4/2017

Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach

Prvá písomná zmienka 1332

Pozývame Vás
v

sobotu 3. februára 2018

TRADIČNÁ RADOĽSKÁ ZABÍJAČKA
V PRIAMOM PRENOSE
Začiatok: o 10:00 hod.
Pri Obecnom úrade v Radoli
Pozývame Vás na vynikajúcu
kapustnicu a zabíjačkové špeciality
V

sobotu 10. februára 2018

Fašiangový sprievod masiek
Odchod sprievodu od Obecného úradu:
o 10:00 hod.

Fašiangová zábava
a
Pochovávanie basy
Začiatok: 20:00 hod.
Miesto: sála obecného úradu v Radoli

Milí spoluobčania,
začiatok roku je príležitosťou aj povinnosťou obzrieť sa za rokom minulým. Z ekonomického pohľadu máme za sebou pomerne priaznivý rok.
Vďaka ekonomickému rastu a podielovým daniam, sme sa konečne mohli
intenzívnejšie venovať originálnym kompetenciám obce, najmä miestnym komunikáciám a skvalitňovaniu podmienok na trávenie voľného času
obyvateľov , ale aj návštevníkov Radole. Výstavbu a opravy chodníkov či
miestnych komunikácií, budovanie detských ihrísk, športovísk na rekreačné
využitie, ani základnú údržbu majetku za obec nevykoná nikto – ani štát,
ani súkromný sektor. Na tieto činnosti nie sú k dispozícii ani Eurofondy. Ak
to však obec zanedbá, pocíti to azda každý občan. Priznávam, že stále máme
modernizačný dlh, s ktorým sa vyrovnávame len pomaly a ešte to bude dlho
trvať. To, že sme na tom, v porovnaní s inými obcami oveľa lepšie neznamená, že sa máme uspokojiť a ostať stáť na mieste.
V roku 2017 sme pokračovali v revitalizácii areálu ZŠ Pod Mokrým. Konečne sme z jej areálu definitívne odstránili karcinogénnu škvaru. Atletická
dráha má dnes ľahko udržiavateľný povrch z drobného štrku, ktorý vyhovuje
potrebám výuky telesnej výchovy a rekreačnému športu. Čo je však najdôležitejšie, potenciálneho pôvodcu zhubných nádorov – škvaru už radoľské
deti nebudú musieť vdychovať, a rodičov už nebude hnevať ani znečistené
a znehodnotené oblečenie. Po šestnástich rokoch doslúžili skateboardové
prvky. Postupne sa začali uvoľňovať rokmi opotrebované plechy aj výstuže
a poctivá oprava, ktorá by garantovala bezpečnosť by bola príliš finančne náročná. Ako kompenzácia za odstránené prvky v časti areálu, ktorá slúži ako
verejné detské ihrisko pribudnú novinky – lezecká stienka, pocitový chodník
a ihrisko na petanque.
Počas celého roku 2017 pokračovala aj revitalizácia športového areálu
V Riekach. Po tom čo sme v predchádzajúcich rokoch kompletne opravili
zatekajúcu strechu na budove pre športovcov, obnovili šatne, či zmodernizovali vykurovanie objektu, sme pokračovali opravou časti oplotenia, ktoré
už neplnilo svoju funkciu, kompletnou výmenou osvetlenia v stolnotenisovej herni za nové moderné LED osvetlenie, ochranné siete sú už za obomi
futbalovými bránami. Najvýznamnejšou zmenou je však určite nová oceľová
lávka. Ihrisko máme v Riekach už od roku 1956. Počas tých šesťdesiatich rokov sme na toto po škole druhé najnavštevovanejšie miesto v obci chodili po
rôznych lávkach, ktoré po čase zobrala voda alebo prehnili, často sme prechádzali iba po kameňoch, alebo len kilometrovou obchádzkou popod areál
družstva. Je pravdou, že to trvalo veľmi dlho a prístup do športového areálu
bol dlhé roky hanbou dediny. Napriek tomu mám veľkú radosť z toho, čo sa
nám v minulom roku podarilo. Vlani sme konečne nahradili starú dosluhujúcu lávku oceľovou predpätou lávkou, ktorá má z bezpečnostných dôvodov
šírku na prechod pre peších, prípadne cyklistov alebo detský kočík. Motorizovaný návštevník má k dispozícii vjazd do areálu z Vadičovskej cesty a lávku
nepotrebuje. Namiesto blata, je už areál V Riekach konečne prístupný po
asfaltovom chodníku.
Čo ma neteší je to, že momentálne nevieme na horné podlažie budovy na
ihrisku získať dôveryhodného podnikateľa ako nájomcu, pretože dnes je na
realitnom trhu prebytok priestorov na podnikanie, a ten náš je na poschodí.
Bolo by jednoduché odpredať strechu a postaviť na budove niekoľko bytov.
Kombinácia rušnej budovy na dedine s bytmi je však rizikovou z hľadiska
potenciálnej skladby obyvateľov takýchto bytov. Preto je azda lepšie počkať a nájsť časti budovy lepšie využitie. Obec Radoľa nemá k dispozícii ani
pozemky, ani budovy, ktoré by mohli slúžiť na poskytovanie služieb širokej
verejnosti. Obmedziť možnosti využitia aj toho mála, čo máme k dispozícii
na úkor výstavby niekoľkých bytov považujem za krátkozraké.
Ďakujem poslancom Obecného zastupiteľstva Ing. Petrovi Kubíkovi, Jánovi Šustekovi a Ing. Jozefovi Macúšovi za spoluprácu a pomoc pri príprave

úspešného projektu tréningovej hracej plochy pre mládež v športovom areáli. Od Slovenského futbalového zväzu sme získali na jej výstavbu dotáciu
25 000 Eur. Po tridsiatich rokoch tak konečne V Riekach bude môcť pribudnúť
nová menšia hracia plocha, na ktorú sme v posledných rokoch postupne pripravovali priestor.
Plánov na rok 2018 máme niekoľko. Okrem spomínaného ihriska najvýznamnejšou investíciou bude chodník od svetelnej križovatky po Obecný úrad
a dokončenie vodovodu na Koscelisku, a jeho dovedenie až k cintorínu. Na
Koscelisku je už k dispozícii aj kanalizácia a bude to určite znamenať ďalší
impulz pre výstavbu rodinných domov v tejto zóne. V okolí kostola plánujeme v priebehu roka inštalovať odvodňovacie žľaby a odviesť zrážkové vody,
tak aby nám nerobili starosti.
Veľké poďakovanie patrí všetkým Vám, čo poctivo separujete odpad. Podľa údajov Eurostatu z roku 2016 bolo na Slovensku separovaných priemerne
23,0 % odpadu. V celej Európskej únii Eurostat uviedol 45,8 %. Dnes už vieme, že v roku 2017 sme v Radoli vyseparovali 25,8 % odpadu, v tomto čísle
je, okrem zložiek zbieraných celoročne do kontajnerov po obci, započítaný aj
elektroodpad, textil, kuchynské oleje a vytriedený stavebný odpad. Výsledok
nám čiastočne skresľuje chýbajúci údaj, ktorý sa týka Vami doma skompostovaného biologického odpadu. Asi nikto nedokáže odvážiť, koľko kompostu
sme vyrobili vo svojich záhradách pre svoju vlastnú potrebu. V tabuľke na
strane č. 3 tohto vydania Spravodajcu je vidieť, že v separovaní začíname
stagnovať. Chcem požiadať aj vás, čo zatiaľ separujete iba minimálne, aby
ste viac pomohli. Ministerstvo životného prostredia avizuje ďalšie nárasty
poplatkov za uloženie odpadu na skládku v budúcich rokoch, čo by pri nedostatočnom separovaní odpadu, znamenalo úplne zbytočné navýšenie
poplatku za TKO o niekoľko rokov. Tu však nejde iba o peniaze, ale dôsledné
separovanie je prejavom vzťahu k prostrediu, v ktorom žijeme. Túto planétu
máme iba požičanú od našich potomkov, každý z nás je povinný robiť všetko
preto, aby sme im Zem odovzdali v použiteľnom stave.
Nesmierne povzbudzujúcim zážitkom pre mňa, bola školská exkurzia do
Londýna, ktorej som sa zúčastnil (pre istotu dodávam, že som riadne čerpal
dovolenku a riadne som si všetko zaplatil). V autobuse sme cestovali tri školy
a som hrdý na žiačky a žiakov z našej školy, čo sa exkurzie zúčastnili. Keď to
bolo potrebné, presne dodržiavali pokyny, navzájom si pomáhali aj keď neboli z jednej triedy, a keď bol čas sa zabávať, tak sa zabávali a v najväčšom
európskom meste pôsobili, ako keby prešli len nákupy do okresného mesta. Pri spoločných peších presunoch cez Londýn ich naša pani sprievodkyňa
chcela mať alebo na čele sprievodu, alebo na konci, pretože nebolo potrebné
dohliadať na každý ich krok. Vyrastajú nám tu šikovní, zdravo sebavedomí
a zodpovední mladí ľudia. Rodina aj škola sa z nich môžu tešiť a my môžeme
učiteľskému zboru našej školy poďakovať, že sa snažia nielen vzdelávať, ale
aj vychovávať a rodičom poďakovať za to, že vedú svoje deti k samostatnosti.
Naopak, veľmi deprimujúco a znepokojujúco na mňa pôsobia rodičovské sťažnosti, že deťom v škole nestačí 15 minút na prezutie, odloženie
oblečenia a prípravu školských potrieb na prvú vyučovaciu hodinu. Je to
znepokojujúce, lebo kedysi sa základná obslužnosť, týkajúca sa obúvania sa
aj obliekania sa, požadovala od detí už v škôlke. Prosím rodičov, aby túto nevyhnutnú súčasť výchovy nepodceňovali a viedli svoje deti ku samostatnosti
a zodpovednosti. Tieto vlastnosti budú potrebovať po celý život.
Život je už raz taký, raz nám radosť prináša a inokedy sa nám ju snaží zobrať. V roku 2018 Vám želám, z celého srdca pevné zdravie, veľa lásky, Božie
požehnanie a aj kus šťastia, aby sme zažili veľa pekného.
Ing. Anton Tkáčik, starosta obce

ŠTATISTIKY ZA ROK 2017
V roku 2017 sa narodilo 10 detí (5 dievčat a 5 chlapcov). Zomrelo 15 obyvateľov (6 žien a 9 mužov). Prisťahovalo sa 23 obyvateľov (11 žien a 12 mužov). Odsťahovalo sa 21 obyvateľov (13 žien a 8 mužov). Celkový
počet obyvateľov s trvalým pobytom k 31. 12. 2017 je
1490 (763 žien a 727 mužov).
Najviac sa vyskytujúce krstné mená obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom v obci Radoľa bez rozdielu veku:
Ženské krstné mená:
Mária (48), Anna (45), Jana (44), Katarína (31), Zuzana
(27), Helena (19), Viera (19), Lenka (18), Eva (18), Emília
(15), Irena (15).
Mužské krstné mená:
Peter (56), Ján (38), Jozef (37), Milan (33), Miroslav (33),
Pavol (31), Martin (30), Štefan (29), Michal (21), Jaroslav
(20).
Štatistika mien, ktorými najčastejšie pomenovali
rodičia svoje deti v roku 2017: ani jedno meno sa medzi novonarodenými deťmi neopakovalo: Barbora,
Janka, Karolína, Sára, Tereza, Juraj, Leo, Marek, Šimon,
Viliam.
Najviac sa vyskytujúce priezviská obyvateľov s trvalým
a prechodným pobytom v obci Radoľa spolu v mužskom a ženskom tvare:
Svrček – Svrčková (84), Macuš – Macušová (51), Andel
– Andelová (32), Kultan – Kultanová (30), Kriváček –
Kriváčková (29), Holtan – Holtanová (21), Javorík – Javoríková (19), Kuriak – Kuriaková (18), Kubala – Kubalová (17), Kubík – Kubíková (17).
Najkratšie priezvisko obyvateľa obce je zložené z troch
písmen. Najdlhšie priezvisko obyvateľa obce je zložené z trinástich písmen.
Priemerný vek obyvateľov je 40,60
(ženy 41,56, muži 39,60).
Počet detí mladších ako 15 rokov je 229

(116 dievčat a 113 chlapcov).
Počet obyvateľov starších ako 15 rokov je 1261
(647 žien a 614 mužov).
Počet obyvateľov mladších ako 18 rokov je 276
(143 žien a 133 mužov).
Počet obyvateľov od 18 do 60 rokov je 881
(429 žien a 452 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 60 rokov je 333
(191 žien a 142 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 75 rokov je 86
(58 žien a 28 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 80 rokov je 58
(42 žien a 16 mužov).
Najstarší obyvateľ obce má 96 rokov.
Na prechodný pobyt je prihlásených 50 obyvateľov
(25 žien a 25 mužov).
Počet skolaudovaných stavieb so súpisným číslom: 6
(4 rodinné domy, 1 rekreačný dom, 1 garáž).
Prehľad o počte obyvateľov spolu na uliciach:
Do Kaštieľa – 38
Do Majera – 45
Jaššová cesta – 59
Kysucká cesta – 53
Lány I. – 44
Lány II. – 151
Na Lúke – 26
Na Tehelni – 89
Pod Dúbravkou – 168
Pod Mokrým – 82
Pod Tehelňou – 31
Skotňa – 22
Stará cesta – 157
Štepnica – 114
Šustkovce – 101
U Kuriakov – 27
Vadičovská cesta – 196
Záhradky – 77
Evidovaní obyvatelia bez súpisného čísla – 10
Celkový počet obývaných stavieb je 421.

Tabuľka množstiev vybraných druhov odpadu v obci Radoľa, množstvo je uvedené v t/rok
Druh odpadu

2013

2014

2015

2016

2017

Plasty

10,47

14,57

22,11

15,11

17,98

Papier

5,15

7,03

6,47

8,40

6,98

Sklo

30,30

29,95

33,08

26,62

33,02

Tetrapaky

0,80

1,67

1,92

3,61

1,87

Kovový odpad

0,38

0,51

1,70

1,92

1,83

Zmiešaný komunálny odpad – TKO

278,01

254,40

273,50

291

293,48

Odpad celkom

344,54

324,12

366,17

381,24

395,54

Výsledky volieb do samosprávnych krajov 2017
v obci Radoľa podľa odovzdaných platných
hlasov pre jednotlivých kandidátov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali v sobotu 4. novembra 2017. V Radoli bol vytvorený jeden volebný okrsok.
Hlasovanie prebiehalo medzi 7:00 – 22:00 h.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja podľa poradia na
hlasovacom lístku v obci Radoľa:
1. Juraj Blanár, Ing., 51 r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, Smer – sociálna demokracia
213
2. Peter Cibulka, Mgr., 35 r., dramaturg a manažér, Žilina, nezávislý kandidát
11
3. Kristián Hoffmann, Mgr., 40 r., prírodovedec, geograf, Žilina, Strana zelených Slovenska
2
4. Erika Jurinová, Ing., 46 r., poslankyňa NR SR, Nižná, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
200
5. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 37 r., právnik a vysokoškolský pedagóg, Dolný Kubín, nezávislý kandidát
22
6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc., 64 r., univerzitný profesor, Žilina, Slovenská národná strana
40
7. Marián Murín, 50 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát
27
8. Stanislav Pirošík, 29 r., projektový manažér technických izolácií, Valaská Dubová, Vzdor – strana práce,
Komunistická strana Slovenska
2
9. Peter Sagan, 33 r., asistent poslanca NR SR, Žilina, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
37
Do funkcie predsedu Žilinského samosprávneho kraja bola zvolená Ing. Erika Jurinová.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja podľa
poradia na hlasovacom lístku v obci Radoľa:
1. Rudolf Drexler, Ing., 54 r., IT konzultant, Kysucké Nové Mesto, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
62
2. Radoslav Ďuroška, 46 r., starosta obce, Ochodnica, Smer – sociálna demokracia
27
3. Matej Fabšík, Mgr., 32 r., analytik v energetike, Kysucké Nové Mesto, nezávislý kandidát
100
4. Jozef Jakubík, 57 r., školník na ZŠ, Kysucké Nové Mesto, nezávislý kandidát
52
5. Peter Janík, 46 r., umelecký klenotník, Kysucké Nové Mesto, nezávislý kandidát
89
6. Ľubomír Ježo, JUDr., 59 r., prednosta mestského úradu, Kysucké Nové Mesto, nezávislý kandidát
34
7. Marie Judáková, 61 r., pracovníčka PD, Kysucké Nové Mesto, Vzdor – strana práce
10
8. Radoslav Kándrik, Ing., 42 r., podnikateľ, Kysucké Nové Mesto, Doma dobre
26
9. Ladislav Kotrč, Ing., 40 r., riaditeľ, Kysucké Nové Mesto, Nový parlament
1
10. Milan Králik, 51 r., živnostník, Kysucký Lieskovec, Slovenská národná strana
56
11. Vladimír Macášek, Ing., 59 r., asistent riaditeľa, Kysucké Nové Mesto, Smer – sociálna demokracia
74
12. Miroslav Medvecký, 47 r., vedúci prevádzky, Ochodnica, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano),
Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
14
13. Dušan Mičian, 57 r., živnostník, Kysucké Nové Mesto, Slovenská národná strana
467
14. Anna Mičianová, Ing., 55 r., starostka obce, Rudina, Smer – sociálna demokracia
45
15. Štefan Mrenka, Ing., 50 r., podnikateľ, Kysucký Lieskovec, Doma dobre
4
16. Ivan Poláček, 62 r., SZČO, Kysucké Nové Mesto, nezávislý kandidát
80
17. Dušan Rajtek, 51 r., živnostník, Kysucký Lieskovec, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
22
18. Vavrín Randa, Ing., 61 r., kontrolór NKÚ SR, Kysucké Nové Mesto, Šanca
35
19. Viliam Šamaj, 45 r., centrum podpory, Lodno, Slovenská národná strana
9
20. Juraj Šefar, Bc., 33 r., SZČO, Kysucké Nové Mesto, nezávislý kandidát
66
21. Ľubomír Šteiniger, Mgr., 52 r., technik technického rozvoja, Kysucké Nové Mesto, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 		
(oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
73
22. Pavol Šutý, Ing., 63 r., stavbyvedúci, Kysucký Lieskovec, Strana zelených Slovenska
10
23. Pavel Švaňa, 53 r., pracovník SBS, Kysucké Nové Mesto, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
22
24. Lukáš Turčák, 29 r., mechanik – údržba, Ochodnica, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
20
25. Anton Vrábel, RsDr., 68 r., dôchodca, Kysucké Nové Mesto, Komunistická strana Slovenska
9
Za poslancov Žilinského samosprávneho kraja boli vo volebnom obvode Kysucké Nové Mesto zvolení
Dušan Mičian
Mgr. Matej Fabšík
Ivan Poláček

Presne na sviatok svätého
Mikuláša 6. decembra prišiel k nám do Radole svätý
Mikuláš v sprievode anjela
aj čerta. Rozsvietil pritom
vianočné stromčeky pri
škôlke, pri zvonici, v Štepnici aj pri Lipách.
Detičky Mikulášovi zarecitovali aj zaspievali a všetkým
sa ušli balíčky so sladkosťami.
Vianočné stromčeky ku
Lipám a ku zvonici venovali
PS Urbár Radoľa PS Súkromné lesy Radoľa a do Štepnice darovala jedličku rodina
Marušova a Birošíkova.
Ďakujeme !

Osemnásteho októbra 2017 sa v sále Obecného úradu v rámci mesiaca úcty k starším uskutočnilo stretnutie
s jubilantmi z Radole, ktorí v predchádzajúcom roku oslávili okrúhle výročie najmenej sedemdesiat rokov.
V slávnostnom programe účinkovali pod vedením pani učiteliek
žiačky a žiaci Základnej školy s materskou školou v Radoli.

Koscelisko 2017
Archeologický výskum lokality Koscelisko v Radoli
prebieha už od roku 2012. V rokoch 2016 a 2017 sa výskum sústredil na lužické pohrebisko, ktoré čiastočne
skúmala už archeologička Marcela Ďurišová koncom
osemdesiatych rokov 20. storočia. Vtedy tu odkryla tri
urnové hroby, nad ktorými sa nachádzala vrstva kameňov, jej pôvod v tom čase ešte nevedela interpretovať.
Podobná situácia sa objavila aj na výskume v roku
2016, kde sme najskôr zachytili súvislú a rozsiahlu
vrstvu kameňov, medzi ktorými sa sporadicky objavovali črepy lužickej kultúry a výnimočne aj zvyšky bronzových predmetov. Po odstránení tejto vrstvy sa pod
ňou objavila ďalšia kamenná vrstva, ktorá však už bola
tvarovaná do oblúka, identifikovaného ako časť kamenného základu (tzv. venca) lužickej mohyly. Tento
názor podporili aj nálezy drobných nádob pri vnútor-

nom obvode oblúka, ktoré boli do mohyly vložené ako
milodary pre pochovaného. Napokon sme v strednej
časti mohyly objavili aj urnový hrob s pozostatkami
pochovaného. O významnejšom postavení pochovaného svedčí úprava hrobu – urna bola totiž obložená
plochými kameňmi, ktoré vytvárali tzv. skrinkový hrob.
Samotná urna bola značne veľká, dosahuje výšku približne 34 cm a priemer asi 44 cm. Povrch je pokrytý
tuhovanou leštenou vrstvou, na pleciach zdobený širokými šikmými žliabkami. Urna má tvar dvojkónickej

amfory s vysokým, mierne kužeľovitým hrdlom, a štyri
drobné ušká, ktoré zrejme slúžili na prenášanie urny
tým spôsobom, že sa cez ušká prevliekla šnúra. Tesne
pri urne bola do hrobu vložená ďalšia menšia nádob-

ka, ktorú sa však na rozdiel od urny nepodarilo rekonštruovať. V roku 2017 sme sa zamerali na zachytenie
ďalších mohýl, ktoré sme na lokalite predpokladali.
Hoci spočiatku nálezová situácia vyzerala rovnako
ako pri vlaňajšom výskume, napokon sa nám nepodarilo zachytiť mohylové kamenné vence. Kamene
nevytvárali žiadnu podobnú štruktúru, vrchná vrstva
však pokračovala v súvislej rovnej línii, pričom časti

zachytené v sezónach 2016 a 2017 na seba nadväzovali a tvorili viac-menej rovný pás v dĺžke niekoľko
metrov. Predbežne sa domnievame, že by mohlo ísť
o pozostatky kamenného múra, ktorý mohol byť súčasťou hlineného valu, jeho presnejšiu identifikáciu
môže objasniť len ďalší výskum. Hoci sme na mohylu
nemali šťastie, predsa sa nám podarilo odkryť jeden
urnový hrob, ktorý sa nachádzal mimo spomínanej
kamennej štruktúry, na ploche smerom ku kostolu.
Hrob bol už na prvý pohľad jednoduchší ako hrob
odkrytý v roku 2016. Predovšetkým chýbal kamenný
mohylový veniec, čo však úplne nevylučuje existenciu

mohyly, ktorá by v takom prípade mala len jednoduchý hlinený násyp. Chýba aj obloženie urny kameňmi,
a samotná urna je podstatne menšia ako urna nájdená
v roku 2016. Nezachovala sa celá, chýba jej časť hrdla,
no jej výšku možno odhadnúť maximálne na 25 cm,
priemer dosahuje necelých 19 cm. Povrchová úprava
je však veľmi podobná predošlej urne – povrch je tuhovaný a zdobený úzkymi šikmými žliabkami. Aj táto
urna má tvar dvojkónickej amfory s vysokým hrdlom

a štyrmi drobnými uškami. Dalo by sa povedať, že je
zmenšenou kópiou väčšej urny. Medzi spálenými
zvyškami kostí sme v urne našli dve drobné bronzové
ozdoby v podobe špirálky, ktoré naznačujú, že v urne
bola pochovaná pravdepodobne žena. Špirálky sa žiaľ
zachovali len v silne zoxidovanej podobe, pričom jedna sa úplne rozpadla, a druhá, resp. jej zvyšky, zostala
nalepená na vnútornej strane nádoby. Aj k tejto urne
bola priložená ďalšia nádobka s polguľovitým telom
a vysokým hrdlom, ktorá na rozdiel od urien nebola

tuhovaná ani zdobená. Napriek tomu, že sa z nej zachovalo len niekoľko črepov, podarilo sa ju zrekonštruovať do pôvodnej podoby. Obe urny majstrovsky rekonštruoval Michal Daskalakis, konzervátor keramiky
v Považskom múzeu v Žiline. Na Koscelisku sme staršími aj novšími výskumami jednoznačne doložili existenciu pravekého pohrebiska z obdobia doby bronzovej, ktoré bolo využívané približne pred tritisíc rokmi.
Predpokladáme, že na ploche sú ešte ďalšie neodkryté
hroby, aj keď plocha bola v minulosti poškodená neskoršími zásahmi (napr. v stredoveku stavbou kostola
a cintorína). Na jeseň sa na ploche predpokladaného
pohrebiska uskutočnil prieskum s georadarom, ktorý
zachytil časti kamenných štruktúr. Na tento prieskum
chceme nadviazať v ďalších sezónach výskumu.
Mgr. Danka Majerčíková
Kysucké múzeum

ŠKOLA
Je rok 2018, a v mene nás, školákov a škôlkarov, chcem
všetkým ľuďom popriať, aby bol čo najúspešnejší!
Náš školský rok sa blíži ku koncu prvej polovice. Za tento čas sme stihli toho pomerne dosť
aj na poli učenia, aj v iných aktivitách so žiakmi.
Rôzne súťaže, olympiády a projekty s menšími, či väčšími úspechmi. Spomeniem aspoň niektoré: okresné
kolo v bedmintone, starší žiaci – 3. miesto, Rastliny
a zvieratá – okresné kolo 5.trieda – 2. miesto, Olympiáda v slovenskom jazyku – okresné kolo R. Rebrošová
– 2. miesto.
Halový futbal starší žiaci, okresné kolo – 2. miesto, Stolný tenis okresné kolo – družstvo dievčat – 2. miesto,
chlapci 3. miesto
Školské súťaže: olympiáda v anglickom jazyku, olym-

piáda v slovenskom jazyku, matematická pytagoriáda,
geografická olympiáda, technická olympiáda v Čadci,
vybíjaná okresné kolo, turnaj v minigolfe, olympiáda
ľudských práv, Vianočný zvonček – spevácka súťaž,
Expert geniality show – vedomostná súťaž, deviataci
pripravili kultúrny program Pod jedličkou.
Ďalšie aktivity našich žiakov boli pomoc pre nevidiacich a slabozrakých Biela pastelka – interná zbierka
v ktorej sa vyzbieralo – 90,88 €), exkurzia historickoprírodovedná Banská Štiavnica pre 7. – 9. ročník, Deň
otvorených dverí v SOUs KNM – 8. A, jazykový pobyt
v Londýne – výber žiakov, 16.-20.10.2017 mali žiaci
6. – 9. ročníka blokové vyučovanie ANJ s americkým

lektorom, V tom istom týždni sme mali v škole rôzne aktivity na tému Hovorme o jedle, a tiež jesenné
brigády v areáli školy, 18.10.2017 kultúrny program
v obecnej sále – vystúpenie pre seniorov. Na medziná-

rodný deň školských knižníc žiaci mali aktivity v súťaži
o najzaujímavejšie podujatie na tému „M. R. Štefánik“,
v dňoch 25.-26.10. si žiaci vyskúšali E-testovanie v matematike a slovenčine, v októbri žiacky parlament zorganizoval Imatrikuláciu prvákov, 27.10. prebehla akcia
Halloween z anglického jazyka. V novembri exkurzia
v SOU drevárskom v Krásne nad Kysucou. Deviataci

navštívili Burzu stredných škôl v Žiline, kde si mohli
aj za prítomnosti veľkých zamestnávateľov v regióne
utvoriť predstavu o tom, ktorá stredná škola môže
byť pre nich zaujímavá, v novembri sa tiež uskutočnila Hodina deťom interná zbierka (vyzbieralo sa 55 €),
16. 11. 2017 riešili Komparo ôsmaci a deviataci, piataci „Povedz hlasné nie“ preventívne aktivity CPPPaP
v KNM, dňa 22.11.2017 absolvovali piataci Testovanie
5 zo slovenského jazyka a matematiky, v spolupráci
s radoľskou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska –sa uskutočnili 26. 11. 2017 Vianočné trhy, ktoré

svojou úžasnou atmosférou, krásnymi výrobkami detí,
učiteliek a našich senioriek prilákali doteraz najviac
návštevníkov. Veľkým bonusom výstavy je každoročne
aj kultúrny program seniorov a sponzorský dar škole
od nich. Žiaci nižších ročníkov (1.-5.) navštívili Bábkové
divadlo v Žiline a v Kysuckom Novom Meste v Základnej umeleckej škole výchovný koncert, ktorý pre nich
ZUŠ zabezpečila zadarmo. Predposledný decembrový
týždeň mali žiaci 1.-4. ročníka plavecký výcvik v Žiline.
Ako vidíte, snažíme sa, aby bola naša škola nielen učiaca a skúšajúca, ale aj zaujímavá a veselá inštitúcia pre
Vaše deti.

Polročné vysvedčenie je pred nami a s ním aj čas prehodnotiť doterajšie vedomosti žiakov, prípadne sa
z doterajších výsledkov do budúceho polroka poučiť.

žiakov aj budova „novej školy“, lebo deti nemajú kde
byť pred pol ôsmou, keďže sa až vtedy budova odomyká. Ráno od približne 07. 05 je otvorená „stará škola“ =
hlavná budova, kde môžu deti v teple a suchu a svetle sedieť v priestore prezúvarne, prípadne v hlavnej
chodbe na lavičkách, kde je zabezpečený dozor. O pol
ôsmej sa odomyká aj „nová budova“ aj so zabezpečeným dozorom v nej a žiaci sa odoberajú do tried. Keďže sme si vedomí svojich povinností, ale aj zodpovednosti za vaše deti, je toto riešenie úplne postačujúce.
Ale ak sú argumenty rodičov napríklad takéto: „ moje
dieťa nechce ísť ráno do tej budovy (hlavná budova),
lebo sa bojí, keďže sú tam starší žiaci (5.-9. ročník),...“ tak
stojí za úvahu, či je problém v neotvorenej budove,
alebo v strachu z neznámeho prostredia, či starších

OZNAMY
• Polročné vysvedčenia (odpisy vysvedčení) streda
31. 1. 2018
• Fašiangový karneval v škole 1. 2. 2018 od 15.00
hod.
• Polročné prázdniny 2. 2. 2018 piatok (do školy
sa ide v pondelok 5. 2.)
• Výsledky testovania 5 naša škola dosiahla úroveň v slovenskom jazyku 1% nad celoslovenským
priemerom a v matematike 8.6% nad celoslovenským priemerom.
Na podnet rodičov sme sa zaoberali možnými riešeniami:
• Ranná družina = školský klub detí
• Ranné otvorenie budovy školy v čase od 07.00
hod.
• Asistent žiakov, špeciálny pedagóg, logopéd v MŠ
V prípade ranného školského klubu a asistenta (alt.
špec. pedagóga, alebo logopéda) pre žiakov v MŠ
som predniesol požiadavku aj s vyčíslením nákladov
pri schvaľovaní rozpočtu obce Radoľa na rok 2018,
z týchto požiadaviek sa podarilo zahrnúť do rozpočtu
na rok 2018 čiastočné financovanie asistenta žiaka do
MŠ v prípade súladu podmienok potrebných na takúto výpomoc.
Ranné otváranie budovy „novej školy“ (ročníky 1.-4.):
niektorí rodičia požadujú, aby ráno bola otvorená pre

detí, čo je zvláštne, lebo potom si neviem predstaviť
ako by dieťa chodilo do školy, ktorá má len jednu budovu a sú v nej teda všetky ročníky spolu. Asi by mal
doma niekto dospelý dieťaťu vysvetliť, že je prirodzené stretávať aj starších spolužiakov a nie ho v jeho neopodstatnených obavách podporovať. Mimochodom,
v „starej budove“ nám bežne sedávajú ráno aj prváci
či druháci, takže to asi nebude až taký veľký problém.
Určitá forma samostatnosti v kombinácii s rešpektovaním pravidiel je veľmi dobrá príprava na život. Nie
stále treba vodiť dieťa za ručičku a utierať mu nos. Verte, že sme ako škola nielen vzdelávacia, ale aj výchovná inštitúcia, ale sme škola, nie plný servis pre všetko.
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ s MŠ

Petícia za údržbu miestnych komunikácií obce Radoľa
a sídliska Teheľňa a nezokruhovanie cintorína
s komunikáciou sídliska Tehelňa, parcela č. 1816/2
Žiadame obec Radoľa, aby v súlade s ust. Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti
na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, riadne zabezpečovala údržbu miestnych komunikácií obce
Radoľa a sídliska Teheľňa a nevykonala zokruhovanie cintorína
s komunikáciou sídliska Tehelňa, parcela č. 1816/2.
Odôvodnenie:
Vlastníci pozemkov na sídlisku Teheľňa tieto zakúpili za účelom
výstavby rodinných domov s vedomím, že na parc. č. 1816/2 bude
vybudovaná slepá ulica a vytvorená tichá zóna. Zokruhovanie cesty od cintorína po parcelu 1816/2 je v rozpore s uvedeným. Naviac
po pozemku parcela č. 1830/104 a priľahlých nehnuteľnostiach
neviedla nikdy v minulosti poľná cesta. Na tieto pozemky obec
nasypávala v priebehu rokov 2017 a 2016 makadam a vybudovala
tam štrkovú cestu. Predmetné pozemky nie sú vo vlastníctve obce,

resp. obec ani nemala iné právo /súhlas/ takéto úpravy na týchto
pozemkoch vykonávať.
V ďalšom je potrebné uviesť, že obec je povinná vykonávať údržbu
/aj zimnú/ miestnych komunikácií /teda aj parc. č. 1816/2 tak ako
to vykonáva aj na parc. č. 75/2, 75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 73/3, 159/4,
169/9, 169/1, 2016/1, 1949/1, 921/2, 2086/1, 2514/1, 2056, 921/1,
918/4, ktoré taktiež nie sú v správe a ani majetkom obce.
Naviac obec ako príslušný stavebný úrad vydala dotknutým vlastníkom týchto pozemkov sídliska Teheľňa stavebné povolenia na
výstavbu rodinných domov ako aj kolaudačné rozhodnutia na ich
užívanie, kde ako prístupovú cestu k rodinným domom stanovila
označenú parc. č. 1816/2.
Priložené podpisy a osobné údaje obyvateľov Tehelne

Otvorený list starostu obce obyvateľom Tehelne
Vážené obyvateľky a obyvatelia Tehelne,
obraciam sa na Vás kvôli petícii, ktorú ste mi adresovali. Petícia patrí
k dôležitým nástrojom v demokratickej spoločnosti. Plne rešpektujem Vaše právo slobodne vyjadriť svoj názor. Je samozrejmosťou, že
aj táto vaša petícia bude v súlade so zákonom prerokovaná v Obecnom zastupiteľstve.
Problém so zimnou údržbou a údržbou cesty Na Tehelni riešime už
viac rokov. Ide tu o špecifický prípad, pretože cestu vlastní jeden
majiteľ. Obec nemôže podľa platnej legislatívy (Zákon o obecnom
zriadení, Zákon o majetku obcí a Zákon o rozpočtových pravidlách)
investovať do súkromného majetku. Požiadavka na výkon zimnej
údržby Na Tehelni je teda protizákonná. Napriek tomu, stále platí, že
existuje riešenie.
V petícii uvádzate viaceré parcely, ktoré sú súkromnými pozemkami
a obec na nich zimnú údržbu nevykonáva, alebo sú to parcely, ktoré
má obec Radoľa vo svojej správe a sú evidované v Pasporte (technickej evidencii) miestnych komunikácií alebo sú dokonca evidované na
Liste vlastníctva obce Radoľa. A takisto uvádzate, verím, že omylom,
a nie úmyselne dezinformáciu, ktorej cieľom je tvrdiť, že na Koscelisku, na konci parciel nikdy nebola poľná cesta.
Radšej sa však venujem hľadaniu riešení, ako vyvracaniu klamstiev,
preto opätovne uvádzam.
S majiteľom cesty, ktorá sa nachádza na parcele KN C 1816/2 som mal
posledné rokovania v októbri a v novembri 2017.
Obecné zastupiteľstvo napriek veľmi zlému technickému stavu tejto cesty prijalo 6. novembra 2017 uznesenie č. 196/2017, v ktorom
schvaľuje:
1. O
 dkúpenie pozemku parcelné číslo KN C 1816/2 o výmere
5035 m2, na ktorom sa nachádza cesta v lokalite Na Tehelni.
2. Kúpnu cenu 1 Euro za celú parcelu.
3. N
 ásledné prevzatie doterajšej súkromnej cestnej komunikácie
do siete miestnych komunikácií po nadobudnutí právoplatnosti
a účinnosti kúpnej zmluvy.

4. 2 8. február 2018 ako najneskorší možný termín podpisu kúpnej
zmluvy, ak predávajúci kúpnu zmluvu do dňa 28. februára 2018
nepodpíše, toto uznesenie č. 196/2017 stráca platnosť v deň
nasledujúci po uplynutí tejto lehoty.
Táto transakcia môže prebehnúť kedykoľvek. Považujem za samozrejmosť, že obec Radoľa v súlade s Územným plánom, ktorý bol
prijatý v roku 2000, využije túto cestu aj na prepojenie cintorína po
pôvodnej poľnej ceste a obecnom pozemku, tak aby boli zrušené
slepé ulice a bol vytvorený okruh. Územný plán počítal až s tromi
alternatívami pripojenia cesty na cintorín k ceste Pod Tehelňou. Zokruhovanie cez parcelu KN C 1830/104 vo vlastníctve obce Radoľa
a cez súkromnú parcelu KN C 1816/2 je najjednoduchšie realizovateľné. Je ekonomické, využíva starú poľnú cestu, je v súlade s územným
plánom obce Radoľa, ale najmä môže okamžite slúžiť všetkým občanom, ale aj návštevníkom Radole.
Nesúhlasím s tvrdením, že toto zokruhovanie bude znamenať významný nárast dopravy Na Tehelni. V Radoli zaznamenávame každoročne približne 20 pohrebov, ktoré zvýšia frekvenciu dopravy
približne na dve hodiny a zvýšená premávka sa dá očakávať v čase
okolo sviatku Všetkých svätých. Navyše pohreby vo väčšine prípadov
končia skôr, ako sa väčšina ľudí stíha vrátiť z práce.
V každom prípade, domy ktoré vlastníte a obývate boli postavené na
základe toho istého územného plánu, ktorý odmietate rešpektovať,
lebo vám táto jeho časť nevyhovuje.
Súhlasím s tým, že máte právo vytvoriť si súkromnú zónu, do ktorej
nikoho nevpustíte. V tom prípade však musíte počítať s tým, že obec
z verejných zdrojov nemôže a ani nebude vykonávať zimnú a ani
inú údržbu tejto cesty. Majiteľ pozemku už vysypal na cestu zeminu,
ktorá bráni motorovým vozidlám v prejazde od cintorína a ohlásil
výstavbu plota, ktorá má v budúcnosti zabrániť zokruhovaniu celej
zóny.
Namietate, že ste si kupovali pozemky v tichej zóne. Som presvedčený, že táto zóna tichou je a bola by aj v prípade zokruhovania.
Nebol som to ani ja, a určite to nebol nikto na Obecnom úrade s kým
ste prišli do kontaktu kedykoľvek po schválení Územného plánu, čo
vám klamal, že tu nie je plánované zokruhovanie. Preto vás vyzývam,
ak vás takto niekto klamal, a klame aj naďalej, že tu nikdy nebola

plánovaná cesta, a cítite sa tým poškodený, obviňte tohoto klamára
z podvodu. Na stretnutí, ktoré sme mali v sále Obecného úradu 10. januára 2018 som Vám pripomenul na základe akého Územného plánu
ste mohli stavať svoje obydlia a viete dobre, že sa opieram iba o fakty.
Počkal som v nádeji, či neprehodnotíte situáciu, opriete sa o fakty
a stiahnete petíciu. Nestalo sa tak. Preto Vás vyzývam verejne v tomto otvorenom liste.
Vážení obyvatelia Tehelne, žiadam vás, aby ste zvážili zmenu svojho
postoja k zokruhovaniu cestnej siete Na Tehelni a Koscelisku.
Pripomínam, že by ste nemali zabúdať na to, že väčšina obyvateľov
Radole dlhé roky často s nevôľou komentovali stovky nákladných
vozidiel, ktoré robili navážky Na Tehelni, rozbíjali cesty, obťažovali
nadmerným hlukom i nárastom dopravy. Vlastnými pľúcami museli
filtrovať karcinogénne splodiny zo starých nákladiakov. Napriek tomuto nepohodliu nikto neinicioval petíciu proti výstavbe Na Tehelni, práve naopak, mnohí chlácholili tých najviac nahnevaných, aby
nezabúdali, že aj oni stavali domy, aj ich deti možno budú stavať.
Výstavba nového sídliska znamenala trvalý nárast dopravy v obci,
a netreba si zakrývať oči, tento nárast dopravy bol dôležitým zlomom, ktorý skomplikoval život mnohým ľuďom v obci, pretože si

definitívne vynútil zjednosmernenie premávky v časti obce. Napriek
tomu sme vo zvyšku obce rešpektovali Vaše právo vlastniť, budovať
či bývať podľa vašich predstáv.
Chcem Vás požiadať o drobný ústupok, akceptovať požiadavku
ostatných obyvateľov Radole, aby v čase keď sa lúčia na poslednej
ceste s najbližšími, mohla byť dôstojnejšie zabezpečená doprava
smútiacich. V Radoli platila dlhé roky stavebná uzávera a preto mnohí smútiaci prichádzajú na pohreby zďaleka a automobilmi. Som
presvedčený, že trocha ľudskosti a empatia ešte nikdy nikomu neublížila, a že porozumenie u vás môže prevládnuť nad sebectvom a nič
a nikto nebude brániť potrebnému zokruhovaniu, veď o nejaký čas
to môže byť prospešné aj pre vás a vašich blízkych.
Ak sa však rozhodnete zotrvať na vašom doterajšom stanovisku, budem ho rešpektovať, máte na to právo.
V Radoli 26. 1. 2018
S úctou
Ing. Anton Tkáčik
Starosta obce Radoľa

Stolnotenisový klub Radoľa
Rok 2017 bol pre náš Stolnotenisový klub najúspešnejší
za posledné roky. Toto konštatovanie platí pre družstvá
účinkujúce v ligách dospelých.
A-mužstvo skončilo v 3. lige (mužstvá z územia žilinského
kraja) v súťažnom ročníku 2016/2017 na konečnom 4. mieste.
Je to značný pokrok hlavne z pohľadu predchádzajúceho
roka, kedy hráči mali starosti so záchranou v samotnej lige.
Družstvo nastupovalo pravidelne v zostave: Ján Vitkovský,
Radoslav Škulec, Miroslav Staník, Peter Javorík. Ako
náhradníci zaskakovali Miroslav Fojtík a Peter Ovečka. V 3. lige
si mužstvo svoje sily zmeralo s družstvami zo Zákopčia, Čadce,
Stránskeho, Tvrdošína, Námestova, Vrútok, Liptovského
Hrádku, Ružomberka, Dolného Kubína a Tepličky nad Váhom.
B-mužstvo v 5. lige skončilo na vynikajúcom 3. mieste.
Za celkovým víťazom zo Starej Bystrice sme zaostali len o 3

Alžbeta-Mária Kapallová a Nikola Palaštyová
s bronzovými medailami z Majstrovstiev kraja
body. Mužstvo nastupovalo v zostave: Miroslav Fojtík, Peter
Ovečka, Alojz Šustek, Emil Svrček, Ľubomír Rapán, Pavol
Andel a Patrik Varoš.
V 6. lige sa výborne darilo C-mužstvu, keď tiež obsadilo
celkové 3. miesto a náš hráč Peter Ovečka sa umiestnil medzi
troma najlepšími hráčmi celej súťaže. C-mužstvo nastupovalo

v zostave: Peter Ovečka, Patrik Varoš, Pavol Andel, Ján Hunčík,
Stanislav Belák, Matúš Fojtík.
Mládežníckych kategóriách sa najúspešnejšou hráčkou
stala Nikola Palaštyová. Na majstrovstvách kraja mladších
žiakov v Ružomberku vybojovala spolu s Matúšom Fojtíkom
bronz v zmiešanej štvorhre a rovnako bronz vo štvorhre
s Alžbetou-Máriou Kapallovou. Ako jediná naša mládežnícka
hráčka sa nominovala na Majstrovstvá Slovenska. Sezónu
ukončila na celkovom 18. mieste v slovenskom rebríčku.
Posledný rok a pol však skončilo s aktívnou činnosťou
v klube veľa mladých hráčov, čím nám zostali v klube
registrovaní a aktívni len dvaja mládežnícky hráči a dve
mládežnícke hráčky. Boli sme nútení zobrať na hosťovanie
z Kysuckého Nového Mesta dvoch hráčov, aby sme doplnili
družstvo mladších žiakov do krajskej divízie. Družstvo
nakoniec vo svojej divízií skončilo na celkovom 5. mieste.
V súčasnosti títo hráči na oplátku hosťujú v Kysuckom
Novom Meste. Nie je to dobrý stav a preto musíme v roku
2018 pristúpiť k zmene v práci s mládežou a viac sa zamerať
na masovosť v mládežníckych kategóriách pri ZŠ v Radoli
a v stolnotenisovom klube.
Veľmi úspešný vstup sme zaznamenali do nového
súťažného ročníka 2017/2018 a po skončení prvej polovice
súťaží sme dosiahli výborné umiestnenia našich družstiev.
A – družstvo mužov je v 3. lige na 4. mieste, B – družstvo v 5.
lige je na 1. mieste a C – družstvo v 6. lige je na 3. mieste.
K činnosti STK Radoľa sú potrebné aj priestorové
podmienky a materiálne prostriedky. V herni stolného tenisu
sú trvale umiestnené 3 stoly. V letnej prestávke bola urobená
rekonštrukcia osvetlenia za účelom zníženia nákladov
na elektrickú energiu a zlepšenia intenzity osvetlenia za
finančnej pomoci Obecného úradu v Radoli. Rekonštrukciou
osvetlenia dosiahneme zníženie spotreby elektrickej energie
o 75 – 80% a návratnosť tejto investície bude do 2 rokov.
Začiatkom tohoročnej zimy bolo doriešené aj spoľahlivé
vykurovanie herne. Za veľmi dobré podmienky stolní tenisti
ďakujú pracovníkom OU v Radoli a hlavne starostovi obce
Ing. Antonovi Tkáčikovi, ktorý vždy operatívne pomáhal riešiť
naše problémy.
Ing. Alojz Šustek
Predseda klubu

Ing. Miroslav Fojtík
Tréner mládeže

Navždy nás opustili
Bezplatná právna pomoc
JUDr. Peter Strapáč v spolupráci s obcou Radoľa
Ponúka bezplatné právne konzultácie
Termín: 15. februára 2018 (štvrtok) od 14:30
Miesto: sála v budove Obecného úradu v Radoli

Jozef Kultan (76 rokov)
Agneša Kultanová (85 rokov)
Ladislav Tichý (72 rokov)
Peter Súkeník (54 rokov)
Anna Kuriaková (88 rokov)
Vilma Jankovičová (67 rokov)
Robert Mrvečka (53 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

Zber Elektroodpadu
8. február 2018 (štvrtok)

Manželstvo uzatvorili

Jarné prázdniny

Tomáš Vnuk a Júlia Boráková

19. február 2018 – 23. február 2018

Ondrej Mrmus a Ing. Tatiana Švaňová

Prvý deň školského vyučovania po prázdninách
26. február 2018

Pripravujeme
13. máj (nedeľa) – Deň matiek
30. jún (sobota) – Pľacový turnaj
„O pohár starostu obce Radoľa“
5. júl (sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda) – Radoľský jarmok
- Výstup na Vreteň XVI. Ročník
22. júl (nedeľa) – Radoľská heligónka IV. ročník

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

Andrej Senko a Helena Svrčková
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

Narodenie detí
Janka Trnková
Juraj Holtan
Karolína Gírová
Tereza Kočvarová
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

