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Pôvodne mal byť na tomto mieste Spravodajcu uvede-
ný harmonogram priebehu rekonštrukcie mosta v Ra-
doli cez Vadičovský potok na ceste I/11.
V rôznych médiach bolo zverejnených viacero informá-
cií.  Ku dňu zadania Spravodajcu do výroby (21. apríl 
2022) platia tieto overené informácie.
Dodávateľ rekonštrukčných prác  Cestné stavby Lip-
tovský Mikuláš napriek podpísanej zmluve a  napriek 
opakovanej deklarácii nastúpiť na stavbu najprv prvý 
aprílový víkend a potom v korigovanom termíne „dru-
hý aprílový víkend“ na stavbu nenastúpil. Doposiaľ 
nebolo zriadené ani len stavenisko s  vybavením pre 
rekonštrukčné práce.
Napriek medializovaným informáciam do uzávierky 
Spravodajcu, Cestné stavby písomne nepožiadali o na-
výšenie ceny z dôvodu nárastu cien vstupov.
Slovenská správa ciest vyzvala Cestné stavby, aby nas-
túpili na stavenisko a začali rekonštruovať most.

Pôvodný harmonogram rekonštrukcie má tri 
etapy:
1. oprava tzv. bypassu (odbočky z Radole na Čadcu pri 

pivárni), ktorá bude počas rekonštrukcie hlavného 
mostného objektu slúžiť na presmerovanie dopravy 
okolo staveniska (v smere od Žiliny na Čadcu).

2. oprava prvej polovice hlavného mostného objektu 
(v smere na sever) druhá polovica mosta má slúžiť 
na prevedenie dopravy od Čadce na Žilinu.

3. oprava druhej polovice hlavného mostného objek-
tu. 

Práce na privádzači D3 do Kysuckého Nového Mesta sa 
už začali. Dodávateľom prác je Metrostav.
 Komplikácie, resp. odklad rekonštrukcie mosta v  Ra-
doli neznamenajú priame ohrozenie harmonogramu 
stavby privádzača. Veľký objem materiálu potrebného 
na stavbu privádzača (betón a kamenivo na násypy) je 
však naplánované dovážať na stavbu v smere od Čadce.

O prípadných zmenách, resp. obmedzeniach v do-
prave Vás budeme pravidelne informovať v  Spra-
vodajcovi, resp. prostredníctvom www.radola.sk. 

Rekonštrukcia 
mosta a privádzač 
D3



Milí spoluobčania,

priestor v Spravodajcovi využijem na odpovede na 
najčastejšie otázky, ktoré Vás mnohých v poslednom 
období trápia a ktoré sa ma pýtate.
Najprv k otázke utečencov. V obci nemáme žiadne za-
riadenie ani rýchlo adaptovateľné priestory, v ktorých 
by sme humanitárnu pomoc pre vojnových utečencov 
vedeli poskytovať dôstojným a efektívnym spôsobom. 
V pohotovostnej službe sa striedajú všetky kraje a v ich 
rámci jednotlivé okresy. V našom okrese je niekoľko 
zariadení, ktoré bolo možné jednoduchým spôsobom 
adaptovať a zároveň ich využitie neobmedzilo bežný 
život v danej obci. Zatiaľ nie je dôvod hľadať ďalšie 
riešenia. Utečenci sa vo väčšine prípadov na Slovensku 
zdržiavajú iba dočasne a pokračujú v ceste ďalej, kde 
majú zázemie vytvorené príbuznými alebo známymi. 
V neposlednom rade však treba poznamenať, že v prí-
pade humanitárnej katastrofy ako prví odchádzajú ma-
jetnejší ľudia. Je to prirodzené, pretože uspešní  majú 
zvyčajne dostatočné finančné zdroje na cestu, spoľah-
livé vozidlo a vzdelanie, prípadne vhodné kontakty, 
ktoré im umožňujú ľahšie začať život na inom mieste. 
Ako poslední odchádzajú nemajetní, jednoduchí ľudia. 
Nemajú peniaze na cestu, nevedia kam ísť a všetko, čo 
majú a vedia je úzko zviazané s ich domovom.  Títo ľu-
dia sa prví vracajú domov, hneď ako je to možné.
Druhý okruh otázok sa týka Projektu pozemkových úp-
rav - PPÚ (tzv. komasácií).  Nevieme povedať ako dlho 
bude trvať. V obciach, kde sa pozemkové úpravy už 
robili, celý proces trval zvyčajne okolo osem až desať 
rokov. My sme čakali len na začatie reálneho procesu 

PPÚ takmer celé desaťročie. PPÚ bol v našej obci naria-
dený už v roku 2012.  
   Najprv budú všetci účastníci PPÚ (vlastníci) postup-
ne pozvaní na rokovanie, kde bude prerokované ich 
aktuálne vlastníctvo.  Po tomto procese bude nasledo-
vať príprava nového návrhu usporiadania pozemkov. 
Následne bude každý účastník komasácií pozvaný na 
minimálne jedno rokovanie týkajúce sa nového návrhu 
usporiadania pôdy.
Po ukončení PPÚ však bude ku každému vytvorenému 
pozemku zabezpečený prístup (cesta), čo je v súčas-
nosti veľký problém vo veľkej časti územia našej obce. 
Pripomínam však, že sa to týka iba extravilánu a nie 
zastavanej časti obce.
Pre podrobnejšie vysvetlenie Vašich otázok je v tomto 
Spravodajcovi uverejnený kontakt na strane  tri v texte, 
ktorý sa týka PPÚ.

Na záver Vás chcem povzbudiť, aby sme stále hľadali 
v živote najmä to pozitívne a nepodliehali prívalu ne-
gatívnych informácií. 

S úctou 
Ing. Anton Tkáčik

starosta obce Radoľa



Zlepšená pandemická situácia umožnila vyriešiť 
niektoré formálne  komplikácie súvisiace s projek-
tom pozemkových úprav (tzv. komasácie) vykonáva-
ných v katastrálnom území obce Radoľa.

V priebehu prvého štvrťroka 2022 sa uskutočnilo 
viacero dôležitých pracovných stretnutí, z ktorých 
vyberáme:

31. januára  2022 sa v priestoroch Okresného úra-
du v Kysuckom Novom Meste uskutočnil kontrolný 
deň a rokovanie s cieľom vyriešiť časť problémov sú-
visiacich so značným výskytom chybných (a dupli-
citných) údajov v databázach katastrálneho úradu. 

16. marca 2022 sa uskutočnilo v priestoroch Obec-
ného úradu v Radoli rokovanie prípravného výboru 
projektu  PPÚ, na ktorom zhotoviteľ PPÚ Radoľa 
v rámci úvodných podkladov vyhotovil elaborát - 

Mapa hodnoty pozemkov a Register pôvodného 
stavu, ktorú bolo potrebné prerokovať s prípravným 
výborom PPÚ. Mapa hodnoty pozemkov je zhotove-
ná podľa vyhlášky č. 38/2005 a z tohoto podklado-
vého materiálu budú vychádzať aj hodnoty nových 
pozemkov.

30. marca 2022 sa v sále Obecného úradu v Radoli 
uskutočnilo Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov 
pozemkových úprav v k.ú. Radoľa. Zúčastnení účast-
níci schválili stanovy združenia účastníkov pozem-
kových úprav a predstavenstvo združenia pozemko-
vých úprav. 

Účastníci pozemkových úprav v prípade potreby 
presnejších informácií môžu kontaktovať vedúceho 
PPÚ Ing. Jána Štrajchera emailom:  jan.strajcher@
minv.sk alebo na telefónnom čísle 041 733 58 56.

Obec Radoľa,  v súlade s § 4 ods. 7 Zákona č. 
329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov 
a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov predkladá informáciu o úrovni vytriedenia 
komunálnych odpadov za predchádzajúci kalen-
dárny rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 
v obci Radoľa je 38,61 % .   

Povinnosť zverejňovať informáciu o úrovni vytrie-
denia komunálnych odpadov za predchádzajúci 
rok bol ustanovená v roku 2018 a prvýkrát bol tento 
údaj zverejnený práve  za rok 2018. 

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí aktívne 
a efektívne triedia odpad. Okrem ochrany život-
ného prostredia chránime naše vlastné peňažen-
ky, pretože obce ktoré majú vyššiu úroveň vytrie-
denia platia nižší poplatok za tonu zmiešaného 
komunálneho odpadu uloženého na skládku.

Projekt pozemkových 
úprav (PPÚ)

Oznámenie o úrovni 
vytriedenia 
komunálnych odpadov

porovnanie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Radoľa

rok 2018 2019 2020 2021

úroveň vytriedenia 21,24 % 24,88 % 23,81 % 38,61 %



Škola v Radoli
Po Veľkej noci sme nastúpili do 

školy v miernejšom režime proti-
covidových opatrení a takmer v pl-
nom počte. 

Napriek predošlým obmedze-
niam sme sa usilovali uskutoč-
ňovať čo najviac aktivít popri po-
vinnom vyučovaní. Tak sme stihli 
„dopriať“ našim starším žiakom 
lyžiarsky výcvik, mladším žia-
kom plavecký výcvik. Krúžková 
činnosť prebiehala vždy, keď to 
bolo možné. Žiaci sa zúčastňovali 
predmetových súťaží a olympiád 
(o výsledkoch na konci šk. roka 
poinformujeme). 

V škole sa zapájame aj do dobro-
voľníckych aktivít ( napríklad Biela 
pastelka,...)

Deviataci majú za sebou Testo-
vanie 9 ( tzv. „Monitor“ ). Piataci sa 
pripravujú na Testovanie 5, ktoré 
bude 18. mája.

V materskej škole dokončievame 
rekonštrukciu pieskoviska, ktoré sa 
muselo nakoniec kompletne vy-
meniť. Takisto sme v MŠ vymenili 
počítače pre potreby vyučovania. 
Pre deti sa uskutočnilo interaktívne 
divadelné predstavenie v priesto-
roch škôlky. Predškoláci navštívili 
našich prvákov vo „veľkej škole“, 
aby sa zoznámili s prostredím. Ešte 
pred návštevou školy počas zápisu 
prvákov pre školský rok 2022/2023.  

V týchto dňoch škôlkari nacviču-
jú s paniami učiteľkami program ku 
Dňu matiek.

A do konca školského roka ešte 
toho chceme stihnúť strašne veľa.

Mgr. Vladimír Hromádka
riaditeľ ZŠ s MŠ

OZNAMY:
➢ Zápis detí do 1. ročníka na 

školský rok 2022/2023 sa 
uskutoční v  pondelok 25. 
apríla 2022 od 14:00 do 
18:00, v  utorok 26. aprí-
la 2022 od 14:00 do 17:00 
v priestoroch ZŠ s MŠ, Rado-
ľa 326.

➢ Žiadosti o  prijatie dieťaťa 
do materskej školy budeme 
prijímať počas mesiaca máj. 
Podrobnejšie informácie 
nájdete včas na webovej 
stránke školy.



Poďakovanie
My, deti, Maťko a Samko Brňákovci, 

chceme touto cestou poďakovať 
všetkým občanom Radole za to, že 
stáli pri nás počas obdobia, ktoré 
pre nás bolo výnimočne smutné 
a ťažké. V minulom roku sme prišli 
najskôr o otca, o pár mesiacov 
o mamu, a neskôr aj o babku 
Macáškovú. Obaja chodíme do 
základnej školy v Radoli, bývame 
v Kysuckom Lieskovci s babkou 
Brňákovou a jej opatrovníkom – 
naším krstným otcom. Im vďačíme 
za to, že sme tieto vianočné sviatky 
prežili s rodinou a nemusíme ísť do 
detského domova.  

V tejto zložitej situácii, ktorej sme 
sa ocitli, úplne náhle a nepripravení, 
nám pomohlo veľmi veľa ľudí. Zo-
znam tých, ktorí nám pomohli, je dlhý, 
no naša vďaka ostáva nekonečná a ne-
vysloviteľná. 

Ďakujeme za každú formu pomoci, 
finančnú, nefinančnú, slovnú, akú-
koľvek. Všetko sa ráta, a hlavne to, čo 
sa zrátať nedá: láska, solidarita, pocit 
spolupatričnosti, ktorý sme vďaka 
vám mohli pocítiť. 

Osobitná vďaka patrí: 
• Obci Radoľa
• Základnej škole v Radoli – osobitne 

pánu riaditeľovi Hromádkovi, tried-
nej učiteľke Zipserovej, ostatným 
učiteľom a spolužiakom a ich rodi-
čom, ktorí zorganizovali finančnú 
zbierku

• Spoločnosti Antechnet, ktorá nám 
darovala internet a balík programov

• Jánovi Belanovi a jeho manželke 
Adriánke za pomoc a podporu 

• Pani Račkovej, našej rodinnej opat-
rovateľke, ktorá nám pomáhala 
v tých najťažších chvíľach, keď sme 
prišli o mamu a aj babku.

Sponzorom, ktorých oslovil náš po-
slanec Dušan Mičian: 
- Rodina Františka Sidora – notebook 

pre Maťka 
- KIA Slovakia, p. Horváthovej a spol., 

v spolupráci s odborom školstva 
MsÚ Ladislavom Vendrinským : no-
tebook pre Samka

- Rodina Petra Kubíka: automatická 
práčka 

- Zamestnanci IMPA ZA – finančná 
hotovosť

- Rodina p. Kolibačovej - LOMETKA, 
v.o.s. - Klárka, Hanka, Jarka, Janka - 
paplóny a obliečky.

- Rodina Terky Mrvovej a rodina Sú-
keníková – drogéria, dezinfekcia, 
pracie a čistiace prostriedky
Finančné prostriedky budeme po-

stupne využívať pre osobné potreby 
– potraviny, vitamíny, oblečenie, škol-
ské potreby, školské výlety, poplatky 
– máme ich v opatere pána Dušana 
Mičiana.

Ďalej ďakujeme: Záhradník Milan, 
Jozef Maruš, Igor Maruš, Ľubomír Kul-
tan, Martin Kocúr, Juraj Kultan, rodina 
Dubeňová, Karol Svrček, Rado Školník, 
Božka Riečanová, Štefan Hudec, rodina 
Kočvárová, Zdeno Višňák, Jolana Baro-
šová, Dušan Rakovan, Dušan Mičian

Finančnú výpomoc v hodnote 1400 
eur budeme využívať v prípadne nut-
nosti a v spolupráci s rodinou a zá-
kladnou školou. 

Dúfame, že sme na nikoho neza-
budli, ešte raz všetkým veľmi pekne 
ďakujeme.

Maťko a Samko Brňákovci, 
rod. Brňáková. 



Rekonštrukcia spŕch 
v budove ŠK Radoľa
Počas zimných mesiacov Obecný úrad v spo-
lupráci so stolnotenisovým a futbalovým od-
dielom svojpomocne zrekonštruovali sprchy 
v budove ŠK Radoľa.

Nové ozvučenie 
a osvetlenie v sále 
Obecného úradu.
Počas marca 2022 pribudlo v sále Obecného 
úradu nové ozvučenie a divadelné osvetlenie 
pódia.  
Zvukové vybavenie je dimenzované na  spo-
ľahlivé zosilnenie hovoreného slova počas 
verejných zhromaždení a schôdzí a takisto 
plne vyhovuje na zosilnenie reprodukovanej 
hudby počas kultúrnych podujatí organizo-
vaných obcou alebo Základnou školou s ma-
terskou školou.

Nové ozvučenie v Dome 
nádeje.
Na prelome rokov 2021 a 2022 bolo do Domu 
nádeje na cintoríne v Radoli nainštalované 
nové ozvučenie, ktoré nahradí pôvodné za-
riadenie, ktoré už doslúžilo a jeho oprava by 
bola nerentabilná.

Nakoľko v posledných týždňoch v okresoch Čadca a Ky-
sucké Nové Mesto dochádza doposiaľ neznámym pácha-
teľom k podvodným telefonátom prevažne na senioroch 
za účelom vylákania finančnej hotovosti, Okresné riadi-
teľstvo Policajného zboru v Čadci žiada o pomoc obča-
nov a ich spoluprácu.

V uvedenom telefonáte z rôznych telefónnych  čísel sa 
neznámy páchateľ prevažne predstaví ako doktor,  ale-
bo  zdravotná sestra a uvedie adresátovi / spravidla se-
niorovi/, že jeho syn alebo vnuk mal dopravnú nehodu. 
Ďalej v telefonáte uvedie neznáma osoba, že syn alebo 
vnuk nemá vážne zranenia, ale spôsobil druhému účast-
níkovi dopravnej nehody zväčša dieťaťu vážne zranenia. 
V telefonáte neznáma osoba taktiež uvedie, že syn alebo 
vnuk práve dostáva infúzie a následkom rôznych zranení 
nemôže rozprávať, pričom je potrebné, aby adresát po-
slal finančnú hotovosť vo výške niekoľko tisíc eur, ktoré 
sú potrebné na operáciu údajného druhého účastníka 

dopravnej nehody. Pričom peniaze neznáma osoba vylá-
ka od adresáta tak, že pošle pre peniaze údajného rodin-
ného príslušníka údajne zraneného účastníka dopravnej 
nehody osobne k adresátovi alebo rôznou verbálnou  
manipuláciou navedie adresáta telefonátu,  aby si vybral 
zo svojich úspor ihneď určitú finančnú hotovosť a tú im 
zaslal cestou Slovenskej pošty  na ich účet, alebo pros-
tredníctvom banky na vopred nadiktované číslo účtu, 
pričom adresátovi počas telefonátu neznáma osoba 
hovorí, že všetko nech si nechá pre seba a nech nikomu 
o tom nerozpráva lebo to je tajné a nesmie o tom vedieť 
polícia.

Žiadame týmto seniorov,   aby nikomu neznámemu  ne-
posielali peniaze, nič neplatili a ihneď kontaktovali svoj-
ho rodinného príslušníka  a túto skutočnosť  ihneď treba 
oznámiť  na polícií Slovenskej republiky na linku 158.
 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci. 

Podvody na senioroch  



V apríli sa skončili dve 
celoštátne súťaže, do 
ktorých sa zapojili naše 
dievčatá z Radole.  V ce-
loslovenskej lige dievčat 
U16 hráčok narodených 
v rokoch 2006 - 2010 naše 
dievčatá hrajúce v spo-
ločnom projekte s ŠK 98 
Pruské zaznamenali via-
cero výborných výsled-
kov, vo väčšine zápasov 
sa predviedli  aktívnou 
útočnou hrou s častou 
streľbou ale najmä zís-
kali obrovské skúsenosti 
z pôsobenia v najvyššej 
súťaži v rámci ich veko-
vej kategórie. Tím vedený 
kapitánkou Erikou Hro-
mádkovou obsadil krásne 
piate miesto.

Obrovský úspech za-
znamenali v ženskej Hy-
undai extralige odcho-
vankyne ŠK Vretenice 
Radoľa Vanessa Javoríko-
vá a Erika Hromádková.  
Obe hráčky, ktoré stále 
absolvujú väčšinu tré-
ningov v Radoli sa stali 
dvomi najmladšími účast-

níčkami finálovej série 
ženskej Hyundai extrali-
gy v sezóne 2021 - 2022.  
Tešíme sa spolu s nimi 
a obom hráčkam srdečne 
blahoželáme !

Chceš sa pridať 
k Vreteniciam ?

pozývame všetky diev-
čatá, ktoré sa narodili 
v roku 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 a 2016 
na tréningy prípravky. 

Prípravka trénuje:
utorok:  16:00 - 17:15
štvrtok:  16:00 - 17:15

Dievčatá potrebujú mať 
so sebou: športové ob-
lečenie, športovú obuv 
vhodnú do haly, fľašu 
s vodou.
Hokejku na začiatok radi 
požičiame, neodporúča-
me kupovať hokejku bez 
porady s odborníkom. 
Často sa stáva, že deti 
majú zbytočne dlhú ho-
kejku alebo hokejku za-
hnutú na opačnú stranu. 

Vretenice informujú

Erika Hromádková a Vanessa Javoríková s pohárom 
za druhé miesto v Hyundai extralige a striebornými 
medailami.  

2. apríla sa hrali v športovej hale v Radoli dohrávky celoslovenskej Ligy 
dievčat U16 a program doplnilo priateľské stretnutie prípraviek ŠK Vrete-
nice Radoľa a ŠK Modra. 



Manželstvo 
uzatvorili

Lukáš Macuš a Adriána Škorvánková

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

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

medzi 11.00–12.00

Navždy nás opustili
Anna Kultanová

Jozefa Školníková
Miroslav Vnuk

Štefan Síkeľ
Ivan Ondrášek
Pavol Harcek

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

Bianka Fekečová
Ema Klimková

Artur Palica
Dominik Koza

Najmenších spoluobčanov  
v našej obci srdečne vítame,  

rodičom prajeme veľa zdravia  
a úspechov pri výchove!

Spoločenská kronika
8. mája od 14:30
slávnostný program k oslavám Dňa matiek v sále 
Obecného úradu v Radoli
2. júla
O pohár starostu obce Radoľa
Pľacový futbalový turnaj
5. júla
Radoľský jarmok
Hodový výstup na Vreteň (nástupné miesto - špor-
tový areál ŠK Radoľa V Riekach)

Pr
ip

ra
vu

je
m

e

Stalo sa 
pred rokmi
1942
18. júna do Radole zavítala pracovná skupina Slo-
venského rozhlasu. Bolo nakrútených 30 miestnych 
ľudových piesní, ktoré zaspievali s veľkým úspe-
chom miestne ženy a dievčatá. 

1962
Február
Kvôli celoštátnej epidémii chrípky boli predĺžené 
polročné prázdniny na 3 týždne

1992
25.02.1992 vzniklo združenie účastinárov urbariátu 
obce Radoľa, od 17.02.2002 PS urbár Radoľa s práv-
nou subjektivitou.

2012
18. február
Uskutočnila sa prvá „Radoľská zabíjačka v priamom 
prenose“.


