
Fašiangy
Už po piaty raz po obnovení tradície 
prešiel cez Radoľu v sobotu 14. februára 
fašiangový sprievod masiek.

Sprievodu sa zúčastnili ostrieľaní 
fašiangoví harcovníci doplnení o nové 
tváre a predovšetkým nové masky.
Za krásneho slnečného počasia do tanca, 
spevu a aj do kroku po celej Radoli 
vyhrávali Kubalovci z Radôstky 
a z Rakovej.

(viac na stranách 6-7)

Spravodajca 
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach. Prvá písomná zmienka 1332.

Výsledky referenda v Radoli
V sobotu 7. februára sa na Slovensku konalo referendum o rodine s tromi otázkami: 

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku 
medzi jedným mužom a jednou ženou? 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie 
(adopcia) detí a ich následná výchova? 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania 
či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 1187
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 415 (34,96 %)
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 415  
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 413
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 2
 

otázka Počet hlasov ÁNO % hlasov ÁNO Počet hlasov NIE % hlasov NIE

1 392 94,46 19 4,58

2 395 95,18 16 3,86

3 391 94,22 22 5,30

január - február - marec
číslo 1 / 2015



 v rukách držíte Spravodajcu obce Rado-
ľa, v ktorom sa obzeráme za prvým štvrťro-
kom tohto roku. Počas týchto troch mesia-
cov sa v Radoli udialo veľa zaujímavého, čo 
sme sa snažili zachytiť aj na jeho stránkach.
 Viacerí, najmä starší spoluobčania 
z  „Horného konca“ obce, ste sa ma opako-
vane pýtali, či by sa nedalo zabezpečiť, aby 
bol niekde na „Hornom konci“ nejaký ob-
chod …, že všade máte ďaleko a či to tak 
musí byť, či nemôže byť lepšie. Pravdaže 
môže. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy krat-
šie, ale veľa vecí sa môže podariť.
 Som rád, že sa mi podarilo sprostred-
kovať rokovania medzi vlastníkom budovy 
pri starom cintoríne Na Lopate, a vedením 
reťazca COOP Jednota, na konci ktorých je 
novootvorená predajňa.
 Verím, že sa stane ďalším výrazným 
príspevkom ku skvalitneniu života v našej 
obci.
 V aktuálnom čísle nájdete aj informáciu 
o stave nezamestnanosti v Radoli. Každý 
z nás bude mať na tieto údaje iný pohľad. 
Inak  tieto čísla vnímajú nezamestnaní, inak 
zamestnávatelia a inak tí z Vás, ktorí majú 
stabilné zamestnanie. V každom prípade, aj 
toto je súčasťou našej existencie. 
 Obec Radoľa sa aj v roku 2015 zapája 
do programov zamestnávania znevýhod-
nených uchádzačov o prácu. Musím podo-
tknúť, že takto vytvorené dočasné pracovné 
miesta financované prostredníctvom úradu 
práce sú pre našu obec veľkým prínosom, 
a bez tejto možnosti by sme museli finan-
cie na údržbu zelene, rigolov, upratovanie 
verejných priestranstiev hľadať v iných ob-
lastiach života obce, v iných kapitolách roz-
počtu a objednávať si tieto služby u exter-
ných firiem.
 Chcem Vás však do budúcnosti poprosiť 
o spoluprácu. Ešte pred niekoľkými rokmi 
sme do obce dostávali pravidelne zoznam 
nezamestnaných občanov z Radole od úra-

du práce a na jeho základe sme oslovovali 
nezamestnaných s ponukou práce. Dnes 
takýto zoznam dostať nemôžeme, preto-
že by to bolo porušenie zákona o ochrane 
osobných údajov. Vyzerá to nelogicky, pre-
tože chceme ponúknuť nezamestnaným 
aspoň možnosť dočasného zamestnania 
sa, a aspoň dočasne im pomôcť – a zároveň 
pomôcť obci, ale zákon musíme dodržiavať 
a musia ho dodržiavať aj úrady práce. 
 Preto ak ste bez práce a chceli by ste sa 
uchádzať o možnosť dočasne pracovať pre 
našu obec, musíte nám o tom dať vedieť vy 
sami. O niektorých z vás samozrejme vie-
me, ale zisťujeme, že je to len zlomok z cel-
kového počtu ľudí z našej obce bez práce. 
Môžete sa prísť opýtať na Obecný úrad, po-
slať e-mail. Raz-dvakrát do roka sa nám darí 
získať grant na podporu zamestnávania 
a aspoň niekoľkým ľuďom vieme dočasné 
pracovné miesto ponúknuť.  
 Apríl 2015 by už mal dať definitívnu 
bodku za približne dva roky trvajúcimi od-
stávkami elektrickej energie v obci. Stredo-
slovenská energetika sa samozrejme neo-
berá o tržby za dodávku elektrickej energie 
bezdôvodne. Na konci rekonštrukcie elek-
trickej siete v Radoli by mala byť stabilnejšia 
a bezpečnejšia dodávka elektriny pre do-
mácnosti, aj pre ostatné subjekty. Výpadky 
elektriny určite nie sú pre nikoho príjemné, 
ani dočasne odpojené verejné osvetlenie 
v tej časti obce, kde sa práce realizujú, ale 
v záujme skvalitnenia života je nevyhnutná 
vždy aj dočasná strata pohodlia. 
 Pred pár dňami sme prežili Veľkú noc, te-
raz sme sa vrátili opäť do zabehnutého ko-
lotoča pracovných dní.  Želám Vám pevné 
zdravie a dostatok síl zvládať každodennú 
rutinu ako aj všetky prekvapenia, ktoré nám 
„podávané na všetky spôsoby“ spestrujú 
naše životy.

Ing. Anton Tkáčik - starosta obce   

 Vážení spoluobčania,

Rekonštrukcia elektrických vedení
 Rekonštrukcia elektrických vedení v Radoli pokračovala ďalšou etapou. Doterajšie vedenie štyrmi 
vodičmi postupne nahrádzajú tzv. „retilens káble“.
 Okrem stabilnejšej dodávky elektriny do domácností to bude znamenať pre obec prínos aj v spo-
ľahlivejšom prevádzkovaní verejného osvetlenia. Často stačil jeden silnejší poryv vetra, ktorý rozhoj-
dal vodiče medzi stĺpami, tie sa navzájom dotkli, čo vyvolalo skrat, a následné „vyrazenie poistiek“ 
znamenalo vypnutie verejného osvetlenia v časti obce alebo dokonca v celej Radoli. Preto počas 
veterného počasia bývala Radoľa pravidelne zahalená do tmy. Nové vedenie izolovanými vodičmi 
znamená prevenciu pred takýmito častými výpadkami elektrickej energie.

31. marca 2015 pribudla v Radoli nová obchodná prevádzka – predajňa Coop Jednota.



Nezamestnanosť v Radoli
 Jedným z najdôležitejších ukazovateľov 
kvality života je údaj o výške nezamestnanosti. 
Koncom februára 2015 bola v okrese Kysucké 
Nové Mesto evidovaná miera nezamestnanosti 
12,30 %.

 Najvyššiu evidovanú mieru nezamestnanos-
ti v okrese mali Nesluša a Ochodnica, obe obce 
zhodne po 16,51 %. Najnižšia evidovaná miera 
nezamestnanosti bola v Rudinke – 8,63 %. Ra-
doľa mala koncom februára evidovanú mieru 
nezamestnanosti 13,59 %. 

 Celkový počet uchádzačov o zamestnanie  
(nezamestnaných) v Radoli koncom februára 
bol 105 osôb, z toho 47 žien a 58 mužov. 

 Obec Radoľa ponúkala nezamestnaným, 
ktorí majú povinnosť si odpracovať 32 hodín 
za účelom získania sociálnych dávok prácu aj v 
prvom štvrťroku 2015. Možnosť odpracovať si 
sociálne dávky vo februári 2015 využilo 5 osôb. 

 Zjednodušene to znamená, že v rámci akti-
vačných prác dlhodobo nezamestnaní občania, 
mesačne odpracujú v obci dohromady približne 
160 pracovných hodín. 

 V marci 2015 obec Radoľa úspešne poda-
la projekt, ktorý umožní od apríla do konca 
septembra 2015 poskytnúť dočasné pracovné 
miesta až šiestim znevýhodneným uchádzačom 
o prácu ( §54 zákona o službách zamest-
nanosti). 

Výzva
 Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline vyzývajú vlastníkov 
nehnuteľností k  bezodkladnému pripojeniu nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. 
Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby  „Zásobovanie vodou, odkanalizo-
vanie a čistenie odpadových vôd regiónu  Dolné Kysuce“ za účelom ekologického od-
vádzania splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností. Nepripojením nehnu-
teľnosti na verejnú kanalizáciu sa vlastník nehnuteľnosti dopúšťa priestupku, za ktorý mu 
môže byť uložená pokuta do výšky 331 €. 
 Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke spoločnosti www.sevak.sk alebo Vám 
ich poskytnú zamestnanci Zákazníckeho centra spoločnosti SEVAK a.s. so sídlom Bôrická 
cesta 1960, Žilina, t.č. 041/707 17 11.

 Veríme, že všetci vlastníci nehnuteľností si splnia povinnosť stanovenú zákonom a v čo 
najkratšej dobe pripoja svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu.

POUČENIE
 Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z. z. 
v platnom znení

 § 23 Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo poze-
mok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmien-
ky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu 
o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo 
pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie 
príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

 Ak v obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia zriadená, 
nepripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu považuje § 40 ods. 1 písm. e) horeu-
vedeného zákona za priestupok.

 Vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý sa dopustí priestupku, okresný úrad odbor starostlivosti 
o životné prostredie na základe predloženého podnetu uloží v súlade s § 40 ods. 2 písm. b) 
pokutu do 331 €.

 Zamestnanci Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s. podľa § 17 a 18 uvede-
ného zákona sú oprávnení:

 Vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov za účelom 
zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, zistenia stavu 
meradla alebo jeho montáže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kon-
trolného merania množstva a kvality vody a zistenia technického stavu prípojok.

Deň narcisov 2015
Aj v tomto roku sme sa zapojili do verejnej 
zbierky „Deň narcisov“. Dobrovoľníčky z na-
šej základnej školy vyzbierali a na účet Ligy 
proti rakovine odoslali sumu 205 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli!

Pripravujeme 

� 10. máj 2015 (nedeľa) Deň matiek

� 20. jún 2015 (sobota) Pľacový  

futbalový turnaj

� 4. júl 2015 (sobota) Futbalový 

turnaj 

o pohár starostu obce Radoľa

� 5. júl 2015 (nedeľa) Radoľský 

jarmok



Fašiangy v Radoli
 Tohtoročné fašiangy boli kvôli skorej 
Veľkej noci kratšie, ale aj napriek tomu ne-
smeli v Radoli chýbať už tradičné poduja-
tia: Fašiangový sprievod masiek, Zabíjačka 
v priamom prenose a Pochovávanie basy.

 Hlavnými organizátormi boli Obecný 
úrad, Komisia pre šport, kultúru a školstvo 
a ZO JDS v Radoli. 

 Referendum o rodine vyhlásené na 
predposlednú fašiangovú sobotu bolo 
hlavným dôvodom toho, že zabíjačka aj 
sprievod masiek sa konali nezvyčajne v je-
den deň – v sobotu 14. februára 2015. 

 Sprievod masiek prešiel cez celú obec, 
zabíjačkové špeciality prilákali množstvo 
návštevníkov z Radole, ale aj z okolia, a po-
čas večerného pochovávania basy praska-
la sála Obecného úradu vo švíkoch.



DESATORO PRE RODIČOV, ČO BY MALO DIEŤA 
PRED VSTUPOM DO MATERSKEJ ŠKOLY VEDIEŤ
1. Byť bez cumľa, plienok. Dokonca by dieťa malo vedieť používať záchod a nie nočník, 

respektíve nebáť sa sadnúť si na záchod. Pozor! Plienka sa v tomto veku netoleruje už 
ani počas obedného spánku (sme materská škola, nie jasle!) 

2. Sám sa obliecť, vyzliecť, obuť a vyzuť. Samozrejme, sem tam pani učiteľka pomôže, ale 
nemôže obliekať a vyzliekať 25 detí, ktoré sa chystajú na dvor, či sa vrátili z prechádzky. 

3. Samostatne jesť (aspoň lyžicou), piť z pohárika, neodbiehať od stola počas jedla. 
4. Pozdraviť, odzdraviť, poprosiť a poďakovať. Na tomto by mali rodičia trvať už od útle-

ho veku. Veď tieto 4 čarovné slovíčka by mali byť základom slušnosti každého človeka.
5. Vedieť používať vreckovky a správne si vyfúkať nos. 
6. Ovládať základné hygienické návyky, napríklad umyť si po toalete ruky. 
7. Byť schopné aspoň na chvíľku sa odpútať od rodičov. Samozrejme, nečakajte, že vaše 

dieťa si nepoplače počas prvých dní v MŠ. To je normálna reakcia, ktorá sa dá zvlád-
nuť. Ak by to však pretrvávalo dlhšie (viac ako mesiac), dieťa pravdepodobne nie je 
ešte zrelé byť bez rodiča a treba počkať, či skúsiť dieťa odpútať (napríklad tým, že ho 
bude do materskej školy vodiť stará mama či starý otec). 

8. Dieťa by pred nástupom do materskej školy malo poznať svoje veci, vedieť, že toto sú 
jeho topánky či nohavice. 

9. Potrebné je, aby dieťa vedelo komunikovať s okolím. Reč nemusí byť stopercentná, veľa 
detí začne lepšie komunikovať odpozeraním od iných detí či s pomocou logopéda. 

10. Udržať pozornosť, vedieť sa chvíľu sústrediť. 
Mgr. Pavlína Jarošová

zástupkyňa pre MŠ

       V predškolskom veku si dieťa utvára svoj pohľad na svet. Nachádza sa v počiatkoch svojho ci-
tového a sociálneho vývoja, učí sa poznávať svet svojimi zmyslami. Pre nás pedagógov a rodičov je 
to najvhodnejší čas, kedy začať zoznamovať dieťa s hodnotami trvale udržateľného života na našej 
Zemi. Tento život na Zemi sa snažíme deťom približovať prostredníctvom Školského vzdelávacieho 
programu – Hviezdička spoznáva svet. Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, 
ktorú sme si zvolili pre výchovno – vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myš-
lienky chceme objavovať a poznávať okolitý svet a dosiahnuť túžbu detí po poznaní a vzdelávaní sa.

 S novým školským rokom sme sa roz-
hodli podstúpiť určité zmeny vo využíva-
ní nových smerov, foriem a  metód práce. 
Zaujala nás myšlienka rozvíjať regionálnu 
výchovu, nakoľko náš región  je bohatý na 
kultúrne a  historické pamiatky, folklórne 
zvyky a tradície. Prostredníctvom regionál-
nej výchovy budú deti poznávať kultúrne 
a historické dedičstvo našich predkov. Ďa-
lej chceme rozvíjať u detí environmentálnu 
výchovu, t. j.  rozvíjať a podporovať environ-
mentálne cítenie, posilňovať úctu k prírod-
nému prostrediu, prebudiť aktívny záujem 
a chuť dívať sa okolo seba, počúvať, objavo-
vať, ale aj ukázať, čo dokážem a viem, pre-
zentovať prírodu ako zdroj radosti a krásy, 
a ako posledné sa chceme venovať zdravé-
mu životnému štýlu a pohybovej aktivite, 
ktorú budeme rozvíjať rôznymi pohybovo-
-relaxačnými aktivitami v priebehu roka.

  Doposiaľ sme sa tieto myšlienky snažili 
v  materskej škole rozvíjať v  nasledujúcich 
akciách: Úcta k starším, Tekvičiaci, Ovocníč-
kový deň,  Vianočné tvorivé dielne, Pečenie 
a  zdobenie medovníkov, Vianočné trhy, 
Mikuláš, Lucie, Štedrá večera v MŠ, Pobyty 
vonku.

 Chceli by sme sa touto cestou poďako-
vať všetkým rodičom ale i starým rodičom, 
ktorí nám boli doposiaľ nápomocní, či už pri 
darovaní spotrebného materiálu, zabezpe-
čení občerstvenia, zakúpení sladkostí, od-
voze materiálu, rôznych opravách a  iných 
prácach. Je to veľká pomoc, a  dúfame, že 
aj do budúcna bude vzájomná spolupráca 
taká ústretová.

 Záverečné poďakovanie patrí bývalej 
riaditeľke Lýdii Holtanovej a  vedúcej škol-
skej jedálne Márii Halúskovej, ktoré veľa 
rokov zo svojho života zasvätili svojej práci 
v materskej škole. Ďakujeme Vám za všetko, 
čo ste pre nás ale i pre iných urobili a praje-
me Vám veľa zdravia, šťastia a  pohody do 
ďalších rokov.

učiteľky materskej školy
         



Vzhľadom k rýchlemu nástupu teplých jarných dní 
a značnému nárastu požiarov súvisiacich s vypaľo-
vaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňu-
je všetkých občanov, právnické osoby a fyzické 
osoby - podnikateľov na prísny zákaz:

 ▪ vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 ▪ zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde 

by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
 ▪ spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu. 

Fyzická osoba nesmie
 ▪ fajčiť alebo používať otvorený plameň na 

miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru

 ▪ vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
 ▪ zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde 

môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Ďalej je občan povinný
 ▪ dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy 

a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
 ▪ dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 

činnostiach spojených so zvýšeným nebezpe-
čenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru

 
Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie 
v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej 
miere zo strany kompetentných úradov vykonávané 
kontroly dodržiavania platných právnych predpisov 
ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich poru-
šenia budú vyvodzované prísne postihy.
 
Oddelenie požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Čadci.

Vyžrebovanie Jar 2015
III. liga SŽ(U15) a MŽ(U13) 

kolo dátum stretnutie medzi 
Žiaci doma v sobotu o 1000 a 1200

16 4.4. ŠK Radoľa - TJ Tatran Oščadnica    
17 12.4. FK Čadca „B“ - ŠK Radoľa
18 18.4. ŠK Radoľa - Pokrok Stará Bystrica   
19 26.4. MŠK KNM „B“ - ŠK Radoľa
14 29.4. ŠK Radoľa - Akadémia Juventus „B“
20 2.5. ŠK Radoľa - Polom Raková      
15 6.5. Fatran Varín - ŠK Radoľa
21 9.5. ŠK Radoľa - TJ Družstevník Turie  
22 16.5. Tatran Krásno nad Kysucou - ŠK Radoľa 
23 23.5. ŠK Radoľa - Slovan Skalité 

24 31.5. 
1300 - 1500 Tatran Turzovka - ŠK Radoľa

25 6.6. ŠK Radoľa - Snaha Zborov n/ Bystricou  
26 13.6. ŠK Čierne - ŠK Radoľa

VI.liga dospelí
kolo dátum stretnutie medzi

14
22.3.
1630 

UT Korňa
ŠK Javornk Makov - ŠK Radoľa

15 29.3. 
1500 ŠK Radoľa - TJ Tatran Oščadnica 

16 5.4.
1530 FK Nesluša - ŠK Radoľa

17 12.4.
1530  ŠK Radoľa - Slovan Podvysoká

18 19.4.
1600 Kysučan Korňa - ŠK Radoľa

19 26.4.
1600 ŠK Radoľa - Snaha Zborov n/ Bystricou

20 3.5.
1630 Slovan Nová Bystrica - ŠK Radoľa

21 10.5.
1630  ŠK Radoľa - Slovan Rudinská

22 17.5.
1700 TJ Sartak Vysoká n/ Kysucou - ŠK Radoľa

23 24.5.
1700 MŠK KNM B  - Povina - ŠK Radoľa

24 31.5.
1700 ŠK Radoľa - ČK Čadca B

25 7.6.
1700 Tatran Turzovka - ŠK Radoľa

26 14.6.
1700 ŠK Radoľa - Pokrok Stará Bystrica

Zákaz vypaľovania trávy

V stredu 18. marca sa v sále Obecného úradu v Radoli uskutočnilo slávnostné vítanie detí do života. 
Všetkým prítomným spríjemnili tieto chvíle pekným programom škôlkari zo ZŠ s MŠ.

IV.liga dorast

kolo dátum stretnutie medzi 
Dorast doma sobota 1430

14 21.3. ŠK Radoľa - SNAHA Zborov n/ Bystricou   

15 29.3. 
1230 Fatran Varín - ŠK Radoľa

16 4.4. ŠK Radoľa - FK Strečno  

17 12.4. 
1300 FK Štiavnik - ŠK Radoľa

18 18.4. ŠK Radoľa - Slovan Skalité  

19 25.4. 
1500 Slovan Podvysoká - ŠK Radoľa

20 2.5. ŠK Radoľa - FK Rajec

21 10.5. 
1400 Pokrok Stará Bystrica - ŠK Radoľa

22 16.5. ŠK Radoľa - REaMOS Kysucký Lieskovec  

23 24.5. 
1430 Tatran Oščadnica - ŠK Radoľa

24 30.5. ŠK Radoľa - ŠK Belá
25 6.6. ŠK Radoľa - Fatran Krasňany 

Prípravné zápasy
Jar 2015
muži 
(umelá tráva - Vrútky)

Horná Štubňa - Radoľa 2:3

dorast      Kys.Lieskovec - Radoľa 4:3
ml.žiaci (hala Radoľa ) Radoľa - Turzovka 4:6
st.žiaci (hala Radoľa)    Radoľa - Kys.Lieskovec  3:2



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 11:00 - 11:30

  Kontakty
 Telefón: 041 / 421 4374, 421 4375, 421 1004
 Fax: 041 / 421 3233
 Mobil: 0911 951 305
 E-mail: podatelna@radola.sk
 Web: www.radola.sk

Navždy nás opustili
Mária Svrčková (93 rokov)

Elena Gažová (79 rokov)
Zdenko Macúš (56 rokov)

Ján Papán (59 rokov)
Adam Sládek (84 rokov)

Emília Andelová (82 rokov)
Margita Kriváčková (88 rokov)

Odpočívajte v pokoji! 

Blahoželáme k jubileu

Narodenie detí
Alžbeta Baránková

Milan Brisuda

Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa 

zdravia a úspechov pri výchove!

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

65 rokov Monika Klotáková
Mária Svrčková
Mgr. Alena Prievozníková
Elena Kočišová 
Milan Blaškovan 
Ján Rakovan 
Ján Svrček 
Milan Šplhák 
Ľubomír Ferianec
Ján Prievozník

70 rokov Marián Kubík
75 rokov Rozália Oravcová

Albín Ščamba
80 rokov Irena Muziková

Ervín Svrček


