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číslo 4 / 2012

Od 16. januára začneme ponúkať občanom obce 
Radoľa novú bezplatnú službu

SMS informácie
Obecný rozhlas je už tradičnou súčasťou živo-
ta na dedine. Mnohí ste však počas dňa v práci, 
vybavujete svoje záležitosti u lekára alebo na 
úradoch. Prípadne už máte kvalitnejšie okná, cez 
ktoré obecný rozhlas nepočuť alebo najbližšie 
amplióny máte príliš ďaleko. Často sa tak stáva, 
že sa nedozviete dôležité informácie včas. 
Mobilný telefón je azda v každej domácnosti 
a môže byť dobrým pomocníkom. Ponúkame 
preto všetkým občanom obce Radoľa možnosť 
bezplatného zasielania SMS správ na ich mobil-
né telefóny.

Posielať budeme 
•	 správy, ktoré sa týkajú vopred ohlásených 

odstávok elektriny, vody prípadne iných sietí
•	 informácie o poruchách

•	 informácie o umiestnení veľkokapacitných 
kontajnerov a separovanom zbere komodít, 
pre ktoré nemáme v obci trvale umiestnené 
kontajnery

•	 meteorologické výstrahy 
•	 informácie o vyhlásení mimoriadnych situá-

cií (vysoký vodný stav, snehová kalamita)
•	 informácie, ktoré sú dôležité pre ochranu ži-

vota, zdravia alebo majetku občanov

zatiaľ neplánujeme zasielať 
•	 informácie o predajcoch
•	 pozvánky na kultúrne a športové podujatia 

V prípade veľkého záujmu občanov o iné infor-
mácie je možné štruktúru informácií rozšíriť.

Ak máte záujem o doručovanie SMS správ z 
Obecného úradu pošlite SMS správu obsahujúcu
MENO PRIEZVISKO ČÍSLO DOMU
na číslo 0911 951 305

0911 951 305

PF 2013
Pozývame Vás privítať 

Nový rok na priestranstve 
„Pri lipách“

začiatok 31.12.2012 o 
23:30.

Tradične bude pripravené 
aj „niečo na zahriatie“
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 vo Vašich domovoch doznieva via-
nočná atmosféra a pripravujete sa na 
príchod nového roka. Je to čas, keď  
zvykneme hodnotiť končiaci rok a robiť 
si plány do budúcnosti. Bilancujeme aj 
plánujeme  sami za seba, vo svojich ro-
dinách, zamestnaniach, podnikaní, štá-
toch aj obciach.

 Čo priniesol rok 2012 Radoli?  Úspeš-
ne sme sa zapojili do projektu protipo-
vodňových opatrení Krajina. Vybudova-
li sme kamerový bezpečnostný systém. 
Pre ZŠ sa podarilo získať grant z Euro-
fondov takmer štvrť milióna EUR. 

 Zažili sme ťažké chvíle, keď nám 
slovné spojenie „potenciálny investor 
Na Kúte“ znelo asi tak, ako našim pred-
kom „tatársky nájazd“. 

 Vybrali sme projekt telocvične v ta-
kej podobe, aby ho mohla naša obec  
bezpečne finančne zvládnuť. Dnes 
máme projektovú dokumentáciu, sta-
vebné povolenie ale najmä financie na 
zaplatenie novej telocvične a ihriska.

 Aj vďaka nadšeniu a pomoci mno-
hých našich občanov existuje v Radoli 
množstvo kultúrnych, spoločenských a 
športových podujatí.

 Po počiatočných odkladoch je už v  
plnom prúde nielen posledná etapa ka-
nalizácie, ale aj rekonštrukcia vodovodu. 

 Vďaka nadviazaniu medzinárodnej 
spolupráce s poľským mestom Skoczów 
sme v týchto dňoch získali Eurofondy z 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľ-
sko – Slovenská republika a v roku 2013 
budeme môcť čiastočne pretvoriť oko-
lie Kaštieľa a ponúknuť našim občanom, 
ale aj návštevníkom historicko náučný 
chodník a novú turistickú infraštruktúru. 
Ďalší grant nám 5. decembra na svojom 
výjazdovom zasadnutí na Kysuciach 
schválila vláda Slovenskej republiky.
 
 Po takmer šesťsto rokoch od zniče-
nia kostola na Koscelisku na jar 2013 za-
čneme stavať kostol, ktorého vizualizá-
ciu nájdete v aktuálnom vydaní nášho 
Spravodajcu. 
 
 Určite každému z nás budúci rok 
prinesie aj množstvo prekvapení. Prav-
depodobne nebude jednoduchý pre ni-
koho, ale s nádejou, odvahou a pokorou 
prijímať aj ťažkosti sa dá všetko zvlád-
nuť.

 Do nového roku Vám zo srdca pra-
jem to najlepšie a želám  Vám, aby ste 
si o rok mohli povedať, že máte pevné 
zdravie a počas roka Vás aj Vašich blíz-
kych sprevádzalo šťastie , láska a Božie 
požehnanie.

Ing. Anton Tkáčik
starosta obce Radoľa

Vážení spoluobčania,
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Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, kto-
rým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 
31. januára 2013.

Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je
daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňo-
vacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru
zdaňovacieho obdobia.

viac na www.radola.sk

Rozšírenie separovaného zberu
 Pri budove Obecného úradu v Radoli je umiestnený kontajner 
na zber obnoseného a nepotrebného šatstva. Kontajner môžu 
občania využívať celoročne. Do kontajnera sa zberá: dámske, pán-
ske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, zá-
clony, závesy, prestieradlá, metrový textil. Veci je potrebné zabaliť 
do igelitových vriec alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo 
k znehodnoteniu pri prevoze. Do kontajnera sa nezberá: hračky, 
obuv, domáce potreby, matrace, koberce a nadrozmerné textilné 
veci. 

 V budove Obecného úradu je umiestnený kontajner na zber použitého potravinár-
skeho oleja a je sprístupnený v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 Lieviky, ktoré je možné  naskrutkovať na hrdlá štandardných PET fliaš si môžete vyzdvih-
núť na obecnom úrade. 

Do kontajnera na olej 
možno vkladať:
opotrebovaný kuchynský olej, masť, potravinársky tuk

je zakázané vkladať:
motorový olej, ropné produkty, ostatný odpad.
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Kamerový systém
 Na poriadok a bezpečnosť v Ra-
doli pomáha dohliadať nový kame-
rový systém. Peniaze naň získala 
naša obec z prostriedkov Obvod-
ného úradu v Žiline a výber obcí, 
do ktorých kamery zavedú, robila 
Rada vlády Slovenskej republiky 
na prevenciu kriminality.

 Systém je zrealizovaný bez-
drôtovo a spojenie medzi jednot-
livými bodmi je s pomocou wi-fi 
signálu.

 V obci je jedenásť stanovísk, na ktorých môže byť pripojená kamera. V súčas-
nosti je v Radoli päť kamier, ktoré prioritne monitorujú areál ZŠ, okolie Obecného 
úradu a Vadičovskú cestu, okolie pošty, cintorín a okolie kaštieľa. V prípade potreby 
je možné kamery veľmi rýchlo premiestniť na iné stanoviská. 
V prvých týždňoch prevádzky už Policajný zbor Slovenskej republiky niekoľkokrát 
využil kamerový záznam pri objasňovaní trestnej činnosti páchanej predovšetkým 
na území okolitých obcí. 

 Kamerový systém pracuje automaticky, bez potreby obsluhy a vzhľadom na 
to, že jeho záznamová základňa umožňuje spracovávať súčasne signál až zo šest-
nástich kamier, pripravuje starosta obce ďalší projekt pre Radu vlády Slovenskej 
republiky na prevenciu kriminality, ktorý by v budúcnosti rozšíril množstvo monito-
rovaných miest na území obce, tak aby boli maximálne využité možnosti systému a 
pomohol prevencii   pred   kriminalitou. 

Vianočné stromčeky

 Aj tento rok dotvárajú vianočnú atmosféru stromčeky na tradičných miestach. 
Smreky v Štepnici a pri zvonici venovali PS Urbár a PS LaPZSV. Borovicu na priestran-
stvo „Pri lipách“ venovala rodina Ing. Štefana Holtana.

 Ďakujeme.
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Rekonštrukcia vodovodu
 Dlhodobým problém v našej obci je 
kvalita vodovodnej siete. Väčšina potrubí v 
obci má približne 50 rokov a je zhotovené 
z liatiny. Po viac ako rok trvajúcich rokova-
niach s vedením spoločnosti SEVAK, a.s. 
podpísal starosta obce zmluvu o spolupráci, 
ktorej obsahom je aj rekonštrukcia vodo-
vodnej siete v obci Radoľa na náklady spo-
ločnosti SEVAK, a.s..

 Príprava tejto zmluvy bola  jedným z 
dôvodov oneskoreného začiatku prác na 
dostavbe kanalizácie v obci. 

 V novembri realizátor  prác na stavbe 
vodovodu spoločnosť BIB, s.r.o. Žilina odo-
vzdala viac ako 700 m nového vodovodu od 
autobusovej zastávky pod POD vedeného 
popri Vadičovskej ceste a prechádzajúceho 
podobne ako kanalizácia aj pod koryto Va-
dičovky. Trasa  nového vodovodu končí po-
vyše športového areálu v Riekach. Potrubie 
so svetlosťou 90 mm umožňuje pripojenie 
sa nielen obyvateľom už existujúcich rodin-
ných domov, ale má dostačujúcu kapacitu  
na zásobovanie pitnou vodou prípadných 
nových rodinných domov, pretože územ-
ný plán obce Radoľa počíta s lokalitou pod 
Hradiskom ako miestom na individuálnu 
bytovú výstavbu a rozšírenie obce.

 Začiatkom decembra začala výmena 
približne 130 m vodovodného potrubia 
na Starej ceste v slepej uličke (k domu Ing. 
Ščambu). Príchod mrazov práce zastavil a 
pokračovanie je naplánované po 15. januári 
2013 v závislosti od počasia.

 Ďalšie už zazmluvnené úseky na výme-
nu vodovodného potrubia sú v ulici Do Ma-
jera a v Kasákových dvoroch. 

 Otvorenou záležitosťou je výmena vo-
dovodu Na Skotni a je predmetom ďalších 
rokovaní starostu obce s vedením SEVAK, 
a.s.. Definitívne rozhodnutie padne pravde-
podobne až po začatí prác na kanalizácii Na 
Skotni.

 Aj keď výstavba a rekonštrukcia vodo-
vodu v Radoli nie je financovaná zo zdrojov 
Európskej únie a ani nebola v dlhodobých 
zámeroch SEVAK, a.s., vďaka porozumeniu 
vedenia spoločnosti bude celá financovaná 
z jej zdrojov bez finančnej spoluúčasti obce 
Radoľa .

 Zo zdrojov obce Radoľa resp. ZŠ boli 
rekonštruované vodovodné prípojky k 
Domu smútku(v lete) ak k ZŠ (decembri). 
Obe prípojky boli v havarijnom stave a ich 
rekonštrukcia výrazne znižuje náklady na 
prevádzku. 

 Na jar 2013 je naplánovaná rekonštruk-
cia vodovodnej prípojky športového areálu 
V Riekach. Tá pôvodná je dlhá približne 300 
m, vedie cez Vadičovský potok a má približ-
ne 40 rokov.
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Končí sa rok 2012 a je čas v skratke zhod-
notiť, čo sa v našej škole podarilo za po-
sledné týždne. 
 22. októbra sa v našej školskej knižni-
ci uskutočnilo veľmi vydarené podujatie 
„Stretnutie literárnych postáv“, ktorého 
sa zúčastnilo veľa detí prezlečených za 
hrdinov súčasnej literatúry, ale nebol to 
žiadny „maškarný“, lebo súčasťou akcie 
bolo aj čítanie a diskusie o knihách, kto-
ré deti čítajú. Žiaľ, bolo málo dospelákov. 
Na budúci rok čakáme viac rodičov  a sta-
rých rodičov.
 30. októbra sme imatrikulovali našich 
prvákov na ozajstných školákov na sláv-
nostnom podujatí „Zo škôlky do školy“, 
a hneď popoludní si zatancovali  všetky 
deti na Halloweenskej párty v „americ-
kom duchu“ s precvičením si anglického 
jazyka.
 Areál školy máme vďaka spolupráci 
s obcou pod „kamerovým“ dohľadom, na 
rad prídu vnútorné priestory.
 V  aktivitách súvisiacich s  projektom 
„Škola nás baví“ sme pokročili veľmi vý-
razne. Do školy nám postupne prichád-
zajú učebné pomôcky, spotrebný materi-
ál, knihy, výpočtová technika, ... 30 našich 
žiakov navštívilo v novembri zadarmo na 
9 dní Londýn, kde sa zúčastnili jazyko-
vého kurzu, prešli si múzeá a zaujímavé 
miesta, navštívili Amsterdam aj Paríž, 
jednoducho pozreli za brány našej školy.
 Ďalšia skupina - 40 žiakov   7. decem-
bra bola v poľskom  Krakowe a v  soľnej 
bani vo Wielicke, ako ináč „z projektu“.
 16. novembra boli žiaci na divadel-
nom predstavení moderného umenia.
 V novembri tak ako každý žiaci 1. - 4. 

ročníka absolvovali plavecký výcvik v Ži-
line.
 Každý piatok prebiehajú v  školskom 
klube Tvorivé dielne a teší nás, že sa ich 
zúčastňuje veľa otcov, mám, ale aj sta-
rých rodičov, ktorí si prídu vyskúšať svoje 
zručnosti spolu so svojimi deťmi a  vnú-
čatami.
 28. novembra prebehla medziroční-
ková súťaž Naša obec, naša škola, v ktorej 
si zmerali vedomosti medzi sebou decká 
z vyšších ročníkov.
 Pred pár týždňami sa v  areáli našej 
školy začali zemné práce, ktoré žiaci prija-
li s nadšením, v očakávaní výstavby mul-
tifunkčného ihriska pri našej škole. Boli 
sklamaní, keď sa dozvedeli, že je to „len“ 
obecná kanalizácia. Ale treba vysvetliť, že 
ak chceme mať nové ihrisko v poriadku, 
nemohlo sa budovať skôr ako kanalizá-
cia. Okrem toho, kanalizácia je potrebná 
pre prípojku budúcej športovej haly, kto-
rej výstavba prebehne spolu s  ihriskom 
v roku 2013 v areáli našej školy.
 To všetko nás v škole mimoriadne teší, 
pretože budeme môcť našim žiakom po-
skytnúť nadštandardné podmienky pre 
vzdelanie, výchovu i šport. A žiakov chce-
me mať v škole čo najviac.
 12. 12. 2012 bolo v škole popoludnie 
„otvorených dverí“, kedy si mohli záujem-
covia z radov rodičov budúcich prvákov 
prísť prezrieť priestory našej školy. Niek-
torí boli u nás prvýkrát, a niektorí po ro-
koch (bývalí žiaci). Potešilo nás príjemné 
prekvapenie všetkých z toho, aká je škola 
moderná. A keď sa dozvedeli, čo sa u nás 
v najbližšej dobe ešte zmení, vyhlásili po-
niektorí, že najradšej by do prvej triedy 

Škola bude ako má byť.
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k nám nastúpili aj oni.
     Počas celého obdobia sa pedagógovia 
zapájajú do súťaží vedomostných, špor-
tových  i umeleckých.
     Hodnotenia konkrétnych aktivít a vý-
sledkov u nás v školstve sa zvyknú na ko-
niec školského roka. 
      Je koniec roka kalendárneho, tak 
chcem poďakovať všetkým pedagógom 
a všetkým zamestnancom našej školy za 
to, že je skutočne druhým domovom pre 
našich žiakov - naše - vaše deti.

OZNAMY: 12. 1. 2013 sa uskutoční v na-
šej škole už XIV. školský ples, srdečne Vás 
pozývame.

 Zápis detí do prvého ročníka bude 
v našej škole 16. a 17.  januára 2013. Teší-
me sa na nových žiačikov.

    Mgr. Vladimír Hromádka
riaditeľ ZŠ

 Internetové stránky obce Radoľa sú pre-
sunuté na doméne www.radola.sk. V porov-
naní so starými stránkami je na nich viacero 
zmien.

 Nové technické riešenie stránok umož-
ňuje jednoduché a rýchle dopĺňanie aktu-
alít. Na webstránkach obce preto nájdete 
informácie o poruchách a odstávkach sietí 
ihneď po tom ako Obecný úrad dostane prí-
slušnú informáciu. Nachádzať sa budú vždy 
v sekcii aktuality. 

 Novinkou je internetová „Úradná 
tabuľa“, na ktorej sú zverejnené všetky 
vyhlášky, stavebné konania, návrhy VZN, 
oznámenia o nedoručených zásielkach a 
ďalšie úradné oznamy, ktoré so zákona pat-
ria na úradnú tabuľu obce. Jej dlhoročné 
umiestnenie iba na chodbe Obecného úra-
du nestačilo z hľadiska prístupnosti pre ve-
rejnosť ani kapacity vzhľadom na množstvo 
písomných materiálov.

 Tieto informácie dopĺňajú zverejnené 

uznesenia  Obecného zastupiteľstva, po-
zvánky na Obecné zastupiteľstvo, schválený 
rozpočet obce a úplné znenia všetkých Vše-
obecne záväzných nariadení.

 Priestor na stránkach obce Radoľa vyu-
žívajú aj Pozemkové spoločenstvo Urbár a 
Pozemkové spoločenstvo LaPZSV Radoľa a 
Jednota dôchodcov na Slovensku - Základ-
ná organizácia Radoľa.

 Vzhľadom na ustanovenia zákona o 
ochrane osobných údajov sa na oficiálne 
využívaných stránkach obce už nenachá-
dzajú fotogalérie z jednotlivých podujatí 
konaných v obci.

 Samozrejmosťou sú povinne zverejňo-
vané údaje podľa infozákona (zmluvy, fak-
túry, objednávky).

 Technické riešenie webstránok pre 
obec Radoľa sponzorsky vyrobil Ing. Marián 
Meriač. Ďakujeme.

www.radola.sk
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Návrat kostola do Radole.

 Som Pánu Bohu veľmi vďačný, že v  tomto čase, keď sa ako deti tešíme na darčeky a 
Vianoce, vám môžem ponúknuť darček v podobe  informácie o vrátenia kostola do Radole. 
Po dlhom hľadaní najvhodnejšieho riešenia a za pomoci mnohých z Vás sme sa rozhodli 
a vybrali projekt, ktorý vám teraz predkladáme.  Je to projekt pre 200 ľudí na sedenie. Začalo 
sa už územné konanie, máme aj stanovisko liturgickej  komisie a počas zimy chceme vybaviť 
stavebné povolenie, aby sme na jar mohli začať stavať.  Poznám situáciu v ktorej sa nachád-
zajú mnohí z vás a pevne verím a niektorí mi to aj potvrdili, že sa veľmi tešíte a chcete byť 
nápomocní pri stavbe. Dúfam že v tomto čase, keď na svet prichádza Dar najväčší v osobe 
Ježiša Krista si spoločne dokážeme dať dar pre seba, ale aj pre ďalšie generácie v podobe 
nového Radoľského kostola na oslavu Boha. Chcem vás však poprosiť o pomoc predovšet-
kým v modlitbe za toto dielo. Ak by mal niekto nejaké možnosti pomôcť pri výstavbe či už 
materiálom, odbornou prácou alebo finančne, prosím vás, aby ste prišli do fary alebo pris-
peli priamo na č. ú.: 0313979125/0900. Požehnané vianočné sviatky a pokoj od narodeného 
Ježiša.

Mgr. Ján Uskoba, farár
farnosť Panny Márie, Kysucké Nové Mesto
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Výstavba kanalizácie
 Budovanie kanalizácie v Radoli sa v priebehu roku 2012 dostalo do svojej záverečnej etapy. Po 
niekoľkotýždňovom odklade začiatku prác je ukončená kanalizácia na Vadičovskej ceste včítane reali-
zácie prípojok po hranice pozemkov. Kanalizačný zberač končí povyše vstupu do športového areálu V 
Riekach. Jeho kapacita umožňuje v budúcnosti pripojenie sa aj ďalších obcí Vadičovskej doliny. 
 Na ceste III. triedy do Horného Vadičova bola urobená dočasná živicová úprava. V roku 2013 bude 
dočasný živicový povrch odfrézovaný, doplnený podkladový kameň a realizovaná finálna úprava povr-
chu vozovky. 
 Ďalšia kanalizačná vetva bola 
vybudovaná v rámci areálu ZŠ. Na 
túto vetvu bude okrem priľahlých 
rodinných domov môcť byť pri-
pojená aj plánovaná telocvičňa. V 
tejto lokalite došlo k zmene pro-
jektovej dokumentácie a presunu 
trasy, ktorá mala byť pôvodne v tra-
se cesty ulice Na lúke do zeleného 
pásu okolo školského ihriska.
 Ukončené sú už aj práce v 
športovom areále V Riekach a v 
jarných mesiacoch bude môcť byť 
pripojená k verejnej kanalizácii aj 
viacúčelová budova na ihrisku.
 Začiatkom decembra začali 
práce na Starej ceste v slepej ulič-
ke, ktoré však museli byť pozastavené kvôli príchodu mrazov. Pokračovať budú v prípade priaz-
nivého počasia už v januári. 
 V zimných mesiacoch bude ukončená zmena projektovej dokumentácie na ulici Do Majera a v 
Kasákových dvoroch. Kanalizácia bude zaústená do zberača, ktorý vedie cez Lány. Pôvodný návrh so 
zaústením do Starej cesty bol technicky nerealizovateľný. 
 Ostatné kanalizačné vetvy, ktoré ešte v Radoli treba dokončiť budú dostavané podľa pôvodnej 
projektovej dokumentácie. Stavebné práce musia byť v Radoli ukončené najneskôr v novembri 2013.
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Október – mesiac úcty k starším
Dobrý deň ...
starý otec, stará mať,
chcel by som sa poďakovať,
za vašu lásku, starostlivosť i vrásku, 
čo ste pri mne zdedili, a môj plač ste tíšili.

Priniesli ste obeť veľkú, 
vynaložili silu všetkú, 
abych bol čo som!
No nezabudol som !
Teda ešte raz ... VĎAKA !!!

Seniori sa stretli 17. októbra na členskej 
schôdzi ZO JDS v  Radoli. Láskavé slová 
a  múdre rady, ktoré naši starší občania pri-
niesli a  prinášajú svojim rodinám, spoluob-
čanom a  spoločnosti zdôraznila predsed-
níčka našej organizácie p. Antónia Dolinová 
v úvode členskej schôdze, ktorú boli pozdra-

viť peknou scénkou žiaci ZŠ pod vedením p. 
učiteľky Mgr. Anny Kultanovej.

Oslávencov p. Klárku Rakovanovú a  nášho 
40 ročného jubilanta Mirka Svrčka pozdravili 
predsedníčka JDS, našimi tradičnými me-
dailami ich dekorovala Terka Svrčková. Odo-
vzdali sme im kytice kvetov a úprimné slová 
gratulácie k meninám a narodeninám. Počas 
prípitku a chutnej jelítkovej kaši nás pozdra-
vil aj p. starosta Ing. Anton Tkáčik. Ďakujeme!
Pohostenie pripravili členky výboru p. Mgr. 
Margita Andelová, Terka Svrčková s  manže-
lom za pomoci hospodárky Irenky Vlčkovej 
a Evky Štubňovej. Poželajme si nielen v me-
siaci októbri zdravie, lásku v rodinách a zvlášť 
vo veľkej rodine radoľských seniorov. 
     

Mgr. Anton Ľudvik 

Dlhoročnú nezištnú a obetavú  prácu nášho  Mgr. Antona 
Ľudvika ocenila aj Krajská organizácia JDS. Blahoželáme 

a želáme pevné zdravie.
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ATLETIKA
Beháme, hádžeme, skáčeme , a ide nám to !

Atletický oddiel pri ŠK Radoľa sa zúčastnil dňa 14.12.2012 celoslovenských atletic-
kých pretekov „Zo školských lavíc do športovej haly ELÁN v Bratislave

Celkové výsledky  

Vrh guľou staršie žiačky Gabika Zipserová 16. miesto

Beh 400m mladšie žiačky Frederika Hanuliaková 8.miesto

Beh 400m staršie žiačky  Gabika Zipserová 6.miesto

Skok do diaľky starší žiaci Tomáš Hruška 9.miesto

Štafeta  3x 200m žiaci ( Hruška,Záhradník,Hudec) 4.miesto

Beh 60m 12.beh Ondrej Záhradník 6.miesto

Beh 800m mladší žiaci  Miro Jančiga 6.miesto

Beh 800m mladší žiaci Samo Hudec 3.miesto

Multifunkčné ihrisko
 Dlhodobo pripravovaná výstavba viac-
funkčného ihriska v areáli Základnej školy je už 
pred realizáciou.
 Najvýhodnejšiu ponuku podľa zákona o ve-
rejnom obstarávaní predložila firma VAAT, spol. s 
r.o.  Žilina. S touto firmou podpísal zmluvu o die-
lo starosta obce.
 Ihrisko bude mať rozmery 40 m x 20 m. Po-
vrch hracej plochy je umelá tráva zaťažená kre-
mičitým pieskom, ktorá bude vhodná na futbal, 
tenis, volejbal, hádzanú a ďalšie športy. Pri ihris-
ku bude k dispozícii umelé osvetlenie. Okolo hra-
cej plochy sú mantinely a oplotenie. Stavenisko 
bude dodávateľovi odovzdané začiatkom januá-
ra.
 Výstavba začne po ústupe nízkych teplôt a 
potrvá 6-8 týždňov.

Telocvičňa
 Tohtoročné presunutie ťarchy financovania 
výstavby kanalizácie, ale aj rekonštrukcie vodo-
vodu na Európsku úniu a  SEVAK, a.s., umožňu-
je v našej obci venovať sa aj ďalším rozvojovým 
aktivitám.  Azda jediným nedostatkom našej ZŠ 
je absencia telocvične. Po prieskume možností a 
trhu je dnes k dispozícii  projektová dokumentá-
cia, stavebné povolenie aj financie na výstavbu 
montovanej oblúkovej haly, ktorá bude slúžiť ob-
čanom našej obce a v čase vyučovania prednost-
ne žiakom školy na športové aj kultúrne aktivity. 
 Vznikne krytá hracia plocha 40 m x 20 m 
so syntetickým vode odolným športovým povr-
chom a kompletným zázemím.
 Odhadovaná doba výstavby je približne 6 
mesiacov. Predtým však musí prebehnúť v súla-
de so zákonom o verejnom obstarávaní výbero-
vé konanie.
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Zhodnotenie jesennej časti  futbalu ŠK Radoľa ročník 2012/2013

Žiaci: (tréner: Irenej Vnuk, vedúci: Miroslav Kubišta ) 
 Starší žiaci po doplnení kádra chlapcami z Vadičova dokázali v jesennej 
časti veľmi dobru formu a po zaslúžených víťazstvách sú na 4. mieste tabuľky, teší 
nás aj to že najlepší strelcom ligy je náš 20 gólový Marek Kubišta. U mladších žiakov 
nás teší  ich účasť na tréningoch a zápasoch, vidno na chlapcoch (spolu s  troma 
dievčatami), že ich to baví a majú chuť do futbalu.

1 Slovan Podvysoká 13 12 0 1 54:9 36
2 MŠK Žilina C 13 11 1 1 79:9 34
3 FK Tatran Turzovka 12 9 1 2 54:7 28
4 ŠK Radoľa 13 8 2 3 56:28 26
5 ŠK Juventus Žilina - Závodie 13 8 1 4 55:16 25
6 Jednota Bánová 12 6 2 4 32:18 20
7 Pokrok Stará Bystrica 12 6 2 4 31:18 20
8 ŠK Čierne pri Čadci 12 4 4 4 17:20 16
9 SNAHA Zborov nad Bystricou 12 4 1 7 21:27 13

10 Tatran Oščadnica 12 3 2 7 24:52 11
11 Slovan Skalité 13 3 0 10 21:42 9
12 REaMOS Kysucký Lieskovec 13 2 0 11 12:70 6
13 FK Terchová 12 2 0 10 9:79 6
14 Slávia Staškov 12 1 0 11 6:76 3

Dorast: (tréner: Jan Patyk, vedúci: Milan Kováč)
 Dorast počas sezóny mal svetlé aj menej svetlé momenty, ktoré môžu 
byť ovplyvnené aj tým že počas roka trénovali pod troma trénermi a mužstvo sa 
začalo budovať aj príchodom hráčov z Poviny a z Vadičova. Najviac potešia výhry 
na domácom ihrisku, mrzia nás však vysoké prehry na ihriskách súperov. Dúfame že 
v jarnej časti budú lepším tímom a v tabuľke poskočia vyššie.
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1 ŠK Štiavnik 13 10 2 1 61:15 32
2 ŠK Belá 13 9 3 1 46:16 30
3 OFK Teplička nad Váhom 13 9 2 2 62:26 29
4 ŠK Čierne pri Čadci 13 8 1 4 34:17 25
5 FK Terchová 12 6 2 4 20:19 20
6 Pokrok Stará Bystrica 12 5 3 4 28:29 18
7 Slovan Podvysoká 13 5 2 6 31:29 17
8 ŠK Radoľa 13 5 1 7 24:48 16
9 Fatran Dolná Tižina 13 4 3 6 27:40 15

10 REaMOS Kysucký Lieskovec 13 4 2 7 25:47 14
11 Polom Raková 13 4 0 9 23:35 12
12 SNAHA Zborov nad Bystricou 13 3 1 9 23:39 10
13 FK Strečno 13 2 3 8 12:31 9
14 ŠK Dolný Hričov 13 2 3 8 18:43 9
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Muži: (tréner: Pavol Kuriak, vedúci: Jozef Macúš)
 Mužstvo bolo doplnené o hráčov dorastu a z KNM. Muži počas sezóny 
ukázali, že futbal vedia hrať ale bohužiaľ futbal sa hrá na góly a to je jediné v čom 
sme prepadli na plnej čiare. Potešil nás  zápas v Novej Bystrici kde sme vyhrali, 
v Predmieri odkiaľ sme doviezli bod, na Skalitom, v Bánovej a v Strečne sme tiež 
siahali po bode ale neuspeli sme. Mrzia nás však prehry na domácej pôde s Tercho-
vou, Kotešovou, Divinkou a Staškovom, kde v týchto stretnutiach sme mohli vyhrať, 
ale podľa starého pravidla „nedáš, dostaneš“ sme prehrali. V. liga je veľmi vyrovnaná 
súťaž a ešte nič nie je stratené, bude to však ťažké, preto dúfame že chlapci na jar 
predvedú lepší futbal, aby potešili nás aj divákov.

1 Jednota Bánová 13 9 2 2 25:14 29

2 FK Predmier 13 8 3 2 33:13 27

3 Slávia Staškov 13 8 3 2 29:17 27

4 TJ Divinka 13 7 0 6 27:24 21

5 ŠK Belá 13 6 2 5 19:19 20

6 FK Terchová 12 6 2 4 22:27 20

7 OFK Kotešová 13 6 1 6 23:21 19

8 FK Rajec 13 5 2 6 24:24 17

9 Slovan Skalité 13 4 4 5 16:21 16

10 Pokrok Stará Bystrica 12 4 3 5 20:26 15

11 Polom Raková 13 4 2 7 24:27 14

12 FK Strečno 13 4 2 7 24:31 14

13 ŠK Radoľa 13 3 2 8 21:27 11

14 Slovan Nová Bystrica 13 2 0 11 23:39 6

Poďakovanie
 ŠK Radoľa chce týmto spôsobom poďakovať všetkým darcom 2% dane, za tento 
rok putovalo na náš futbal 1400€ medzi najväčších darcov, ktorý venovali nad 100€ 
patria: R. Macúš, B. Riečanová. Z týchto vyzbieraných peňazí boli zakúpené dve sady 
dresov pre našich žiakov v hodnote 880€.

                     Výbor ŠK Radoľa



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 11:00 - 11:30

Kontakty
 Telefón 041 / 421 4374, 421 4375, 421 1004
 Fax 041 / 421 3233
 Mobil 0911 951 305
 E-mail podatelna@radola.sk
 web www.radola.sk

Navždy nás opustili
Štefan Polko (57 rokov)

Marián Pakan (67 rokov)

Odpočívajte v pokoji! 

Narodenie detí

Blahoželáme k jubileu
85 rokov Ján Súkeník
80 rokov Irena Kocúrová
75 rokov Hermína Kuriaková
70 rokov Felix Jančiga

Ľudmila Svrčková
65 rokov Jaroslav Svrček

Štefan Hudec
František Šalata
Emil Kalman
Ing. Alojz Šustek
Štefánia Hudcová

Srdečne Vám blahoželáme
a prajeme Vám pevné zdravie

v kruhu rodiny!

Manželstvo uzatvorili

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

Miroslav Janiga a Mária Malíková
Ján Mucha a Zuzana Šamajová

Patrik  Pavlus

Najmenších spoluobčanov v našej obci srdečne vítame, rodičom praje-
me veľa zdravia a úspechov pri výchove!


