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Ďakujeme rodičom a sponzorom za 
financovanie športu.

Prečo rodičia a sponzori platíme 
za to, aby deti mohli športovať ?
Platíme za:
–  momenty, keď sú deti  tak una-

vené, že chcú prestať, ale napriek 
tomu pokračujú,

– dni, keď  deti chodia domov zo 
školy a sú „ veľmi unavené“, na to, 
aby išli na tréning, ale i napriek 
tomu idú,

– to, že  deti sa naučia byť disciplino-
vané, sústredené a oddané,

– to, že sa  deti naučia postarať 
o svoje telo,

– to, že sa  deti učia spolupraco-
vať s ostatnými a byť dobrými 
spoluhráčmi pri prehrách, ako aj 
pokornými pri úspechoch,

– to, že sa  deti naučia vyrovnávať so 
sklamaním keď nedosiahnu úspech 
aký očakávali po vynaloženej práci 
na tréningoch a vracajú sa trénovať 
deň čo deň, aby boli lepšie,

– to, že sa deti naučia na sebe praco-
vať pre dosiahnutie svojich snov,

– to, že sa  deti naučia rešpektovať 
nielen seba, ale aj spoluhráčov, 
trénerov a iných činovníkov klubu,

– to, že sa deti naučia počúvať 
príkazy a pokyny, ktorými sa riadia, 
pretože sami chcú a nie preto, že 
sú k tomu nútené,

– to, že deti sa učia a veria tomu, že 
sa nestanú šampiónmi cez noc a že 
si to vyžaduje hodiny a roky tvrdej 
práce,

– to, aby  deti boli hrdé aj na malé 
úspechy a aby si plnili svoje sny 
a ciele,

– to, že  deti môžu ísť von,  alebo do 
telocvične, aby týmto aktivitám dali 
prednosť pred počítačom a televíziou,

– príležitosť, že deti získavajú trvalé 
priateľstvá , spomienky na celý 
život a sú hrdé na svoje úspechy, 
tak ako sme my  hrdí na ne.

Dalo by sa pokračovať: ale v struč-
nosti, neplatíme za šport, platíme 
za príležitosti, ktoré šport poskytuje 
našim deťom. Šport pomáha rozvíjať  
deťom ich základné zručnosti , ktoré 
im budú prospešné a budú ich využí-
vať v ďalšom živote.
Veríme tomu, že táto investícia 
je skvelá a stojí za to.

spracované podľa: 
 https://www.linkedin.com/pulse/one-
my-friends-asked-why-do-you-pay-so-
much-money-your-chris-rohrer
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Milí spoluobčania,

aktuálne číslo Spravodajcu prináša  štatistické údaje 
týkajúce sa našej obce.  Ak máte záujem o porovnanie 
s minulými rokmi, čísla nájdete na www.radola.sk  
vždy v poslednom čísle Spravodajcu za príslušný rok. 
Robíme tak od roku 2016. 
Rád by som poďakoval všetkým podnikateľským sub-
jektom, ktoré v minulom roku podporili športový život 
v obci. Ich nezištná pomoc je obzvlášť cenná v ekono-
micky náročnej dobe, ktorú prežívame. I keď sa v obci 
snažíme plniť si svoje zákonné povinnosti podporovať 
šport, a v rámci možností umožniť pravidelný pohyb 
najmä našim deťom a mládeži, bez príspevkov od 
podnikateľov a rodičov, by to aj u nás dopadlo  tak, že 
ihriská by ostali zarastené burinou, alebo by dokonca 
boli rozpredané ako stavebné pozemky.  
Len vďaka takémuto spoločnému úsiliu si môžeme 
povedať, že pandémia šport v Radoli nezničila. Ukazu-
je sa skôr opak - deti na športoviskách nám v ťažkých 
časoch začali pribúdať a to je dobre. 
Jediné dôležité dáta sú počty detí na športoviskách. 
Výsledky sú dôležité iba medzi profesionálmi. 
Čiastkové úspechy však určite potešia. Máme radosť 
z každého gólu, vydarenej prihrávky, bodu alebo 
víťazstva. To najdôležitejšie je však víťazstvo nad 
vlastnou pohodlnosťou.
Pomenej spomíname našich stolných tenistov. Je  
obdivuhodné, že medzi nimi máme hráčov, ktorí boli 
pri vzniku stolného tenisu v obci a dodnes úspešne 
zápolia s občas o päťdesiat rokov mladšími súpermi. 
Dokazujú nám, že je to šport pre každého a pre všetky 
generácie. 

Vieme, že podpora športu zo strany obce má tiež 
dosť neprajníkov, podotýkam však, že  deti z Radole 
majú možnosť venovať sa takisto kultúre a umeniu 
priamo v našej obci. Základná umelecká škola pôsobí 
v poobedňajších hodinách v priestoroch našej školy, 
aby deti nemuseli cestovať. 
K tomu dopĺňam, že si do bodky plníme všetky zákon-
né povinnosti v sociálnej oblasti, ktoré obec má. 
Vzhľadom na vývoj situácie môžeme očakávať návrat 
k (takmer) bežnému životu niekedy okolo Veľkej noci. 
Verím, že sa po dvoch rokoch uskutoční Deň matiek aj 
Radoľský jarmok.  Veľmi sa teším  na opätovný rozbeh 
pestrých aktivít radoľských seniorov združených 
v organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska.  
Veľa sa hovorí o náraste cien energií pre obce, pokojne 
môžem odpovedať, že netreba mať obavy. Predĺžiť 
zmluvy, s dodávateľmi energií s dlhodobou históriou 
na trhu, som stihol už keď sa objavili prvé signály, že 
môžu nastať problémy s prudkým rastom cien energií. 
Obec je v dobrej finančnej kondícii a verím, že okrem 
bežného života zvládneme financovanie ďalších 
naplánovaných rozvojových aktivít.
Mám nádej, že už v najbližších mesiacoch sa nám 
môže spoločne podariť veľa pekného. Verím, že to 
najťažšie máme za sebou a naplnia sa všetky optimis-
tické očakávania.

S úctou 
Ing. Anton Tkáčik

starosta obce Radoľa

  Pozvánka   
D3 Žilina, Brodno – 
Kysucké Nové Mesto, 
privádzač

Pozývame Vás na slávnostné podpísanie  
zmluvy a poklopanie základného kameňa stavby
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, 
privádzač, ktoré sa uskutoční v stredu 
22. decembra 2021 o 11:00 hod.  
v Mestskom kultúrno-športovom stredisku 
v Kysuckom Novom Meste. 

Táto pozvánka zároveň slúži ako vstupenka na podujatie. 
Prosíme Vás, vytlačte si ju a prineste si ju so sebou. 

Počas celej doby konania podujatia platí povinnosť 
dodržiavať aktuálne platné hygienické a protipandemické 
opatrenia.



V stredu 22. decembra 2021 zástupcovia Národnej diaľničnej 
spoločnosti a zhotoviteľa stavby Metrostav DS a.s. podpísali 
zmluvu, ktorej predmetom je stavba privádzača D3 - Kysucké 
Nové Mesto.
Podpisovanie zmluvy sa uskutočnilo v Mestskom kultúrno-
športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste.
Celková dĺžka privádzača bude 1 358,81 m, pričom  375,66 m 
budú tvoriť mostné objekty a postaví sa aj jedna križovatka 
s budúcou D3. Súčasťou stavby bude aj 588 m dlhá protihlu-
ková bariéra. Výstavba by mala trvať 24 mesiacov –  pláno-
vané uvedenie do prevádzky je v decembri 2023. Metrostav 
DS a.s. oznámil oficiálny začiatok prác na privádzači už 27.12. 
2021.  
Diaľničný privádzač čiastočne odľahčí vyťaženú existujúcu 
cestu I/11 zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a pomôže 
obyvateľom Kysúc dostať sa rýchlejšie za prácou do Žiliny 

a v neposlednom rade aj 
do blízkeho priemyselného 
parku.
 Privádzač začína na ceste 
I/11, na ktorú sa pripája 
úrovňovou križovatkou tva-
ru T, na ktorej bude doprava 
riadená cestnou svetelnou 
signalizáciou v plne inteli-
gentnom riadení s prefe-
rovaním vozidiel na ceste 
I/11. Detekcia vozidiel je 
navrhnutá pomocou naj-
modernejšej technológie 
a to bezdrôtovými magne-

tovými senzormi. Následne trasa privádzača prekonáva cez 
most cestu I/11, križuje rieku Kysuca a budúcu diaľnicu D3. 
Trasa privádzača pokračuje severo-západným smerom k ces-
te III/2095 (cesta do Rudiny), na ktorej bude zriadená malá 
okružná križovatka umožňujúca prepojenie privádzača s ces-
tou III/2095 vo všetkých smeroch. Trasa ďalej križuje železnič-
nú trať a končí úrovňovým pripojením na miestnu komuniká-
ciu pri priemyselnom parku.

Harmonogram prác na diaľnici D3
úsek D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto.

dátum činnosť

2022 - jún zhotovenie projektovej dokumentá-
cie pre stavebné povolenie

2022 - október štúdia realizovateľnosti

2023 - jún ukončená správa o vplyvoch na ži-
votné prostredia - EIA

2024 - apríl právoplatné územné rozhodnutie

2025 - júl právoplatné stavebné povolenie

2025 - júl vyhlásenie Verejného obstarávania

2026 - máj najskorší možný termín reálneho za-
čiatku stavby

2029 - máj najskorší termín ukončenia stavby 
úseku D3

Dialničný privádzač 
do Kysuckého Nového Mesta
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Štatistiky za rok 2021

Vynovené sprchy 
v budove ŠK Radoľa.

V roku 2021  sa narodilo 14 detí (6 dievčat a 8 chlap-
cov). 
Zomrelo 25 obyvateľov (10 žien a 15 mužov). 
Prisťahovalo sa 64 obyvateľov (37 žien a 27 mužov). 
Odsťahovalo sa 30 obyvateľov (17 žien a 13 mužov). 
Zmenu pobytu v obci vykonalo 12 obyvateľov  
(4 ženy, 8 mužov).

Celkový počet obyvateľov SR s  trvalým pobytom 
k 31. 12. 2021 je  1546  (793 žien a 753 mužov).  

Priemerný vek obyvateľov s trvalým pobytom je 
40,98  (ženy 42,46,  muži 39,41).  
Počet detí mladších ako 15 rokov je 246  (116 dievčat 
a 130 chlapcov).
Počet obyvateľov starších ako 15 rokov je 1300  (677 
žien a 623 mužov).
Počet obyvateľov  mladších ako 18 rokov je 300 (144 
žien a 156 mužov).
Počet  obyvateľov od 18  do 60 rokov je 892 (447 žien 
a 445 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 60 rokov je  354 (202 
žien a 152 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 75 rokov je 90 (59 žien 
a 31 mužov).
Počet obyvateľov starších ako 80 rokov je  54 (39 žien 
a 15 mužov).
Najstarší obyvateľ obce má 98 rokov. 
Na prechodný pobyt je prihlásených 38 obyvateľov 
Slovenskej republiky (20  žien a 18 mužov). 

Najviac sa vyskytujúce krstné mená obyvateľov s trva-
lým pobytom v obci Radoľa bez rozdielu veku:
Ženské krstné mená:
Mária (48), Anna (46), Jana (41), Katarína (35), Zuzana 
(29), Martina (19), Viera (17), Lenka (17), Helena (16), 
Eva (16), Gabriela (16).
Mužské krstné mená: 
Peter (62), Ján (40), Milan (35), Miroslav (33), Pavol (32), 
Martin (30), Jozef (29), Štefan (29),  Michal (25), Jaroslav 
(19).

Mená, ktorými pomenovali rodičia svoje deti v roku 
2021: 
Anna, Izabel, Lea, Marko, Matej, Matúš, Mia, Michal, Mi-
lan, Nina, Pavol, Timo, Tobias.
Najviac sa vyskytujúce priezviská obyvateľov s trvalým 
a prechodným pobytom v obci Radoľa spolu v muž-
skom a ženskom tvare:
Svrček - Svrčková (80), Macuš - Macušová (46), Andel 
- Andelová (33), Kultan - Kultanová (28), Kriváček - Kri-
váčková (27), Javorík – Javoríková (21), Holtan - Hol-
tanová (20), Kubík – Kubíková (18), Kuriak - Kuriaková 
(17), Kocúr – Kocúrová (17).
Najkratšie priezvisko obyvateľa obce je zložené z troch 
písmen. Najdlhšie priezvisko obyvateľa obce je zlože-
né z trinástich písmen. 
Počet skolaudovaných stavieb v roku 2021 so súpis-
ným číslom: 10 (6 rodinných domov, 1 garáž, 2 rekre-
ačné domy, 1 budova pre šport a na rekreačné účely).

Prehľad o počte obyvateľov prihlásených na trvalý 
a prechodný pobyt na uliciach:

Do Kaštieľa  - 38
Do Majera  - 45
Jaššová cesta - 69
Kysucká cesta - 54
Lány I. - 52
Lány II. - 152
Na Lúke - 32
Na Tehelni - 92
Pod Dúbravkou - 170
Pod Mokrým - 81
Pod Tehelňou - 31
Skotňa - 25
Stará cesta - 161
Štepnica – 123
Šustkovce - 97
U Kuriakov -  30
Vadičovská cesta - 249
Záhradky - 73

Evidovaní obyvatelia bez súpisného čísla :  0
Celkový počet obývaných stavieb je  462. 

Počty úmrtí v jednotlivých rokoch
rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

počet úmrtí 25 14 12 16 15 16 20 15 21 17

rok 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

počet úmrtí 13 17 15 12 14 6 13 18 12 13



Posledné dva súťažné ročníky veľmi ov-
plyvnila činnosť Stolnotenisového klu-
bu Radoľa koronavírusová pandémia.
Súťažný ročník 2020/2021 sa začal 
v poslednom týždni roku 2020, ale už 
po dvoch kolách bol pre pandémiu 
prerušený a v jarných mesiacoch roku 
2021 úplne zrušený. Počas tohto ob-
dobia boli tréningy veľmi obmedzené 
alebo v čase silnej pandémie úplne 
zrušené. Cez letné obdobie roku 2021 
sa zdalo, že súťažný ročník 2021/2022 
bude prebiehať bez problémov. Do 
krajských a oblastných súťaží sme pri-
hlásili štyri družstvá s právom štartu 
na základe výsledkov predchádzajú-
cich ročníkov. Po treťom až piatom 
kole boli všetky súťaže opäť prerušené 
a možnosť dokončenia súťaží je veľmi 
otázna. V súčasnosti stolní tenisti len 
trénujú v obmedzenom počte hráčov 

v súlade s aktuálnymi hygienickými 
predpismi.
Obdobie prerušených súťaží sa po do-
hode s futbalistami využilo na začatie 
úplnej rekonštrukcie spŕch v hlavnej 
budove na ihrisku. Pôvodné priestory 
slúžili športovcom takmer päťdesiat 
rokov a pre časté poruchy boli nefunkč-
né a teda bol najvyšší čas urobiť úplnú 
rekonštrukciu. Stavebné práce sa robia 
svojpomocne z usporených prostried-
kov stolných tenistov a futbalistov. Po 
ukončení stavebných prác vykonáme 
veľké upratovanie a čistenie stolnoteni-
sovej herne, šatní chodieb a samotných 
spŕch. Takto dosiahneme zveľadenie 
vnútorných priestorov budovy, ktoré 
budú slúžiť športovcom v nasledujú-
com období.
Pokračovanie súťaží stolných tenistov je 
v rukách riadiacich orgánov stolnoteni-

sového zväzu, ktoré rozhodnú na zákla-
de pokynov hlavného hygienika.

Ing. Alojz Šustek
predseda STK Radoľa

V  januári sa konečne rozbehla 
najvyššia dievčenská florbalová 
súťaž - Liga U16, v  ktorej naše 
dievčatá hrajú v  spoločnom 
družstve s ŠK 98 Pruské. 
Naplánovaných je 7 turnajov po 
celom Slovensku (Spišská Nová 
Ves, Fiľakovo, Partizánske, Nemšo-
vá ...), počas ktorých dievčatá odo-
hrajú dovedna 14 zápasov proti 
najkvalitnejším rovesníčkam na 
Slovensku. 

Blahoželáme našim hráčkam:
-  komletne odohrali základnú časť  

v ženskej Hyundai extralige: Erika 
Hromádková, Vanessa  Javoríková.

- nominované do výberu Slovenska 
dievčat narodených v roku 2005 
a 2006: Erika Hromádková, Vanessa 
Javoríková a Timea Tkáčiková

- nominované do výberu Slovenska 
dievčat narodených v roku 2007 
a 2008: Vanesa Darmová, Michaela 
Virdzeková  

Chceš sa pridať k Vreteniciam ?
pozývame všetky dievčatá, 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 oblečenie, športovú obuv 
vhodnú do haly, fľašu s vodou.   

ŠK Radoľa - Stolnotenisový klub

Vretenice informujú

Spoločné družstvo Pruského a Radole po víťaz-
stve v priateľskom stretnutí v Modre.



Tabuľka po jeseni - Starší žiaci- III. liga U15 skupina A
# klub Z V R P skóre B
1 Staškov 13 11 2 0 84:18 35
2 Bánová 13 11 2 0 65:16 35
3 Kysucké Nové Mesto „B“ 13 8 1 4 50:34 25
4 Bytča 13 7 2 4 40:36 23
5 Predmier 13 7 1 5 35:21 22
6 Belá 13 6 2 5 45:40 20
7 Nededza - Kotrčiná Lúčka - Gbeľany 13 5 3 5 44:41 18
8 Radoľa 13 5 1 7 39:50 16
9 Teplička nad Váhom 13 5 1 7 44:65 16

10 Čierne 13 4 2 7 18:39 14
11 Zborov 12 4 1 7 31:41 13
12 Juventus Žilina 12 3 0 9 13:35 9
13 Rajec 13 2 1 10 15:54 7
14 Oščadnica 13 1 3 9 16:49 6

Tréner Marián Ceniga: 
Hodnotenie jesennej časti: Priebežne nám s počtom 16 bodov patrí 8.miesto, darilo sa nám hlavne v prvých siedmych kolách, kde sme 
nazbierali 15 bodov. Žiaľ, druhú polovicu súťaže ovplyvnili zranenia, choroby, karantény a tak sme museli hrávať zápasy aj s mladšími 
žiakmi. Ale všetkých chlapcov a dievčatá musím pochváliť, každý zápas a aj tréning sa snažili na plno a je vidieť na nich veľké zlepšenie.  
V zimnej príprave sa chceme zamerať na nabratie kondície špecifickou formou, tak aby hráči trénovali čo najviac s loptou a tak rozvíjali 
popri kondičnej stránke nie len herné činnosti jednotlivca, ale aj herné činnosti družstva.
Tím: Samuel Haščík, Peter Pavlus, Dominik Všetička, Patrik Vojtek, Roman Muzika, Peter Zajac, Michal Šárik, Filip Višňák, Adrián Šugár, 
Roman Borecký, Matej Ragula, Stanislav Kohút, Gabriel Jančiga, Martin Labuda, Samuel Cupec, Richard Tomáš, Ľudmila Káčerová, Adam 
Janiga, Michal Mordáč, Samuel Janík, Marek Janči, Adam Svystyak, Jakub Handlovský, Sebastián Vojtaš

Tabuľka po jeseni - Mladší žiaci- III. liga U13 skupina A
# klub Z V R P skóre B
1 Bánová 13 13 0 0 141:10 39
2 Kysucké Nové Mesto „B“ 13 12 0 1 119:30 36
3 Nededza - Kotrčiná Lúčka - Gbeľany 13 9 1 3 113:26 28
4 Juventus Žilina 12 9 1 2 85:23 28
5 Bytča 13 9 1 3 84:25 28
6 Rajec 13 8 1 4 58:19 25
7 Teplička nad Váhom 13 7 0 6 44:42 21
8 Staškov 13 5 0 8 37:70 15
9 Čierne 13 3 2 8 16:40 11

10 Zborov 12 3 2 7 16:48 11
11 Belá 13 2 1 10 18:88 7
12 Oščadnica 12 2 1 9 8:101 7
13 Predmier 12 1 1 10 8:118 4
14 Radoľa 13 0 1 12 11:118 1

Tréner Michal Handlovský: 
Hodnotenie jesennej časti:  Počas covid-pandémie nastávali otázky, či mládež ostane pri futbale a neodpadne nosná časť mužstva. To sa 
nestalo a súťaž sme začali väčšinou v rovnakom zložení, ako skončila predošlá nedokončená sezóna. Odchody smerovali len k starším 
žiakom, na ktorých staviame do budúcnosti. Nakoľko sú v mužstve ešte hráči vo veku staršej prípravky, na výsledkoch v zápasoch nesta-
viame a zameriavame sa na individuálny rozvoj hráča a ustálenie mužstva, čo sa darí a hráči aj hráčky sa zlepšujú aj vďaka smerovaniu 
tréningového cyklu. V celkovom meradle sme s jesennou časťou spokojní, za čo musíme poďakovať aj rodičom našich hráčov a hráčok, 
ktorí deťom pomáhajú  v ich futbalovom živote. Do jarnej časti nastúpime plne pripravení s rovnakým cieľom, a to zlepšovať hráča 
individuálne a následne smerom k tímu. Tešíme sa na ďalšie súťažné zápasy. 

Tím: Branislav Ceniga, Alex Javorík, Patrik Hošták, Dominik Škulavík, Samuel Brňak, Tomáš Svrček, Adam Svystyak, Ľudmila Káčerová, 
Marko Mariniak, Matúš Ondrúšek, Stanislav Kohút, Peter Zajac, Janka Cabadajová, Roman Muzika, Aneta Turčániová, Marek Janči, Tobias 
Minarčin

ŠK Radoľa
 hodnotenie futbalovej jesene



Tabuľka po jeseni - Muži - VI. liga QUICKSPORT
# klub Z V R P skóre B
1 Zborov 11 8 1 2 35:10 25
2 Rudinská 11 7 3 1 22:14 24
3 Korňa 11 6 2 3 24:12 20
4 Horný Vadičov 11 6 2 3 19:13 20
5 Nesluša 11 6 1 4 13:9 19
6 Podvysoká 11 4 4 3 24:21 16
7 Raková 11 5 1 5 13:16 16
8 Oščadnica 11 4 1 6 23:20 13
9 Olešná 11 4 0 7 24:32 12

10 Ochodnica 11 2 2 7 15:28 8
11 Radoľa 11 1 4 6 11:26 7
12 Nová Bystrica 11 1 3 7 13:35 6

Tréner Róbert Padych: 
Hodnotenie jesennej časti: Jesenná časť bola pre mňa plná očakávaní, z dôvodu dlhej prestávky spôsobenej pandémiou. Prístup nie-
ktorých hráčov a chýbajúce tréningy sa odzrkadlili na výsledkoch mužstva. Už v jesennej časti sa uplatnili šikovní dorastenci, ktorí môžu 
byť prínosom do „A“ mužstva. Väčšina zápasov ovplyvnil fakt, že nedávame góly a bola veľká obmena hráčov v základe. Mojim cieľom 
v jarnej sezóne bude zabudovať dorastencov do „A“ mužstva za pomoci starších skúsenejších hráčov. Príprava bude orientovaná na 
kondíciu a na prácu s loptou. 
Tím: Denis Baliar, Tomáš Kuriak, Peter Vnuk, Rostislav Dembický, Marek Pastorek, Irenej Vnuk, Jozef Poláček, Patrik Žúbor, Štefan Vnuk, 
Peter Lisko, Marián Marčan, Patrik Káčerík, Vladimír Radolský, Jaromír Jančiga, Lukáš Helt, Marián Valík, Róbert Padych, Patrik Šustek, Šte-
fan Kočiš, Šimon Pastorek, Michal Handlovský, Karol Židek, Martin Varoš, Erik Gašinec, Peter Čuntala, Milan Poništ, Tomáš Šuták, Maroš 
Mičiak, Mário Vnuk, Martin Mindek, Daniel Hrubý, Patrik Bielik

Tabuľka po jeseni - Dorast- V. liga U19 skupina A
# klub Z V R P skóre B
1 Lietavská Lúčka 12 10 2 0 48:12 32
2 Višňové 12 9 2 1 36:22 29
3 Strečno 13 8 3 2 30:15 27
4 Stráňavy 13 8 2 3 43:12 26
5 Rašov 13 7 2 4 52:34 23
6 Rajec 13 7 2 4 39:24 23
7 Radoľa 13 6 4 3 37:29 22
8 Čierne 13 6 2 5 32:28 20
9 Makov 13 5 1 7 28:29 16

10 Varín 13 4 2 7 35:40 14
11 Kamenná Poruba 13 3 1 9 14:39 10
12 Belá 13 2 1 10 13:29 7
13 Skalité 11 1 0 10 19:54 3
14 Rosina 13 1 0 12 12:71 3

Tréner Rostislav Dembický :
Hodnotenie jesennej časti: S jesennou časťou som spokojný, aj keď by to mohlo byť o niečo lepšie. Hlavnou chybou bola strata bodov 
pri domácich zápasoch, čo nás zaradilo na 7. priečku v tabuľke. Bola to naša prvá spoločná sezóna, čo som prevzal tím dorastencov v ŠK 
Radoľa. Viacerí hráči nastupovali aj za A mužstvo kde získavajú ďalšie skúsenosti. V roku 2022 mám s hráčmi plán skončiť do 3. miesta, 
súčasní hráči majú potenciál atakovať popredné priečky v tabuľke. Na zimnej príprave si dáme veľmi záležať, aby bol tím dostatočne 
pripravený na jarnú časť súťažného ročníka. Aby mohli chalani podľa potreby nastupovať aj za A mužstvo ŠK Radoľa, musia byť fyzicky 
dostatočne pripravený.
Tím: Šimon Pečalka, Matúš Kurek, Tadeáš Lisko, Michal Maráček, Matúš Marec, Lukáš Helt, Daniel Hrubý, Jaromír Jančiga, Denis Kvašňov-
ský, Juraj Králik, Andrej Kolibáč, Marek Maruniak, Martin Zajac, Jakub Židek, Filip Višňák, Matej Ragula, Tobiáš Káčerík, Patrik Bielik, Dávid 
Dršman, Dávid Svystyak, Róbert Cvik, Jaroslav Rybánsky

Športová prípravka ŠK Radoľa
Tréner Marián Ceniga:
Projekt športovej prípravky vznikol na podporu a rozvoj po-
hybových schopností detí. Momentálne máme v projekte ak-
tívnych viac ako 20 detí, čo nás veľmi teší. Trénujú u nás deti 
od 4 do 8 rokov, tréningy prebiehajú 2x do týždňa, deťom sa 
venujú dvaja tréneri. V tréningovom procese sa zameriavame 
hlavne na všeobecný pohybový rozvoj, snažíme sa u detí roz-
víjať lásku k športu, za pomoci rôznych hier a súťaží. Využíva-
me rôzne hry na zvieratká ,ktoré deti veľmi bavia a súčasne 
kompletne precvičujú celé telo. Všetky hry, cvičenia a súťa-
že prebiehajú hravou formou, pri ktorých sa deti zabávajú 
a majú z tréningu radosť. Deti sa za pomoci hier učia nové 
pohybové návyky, zlepšujú svoju koordináciu, kondíciu, dy-

namiku, priestorovú orientáciu, posilňujú si svalstvo...  Rozví-
jame komplexne, a to nie len športovo, ale aj mentálne. Sna-
žíme sa deti naučiť nie len vyhrávať, ale aj prehrávať. Vedieme 
ich k zdravému životnému štýlu atď. Našim hlavným mottom 
je „učme sa hrou“, lebo najväčšia odmena pre nás je, keď sú 
deti po tréningu šťastné a vysmiate, aj napriek únave..     

Tím: Matej Sidor, Nina Šlopková, Ema Macurová, Lea Janálo-
vá, Zuzana Svrčková, Nikolas Maršala, Adrian Kubala, Marián 
Ježo, Richard Sobol, Dáša Straková, Maťko Kočvara, Adam 
Ševčík, Lucia Sidorová, Dávid Pytel, Natália Kubíková, Alexan-
dra Žúborová, Peter Vyletel, Zara Korduljakova, Vladimír Šedo, 
Marko Greňo, Soňa Straková, Matúš Kubala, Ema Tóthová, Sa-
muel Kvaššay, Kristián Motyčík



Manželstvo 
uzatvorili

Stephen Paul Lamacraft 
a Beáta Švaňová

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
Vladimír Macuš

Odpočívaj 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
Mia Ďuricová
Milan Kriška

Najmenších spoluobčanov  
v našej obci srdečne vítame,  

rodičom prajeme veľa zdravia  
a úspechov pri výchove!

Štefanský výstup
Sviatkom svätého Štefana vyvrcholili ako obvykle 
vianočné sviatky. Tie ostatné boli výnimočne zimné 
a  zasnežené. Desiatky turistov sa rozhodli, že aj bez 
oficiálneho organizátora vystúpia na vrchol Vretňa 
a  spontánne uskutočnia jubilejný štyridsiaty ročník 
populárneho Svätoštefanského výstupu na Vreteň.

foto: Mário Janík

Súpis a  zároveň výber pápežských desiatkov sa konal 
na základe rozhodnutia cirkevného snemu vo Viedni 
v rokoch 1311-1312.   Trvalo však až dvadsať rokov, kým 
pápež Ján XXII (1316 - 1334)  nariadil zvláštnou bulou 
vykonať  súpis a zároveň zbierku v Uhorsku.  Za vybera-
čov boli určení Jakub Berengário a Rajmund de Benefa-
to.   Rajmund de Benefato však v roku 1334 zomrel. Za 
miesto jeho skonu sa považuje Ostrihom. Nahradil ho 
Jakub de Lengres. 

V súpise je uvedená správa, že farár Peter z Radole zapla-
til 6 grošov cirkevného desiatku. „Petrus de Radela solvit 
VI grossos“

--------
Desiatky v  Uhorsku vyberali cudzinci - Taliani 
a Francúzi, ktorí nerozumeli ani miestnemu jazy-
ku a vôbec nepoznali kraj.  Mnohé názvy boli sko-
molené. V prvom roku narazila zbierka na odpor 
kráľa Karola Róberta, ktorý si nakoniec presadil, 
že tretina vybratých prostriedkov nakoniec skon-
čila v jeho kráľovskej pokladnici.  
--------------
Súpis je kompletne zachovaný vo vatikánskej knižnici na 
pôvodných pergamenových listinách a vydaný v diele 
„Monumenta Vatican“..  V  roku 1863 ho spracoval pre 
potreby Egerskej diecézy František Balassy. Kópia tohto 
súpisu sa nachádza vo zvláštnom zväzku v archíve eger-
skej kapituly,

Stalo sa 
pred rokmi
1332 - 1337
prvá písomná zmienka o obci.




