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Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach.

Prvá písomná zmienka 1332.

Estakáda namiesto tunela
Výstavbu diaľnice D3, ktorá by odbremenila Radoľu aj
celé Kysuce od problémov s tranzitnou medzinárodnou
dopravou túžobne očakávame už dlhé roky.
Donedávna bolo prezentované riešenie, ktorého
podstatnou časťou bol diaľničný tunel na území našej
obce ako jediné možné. Obávali sme sa viacerých
rizík. Najnebezpečnejšími pre Radoľu sú potenciálne
lokálne povodne pri prívalových dažďoch v povodí
Vadičovského potoka, keď prípadný diaľničný tunel by si
vynútil zdvihnutie dna potoka na pomerne dlhom úseku
od ústia do rieky Kysuca, aby sa predišlo riziku záplav.
Prípadná výstavba tunela by znamenala zrušenie
súčasného mosta do Kysuckého Nového Mesta už v čase
jeho stavby. Pre obyvateľov v blízkosti vjazdu do tunela
tunela by boli veľmi nepríjemnými zmeny rýchlosti
pri vjazde do tunela, v ktorom by musela byť rýchlosť

obmedzená na 80 km/h, pričom na diaľnici vedenej na
povrchu by to bolo obvyklých 130 km/h. Tunely mávajú
pravidelné plánované odstávky a v ich čase by bola celá
doprava presmerovaná na pôvodnú cestu I/11.
Aj takto postavená diaľnica by pre región Dolných
Kysúc znamenala omnoho plynulejšiu a najmä
bezpečnejšiu dopravu na trase Čadca – Žilina, ale museli
by sme si zvyknúť na zníženie komfortu v inej oblasti
života.
Dnes je však už konečne na rokovacom stole verzia,
ktorá je pre Radoľu omnoho lepšia a vyššie uvedené
riziká spoľahlivo eliminuje. Je to stavba úseku diaľnice
D3 na území obce Radoľa ako mostového telesa.
V súčasnosti prebiehajú prípravné procesy na vytvorenie
projektovej dokumentácie diaľnice vedenej v Radoli na
pilieroch nad zemou.

Vizualizácia diaľničného mosta v Radoli, pohľad od Kysuckého Nového Mesta

Obecné zastupiteľstvo v Radoli, na podporu
novonavrhovanej alternatívy stavby diaľnice
D3, prijalo na svojom zasadnutí 24. júna 2015
nasledujúce uznesenie:
Obec Radoľa podporuje navrhovanú zmenu projektu
stavby diaľnice D3 v katastrálnom území obce Radoľa.
Riešenie spočívajúce v nahradení doteraz navrhovaného
tunela mostným telesom vedeným v pôvodnom smere,
bude znamenať vyššiu bezpečnosť počas prívalových

dažďov na sútoku Vadičovského potoka a rieky Kysuca,
ako aj zachovanie dôležitého cestného spojenia obcí
Vadičovskej doliny (Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný
Vadičov, Horný Vadičov) a Kysuckého Nového Mesta,
ktorým je most cez rieku Kysuca. Takisto vítame vyššiu
novo navrhovanú plynulosť dopravy v tomto úseku
diaľnice D3. Doteraz navrhovaný tunel by znamenal
vytvorenie úseku so zmenou rýchlosti zo 130 km/h
na 80 km/h v tuneli, čo by znamenalo zvýšenú záťaž
územia exhalátmi a hlukom.

Vážení spoluobčania,
určite poznáte slovné spojenie: „zdanie klame“. Týmito slovami možno charakterizovať aj
dianie v Radoli v posledných mesiacoch. Po období investičnej výstavby je zdanlivý pokoj, ale
naozaj „zdanie klame“.
Už na prvej strane Spravodajcu je informácia o
tom, že sa (konečne) hýbe dianie okolo diaľnice
D3 v Radoli. Zmena projektu, ktorú privítali zatiaľ
všetci z Vás, s ktorými som mal možnosť sa o tom
rozprávať, je naozaj na dobrej ceste. Dokonca aj
s bonusom výstavby športovísk pod mostným
telesom diaľnice podobným spôsobom ako je to
v Považskej Bystrici. Ale k takémuto vytúženému
stavu je ešte dlhá cesta. Pozerajme sa však na ňu
optimisticky.
Veľmi častou témou azda všetkých médií, je
dobrovoľníctvo. Často na nás pôsobí ako niečo
vzdialené, niečo čo ide ďaleko od nás. Aj tu zdanie klame. Fotografie v tomto čísle sú dôkazom,
že dobrovoľníctvo v Radoli prekvitá.
Najväčšou dobrovoľníckou aktivitou v obci
je výstavba kostola, ktorá je financovaná z darov
veriacich a sponzorov a množstvo ľudí prispieva obrovským nadšením a mnohými hodinami
práce. Približne rok rezonovala v Radoli obnova
kríža na Vretni. Desiatky dobrovoľníkov najprv
vynášali hore materiál, čistili okolie, pripravovali
jednotlivé časti dolu a potom ich „hore na kopci“
montovali. Bez dobrovoľníckej aktivity by nestáli máje. Šport, teda v našom prípade futbal a
stolný tenis je postavený na práci dobrovoľných
funkcionárov, ktorí ročne obetujú desiatky hodín preto, aby športové aktivity ostali zachované. Organizácia našich seniorov – JDS má pestrú
činnosť vďaka obete viacerých členov, ktorí pripravujú pestrý program, ako napríklad výstava
ručných prác, maškarný ples, Mikuláš, pochovávanie basy, …
Viaceré miesta v obci by mali iný vzhľad, keby
nebolo ochotných rúk obyvateľov z okolia ako
sú : kríž Pri Lipách, Žltá kaplnka ... Špeciálnym
miestom je „ostrovček zelene“ pri Pošte. Vznikol z iniciatívy ľudí, ktorí tam bývajú, mali chuť
skrášliť svoje okolie a priložiť ruku k dielu. Obec
poskytla materiál, časť zelene a ochotní susedia
časť materiálu a najmä svoju prácu.
Dnes je v mnohých obciach a mestách„móda“
všetko zabetónovať a vydláždiť. Priestranstvo
vyzerá upravene a je takmer bezúdržbové,

ale - chladné, surové a neosobné. Prečo sa to
takto robí ? Betón netreba kosiť, ani polievať, ani
hnojiť. Cena práce rastie, stúpa predovšetkým
odvodové zaťaženie, a aj keď ľudia dostanú mizernú výplatu, aj tak sú náklady na prácu príliš
vysoké na to, aby si obce a mestá trúfli vytvárať
miesta náročné na údržbu a citlivé na vandalizmus.
A sme opäť pri dobrovoľníctve. Obec má prostriedky na to, aby mohla aktivitu občanov podporiť. Spoločne sa dá urobiť naozaj veľa. Je to
príležitosť popri práci za plotom svojho domu sa
porozprávať, požartovať, podeliť sa o starosti a
prípadne niečo skonzumovať. Takto vytvorené
priestory sú menej postihnuté prejavmi vandalizmu, pretože na ne spontánne dohliada celé okolie.
Vám, milí spoluobčania, ktorí ste sa našli v
týchto riadkoch patrí veľká vďaka. Verím, že Váš
príklad bude pozitívnou inšpiráciou pre mnohých ďalších.
Už do rozpočtu obce Radoľa na rok 2016
navrhnem poslancom Obecného zastupiteľstva
vytvoriť kapitolu na podporu nápadov občanov
na zlepšenie života v Radoli svojpomocou. Budete môcť ponúknuť aj pozemok, na ktorom by
mohla vzniknúť príťažlivá výsadba prístupná celej verejnosti. Môže byť osadená lavička, vytvorené miesto na umiestnenie hojdačky, preliezky
alebo aj basketbalového koša, či pingpongového stola. Možno vďaka niekoho nápadu a chuti
niečo zorganizovať, pribudne do obce zaujímavé podujatie.
Pripravujeme nový Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja, kde najprv mapujeme ako
vnímate Radoľu a zároveň, nás zaujíma, čo by ste
v obci najviac potrebovali, preto Vás chcem poprosiť o vyplnenie a doručenie priloženého dotazníka na Obecný úrad. Môžeme meniť len to, o
čom vieme, že zmeniť treba a musíme vedieť, čo
potrebujete. Teraz je na to jedinečná príležitosť.
Nič nerobíme utajene, naopak chceme zaktivizovať čo najviac ľudí, aby sa vyjadrilo a prispelo
svojimi návrhmi.
Život vie prinášať rôzne zmeny a rôzne príležitosti. Budem rád, keď tieto riadky budete vnímať ako príležitosť postarať sa o to, aby sa nám
všetkým v Radoli žilo čoraz lepšie.
Ing. Anton Tkáčik - starosta obce

Nové aplikácie na www.radola.sk
V máji a júni 2015 Obec Radoľa na svojom webovom sídle v záujme lepšej informovanosti občanov pridala dve nové funkcionality.
Obec Radoľa sprístupnila verejnosti mapový portál NAŠA MAPA, v ktorom môže verejnosť prehliadať tematické mapy obce. V mapovom portáli je možné interaktívne pracovať s mapou – vyhľadávať
parcely, listy vlastníctva, súpisne čísla budov, približovať a pohybovať sa, kombinovať a označovať
tematické vrstvy, merať vzdialenosti a plochy v mape. Tematické mapové informácie je možné zobrazovať na rôznych mapových podkladoch:
▪▪ Historické vojenské mapovanie
▪▪ Topografické mapovanie
▪▪ OpenStreetMap
▪▪ Bing maps
Upozornenie: Mapy slúžia pre lepšiu informovanosť občanov a orientačné určenie nehnuteľnosti a
nie je možné ich požívať na právne úkony.

Na internetových stránkach obce je v prevádzke aplikácia „Cintoríny“, ktorá obsahuje mapy cintorína Na Koscelisku aj starého cintorína „Na Lopate“. Umožňuje návštevníkom vyhľadávať hrobové
miesta cez „Menný zoznam“ na oboch cintorínoch a jednoduchšie nájsť miesta posledného odpočinku svojich blízkych.
Aplikácia je optimalizovaná pre väčšinu bežných internetových prehliadačov aj pre smartfóny.
V prípade akýchkoľvek problémov s funkcionalitou aplikácie,a rovnako ak nájdete na stránkach nepresnosti pri označení hrobových miest, informujte Obecný úrad na adrese info@radola.sk.

Nová škola, a všetko je v poriadku
Skončil sa školský rok 2014/2015 a môžem ho hodnotiť ako úspešný. Školský rok
sme začali ako nová škola: Základná škola s materskou školou, Radoľa 326. Veľa vecí
sme museli riešiť za pochodu, ale zvládli sme všetko, tak ako malo byť.
Na konci školského roka máme v škole 156 žiakov, 36 žiakov malo na konci roka
na vysvedčeniach samé výborné, neprospeli 2 a na konci augusta jedného čaká opravná skúška a jeden žiak opakuje ročník. Všetci naši deviataci boli prijatí na stredné školy
podľa vlastného výberu! Materskú školu navštevovalo 47 detí vo dvoch triedach. Ako
na záver každého školského roka boli v škole na základe prospechu, zapájania sa do
školských aktivít, zberov druhotných surovín a úspechov pri reprezentácii triedy a školy
mimoriadne ocenení títo žiaci:
I.A 		
II.A
		
		
III.A 		
IV.A 		
V.A
VI.A VII.A 		
VIII.A 		
IX.A 		
		

Vaneska Darmová, Alžbetka Jarošová, Tomáško Kubík, Lilianka Palaťková,
Peťo Pavlus, Matej Ragula, Damián Súkeník a Alexandra Škulavíková
Alexandra Adámková, Vaneska Balošáková, Ninka Berešíková, Ivanka
Kocúrová, Adam Kubík, Timea Tkáčiková, Sonička Vendrinská,
Filip Višňák,Karolína Hudecová, Sonička Chrobáková, Viktória Marušová
Emka Mináriková, Ninka Šusteková, Erika Hromádková, Lucka Holtanová,
Danielka Mrvečková, Vanesska Javoríková, Matej Pečalka, Jakub Geleta
Timea Boráková, Alexandra Kmošková, , Sofia Tkáčiková, Peter Kubík,
Michal Zajvald
Emma Berešíková, Branislav Madigár, Juraj Pečalka,
Rebeka Kultanová, , Patrik Šustek , Michal Tichý, Roman Dubeň
Alexandra Dubeňová, Lucia Dubeňová, Miriam Madigárová,
Ivetka Martinčeková
Kristína Pinková, Dominika Sýkorová, Michaela Maršalová,
Daniela Gregová, Roman Mozol
Kristína Balošáková, Lucia Tichá, Petra Dubeňová, Matej Tichý
Matúš Grega bol ocenený ako „Žiak školského roka 2014/2015“
(vyberáme spomedzi žiakov - deviatakov, za aktivity počas 9 rokov)

Okrem školských povinností vypĺňali čas deťom rôzne aktivity triednické, športové,
kultúrne. Aj tento rok pre deti boli popoludní k dispozícii dve oddelenia Školského klubu
detí, rôzne záujmové krúžky. Počas roka nás postretli rôzne výzvy. Hneď v októbri sa nám
ohlásila na november z Európskej únie kontrola Projektu Škola nás baví, teda že u nás
bude vykonaný audit Európskeho dvora audítorov EDA, čo je najvyššia možná kontrola využívania eurofondov. (pre zaujímavosť, mali sme tu desať „kontrolórov“, aj priamo
z Bruselu, aj z ministerstva financií SR, aj z ministerstva školstva, ...). Všetko dopadlo dobre.
Aby nebol november len vážny, na konci sme spoločne škôlkari, školáci a dôchodcovia obce Radoľa zorganizovali v sále obecného úradu výstavu vianočných výrobkov pre
verejnosť, o ktorú bol veľký záujem. Deti si výrobky chystali na tvorivých dielňach v školskom klube a na hodinách výtvarnej výchovy, dôchodcovia vo svojom voľnom čase.
Dúfame, že na budúci rok sa táto nová akcia vydarí rovnako dobre, alebo ešte lepšie.
V decembri už tradične deviataci pripravili program Pod jedličkou, vo februári sme
mali fašiangový karneval. Spoločne škôlkari i školáci pripravili programy ku Dňu matiek,
Vítaniu nových občanov i pre našich dôchodcov.
V dňoch 16. a 17. januára sa do našej školy zapísalo 25 budúcich prvákov, čo nás aj
tento rok potešilo, sú medzi nimi deti nielen z obce Radoľa (Lopušné Pažite, Budatínska
Lehota, Dolný Vadičov, Horný Vadičov a Kysucké Nové Mesto).
V máji sme tiež zorganizovali poprvýkrát Deň ľudových remesiel Kysúc v našej škole
,aj za pomoci rodičov, či starých rodičov. Hosťami a zároveň pomocníkmi, ktorí prezentovali remeslá boli aj študenti a pedagógovia stredných škôl ( kováči, tesári, obuvníci,
murári, ...). Nultý ročník bol vynikajúci, prišli sa k nám pozrieť nielen naši škôlkari, ale aj
veľa dospelých obyvateľov Radole, čo nás veľmi potešilo. V júni sme pre našich žiakov
pripravili aktívnu prezentáciu práce Finančnej správy - colného úradu v Žiline. Deti sa tak
dozvedeli o práci colníkov, videli v akcii psa i zbrane, ktoré sa používajú pri práci colníkov.

Samozrejme, ako každý rok, rodičia i starí rodičia využívaii možnosť pracovať so svojimi deťmi v školskom klube pri rôznych aktivitách. Žiaci so svojimi učiteľkami pracovali
na rôznych projektoch z viacerých predmetov. Našu školu navštívil 14. apríla 2015 biskup
žilinskej diecézy Tomáš Galis.
Počas roka sme navštívili divadelné predstavenia, výchovný koncert, mali sme dopravnú výchovu i súťaž, športové turnaje medzi ročníkmi v malom futbale, súťaž v cezpoľnom behu pre celú školu, cyklistickú súťaž. Naši družinári sa zúčastnili okresnej „ športovej olympiády školských klubov“, kde skončili ako druhí v okrese (neprišiel nám jeden
súťažiaci, možno by sme boli aj prví).
Naši žiaci družstvo ôsmakov: Miška Bugáňová, Marika Vlčková, Matej Mrenka a Roman Mozol postúpili do celoslovenského kola súťaže mladých záchranárov CO, kde nás
úspešne reprezentovali.
Aj počas tohto školského roka sme poskytli v priestoroch našej školy žiakom v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Kysuckom Novom Meste možnosť vyučovania
spevu, hry na klavír, keyboard, flautu, gitaru a tiež dve oddelenia tanečného odboru. Aj
v budúcom školskom roku výučba Základnej umeleckej školy u nás bude pokračovať
v rovnakých odboroch.
Na škole bol pre žiakov podľa potreby špeciálny pedagóg, a tiež sme mali asistentku
učiteľa (na hodinách sa venovala práci so žiakmi v spolupráci s učiteľom). I keď školská
knižnica bola k dispozícii aj verejnosti, je verejnosťou málo využívaná. Snažili sme sa, aby
naši žiaci mohli v škole tráviť užitočne čo najviac času aj popoludní.
Aktivity materskej školy boli veľmi bohaté. Počas celého roka pani učiteľky pripravili
pre deti množstvo zaujímavých podujatí: šarkaniádu na jeseň, adventné pečenie pred
Vianocami, fašiangový karneval, pochovávanie Moreny, starostlivosť o vtáčiky v zime,
hasiči prišli predviesť deťom techniku, školský výlet, čarovná noc predškolákov v júni
a tiež rozlúčka s predškolákmi a ich rodičmi.
Okrem toho si v areáli škôlky pani učiteľky upravili prostredie a založili políčko na
pestovanie zeleniny. V škôlke sme vymenili radiátory - staré tiekli, bojler na teplú vodu
prestal slúžiť, vykurovací kotol nám skolaboval uprostred zimy - musel sa zakúpiť nový.
Ďakujem za výbornú spoluprácu starostovi a zamestnancom obce, a tiež poslancom
obecného zastupiteľstva, ako aj členom Rady školy a Rady rodičov našej školy. Vynikajúca bola spolupráca s členmi Jednoty dôchodcov Slovenska v Radoli. Ďakujem tiež sponzorom školy (teda aj škôlky), vďaka ktorým sme mohli deťom dopriať niečo naviac. (p.
Zuzana Nová s rodinou, Ing. Zdeno Pinka, Ing.Peter Kubík, p. Kubaščíková Anna, mnohí
ďalší darcovia 2% z daní). Počas prázdnin ideme budovať základ detského ihriska v areáli
školy.
Srdečne chcem poďakovať všetkým paniam učiteľkám, vychovávateľkám, kuchárkam, upratovačkám, ekonómke a pánovi školníkovi za to, že sa starali o žiakov, aby sa v
škole dobre cítili a učili. Všetkým prajem oddych počas dovolenky od pracovných povinností, aby september bol pohodový začiatok nového školského roka.
Osobitne chcem poďakovať pánovi kaplánovi Petrovi
Franekovi, ktorý ako náš kolega, učiteľ i ako kňaz našej
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OZNAMY

Mgr. Vladimír Hromádka,
riaditeľ ZŠsMŠ

Nový kríž na Vretni
Už približne rok bol na chodníku na vrchol Vretňa oveľa rušnejší
život ako roky predtým. Desiatky ľudí vynášali na vlastných chrboch
množstvo materiálu. Pomaličky sa blížilo vyvrcholenie dlhodobého
úsilia.
Štvrtok 7. mája 2015 o 15.tej hodine pri studničke - jednoduchý
a jasný oznam sa rýchlo šíril medzi priateľmi Ondreja Záhradníka,
ktorí sa podujali vyniesť nový kríž na určené miesto a pomôcť pri
osadení do pripraveného podstavca. Počasie bolo také akurát, ani
zima, ani príliš teplo a hlavne nepršalo. Každému, kto prišiel, sa ušlo
niečo vyniesť: podpery, bleskozvod, oblúkový kryt, živicový korpus
pána Ježiša, náradie, občerstvenie. Jednotlivé brvná si skúsení nosiči
pomocou popruhov zavesili na plecia. Všetci rezkým krokom vykročili dohora po chodníku. Každá zákruta bola skúškou, ako sa vytočiť
so 6,5 metrovým brvnom. Netrvalo ani hodinu, keď Peter Mrvečka so
synom tiež Petrom dávali dohromady jednotlivé diely kríža. Po drevenej konštrukcii lešenia sa im podarilo bez problémov kríž osadiť.
Nespočítané hodiny práce na výrobe kríža, výstavbe altánku,
spevnených plôch, rozsiahlej úprave chodníka odpracovali Peter Mrvečka s rodinou, Miroslav Maruš s rodinou, Pavol Droštin, Miroslav

Borák st., Miroslav Borák ml., rodina Jančigová, Miroslav Svrček s rodinou
a ďalší, za čo im patrí veľké poďakovanie. Vďaka za pomoc patrí aj členom
turistickej skupiny Kysuce BIKE–TURISTIKA-LYŽE pri vynášaní ťažkého stavebného materiálu, kovových a drevených častí altánku a napokon aj samotného kríža s príslušenstvom.
O mesiac neskôr v nedeľu 7. júna 2015 v rovnakom čase o 15. tej hodine
sa zhromaždilo okolo kríža približne 150 ľudí z Radole, Kysuckého Nového
Mesta a okolia, aby sa zúčastnilo posvätenia nového kríža. Spoločne s pánom farárom Jánom Uskobom sa pomodlili za všetkých, ktorý sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o toto dielo.
Po náročnom výstupe dobre padlo občerstvenie, ktoré pripravili ženy z
Radole. Po zostupe účastníkov čakalo ďalšie prekvapenie - vynikajúci poľovnícky guľáš, ktorý venovali členovia a Poľovníckeho združeniu Vreteň.
Súčasný kríž je podľa dostupných údajov minimálne štvrtý, ktorý sa
nachádza na Vretni. Pred ním v osemdesiatych rokoch postavený kríž, stál
dodnes. V sedemdesiatych rokoch postavili potajomky na vrcholovej lúke
jednoduchý kresaný kríž mládenci z Radole, pretože od svojich rodičov počuli, že pred rokmi na Vretni už kríž v minulosti stál.
Písomné pramene k nemu nie sú k dispozícii, ale najstarší obyvatelia
obce si pamätajú, že kríž stál na Vretni už v časoch ich detstva. Môžeme sa
teda domnievať, že pochádza zo začiatku dvadsiateho storočia, ale môže byť
aj starší. Málokto však pozná dôvod, prečo sa tam kríž nachádza, a prečo nie
je napríklad na vrchole Vretňa.
Traduje sa, že raz, keď sa chlapi pustili do kosenia lúky ich znenazdajky prekvapila búrka. Blesky ich poriadne vyľakali. Odhodili kosy, ostali pohromade
a začali sa modliť. Blesky bili všade okolo nich, ale miesto, na ktorom sa zhromaždili nezasiahli. Na pamiatku tejto udalosti a ako poďakovanie za záchranu svojich životov na tomto mieste postavili kríž.“
Ak viete o histórii kríža na Vretni viac, podeľte sa so svojimi vedomosťami
s ostatnými.

Výstava ručných prác

Výstavba kostola pokračuje

Počas víkendových dní po Veľkonočných sviatkoch sa v
sále Obecného úradu v Radoli konala výstava ručných prác.
Zorganizovali ju členky ZO JDS spolu so Základnou školou
s materskou školou v Radoli. Výstava bola veľmi pestrá a
zaujímavá najmä v majstrovstve háčkovania, vyšívania obrusov a obrazov. Stretli sa tu priatelia a známi zo širokého
okolia, vrátane nášho pána farára Jána Uskobu, aby si s obdivom poprezerali tvorbu zručných vystavovateliek: Mgr.
Margity Andelovej, Terézie Svrčkovej, Cilky Svrčkovej, Emílie Svrčkovej, Viery Šupolovej. Ukážkami drôtovania zaujala
Mária Dudková, pletenie dekoračných predmetov z papiera
predviedla Jarmila Belanová. Snáď všetkých potešil pohľad
na milé jarné dekorácie vytvorených rukami našich najmenších detí. Kulisu výstavy veľmi pekne dotvárali výrobky
z dreva – varechy, misky, píšťaly a fujary zhotovené rodinou
Vnukovou z Dolného Vadičova. Obdiv návštevníkov patril
obrazom s náboženskou tematikou vyšívaným drobnou
gobelínovou technikou vystavovateľky Ireny Balošákovej.

V apríli sa zhotovovali vnútorné rozvody elektroinštalácie, vody, prípravné práce pred montážou – celá
stavba sa vyčistila od odpadového stavebného materiálu pred realizáciou vnútorných omietok a tepelných izolácií podlahy. Vyriešila sa zmena projektovej dokumentácie pre inštaláciu vzduchotechniky.
Akademický maliar Pavol Muška 29. apríla 2015 vo večerných hodinách predstavil svoje návrhy mozaiky sv.
Cyrila a Metoda, patrónov kostola, ktorá by mala byť umiestnená na oltári naozaj zaujímavým spôsobom a to
videoprojekciou v skutočnej veľkosti. Po vzájomnej dohode bol vybraný konečný oblúkový tvar mozaiky.
V máji sa zhotovila hydroizolácia a tepelná
izolácia podlahovej konštrukcie. Začiatkom júna
pracovníci firmy Sidor nainštalovali podlahové kúrenie, ktoré je zaliate anhydritovým poterom.

V poradí piata úspešná výstava ručných prác je zrkadlom
šikovných rúk našich žien. Ich precízne vypracované kúsky
zdobia nielen domácnosti. Obrusy a dekorácie umiestnené
v Dome smútku vyhotovila Eva Štubňová a Klára Rakovanová, v kaplnke sv. Anny a zvonici sa nachádzajú výrobky Mgr.
Margity Andelovej. V tomto čase „dávajú hlavy dokopy“
a starostlivo vyberajú motívy na bordúry obrusov či dečiek,
ktoré budú zdobiť aj náš radoľský kostolík.

V roku 2014 z iniciatívy obyvateľov blízkeho okolia vznikol pri budove Pošty zelený ostrovček. Obec prispela materiálom, susedia nápadmi, prácou aj dozorom nad už zrealizovaným dielom. „Skrášľovacia brigáda“ pri ktorej
nesmela chýbať dobrá nálada ani občerstvenie už prebehla aj v tomto roku

Prevažnú časť práce na hydroizolácii a tepelnej
izolácii podláh sa podarilo realizovať svojpomocne.
Na stavbe kostola sa pracovalo nielen počas pracovných dní. Podaktorí pokračovali v začatej práci
aj v sobotu. Na brigádach sa opakovane zúčastňovali aj ženy. Pomáhali pri vynášaní nepotrebného
materiálu, čistili vnútorné priestory, zametali. Na
uvedené práce dozerá Patrik Varoš, ktorý vykonáva
stavebný dozor.
V júni začali práce na terénnych úpravach v
okolí kostola. Počas letných mesiacov sú v pláne
ďalšie práce na montáži tepelnej izolácie v podhľade kostola, montáž sadrokartónových podhľadov
a vnútorného obkladu. Ako posledná zo sietí bude
urobená plynová prípojka.

Počas vizitácie vo farnosti Panny Márie žilinský biskup Tomáš
Galis navštívil aj novostavbu kostola Sv. Cyrila a Metoda.

Ak máte nápad a chuť zrealizovať ďalšie Radoľu skrášľujúce dielo, kontaktujte Obecný úrad.

Pľacový turnaj 2015
Konečné poradie
1. Dúbravka - Tehelňa
11:4
9
2. Stará cesta - Lány
7:6
6
3. Štepnica – Záhradky
3:8
1
4. Kaštieľ - Šustkovce
4:7
1
o poradí na treťom a štvrtom mieste rozhodol vzájomný zápas (penalty)
Výsledky

Stolný tenis v Radoli 2014 - 2015
Už tradične končí sezóna pre dospelých v Stolnotenisovom klube Radoľa na prelome marca a apríla.
V práve skončenej sezóne 2014/2015 mal náš klub
v regionálnych súťažiach dospelých tri družstvá.
A-mužstvo hralo v tejto sezóne v 3. lige (mužstvá z územia žilinského kraja) a obsadilo konečné 9.
miesto. Družstvo nastupovalo pravidelne v zostave:
Ján Vitkovský, Radoslav Škulec, Miroslav Staník a Miroslav Fojtík. Ako náhradníci zaskakovali Peter Javorík,
Emil Svrček a Ľubomír Rapán. V 3. lige si mužstvo svoje sily zmeralo s družstvami zo Zákopčia, Čadce, Višňového, Stránskeho, Tvrdošína, Námestova, Martina,
Krušetnice, Dolného Kubína a Tepličky nad Váhom.
B-mužstvo sa v tejto sezóne opäť predstavilo v 5.
lige. Po skončení súťaže môže byť náš klub spokojný,
pretože B-mužstvo celú ligu zaslúžene vyhralo bez jedinej prehry, keď body stratilo len po dvoch remízach.
Celkovým víťazstvom v súťaži si vybojovalo právo
účasti vo vyššej – 4. lige. Mužstvo nastupovalo v zostave: Peter Javorík, Alojz Šustek, Emil Svrček, Ľubomír
Rapán, Pavol Andel. Peter Javorík sa stal druhým najlepším hráčom celej súťaže.
Už dve sezóny sa v nižších súťažiach predstavuje aj
C-mužstvo STK Radoľa. Uplynulú sezónu sa mužstvo
predstavilo v 8. lige a obsadilo celkovo 8. miesto. Cieľom klubu je, aby v mužstve hrali a získavali skúsenosti
najmä mládežnícky hráči po boku skúsených kolegov.
C-mužstvo nastupovalo v zostave: Pavol Andel, Ján
Hunčík, Stanislav Belák, Rastislav Korman st., Rastislav
Korman ml., Pavol Čanecký, Mário Majcher, Filip Mihalda, Aneta Beláková, Matúš Fojtík. Pavol Andel sa stal
najúspešnejším hráčom súťaže, keď prehral celkovo
iba 3 zápasy.
Práca s mládežou je už pevnou súčasťou klubu.
V uplynulej sezóne náš klub prihlásil do krajských
súťaží až 4 družstvá: dorastencov, staršie žiačky, najmladší žiaci a najmladšie žiačky. V Slovenskom pohári
mládeže bola našou najúspešnejšou kategóriou kategória najmladší žiaci a žiačky (do 10 rokov). Nikola
Palaštyová obsadila v slovenskom rebríčku celkovo
18. miesto a Matúš Fojtík celkovo 28. miesto, čím sa
kvalifikovali, ako naši jediní hráči, na Majstrovstvá Slovenskej Republiky. Na Majstrovstvá SR je pozvaných

iba 32 najlepších hráčov.
Úspešne si naši najmladší žiaci a žiačky počínali
aj na posledných Majstrovstvách Žilinského kraja vo
Vrútkach. Celkovo sme získali 5 medailí. Nikola Palaštyová získala 3x striebro (dvojhra, štvorhra s Alžbetou-Máriou Kapallovou a zmiešaná štvorhra s Matúšom Fojtíkom).
Ďalší bronz získala Alžbeta-Mária Kapallová
v zmiešanej štvorhre so spoluhráčom z Čadce a ďalší
bronz pridala Nela Červeníková vo štvorhre so spoluhráčkou z Dolného Kubína. Nikola Palaštyová ešte
získala dve bronzové medaily na Majstrovstvách Žilinského kraja mladších a starších žiakov vo štvorhrách
so spoluhráčkou z Kysuckého Nového Mesta.
V súčasnosti je v tréningovom procese klubu evidovaných 11 mládežníckych hráčov - pokročilých,
ktorí sa už zúčastňujú súťaží a turnajov po celom
Slovensku. V apríli sa aj na Základnej škole v Radoli
uskutočnil v spolupráci s p. riaditeľom Hromádkom
nábor nových talentov. Nábor bol veľmi úspešný. Na
tréningy do klubu chodí 14 nových záujemcov o stolný tenis, z toho až deviati sú žiakmi miestnej ZŠ. Tréningy začiatočníkov sú každý pondelok a štvrtok od
16,00hod. Bližšie informácie o tréningoch mládeže
môžete získať na telefónnom čísle 0908 94 94 68.
Viesť športový klub s veľkým počtom členom, vyžaduje najmä dostatok finančných zdrojov. Viac ako polovica z nášho finančného krytia ide v našom klube na
mládež. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí činnosť nášho klubu finančne podporujú: obci Radoľa a rodičom a firmám, ktorí náš klub podporili 2% zo
svojich daní.
Máme pred sebou letné prípravné obdobie, počas
ktorého najmä mládež bude naberať kondíciu pre novú
sezónu, ktorá sa začne už po prázdninách v septembri.
Prajeme všetkým naším hráčom, aby v ďalšej sezóne
naplnili svoje očakávania v regionálnych aj celoslovenských súťažiach. Všetkým začiatočníkom prajeme
rýchly posun, aby mohli dôstojne reprezentovať na turnajoch seba a svoj klub.
Ing. Alojz Šustek
Predseda klubu

Ing. Miroslav Fojtík
Tréner mládeže

Dúbravka - Tehelňa
Kaštieľ - Šustkovce
góly: Piják L., Berešík, Minarčin, Kocúr E. - Dubeň M. 2x

4:2

Stará cesta - Lány
Štepnica – Záhradky
góly: Vnuk P., Vnuk I., Harvančík, Jantošík - Vlček

4:1

Kaštieľ - Šustkovce
góly: Kočiš - Vnuk Š., Vnuk I.

1:2

Stará cesta - Lány

Štepnica – Záhradky
Dúbravka - Tehelňa
góly: Brodňan T. - Macúš J., Schmidt, Kováč K.

1:3

Kaštieľ – Šustkovce
góly: Dubeň Š. - Tolnaj

1:1 (pk. 1:4)

Štepnica – Záhradky

Dúbravka – Tehelňa
Stará cesta - Lány
góly: Varoš, Minarčin, Kováč E., Piják L. - Vnuk Š.

4:1

mužstvo Dúbravka – Tehelňa, víťaz Pľacového turnaja 2015

OZN
AM

Viacúčelové ihrisko v areáli Základnej školy bude počas letných prázdnin do 31.8. 2015
bezplatne otvorené v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 pre prázdninujúce deti a mládež z Radole.
V prípade nedodržiavania prevádzkového poriadku ihriska si obec vyhradzuje právo na okamžité uzavretie ihriska.

Pozývame Vás
Sobota 4.júla 2015
Futbalový turnaj „O pohár starostu obce Radoľa“, 21 .ročník
11:00 ŠK Radoľa - MŠK Kysucké Nové Mesto „B“ - Povina
13:30 TJ Snaha Zborov - MŠK Kysucké Nové Mesto „B“ Povina
15:30 ŠK Radoľa - TJ Snaha Zborov - (priateľský zápas - žiaci)
17:00 Šk Radoľa - TJ Snaha Zborov
Vstup do športového areálu je zdarma.

Navždy nás opustili
Mária Majeríková (88 rokov)
Milan Podpleský (52 rokov)
Oľga Ďurišová (68 rokov)
Marián Zábojník (71 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

Nedeľa 5. júla 2015
Radoľský jarmok
10:00 Jarmok ľudových remesiel
13:30 Slávnostná svätá omša na nádvorí kaštieľa
15:00 Hudobný program:
- PARTY BAND
- Renáta Čonková
Vstup na program na nádvorí kaštieľa je zdarma
Cyrilo - Metodský výstup na Vreteň (821 m) XIII. ročník
nástupné miesto: Základná škola v Radoli, 9:00 - 11:00

Manželstvo uzatvorili
Radoslav Varoš a Tatiana Fučíková
Ing. Miroslav Uličný a Ing. Zuzana Hudcová
Tomáš Labuda a Kristína Červíková
Miloš Falát a Petra Birošíková
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

Narodenie detí

Blahoželáme k jubileu
Dlhé roky patrila rubrika „Blahoželáme
k jubileu“ medzi najsledovanejšie v
Spravodajcovi obce Radoľa. Aktuálny výklad
Zákona o ochrane osobných údajov už
nedovoľuje Obecnému úradu tieto údaje
zverejňovať doterajším spôsobom, preto sa
musíme s touto rubrikou rozlúčiť.

Úradné hodiny na Obecnom úrade
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Obedná prestávka

7:00 - 15:30
7:00 - 15:00
7:00 - 16:30
7:00 - 15:00
7:00 - 13:00
11:00 - 11:30

Sára Kultanová
Kristína Kocúrová
Dáša Straková
Bruno Šuráb
Kristína Darmová
Daniel Linduška
Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa
zdravia a úspechov pri výchove!
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