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Posviacka kostola sv. Cyrila a Metoda
V sobotu 23. apríla žilinský biskup Mons. Tomáš Galis posvätil novostavbu kostola sv. Cyrila a Metoda v Radoli.
Novostavba kostola sv. Cyrila a Metoda bola postavená na pozemku, kde sa v 19. storočí nachádzal obecný cintorín. Základný kameň kostola posvätil Tomáš Galis 5. mája 2013, stavebné práce začali 17. júna 2013. Autorom
projektu je Ľubomír Zaymus, stavebný dozor vykonával Patrik Vároš, autorom oltárnej mozaiky patrónov kostola
je Pavol Muška. Stavebníkom bola rímsko-katolícka cirkev, farnosť Panny Márie Kysucké Nové Mesto, ktorú spravoval do 30. júna 2016 farár Ján Uskoba. Stavba bola financovaná z darov veriacich z Radole a širokého okolia.

Milí spoluobčania,
v druhom štvrťroku sme prežili deň, ktorý smelo môžeme
označiť ako najvýznamnejší deň v novodobej histórii obce – je to deň
posviacky nášho kostola sv. Cyrila a Metoda. Ak by som mal menovite ďakovať všetkým vám, čo ste sa nejakým spôsobom podieľali na
výstavbe aj na samotnej slávnosti, určite by mi priestor tejto strany
nepostačoval a navyše som si istý, že určite by som pri najlepšej vôli
na niekoho zabudol, alebo by som ho vynechal preto, lebo som o konkrétnej pomoci nevedel.
Som si však istý, že mi to nebudete vyčítať, lebo vy sami viete
veľmi dobre, ako sa nám okolo kostola vytvorilo spoločenstvo. Vnímal
som a stále vnímam spokojné tváre. Radosť v očiach a pocit spolupatričnosti by sa často dali zabaliť a poslať niekomu, čo ich potrebuje ešte
viac ako my. To sa však nedá, treba to zažiť, precítiť a hlavne urobiť
všetko pre to, aby nám tento pocit nielen vydržal, ale sa aj vzmáhal.
Bolo cítiť, že dávame pre to, lebo sme presvedčení, že to naše dávanie
nám prináša viac.
Ak dávame nezištne a pre radosť z dávania, potom sa stáva, že
dva plus dva nie je štyri, ale aspoň päť a niekedy šesť.
Úplne opačné emócie do obce však priniesol futbal. Pár ľudí
využívalo výsledkovo mizériu „A“ mužstva a s nadšením „kopalo“ do
všetkých, čo v rámci osobného voľna, bez odmeny držia široko-ďaleko
jediný klub s mládežníckymi družstvami.
Pritom výsledky mužov v amatérskom futbale vôbec nie sú
dôležité. Bolo by fajn, keby sa im viac darilo, ale keď sa chcú stretávať
na ihrisku, tak im nechajme možnosť. Pre mňa boli zadosťučinením
otázky od známych po celých Kysuciach, ako je možné, že mužstvo,
ktoré hrá jeden z najkrajších futbalov v súťaži, je na tom výsledkovo
tak zle. Ide o zábavu, tak sa zabávajme.
To čo je dôležité, je mládež, nie preto, že z nich vyrastie nový
Hamšík, Škrtel alebo Pekarík, ale pre to, že nám to pomáha z chlapcov
vychovávať mužov. Možno sa to vždy nepodarí, ale zvyšujeme ich šancu na uplatnenie. Futbal učí, že sa treba niečomu venovať pravidelne
a to aj vtedy, keď sa nám nechce. Dokonca pre viacerých chlapcov je
práve futbalový tréner jediný živý chlap, ktorý sa im venuje aspoň trikrát do týždňa viac ako hodinu denne…
Šport učí tomu, že aj keď urobíme niečo, na čom nám záleží
najlepšie ako vieme, tak to nemusí stačiť a príde prehra. Zároveň však
zažívame chvíle, keď dokážeme zvíťaziť nad niekým, čo má lepšie
podmienky a je papierovým favoritom. Šport náš učí, že po prehrách
môžu prísť víťazstvá a víťazstvá aj prehry patria k životu. Pri hre si
opakujeme, že nezáleží na tom čo bolo, alebo čo si myslíme, že bude,
najdôležitejšie je to, čo je práve teraz.
Nezáleží na tom, či je tým pravým športom futbal, stolný tenis,
beh alebo niečo iné.

Je úžasné, že v ŠK Radoľa sa futbalu a stolnému tenisu venuje
okolo 80 detí a mladých ľudí do 18 rokov. Len pripomeniem, že našu
ZŠ navštevuje v posledných rokoch do 170 žiakov. Je našou povinnosťou vytvárať prostredie, v ktorom budú naše deti s radosťou objavovať
svoje talenty a skúšať, čo všetko sa dokážu naučiť a aké prekážky prekonať.
Berme aj prehry športovo, čoraz ťažšie sa nachádzajú ľudia,
čo sa chcú venovať vytváraniu akýchkoľvek aktivít pre iných. V dnešnej dobe je extrémne náročné spájať prácu, dobrovoľnícku aktivitu
a vlastnú rodinu.
Vyzývam všetkých profesionálnych kritikov, aby sa pozreli do
vlastného svedomia, čo takého zmysluplného pre iných vytvorili oni
sami.
Môže sa stať, že ohlasovatelia nenávisti medzi nami čoskoro už
nebudú mať koho kritizovať. Mnohí ľudia, ktorí tu niečo chceli robiť
a stále nezištne pomáhajú, sa pridajú k tým, čo už kvôli hlúpym rečiam
stratili chuť niečo robiť pre iných a už sa z týchto aktivít stiahli.
Potom sa možno aj v Radoli budeme pozerať na ihrisko zarastené burinou ako je v Budatínskej Lehote, alebo ho niekto rozpredá
ako v Dolnom Vadičove či v Bratislave alebo v Žiline. Ak by sa to stalo,
potom už úplne všetky deti v Radoli budú od rána do večera visieť na
internete a sociálnych sieťach, aby zahnali nudu a pocit nezáujmu zo
strany dospelých.
Dôležitou informáciou pre život v obci je, že vznikla pracovná
skupina, ktorá rieši zvýšenie kapacity škôlky. Prečo ? Dostali sme sa do
zvláštnej situácie. Evidencia obyvateľov potvrdzuje, že súčasná škôlka
má dostačujúcu kapacity (47 detí), pričom detí vo veku dovŕšených
3 – 5 rokov je 48. Napriek tomu naša škôlka už nepostačuje, lebo časť
rodičov ponecháva svoje dieťa v škôlke o rok dlhšie a ďalší zas požadujú prijať do predškolského vzdelávania aj deti mladšie ako 3 roky
a zrazu by sme potrebovali ďalších 10 miest. Nedá sa to vyriešiť z večera na ráno, ale sme presvedčení, že nájdeme spôsob ako to urobiť.
Treba pár mesiacov počkať kým po starostlivej úvahe rozhodneme, či
to bude prístavba, alebo nový pavilón v areáli Pod Mokrým, alebo to
urobíme inak. V každom prípade na tom pracujeme. Veľkou pomocou
je to, že už máme školu a škôlku spojené do jednej organizácie na čele
so šikovným riaditeľom.
Leto a prázdniny sú v plnom prúde. Bez ohľadu na vek, je to
príležitosť zažiť nejakú príjemnú zmenu, čo i len na krátky čas. Prajem
vám, aby ste prežili počas prázdnin aspoň pár dní, ktoré budú pre vás
znamenať novú silu a novú energiu do najbližších mesiacov.
Ing. Anton Tkáčik – starosta obce

Deň matiek

Zaplnená sála Obecného úradu na Deň matiek v nedeľu 8. mája tlieskala skvelým účinkujúcim. Hlavnými hviezdami programu boli žiaci našej Základnej školy s materskou školou. Ako bonus nasledoval unplugged koncert
Tomáša Bezdedu, ktorého sprevádzali Boris Lettrich (basová gitara, spev) a Rado Pažej (bicie).

Nová škola, a všetko je v poriadku
Ako „Žiak školského roka 2015/2016“ bola ocenená Dominika Sýkorová ( vyberáme spomedzi žiakov – deviatakov, za
aktivity počas 9 rokov).

Školský rok 2015/2016 bol už druhý školský rok našej Základnej školy s materskou školou, Radoľa 326.
Na konci školského roka máme v škole 164 žiakov, z toho
40 žiakov (okrem prvákov) malo na konci roka na vysvedčeniach samé výborné, dvaja žiaci mali komisionálne skúšky
kvôli koncoročnej klasifikácii, okrem toho neprospeli 3 žiaci,
z toho dvoch na konci augusta čaká opravná skúška.
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 –	Marek Dubač, Laura Mináriková, Roman Muzika,
Nikola Muziková, Elissa Sládeková, Lukáš Zajvald,
Noemi Žabková
I.B –	Viktória Andelová, Marek Janči, Magdaléna
Jarošová, Stanislav Kohút, Matej Kosa,
Monika Macúšová, Natália Mrvečková
II.A –	Vanesa Darmová, Alžbeta Jarošová, Tomáš Kubík,
Liliana Palaťková, Damián Súkeník
III.A –	Alexandra Adámková, Vanesa Balošáková,
Nina Berešíková, Ivana Kocúrová, Adam Kubík,
Timea Tkáčiková, Soňa Vendrinská, Filip Višňák,
Marek Belanec, Tereza Nová
IV.A –	Ema Mináriková, Nina Šusteková,
Erika Hromádková, Lucia
Holtanová, Daniela Mrvečková,
Vanessa Javoríková, Matej Pečalka,
Jakub Geleta, Alžbeta Kapalová
V.A –	Timea Boráková, Alexandra
Kmošková, Sofia Tkáčiková,
Peter Kubík, Michal Zajvald
VI.A –	Emma Berešíková, Branislav Madigár,
Juraj Pečalka, Nikola Sýkorová
VII.A –	Rebeka Kultanová,, Patrik Šustek,
Rebeca Rebrošová
VIII.A –	Alexandra Dubeňová,
Lucia Dubeňová, Miriam Madigárová
IX.A –	Dominika Sýkorová,
Michaela Maršalová, Petra Ragulová,
Roman Mozol

Okrem učenia sa v škole sme pripravili deťom rôzne aktivity: kultúrne, športové, zábavné, súťažné i nesúťažné, skrátka – zážitky. Tento rok pre deti boli k dispozícii tri oddelenia
Školského klubu detí a tiež rôzne záujmové krúžky.
V októbri sme zorganizovali 1. ročník Olympijského dňa, čo sa
stretlo u detí s obrovským nadšením a tak podali fantastické
športové výkony.
V novembri deviataci slávnostne pasovali prvákov za našich
školákov. V novembri tiež žiaci nižších ročníkov absolvovali
plavecký výcvik. Dievčatá na okresnom kole vo vybíjanej získali 2. miesto.
V decembri naši škôlkári, školáci a dôchodcovia obce Radoľa
zorganizovali už po druhýkrát v sále obecného úradu výstavu
vianočných výrobkov pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí prišli pozrieť, aké máme šikovné deti. Návštevníkov tejto výstavy
bolo oveľa viac ako vlani.
Slávnostný výchovný koncert nám pripravili žiaci a učitelia
ZUŠ z Kysuckého Nového Mesta.
V decembri tradične deviataci pripravili pre spolužiakov
program Pod jedličkou, vo februári bol fašiangový karneval
s úžasnými maskami, z ktorých najkrajšie mali žiaci nižších
ročníkov.
V januári prebehol lyžiarsky výcvik starších žiakov a tiež v škole fašiangový karneval s úžasnými maskami, z ktorých najkrajšie mali žiaci nižších ročníkov.
Február priniesol tiež na okresnom kole v stolnom tenise druhé miesta družstvám dievčat aj chlapcov.
Ako každý rok, škôlkári i školáci pripravili v marci program
k Vítaniu nových občanov, v máji ku Dňu matiek.
V apríli sa do našej školy zapísalo 19 budúcich prvákov, sú
medzi nimi deti nielen z obce Radoľa (Lopušné Pažite, Budatínska Lehota, Žilina).
V máji sme zorganizovali už po druhýkrát 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, maliari…). V polovičke mája naši

tretiaci a štvrtáci zažili zaujímavú „Školu v prírode“, kde sa učili
týždeň tak trochu netradične. V máji sa tiež začalo obdobie
školských výletov a exkurzií.
V júni sme pre našich žiakov pripravili s Policajným zborom
SR besedy.
Mali sme dopravnú výchovu i súťaž, športové turnaje medzi
ročníkmi, súťaž v cezpoľnom behu pre celú školu, cyklistickú
súťaž, výstup na Vreteň… Naši družinári sa zúčastnili celookresnej „športovej olympiády školských klubov“, kde skončili
ako druhí v okrese. Naši žiaci družstvo ôsmakov: Michaela
Bugáňová, Marika Vlčková, Matej Mrenka a Roman
Mozol postúpili už druhýkrát do celoslovenského
kola súťaže mladých záchranárov CO, kde nás úspešne reprezentovali. Starší žiaci dosiahli úspech v krajskom kole Coca Cola Cup – futbal, kde skončili na
druhom mieste.
Žiaci našej školy sa zúčastnili olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, geografie, anglického
jazyka, fyziky, biblickej olympiády, vo výtvarnej súťaži získala postup do celoslovenského kola Rebeka
Kultanová.
Už tradične sme poskytli priestory našej školy žiakom Základnej umeleckej školy z Kysuckého Nového Mesta.
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).
Po celý rok sme využívali pomôcky získané z projektu „Škola
nás baví“ z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie, financovaného Európskym sociálnym fondom (Európskej únie).
V materskej škole sme tiež boli veľmi aktívni. Deti mali množstvo zaujímavých činností: šarkaniádu na jeseň, vianočné pečenie a program, fašiangový karneval, pochovávanie Moreny,
starostlivosť o vtáčiky v zime, hasiči prišli predviesť deťom
techniku. Občas škôlkari navštívili v škole starších spolužiakov – žiakov a tešia sa na to, kedy budú aj oni školáci. Niektorí
už v septembri po letných prázdninách.
Pre každé dieťa ZŠ aj MŠ sme v rámci projektu školy mali ovocie a ovocný nápoj zdarma každý druhý týždeň a takisto sme
boli v mliečnom programe (dotované mlieko do ŠJ).
Ďakujem za výbornú spoluprácu starostovi a zamestnancom
obce, a tiež poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom Rady školy a Rady rodičov našej školy.
Chcem poďakovať ŠK Radoľa za pomoc pri organizovaní našich celoškolských akcií v areáli Rieky (Deň detí, Športový deň
ročníkov 1. – 4., či futbalové turnaje škôl na veľkom ihrisku,
ktoré organizuje naša škola).
Srdečne chcem poďakovať všetkým pani učiteľkám, vychovávateľkám, kuchárkam, upratovačkám, ekonómke a pánovi
školníkovi za to, že sa starali o žiakov, aby sa v škole dobre
cítili a učili.
Osobitne chcem poďakovať pánovi farárovi Uskobovi, ktorý
ako náš kolega učiteľ i ako kňaz našej farnosti odchádza na
nové pôsobisko. Prajeme mu aspoň také dobré deti a farníkov, ako mal u nás.
Taktiež chcem poďakovať pani upratovačke Dáši Lachmanovej, ktorá nám tento rok pomáhala v škole udržiavať poriadok,
žiaľ, pracovná doba v tomto zamestnaní je pre ňu nevýhodná
(má doma prváčku), preto som rád, že bola ochotná pracovať
u nás aspoň tento školský rok. Vďaka aj pani upratovačke De-

nise Berešíkovej, pani kuchárke Jaroslave Mrenkovej a pani
učiteľke v MŠ Timei Lachmanovej za pomoc pri zastupovaní
za zamestnancov počas PN.
Po sedemnástich rokoch učenia na našej škole a celkovo
po 43 rokoch učenia, odchádza z nášho kolektívu pani učiteľka Anna Kultanová do zaslúženého dôchodku. S láskou
vychovávala a učila množstvo detí, z ktorých mnohí už vodia do školy svoje deti, či dokonca vnúčatá. Ďakujeme, pani
učiteľka, ďakujeme kolegyňa Hanka, prajeme veľa šťastia
v novej etape života, a zdravie nech slúži!

OZNAMY:

Na základe veľkého záujmu rodičov o umiestnenie detí do MŠ
od septembra 2016,
• som požiadal obecné zastupiteľstvo o zväčšenie kapacity MŠ v priestoroch našej ZŠ (boli by tam predškoláci),
ktoré na tento účel v škole máme pripravené už druhý
rok, čo by umožnilo prijať do MŠ aj mladšie deti ako trojročné. Žiaľ, nároky na stavebné a inštalačné úpravy a tiež
prevádzkové náklady na triedu predškolákov sú finančne
náročné nad rámec rozpočtu obce pre originálne kompetencie (peniaze, ktoré môže dať obec na MŠ). Chcem poďakovať pánovi starostovi aj poslancom za jednohlasnú
podporu rozšírenia kapacity MŠ. Ale vzhľadom na havarijné stavy viacerých zariadení v starej budove MŠ (obec
musela narýchlo viackrát v uplynulom roku investovať do
opráv a výmeny niektorých „vecí“ v MŠ), energeticky náročnú budovu nie je možné rekonštruovať (nepatrí obci),
investovalo sa do MŠ oveľa viac peňazí, ako sa plánovalo
a ďalšie investície do „starej budovy“ sú potrebné v krátkom čase. Preto by vytvorenie nového pracoviska bolo
pre obec finančne neúnosné. Poplatky v MŠ nemôžu byť
diskriminačné, to znamená, že v novom oddelení MŠ, by
nemohli deti platiť viac, ani mladšie ako trojročné deti by
nemali platiť viac, teda poplatky pre všetky deti MŠ by extrémne stúpli, aby bolo možné zafinancovať investíciu aj
réžiu do nového oddelenia MŠ pre rok 2016/2017. Z toho
dôvodu logicky rozhodnutie obce k žiadosti bolo záporné.
Napriek tomu obec prijala iné rozhodnutie o budúcnosti
MŠ, ktoré ma veľmi potešilo, ale o tom inokedy.
• 5. 9. 2016 začiatok školského roka o 08.00 h pred ZŠ
• V mesiaci september bude prebiehať dodatočné prijímanie detí do rôznych odborov ZUŠ KNM tu u nás
v škole v Radoli.
Na záver chcem všetkým popriať pekné a pohodové leto!
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠsMŠ

Seniori pozor!
Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov.
Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť
páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní
do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Ponúkame niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných
situácií:
1. Dostali ste pozvánku či informačný leták na prezentačnú akciu, predajnú akciu, labužnícku show, výhodné
nákupy, príjemné posedenie, bezplatnú večeru, či neodolateľný výlet, kde zároveň získavate darček zadarmo.
• Poraďte sa s príbuznými, preverte si údaje na pozvánke
o organizátorovi a jeho ponuke na internete alebo na Slovenskej obchodnej inšpekcii. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
• Nekupujte tovar len preto, že je zľavnený.
• Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
• Ak si niečo kúpite, vždy trvajte na vystavení potvrdenia
o kúpe tovaru.
• Nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo bydliska
za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
• Pozorne si prečítajte všetky dokumenty, ktoré podpisujete.
• Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná vaša osobná sloboda, ak by vám bolo bránené v odchode z akcie,
alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie, kontaktujte
políciu na čísle 158.
• Majte na pamäti, že od zmluvy môžete bez udania dôvodu
do 7 dní odstúpiť, potrebujete však potvrdenie o zaplatení alebo zmluvu o úvere. Odstúpenie od zmluvy pošlite
predajcovi doporučenou poštou a tovar radšej poistite,
peniaze vám musia byť vrátené do 15 dní od odstúpenia
od zmluvy. Vzory o odstúpení uzatvorených zmlúv nájdete
na www.forumseniorov.sk.
• Dôležité kontakty: Slovenská obchodná inšpekcia:
02/582 721 32 (kl. 117,125,130,159); Mestská polícia: 159;
číslo tiesňového volania: 112; Ministerstvo spravodlivosti
SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava: 02/593 531 35;
Fórum pre pomoc starším, bezplatná krízová linka pre pomoc starším: 0800 172 500.
2. Cudzia osoba vám zavolá na pevnú linku alebo mobil,
predstaví sa ako váš príbuzný (napr. syn, vnuk, dcéra,
brat) a žiada o finančnú pomoc. Neskôr vám opäť zavolá, že pre peniaze nemôže prísť osobne a poprosí vás,
aby ste peniaze odovzdali jeho sekretárke, kamarátovi
či inej osobe.
• Čo najskôr si overte, či naozaj volal váš príbuzný, obratom
mu zavolajte, ak nevolal, kontaktujte políciu na čísle 158.
• Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď
vám tvrdí, že ju poslal váš príbuzný, môže ísť o podvodníka.
3. Niekto vás osloví na ulici, že nie je tunajší, milo vás poprosí, aby ste mu ukázali cestu do nemocnice, následne
vás úpenlivo prosí, aby ste mu požičali peniaze na zaplatenie operácie pre jeho známeho alebo príbuzného,
ktorý mal ťažkú nehodu a leží v nemocnici vo vážnom
stave. Ako zálohu vám ponúkne peniaze v inej mene.
• Nikdy nepristupujte na takúto požiadavku, vyhýbajte sa
komunikácii s týmito osobami, nesadajte do ich auta, nevpúšťajte ich do svojich príbytkov a čo najskôr kontaktujte políciu na čísle 158.
• Vždy majte na pamäti, že zdravotná pomoc v Slovenskej
republike sa poskytuje každému bezplatne.

4. Cudzia osoba vám zazvoní pri dverách, predstaví sa
ako pracovník istej spoločnosti a tvrdí, že vám prišiel
odovzdať výhru alebo vám niekto telefonicky oznámi,
že ste sa stali výhercom.
• Nikdy nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, nerozprávajte sa s nimi, neprejavte záujem o vyplatenie výhry, nevyberajte peniaze pred nimi a kontaktujte políciu
na čísle 158.
• Cez telefón nikdy neposkytujte žiadne údaje, svoje osobné
údaje, či údaje o rodinných pomeroch.
• Majte na pamäti, že žiadna spoločnosť nevypláca peňažné
výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov,
či iných osôb alebo prostredníctvom telefonátov.
5. Niekto vám zazvoní pri dverách a prestaví sa ako pracovník plynární, elektrární, vodární, či iných spoločností a tvrdí, že prišiel odpísať stav plynomeru, vodomeru alebo elektromeru alebo vám prišiel vyplatiť
preplatok či inkasovať nedoplatok.
• – Nevpúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov, pokiaľ si
nie ste istí, že ide o skutočných zamestnancov spoločností. Snažte sa overiť túto skutočnosť u ich zamestnávateľa,
či na obecnom úrade alebo požiadajte svojho suseda či
príbuzného, aby bol prítomný pri vstupe takejto osoby do
vášho príbytku.
• Ak máte podozrenie, že môže ísť o podvodníkov, neotvárajte a kontaktujte políciu na čísle 158.
• Majte na pamäti, že zástupcovia týchto spoločností vykonávajú odpočty pokiaľ možno z verejne dostupného miesta alebo zo spoločných priestorov v bytových domoch
a preplatky či nedoplatky nikdy neinkasujú v hotovosti
prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.
6. Niekto vám zazvoní pri dverách a ponúka na predaj
rôzny tovar za výhodné zľavy (napr. hrnce, nože, deky,
stavebné náradie).
• Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich príbytkov, ak máte
podozrenie, že ide o podvodníkov kontaktujte políciu na
čísle 158.
• Majte na pamäti, že tovar, ktorý vám ponúkajú neznáme
osoby priamo vo vašom obydlí za výrazné zľavy, môže byť
nekvalitný a nefunkčný. Taktiež môže ísť o podvodníkov,
ktorí vás navštívili s úmyslom ukradnúť vaše úspory alebo
iné cennosti.
Vážení seniori, ak sa vám stane niektorá z popísaných
udalostí, buďte veľmi obozretní. Nevpúšťajte neznáme
osoby do svojich príbytkov, nevyberajte pred nimi peniaze. Snažte sa zapamätať si čo najviac informácií k popisu
podozrivých osôb, k motorovému vozidlu, na ktorom sa
pohybovali, najmä evidenčné číslo, typ a farbu, ako aj
iné informácie, ktoré pomôžu polícii pri pátraní po podvodníkoch a zlodejoch, ktorí sa vás snažili oklamať alebo
okradnúť.
Ako správne privoláte pomoc polície na tel. čísle 158?
1. Predstavte sa celým menom a priezviskom a uveďte
vaše telefónne číslo.
2. Oznámte presné miesto, kde sa nachádzate a popíšte
udalosť, ktorá sa vám stala.
3. Buďte pripravení odpovedať na doplňujúce otázky polície.
4. Riaďte sa pokynmi a odporúčaniami polície.

XXII. ročník futbalového turnaja
„O pohár starostu obce Radoľa“
V sobotu 25. júna sa v areáli V Riekach uskutočnil Pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa.
Dva futbalové turnaje počas jedného leta boli na jednu Radoľu priveľa a tak sa tradičný futbalový turnaj organizovaný pod záštitou starostu obce po viac než dvadsiatich rokoch vrátil k pôvodnému formátu. Svoje futbalové
sily si zmerali: FO Dúbravka, TJ Kaštieľ, ŠK Stará cesta – Lány, FK Štepnica
Konečné poradie:
1.

TJ Kaštieľ

8:6

6*

2.

ŠK Stará cesta-Lány

18:3

6*

3.

FK Štepnica

6:16

4

4.

FO Dúbravka

2:9

1

* Rozhodol vzájomný zápas

Na organizáciu turnaja sponzorsky prispeli:
RISS Plus spol. s r. o.
Miroslav Tomašec – SANTA FE, bar a herňa
Kvetinárstvo DÁLIA

STAVBYT – rodina Dubeňova
Miloš Kubala – Mäso údeniny
Piváreň u Kultana – rodina Kočvarova

Kaštieľ – Šustkovce

Stará cesta – Lány

Štepnica – Záhradky

Dúbravka – Tehelňa

Separovaný zber odpadu
Do farebných kontajnerov na zber separovaného odpadu patria:
PAPIER:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky.
V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami
alebo skartovaný papier.
NEPATRIA SEM:
Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.
SKLO
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien
a dverí , sklenené črepy a pod.
NEPATRIA SEM:
Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.
KOVOVÝ ODPAD
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal,
nápojové plechovky.
NEPATRIA SEM:
Kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby
z krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný
kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, príp.
do zberných dvorov.
PLASTY:
Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
NEPATRIA SEM:
Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.
Nápojové kartóny
Vyprázdnené tzv. tetrapakové obaly z nápojov a mlieka.
Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.

Separovať sa oplatí.

Poplatky za uloženie nevyseparovaného odpadu nepretržite rastú. Dôsledným triedením odpadu šetríme
svoje vlastné peňaženky a chránime prírodu.

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

Navždy nás opustili
Dušan Grega (47 rokov)
Jozefa Andelová (81 rokov)
Viera Andelová (60 rokov)
Cyril Macúš (45 rokov)
Paulína Sidorová (79 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo uzatvorili
Ing. Tomáš Gír
a Mgr. Katarína Rakovanová
JUDr. Martin Baľák
a JUDr. Miroslava Andelová
Michal Palica a Dana Macúšová
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

Narodenie detí
Lenka Komzalová
Dávid Pytel
Maximilián Hudec
Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa
zdravia a úspechov pri výchove!

Kontakty
Telefón: 041/421 10 04
421 32 33
Mobil: 0911/951 305
E-mail: podatelna@radola.sk
Web: www.radola.sk

