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Fašiangy v Radoli
18. februára 2023 (sobota)

Fašiangový sprievod 
masiek
Začiatok: 9:00, pri Obecnom 
úrade
zraz účastníkov sprievodu: 
8:00, v sále Obecného úradu

Fašiangová zábava 
a pochovávanie basy
Začiatok: 19:00, 
v sále Obecného 
úradu
vstup voľný
Pozor: kapacita sály 
je obmedzená ! 
prídite včas !



aktuálne vydanie Spravodajcu obce Radoľa je prvé od komu-
nálnych volieb. Dovoľte, aby som sa Vám za seba a všetkých 
úspešných kandidátov poďakoval za prejavenú dôveru.

Napriek tomu, že v samospráve aktívne pôsobím už od roku 
1998 a zažil som naozaj všeličo, predsa len si dovolím tvrdiť, že 
nás pravdepodobne čaká z pohľadu samosprávy najťažší rok. 
Preto využijem priestor na objasnenie niekoľkých dôležitých 
problematík. Namiesto strašenia, ktoré sa na nás hrnie zo všet-
kých strán by som však chcel situáciu skôr upokojiť.
Veľmi dôležitou témou sú energie. Nákup zemného plynu 
a elektrickej energie máme v Radoli vyriešený v lepších cenách 
ako sú takzvané „zastropované ceny“ energií.
V Radoli máme zemný plyn zabezpečený v cenách, ktoré platili 
ešte v roku 2021 až do konca októbra tohoto roku 2023. Do je-
sene preto môžeme byť pokojní.
Čo sa týka elektrickej energie, máme zabezpečené zmluvné 
ceny na úrovni roku 2021 až do konca roku 2024. Dlhodobejší 
kontrakt na elektrickú energiu súvisí s tým, že v prvých týž-
dňoch vojny na Ukrajine som mal možnosť stabilizovať ceny 
elektriny pre obec na dlhšie obdobie.
V záujme maximálnej výhodnosti pre našu obec, som na zá-
klade mne dostupných informácií, takýto pomerne dlhodobý 
kontrakt podpísal.
Napriek tomu, že „u nás“ je na najbližšie obdobie situácia stabi-
lizovaná, nepovažujem ju vôbec za priaznivú a som maximálne 
solidárny s kolegami starostami, ale najmä drobnými podni-
kateľmi, ktorí vďaka cenám energií majú obrovské problémy. 
Situácia bola, a stále je, maximálne neprehľadná a musím pri-
znať, že aj u nás v obci to isté obdobie vyzeralo, že na základe 
rôznych klauzúl v zmluvách a obchodných podmienkach mô-
žeme mať s cenami energií veľké problémy aj my. Dokonca to 
bolo príčinou extrémne opatrného prístupu k tvorbe rozpočtu 
našej obce pre rok 2023, kde sme pre istotu počítali s výrazným 
navýšením nákladov na energie.
Energetika je preto momentálne na prvom mieste riešených 
problémov. Mojou snahou bude v budúcnosti zapojiť obec do 
projektov, ktoré by nám umožnili ďalšie vylepšenie hospodá-
renia s energiami.
Už som niečo naznačil ohľadom rozpočtu našej obce. Stále ne-
poznáme dôležitý údaj, a to výšku transferu tzv. podielových 
daní zo štátneho rozpočtu pre našu obec. Žiaľ, dôveryhodnú 
prognózu tejto sumy dnes nepozná nikto na Slovensku. Nech-
cem Vás zaťažovať príliš veľa detailami, ale aspoň pripome-
niem, že obce stratili veľký objem financií niekoľkonásobným 
zvýšením daňového bonusu.
Je veľmi náročné plánovať výdavky v situácii, keď neviete pred-
pokladať výšku svojich príjmov. Presne do tejto situácie sme sa 
nezavinene dostali. Preto budeme postupovať pri výdavkoch 
veľmi opatrne a sústredime sa na to, aby sme v obci zachovali 
všetky bežné služby a riešili sme tie problémy, ktoré v prípa-

de ich zanedbania hrozia nejakou formou havarijnej situácie. 
Zatiaľ určite neplánujeme opatrenia charakteru vypínania ve-
rejného osvetlenia (s výnimkou protestných akcií samospráv) 
alebo dokonca zatvárania škôlky, či zanedbanie kultúrneho, 
spoločenského alebo športového života.
Teda opäť, napriek náročnej situácii a veľmi sťaženému pláno-
vaniu si trúfame situáciu zvládnuť bez toho, že by to občania 
mali nejakým významným spôsobom pocítiť na obcou posky-
tovaných službách.
Zmienim sa o ďalšej časti príjmov a to sú obecné dane a po-
platky za vývoz TKO. Tento rok 2023 budú rovnaké ako vlani. 
Bolo by však naivné si myslieť, že sa dá niečo robiť bez financií. 
Potrebujeme každé Euro. Od 1.1. 2024 bude Obecné zastupi-
teľstvo určite zvyšovať dane z nehnuteľností a takisto poplatky 
za TKO.
Výška dane z nehnuteľností, ktorú vlastník u nás v obci platí je 
obvykle v intervale 20 -50 Eur (podľa toho, aký má majetok). 
Naposledy boli dane v Radoli zvyšované pred štyrmi rokmi a je 
nevyhnutné zvýšenie pripraviť tak, aby pokrylo aspoň infláciu. 
Verím, že tomuto rozumieme a príjmeme to ako nevyhnutný 
nástroj na to, aby obec mohla poskytovať služby, ktoré od nej 
očakávame.
Výraznejšie pocítime nárast cien za odvoz TKO. Je to služba, 
ktorej cena veľmi výrazne rastie. Na raste cien za vývoz TKO sa 
podpisuje nárast miezd vodičov a manipulátorov, rast cien po-
honných hmôt, vozidiel (dnes už musia mať integrovanú váhu 
a mnnožstvo monitorovacích prvkov) a najmä nárast poplatkov 
za uloženie odpadu na skládky.
Bolo by to oveľa lacnejšie, keby sme na Slovensku odpad lepšie 
triedili a najmä, keby sme ho neskládkovali. Keď však kdekoľ-
vek na Slovensku niekto predstaví zámer, že chce vybudovať 
novú spaľovňu odpadu, je úplne prirodzené, že sa všetci v okolí 
takémuto zariadeniu bránia. Veď určite by sme sa nejakej novej 
spaľovni odpadov bránili aj my. Prechod na tzv. energetické 
využitie odpadov je preto veľmi zdĺhavý.
Nárast nákladov na odpadové hospodárstvo je tak vysoký, 
že aktuálny poplatok za TKO budeme musieť zvýšiť podobne 
ako samosprávy v našom okolí (máme rovnakého dodávateľa 
služby). Dá sa očakávať, že to bude v rozmedzí 25 - 30 Eur na 
osobu za rok. Zákon zakazuje obciam dotovať financovanie od-
padového hospodárstva z iných zdrojov. Téma odpadov je však 
veľmi rozsiahla a v priebehu roka 2023 jej budeme pravidelne 
venovať priestor v našom Spravodajcovi.
Čo sa týka výstavby, platia uznesenia Obecného zastupiteľstva 
z predchádzajúceho obdobia, ktoré stanovujú dve priority, a to 
stavbu sedlovej strechy a nadstavby budovy ŠK Radoľa V Rie-
kach a prípravu budovania novostavby materskej školy v areále 
ZŠ s MŠ Pod Mokrým.
Budova V Riekach už bude mať 50 rokov a počas tohoto obdo-
bia bola v nej vykonávaná iba bežná údržba a najmä aktuálny 
stav strešnej konštrukcie je dôvodom na rekonštrukciu. Stavba 

Milí spoluobčania,



novej sedlovej strechy bude spojená s vytvorením nadstavby, 
v ktorej bude možné vytvoriť ďalšie priestory pre potreby obce 
- najmä väčší priestor pre spoločenské podujatia. Na druhom 
nadzemnom podlaží je možné vytvoriť priestory, ktoré by moh-
li využívať rôzne organizácie v obci ako klubovne, prípadne by 
ich bolo možné prenajať ako kancelárie, alebo využiť ako nú-
dzové ubytovanie v krízovej situácii . Projektová dokumentácia 
a pripravované stavebné povolenie však zatiaľ rieši iba strechu 
a čakáme na rôzne projektové výzvy, pretože stále pretrváva 
diskusia v Obecnom zastupiteľstva ohľadom ďalšieho využitia 
objektu s ohľadom na ekonomiku a zároveň potreby občanov.
Najväčšou prioritou je však novostavba materskej školy v are-
ále ZŠ s MŠ pod Mokrým. Napriek tomu, že stále prevádz-
kujeme škôlku v cirkevnej budove pri vstupe do obce, treba 
opätovne pripomenúť, že je to viac ako storočná stavba (1914), 
ktorej prípadná rekonštrukcia by bola finančne nákladnejšia 
ako novostavba a najmä v čase rekonštrukcie by nebolo kam 
umiestniť deti.
Považujem však za dôležité uviesť, že v prípade náhlej havarij-
nej situácie v objekte by bolo možné pomerne rýchlo dočasne 
adaptovať časť budovy V Riekach na škôlku. Tento objekt však 
pre dlhodobé využitie ako škôlky nevyhovuje z hľadiska loka-
lity a takisto nie je najvhodnejšie mať celú materskú školu na 
poschodí, preto zdôrazňujem, že toto je iba havarijný plán „B“.
V blízkej dobe má byť vyhlásená „eurofondová“ výzva na výs-
tavbu materských škôl. Samozrejme, nikto ešte nepozná detai-
ly, ale počítame s tým, že značnú časť stavby budeme musieť 
financovať z vlastných zdrojov alebo z úveru. Žiaľ, pôvodný 

zámer využiť financie z fondu obnovy nemôžeme realizovať, 
pretože náš okres nie je medzi oprávnenými žiadateľmi. Ma-
terská škola je však pre obec našej veľkosti životne dôležitá, 
pretože občianska vybavenosť je kľúčová z hľadiska udržania 
počtu obyvateľov, resp. zaistenia jeho stabilného mierneho 
nárastu. Kvalita občianskej vybavenosti je spolu s dostupnými 
pracovnými príležitosťami dôležitým kritériom pri rozhodovaní 
sa mladých ľudí, kde budú žiť.
Do spomínanej „eurofondovej výzvy“ týkajúcej sa materských 
škôl sa chceme zapojiť a aspoň čiastočne novostavbu škôlky 
financovať z finančných zdrojov poskytnutých Európskou úni-
ou. Robíme všetko pre to, aby sme boli úspešní. V týchto dňoch 
sme začali proces prípravy stavebného povolenia pre novú ma-
terskú školu.
Napriek ponurej atmosfére, ktorou nás zahlcujú média sa 
snažím byť optimistom a verím, že trpezlivou a dobre zorga-
nizovanou prácou sa postupne prepracujeme k vytúženým vý-
sledkom. Som presvedčený, že v každom desaťročí je potrebné 
v obci vybudovať niečo významné. V minulej dekáde sme v Ra-
doli vybudovali kostol a športovú halu, predtým sme približne 
pätnásť rokov budovali kanalizáciu a v deväťdesiatych rokoch 
kvalitu života v Radoli pozdvihla plynofikácia obce. Verím, že 
spoločným úsilím túto výzvu úspešne zvládneme a popritom 
bude štandardne fungovať aj každodenný život v našej obci.

S úctou
Ing. Anton Tkáčik

starosta obce Radoľa

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 
30.10. 2022 V RADOLI

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní - 821.
Do Obecného zastupiteľstva v Radoli boli zvolení:

meno a priezvisko počet hlasov

Ing. Ivan Kocúr 417

Ján Šustek 368

Ing. Štefan Hudec 356

Ing. Andrea Schmidtová 339

PaedDr. Blažena Gažová 338

Ing. Viera Andelová 331

Mgr. Pavol Prievozník 316

Martin Dubeň 299

Ing. Gabriela Berešíková 265

Za starostu obce bol zvolený:

meno a priezvisko počet hlasov

Ing. Anton Tkáčik 499

Výsledky  
referenda  
21.01. 2023  
v Radoli

Výsledky hlasovania v refe-
rende 2023 v obci Radoľa 

Počet zapísaných voličov – 1250
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 
na hlasovaní – 559
Počet odovzdaných platných hla-
sov – 555
Počet hlasov “áno” – 547
Počet hlasov “nie” – 8
Účasť v referende 44,72 %



Štatistiky za rok 2022
V roku 2022 sa narodilo 12 detí  
(7 dievčat a 5 chlapcov). 

Zomrelo 14 obyvateľov (8 žien a 6 mužov). 

Prisťahovalo sa 19 obyvateľov (8 žien a 11 mužov). 

Odsťahovalo sa 16 obyvateľov (11 žien a 5 mužov). 

Zmenu bydliska v obci vykonalo 11 obyvateľov  
(5 žien, 6 mužov).

Celkový počet obyvateľov SR s trvalým pobytom 
k 31. 12. 2022 je 1547 (789 žien a 758 mužov). 

Priemerný vek obyvateľov s trvalým pobytom je 
41,44 (ženy 42,81, muži 40,01). 

Počet detí mladších ako 15 rokov je 241 (114 dievčat 
a 127 chlapcov).

Počet obyvateľov starších ako 15 rokov je 1306  
(675 žien a 631 mužov).

Počet obyvateľov mladších ako 18 rokov je 294  
(143 žien a 151 mužov).

Počet obyvateľov od 18 do 60 rokov je 886  
(439 žien a 447 mužov).

Počet obyvateľov starších ako 60 rokov je 367  
(207 žien a 160 mužov).

Počet obyvateľov starších ako 75 rokov je 92  
(58 žien a 34 mužov).

Počet obyvateľov starších ako 80 rokov je 52  
(36 žien a 16 mužov).

Najstarší obyvateľ obce k 31. 12. 2022 mal 99 rokov. 

Na prechodný pobyt je prihlásených 40 obyvateľov 
Slovenskej republiky (23 žien a 17 mužov). 

Najviac sa vyskytujúce krstné mená obyvateľov 
v obci Radoľa bez rozdielu veku:

Ženské krstné mená:
Mária (46), Anna (44), Jana (41), Katarína (34), Zuzana 
(29), Martina (18), Lenka (17), Gabriela (17), Eva (16), 
Helena (16).

Mužské krstné mená: 
Peter (61), Ján (40), Milan (35), Miroslav (32), Pavol 
(30), Martin (30), Jozef (30), Štefan (28), Michal (25), 
Matej (19).

Mená, ktorými pomenovali rodičia svoje deti  
v roku 2022: 

Alex (2), Artur, Bianka, Dominik,  
Ema (2), Kristína, Michaela,  
Sofia (2), Tomáš. 

Najviac sa vyskytujúce priezviská obyvateľov s tr-
valým a prechodným pobytom v obci Radoľa spolu 
v mužskom a ženskom tvare:

Svrček - Svrčková (79), Macuš - Macušová (48),  
Andel - Andelová (33), Kultan - Kultanová (27),  
Kriváček - Kriváčková (26), Holtan - Holtanová (20), 
Javorík – Javoríková (19), Kubík – Kubíková (18), 
Kuriak - Kuriaková (17), Rakovan – Rakovanová (15).

Počet skolaudovaných stavieb v roku 2022  
so súpisným číslom: 7 (3 rodinné domy,  
1 polyfunkčná budova, 2 rekreačné domy, 1záhrad-
ný domček).

Prehľad o počte obyvateľov prihlásených  
na trvalý pobyt na uliciach:

Do Kaštieľa - 38

Do Majera - 45

Jaššová cesta - 62

Kysucká cesta - 51

Lány I. - 46

Lány II. - 154

Na Lúke - 15

Na Tehelni - 96

Pod Dúbravkou - 183

Pod Mokrým - 82

Pod Tehelňou - 31

Skotňa - 23

Stará cesta - 158

Štepnica – 118

Šustkovce - 95

U Kuriakov - 29

Vadičovská cesta - 241

Záhradky - 68

Evidovaní obyvatelia bez súpisného čísla : 12

Celkový počet obývaných stavieb je 469. 



I keď mal Mikuláš veľmi veľa povinností, našiel si 
čas aj na naše deti v Radoli. V pondelok piate-
ho decembra slávnostne rozsvietil vianočnú 
výzdobu a stromček v areáli Základnej školy Pod 
Mokrým.
Najmenší v sprievode svojich rodičov a starých 
rodičov Mikulášovi zarecitovali množstvo básni-
čiek a riekaniek a on ich ich obdaroval balíčkami 
plnými sladkostí. 

Tradičné podujatie sa po prvýkrát uskutočnilo na 
jednom mieste, kde rodičia nemuseli mať obavy 
z prejazdov automobilov. Pohodu pre stovky 
účastníkov vylepšoval mikulášsky punč.
Okrem osvetlených živých stromov, pri škole 
a škôlke, zdobili našu obec stromčeky, ktoré do 
Štepnice darovala rodina Gregova a ku Lipám 
rodina Svrčkova a Franekova. Ďakujeme ! 

Oznámenie SEVAK, a.s. 
o cenách platných od 
1.1.2023 do 31.12.2023

V súlade s rozhodnutím č. 
0029/2023/V, ktoré vydal Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví 
(ÚRSO) Severoslovenské vodár-
ne a kanalizácie a.s. stanovujú 
na obdobie od 1.1. 2023 do 
31.12.2023 nasledovné pevné 
ceny za uvedené služby

Projekt pozemkových úprav.
Aktuálne prebieha:
Proces vytvárania registra pôvodné-
ho stavu projektu. 
Od 6. februára je oficiálne zverejne-
ný Schválený register pôvodného 
stavu pozemkových úprav v kata-
strálnom území Radoľa (RPS).

V príprave:
Pozvánky na osobné rokovania 
s účastníkmi pozemkových úprav. 
Predpokladaný termín osobných 

rokovaní s účastníkmi pozemko-
vých úprav je apríl 2023.

Dôležité: 
Súčasťou pozvánky bude tlači-
vo (návratka), v ktorom účastník 
pozemkových úprav uvedie svoje 
predstavy, ktoré sa týkajú budúce-
ho usporiadania pozemkov. Odpo-
rúčame každému účastníkovi sa na 
rokovanie náležite pripraviť. Všetky 
potrebné údaje sú dohľadateľné na 
internete. 

V rámci prvých rokovaní (apríl 
2023) ešte nebude účastníkom 
pozemkových úprav predstavované 
navrhované riešenie. Navrhované 
riešenie bude pripravené až v ďalšej 
etape realizácie projektu pozemko-
vých úprav. 

druh služby cena bez DPH  
EUR/m3

cena s DPH 
EUR/m3

výroba a dodávka pitnej vody 
verejným vodovodom (vodné)

1,0557 1,2668

odvádzanie a čistenie odpado-
vej vody verejnou kanalizáciou 
(stočné)

1,3957 1,6748



41. ročník Zimného 
Sväto Štefanského výstupu 
na Vreteň. 

V pondelok 26.12.2022 usporiadal ŠKT KNM 
tradičný výstup na Vreteň.  
Zaevidovalo sa 246 účastníkov.
Najmladší účastník : Belica Juraj - 5 r. KNM ,
Najskôr narodená účastník.:  
Merkleová Olga – 75 r. KNM, 

Najstarší účastník. : Šimún Janko – 90 r.  
Sokol Žilina, 
Najvzdialenejší účastník.:  
Holandsko - rodina Macová , 
Najpočetnejšia rodina : Cabuková 15 - členná 

V sobotu 1. októbra 2022 sa 
uskutočnil stolnotenisov-
vý turnaj „O pohár starostu 
obce Radoľa“ pre registro-
vaných a neregistrovaných 
hráčov.
Najúspešnejší v kategórii 
neregistrovaných hráčov bol 
Miloš Materna, medzi vete-
ránmi zvíťazil Ján Vítkovský 
a v hlavnej kategórii si víťaz-
ný pohár vybojoval Radoslav 
Škulec.



Radoľské florbalové Vretenice prežívajú 
najintenzívnejšiu sezónu vo svojej päťroč-
nej histórii. 

Najmladšie dievčatá (ročníky 2012, 
2013, 2014, 2015) sú účastníčkami ligy 
starších prípraviek Západ. V tejto vekovej 
kategórii všetky zápasy oficiálne končia 
výsledkom 0:0 a nevedie sa tabuľka. Každý 
zápas proti klubom s dlhoročnou tradíci-
ou a početnými medailami v mládežníc-
kych kategóriach je pre hráčky veľkým 
zážitkom a najmä cennou skúsenosťou. 
Navyše, počas zápasov už vedia naše naj-
mladšie dávať viac gólov ako súperky.

Mladšie žiačky nastupujú v Lige mlad-
ších žiačok - Stred (ročníky 2010, 2011, 
2012, 2013). Náš káder patrí medzi naj-
mladšie, ale dievčatá už dokážu hrať vy-
rovnané zápasy so všetkými súperkami 
a v predbežnej tabuľke sú tretie.

Staršie žiačky (U15) sú súčasťou spo-
ločného projektu s ŠK 98 Pruské ( na pl-

nohodnotnú účasť v akejkoľvek oficiálnej 
súťaži „pod vlastnou značkou“ nemáme 
dostatok vlastných hráčok tejto vekovej 
kategórie) a hrajú celoslovenskú ligu star-
ších žiačok, v ktorej sú na druhej priečke.

Juniorky a dorastenky ŠK Vretenice Ra-
doľa sa zúčastňujú dvoch súťaží. V junior-
skej lige Západ v spoločnom družstve s ŠK 
98 Pruské sú aktuálne prvé a ich cieľom je 
prebojovať sa na záverečný turnaj junior-
skych majstrovstiev Slovenska. 

V snahe odohrať čo najviac súťažných zá-
pasov, využil klub možnosť hrať druhú naj-
vyššiu ženskú celoštátnu súťaž - 1. ligu. Aj 
keď reálne máme zatiaľ k dispozícii takmer 
výhradne iba juniorky a dorastenky, nap-
riek tomu si dievčatá v žiadnom prípade 
neurobili hanbu a v dlhodobej súťaži obsa-
dili veľmi pekné siedme miesto znamena-
júce postup do štvrťfinále play-off 1. ligy. 
Veľkým pozitívom je celkovo kladné skóre, 
keď sme vsietili viac gólov ako inkasovali. 

Hlavným predsezónnym cieľom bolo získať 
skúsenosti a zoznámiť sa so spôsobom hry 
medzi dospelými, čo sa podarilo. Dievčatá 
môžu byť hrdé, že s veľmi mladou súpiskou 
inkasovali štvrtý najnižší počet gólov v sú-
ťaži. Negatívom bol veľmi úzky základný 
káder, čo sa ukázalo ako problém v druhej 
polovici sezóny, keď viacero hráčok obeta-
vo nastupovalo so zdravotnými probléma-
mi, a tak nás súperky jednoducho „pretlači-
li“ väčším počtom hráčok. 

Počas jesenných a zimných mesiacov 
sa ujali priateľsko - tréningové zápasy ve-
teránov „OLD VIPERS“ (väčšinou bývalých 
futbalistov), ktoré vhodne dopĺňajú tré-
ningový proces našich hráčok.

Ak chcete pomôcť s  financovaním 
dievčenskeho florbalu v  Radoli, údaje 
pre poukázanie 2 % dane sú:

IČO: 54 096 090
názov: Vretenice o.z.

Vretenice 
informujú

Družstvo žien ŠK Vretenice Radoľa po víťazstve v Galante 2:20.

Ďakujeme 
sponzorom 
a partnerom ŠK 
Vretenice Radoľa !

kvety

Dália
TONICAT

zemné práce
UNIPAL KNM

spol. s r.o. 


Bar   Santa Fe



Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok  7.00–15.30
Utorok  7.00–15.00
Streda  7.00–16.30
Štvrtok  nestránkový deň
Piatok  7.00–13.00
Obedná prestávka  polhodina v čase  

medzi 11.00–12.00

Navždy nás opustili
Irena Kocúrová

Darina Boráková
Angela Brezinová

Mária Vnuková
Vlasta Boráková

Juraj Síkeľ

Odpočívajte v pokoji!

Telefón: 041/421 32 33
Mobil:  0911/951 305,  

0911/480 555
Správca cintorína: 0904/765 776
E-mail:  podatelna@radola.sk
Web:  www.radola.sk

Kontakty

Narodenie detí
Alex Matúš

Kristína Janáčiková

Najmenších spoluobčanov  
v našej obci srdečne vítame,  

rodičom prajeme veľa zdravia  
a úspechov pri výchove!

Spoločenská 
kronika

Základná škola  
s materskou školou  
Radoľa 326 informuje
- zápis do 1. ročníka Základnej školy bude 3. a 4. apríla 2023
- podávanie žiadostí o prijatie do MŠ bude počas celého  me-
siaca máj 2023

Stalo sa pred rokmi
1957
Bol v Radoli vybudovaný vodovod.
Bola postavená chata Ostré - pôvodný objekt so sálou, 
barom, jedálňou, kuchyňou a dvomi prízemnými ubytovacími 
krídlami. 
1997 - 15. december
Obec mala 1342 obyvateľov.
2002 - 6.-7.december
V komunálnych voľbách zvolili občania Radole za starostku 
Boženu Peťkovú.
Za poslancov OZ boli zvolení: Ing. Ivan Kocúr, Ing. Karol 
Holeša, CSc., Pavol Harcek, Mgr. Alena Prievozníková, Jozef 
Ševčík, Emil Svrček, Ing. Anton Tkáčik, Miroslav Macúš, Ing. 
Emília Meriačová.

Pripravujeme
22.apríl 2023
Čistenie Vadičovského potoka.
30. apríl
Stavanie mája v areáli ZŠ s MŠ Pod Mokrým.
14. máj
Oslava Dňa matiek.
1. júl
Pľacový futbalový turnaj. 
5. júl
Hodový výstup na Vreteň (nástupné miesto - 
športový areál V Riekach)
Radoľský jarmok.

Manželstvo
uzatvorili

Andreas Krammer a Zuzana Steiner
Mário Vnuk a Romana Pribišová

Radoslav Dančura a Simona Kubalová
Róbert Franek a Petra Kubalová

Richard Francl a Alexandra Kocúrová
Adam Blšťák a Miroslava Palúchová

Ing. Dominik Kloska a Zuzana Bojková

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


