apríl - máj - jún

sobota 5. júla 2014

číslo 2 / 2014

Výstup na Vreteň na sviatok sv. Cyrila a Metoda
nástup na trasu: športový areál V Riekach
20. ročník turnaja „O pohár starostu obce Radoľa“ medzinárodný futbalový turnaj
Program turnaja:
Účastnici: ŠK Radola, TJ Sokol Hrádek, TJ Družstevník Turie, LKS Ochaby
9:00
1. zápas
11:00
2. zápas
13:00
futbalová exhibícia medzi mužstvami
Žilinský večerník vs. SIEŤ, strana Rada Procházku
(Predstavia sa futbaloví internacionáli, politici zo strany SIEŤ, novinári zo žilinských médií: Mário
Pečalka, Miroslav Barčík, Marek Hollý, Peter Holec, Marián Klago, Branislav Labant, Martin Minarčík,
Slavomír Zátek, Rado Procházka, Anton Tkáčik, Michal Filek, Juraj Vnuk, Ladislav Németh, Michal
Kolárik, Vladimír Ochodničan a ďalší …)
15:00
zápas o tretie miesto
17:00
finále

POZÝVAME VÁS

nedeľa 6. júla
10:00
13:30
15:30
16:30

ľudové remeslá – prezentácia tvorby
slávnostná sv. omša na nádvorí kaštieľa v Radoli
SHOCK
revival band – hity osemdesiatych a deväťdesiatych rokov
AYA
koncert na nádvorí kaštieľa

Vážení spoluobčania,
pred niekoľkými dňami sa skončil ďalší školský
rok. Po formálnej stránke je významný tým, že
je posledným pred spojením Základnej školy a
Materskej školy do jedného subjektu. Táto formálna stránka sa týka však zatiaľ iba vedenia
oboch škôl a Obecného úradu. Pre deti sa nemení nič a pre rodičov sa zmenia iba čísla účtov,
ktoré využívajú na úhrady.
Obec sa však prispôsobuje súčasnej aj pripravovanej legislatíve. Ministerstvo školstva v
tom istom období ako schvaľovalo našu žiadosť
o zlúčenie školy a škôlky, schvaľovalo približne
tristo podobných žiadostí z celého Slovenska.
Hlavným cieľom tohto spojenia je zabezpečiť do budúcnosti istotu existencie základnej
školy s dostatočným počtom žiakov v obci a
zároveň možnosť podniknúť kroky na zvýšenie
kapacity materskej školy, aby všetci rodičia z
Radole, ktorí majú záujem umiestniť dieťa do
materskej školy v Radoli túto možnosť aj mali.
Takisto je potrebné sa uchádzať o granty,
ktoré nám umožnia ďalší rozvoj školstva v Radoli, a tu je našou snahou zabezpečiť väčšiu
šancu získavať do obce ďalšie finančné prostriedky. Spojenie škôl nám túto šancu zvyšuje.
Po dlhých sedemnástich rokoch v týchto
dňoch konečne prebiehajú záverečné práce pri
výstavbe kanalizácie v obci. Som presvedčený
o tom, že ulice, kde sa okrem výstavby kanalizácie podarilo získať finančné prostriedky aj
na výmenu vodovodu (Majer, Kasákové dvory,
Skotňa, Stará cesta – nad kostolom), budú mať
na dlhšie obdobie pokoj od rozkopávok kvôli
poruchám na inžinierskych sieťach.
Je mi ľúto, že príbeh plný naťahovania termínov stále pokračuje, hoci posledný konečný
termín bol 30. jún 2014. Je jasné, že aj tento dátum bude o niekoľko dní posunutý. Spoločne
s investorom stavby SEVAK, a.s., ktorý stavbu
financuje robíme maximum preto, aby dodávateľ, ktorým je Váhostav -SK, a.s. dodržiaval aj
kvalitu aj termíny. Boríme sa s množstvom reklamácií, nedorobkov a naťahovaním termínov
na celej stavbe, to znamená aj v ďalších obciach
na území ktorých výstavba prebieha. Vzhľadom
na to, že stavba je spolufinancovaná z euro-

fondov stráca obec najsilnejšiu páku – teda
podmienenie platby dodržiavaním zmluvných
záväzkov. Ak by sme dodávateľovi stavby vypovedali zmluvu, tak by sme do súdneho rozhodnutia o právoplatnosti takejto výpovede museli
nechať stavenisko v takom stave ako je dnes.
Navyše by muselo prebehnúť ďalšie verejné
obstarávanie dodávateľa stavebných prác a to
by trvalo približne rok. To je to posledné, čo by
sme si asi všetci želali – len ďalšie naťahovanie.
Na druhej strane, ak by sme nevyužili pri tejto
stavbe eurofondy, tak by stavba pokračovala
ešte minimálne 10 rokov.
Začiatok leta je v Radoli tradične spojený so
športovými a kultúrnymi podujatiami. Pľacový
turnaj máme za sebou. Už sme avizovali, že je
logické, aby sa termín týchto podujatí pripôsobil radoľským hodom v budúcnosti, keď že
spoločnými silami staviame kostol zasvätený
sv. Cyrilovi a Metodovi.
Sobota 5. júla 2014 bude plná športu. Uskutoční sa jubilejný 20. ročník futbalového turnaja „O pohár starostu obce Radoľa“ a tradičný
výstup na Vreteň na sviatok sv. Cyrila a Metoda.
Špeciálne Vás pozývam na exhibičný futbalový
zápas, v rámci ktorého sa predstaví na ihrisku
viacero vynikajúcich ligových hráčov nedávnej
minulosti.
V nedeľu 6. júla sa bude konať Radoľský jarmok na nádvorí kaštieľa. Zachovávame krásnu
tradíciu slávnostnej sv. omše na nádvorí kaštieľa a na záver popoludnia bude, verím, že veľmi
príjemný koncert. Teším sa, že mnohí prídete,
či už kvôli samotným podujatiam, alebo preto,
že chcete stretnúť rodákov, ktorých ste už dlho
nevideli. Prajem si, aby tento víkend bol príležitosťou na náhodné, ale o to krajšie stretnutia.
Začali sa prázdniny. Všetkým Vám želám,
aby ste si našli čas na oddych spolu so svojimi najbližšími. Špeciálne žiakom prajem, aby
prežili krásne prázdniny plné zážitkov, počas
ktorých načerpajú nové sily a elán do ďalšieho
školského roku.
Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Návšteva prezidenta v Radoli
V piatok 30. mája navštívil, dva týždne pred ukončením svojho druhého funkčného obdobia, obec Radoľa prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

V rámci návštevy prezident spoločne so starostom obce a riaditeľom ZŠ prestrihli symbolickú pásku a otvorili nový športový areál pri ZŠ pozostávajúci zo športovej haly a viacúčelového ihriska. Pri tejto príležitosti si pozrel
kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili
žiaci našej ZŠ, mažoretky Asanka a Vajčovská
muzička. Po ukončení kultúrneho programu
sa Ivan Gašparovič stretol so žiakmi ZŠ a porozprával sa s prítomnými občanmi.
Po kultúrnom programe sa prezident
rozhodol neplánovane stretnúť s pedagogickým zborom ZŠ v Radoli, zamestnancami
obce, prítomnými poslancami Obecného
zastupiteľstva a ďalšími pozvanými hosťami v priestoroch školskej knižnice.
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Škola bola ... a bude zas (po novom) !
Máme za sebou školský rok 2013/2014 a môžem povedať, že bol úspešný. Učitelia učili a žiaci
sa učili. Žiaci dostávali známky, niektorí, čo sa snažili viac ako bolo treba, dostávali poznámky.
Ale teraz vážne.
V tomto školskom roku sme mali 167 žiakov, 32 žiakov malo na konci roka na vysvedčeniach
samé výborné, neprospeli 3 a na konci augusta ich čakajú opravné skúšky. Všetci naši deviataci
sa dostali na stredné školy podľa vlastného výberu! Všetci žiaci nižších ročníkov sa tešia na ďalší
školský rok.
V máji sme ukončili práce na projekte Škola nás baví (financovaný z eurofondov a s pomocou
obce Radoľa), ale samozrejme všetko to čo sme vďaka projektu získali budeme v škole využívať
naďalej. Vo februári sme mali v súvislosti s projektom kontrolu z agentúry ministerstva školstva
a dopadla výborne, čo nás potešilo.
Rodičia i starí rodičia občas využili možnosť spolupracovať so svojimi deťmi v školskom klube.
Žiaci s pani učiteľkami pracovali na rôznych projektoch z jednotlivých predmetov.
Učitelia sa museli ešte v septembri školiť aby zvládli všetko, čo treba s novými pomôckami
a hlavne s novou počítačovou technikou a programami.
Ani tento rok naša škola nebola zameraná len na projekt! Stihli sme divadelné predstavenia,
výchovný koncert, mali sme dopravnú výchovu i súťaž, športové turnaje medzi ročníkmi vo florbale, vybíjanej, minigolfe i v malom futbale, súťaž v cezpoľnom behu pre celú školu, ... Naši družinári
sa zúčastnili okresnej „ športovej olympiády školských klubov“, kde podali výborné výsledky a priniesli aj medaily.
Ako na záver každého školského roka boli na základe prospechu, zapájania sa do školských aktivít, zberov druhotných surovín a úspechov pri reprezentácii školy mimoriadne ocenení títo žiaci:
I.A
		
II.A
III.A
IV.A
		
V.A
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A
		

Vaneska Balošáková, Marek Belanec, Ninka Berešíková, Ivanka Kocúrová, Adamko Kubík,
Sonička Vendrinská, Filipko Višňák
Emka Mináriková, Ninka Šusteková, Erika Hromádková, Filip Lalinský, Vanesska Javoríková
Timea Boráková, Alexandra Kmošková, Klaudia Súkeníková, Sofia Tkáčiková, Lucia Jarošová
Emma Berešíková, Branislav Madigár, Juraj Pečalka, Nikola Sýkorová, Petra Jančiová,
Nikola Sýkorová
Petra Kolibačová, Rebeka Kultanová, Rebeka Rebrošová, Patrik Šustek
Alexandra Dubeňová, Lucia Dubeňová
Kristína Pinková, Dominika Sýkorová, Michaela Maršalová, Daniela Gregová, Roman Mozol
Matúš Grega, Lucia Tichá, Nina Miklášová, Petra Dubeňová
Monika Mokryšová, Gabriela Zipserová, Jakub Balošák, Miroslav Jančiga,
Frederika Hanuliaková, Natália Rudincová,

Radoslav Bugáň - najlepší športový reprezentant školy
Mária Mrvečková - najlepšia v zbere druhotných surovín počas deviatich rokov
Karin Jančiová bola zároveň ocenená ako „Žiačka školského roka 2013/2014“
(vyberáme spomedzi žiakov- deviatakov, za aktivity počas 9 rokov)
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V dňoch 16. a 17. januára sa u nás zapísalo 22 budúcich prvákov, čo nás veľmi potešilo, sú medzi
nimi deti nielen z obce Radoľa.
Popri všetkých školských povinnostiach si žiaci v škole aj užívali: Mikulášsky diskovečierok,
program pod jedličkou, fašiangový karneval, rôzne aktivity triednické, športové, krúžkové. Pre deti
boli popoludní k dispozícii dve oddelenia Školského klubu detí, rôzne záujmové krúžky.
Tento školský rok sme poskytli v priestoroch našej školy žiakom v spolupráci so Základnou
umeleckou školou v Kysuckom Novom Meste vyučovanie spevu, hry na klavír, keyboard, flautu,
tiež dve oddelenia tanečného odboru. Výučba Základnej umeleckej školy u nás bude pokračovať
aj v budúcom školskom roku.
Na škole pracoval so žiakmi podľa potreby špeciálny pedagóg, mali sme asistentku učiteľa (na
hodinách sa venovala práci so žiakmi). V spolupráci s obcou sa žiaci podieľali na programoch pre
občanov: Deň matiek, Vítanie nových občanov i na programe pre našich dôchodcov. Školská knižnica bola k dispozícii aj verejnosti a síce pomaly, ale postupne do nej pribúdajú aj čitatelia, ktorí
majú viac ako 15rokov. Robíme všetko pre to aby naše deti – naši žiaci mohli v škole tráviť užitočne
čo najviac času aj po skončení vyučovania.
Minulý školský rok k svojmu jubileu dostala škola darček – ihrisko – to bol máj, v januári 2014
v tomto školskom roku sme začali cvičiť v novej športovej hale. Som rád, že vedenie obce pre
svojich občanov investuje do zdravia a vzdelania, a že vedia oceniť dôležitosť školy pre obec. Veď
určite niet rodiny, kde by nebolo dieťaťa, a tak dúfam, že rovnakú radosť zo športovej haly máme
všetci. Ďakujem tiež sponzorom školy, vďaka ktorým sme mohli riešiť viaceré problémy a poskytli sme deťom niečo naviac. (p. Zuzana Nová s rodinou, p. Ing. Peter Kubík, p. Štefan Hudec,
p. Kubaščíková Anna, f. MIVASOFT, 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 vynikajúco starali o Vaše – naše deti, aby sa
v škole dobre cítili, a aby sa im v príjemnom prostredí dobre učilo. Všetkým prajem zaslúženú dovolenku na oddych od pracovných povinností, aby od septembra mohol v našej škole začať nový
úspešný školský rok!
Osobitne chcem poďakovať pani Vierke Pavlusíkovej, ktorá po dlhých rokoch práce v našej škole odchádza na zaslúžený dôchodok. Prajeme jej veľa zdravia, radosť a stále veselú náladu.

OZNAMY
2.9.2014
1.9.2014

začiatok školského roka o 08:00 hod. pred ZŠ
sa mení naša Základná škola na subjekt Základná škola s materskou školou (pre rodičov
detí v MŠ a v ZŠ neznamená tento stav takmer žiadne zmeny, až na možnú zmenu čísiel
účtov kam budú hradiť stravu, či iné poplatky – budú o tom informovaní).
V septembri v prvom týždni bude prebiehať dodatočný nábor detí do rôznych odborov ZUŠ KNM
tu u nás v škole v Radoli.
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠ
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20 €

Prvý rok výstavby radoľského kostola

vebných mechanizmov a taktiež odborná práca ochotných brigádnikov výrazne ovplyvňuje
celý stavebný postup. A aby išla práca lepšie od ruky, majú zásluhu aj ženy, ktoré sa podieľajú na príprave chutného občerstvenia.

Od dňa, kedy prvé stroje začali pripravovať plochu pre betonáž základových pilótov
stavby radoľského kostola uplynul jeden rok. Stavební robotníci odviedli zodpovednú prácu, aby do začiatku zimy dočasne zakryli fóliou hrubú stavbu hlavnej lode vrátane chóru so
schodiskom a s drevenou strešnou konštrukciou.

V tomto období sa konajú rokovania s dodávateľmi strešnej krytiny
a pokrývačských prác.

Počas zimných mesiacov sa projekčne pripravila konečná podoba drevenej veže – dominanty stavby kostola. Dotiahli sa tiež finančné záležitosti s dodávateľmi konštrukcie
veže. V jarných mesiacoch začala samotná
výstavba kostolnej veže s časťou, kde budú
umiestnené dva zvony. Po vybudovaní drevenej konštrukcie sa začalo s oplášťovaním,
aby sa následne mohla položiť titánzinková krytina. Zatiaľ má vzhľad pozinkovaného
plechu, avšak po čase sa zmení a dostane
vzhľad patiny.
Slnečné počasie prialo v piatok 23.
mája 2014, kedy bol na vežu kostola vytiahnutý a slávnostne osadený cyrilo-metodský
dvojkríž. Na osadenie kríža z najvyššej časti
lešenia osobne dozeral aj hlavný projektant
stavby pán Zaymus spolu s pánom farárom
a starostom obce. Na zvislej časti kríža je
umiestnená tabuľka s menom darcu, ktorému vyslovujeme Pán Boh zaplať. Kostolná
veža s dvojkrížom je dominanta nielen stavby ale aj celej obce. Vysoká je 27,8 metra a vidieť ju z každej strany obce.
Svojpomocne skúsenými brigádnikmi
bola zostrojená odkvapová hrana a podbitá
strešná konštrukcia na hlavnej lodi kostola.
Postavené lešenie sa využilo aj na čiastočné
zateplenie obvodových múrov, hlavne v tých
častiach, kde bude vo finálnej podobe fasády kamenný obklad. Počas montáže krytiny
veže sa priebežne inštaluje aj bleskozvod.
Pri realizácii hrubej stavby sa podarilo značnú časť materiálu získať sponzorsky
alebo darovaním. Bezplatné zapožičanie sta-
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Počas tohto roku sa plánuje:
- v júli - zhotovenie strechy
- v auguste - stavbu uzatvoriť osadením okien a vstupných dverí,
tak aby sa mohla v jeseni a v zime
svojpomocne urobiť elektroinštalácia, vnútorná plynoinštalácia,
vykurovanie a vzduchotechnické
rozvody.

Všetko však závisí
od finančných
možností.

20 €
7

Deň matiek
Po celom svete sa druhá májová nedeľa oslavuje ako Deň matiek. Aj tento rok
sa v nedeľu 11. mája zaplnila sála v budove obecného úradu pri príležitosti tohto
krásneho sviatku.
Hlavné aj vedľajšie úlohy si v programe rozdelili deti navštevujúce našu Materskú školu a Základnú školu a vďačné diváčky aj diváci v hľadisku potleskom štedro
odmieňali účinkujúcich.
Na záver vystúpila ľudová hudba z folklórneho súboru Jedľovina.

Zasadnutie Sekcie financovania a informatiky Rady ZMOS
Najvýznamnejšie samosprávne podujatie v histórii obce Radoľa sa uskutočnilo v
utorok 24. júna v sále Obecného úradu v Radoli.
Na pracovnom rokovaní Sekcie financovania a informatiky Rady ZMOS sa pod
vedením predsedu sekcie Miroslava Rejdu primátora Turzovky zúčastnili jej členovia: Jozef Ondrejka, primátor mesta Malacky; Jaroslav Ferianec, starosta obce
Rudník; Jozef Gašparík, primátor mesta Dubnica nad Váhom; Ján Mrva, starosta
mestskej časti Vajnory; Anton Tkáčik, starosta obce Radoľa; Ľuboš Štrba, Asociácia
komunálnych ekonómov; Jaroslav Mrva, tajomník sekcie a hostia rokovania.
Hlavnou témou zasadnutia bola požiadavka snemu ZMOS voči vláde SR na vrátenie podielu obcí a miest na dani z príjmu fyzických osôb na pôvodnú výšku 70,3 %
spred roku 2010.
Ďalšími bodmi rokovania bola prognóza výberu daní v SR v roku 2014 a uplatňovanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti po tom ako dlh Slovenskej
republiky tento rok prekročil hranicu 57 % HDP.

Kniha o Radoli na stiahnutie z internetu
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V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007 - 2013 Obec Radoľa vydala
knižnú publikáciu, ktorú si v PDF formáte môžete
bezplatne stiahnuť z našich webstránok. www.radola.sk

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Radoli

Pľacový turnaj 2014

24. mája 2014

IV. ročník obnoveného pľacového turnaja sa uskutočnil v športovom areále V Riekach v sobotu
21.júna 2014. Svoje sily si zmerali tradiční rivali: Kaštieľ -Šustkovce, Stará cesta -Lány,
Dúbravka – Tehelňa, Štepnica – Záhradky. Prvenstvo z
roku 2013 obhajoval Kaštieľ,
ktorý mal zároveň príležitosť
po rokoch 2012 a 2013 zavŕšiť
víťazný hattrick. Víťazstvo si
tento rok odniesla podobne
ako v roku 2011 Štepnica, keď
v troch dueloch dokázali jej
hráči nastrieľať súperom 10
gólov.

Celkový počet zapísaných voličov v zozname voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných odovzdaných hlasov

1 187
148
148
138

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

NOVA, KDS, OKS
7
Kresťanskodemokratické hnutie
30
SMER – SD
46
Slovenská ľudová strana
3
Národ a Spravodlivosť – naša strana
1
Magnificat Slovakia
0
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
0
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
0
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
0
Strana TIP
2
Ľudová strana Naše Slovensko
2
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
0
NOVÝ PARLAMENT
0
MOST – HÍD
0
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
0
Strana demokratického Slovenska
8
Strana zelených
1
VZDOR – strana práce
2
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
3
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
4
Sloboda a Solidarita
7
Strana moderného Slovenska
0
Komunistická strana Slovenska
6
ÚSVIT
0
Strana občianskej ľavice
0
Slovenská národná strana
8
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 7
Priama demokracia, Kresťanská ľudová strana
1
Strana maďarskej komunity- Magyar Kozosség Pártja
0

5,07 %
21,74 %
33,33 %
2,17 %
0,72 %
0%
0%
0%
0%
1,45 %
1,45 %
0%
0%
0%
0%
5,80 %
0,72 %
1,45 %
2,17 %
2,90 %
5,07 %
0%
4,35 %
0%
0%
5,80 %
5,07 %
0,72 %
0%

Počet poslancov pre obdobie 2014 - 2018
Obecné zastupiteľstvo v Radoli v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schválilo na svojom zasadnutí 25. mája 2014 na ďalšie volebné obdobie počet poslancov
Obecného zastupiteľstva 9.

10

Konečná tabuľka
1. Štepnica

3

2

1

0

10 : 5

7b

2. Kaštieľ

3

1

1

1

6:5

4b

3. Stará cesta

3

1

0

2

2:7

3b

4. Dúbravka

3

0

2

1

3:4

2b

Výsledky
Štepnica - Kaštieľ
Stará cesta - Dúbravka
Kaštieľ - Stará cesta
Dúbravka - Štepnica
Kaštieľ - Dúbravka
Štepnica - Stará cesta

5:3
2:1
3:0
2:2
0:0
3:0

P. Žubor 3, V. Vlček 2 - M. Javorík, M. Holtan, B. Kaplík
P. Vnuk, T. Kuriak – P. Varoš
M. Tichý 2, M. Drnda
P. Harcek 2 – V. Vlček, P. Janec , 2:3 p.k.
1:0 p.k.
T. Brodňan, M. Brodňan, P. Žubor

poznámka: pri nerozhodnom výsledku sa kopali penalty pre prípad rovnakého počtu bodov dvoch mužstiev v konečnej tabuľke

Rozhodcovia: Milan Zacher, Ladislav Šlapka, Jozef Mosor

Strelci:
1. P. Žubor
2. V. Vlček
3. M. Tichý
P. Harcek

-

4g
3g
2g
2g

Odveta je naplánovaná na predposlednú júnovú sobotu 2015,
t.j. ďalší ročník Pľacového turnaja sa uskutoční
v sobotu 20. júna 2015.

Blahoželáme k jubileu
90 rokov

80 rokov
75 rokov
70 rokov

65 rokov

Emília Kasáková
Anna Sikelová
Štefánia Funiaková
Adela Súkeníková
Emília Čelková
Irena Ježová
Vilma Mináriková
Marcel Mičian
Irena Marušová
Eva Štubňová
Stanislav Dršman
Mgr. Daniela Ľudviková
Oľga Svrčková
Pavol Franek
Ján Kočiš
Darina Boráková

Navždy nás opustili
Jozef Riečan (56 rokov)
Stanislav Ščamba (74 rokov)
Július Mozol (72 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo
uzatvorili
Ing. Štefan Ščamba a Ing. Jana Kolenová
Peter Chrobák a Ivana Mrvečková
Ladislav Lisko a Bc. Martina Pavlíková
Na spoločnej ceste životom prajeme
veľa šťastia, lásky a porozumenia!

Narodenie detí
Ema Ďuricová
Marián Ježo
Peter Tichý

Srdečne
Vám
blahoželáme
a prajeme Vám
pevné zdravie
v kruhu rodiny!

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

Najmenších spoluobčanov v
našej obci srdečne vítame,
rodičom prajeme veľa zdravia
a úspechov pri výchove!

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

