Ako sme volili
v komunálnych voľbách?
V obci Radoľa vo volebnom okrsku č. 01 bol zapísaný celkový počet oprávnených voličov 1157.
Volieb sa zúčastnilo 907 voličov, čo predstavuje 78,39 %-nú účasť.
Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.
Na základe hlasovania občanov výsledky volieb sú nasledovné:
Starostom obce pre volebné obdobie 2010 – 2014 sa stal:

Ing. Anton Tkáčik
s počtom hlasov 398

Do Obecného zastupiteľstva boli zvolení poslanci:

Ing. Ivan Kocúr

s počtom hlasov 573

Ing. Juraj Janík

s počtom hlasov 433

Anna Kubaščíková
s počtom hlasov 322

Ján Šustek

Bc. Jozef Macúš

s počtom hlasov 430 s počtom hlasov 394

Viera Franková

Eva Pijáková

Miroslav Macúš

s počtom hlasov 358

Ing. Peter Kubík

s počtom hlasov 315 s počtom hlasov 303 s počtom hlasov 284
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Milí spoluobčania,
Rok 2011 sa stále iba začína.
Nikto z nás nevie, čo nám prinesie a aký bude. Záver minulého
roka priniesol v našej obci zmenu.
27-eho decembra 20l0, na tridsiaty deň po komunálnych voľbách
som sa vďaka Vašej dôvere stal
starostom a spoločne s novozvolenými poslancami sme prebrali zodpovednosť za ďalší vývoj
v našej obci.
Dovoľte mi, aby som Vám
za seba, ale aj v mene novozvolených poslancov úprimne poďakoval za prejavenú dôveru vo
voľbách. Takmer 80 percentná
volebná účasť hovorí o tom, že
Vás zaujíma, čo a ako sa v obci
robí. Urobíme všetko pre to, aby
sme túto dôveru nesklamali.
Posledné číslo spravodaja
za rok 2010 vydávame s oneskorením za čo sa ospravedlňujeme.
Nebudem hľadať výhovorky.
V obci došlo k „výmene stráži“
a bolo dosť iných povinností dôležitejších pre každodenný chod
obce.
Obec začala rok 2011 bez
schváleného rozpočtu a v rozpočtovom provizóriu. Túto skutočnosť bolo nutné prioritne vyriešiť. Neuľahčil nám to fakt,
že z roku 2010 ostalo nezaplatených 70 000 EUR (približne
2 100 000 Sk) z faktúry za opravu
ciest. Pôvodný splátkový kalendár
bol postavený nereálne a obec by
pri svojich príjmoch nedokázala
plniť svoje záväzky. Aby sme sa
vyhli prípadnému ozdravnému
režimu alebo nútenej správe zo
strany ministerstva financií, dokončujeme rokovania s dodávateľom prác o úprave splátkového
kalendára tak, aby sme dokázali
splácať záväzky a zároveň zabezpečiť štandardný chod obce. Fak-

túru za zimnú údržbu v novembri
a decembri sme tiež obdržali až
v januári. Ďalším finančným záväzkom odsunutým do roku 2011
je splátka približne 11 tisíc EUR
za spoluúčasť obce pri projekte
modernizácie základnej školy.
Aj napriek týmto skutočnostiam sa obecnému zastupiteľstvu
podarilo schváliť rozpočet obce
na rok 2011. Vzhľadom na rozsah
materiálu ho neuvádzame v Spravodaji, ale v plnom rozsahu si ho
môžete preštudovať na internetových stránkach našej obce.
V záujme skvalitnenia informovanosti občanov, pridávame
na internetové stránky obce ďalšie informácie. Zverejňujeme pozvánky na obecné zastupiteľstvá,
uznesenia obecného zastupiteľstva a postupne doplníme všetky
Všeobecne záväzné nariadenia,
ktoré sú platné v našej obci.
Od 30. septembra 2010 naša
obec pracuje bez hlavného kontrolóra. O jeho voľbe informujeme na inom mieste v spravodaji.
Veľmi ma teší, že aj vďaka
ochote poslancov, najmä Viery
Frankovej a Miroslava Macúša
sme zvládli doslova za pár hodín pripraviť tradičné silvestrovské stretnutie na priestranstve
pri lipách. Veľká vďaka patrí aj
Mgr. Vladimírovi Hromádkovi,
ktorý sa tradične postaral o výbornú hudobnú kulisu.
Spravodaj nemusí iba informovať, ale môže aj pomáhať.
V týchto dňoch nás začínajú
z médií oslovovať rôzne nadácie,
ktoré sa uchádzajú o 2% z vašich zaplatených daní. Mnoho
krát väčšina takto vyzbieraných
prostriedkov skončí vo vreckách
„šikovných“ správcov nadácií,
ako náklady na správu nadácie
a na účtoch reklamných agentúr.

My navrhujeme, aby ste ich poukázali v rámci našej obce. Tu je
možnosť skontrolovať si na vlastné oči, ako sú tieto prostriedky
využité. O Vaše 2% sa uchádza
Základná škola, ktorá naposledy
z takýchto prostriedkov skvalitnila dopravnú výchovu na škole
a takisto naši futbalisti. Futbalový oddiel z takto získaných
prostriedkov nakúpil pre mládež
dresy a tréningové pomôcky. Prečo by nemali finančné prostriedky ostať v Radoli? Pomôžu pri
výchove a zmysluplnom trávení
voľného času našich detí a mládeže. O ich využití potom nemusíte čítať prikrášlené správy, ale
všetko si môžete overiť priamo
u nás doma v obci. Tlačivá žiadostí sú priložené v prílohe tohoto Spravodaja.
S vypĺňaním tlačív vám určite
ochotne pomôžu zamestnanci Základnej školy alebo funkcionári
Futbalového oddielu.
Ako hovorí stará múdrosť:
„Pomôž si človeče, aj Pán Boh
Ti pomôže!“. Verím, že my si pomôcť dokážeme.
Som rád, že v našej obci je
mnoho činorodých ľudí všetkých
vekových skupín. Aktívni sú naši
dôchodcovia združení v Jednote
dôchodcov, ktorí sa pravidelne
a v hojnom počte stretávajú. Sobota dvanásteho februára vstupuje do histórie našej obce ako deň
zrodu novej tradície - vyhlasovania najlepších športovcov našej
obce. Takisto sa môžeme tešiť aj
na návrat tradičného pochovávania basy.
Spoločne a s úsmevom ide
všetko ľahšie, tak Vám želám
buďte šťastní, spokojní a veselí !
Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.
Ing. Anton Tkáčik,
starosta obce
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Oznamy
O b e c   R a d o ľ a

023 36

VYHLÁSENIE VOĽBY
HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE RADOĽA

Plánované termíny

separovaného zberu
PLASTOV

Obecné zastupiteľstvo v Radoli na svojom rokovaní dňa
02. 02. 2011 Uznesením č. 3/2011 bod B. 21 sc hvaľ uj e vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce v súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení na:

22. 02. 2011

16. 03. 2011  o 17.00 h.
v sále Obecného úradu v Radoli.

23. 03. 2011

Voľba sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radoli.

30. 05. 2011

26. 04. 2011
22. 06. 2011

Termín doručenia prihlášok je do 02. 03. 2011 do 16.30 h. na adresu:
Obecný úrad,
Vadičovská cesta 4,
023 36 Radoľa

20. 07. 2011
17. 08. 2011
13. 09. 2011

v zalepenej obálke s označením “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE RADOĽA – NEOTVÁRAŤ”.

25. 10. 2011
15. 11. 2011

Ing. Anton T k á č i k
starosta obce

20. 12. 2011

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s  Žilina
OZNAMUJÚ,
že v súlade s rozhodnutím č. 0089/2011/V, ktoré vydal dňa 23. 11. 2010 úrad pre reguláciu sieťových
odvetví stanovuje na obdobie od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:
Druh služby
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Cena v €/m3
bez DPH
0,8000

Cena v €/m3
s DPH
0,9600

0,9500

1,1400

1. Uvedené ceny sa použijú po vykonaní prvého odpočtu meradiel po termíne 01. 01. 2011. Do vykonania odpočtu meradiel sa použijú ceny schválené a platné pre predchádzajúce obdobie.

2. Ak sa spotreba určuje iným spôsobom (napr. smernými číslami spotreby vody, výpočtom množstva
vôd z povrchového odtoku a pod.) ako spôsobom uvedeným v bode 1) dodávateľ bude uvedené ceny
uplatňovať od 01. 01. 2011.
Ing. Miroslav Kundrík
generálny riaditeľ
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Oznamy
Pozemkové spoločenstva Urbár Radoľa
Pozemkové spoločenstvo lesného a pasienkového združenia
súkromných vlastníkov Radoľa
OZNAMUJE

Vás rada privíta na našom pracovisku v priestoroch železničnej stanice
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Veríme, že naša široká ponuka služieb uspokojí potreby
všetkých našich zákazníkov:
pravidelne cestujúcich zamestnancov, študentov, rodiny s deťmi, dovolenkárov i aktívnych
cestovateľov vo vnútroštátnej
preprave i do zahraničia v rámci
celej Európy.
Okrem obyčajného cestovného Vám ponúkneme zľavnené cestovné pre žiakov i študentov, pre cestujúcich v rôznych
vekových kategóriách, pre skupiny cestujúcich a relačné zľavy
na vybraných tratiach.
Pre pravidelne cestujúcich
zákazníkov do zamestnania, či
do škôl po tej istej trati máme
zvýhodnené týždenné a mesačné lístky.
Našim zákazníkom poskytujeme rôzne produkty poisťovne
UNION – cestovné poistenie.
Bližšie informácie k jednotlivým službám a ponukám Vám
radi poskytneme na našich pracoviskách, v kontaktnom centre našej spoločnosti na tel. čísle 18 188
ako aj na internetovej stránke
www.slovakrail.sk.
Tešíme sa, že budete
cestovať s nami!

Z dôvodu poškodzovania lesných ciest v katastrálnom území obce
Radoľa v lokalite Za Filipovým – prvé koryto, pkn 1960 a lokalite
Lačišov pkn č. 1928 cesta okolo POD Radoľa smerom ku katastrálnej
hranici Budatínska Lehota sa výbor PS URBÁR a PS LaPZSV Radoľa rozhodli vybudovať v týchto lokalitách uzamykateľné závory.
Tieto závory boli vybudované a osadené z nasledovných dôvodov:
1. Ničenie lesných ciest pri ťažbe drevnej hmoty a odvoz v daných
lokalitách inými spoločenstvami bez vedomia PS Urbár a LaPZSV. Tieto lesné cesty sú značne poškodené a naše spoločenstvá
vynakladajú nemalé finančné prostriedky na opravu týchto ciest.
2. Krádež drevnej hmoty z uvedených lesných pozemkov inými
spoločenstvami a súkromnými osobami.
3. Zabránenie prejazdu motorkám a štvorkolesovým motorkám
cez tieto lesné cesty.
4. Zabránenie nekontrolovanému vývozu komunálneho odpadu
a znečisťovanie životného prostredia.
Porada so zainteresovanými zástupcami susedných pozemkových
spoločenstiev ako i podmienky využívania lesných ciest uzatvorené predmetnými závorami budú prerokované na spoločnej porade
v mesiaci december 2010.
Kľúče od týchto závor budú uložené nasledovne:
• Stanislav Tichý, predseda PS URBÁR RADOĽA
• Ing. Štefan Holtan, predseda PS LaPZSV RADOĽA
• Ján Kriváček, hospodár PS URBÁR a LaPZSV RADOĽA
Ing. Štefan Holtan
predseda PS LaPZSV

Stanislav Tichý,
predseda PS URBÁR

STAVEBNINY RADOĽA
(pri ihrisku)
Srdečne Vás pozývame do predajne stavebnín v Radoli pri ihrisku, kde nájdete
široký sortiment stavebného materiálu – tvárnice, tehly, sadrokartónový systém,
zatepľovací systém, komínové systémy, plotové systémy, zámkové dlažby, výrobky
stavebnej chémie, interiérové a exteriérové nátery a základné stavebné náradie. Pre
pravidelných zákazníkov máme zaujímavé zľavy.
• Cenu výrobkov stanovíme podľa odberu každému zákazníkovy na mieru.
• Tovar, ktorý sa nenachádza v predajni dokážeme zabezpečiť na objednávku.
• Pri nákupe Vám poradia zaškolení pracovníci.
Akcia 10% na flexibilné lepidlo weber-terranova do konca marca 2011.

Oznamy
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2% pre Základnú školu
Vážení rodičia a priatelia školy,
podľa § 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môžete poukázať 2% zaplatenej dane Vami zvolenej mimovládnej neziskovej
organizácii.
Obraciame sa na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% zo zaplatenej dane
a pomôcť tým škole, ktorú navštevuje Vaše
dieťa.
Čiastka, ktorá bude pripísaná na účet Nadácie Spoločne pre región,
a následne prevedená na účet školy, bude použitá tak ako minulý rok
na nákup učebných pomôcok na výučbu dopravnej výchovy.
Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane spolu s potvrdením o zaplatení dane alebo kópiu daňového priznania (typ A – strana č. 5, typ B
– strana č. 9, právnické osoby – strana č. 7) odovzdajte škole, ktorú
navštevuje Vaše dieťa. Bez tohto vyhlásenia alebo daňového priznania
nebude možné platbu identifikovať.
V roku 2010 sa na 2% z dane vyzbieralo pre Základnú školu Radoľa
422,70 €, ktoré boli použité na nákup 4 ks kolobežiek, prilieb a chráničov v hodnote 242,80 € a nákup
dopravných značiek v hodnote 179,90 €, za čo Vám srdečne ďakujú
žiaci i zamestnanci školy a veríme, že i v tomto roku nám prejavíte
priazeň venovaním 2% zo zaplatenej
dane.
Tlačivá obdržíte Vy alebo Vaše dieťa
na riaditeľstve školy, od triedneho učiteľa alebo na www.zsradola.edu.sk

Ďakujeme!
OZNÁMENIE
OBVODNÉHO ÚRADU ŽILINA
o vydaní rozhodnutia č. A/2010/07319 zo dňa 8. decembra 2010, ktorým sa zrušuje pracovisko Obvodného úradu Žilina.

Obvodný úrad Žilina vydal rozhodnutie, ktorým po vydaní súhlasu Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky zrušuje dňom 31. decembra 2010 pracovisko Obvodného úradu Žilina so sídlom v meste
Kysucké Nové Mesto, Litovelská č. 670.
Pracovisko Obvodného úradu Žilina so sídlom v meste Kysucké Nové Mesto zabezpečovalo výkon
činnosti štátnej správy na úsekoch:
a) všeobecnej vnútornej správy na úseku matrík a na úseku priestupkov
b) živnostenského podnikania.
Výkon činnosti štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy vo veciach matrík a vo veciach
priestupkov a úseku živnostenského podnikania bude v plnom rozsahu zabezpečovať Obvodný úrad
Žilina, Janka kráľa 4, 010 40  Žilina.
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Kultúra

Mikulášske popoludnie
seniorov z Radole
„Človek, ktorý zdokonaľuje sám seba, zdokonaľuje svet.“
S. Smiles

Pravidlo
napísané
na Pamätnom
liste pri príležitosti 20.
výročia založenia Jednoty
dôchodcov
na Slovensku
je základom úspechu aj ZO JDS
v Radoli. Pamätnými listami boli
ocenení 9. decembra 2010 aj dvaja členovia výboru Mgr. Margita
Andelová a Mgr. Anton Ľudvik
na zasadnutí Okresnej rady v Kysuckom Novom Meste. Deň predtým sa vydarilo Výboru ZO JDS
v Radoli nádherné podujatie pod
názvom „Seniorský Mikuláš“ pre
našich členov, ktorých v roku 2011
bolo už 42 osôb.
Členovia výboru pripravovali Mikuláša už od 7. hodiny ráno.
Hospodárka organizácie pani Irenka Vlčková pripravuje ceny
do tomboly, ktorých sa
od darcov (členov výboru
i sponzorov) nazbieralo až 62 (foto č. 1).
Traja kuchári
(p. Evka Štubňová, členka Revíznej komisie
pri ZO JDS

v Radoli, p. Jaroslav Vlček, Juraj
Svrček) pri varení dobrého jelenieho guľášu. Ten mimoriadne
chutil, hovorili naši radoľskí seniori, bolo ho dosť a mohli si poprosiť aj druhýkrát „na dupľu“.
Nože ostré, mäsko pripravené, všetko išlo ako po masle,
konštatovali
chlapi pri varení. Nebolo treba vôbec kontrolovať,
len
„koštovať“ pri
korenení (foto
č. 2).

Prišla tá
chvíľa, keď
naši seniori
slávnostne
nahodení
začali obsadzovať
svoje miesta.
Výbor ZO JDS cítil aj napätie, vidieť to nebolo, ale
cítili sme to (foto č. 3).
Program otvorila predsedníčka ZO JDS p. Antónia Dolinová. Vďaka deťom z MŠ v Radoli, ktoré

vystúpili s programom, sa zaligotala nejednému nášmu seniorovi slza v oku (foto č. 4).
Na fotografii č. 5 vidno hostí z radov sponzorov – p. Sidora
s novou poslankyňou OZ v Radoli
Evou Pijákovou. V kútiku sa pozerá p. Mgr. Daniela Ľudviková
s obavou „Pekne zarecituje a prihovorí sa nám ten môj muž?“
Atmosféra a nálada v sále počas celého programu bola sviatočná, akú si naši dôchodcovia
zaslúžia.
Výbor ZO JDS ďakuje sponzorom akcie, ktorí prispeli na naše
podujatie. Ďakujeme Spoločnosti
Harcek, Firme REHA, Jozefovi
Marušovi, Dušanovi Mičianovi,
Františkovi Sidorovi, Albínovi
Berešíkovi, rodine Pijákových
z Tehelne, Elene Račkovej, Petrovi Kultanovi, bratom Dubeňovcom s otcom, kaderníctvu Denisa, Ing. Antonovi Tkáčikovi,
Poľovnej spoločnosti Radoľa,
ktorá nám dala mäso a Janke
Patrikovej za chlebík.
Mikulášske posedenie je
dôkazom, že v našej obci je aj
dobro a láska, ktorú všetkým
obyvateľom odkazujú seniori
združení
v ZO Jednoty dôchodcov
na Slovensku
v Radoli.
Mgr. Anton
Ľudvik
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História
Kronika pokračuje aj v roku 2011 ...

Vznik I. Československej republiky
a Radoľa v nej
Prvá svetová vojna (1914 –
1918) sa zvykne nazývať aj tzv.
Veľkou vojnou. Keď 28. júla vypukla, málokto si vedel predstaviť, aká bude dlhá, krutá a ničivá,
veď to bola vojna nielen zbraní,
ale aj ideí. V tejto vojne zanikla stará mapa Európy i jej starý
duch a poriadky. Územie Slovenska sa fronty I. svetovej vojny
vyhli. Slovenskí vojaci bojovali
v plukoch rakúsko-uhorskej armády. Bol to najmä Trenčiansky
71. peší pluk (drotársky), Bratislavský 72. pluk a ďalšie. Vzniká česko-slovenský zahraničný
odboj. R. 1916 vzniká v Paríži
Československá národná rada
na čele s Tomášom Garrique Masarykom, Edvardom Benešom,
ako aj našim hrdinom Milanom
Rastislavom Štefánikom. V zahraničí sa formujú vojenské jednotky – česko-slovenské légie.
Rok 1918 bol posledným rokom
I. svetovej vojny. Českí a slovenskí politici čakali na vhodný
okamih vyhlásiť česko-slovenský štát. Stalo sa tak 28. októbra 1918, kedy Československý
národný výbor v Prahe vyhlásil ČSR. Slováci do nej vstúpili
po prijatí tzv. Martinskej deklarácie, prijatej v Martine (budova
Tatra banky).
Aj naša obec Radoľa sa ocitla
v česko-slovenskom štáte. „Keď
sa ľudia dozvedeli o vyhlásení
Československej republiky (ďalej
len ČSR) v r. 1918 začali sa mstiť
na všetkých tých, o ktorých vedeli, že boli príčinou ich biedy. Od-

niesol si to hlavne majer patriaci
budatínskemu panstvu a hostinec
pri hlavnej ceste, ktorý mal prenajatý Žid. Rozhnevanému ľudu
bolo nútené budatínske panstvo
odpredať všetok panský majetok
až na Vreteň. K odpredaju skutočne došlo.
Občania Radole si vytvorili
dvanásťčlenný výbor, ktorý vyjednával kúpu pozemkov. Pozemky boli rozdelené na 60 akcií.
Rozparcelovanej pôdy bolo 152 k.
j. (katastrálnych jutár) - 400 siah.
Kúpna cena všetkých pozemkov
bola spolu 292 702 Kč. Okrem
toho bol medzi 20 občanov rozdelených a odpredaný kaštieľ
s príslušnými staviskami a zásoby
poľnohospodárskych plodín.
Najúrodnejšie boli bývalé
panské pozemky, na ktorých sa
urodila pšenica i raž. Niektorí
gazdovia začali už racionálnejšie
obrábať polia vhodným výberom
osiva, používaním umelých hnojív a hlavne maštaľného hnoja.
Používal sa jednoradlicový pluh
a ľahké brány. Pri sypkých pôdach
na valcovanie používali drevený
valec. Sejacie stroje sa v tomto
období nepoužívali.
Ťažným zvieraťom bol kôň,
ale mnohí využívali do záprahu
i kravy. Kosilo sa ručne kosami,
žacích strojov nebolo. Raž sa
mlátila obyčajne cepami. Hlavnými obilninami boli pšenica a raž
(žito), jačmeň, ovos. Výnos bol
slabý. Z jednej merice zasiateho
zrna sa namlátilo priemerne 3
merice.

Veľmi rozšírené bolo pestovanie zemiakov, kapusty a burgyne.
V menšej miere sa pestovali konope a ľan. Pre dobytok sa pestovala ďatelina, ktorá sa kosila
dvakrát a lucerna, ktorá sa kosila
trikrát. Menej úrodné pozemky
sa ponechali na prielohy, ktoré sa
kosili dvakrát (seno a otava).
Najrozšírenejším domácim zvie
raťom bola krava. Kravy sa pásli
na pasienkoch, v zime ich kŕmili
v maštaliach. Chovali sa výlučne
kravy dojné, ale mliekarstvo nebolo rozšírené. Mlieko sa zúžitkovalo
hlavne pre vlastnú potrebu a niečo
sa predalo najmä do Kysuckého
Nového Mesta.
Pomerne dosť sa chovalo ošípaných väčšinou len domáceho
plemena, a to nielen pre vlastnú
potrebu, ale sa predávali i mäsiarom a obchodníkom z KNM.
Ošípané trpeli často červienkou.
Poklesol chov kôz, ovce sa chovali stále, ale nie salašníckym
spôsobom. Z hydiny sa chovalo
dosť sliepok, takže sa predávali
vajcia. Husi a kačky sa chovali
len pre vlastnú potrebu. Holubov
bolo málo a slabo bolo rozvinuté
aj včelárstvo.
V roku 1929 mala Radoľa 584
obyvateľov, ktorí bývali v 105
domoch.
•
•
•
•
•
•

V r. 1929 mala naša Radoľa:
351,4141 ha polí
2,9511		 ha lúk
119,4502 ha pasienkov
121,1114 ha lesov
7,9303 		 ha záhrad
51,0376 ha neplodnej pôdy

Pozemková daň celej obce Radoľa činila 10539,90 Kč.
					
Mgr. Anton Ľudvik,
kronikár obce

Spoločenská kronika
Blahoželáme
k jubileu
80 rokov
		
		
		

Adam Sládek
Emília Mrvečková
Mária Tabačková
Elena Macúšová

75 rokov

Elemír Janík

70 rokov
		
		

Anna Macúšová
Ivan Ondrášek
Anastázia Janíková

65 rokov
		

Rudolf Rudinec
Ján Balala

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

Navždy nás opustili
Viliam Andel (79 rokov)
Ján Sidor (76 rokov)
Milan Ježo (60 rokov)
Stanislav Šustek (67 rokov)
Pavel Holtan (75 rokov)
Blažena Prievozníková (75 rokov)
Justína Čelková (78 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo uzavreli
Ing. Ján Ploštica
a
Ingrida Litvíková
Na spoločnej ceste životom
prajeme veľa šťastia,
lásky a porozumenia!

Narodenie detí

Milan Vančák – syn Andrey a Rudolfa Vančáka
Alexej Višňák – syn Viery a Petra Višňáka
Nella Gašpáreková – dcéra Dominiky a Rastislava Gašpáreka
Damiána Svrčková – dcéra Denisy a Tomáša Svrčka
Najmenších spoluobčanov
v našej obci srdečne vítame,
rodičom prajeme veľa zdravia
a úspechov pri výchove!

Rekapitulácia roku 2010
V roku 2010 zomrelo 17 občanov,  
z toho 8 žien a 9 mužov.
Narodilo sa 15 detí,
z toho 7 dievčat a 8 chlapcov.
Odsťahovalo sa 19 občanov,
z toho 13 žien a 6 mužov.
Prisťahovalo sa 30 občanov,
z toho 15 žien a 15 mužov.
Celkový počet obyvateľov
k 31. 12. 2010 je 1 450 osôb.

Úradné hodiny na Obecnom úrade:

Kontakt:

Pondelok:
Streda:
Piatok:
Utorok a štvrtok:

tel.:
tel., fax:
e-mail:
web:

7.00-15.30 h.
7.00-16.30 h.
7.00-13.00 h
7.00-15.00 h

041/421 4374, 421 4375
041/421 3233
obecnyurad@obecradola.sk
www.obecradola.sk

