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Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach.

Prvá písomná zmienka 1332.

Na Koscelisku sú uložení k poslednému
odpočinku naši najbližší, s ktorými sme sa
rozlúčili nedávno, aj tí, ktorí nás opustili
pred niekoľkými desiatkami rokov.
Odpočívajú tu však aj naši predkovia
spred mnohých stáročí. Tohtoročný
výskum opäť potvrdil, že Koscelisko bolo
osídlené už pred viac ako tritisíc rokmi.
Na fotografiách vidno kamene uložené
ľudskou rukou pred približne 3000 - 3500
rokmi, medzi ktorými sa tento rok našli
keramické črepy potvrdzujúce, že na tomto
mieste pochovával svojich zosnulých do
žiarových hrobov ľud lužickej kultúry.

Milí spoluobčania,
v predchádzajúcom čísle Spravodajcu som sa na Vás obrátil
s ponukou spolupráce pri vytváraní nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Ďakujem všetkým Vám, čo ste si
našli čas a dotazníky ste vyplnili a akýmkoľvek spôsobom doručili
na Obecný úrad. Teší ma, že v mnohom sa zhodneme a vidíme v obci
podobné problémy, ako sú rozbité cesty, neexistujúce chodníky na
exponovaných miestach alebo doplnenie prvkov drobnej architektúry, ako sú autobusové zastávky, detské ihriská alebo jednoduché
minišportoviská. Tu a tam nás obťažujú niekedy ako huby vykúkajúce kôpky odpadu, ktoré vytvoril niekto, čo netrafil k najbližšiemu
kontajneru na separovaný odpad, všetko je to pre mňa ďalším impulzom nájsť riešenia, ako skvalitniť život v našej obci. Mrzí ma však
celkový počet dotazníkov, ktoré k nám boli doručené. Desať dotazníkov je naozaj oveľa menej, ako sme čakali. Je to škoda, pretože ak
o probléme nevieme, tak ho nemôžeme ani riešiť.
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa je zverejnený na webovom sídle obce www.radola.sk a až do
jeho schválenia ho môžete pripomienkovať.
Zaujímavosťou je aj to, že viacerí uvádzate, že treba v obci
budovať infraštruktúru. Keďže dotazníky boli anonymné, potreboval by som dopĺňajúcu informáciu o tom akú infraštruktúru nám
v obci ešte treba doplniť, pretože už máme prakticky v celej obci
plyn, vodovod, kanalizáciu, pevné telefonické a dátové linky, signál
všetkých mobilných operátorov a dokonca je v predrealizačnej fáze
optická dátová sieť a sme na tom ohľadom infraštruktúry asi najlepšie na Kysuciach.
Druhým najčastejším podnetom je lekár v obci. Ak to takto
cítite, budem rád ak mi pripojíte dôvody, pretože dnešná situácia
je taká, že desať minút pešej chôdze od budovy Obecného úradu
v Radoli sa nachádza poliklinika, kde sídlia praktickí lekári pre dospelých, pediatri a kde je k dispozícii aj viacero lekárov špecialistov
a blízko sú aj štyri lekárne a dve výdajne zdravotných pomôcok. Aj
vzhľadom na to, že parlamentní výmyselníci opäť zaviedli povinné
výmenné lístky, pracovisko všeobecného lekára by nám asi príliš nepomohlo, pretože prinajmenšom by bolo pacientovi treba ísť si pre
lieky do lekárne, nevraviac o tom, že v prípade potrebného vyšetrenia u špecialistu alebo rontgenu by bolo potrebné ísť na polikliniku
a naspäť.
Na druhej strane ma však teší, že nepociťujete žiadne iné výrazné problémy. Samozrejme stále je veľa toho, čo sa dá zlepšovať
a verím, že vnímate, že sa aj zlepšuje.
Začali sme s rekonštrukciou cesty cez Záhradky, tam je za nami prvá
fáza, keď sme tryskovou metódou asfaltom vypĺňali medzery medzi
betónovými panelmi a nahrubo zarovnávali najväčšie nerovnosti.
Ďalší postup závisí od výsledku obhliadky stavu cesty po niekoľkých
týždňoch používania a následne rozhodneme akou formou bude
realizovaná konečná úprava a aj to, či sa bude z technologického
hľadiska robiť ešte v novembri, alebo bude vhodnejšie počkať na
jar 2016.
Viacerí netrpezlivo očakávate, kedy sa budete môcť pripojiť na
optickú dátovú sieť. V súčasnosti prebieha stavebné konanie a po
jeho právoplatnom ukončení bude môcť súkromný investor začať

samotnú výstavbu. Obec poskytne stĺpy po bývalom (drôtovom)
obecnom rozhlase. Časť trasy bude inštalovaná na betónových stĺpoch patriacich energetike, a pribudne niekoľko nových stĺpov. Ako
prvé by mali byť pripojené v prípade priaznivého počasia už tento
rok ulice Jaššova cesta, Lány I a II, Pod Mokrým, Pod Dúbravkou.
V druhej etape na jar 2016 sú naplánované Stará cesta a Štepnica.
Tieto trasy budú tvoriť „chrbticu“ optickej dátovej siete v Radoli, na
ktorú sa budú v čo najkratšom čase pripájať všetky ulice. Investor
– spoločnosť Antechnet, s.r.o. bude najskôr kontaktovať tých záujemcov, ktorí sa prihlásili prostredníctvom dotazníkov minulý rok,
aby mohli spustiť skúšobnú prevádzku umožňujúcu príjem káblovej
televízie a vysokorýchlostného internetu.
Blíži sa zima a chcem Vás poprosiť o trošku spolupráce a pochopenia. Posledné roky boli na sneh veľmi bohaté a zimná údržba
ciest veľmi náročná. Často bola zbytočne náročná. Stačilo by, keby
ste svoje autá parkovali aspoň cez zimu vo svojich dvoroch. Chápem, že sa niekomu nechce odhadzovať sneh spred garáže, že sa
Vám nechce čistiť okolie Vašej brány. Ulice v Radoli sú úzke, je to
logické, sme najstaršou obcou na Kysuciach a cesty vedú v pôvodných trasách a často v šírke na konský povoz. Nekomplikujme si
však zbytočne život bezohľadnosťou. Najmä pod Dúbravkou majú
mechanizmy vykonávajúce zimnú údržbu problém vôbec prejsť cez
ulicu a nieto ešte odhrnúť napadaný sneh. Zlozvyk parkovať autá na
ceste sa však rozmohol už aj na Lánoch, kde má problém už aj bez
snehu prekľučkovať autobus MHD napriek tomu, že je tam pomerne
široká cesta. Mohol by som pokračovať ďalšími ulicami, lebo autá
v obci sústavne pribúdajú.
Pracovníci vykonávajúci zimnú údržbu budú mať túto zimu pokyn odhŕňať sneh tam, kde parkujú autá na ceste až ako posledné.
Ako prvé sa budú odhŕňať tie ulice, kde nám ich obyvatelia dajú aj
svojim disciplinovaným správaním najavo, že vozidlá zimnej údržby
sú vítané. Tam kde budú stáť autá na ceste, budete musieť počkať.
Som si istý, že schopnosť všímať si to čo robí sused, ktorá je aj v našej
obci tak hlboko zakorenená a mnohými spoluobčanmi celoživotne
rozvíjaná, párkrát zdvihne úroveň hlasitosti susedskej komunikácie,
ale vždy je to lepšie riešenie, ako osadiť po obci desiatky dopravných
značiek so zákazom státia. Vtedy by to už bolo aj o tom, že keď príde
k Vám v nedeľu poobede návšteva a stála by v zákaze, mohli by prísť
policajti a zaradom inkasovať. Toto by naozaj nebolo dobré riešenie.
Uprednostňujem riešenie, ktoré je postavené na zdravom rozume
a vzájomnom pochopení. Média nám stále pripomínajú aká je sloboda dôležitá, sústavne opakujú, že všetci majú ľudské práva... Áno,
ale treba pripomenúť, že moja sloboda končí tam, kde sa začína sloboda toho druhého, a súčasne s právami je potrebné pripomenúť,
že máme aj povinnosti a nemali by sme druhému brániť, aby tieto
povinnosti mohol plniť.
Napokon, Vám všetkým želám, aby ste si vedeli nájsť každý deň
chvíľu času na svojich najbližších, ale aj na seba samých, aby ste využili tento dušičkový čas aj spomienku na tých, ktorí tu s nami už nie
sú, ale boli by sme radi, keby boli.
Ing. Anton Tkáčik - starosta obce

MIESTNE DANE
Vyzývame všetkých občanov, fyzické a právnické osoby, ktorí ešte nezaplatili miestne dane - daň
z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad v roku 2015, alebo majú nedoplatky
z minulých období, na ich úhradu najneskôr

do 30. novembra 2015

prevodom na bankový účet obce,
alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu.
Upozorňujeme, že neplatiči, ktorí si svoju povinnosť nesplnia a neuhradia svoje nedoplatky,
budú zverejnení na úradnej tabuli a webovom sídle obce v zmysle § 52 ods. 2 písm. a) zákona č.
563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a nedoplatky budú vymáhané daňovým exekučným konaním v zmysle § 88
a nasledujúcich toho istého zákona. Týmto spôsobom sa vymáhaný nedoplatok môže zvýšiť až na
dvojnásobok pôvodného nedoplatku.

Stavba úspešne napreduje
Počas posledných mesiacov sa podarilo na kostole sv. Cyrila a Metoda urobiť kusisko práce. Hotová je tepelná izolácia stropu a strešnej konštrukcie, plynová prípojka a podlahové vykurovanie,
ktoré je zakryté anhydritovým poterom. Pôvodne plánovaný sadrokartónový strop nahradil drevený
obklad stropnej konštrukcie, ktorý zútulnil celý interiér kostola.
Akademický maliar Pavol Muška postupne realizuje dominantu interiéru – kamienkovú mozaiku
patrónov kostola na oltári. To, čo sa donedávna vyslovovalo iba pošepky sa začína hovoriť čoraz hlasnejšie. Sen o tom, že „polnočná“ na Štedrý večer 2015 by už mohla byť v novom radoľskom kostole
sa môže stať skutočnosťou. Ak chcete podporiť stavbu kostola sv. Cyrila a Metoda môžete prispieť na
číslo účtu: 0313979125/0900.

Naša škola
Školský rok našej Základnej školy s materskou
školou 2015/2016 sa začal v plnom pracovnom
nasadení, tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov.
Do školy v tomto školskom roku nastúpilo
164 žiakov, z toho 24 prvákov. Oproti minulému školskému roku je to viac o 8 žiakov, z toho
aj z iných školských obvodov, čo nás teší. Prváci
chodia do dvoch prvých tried, takže po dlhom
čase máme 1.A aj 1.B triedu. Máme teda aj novú
prvácku pani učiteľku Mgr. Máriu Kubalovú, ktorá pracuje na čiastočný úväzok aj ako vychovávateľka v ŠKD.

V materskej škole máme 47 detí v dvoch triedach. Školský klub detí má tento školský rok tri
oddelenia so 49 deťmi.
Ak chce mať naša obec školu a v nej deti,
musíme byť konkurencieschopní školám v našom okolí, tak sa snažíme našim žiakom poskytnúť plnohodnotné vzdelanie, čo najlepšie podmienky pre jeho získanie a zároveň zatraktívniť

aktivity školy pre deti.
Z tohto pohľadu veľmi oceňujem, že v obecnej samospráve máme plnú podporu po stránke
administratívnej, ako aj finančnej, za čo chcem
poďakovať starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu, ktorí nám vychádzajú v maximálnej
miere v ústrety.
Starostlivosť o deti v čase školskej dochádzky majú učiteľky, vychovávateľky, kuchárky ,
upratovačky, školník i ekonómka, pretože s týmito všetkými ľuďmi sú deti v kontakte každý
deň, priamo, či nepriamo! Poskytujeme tiež
v škole starostlivosť pre deti ktoré potrebujú
pomoc špeciálneho pedagóga, máme pedagogickú asistentku žiakov.
Vo voľnom čase v priestoroch našej školy
prebiehajú krúžkové záujmové aktivity pre žiakov pod vedením našich učiteľov a externého
trénera stolného tenisu. Naďalej pokračujeme
v spolupráci so Základnou umeleckou školou
v Kysuckom Novom Meste, ktorá vyučuje tanečný odbor, spev, hru na klavír, keyboard, flautu a
gitaru v našich priestoroch, čím nemusia rodičia
riešiť „dochádzanie do mesta cez križovatku“.
Tento rok aj vďaka podpore štátu organizujeme lyžiarsky výcvik pre ročníky 5-9, školu
v prírode pre ročníky 3-4 Pre žiakov z ročníkov
1-4 organizujeme plavecký výcvik, ktorý sme
vďaka podpore Rady rodičov pri ZŠ urobili finančne dostupnejší (žiaci si nemusia hradiť dopravu).

Naši žiaci stihli už v septembri absolvovať
exkurziu do Londýna, kde mohli viac, alebo menej úspešne využiť svoje znalosti anglického jazyka A teraz v októbri majú žiaci od piateho po
ôsmy ročník blokové vyučovanie anglického jazyka s americkým lektorom, kde hravou formou
rozvíjajú konverzáciu v angličtine.
V októbri navštívili naši ôsmaci Strednú odbornú školu drevársku a stavebnú v Krásne nad
Kysucou a zúčastnili sa environmentálneho projektu zameraného na rieku Kysuca. Takisto naša
škola spolupracuje s organizáciou Strom života
na dvoch projektoch, vďaka čomu sme získali
financie na úpravu nášho školského areálu.
Stihli sme už aj nejaké športové výsledky:
v atletickej lige okresu Kysucké Nové Mesto
naši žiaci získali jedno druhé a dve tretie miesta
v behu na 800m, 600m a 60 m. Vo futbalovom
Coca-cola cupe naši starší žiaci postúpili do
druhého kola, kde sa stretnú už aj so súpermi zo
Žilinského okresu.
Na 28. október máme naplánovaný športový
olympijský deň, kde budú medzi sebou súperiť
žiaci celej školy. V novembri budeme mať vianočnú výstavu v sále ObcÚ spoločne s našimi
radoľskými dôchodcami. V decembri vianočný
program Pod jedličkou. Samozrejme a mnoho
iných aktivít, o ktorých budeme informovať rodičov i verejnosť.
Sme radi, že sa nám rozrastá detské ihrisko pri škole, najnovšie pribudol hojdací koník
a pieskovisko, v konečnej fáze je kĺzačka, ďalšia
lavička pre mamičky s deťmi, a tiež by sme chce-

li pridať jednu preliezku ešte teraz v jeseni.
Keďže škola je detský svet, boli by sme
radi aby v ňom bolo bezpečne! Preto vyzývam všetkých rodičov, aby rešpektovali dopravnú značku Zákaz vjazdu do areálu školy,
a svoje deti ráno vysadili pred hlavnou bránou školy a nevozili ich až do areálu k dverám! Tak isto popoludní svoje deti odveďte
peši zo ŠKD pred bránu a tam ich naložte do
auta, verte, že prispejete k bezpečnosti Vašich vlastných detí.
Je problém, ak rodičia porušujú pravidlá,
presvedčiť deti, že pravidlá sa musia dodržiavať.
Veľkou pomocou pre školu je podpora rodičov našich žiakov, ale aj ostatných spoluobčanov, či priateľov našej školy. Sme a budeme
vďační za každú pomoc, ktorú nám poskytnete,
a tým nemyslím len financie, ale aj pracovnú
aktivitu v podobe brigády pri skrášľovaní našej školy, alebo pomoc pri organizovaní našich
podujatí. V tejto dobe sa snažíme urobiť zbierku lyžiarskych potrieb, ktoré Vám už neslúžia
(lyže, lyžiarky, palice), pre deti, ktoré síce môžu
mať dotovaný výcvik, ale nie výstroj. Tieto veci
si budú môcť naši žiaci zapožičať bezplatne na
lyžiarsky výcvik a ostanú k dispozícii na ďalšie
roky.
Ďakujeme v mene Vašich detí všetkým, ktorí nám stihli už aj za tento krátky čas poskytnúť
pomoc v akejkoľvek podobe.
Mgr. Vladimír Hromádka

Prvý Ročník
Radoľskej Heligónky

21. ročník
futbalového
turnaja
„O pohár starostu
obce Radoľa“
Prvý ročník Radoľskej Heligónky, ktorý usporiadala miestna organizácia Slovenskej Národnej
Strany Kysucké Nové Mesto v spolupráci s obcou
Radoľa otvoril okresný predseda SNS Milan Králik.
V programe sa predstavilo 24 heligonkárov všetkých vekových kategórii z Kysúc, Oravy a Považia.
Prvý ročník Radoľskej Heligónky mal veľký
úspech, nedeľné popoludnie si prišlo pozrieť približne 500 návštevníkov. Okresný predseda SNS
Milan Králik poďakoval všetkým umelcom za
účasť a odovzdal účinkujúcim pamätné listy a medaily.
Osobitné poďakovanie za organizovanie tejto
úspešnej akcie patrí predsedovi miestnej organizácie SNS KNM Mgr. Ladislavovi Feilerovi, poslancovi Žilinského samosprávneho kraja Dušanovi
Mičianovi a spoluorganizátorom Ľubomírovi Ondruškovi a Emilovi Jelínkovi. Podporiť túto akciu
prišli aj hostia zo SNS ústredný tajomník SNS Stanislav Kmec, predsedkyňa ženského klubu Marína
Eva Milučká, okresný predseda SNS v Žiline Bc.
Tibor Hanuljak, predsedovia miestnych organizácii z Lodna Ľudovít Fuják, Horného Vadičova Vladimír Ďurika, Poviny Bc. Lucia Alena Dudeková,
ktorá nedeľné popoludnie moderovala.
Hostia aj účinkujúci sa mali možnosť občerstviť pri chutnom guláši a rôznych špecialitách
v priestoroch hostinca p. Dušana Mičiana v Radoli. Po záverečnom spoločnom vystúpení všetkých
heligonkárov prítomných potešilo neformálne posedenie s heligonkármi až do neskorého večera.
Milan Králik
predseda OR SNS

Turnaj sa konal na ihrisku V Riekach za
účasti mužstiev TJ Snaha Zborov nad
Bystricou, MŠK Kysucké Nové Mesto
„B“ – Povina a ŠK Radoľa, ktoré zápolili
hracím systémom „každý s každým“.
Program doplnilo priateľské stretnutie
starších žiakov Radole a Zborova.
Výsledky
Radoľa – Povina
5:0
góly: Jozef Poláček 3, Ján Patyk,
Tomáš Kuriak
Zborov – Povina
6:2
góly: Šadlák 4, Kocifaj,
Jedinák – Szíjjárto, Pinčiar
Radoľa – Zborov
góly:

1:1

Mário Vnuk - Šadlák

Oznam

Ako majiteľ pozemku KNC č. 1816/2, ktorý slúži ako
prístupová cesta k postaveným rodinným domom na
Tehelni oznamujem:
V notárskej zápisnici o predaji pozemkov je zapísané vecné bremeno – právo prechodu peši, vozom, osobným a nákladným vozidlom.
Podľa ustanovenia Občianskeho zákonníka § 151 n
a nasl.: cez predmetný pozemok majú susedia len právo
prechodu a prejazdu, čo v žiadnom prípade nezahŕňa
právo zaparkovať na tomto pozemku.
Štefan Hudec

Konečná tabuľka
Radoľa
4
Zborov
4
Povina
0
O víťazovi turnaja rozhodol penaltový
rozstrel po vzájomnom stretnutí.

Priateľský zápas starších žiakov
Radoľa – Zborov
góly:

4:1

Mihálik 3, Tichý – Kubala

Individuálne ocenenia
Najlepší strelec:
Najlepší hráč:
Najlepší brankár:

Šadlák
Tomáš Kuriak
Peter Gašinec

HROBOVÉ MIESTA

Navždy nás opustili

Na webovej stránke obce www.radola.sk sú od
mesiaca jún 2015 zverejnené mapy obidvoch našich
cintorínov spolu so zoznamom pochovaných. Prostredníctvom tejto služby môžu občania vyhľadávať hrobové
miesta, alebo zosnulých. Služba zatiaľ neobsahuje údaje o platbách nájomného za hrobové miesta a zoznam
nezaplatených hrobových miest. Do konca roku bude
sprístupnená predmetná služba širokej verejnosti aj
zverejnením čísiel nezaplatených hrobov s informáciou
o menách zosnulých, ktorí sú v daných hroboch pochovaní. Nezaplatené hrobové miesta budú na cintorínoch
označené informačnými tabuľkami. K uvedenému riešeniu pristupujeme veľmi neradi. Správu a údržbu cintorínov, okolia hrobov ako aj iné služby poskytované na
cintorínoch zabezpečujeme najmä z platieb vybraných
za hrobové miesta riadne platiacich nájomcov. Zhovievavý prístup voči neplatičom je nespravodlivý voči riadne platiacim nájomcom hrobových miest.
Žiadame preto všetkých, ktorí ešte nemajú uzatvorenú zmluvu na hrobové miesto, alebo nájdu v zoznamoch údaj o nezaplatení hrobového miesta, aby
v prípade, ak majú, ale aj nemajú záujem naďalej toto
hrobové miesto užívať, kontaktovali Obecný úrad v Radoli v úradných hodinách. Taktiež v prípade zistenia
nesprávnych údajov je potrebné kontaktovať obecný
úrad za účelom zosúladenia s reálnym stavom. Ak poplatky za hrobové miesta nebudú uhradené, obec bude
postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 131/2010
o pohrebníctve.

Štefánia Pakanová (86 r.)
Milan Blaškovan (65 r.)
Martin Andel (73 r.)
Jozef Tichý (86 r.)
Magdaléna Holtanová (75 r.)
Rozália Oravcová (75 r.)
Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo uzatvorili
Ivan Ševčík a Andrea Fábiková
Dávid Borák a MUDr. Gabriela Bielešová
František Slabej a Slávka Firčová
Miloš Kaplik a Barbora Korýtková
Ing. Daniel Kubik a Lenka Ďugová
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

Narodenie detí
Adam Ševčík
Sára Brňáková
Matej Kočvara
Vanessa Barčíková
Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa
zdravia a úspechov pri výchove!

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

		Kontakty
Telefón:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Web:

041 / 421 4374, 421 4375, 421 1004
041 / 421 3233
0911 951 305
podatelna@radola.sk
www.radola.sk

