaviť, aby mohol čo najskôr slúžiť
a našetrili sme si naň finančné prostriedky v rámci bežného chodu obce, pretože dopravná situácia v tomto úseku je veľmi nebezpečná najmä pre najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – chodcov.
Považujem za dôležité zdôrazniť, keďže viacero občanov sa ma na to
pýtalo, že chodník sme naozaj vybudovali z úspor pri spravovaní obce. Naozaj
to nie je z Eurofondov. Pre obec s našou veľkosťou boli Eurofondy určené na
výstavbu chodníkov a úpravu verejných priestranstiev rozdelené už v rokoch
2006 – 2009. Napokon aj viaceré blízke obce v tomto období finančné zdroje
na chodníky vtedy získali a využili ich. Dnes sú, čo sa týka infraštruktúry, prioritou na Slovensku investície do malých obcí v rámci Programu rozvoja vidieka. Teda o príslušné finančné zdroje môžu žiadať iba malé obce do 1 000 obyvateľov. Takto sú nastavené pravidlá v práve prebiehajúcom Programovom
období a my sme povinný ich rešpektovať.
K možnostiam financovania by sa dalo napísať veľmi veľa slov. Nie
je však podstatné z akých finančných zdrojov sa jednotlivé činnosti v rámci
chodu obce platia. Za dôležitejšie považujem urobiť maximum toho, čo sa za
daných okolností urobiť dá.
Jediným grantom v rámci stavby chodníka je príspevok 2 000 EUR
od Žilinského samosprávneho kraja, určený na úpravu ostrovčeka autobusovej
zastávky oproti materskej škole. Za pomoc pri jeho získaní ďakujem poslancovi
VÚC pánovi Dušanovi Mičianovi.
Som rád, že okrem záverečných úprav máme za sebou úsek, ktorý je
najkomplikovanejší, s tromi priechodmi pre chodcov, potrebou riešiť odvodnenie
Vadičovskej cesty aj veľkej plochy Jaššovej cesty.
Veľké množstvo prác sme riešili svojpomocne so zamestnancami obce,
ktorých prácu musím vyzdvihnúť. Keďže nešlo o práce na zelenej lúke, nedali
sa jednoducho naprojektovať a vykonať. Reálny stav inžinierskych sietí sme
zistili až po ich odkrytí. Pripomínalo to prerábku starého domu. Bolo to náročné na organizáciu práce, ale som presvedčený, že kvalita prác, ktorú odviedli
naši zamestnanci pri stavbe nového priepustu pod Jaššovou cestou, rekonštrukcii verejného osvetlenia, príprave podložia alebo dláždení niektorých
úsekov v ničom nezaostáva za prípadnými externými dodávateľmi.
Samozrejme, nie sme jediní na Slovensku, čo budujú obec svojpomocou,
som však presvedčený, že nás spoločne môže tešiť, že to ide aj u nás. Dnes som si
istý, že s chodníkmi sa dá postupne pokračovať po celej obci a mali by sa definitívne stať prioritou číslo jeden. Automobily stále pribúdajú a ohľaduplnosť vodičov
je čoraz vzácnejšia.
Život však nie je len o materiálne a o investíciách. Nesmieme zabúdať
ani na kultúru a oddych. Radoľská heligónka sa po štyroch úspešných ročníkoch už pomaly ale isto stáva tradíciou a ústredným bodom kultúrneho života
v obci.
Obnovený Pľacový turnaj si napísal už ôsmy novodobý ročník a aj na
fotografiách je vidieť, že prichádza nová generácia hráčov aj organizátorov.
Je škoda, že v polovici deväťdesiatych rokov toto podujatie pre nezáujem vedenia obce o jeho organizáciu zaniklo. Niekoľko rokov sme hľadali optimálny
termín a stabilný organizačný tím, ale podarilo sa a dnes už máme zopár
účastníkov turnaja, ktorí sa snažia prispôsobiť termín svojej dovolenky, aby sa
mohli stretnúť aspoň raz za rok s niektorými rodákmi a kamarátmi pri športe
a tradičnom guľáši.

Dlhoročné tradičné podujatia majú svojich stabilných účastníkov, či už
ide o Radoľský jarmok, výstup na Vreteň na sviatok patrónov kostola v Radoli
Svätých Cyrila a Metoda a takisto ide o príležitosti stretnúť sa s priateľmi či
známymi, ktorých v tejto hektickej dobe inak nemáme možnosť stretnúť.
Leto pomaly, ale isto končí, i keď pri súčasných klimatických zmenách
majú problém predpovedať počasie aj skúsení meteorológovia a jeden naozaj
nikdy nevie…
Počasie však nie je iba téma na odľahčenie rozhovorov. Museli by sme
byť úplne apatický, aby sme zmeny počasia alebo klímy nepostrehli. Pamätám
si, že ako vysokoškolákom nám klimatológovia aj hydrológovia pred viac ako
dvadsiatimi piatimi rokmi zdôrazňovali to, že okolo roku 2020 už bude mať juh
Slovenska rovnakú klímu ako Severné Taliansko a okolie Žiliny bude v roku 2020
na tom podobne ako Komárno okolo 1985. Zmena klímy nie je žiadna novinka,
o jej zmene vieme už dlhé roky. Dokonca aj prognóza odborníkov je pomerne
presná. Musíme na to myslieť. S dažďom máme problémy iného charakteru ako
v minulosti. Počas roku máme podobné množstvo zrážok ako v minulosti, ale
spadnú pri menšom počte dní so zrážkami, ktoré sú preto oveľa intenzívnejšie.
Vodu potrebujeme v krajine zadržať. Preto robíme chodník z dlažby a nie asfaltový, preto sme protipovodňové opatrenia pred piatimi rokmi robili nad obcou
a nie v nej. Vodu potrebujeme udržať v našej krajine a nie ju čo najrýchlejšie
„odkanalizovať“ do mora. Potrebujeme ju u nás zadržať a nie odviesť. Je lepšie
investovať do trativodu, ktorý ju udrží v našom území v podobe podzemnej vody
ako do dlhej rúry, ktorá ju odvedie nenávratne preč. Treba si povedať, že dlažba
s priepustným podložím je u nás často lepšia ako ujazdené ílovité blato – to je aj
škaredé, ale najmä nezadrží žiadnu vodu.
Bez súčinnosti s výsadbami kvalitnej zelene budeme mať problémy. Je
to úloha pre nás všetkých, ktorú nezvládne samostatne obec ani štát. Musíme sa na tom podieľať všetci. Už len kvôli tomu, že naša obec nedisponuje
vlastnými pozemkami, kde by sme mohli výsadby robiť. Výnimkou sú areály
V Riekach a ZŠ s MŠ, kde máme hotovú väčšinu náročnejšej stavebnej činnosti
a môžeme sa konečne začať venovať výsadbám zelene. Robíme to tak, ako keď
staviame rodinný dom. Najprv dom a potom chodníky a zeleň. Ak by sme to
robili opačne bolo by veľa márne vynaloženého úsilia. Do hľadania riešení sa
nás musí zapojiť čo najviac. Ide o množstvo drobností, ktoré nám ako celok
pomôžu vytvoriť kvalitné životné prostredie so všetkým, čo k tomu patrí. Je
to téma o ktorej sa treba najskôr rozprávať, potom skonkretizovať plány a potom stále robiť vylepšenia. Dodávam, že je to téma, o ktorej sa dajú napísať
stovky strán, a budem aj osobný, považujem to za veľmi dôležité, je to téma,
ktorá je súčasťou mojej pôvodnej profesie a opäť spomeniem mojich skvelých
pedagógov. Tí nám zdôrazňovali, že približne do roku 2020 klimatické zmeny
budú mnohí ľudia považovať za taľafatky a nepodstatné záležitosti, ale potom
bude musieť prísť zmena, lebo inak sa naše územie časom zmení na nehostinnú púšť. Pri rozhovoroch s mnohými spomedzi Vás sa často venujeme klíme
a počasiu. Je samozrejmé, že všetko nedokážeme zmeniť, ale v mnohom si
pomôcť dokážeme. Dokonca na túto tému začínajú byť konečne k dispozícii
aj finančné zdroje Európskej únie. Nie je to však iba o peniazoch. Životné prostredie je najmä o nás, tak ako jedna jediná kvapka nafty znehodnotí tisíc litrov
vody, tak každý jeden strom alebo ker vysadený na správnom mieste môže
veľmi veľa napraviť. Nie je správne ľudí strašiť, treba urobiť všetko pre to, aby
sme sa vedeli zomknúť.
Som presvedčený, že takto to vníma väčšina z nás. Aj to, že životné prostredie nie je len záležitosťou živej a neživej prírody, ale jeho súčasťou je aj kvalita
medziľudských vzťahov. Tie často testujú našu odolnosť oveľa intenzívnejšie.
Želám Vám, aby Vaše okolie aj ľudia, s ktorými sa stretávate boli pre
Vás povzbudením a aby ste aj Vy sami vedeli nájsť dostatok síl na to, aby ste
vedeli povzbudiť tých s kým sa stretávate.
S úctou
Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Pripravovaná rekonštrukcia mosta na ceste I/11
Most na ceste I/11 (od svetelnej križovatky v smere na
Čadcu) je v havarijnom stave a SSC pripravuje jeho rekonštrukciu. Dňa 31. mája sa v priestoroch Obecného úradu
v Radoli uskutočnilo pracovné stretnutie s cieľom prerokovať systém organizácie dopravy počas výkonu stavebných prác a nájsť možnosti ako zvýšiť bezpečnosť cestnej
premávky v priestore najväčšej križovatky na Dolných Kysuciach a zároveň udržať, prípadne zvýšiť dopravnú priepustnosť križovatky pred výstavbou diaľnice D3.

Kompostéry
Obec Radoľa vyvíja maximálne úsilie získať grant na podporu nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom už od
roku 2011. Odvtedy podala obec niekoľko projektov a žiadostí o čerpanie finančných prostriedkov z Envirofondu aj
Eurofondov. Niekoľko projektov bolo podaných samostatne
a v posledných troch rokoch sa podarilo na Dolných Kysuciach vytvoriť združenie obcí s právnou subjektivitou, ktoré
sa tiež opakovane uchádzalo o finančný grant.
Spoločný projekt väčšiny obcí z okresu Kysucké Nové
Mesto (okrem Nesluše a Kysuckého Nového Mesta) po-

Deň Matiek
Druhá májová nedeľa patrí každoročne oslavám Dňa matiek. Trinásteho mája do posledného miestečka zaplnená
sála Obecného úradu tlieskala účinkujúcim žiakom ZŠ s MŠ
v Radoli. Na záver programu odohral koncert poprockový
huslista Marco Rajt.

daný pod hlavičkou Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc í z regiónu bol úspešný a združenie získalo prevažne
na nákup kompostérov pre domácnosti celkovú sumu
187 183,25 EUR.
Vzhľadom na celkovú sumu, ktorá bude využitá na spoločný nákup kompostérov do domácností v tomto období prebieha riadny proces verejného obstarávania.
Po jeho úspešnom ukončení vás budeme informovať
o ďalšom postupe, najmä o spôsobe distribúcie nakúpených kompostérov do domácností v obci Radoľa.

Naša škola

V minulom školskom roku našu radoľskú Základnú
školu s materskou školou navštevovalo 172 žiakov,
z toho 85 mladších v ročníkoch 1. – 4. a v škôlke máme
47 škôlkarov.
Na konci roka na vysvedčeniach samé výborné (okrem
prvákov) malo tento školský rok 42 žiakov. Máme jedného neprospievajúceho žiaka, a tak tento rok na konci augusta bude robiť opravné skúšky.
Testovanie piatakov prebehlo v novembri 2017 s úspešnosťou nad celoslovenským priemerom
(matematika o 8,6 % nad priemer, a slovenský jazyk
o 1 % nad priemer), v testovaní deviatakov v matematike je priemerná úspešnosť našej školy 64,6 %, čo
je o 8,7 % vyššie oproti celoslovenskému priemeru,
a v slovenskom jazyku a literatúre dosiahli naši žiaci
úspešnosť 67,4 %, čo je o 4,4 % nad celoslovenským
priemerom. Všetci naši deviataci boli prijatí na rôzne
stredné školy.
Tak ako na záver každého školského roka, sú v škole
na základe prospechu, zapájania sa do školských aktivít, zberov druhotných surovín a úspechov pri reprezentácii triedy a školy mimoriadne ocenení žiaci.
Rebeka Kultanová bola ocenená ako „Žiak/žiačka
školského roka 2017/2018“
(vyberáme spomedzi žiakov – deviatakov, za prospech, reprezentáciu školy, pomoc pri organizácii školských podujatí počas 9 rokov).
V máji sme zorganizovali po prvýkrát v spolupráci
s Okresným úradom v Kysuckom Novom Meste okresné kolo súťaže Mladý záchranár (pre pamätníkov:
niečo podobné ako Partizánsky samopal). Potešilo, že
prvé tri miesta obsadili naše radoľské družstvá (víťazné
družstvo postúpilo do krajského kola). Ako každý rok,
mohli rodičia i starí rodičia využiť možnosť pracovať
so svojimi deťmi v školskom klube pri rôznych aktivitách a žiaci so svojimi učiteľkami pracovali na rôznych
projektoch z viacerých predmetov.
V júni naši „družinári“ vyzvali do športového zápolenia
„družinárov“ z Horného Vadičova, výkony boli fantastické a ukázalo sa, že deti majú šport naozaj v krvi.

Rodičom boli popoludní k dispozícii dve oddelenia
Školského klubu detí, rôzne záujmové krúžky. Zapájali
sme sa do rôznych projektov, súťaží.
Okrem školských povinností vypĺňali čas deťom rôzne
aktivity triednické, športové, kultúrne.
Žiaci vyšších ročníkov na jeseň absolvovali týždňové
blokové vyučovanie v anglickom jazyku s americkým
lektorom.
V predvianočnom období sme spoločne škôlkari, školáci a dôchodcovia obce Radoľa zorganizovali v sále
obecného úradu 3. ročník výstavy vianočných výrobkov pre rodiny žiakov a širokú verejnosť. Mali sme
z doterajších ročníkov najväčšiu návštevnosť. Výrobky
zhotovovali žiaci na tvorivých dielňach v školskom klube, na hodinách výtvarnej výchovy a naši radoľskí seniori vo svojom voľnom čase. Aj tentoraz nám seniori
veľmi pomohli s organizáciou výstavy, atmosférou na
nej, ale aj finančne, za čo im patrí obrovská vďaka.
Pred Vianocami deviataci pripravili pre spolužiakov
program Pod jedličkou, vo februári sme mali fašiangový karneval.
Spoločne škôlkari i školáci pripravili programy ku Dňu
matiek, Vítaniu nových občanov i pre našich seniorov.
V apríli sa do našej školy zapísalo 21 budúcich prvákov,
čo nás aj tento rok potešilo, sú medzi nimi deti nielen
z obce Radoľa (Lopušné Pažite, Horný Vadičov a Kysucké Nové Mesto). Niekoľkí žiaci majú odklad, takže nastúpiť by malo 18 prvákov.

Účastníci súťaže Mladých záchranárov

Pred nástupom účastníkov okresného kola súťaže Mladých záchranárov

V programe počas vítania detí vystúpili žiaci našej ZŠ s MŠ.

Tretí ročník Olympijského dňa dopadol, i napriek nie
ideálnemu počasiu, vynikajúco a mnohí mladí športovci boli ocenení za svoje výkony medailami i drobnými cenami.
Počas roka sme navštívili divadelné predstavenia, výchovný koncert, mali sme dopravnú výchovu i súťaž,
športové turnaje medzi ročníkmi, súťaž v cezpoľnom
behu pre celú školu, výstup na Vreteň, školské olympijské hry, cyklistickú súťaž… Naši družinári sa zúčastnili okresnej „športovej olympiády školských klubov“.
V priebehu roka sme si aktivitami na vyučovaní a na
triednických hodinách pripomínali významné dni venované zdraviu, zdravému životnému štýlu i prevencii
proti obezite: Svetový deň zdravia, Svetový deň výživy,
Deň vody, Deň mlieka.
Žiaci z ročníkov 1. – 4. mali plavecký výcvik.
Aj počas tohto školského roka sme poskytli v priestoroch našej školy žiakom v spolupráci so Základnou
umeleckou školou v Kysuckom Novom Meste možnosť
vyučovania spevu, hry na klavír, keyboard (klávesy),
flautu, gitaru a tiež oddelenia tanečného odboru – ľudový tanec. V budúcom školskom roku výučba Základnej umeleckej školy u nás v škole bude pokračovať.
V škole pracoval so žiakmi podľa potreby špeciálny pedagóg, a tiež sme mali asistentku učiteľa
(na hodinách sa venovala práci so žiakmi v spolupráci
s učiteľom).
Školská knižnica, ktorá je k dispozícii aj verejnosti, je
stále verejnosťou takmer nevyužívaná.
Aj v našej materskej škole boli pestré aktivity. Počas
celého roka pani učiteľky pripravili pre deti množstvo
zaujímavých podujatí: šarkaniáda na jeseň, adventné
pečenie pred Vianocami, fašiangy, karneval, pochovávanie Moreny, starostlivosť o vtáčiky v zime. Stavanie
a na konci mesiaca váľanie Mája. Deň detí a tiež rozlúčka s predškolákmi, olympijský športový deň, …

Počas leta pokračuje materská škola prvé dva júlové
týždne v prevádzke.
V okolí škôlky buduje obec chodník pre chodcov, čo
od jesene úžasne zmení spôsob bezpečného príchodu a odchodu detí do a zo škôlky. Rodičia privezú dieťa k obecnému úradu na parkovisko, a bezpečne po
chodníku, bez toho, aby prechádzali cez cestu vstúpia
do areálu materskej školy.
V areáli školy sme zrekonštruovali domček – náraďovňu pre technickú výchovu a pestovateľské práce,
pracovníci obce vytvorili petangové ihrisko, ktoré je
zároveň aj sektor pre vrh guľou na hodiny telesnej výchovy. V časti lesíka pred školou nám ako darček obec
buduje pocitový chodník, kde si môžu deti, ale vo voľnom čase i dospelí občas „premasírovať“ bosé nohy,
a spomenúť si na to, že pod nohami v topánkach, či
teniskách nemáme v „modernom“ svete už len rovný
asfalt, zámkové dlažby, či betónové plochy.

Reflexný – pocitový chodník sa už nachádza aj v areáli ZŠ
s MŠ v Radoli

Nový sektor na vrh guľou a zároveň ihrisko na petanque

V priebehu školského roka nás navštívili rôzne kontroly. Mali sme na jeseň školskú štátnu inšpekciu zameranú na prijímanie detí do MŠ – bolo skonštatované, že
všetko bolo v súlade so zákonom. V zime nás navštívili
pracovníci Odboru ochrany základných ľudských práv
a slobôd z Kancelárie verejného ochrancu práv, preskúmavali prijímanie detí do MŠ.
Na jar sme mali kontrolu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v školskej jedálni zameranú na
prepravu jedla, spracovanie potravín a prevádzku školskej jedálne – dopadla dobre – bez výhrad.
Na jeseň sme po odchode pani učiteľky a zároveň zástupkyne pre materskú školu Mgr. Pavlínky Jarošovej,
ktorá odišla na novú pracovnú pozíciu, prijali novú

Verím, že žiaci sa cez prázdniny učili
o trochu menej ako cez školský rok
a poriadne si ich užili!

pani učiteľku pani Michaelu Kultanovú, ktorá veľmi pozitívne posilnila náš „škôlkarsky“ kolektív. Pani, už bývalej, učiteľke Pavlínke ďakujem za dlhoročnú výbornú
prácu s deťmi a za nás zamestnancov aj za pohodovú
spoluprácu. Prajem jej veľa úspechov na novom pracovisku!
Srdečne ďakujem za výbornú spoluprácu pánovi starostovi a zamestnancom obce, a tiež poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom Rady školy a Rady
rodičov našej školy.
Ako každý rok vynikajúca bola spolupráca s členmi
Jednoty dôchodcov Slovenska v Radoli.
Úprimne ďakujem tiež sponzorom školy (teda aj škôlky), vďaka ktorým sme mohli deťom dopriať niečo
naviac (p. Ing. Peter Kubík, p. Jaroslav Kuba, p. Ján
Šustek, p. Ivan Mrvečka, firma Nestlé Slovensko, s. r. o.,
p.Stanislav Kohút, p. Milan Macúš, p. Michaela Kultanová s manželom Štefanom, p. Miroslav Andel, firma
Koeximpo, a mnohí ďalší pomocníci, či darcovia 2 %
z daní ).
Tiež chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám, vychovávateľkám, kuchárkam, upratovačkám, ekonómke a pánom školníkom za to, že sa starali o žiakov
a príjemné prostredie školy, aby sa deti v nej dobre
cítili a učili. Zamestnancom prajem počas dovolenky
čo najdokonalejší oddych od pracovných povinností,
nech v septembri majú opäť dosť síl na ďalší začiatok
nového školského roka.

OZNAMY:
3. 9. 2018 slávnostný začiatok školského roka o 8.00 hod.
pred ZŠ
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠsMŠ

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019
Prázdniny

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

30. október 2018
(utorok)

31. október – 2. november 2018

5. november 2018
(pondelok)

vianočné

21. december 2018
(piatok)

23. december 2018 – 7. január 2019

8. január 2019
(utorok)

polročné

31. január 2019
(štvrtok)

1. február 2019
(piatok)

4. február 2019
(pondelok)

jarné

1. marec 2019
(piatok)

4. marec – 8. marec 2019

11. marec 2019
(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019
(streda)

18. apríl – 23. apríl 2019

24. apríl 2019
(streda)

letné

28. jún 2019
(piatok)

1. júl – 31. august 2019

2. september 2019
(pondelok)

Žilinský kraj

Radoľský jarmok 2018
Počas sviatku Svätých Cyrila a Metoda sa uskutočnil
tradičný Radoľský jarmok. Nádvorie Kaštieľa zaplnili
ľudový remeselníci, ktorých doplnili ďalší predajcovia
pri vstupe do areálu.

V programe účinkovali súbor historického šermu Broň,
Divadlo na hojdačke s predstavením Trpaslík a populárni slovenskí hitmakeri zo skupiny SALCO.

Chodník na vstupe do obce
V mesiacoch apríl, máj, jún a júl 2018 prebiehali stavebné práce na výstavbe chodníka vo vstupnej časti
obce od svetelnej križovatky po obecný úrad.
Chodník pomáha riešiť nebezpečnú dopravnú situáciu v úseku, kde sa stretáva najväčší počet chodcov
a motorových vozidiel v rámci obce Radoľa. Stavba je
vybudovaná z naakumulovaných úspor finančných
prostriedkov v rámci bežnej prevádzky obce počas
rokov 2015–2017. Výstavba prvej etapy od križovatky
po Materskú školu bola pôvodne plánovaná ešte v jeseni 2017.
Okrem plánovaných prác sme spoločne so SEVAK, a. s.,
obnovili požiarny hydrant pri svetelnej križovatke
a ventil na hlavnej vodovodnej vetve v Jaššovej ceste,
ktorý bol v minulosti prekrytý asfaltom. Jeho obnovenie umožní v prípade porúch na vodovodnom potrubí
redukovať prípadné odstávky vody. Doteraz takmer
každá porucha vyvolala odstávku vody v takmer celej
Radoli.

Stavbu skomplikoval pôvodný priepust pod Vadičovskou cestou bezprostredne pri svetelnej križovatke,
ktorý je osadený príliš vysoko a vynútil si náhradné
riešenie odvodnenia cesty v podobe prícestných betónových žľabov a výstavbu nového priepustu pod
Jaššovou cestou pri budove škôlky.
V záverečnej fáze výstavby je naplánované vybudovanie tzv. „ostrovčeka“ pre autobusovú dopravu oproti
Materskej škole a krátkej spojnice chodníka s Kysuckou ulicou, ako aj doplnenia horizontálneho aj zvislého dopravného značenia.
Súčasťou stavby bola aj rekonštrukcia verejného
osvetlenia, keď bolo kompletne vymenené zemné
vedenie, stĺpy verejného osvetlenia a nainštalované
efektívnejšie LED osvetlenie.
V telese chodníka sú umiestnené chráničky na umiestnenie prípadných ďalších sietí – predovšetkým optickej dátovej siete.

Optická sieť – SlovakTelekom
V tomto období prebieha v Radoli rozsiahla rekonštrukcia dátových vedení najväčšieho dodávateľa
telekomunikačných služieb. Práce na výmene starých – metalických vedení za nové – optické vedenia začali paralelne s výstavbou chodníka na vstupe
do obce tak, aby nedošlo pri ich
neskoršom vykonaní k znehodnoteniu doteraz vykonaných prác.
V rámci celého projektu bude
po celej obci vymenených okolo
50 stĺpov patriacich spoločnosti
Telekomu, zrekonštruované vedenia po celej obci a v niektorých
častiach obce budú postupne doplnené podzemné optické vedenia.

Investor tejto stavby (Slovak Telekom) opakovane
mení harmonogram prác. V súčasnosti preto ani jeho
zástupcovia, ani zástupcovia realizačnej firmy nedokážu dať spoľahlivú informáciu, ktorá sa týka ďalšieho
priebehu prác na území Radole.
V podmienkach stavebného
povolenia, ktoré vydala obec
Radoľa je však povinnosť zabezpečiť vysokorýchlostný internet
na celom území obce.
Po dokončení prác budú mať
tak obyvatelia Radole možnosť
vybrať si spomedzi dvoch dodávateľov dátových služieb na
území prakticky celej obce.

Archeologický výskum na Koscelisku 2018
Šiesta sezóna archeologického výskumu pod vedením
archeologičky Kysuckého múzea Mgr. Danky Majerčíkovej na Koscelisku prebieha v termíne 13. – 31. augusta 2018.

Hlavným predmetom záujmu archeológov je ďalšia z mohýl pochádzajúcich z obdobia približne
2 000 – 2 500 rokov pred Kristom.

Pozemkové úpravy v obci Radoľa
V roku 2012 naša obec Radoľa požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva o zaradenie katastra Radole
do projektov pozemkových úprav (komasácií). Žiadosť
obce bola v tom období prijatá a Radoľa bola zaradená
do ďalšej etapy realizácie pozemkových úprav v rámci
Slovenskej republiky.
Od tohto obdobia však Radoľa spolu s ďalšími viac ako
100 obcami z celej Slovenskej republiky čaká na spustenie vlastného procesu pozemkových úprav v katastri obce. Riadiaci orgán, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva za toto obdobie niekoľkokrát spustil
aj ukončil proces verejného obstarávania, teda výberu
geodetických firiem, ktoré budú pozemkové úpravy

spracovávať. Verejné obstarávanie bolo opakovane
neúspešné, to znamená, že procedúra, ktorá trvá dlhé
mesiace musela byť zopakovaná.
Viacero obcí už bolo z projektu pozemkových úprav
dodatočne vynechaných, naša obec Radoľa je však
stále v zozname obcí, kde sú tzv. komasácie stále naplánované.
Podľa posledných informácií je v záverečnej fáze ďalšie verejné obstarávanie spracovateľov pozemkových
úprav pre jednotlivé katastre. Či bolo toto verejné obstarávanie úspešné budeme vedieť koncom mesiaca
september 2018.

Oznámenie o cenách platných na obdobie
od 2. 7. 2018 do 31. 12. 2021
Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., oznamuje že, v súlade s rozhodnutím
č. 0007/2018/V, ktoré vydal dňa 25. 6. 2018 Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví stanovil na obdobie od
2. 7. 2018 do 31. 12. 2021 nasledovné pevné ceny za
uvedené služby.

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom (vodné):
1,1718 Eur/m3 s DPH
Odvádzanie a čistenie vody verejnou kanalizáciou
(stočné):
1,2803 Eur/m3 s DPH

Umelá tráva V Riekach
Revitalizácia športového areálu ŠK Radoľa V Riekach
pokračuje výstavbou tréningového ihriska s umelou
trávou určenou špeciálne na futbal. Slovenský futbalový zväz poskytol na jeho výstavbu dotáciu 25 000 €.

Obec svojpomocne pripravuje podložie stavby a pokládka trávnika s výškou vlasu 42 mm, ktorý bude stabilizovaný granulátom je naplánovaná na september
2018.

IV. ročník Radoľskej Heligónky
V nedeľu 22. júla sa v budove Obecného úradu, priestoroch Pohostinstva pána Dušana Mičiana a v ich
bezprostrednom okolí uskutočnil už štvrtý ročník podujatia s názvom Radoľská heligónka. Zúčastnilo sa
ho viac ako štyridsať účinkujúcich a niekoľko stoviek
milovníkov ľudovej hudby, ktorých neodradil ani popoludňajší dážď.

Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa
2018
Výsledky:
DÚBRAVKA – KAŠTIEĽ 2:4 (1:3)
góly: Kováč E. 2× – Tichý M., Dubeň R. 2×, Javorík M.
ŠTEPNICA – STARÁ CESTA-LÁNY 3:4 (2:1)
góly: Zátek J., Brodňan T. 2× – Vnuk I., Vnuk Š. 2×,
Tóth Ľ.
KAŠTIEĽ – ŠTEPNICA 2:4 (2:1)
góly: Dubeň R. 2× – Brodňan T. 2×, Žubor P.,
Ščamba J.

STARÁ CESTA – LÁNY – DÚBRAVKA 6:1 (2:1)
góly: Janiš P. 4×, Kuriak T., Vnuk Š. – Harcek P.
KAŠTIEĽ – STARÁ CESTA-LÁNY 0:5 (0:2)
góly: Janiš P. 3×, Mihálik R., Gajdošík J.
DÚBRAVKA – ŠTEPNICA 3:3 (3:0) pk. 0:1
góly: H
 arcek S. 2×, Harcek P. – Zátek J., Žubor P.,
Brodňan T.
Konečné poradie
1. Stará cesta – Lány
2. Štepnica - Záhra dky
3. Kaštieľ – Šustkovce
4. Dúbravka

3
1
1
0

0
1
0
1

0
1
2
2

15:4
10:9
6:11
6:13

Individuálne ocenenia
najlepší strelec: Peter Janiš
najlepší hráč: Erik Kováč
najlepší brankár: Miloš Kaplík

Stará cesta – Lány, I. miesto

Sponzori:
Stavebniny Radoľa – pri ihrisku, RISS Plus
Anton Ďurana – Tonicat
Kvetinárstvo Dália
Bar – herňa SANTA FÉ, Miroslav Tomašec
UNIPAL Kysucké Nové Mesto, Ing. Stanislav Čelko
STAVBYT – rodina Dubeňová
Miloš Kubala – Mäso – údeniny

Štepnica – Záhradky, II. Miesto

Dúbravka, IV. miesto

Kaštieľ – Šustkovce, III. miesto

9
4
3
1

ŠK Radoľa – futbal
Vyžrebovanie jesennej časti
sezóny 2018 – 2019
Muži – VI. Liga skupina A
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

dátum
11. 8.
19. 8.
25. 8.
2. 9.
8. 9.
16. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
14. 10.
20. 10.
28. 10.

začiatok
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
15.00
14.30
14.30
14.00
14.00

zápas
ŠK Radoľa – Nesluša
Lodno – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Horný Vadičov
Čadca „B“ – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Snežnica
Ochodnica – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Rudinská
Nesluša – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Lodno
Horný Vadičov – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Čadca „B“
Snežnica – ŠK Radoľa

začiatok
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.30
10.00
10.00
10.00

zápas
ŠK Radoľa – Kysucké Nové Mesto „B“
Terchová – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Bánová
Makov – ŠK Radoľa
Staškov – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Rajec
Predmier – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Bytča
Čierne – ŠK Radoľa
Podvysoká – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Oščadnica
Teplička nad Váhom – ŠK Radoľa
ŠK Radoľa – Zborov nad Bystricou

Starší žiaci U15 – III. liga
Kolo
2.
3.
4.
1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

dátum
11. 8.
18. 8.
25. 8.
29. 8.
2. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
7. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.

Očkovanie psov proti besnote
Dňa 4. 9. 2018 (utorok) sa uskutoční očkovanie proti besnote psov v čase od 17.00
do 17.30 pred Obecným úradom v Radoli a následne pri Lipách od 17.30 do 18.30.
Cena očkovania je 5 €.

Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Obedná prestávka

7.00–15.30
7.00–15.00
7.00–16.30
7.00–15.00
7.00–13.00
polhodina v čase
medzi 11.00–12.00

Navždy nás opustili
Jozefína Pavlisová ( 90 rokov)
Vincencia Kolibačová (97 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo uzatvorili
Miroslav Borák a Kristína Králiková
Roman Kokles a Jaroslava Javoríková
Milan Ďuriš a Lucia Chupáčová
Mgr. Michal Nesselmann
a Ing. Gabriela Svrčková
Tomáš Kubjatko a Radka Rosinová
Michal Kriváček a Ing. Hana Zamcová
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

Narodenie detí
Marko Franc
Peter Lisko
Linda Matejčíková
Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa
zdravia a úspechov pri výchove!

Kontakty
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

