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Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach.

Prvá písomná zmienka 1332.

Prvou svätou omšou slávenou v novostavbe kostola sv. Cyrila a Metoda v Radoli bola „Polnočná“, ktorú celebroval
Mgr. Ján Uskoba. V novom chráme a v jeho najbližšom okolí bolo viac ako 500 ľudí.
(24. XII. 2015, 22:00)
Foto: P. Muška, T. Sovík

Milí spoluobčania,
začiatok roka je príležitosťou bilancovať predchádzajúcich 12
mesiacov. Rok 2015 bol (konečne) rokom významného utlmenia
stavebného ruchu v obci. Bolo menej bagrov, výkopov či prachu,
a viaceré aktivity boli skryté pred zrakom nezainteresovaných.
Významné rekonštrukcie kúrenia majú za sebou Materská škola
aj budova v športovom areáli V Riekach. Do školskej kuchyne sme
počas zimných prázdnin nainštalovali konvektomat, zariadenie,
v ktorom sa využíva varenie v horúcej pare (až 130 ° C), ktoré je
samozrejmosťou v hotelovej a reštauračnej sfére, ale patrí aj do
škôl, pretože umožňuje zdravšie, chutnejšie aj energeticky efektívnejšie pripravovať jedlo. Budova na ihrisku mala plochú strechu
v havarijnom stave, v jeseni sme ju kompletne opravili a predĺžili
jej životnosť o ďalších minimálne 8-10 rokov, priestory šatní pre
športovcov boli minulý rok svojpomocou kompletne obnovené.
Všetko sú to aktivity, o ktorých by som sa nemal ani zmieňovať, a každý svedomitý hospodár ich považuje za samozrejmosť.
Obecné budovy sú predsa majetkom obce a treba sa o každú z nich
starať a pravidelne opravovať poruchy, modernizovať, aby prinášali
maximálny úžitok celej obci. Všetky tieto aktivity sme robili z obecného rozpočtu, z ušetrených prostriedkov, s cieľom nielen zachovať
funkčnosť, ale aj zlacňovať prevádzku. Chceme v tom pokračovať,
je škoda, že na tieto aktivity nie sú ani eurofondy, ani dotácie z
ministerstiev. Je to však logické, veď ktorý minister by sa prišiel
odfotografovať ku vymenenému kotlu do kotolne, alebo novej regulačnej termostatickej hlavici na starom, ale poctivom liatinovom
radiátore ...
Obrovskú radosť mám z úspešného napredovania novostavby
kostola sv. Cyrila a Metoda. Spomienka na preplnenú polnočnú nás
určite mnohých hreje pri srdci. Odhadom sa jej zúčastnilo viac ako
500 ľudí, ktorí sa tlačili v kostole aj okolo neho.
Veľmi sa teším z toho, že už onedlho sa budú prví spomedzi Vás pripájať k novej optickej dátovej sieti a využívať vysokorýchlostný internet alebo káblovú televíziu. Mrzí ma však, že sa celý proces začal
naťahovať. Máme však v obci niekoho, o kom si myslím, že alebo
stratil rozum, alebo ho nikdy nemal, alebo si ho niekto kúpil. Anonymne, cez právnika napadol výstavbu optickej siete, už niekoľko
týždňov zamestnáva všetkých zainteresovaných pod zámienkou,
prečo nie je optika zakopávaná do zeme. Kladiem však otázku, kto
chce znova rozkopávať celú obec ? Vzhľadom na ochranné pásma
existujúcich inžinierskych sietí, by sme museli opäť rozkopávať
cesty. Alebo niekomu vadí, že aj v Radoli chceme fungovať na
úrovni roku 2016 s prístupom k najmodernejším technológiám?
Komu prekáža, že by sme mali mať optickú sieť ako prvá dedina
na Kysuciach ? Máme šťastie, že v regióne je firma, ktorej majitelia sa rozhodli, že skúsia svoju technológiu ponúknuť aj na vidiek.
Rozhovory o tom, ako by sme sen premenili v Radoli na skutočnosť
sme viedli asi 4 roky a nakoniec z toho vznikol projekt, ktorý sa
dá uskutočniť. Z obecného rozpočtu nedávame ani jediný cent a
ak chcú nájsť zákazníkov, tak musia dať prijateľnú cenu. K celému
procesu výstavby prebehlo riadne konanie v zmysle stavebného

zákona, s dodržaním všetkých podmienok a časových lehôt. Teraz
však bude zbytočne zdržaný začiatok výstavby ďalších etáp, ale aj
možnosť pripájania sa prvých domácností. Som však presvedčený,
že s príchodom jari už budete môcť byť viacerí pripojení a začne sa
aj ďalšia etapa výstavby.
Život prináša zmeny aj v oblasti kultúry a zábavy. Po piatich vydarených ročníkoch nám bude tento rok chýbať aj zabíjačka, aj
fašiangový sprievod. V obecnom rozpočte síce máme na tieto akcie
zarezervované finančné prostriedky, ale z pôvodnej skupiny ľudí,
ktorá bola motorom týchto podujatí postupne ubúdali jednotlivci
a tak trochu aj zásluhou tohtoročných veľmi krátkych fašiangov
bude v Radoli menej veselo. Je to však logické, pracovné zmeny
sú v našom regióne bežné aj cez víkend a pracovný čas má často
nevyspytateľný rytmus a určite sme radi, že u nás je práca (možno
nie vysnívaná, ale predsa práca) omnoho dostupnejšia ako v iných
kútoch Slovenska. Jasne sa ukazuje akým prínosom pre život v našej obci sú naši seniori. Fašiangové podujatia majú v obci zelenú aj
naďalej, stačí aby sa našla partia, ktorá chce zabaviť seba aj celú
dedinu. Máme divadlo, kde by sme mohli urobiť predstavenie,
máme divákov, ktorí by sa prišli pozrieť, ale akosi nám teraz, verím,
že dočasne, chýbajú účinkujúci. Určite však nemá zmysel, kupovať
na kľúč fašiangové predstavenie, v ktorom by účinkovali profesionáli. Bolo by sa síce na čo pozerať, ale chýbala by tomu duša a
nemalé financie takto vynaložené by sa dali použiť aj na iné účely.
Rok sa patrí začať optimisticky, tak ponúknem aspoň pár
drobností, ktorými by plánujeme skvalitniť život v obci v tomto
roku. Na verejnom detskom ihrisku pribudnú aj tento rok nové
prvky. Betónová cesta cez Záhradky po jesennej sanácii dostane
v jarných mesiacoch asfaltový tzv. mikrokoberec. Veľkou a verím,
že splniteľnou úlohou je chodník od svetelnej križovatky. Na niekoľkých miestach v obci plánujeme vysadiť novú zeleň. Menšie
prekvapenie pripravujeme aj v sále budovy obecného úradu. Významným spôsobom chceme oživiť Radoľský jarmok a takisto Pľacový turnaj. Chceme viac motivovať našich rodákov, aby v týchto
termínoch mali viac dôvodov prísť do Radole, navštíviť príbuzných
a mať možnosť stretnúť „starých známych“ pri kultúrnych alebo
športových podujatiach.
V Radoli nemáme žiadnu hudobnú skupinu ani umelecký súbor,
kde by sa na amatérskej alebo poloprofesionálnej úrovni robila
kultúra. Ak máte záujem takéto aktivity rozvíjať s materiálnou a
čiastočne aj finančnou podporou obce a máte predstavu ako to robiť, nenechávajte si ju pre seba a ozvite sa na Obecný úrad, že máte
chuť začať niečo robiť a aj vôľu v tom pokračovať. Verím, že nájdeme spoločnú reč a výsledkom bude zmysluplné trávenie voľného
času pre ďalších Radoľčanov.
Na záver Vám chcem milí spoluobčania do celého roku 2016
zaželať pevné zdravie, lásku, Božie požehnanie a aj kus šťastia, aby
sa Vám darilo robiť to, čo Vám prináša radosť a boli ste čo najviac s
tými ľuďmi, s ktorými chcete byť.
Ing. Anton Tkáčik - starosta obce

Štatistiky za rok 2015
V roku 2015 sa narodilo 13 detí (8 dievčat a
5 chlapcov). Zomrelo 20 obyvateľov (9 žien a 11
mužov). Prisťahovalo sa 33 obyvateľov (18 žien
a 15 mužov). Odsťahovalo sa 13 obyvateľov (7
žien a 6 mužov). Celkový počet obyvateľov s trvalým pobytom k 31.12.2015 je 1474 (761 žien
a 713 mužov).
Najviac sa vyskytujúce krstné mená obyvateľov
s trvalým a prechodným pobytom v obci Radoľa
bez rozdielu veku:
Ženské krstné mená:
Mária (50), Anna (49), Jana (47), Katarína (30),
Zuzana (27), Eva (20), Viera (20), Helena (19),
Emília (17), Lenka (17).
Mužské krstné mená:
Peter (57), Jozef (40), Ján (38), Miroslav (35),
Milan (30), Štefan (30), Martin (29), Pavol (31),
Jaroslav (20), Marián (19), Michal (19).
Najviac sa vyskytujúce priezviská obyvateľov
s trvalým a prechodným pobytom v obci Radoľa
spolu v mužskom a ženskom tvare:
Svrček - Svrčková (81)
Macuš - Macušová (56)
Andel - Andelová (35)
Kultan - Kultanová (31)
Kriváček - Kriváčková (25)
Holtan - Holtanová (20)
Kuriak - Kuriaková (20)
Borák – Boráková (18)
Javorík – Javoríková (18)
Kubala – Kubalová (18)
Ščamba – Ščambová (18)
Priemerný vek obyvateľov je 40,07 (ženy
40,94, muži 39,14).
Počet detí mladších ako 15 rokov je 219 (118
dievčat a 101 chlapcov).
Počet obyvateľov starších ako 15 rokov je 1255
(643 žien a 612 mužov).

Počet obyvateľov mladších ako 18 rokov je 271
(147 žien a 124 mužov).
Počet obyvateľov od 18 do 60 rokov je 870
(420 žien a 450 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 60 rokov je 333
(194 žien a 139 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 75 rokov je 94 (66
žien a 28 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 80 rokov je 54
(40 žien a 14 mužov).
Najstarší obyvateľ obce má 94 rokov.
Na prechodný pobyt je prihlásených 56 obyvateľov (26 žien a 30 mužov).
Počet skolaudovaných stavieb so súpisným
číslom v roku 2015 - 3 (rodinné domy).
Prehľad o počte obyvateľov spolu na uliciach:
Do Kaštieľa - 42
Do Majera - 45
Jaššová cesta - 61
Kysucká cesta - 55
Lány I. - 53
Lány II. - 149
Na Lúke - 23
Na Tehelni - 76
Pod Dúbravkou - 174
Pod Mokrým - 80
Pod Tehelňou - 28
Skotňa - 26
Stará cesta - 165
Štepnica – 116
Šustkovce - 105
U Kuriakov - 29
Vadičovská cesta - 210
Záhradky - 82
Evidovaní obyvatelia bez súpisného čísla - 11
Celkový počet obývaných stavieb je 404.

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V RADOLI – KOSCELISKU
Lokalita Radoľa - „Koscelisko“ sa nachádza pri Kysuckom Novom Meste, nad sútokom Kysuce a Vadičovského potoka, na okraji výrazného ostrožného výbežku Vretňa. Ostroha je z troch strán ohraničená strmými
svahmi až zrázmi a vypína sa vyše 30 m nad nivu rieky
Kysuca. Hrebeň výbežku asi 60 m od jeho východného okraja pretínajú zvyšky valu ohraničujúceho plochu s rozlohou približne 40 árov. Polohu zaniknutého
kostola donedávna naznačovala oválna vyvýšenina
s rozmermi 10 x 20 m prečnievajúca približne 1 m nad
okolitý terén.
O kostole v Radoli nás informuje len minimum
stredovekých písomných prameňov. V súpise pápežských desiatkov z rokov 1332–1337 sa Radoľa spomína ako jediná farnosť na Kysuciach. Farár Peter (Petrus
de Radola) vyplatil kolektorom desiatok vo výške 6
grošov, čo by poukazovalo na existenciu menšej, až
stredne veľkej cirkevnej organizácie. Ďalšie stredoveké
písomné pramene nám nie sú známe. Po zániku kostola (1. pol. 15. storočia) sa do jeho ruín ešte istý čas
pochovávalo, no už v prvej pol. 17. storočia sa plocha
využívala na poľnohospodárske účely a ruiny kostola
sa stali zdrojom stavebného materiálu pre neďaleký
renesančný kaštieľ postavený pod návrším. Pri poslednej rekonštrukcii kaštieľa sa ukázalo, že minimálne pri
jednej z jeho prestavieb boli druhotne použité travertínové ostenia zo sakrálnej stavby. Zo súpisov majetkov
budatínskeho panstva z rokov 1658 a 1690 vyplýva, že
na „Koscelisku“ sa nachádzala chmeľnica. Najneskôr

v 2. polovici 19. stor. sa časť polohy bližšie k obci začala
opäť využívať ako cintorín.
Nevieme či kostol v Radoli plnil funkciu farského
kostola až do svojho zániku. Nie je vylúčené, že ju stratil
ešte pred jeho zánikom, a farským sa stal kostol v neďalekom (1 km) Kysuckom Novom Meste – Congesberchu. Je však možné, že obe farnosti existovali, hoci
v tesnej blízkosti, paralelne a farnosť v Radoli zanikla až
spolu so samotnou stavbou.
Opevnená poloha, sakrálne toponymum, ale aj tradícia „prepadnutého kostola“ podnietili pomerne skorý
záujem bádateľov o túto lokalitu. „Koscelisko“ zahrnul
do mapky prehistorických pamiatok na Kysuciach už
K. Andel. Eneolitické osídlenie lokality potvrdil nález
kamennej hladenej sekery z jemnozrnného pieskovca.
Ešte v štyridsiatich rokoch 20. stor. boli na „Koscelisku“ pozorovateľné nepatrné zvyšky múrov zaniknutej
sakrálnej stavby, ako na to spomína R. Marsina. V roku
1947 A. Petrovský-Šichman uskutočnil obhliadku polohy. V zarastenom teréne rozpoznal vyvýšeninu oválneho pôdorysu prečnievajúcu nad okolitý terén. Predpokladal, že sa jedná o zvyšky zaniknutej „kostolnej
stavby“. Val dosahoval v tom čase ešte výšku 1,7 m a
priekopa pred valom mala hĺbku 0,5 m. V blízkosti valu
sa nachádzali črepy keramiky lužickej kultúry a kalcinované kosti indikujúce prítomnosť pohrebiska. Z polohy
týchto nálezov A. Petrovský-Šichman usudzoval, že val
je mladší než hroby - „najskôr mladohradištný alebo
stredoveký“. Predpokladal teda, že sa jedná o lokalitu

s kostolom na hrádku. Snahy majiteľa pozemku upraviť
terén na oráčinu viedli v roku 1956 k uskutočneniu záchranného archeologického výskumu, ktorý viedol A.
Petrovský-Šichman. Počas krátkeho výskumu identifikoval pôdorys jednoloďového románskeho kostola so
západným vstupom, kvadratickou (takmer štvorcovou)
svätyňou a štvorcovou sakristiou na severnej strane.
V severnej časti lode odkryl kamenný murovaný
oltár so stupienkami a pri severnej stene svätyne murovanú konštrukciu interpretovanú ako ambón. Nález
fragmentu gotického rebra ukázal, že aspoň jeden
priestor (zrejme svätyňa) bol zaklenutý. Počas výskumu sa odkryli tri hroby. Hrob v interiéri pri severnej
stene lode bol zahĺbený už do deštrukcie kostola, podobne aj pohreb dieťaťa uloženého v nádobe sa uskutočnil až po zániku kostola. Tretí hrob sa nachádzal pri
východnej exteriérovej stene svätyne. Kostra v hrobe
sa však neodkryla celá - dolná časť končatín zachádzala
za profily sondy a horná časť trupu s lebkou pod základy svätyne. A. Petrovský-Šichman konštatoval, že hrob
je pravdepodobne starší ako murivo kostola a možno
súvisí so staršou drevenou stavbou, po ktorej však nenašiel žiadne stopy. Vznik objektu datoval do druhej
tretiny 13. storočia, presnejšie medzi rokmi 1240-1270.
Zánik kostola na základe stratigrafických vzťahov a historických prameňov autor výskumu kládol do roku
1429, kedy na územie Kysúc vpadli cez Jablunkovský
priesmyk husiti.
V rokoch 1988-1990 preskúmala časť cintorína
západne a južne od kostola M. Ďurišová. Podľa nej sa
okolo kostola rozprestieral len neveľký cintorín s rozlohou približne dva áre, siahajúci iba do vzdialenosti 11
m od päty deštrukcie kostola. Predpokladané ohradenie kostola s cintorínom kamenným múrom, resp. inou
konštrukciou sa nezachytilo. Odkrytých bolo spolu 16
hrobov s jednotnou orientáciou Z-V a dva ploché náhrobné kamene v sekundárnej polohe. Zaznamenala
sa superpozícia niektorých hrobov, v jednom prípade
aj sekundárny protivampirický zásah do hrobu. V jednom z hrobov sa na prste pravej ruky našiel bronzový
štítkový prsteň s motívom kráčajúceho vtáka, z ďalšieho prsteňa sa zachoval len štítok s geometrickou
výzdobou .Výnimočným nálezom bola kostená soška
svätice (výška 8,4 cm), nájdená v deštrukcii kostola.
Soška bola zrejme súčasťou iného sakrálneho predmetu, podľa analýzy A. Glatza vznikla v nemeckom alebo
francúzskom prostredí v 14. storočí. Autorka výskumu
datovala pochovávanie na lokalite najneskôr od polovice 13. stor. do polovice 15. storočia. Upozornila, že
k zániku kostola mohlo dôjsť v roku 1429, ako to predpokladal A. Petrovský-Šichman, ale aj v roku 1431, keď
prešli cez Jablunkovský priesmyk do Žiliny sirotkovia
pod vedením Jána Čapka.
V rokoch 2012-2013 sa uskutočnil revízny výskum
lokality, ktorý bol súčasťou širšie koncipovaného projektu výskumu lokality uskutočňovaného v rokoch
2012–2015. Na projekte financovanom VÚC Žilina sa
po odbornej stránke podieľal Archeologický ústav SAV

v Nitre (M. Samuel), Kysucké múzeum v Čadci (D. Majerčíková) a Krajský pamiatkový úrad v Žiline (M. Furman).
Počas prvej sezóny mal výskum hlavne revízny charakter s cieľom overiť a doplniť poznatky získané počas výskumu A. Petrovského Šichmana v roku 1956, v druhej
sezóne sa rozšírili skúmané plochy tak, že sa odkryl
celý pôdorys kostola (s výnimkou kontrolných blokov)
a preskúmala sa aj časť exteriéru v bezprostrednej blízkosti sakrálnej stavby.
Potvrdilo sa, že kostol v Radoli – „Koscelisku“ bol
jednoloďovou stavbou s obdĺžnikovou loďou (vonkajšie rozmery 9,30–9,70 x 8,65 m), kvadratickou, smerom
na východ veľmi mierne sa zužujúcou svätyňou (vnútorné rozmery: 4,53–4,80 x 4,50 m), štvorcovou sakristiou (vnútorné rozmery: 3.45 x 3,45 m) a kvadratickou
kostnicou na severnej strane (vonkajšie dĺžka stien:
2,80 a 2,86 m). Kostoly s takouto dispozíciou sa v našom prostredí vyskytujú hlavne od polovice 13. storočia do konca 14. storočia, ale ojedinele aj v 15. a 16.
storočí. Kostol orientovaný dlhšou osou v smere SZ-JV
(odchýlka od smeru V– Z: 340) mal celkovú dĺžku 15,13
m. Do kostola sa vstupovalo zo západnej strany. Z portálu kostola pochádza zrejme fragment kamenného
profilovaného architektonického článku objavený ešte
v roku 1956. V interiéri sa odkryli zvyšky dvoch murovaných konštrukcií: oltárna menza bočného oltára (110
x 95 cm) s dvojicou kamenných stupňov a kvadratická
konštrukcia ambónu (110 x 75 cm) pri severnej stene
svätyne. Zvyšky hlavného oltára vo svätyni kostola ani
prípadne empory v lodi sa nezachytili. Podlahu pravdepodobne tvorila len tvrdá, udupaná hlina, príp. bola
podlaha drevená, nenašli sa však žiadne stopy po maltovej či inak upravenej podlahe.
Kostol bol postavený z rôznych typov kameňa
– stavitelia použili materiál nazbieraný v riečisku Kysuce, ale aj lomové kamene z blízkeho okolia. Kamene použité na múry kostola boli rôzne veľké, nárožia
spevňovali väčšie pravidelné, otesané kusy. Murivo
stien lode, široké 90-100 cm, bolo ukladané väčšinou
do nepravidelných riadkov, len v spodných častiach
nadzákladového muriva sa miestami nachádzajú 2-4
pravidelné riadky. Na niekoľkých miestach sa medzi
základovým a nadzákladovým murivom nachádzal
výrazný ústupok široký max. 20 cm. Takmer identický
charakter má aj murivo sakristie široké 80-90 cm. Menej precízne bolo ukladané murivo kostnice, široké len
50–55 cm. Kamene sú spájané maltou, v ktorej sa ako
spojivo použilo vápno a ako plnivo drobný kremitý
piesok s ojedinelými štrkovými zrnami. Miestami sme
zachytili zvyšky omietky s bielou a červenou maľbou,
vzory sa však pre prílišnú fragmentárnosť nedali určiť.
Fragmenty maľovanej omietky sme našli len v interiéri kostola, A. Petrovský-Šichman však uvádza zvyšky
omietky, dokonca aj farebnej, na exteriérových stenách kostola. Je teda pravdepodobné, že aj exteriérové steny niesli polychrómnu výmaľbu. Základy kostola
siahali do rôznej hĺbky od povrchu pôvodného terénu.
Zatiaľ čo pri juhozápadnom rohu lode kostola mali hĺb-

ku len 40 cm, pri jej juhovýchodnom rohu to bolo až
100 cm a pri východnej stene svätyne 90 cm. Základy
dosadali na vrstvu tvrdej červenohnedej hliny, jedine
plytšie základy kostnice boli založené do žltej hlinito
- ílovitej vrstvy. Zdá sa, že kostol a sakristia boli postavené naraz. Naznačuje to jednak identický charakter
muriva, rovnaká hĺbka založenia základov, čiastočné
previazanie murív západnej steny sakristie s murivom
lode, ale aj dverný otvor medzi svätyňou a sakristiou,
ktorý vznikol súčasne s výstavbou kostola. Pristavanie
kostnice v neskoršom období potvrdzujú škáry medzi
jej murivami a kostolom, rozdielna stavebná technika
aj charakter malty.
Zánik kostola požiarom potvrdzuje výrazná vrstva
uhlíkov a prepálenej hliny nachádzajúca sa v interiéri
aj exteriéri stavby. Spálené kúsky dreva naznačujú, že
zhorela nejaká drevená konštrukcia, možno drevený
krov kostola, príp. drevená dlážka. Na jej povrchu sme
pri západnej stene lode kostola našli niekoľko kovových hrudiek, zrejme z menšieho predmetu roztaveného požiarom. Ich analýza ukázala, že obsahujú meď
s menšími prímesami antimónu, cínu, arzénu, niklu
a železa. Pod prepálenou vrstvou sa nachádzala vrstva
žltohnedého piesčitého ílu s hrobmi a pod ňou ležala
vrstva intaktnej červenohnedej hliny.
Okolo kostola aj v kostole sa pochovávalo. Počas
doterajších výskumov sa celkovo preskúmalo 42 hrobov, z toho 14 v interiéri kostola a 28 na priľahlom cintoríne. Všetky hroby (okrem pohrebu dieťaťa v nádobe)
mali rovnakú orientáciu paralelnú s dlhšou osou stavby. Hlava sa nachádzala na SZ strane, okrem jediného
hrobu zapusteného do ruín kostola (hrob č. 1), ktorý
mal hlavu na JV strane. Mŕtvi boli uložení v polohe na
chrbte, odlišnosti sa prejavili len v uložení rúk. Väčšina
mala ruky uložené pozdĺž tela, príp. jedna ruka bola
voľne položená na panve. Prekrížené ruky boli zachytené len v najmladšom hrobe č. 1. Hrobové jamy väčšinou nebolo možné identifikovať, pri niektorých hroboch sa zistili zvyšky rakiev. O existencii rakiev svedčia
aj početné klince a úlomky z nich, ktoré sa nachádzali
v zásype hrobov. Na cintoríne sa pochovávalo aj pod
náhrobnými kameňmi. Dva ploché náhrobné kamene
uložené v sekundárnej polohe sa našli pri výskume
cintorína v rokoch 1988-1990, ďalšie dva v roku 2013.
Jeden fragment plochého náhrobného kameňa ležal
v sekundárnej polohe v deštrukcii pri východnej stene

svätyne, druhý prekrýval hrob (č. 23) pri južnom múre
kostola. Vodorovne uložený plochý náhrobný kameň
(70 x min. 150 cm) vyhotovený zo sivej jemnozrnnej
horniny nemal na povrchu žiadne stopy po nápisoch
alebo kamenárskom opracovaní. Pochovávania pod
amorfnými alebo len hrubo otesanými náhrobnými
kameňmi sa na cintorínoch na Slovensku vyskytuje
od 11. stor. do začiatku 14. storočia. V súčasnosti evidujeme takmer štyridsať lokalít s ich výskytom, Radoľa
je prvou lokalitou na Kysuciach. Takmer všetky hroby
(okrem hrobu č. 1) boli vyhĺbené do mäkkej žltej hliny,
v podložnej tvrdej červenohnedej hline sa už nenachádzali. Hroby v interiéri kostola boli zahĺbené pomerne
plytko pod úroveň dlážky (25–60 cm), hroby na cintoríne len o niečo hlbšie (27–104 cm). O intenzívnom
pochovávaní svedčí superpozícia niektorých hrobov, či
poškodenie starších hrobov pri kopaní mladších. Dôkazom početného pochovávania je aj stavba kostnice.
V severozápadnej časti lode kostola, preskúmanej až
na úroveň intaktného podložia, sa na ploche približne
10,5 m2 odkrylo 11 hrobov. Pri predpoklade rovnakej
intenzity pochovávania v celej lodi by počet pochovaných len v lodi kostola narástol na takmer 70. Okrem
dvoch prípadov (hroby č. 22 a č. 25) všetky hroby rešpektovali múry kostola. Zatiaľ čo o hrobe objavenom
v roku 1956 pri východnej stene svätyne nemožno
jednoznačne konštatovať, že je starší ako murovaná
sakrálna stavba, hrob č. 22 bol bezpochyby poškodený
budovaním základov kostola.
Väčšinu nálezov z kostola a okolitého cintorína
predstavujú črepy keramických nádob. Najčastejšie
zastúpeným tvarom je hrniec, pomerne často sa vyskytovali pokrievky a najlepšie zachovanými exemplármi sú dve rekonštruovateľné misy. Až na pár kusov,
ktoré pôsobia archaickejšie, predstavujú črepy bežnú
produkciu z 2. polovice 14. až 1. polovice 15. storočia.
Z kovových predmetov dominujú klince a ich úlomky,
našli sa však aj spony, pracky, mince, prsteň a hrot šípu
do kuše. Zaujímavým nálezom sú dve hviezdicovité
spony. Hviezdicovité spony so šiestimi alebo ôsmymi
cípmi boli pre Uhorsko typické hlavne v 14. storočí.
v ikonografickom materiáli sa vyskytujú až do začiatku 15. storočia. Ďalšie dve pracky majú pravouhlý tvar
a sú vyrobené zo železa. V hrobe č. 3 sa našiel jednoduchý bronzový prsteň bez štítku zdobený po obvode
vrstvy rytými líniami. V dvoch hroboch sa našli mince.

V obidvoch prípadoch ide o drobné strieborné razby,
tzv. parvy, ktoré razil Žigmund Luxemburský v rokoch
1387–1427. Na ploche cintorína, v tesnej blízkosti múrov kostola, približne na úrovni prepálenej vrstvy, ležal
hrot šípu do kuše. Hrot patrí k typu, ktorý sa vyskytuje
v 15.–16. storočí. Je to jediný nález militária na lokalite
a dokumentuje násilný zánik kostola. Okrem keramických a kovových predmetov sa výnimočne vyskytovali
aj iné predmety. Najpočetnejšie zasúpené sú drobné
kamenné úštepy z obsidiánu a radiolaritu, pochádzajúce pravdepodobne z eneolitu alebo doby bronzovej.
Škálu nálezov dopĺňa niekoľko drobných korálikov,
nájdených v blízkosti hrobov.
V rokoch 2014 a 2015 výskum pokračoval ďalšími
dvoma sezónami, pričom pozornosť sa sústredila na val
a priekopu nachádzajúcu sa pred ním. M. Ďurišová urobila v roku 1989 rez valom a priekopou, pričom pod korunou valu odkryla časť lužického pohrebiska, spolu tri
hroby. V stredoveku predpokladala vznik mohutného
zemného valu, možno s kamennou konštrukciou, ktorý
však bol zakrátko zničený. Črep nájdený medzi kameňmi by mohol datovať vznik valu niekedy do 13.storočia.
V 15.storočí bol val obnovený novým zásypom, neskoršie úpravy terénu ho však takmer zničili. Pravdepodobne v súvislosti s obnovou valu vznikla priekopa, ktorú
M. Ďurišová datovala do 14.-15.storočia. Jej šírku odhadla na 11 m, maximálna hĺbka dosahovala 120-160
cm. Podľa názoru M. Ďurišovej bola priekopa zasypaná
jednorazovo, niekedy v 16.-17.storočí.
V roku 2014 sa urobil rez priekopou v snahe doplniť či spresniť už známe údaje. Keďže sa v tretej sezóne
(2014) nepodarilo dosiahnuť dno priekopy, výskum
pokračoval aj v roku 2015. Vo štvrtej sezóne výskumu
bol zachytený okraj priekopy zo strany valu, druhý
okraj však nebol zachytený, resp. nebolo možné ho jednoznačne identifikovať. V hĺbke približne 240 cm bola

odkrytá kamenistá vrstva, ktorá tvorila podložie priekopy. Šírku priekopy možno odhadnúť na najmenej 11
m, hĺbka dosahovala 220-240 cm. Zo strany valu bola
priekopa veľmi strmá, jej okraj bol do podložia zahĺbený takmer kolmo. Pri druhom okraji, na dne priekopy,
sa odkryli zvyšky zuhoľnateného dreva, ktoré nálezy
drobných črepov datujú pravdepodobne do obdobia
neskorého stredoveku (lepšie datovateľný bol len jeden črep, pochádzajúci pravdepodobne z 15.storočia,
príp. neskoršieho obdobia). Predbežne nie je možné
určiť, o aký objekt išlo. Dalo by sa uvažovať o tom, že
ide o zvyšky miliera na pálenie dreveného uhlia. Na základe výsledkov výskumu možno konštatovať, že priekopa bola čiastočne zasypaná už koncom stredoveku,
resp. bola využívaná na iné ako obranné účely, v novoveku došlo k jej úplnému zasypaniu, zrejme v snahe
zarovnať terén pre poľnohospodárske využitie.
V roku 2015 sa urobil aj čiastočný rez valom, v snahe identifikovať jeho polohu či konštrukciu. Rez však
nezachytil žiadne zvyšky valu, tvrdá červenohnedá kamenistá zemina, ktorá tvorila podložie, sa nachádzala
plytko pod úrovňou terénu, v hĺbke približne 50 cm.
Až na korune terénnej vyvýšeniny (predpokladaného
valu) sa odkryla rozsiahla súvislá vrstva kameňov, ktoré
boli kladené tesne vedľa seba. Pod ňou bola kultúrna
vrstva obsahujúca uhlíky, črepy zle prepálenej lužickej keramiky a dokonca aj drobný úlomok bronzového predmetu, možno ihlice. Aj M.Ďurišová pri svojom
výskume odkryla popolovitú vrstvu s úlomkami keramiky a bronzových predmetov, nad ktorou sa nachádzala kamenná deštrukcia, ktorú identifikovala ako
konštrukciu valu. Keďže v roku 2015 nebola táto vrstva
doskúmaná, a nebolo tak možné určiť, o aký objekt ide,
výskum bude pokračovať aj v roku 2016.
Marián Samuel - Danka Majerčíková

Jubilanti

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Tradičné stretnutie s jubilantmi sa uskutočnilo
21. októbra. V programe účinkovali žiaci ZŠ
s MŠ pod vedením svojich pani učiteliek.

Obec Radoľa oznamuje, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z.
z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016.
Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je v obci
Radoľa utvorený volebný okrsok 001 a určená volebná
miestnosť v sále Obecného úradu v Radoli.
Od 1. júla 2015 v Slovenskej republike platí nová volebná
legislatíva, preto voličom pripomíname dôležité informácie.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti
preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť
predložením občianskeho preukazu.

Svätoštefanský výstup na Vreteň

Na sviatok sv. Štefana sa uskutočnil 34. ročník obľúbeného vianočného výstupu na Vreteň.
Celkom sa zaregistrovalo 532 účastníkov. Najvzdialenejším účastníkom bol A. Kardoco z
Portugalska, najstarším účastníkom Jozef Kavecký z Kys. N. Mesta, najpočetnejšou rodinou
boli Dubeňovci z Radole (10 účastníkov).

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj
hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť
do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže
volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť,
ktorému kandidátovi dávate prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič
odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom,
taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia
vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo
písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej
volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu,
aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila
do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej
podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom
upravovať hlasovacie lístky.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám
vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho
požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie
člen volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec / okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom
obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33
eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič
nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej
komisie.
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho
trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého
pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu
voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j.
najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
V listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),
elektronicky (e-mailom)
- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania
volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na
doručovanie žiadostí
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú
adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.
Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti
doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí
v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho
preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho
preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Škola oznamy
Máme pred sebou druhý polrok školského roka, a to znamená, že prvý sa končil. V piatok 29. januára na
konci vyučovania dostali žiaci výpisy známok z vysvedčení.
V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníkov zo slovenského jazyka a matematiky z vedomostí z ročníkov
1.-4., ktoré prebehlo na jeseň sme dosiahli nasledovné výsledky: matematika priemerná úspešnosť našich
piatakov bola70,44 %, to je 8,45% nad celoslovenským priemerom.
V slovenskom jazyku bola úspešnosť našich žiakov 78,67%, čo je viac o 12,05 % ako je celoslovenský priemer. Gratulujem úspešným žiakom a ďakujem pani učiteľke Hlatkej, ktorá ich štyri roky „trápila“. Samozrejme
vďaka všetkým pani učiteľkám.
Jarné prázdniny má Žilinský kraj v termíne: 29. február (pondelok) až 4. marec 2016 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 7. marca 2016 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny: 24. marec (štvrtok) až 29. marec 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 30.
marca 2016 (streda).
V. Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ

Zmeny v nakladaní s odpadom
Od 1. januára 2016 platí na celom Slovensku nová
právna úprava nakladania s odpadom. Z tohto hlavného dôvodu od začiatku roku platí nové VZN č. 3/2015 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Radoľa.
Zmenou je nová sadzba poplatku pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Radoľa trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo je na území obci oprávnená užívať,
alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie
vo výške 0,0466 € za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje 17 € na jeden kalendárny rok.
Ešte v minulom roku platila výška tohto poplatku
15 € za osobu na jeden rok. Nárast sadzby je spôsobený zvýšením ceny za odvoz TKO spoločnosťou T+T,
a.s. o približne 30 %. Príčinou tohto nárastu je súdne
opatrenie, ktorým je uzavretá dlhoročná skládka TKO v
Považskom Chlmci. V blízkom regióne sa už nenachádza žiadna využiteľná skládka odpadov ani spaľovňa,
do ktorej by mohol byť odpad odvážaný a energeticky
zhodnocovaný. Netriedený – zmesový odpad z celého
okolia Žilina je preto dnes potrebné voziť až k Žiaru nad
Hronom. Geograficky bližšie skládky odmietajú prijať
odpad od spoločnosti T+T, respektíve, by odvoz odpadu na tieto skládky bol ešte nákladnejší ako v súčinnosti
so súčasným dodávateľom služby.
Celá situácia je logickým vyústením dlhoročného
vývoja, keď vo všetkých vytipovaných lokalitách, kde
bol predpoklad ekologicky prijateľnej výstavby novej
skládky sa aktivizoval tzv. tretí sektor a petičnými akciami zabránil výstavbe skládok prípadne spaľovne. Je
to prirodzené, určite by sme výstavbu skládky v Radoli
odmietli všetci, skládku ani spaľovňu pri dome predsa
nechceme nikto.
Určite ste si spočítali, že nárast poplatku o 30 percent by mal znamenať jeho rast až na viac ako 19 € na
osobu a rok. Prečo nárast iba o polovicu tejto sumy?
Bude obec brať finančné prostriedky škôlke alebo pre-

stane kvôli tomu v nočných hodinách svietiť verejné
osvetlenie? Nie, je to prejav dôvery vedenia obce voči
občanom, že bude pokračovať trend stáleho zlepšovania separácie odpadov (najviac plastov, skla, papiera
a tetrapakov). Ak budeme svedomito separovať, tak
môže úhrada za odpad v budúcnosti byť ešte nižšia.
Cieľom nového zákona o odpadoch je odpad znovu
použiť, predovšetkým ako druhotnú surovinu prípadne
zdroj energie, v každom prípade je však skládkovanie
odpadu tým posledným, čo si na Slovensku želáme.
Preto dostali obce do rúk viaceré nové nástroje, ako
tento cieľ naplniť.
Od 1. júla už napríklad nebudeme platiť za vývoz
separovaného odpadu (v roku 2014 nás jeho vývoz stál
5429 € a v roku 2015 to bolo 6045 €). Druhou stranou
mince je, že už nebudeme dostávať finančné prostriedky od recyklačného fondu ako doteraz, táto čiastka však
nepokrývala ani zďaleka náklady na odvoz separovaných zložiek odpadu. Z toho vyplýva plánovaná úspora a snaha nevyberať od obyvateľov obce viac ako sú
náklady. Celkové náklady na odpadové hospodárstvo v
Radoli boli v roku 2014 spolu 27820 € a v roku 2015 nás
odpad stál 31252 €.
Stavebný odpad
Už viac rokov platí, že stavebník dostane pri vydaní stavebného povolenia podmienku, že so všetkým odpadom,
ktorý vznikne pri stavbe musí naložiť v súlade s platnými
predpismi. Donedávna sa pri malých rekonštrukciách
malý stavebník mohol „priživiť“ pri pristavení kontajnerov
na veľkoobjemový odpad. Dnes už takéto jednoduché
„zbavenie sa odpadu“ nie je možné. Zákon o odpadoch
zaviedol množstevný zber drobného stavebného odpadu, poplatok pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín je 0,04 € za 1 kg drobného stavebného odpadu. Termín zberu takéhoto odpadu obec
zverejní na svojej webstránke, úradnej tabuli, prostredníctvom obecného rozhlasu a rozposielaním SMS správ.

Separovanie odpadu
Pri separovaní odpadu viac ako pri mnohých iných činnostiach platí, že zvyk je železná košeľa. Pravdou však je, že
zvykanie si trvá dosť dlho, a musí byť jednoduchá možnosť zapojiť sa do separovania. Je potešiteľné, že v Radoli
dokážeme separovať čoraz viac a úspešnejšie.
Tabuľka množstiev vybraných druhov odpadu v obci Radoľa, množstvo je uvedené v t/rok

Druh odpadu

2013

2014

2015

Plasty

10,47

14,57

22,11

Papier

5,15

7,03

6,47

Sklo

30,30

29,95

33,08

Tetrapaky

0,80

1,67

1,92

Kovový odpad

0,38

0,51

1,70

Zmiešaný komunálny odpad - TKO

278,01

254,40

273,500

Odpad celkom

344,54

324,12

366,17

Množstvo odpadu narastá, pozitívny je trend zlepšovania separácie plastov, ale aj ďalších separovaných komodít.
Veľmi negatívny je však vývoj pri TKO, kde opäť narastá jeho množstvo a budeme musieť v obci zaviesť opatrenia,
ktoré obmedzia nárast množstva netriedeného odpadu, lebo práve tento je nielen najväčšou záťažou pre životné
prostredie, ale zníženie jeho objemu môže znamenať menšiu výšku poplatku za TKO.
Biologicky rozložiteľný odpad – kompostovanie
V súčasnosti nie je možná spolupráca so žiadnou firmou, ktorá by na našom území dokázala v súlade so zákonom
zhodnocovať biologicky rozložiteľný odpad a vzhľadom na to, že obec Radoľa nevlastní žiadne vhodné pozemky,
kde by sa mohlo kompostovisko zriadiť, využívame v Radoli príslušné ustanovenia zákona, ktoré zjednodušene
ponechávajú nakladanie s týmto odpadom na občanoch.
Nie je to však konečné riešenie, obec opakovane podáva projekt na podporu riešenia nakladania s týmto odpadom.
Tentokrát sa podarilo spojiť obce v našom okrese v záujme väčšej šance získať dotáciu najmä na nákup kompostérov do každej domácnosti. Vzhľadom na veľké množstvo tohto odpadu sa mu plánujeme venovať komplexnejšie a
chceme poskytnúť našim občanom informácie, ktoré nám pomôžu správne a efektívne kompostovať.
Problematika odpadového hospodárstva je veľmi rozsiahla, preto v Radoli využijeme príležitosť, ktorú ponúka zmena príslušnej legislatívy a budeme sa jej venovať v každom Spravodajcovi v roku 2016.
Ak máte konkrétne otázky, ktoré sa týkajú odpadov v Radoli, budeme radi, keď nám tieto otázky doručíte na Obecný úrad a postupne ich budeme v Spravodajcovi aj s odpoveďami uverejňovať.
Všetci chceme mať peknú a čistú obec, a všetci chceme platiť za vývoz odpadu čo najmenej peňazí. Vieme sa k
tomuto cieľu postupne dopracovať, ale musíme sa do práce na tomto ciel zapojiť všetci bez rozdielu. Je to oblasť
života, kde aj ojedinelé výnimky vedia veľmi pokaziť celkový dojem.

Vianočné stromčeky na verejných priestranstvách prichádza rozsvietiť Mikuláš v sprievode anjela a čerta.

Navždy nás opustili

Kalendár 2016

Jozef Bučko (87 rokov)
Štefan Rakovan (83 rokov)
Ján Kriváček (88 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

23. apríl 2016 sobota
10:00 - Slávnostné posvätenie novostavby kostola sv. Cyrila a Metoda
8. máj 2016 nedeľa
Deň Matiek
18. jún 2016 sobota
22. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce Radoľa - Pľacový
turnaj. Počas dňa pripravujeme sprievodný program v športovom areáli V
Riekach pri príležitosti Dňa otcov. Po
turnaji vo večerných hodinách tanečná zábava v prírode.
5. júl 2016 utorok
Radoľské hody na sviatok patrónov
kostola sv. Cyrila a Metoda. 14. ročník
výstupu na Vreteň. Radoľský jarmok,
kultúrny program v areáli kaštieľa
pripravovaný v spolupráci s Kysuckým
múzeom.

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
11:00 - 11:30

Manželstvo uzatvorili
Maroš Hmíra a Katarína Šupolová
Michal Rakovan a Monika Rechtoríková
Jozef Kocúr a Lenka Širancová
Mgr. Roman Hudec a Mgr. Anna Veronika Martinčeková
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

Narodenie detí
Paulína Mičianová

Najmenšiu spoluobčianku v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa
zdravia a úspechov pri výchove!
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