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Spravodajca
obce Radoľa
Najstaršia obec na Kysuciach

Prvá písomná zmienka 1332

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
4. novembra 2017
Začiatok hlasovania: 7.00 h
Koniec hlasovania: 22.00 h
Miesto konania volieb: Sála obecného úradu Radoľa
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre
voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie,
obec trvalého pobytu, názov politickej strany
1. Juraj Blanár, Ing., 51 r., predseda Žilinského samosprávneho kraja, Žilina,
SMER - sociálna demokracia
2. Peter Cibulka, Mgr., 35 r., dramaturg a manažér, Žilina, nezávislý
kandidát
3. Kristián Hoffmann, Mgr., 40 r., prírodovedec, geograf, Žilina, Strana
zelených Slovenska
4. Erika Jurinová, Ing., 46 r., poslankyňa NR SR, Nižná, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
5. Anton Martvoň, Mgr., PhD., 37 r., právnik a vysokoškolský pedagóg,
Dolný Kubín, nezávislý kandidát
6. Ján Mikolaj, prof., Ing., CSc., 64 r., univerzitný profesor, Žilina,
Slovenská národná strana
7. Marián Murín, 50 r., starosta obce, Mútne, nezávislý kandidát
8. Stanislav Pirošík, 29 r., projektový manažér technických izolácií, Valaská
Dubová, Vzdor - strana práce, Komunistická strana Slovenska
9. Peter Sagan, 33 r., asistent poslanca NR SR, Žilina, Kotleba - ľudová
strana Naše Slovensko
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja – Volebný obvod č. 4.
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.
Meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, obec
trvalého pobytu, názov politickej strany
1. Rudolf Drexler, Ing., 54 r., IT konzultant, Kysucké Nové Mesto,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
2. Radoslav Ďuroška, 46 r., starosta obce, Ochodnica, SMER - sociálna
demokracia
3. Matej Fabšík, Mgr., 32 r., analytik v energetike, Kysucké Nové Mesto,
nezávislý kandidát

4. J ozef Jakubík, 57 r., školník na ZŠ, Kysucké Nové Mesto, nezávislý kandidát
5. Peter Janík, 46 r., umelecký klenotník, Kysucké Nové Mesto, nezávislý
kandidát
6. Ľubomír Ježo, JUDr., 59 r., prednosta mestského úradu, Kysucké Nové
Mesto, nezávislý kandidát
7. Marie Judáková, 61 r., pracovníčka PD, Kysucké Nové Mesto,
Vzdor - strana práce
8. Radoslav Kándrik, Ing., 42 r., podnikateľ, Kysucké Nové Mesto, Doma dobre
9. Ladislav Kotrč, Ing., 40 r., riaditeľ, Kysucké Nové Mesto, Nový parlament
10. Milan Králik, 51 r., živnostník, Kysucký Lieskovec, Slovenská národná strana
11. Vladimír Macášek, Ing., 59 r., asistent riaditeľa, Kysucké Nové Mesto,
SMER - sociálna demokracia
12. Miroslav Medvecký, 47 r., vedúci prevádzky, Ochodnica, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita,
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova
13. Dušan Mičian, 57 r., živnostník, Kysucké Nové Mesto, Slovenská národná
strana
14. Anna Mičianová, Ing., 55 r., starostka obce, Rudina, SMER - sociálna
demokracia
15. Štefan Mrenka, Ing., 50 r., podnikateľ, Kysucký Lieskovec, Doma dobre
16. Ivan Poláček, 62 r., SZČO, Kysucké Nové Mesto, nezávislý kandidát
17. Dušan Rajtek, 51 r., živnostník, Kysucký Lieskovec, Kotleba - ľudová
strana Naše Slovensko
18. Vavrín Randa, Ing., 61 r., kontrolór NKÚ SR, Kysucké Nové Mesto, Šanca
19. Viliam Šamaj, 45 r., centrum podpory, Lodno, Slovenská národná strana
20. Juraj Šefar, Bc., 33 r., SZČO, Kysucké Nové Mesto, nezávislý kandidát
21. Ľubomír Šteiniger, Mgr., 52 r., technik technického rozvoja, Kysucké
Nové Mesto, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna
strana, Nova
22. Pavol Šutý, Ing., 63 r., stavbyvedúci, Kysucký Lieskovec, Strana zelených
Slovenska
23. Pavel Švaňa, 53 r., pracovník SBS, Kysucké Nové Mesto, Kotleba - ľudová
strana Naše Slovensko
24. Lukáš Turčák, 29 r., mechanik – údržba, Ochodnica, Kotleba - ľudová
strana Naše Slovensko
25. Anton Vrábel, RsDr., 68 r., dôchodca, Kysucké Nové Mesto,
Komunistická strana Slovenska

Milí spoluobčania,
máme za sebou rušný štvrťrok aj napriek tomu, že o lete sa
často hovorí ako o uhorkovej sezóne, keď sa nič nedeje. Uskutočnili sa
podujatia, ktoré sú v Radoli už tradičné, alebo k označeniu tradičné
úspešne smerujú.
Pľacový futbalový turnaj, ktorý si už našiel svoj termín na začiatku leta má za sebou ďalšie pokračovanie, ktoré však bolo pre mňa
jedinečné v tom, že sa jeho organizácie úspešne ujíma mladá generácia. Máme veľa obyvateľov, ktorí v Radoli nevyrastali, ale do obce sa
prisťahovali. Je to príležitosť sa lepšie navzájom spoznať a zároveň pre
rodákov šanca oprášiť staré priateľstvá.
Radoľská heligónka má za sebou ďalšie veľmi úspešné pokračovanie, v čase dovoleniek prilákala do našej obce stovky návštevníkov a ponúkla kultúrne vyžitie, pre tých spomedzi nás, čo majú radi
práve túto formu kultúry. Moje poďakovanie patrí pánom Dušanovi
Mičianovi a Ľubomírovi Ondruškovi, ktorí opäť dokázali nájsť dostatok
spolupracovníkov na zorganizovanie takéhoto rozsiahleho podujatia.
Som presvedčený, že toto je optimálna forma spolupráce medzi obcou a súkromnou sférou. Dobrý nápad v oblasti kultúry je vždy hoden
podpory. Obzvlášť u nás v Radoli, kde počas obdobia pripojenia obce
ku Kysuckému Novému Mestu zanikli prakticky všetky voľnočasové
aktivity v oblasti kultúry a nové či obnovené tradície musíme najprv
vytvoriť či nanovo vybudovať.
Tohtoročným evergreenom sa stala zmena dopravného značenia. Prebehla v súlade so zákonom, opakovane bola prerokovaná
a následne schválená v Obecnom zastupiteľstve. Zmena značenia bola
spracovaná oprávneným dopravným inžinierom a súhlasné stanovisko
vydal aj príslušný Okresný dopravný inšpektorát. Na zjednosmernenie
Jaššovej cesty a Starej cesty nemusíme mať rovnaký názor. Na stole
boli len dve zlé riešenia. Jedno znamenalo nechať doterajší stav, neurobiť vôbec nič a zmieriť sa s tým, že každé dva týždne tu bude dopravná kolízia. Druhé riešenie znamenalo obnovenie jednosmerky, ktorá tu
už bola v osemdesiatych a devätdesiatych rokoch a urobiť opatrenia,
ktoré zamedzia presunu dopravy do najužších uličiek obce a v maximálnej miere znížiť pravdepodobnosť vzniku dopravných kolízií, a to
aj za cenu predĺženia niektorých trás po obci. Obecné zastupiteľstvo sa
rozhodlo dať na prvé miesto bezpečnosť. Nemohli sme predsa dopravu
z Jaššovej cesty presunúť cez Skotňu a Starú cestu naspäť ku pošte. To
by bol zmätok oveľa väčší. Osobne som takisto presvedčený, že na prvom mieste majú byť ľudské životy a zdravie, a až potom všetko ostatné. Je samozrejmé, že sme očakávali aj to, že časti občanov sa riešenie
páčiť nemusí. V tomto prípade však už neplatilo, že kto nič nerobí ten
nič nepokazí. Žiaľ došlo aj k poškodeniu majetku obce. Poškodenie dopravného značenia vyšetruje polícia. Vzhľadom na to, že vyšetrovanie
nie je ukončené, nebudem sa k nemu nijako vyjadrovať. Podstatné je,
že dopravné značenie sme nainštalovali nanovo, a v prípade poškode-

nia ho nainštalujeme opätovne. Je to škoda. Financie by sme mohli
využiť inak.
Tento rok dopĺňame aj kamery po obci, vývoj pokračuje veľmi
rýchlo a dnes už máme k dispozícii aj ďalšie kamery, ktoré monitorujú
najmä pohyb motorových vozidiel a to aj v nočných hodinách. Verím,
že toto opatrenie prispeje k odradeniu kriminálnych živlov od pohybu
po našej obci.
Zareagujem aj na rôzne iné návrhy, ako vyriešiť dopravu. Jeden
z nich je obmedzenie rýchlosti na 20 alebo 30 km/h. V zákone o cestnej
premávke sa uvádza, že vodič má prispôsobiť rýchlosť a spôsob jazdy
stavu a povahe vozovky. V tomto úseku to malo platiť viac ako kdekoľvek inde. Žiaľ neplatilo to. A ani po inštalácii značky obmedzujúcu
rýchlosť by sme nemali núdzu o nedisciplinovaných vodičov. Obmedzenie vjazdu nákladných vozidiel by asi tiež nepomohlo. V drvivej
väčšine dopravných kolízií v tomto úseku boli zúčastnené osobné
motorové vozidlá. Inštalácia spomaľovačov ešte asi nikde nepomohla,
ponáhľajúci sa pirát ciest pred spomaľovačom prudko zabrzdí a za ním
prudko pridá, nehovoriac o rachote z náprav „spríjemňujúcom“ denný,
ale najmä nočný život v okolitých domácnostiach. Dočasná platnosť
dopravného značenia podľa ročných období by nám tiež príliš nepomohla. Viac kolízii bolo za dobrého počasia, azda preto, že v zimných
mesiacoch sa mnoho vodičov Jaššovej ceste vyhýbalo v oboch smeroch
alebo podvedome jazdilo zodpovednejšie. Nehovoriac o tom, že celá
procedúra zmeny dopravného značenia trvá dlhé mesiace a skúsenosť
hovorí o tom, že najmä doma vodiči jazdia podľa zvyku a nie podľa
dopravných značiek.
Mrzí ma, že kvôli nedisciplinovanosti jednotlivcov musíme vytvárať nové pravidlá, ale asi to inak nejde.
Pred nami sú voľby do samosprávnych krajov. Niekedy bývajú
považované za voľby s najmenšou účasťou voličov. Určite Vás nebudem
nabádať, aby ste volili niekoho konkrétneho. Máte svoju vlastnú vôľu, rozum, srdce aj zodpovednosť. Chcem Vás vyzvať, aby ste sa ich aktívne zúčastnili a využili svoje volebné právo. Chápem, že mnohí sme znechutení
vývojom v spoločnosti a verejného a politického života máme plné zuby.
Ak sa však volieb nezúčastnime, nemáme najmenšie právo kritizovať ani
ich výsledok, ani spôsob práce tých, čo vo voľbách uspeli. V tomto Spravodajcovi zverejňujeme mená všetkých kandidátov, ktorí sa uchádzajú
o Vašu dôveru. Asi všetci v tomto zozname niekoho poznáme a vieme
zaujať postoj, či mu dôverujeme alebo nie. Nikto nie je dokonalý. Ani kandidáti, ani zvolení funkcionári, ale ani voliči. Skúsme vyberať spomedzi
tých, čo chcú niečo robiť. Ale hlavne, nevzdávajme sa práva rozhodovať
vo chvíľach, kedy je ten správny čas svoje právo využiť.
Ing. Anton Tkáčik
starosta obce

Radoľský jarmok
Piateho júla na sviatok svätých Cyrila a Metoda sa v areáli
kaštieľa v Radoli pri príležitosti Radoľských hodov konal
tradičný Radoľský jarmok. Výborné počasie a po dlhých
rokoch prvýkrát zatvorené hypermarkety prilákali stovky
návštevníkov zo širokého okolia.
Od desiatej hodiny si mohli účastníci podujatia pozrieť
ukážky tradičných ľudových remesiel a zakúpiť si od re
meselníkov ukážky ich tvorby.
Divadelno–šermiarska skupina Broň predviedla ukážky
stredovekého šermiarskeho umenia, dobovú kuchyňu,
vojenský tábor a množstvo detí si vyskúšalo streľbu z luku
do terča.

Na obdobie humanizmu a renesancie boli zamerané vy
stúpenia skupiny BELLA TORRES. Návštevníci si mohli
pozrieť ale najmä vypočuť streľbu z historických zbraní
ako sú mušketa, hákovnica alebo píšťala a nechýbali ani
ukážky šermu.
Najmä deti zaujalo bábkové divadlo „Posledný dinosau
rus“ v podaní Divadla na hojdačke.
Program na nádvorí kaštieľa vyvrcholil koncertom skupi
ny Kortina, ktorá odohrala svoje najväčšie hity.
Záver programu obstarala skupina BELLA TORRES s jedi
nečnou ohňovou show.

Naša radoľská škola

Školský rok 2017/2018 sme začali v plnom pracovnom
nasadení tak žiaci, ako aj učitelia.
V tomto školskom roku nastúpilo do školy 171 žiakov,
z toho 21 prvákov. Oproti minulému školskému roku je
to viac o 7 žiakov, z toho aj z iných školských obvodov,
čo je fajn, (v škôlke tradične plná kapacita 47 detí). Kaž
dý rok vylepšuje škola vybavenosť učebnými pomôc
kami, IKT technikou, modernizujú sa vyučovacie formy
a metódy, zvyšuje sa kvalifikácia našich pedagógov.
Som veľmi rád, že v obecnej samospráve máme trva
le plnú podporu po stránke administratívnej, ako aj
finančnej, za čo patrí vďaka starostovi obce a obecné

mu zastupiteľstvu, ktorí nám vychádzajú v maximálnej
miere v ústrety.
Poskytujeme v škole starostlivosť aj pre deti ktoré po
trebujú pomoc asistenta učiteľa, alebo špeciálneho

pedagóga. Vo voľnom čase v priestoroch našej školy
prebiehajú krúžkové záujmové aktivity pre žiakov pod
vedením našich učiteľov. Školský klub detí má 50 detí
a dve oddelenia.
Spolupráca so Základnou umeleckou školou v Kysuc
kom Novom Meste v našich priestoroch je hojne využi
tá. Tento rok pribudol u nás nový tanečný odbor – ľu
dový tanec, ktorý navštevujú aj deti zo škôlky (okrem
toho pokračujú odbory: spev, gitara, husle, klavír, key
board).
Tradične spolupracujeme s futbalovým oddielom
a stolnotenisovým klubom ŠK Radoľa. Pre žiakov tak,
ako každý rok organizujeme plavecký výcvik, ktorý je
vďaka podpore z Rady rodičov pri ZŠ finančne dostup
nejší ( žiaci si nemusia hradiť dopravu).
Od začiatku septembra sme stihli uskutočniť Svetový
deň jazykov (žiaci mali vyučovanie v nemčine, anglič
tine, ruštine, slovenčine a esperante), exkurziu do Ban
skej Štiavnice a okolia. V kaštieli v Radoli v spolupráci

s Kysuckým múzeom predstavujeme výstavu o remes
lách (je to pokračovanie Dňa remesiel, ktorý organizu
jeme v našej škole), sú na nej vystavené diela našich
žiakov, pedagógov, ale aj praktické predvádzanie nie
ktorých remesiel našimi žiakmi pre verejnosť.
Vždy je veľkou pomocou pre školu podpora od rodi
čov našich žiakov, ale aj od ostatných spoluobčanov, či
priateľov našej školy. Sme vďační za každú pomoc, kto
rú nám poskytnete, a tým nemyslím len financie, ale
aj pracovnú aktivitu v podobe brigády pri skrášľovaní
našej školy, alebo pomoc pri organizovaní našich po
dujatí.

Ďakujem v mene vašich detí všetkým, ktorí nám stihli
už aj za tento krátky čas poskytnúť pomoc v akejkoľ
vek podobe.

OZNAMY:

Oprava informácie o výsledkoch Testovania 9 v roku
2017 z predchádzajúceho čísla Spravodajcu. Správne malo byť, že naši deviataci dosiahli výsledky
v slovenskom jazyku o 0,6 % lepšie ako celoslovenský priemer, a v matematike o 1,7 % lepšie ako celoslovenský priemer.
Jesenné prázdniny budú v dňoch pondelok
30. októbra a utorok 31. októbra, 1. novembra je
sviatok, do školy žiaci opäť nastúpia vo štvrtok
2. novembra.
Mgr. Vladimír Hromádka, riaditeľ ZŠsMŠ

Heligónka
V nedeľu 30. júla 2017 sa konal v poradí už 3. ročník
Radoľskej heligónky v priestoroch Obecného úradu
Radoľa. Na tomto kultúrnom podujatí sa zúčastnilo
38 heligonkárov z okresu Kysucké Nové Mesto a oko
lia. Prišli aj stáli účastníci z Papradna, babka Gaciková
s dcérou a vnučkou Kališíkovými, ako aj pán Majtán
z Veľkého Rovného. Zaujímavosťou je, že heligonkári
vystupovali striedavo na dvoch pódiách. Na účastní
kov sa prišlo pozrieť okolo 500 divákov z celého okolia.
Vystupovali heligonkári z Radole, Kysuckého Nového
Mesta, Ochodnice, Horného Vadičova, Veľkého Rovné
ho a už spomínaného Papradna. Divákov zaujali pre
dovšetkým vystúpenia detí zo ZUŠ KNM pod vedením
pani Jelinkovej. Najmladšou účastníčkou, ktorá spieva
la a hrala na heligónke, bola domáca Simonka Marušo
vá z Radole, ktorá má iba 7 rokov. Naopak, najstarším
účinkujúcim bol 78-ročný pán Bilík z Ochodnice.

Pomáhali pri organizovaní: Mirko Macúš, Marián
Petra, Jozef Macúš, Janka Macúšová, Danka Pavelová st.,
Daniela Pavelová ml., Vladimír Ochodničan, Vladimír
Pavlusík, Milan Kováč, Jozef Kuriak, Šimon Elischer, Štefan
Kočiš, Renáta Ondrušková, Katka Ondrušková, Gabika
Mičianová, Karin Petrová, Emanuel Svrček, Pavol Ferianec
Sponzori: Obec Radoľa, Dušan Mičian, Ľubomír
Ondrušek, INTER VION – Radoľa rod. Mrvová,
EKO ENERGIA – Milan Andel, Milan Záhradník,
Ľubomír Kultán, Slavomír Záhradník, Marián Meriač,
Jozef Maruš, Emil Jelínek, Vojtech Černošek, Miloš
Kubala, Igor Maruš, rod. Hanuliaková, Štefan Tereš,
Justin Hurtoš, Miroslava Králiková, RISS Plus – Michal
Rakovan, Martin Švaňa, STAVBYT – rod. Dubeňová,
DOXX BET, Adriana Cugová, Ján Štens, UNIPAL KNM,
KREATIV Greňová, Juraj Bosý, Ladislav Feiler, Lucia
Dudeková, Stanislav Kozina, Milan Králik, Viliam Šamaj,
Textil - Kočišová, Pivovar STEIGER, Pivovar TOPVAR

Pľacový turnaj 2017
V sobotu 1. 7. 2017 sa v športovom areáli V Riekach
uskutočnil tradičný futbalový turnaj o pohár staros
tu obce Radoľa. Turnaja sa zúčastnili odvekí rivali
z rôznych častí našej obce: Dúbravka – Tehelňa, Kaš
tieľ – Šustkovce, Lány – Stará cesta, Štepnica – Záhrad
ky.
Výsledky:
Štepnica – Lány
3:1
(0:0)
Góly: T. Brodňan, vlastný, Kukučík, – Mihálik
Kaštieľ – Dúbravka
6:1
(3:0)
Góly: M. Drnda, Kočiš, Holtan 4 – M. Kocúr
Štepnica – Kaštieľ
3:1
(2:0)
Góly: T. Brodňan 2, Kukučík – Kočiš
Lány – Dúbravka
6:3
(4:3)
Góly: Mihálik 3, Raček, Harvančík 2 – K. Kováč 2,
O. Záhradník
Štepnica – Dúbravka
5:1
(2:0)
Góly: T. Brodňan 2, Vlček 2, D. Rakovan – M. Kocúr
Lány – Kaštieľ
3:0
(0:0)
Góly: Mihálik 2, Janiš

1.
2.
3.
4.

1.

2.

Konečná tabuľka
Štepnica – Záhradky 3 0 0
Lány – Stará cesta
2 0 1
Kaštieľ – Šustkovce
1 0 2
Dúbravka – Tehelňa
0 0 3

11:3
10:6
7:7
5:17

Individuálne ocenenia:
Najlepší strelec: Richard Mihálik (Lány) 6 gólov
Najlepší hráč turnaja: Jakub Zátek (Štepnica)
Najlepší brankár: Miloš Kaplík
Na usporiadanie turnaja sponzorsky prispeli:
Anton Ďurana – Tonicat
RISS plus, s. r. o. – stavebniny
Miroslav Tomašec – SANTA FE, bar – herňa
Kvetinárstvo Dália
UNIPAL
Miloš Kubala – Mäso – údeniny
STAVBYT – rodina Dubeňová
Antechnet, spol. s. r. o.

3.

9b
6b
3b
0b
4.

Zmena diaľnice D3
Žilina (Brodno) – Kysucké Nové
Mesto
od km 16,880 po km 19,280 –
– správa o hodnotení činnosti
Navrhovateľ, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava zasiela na zaujatie stanoviska podľa §33 ods.1 zákona dotknutej obci správu
o hodnotení činnosti „Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové
Mesto od km 16,880 po km 19,280“ v listinnom vyhotovení a rezortnému
orgánu, dotknutého orgánu a povoľujúcemu orgánu prostredníctvom informácii
o zverejnení na webovom sídle MŽP SR.
Verejnosť môže do správy o hodnotení činnosti,,Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“ nahliadnuť, robiť z nej
výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v úradných hodinách na
Obecnom úrade v Radoli v dňoch 5. októbra 2017 – 6. novembra 2017.
Verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti,,Zmena diaľnice D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto od km 16,880 po km 19,280“ sa uskutoční
25. októbra 2017 (streda) o 13.00h na Obecnom úrade v Radoli
a
25. októbra 2017 (streda) o 15.00h na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste.

Oznam – otvorenie klientskeho
centra

Obec Radoľa oznamuje, že od 6. novembra 2017 bude zrekonštruovaná budova
Okresného úradu v KNM, plne funkčná aj s otvorením Klientskeho centra.
V Klientskom centre budú nasledovné odbory:
 oddelenie dokladov PZ (občianske a vodičské preukazy, malé technické preukazy k motorovým vozidlám) – súčasné miesto na vybavenie dokladov v priestoroch PZ bude zrušené
 katastrálny odbor – bude presťahovaný z Družstevnej 1052
 odbor živnostenského podnikania
 odbor starostlivosti o životné prostredie
 pozemkový a lesný odbor – stránkový deň bude mať zatiaľ jedenkrát v týždni
a to v stredu od 8.00 h–17.00 h
Úradné hodiny v Klientskom centre a OÚ KNM sú:
Pondelok: od 8.00 h–15.00 h
Utorok: od 8.00 h–15.00 h
Streda: od 8.00 h–17.00 h
Štvrtok: od 8.00 h–15.00 h
Piatok: od 8.00 h–14.00 h

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
polhodina v čase
medzi 11.00–12.00

Navždy nás opustili
Vilma Školníková (84 rokov)
Stanislav Ploštica, Ing. (62 rokov)
Daniela Ščambová (73 rokov)
Ignác Trnka (46 rokov)
Odpočívajte v pokoji!

Manželstvo uzatvorili
Igor Handlovský a Ivana Mrázová
Jakub Zátek a Renáta Vnuková
Mgr. Ľuboš Lokaj a Daniela Čepelová
Peter Kokles a Petra Blahovcová
Peter Meliš a Mária Sovíková
Ján Kopták a Eva Arendáčová
Juraj Vlček a Miroslava Ševčíková
Na spoločnej ceste životom prajeme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

Narodenie detí
Viliam Bartolomej Jaroš
Leo Halúska
Marek Falát
Najmenších spoluobčanov v našej obci
srdečne vítame, rodičom prajeme veľa
zdravia a úspechov pri výchove!

Kontakty
Telefón: 041/421 32 33
Mobil: 0911/951 305,
0911/480 555
Správca cintorína: 0904/765 776
E-mail: podatelna@radola.sk
Web: www.radola.sk

