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Vianočný pozdrav
Nie v kvete ľadovom,
čo kvitne na Vianoce,
nie v stromci voňavom,
čo lesnú báj šepoce,
ani v hodokvase,
čo sýti iba telo,
ani v hviezdnej kráse,
hoc by ju obletelo
je pravé čaro týchto dní !
...
Ale v ohni, čo horí v nás,
roztopí ľudský ľad a mráz
A v hrudi vzbudí nádej,
ţe púť pôjde ďalej
aj na druhom brehu,
vo víťaznom behu
sa nám znovu rozohní
...
Ten oheň
nech hreje,
blaţí,
teší
všetkých nás !

Vianočný čas ....
Túţobne očakávaný všetkými. Kaţdý rok veľmi podobný a predsa iný, ale vţdy nádherný,
neopakovateľný. Atmosféru Vianoc ţiadna iná nenahradí. Všetci sa tešíme na chvíle pohody
v kruhu svojich blízkych, na sviatočnú atmosféru pokoja a mieru. Pri bohato prestretom stole sa
budeme o čosi viac zamýšľať nad svojím ţivotom, hodnotiť svoju prácu a svoje konanie za
uplynulý rok a zároveň si budeme vytyčovať ciele a predsavzatia do nového roku 2006.
Máme väčšiu snahu i trpezlivosť hľadať dobro v tomto čase. Tieţ to však sotva pôjde bez toho,
aby sme ho aj sami neponúkli... Buďme na seba nároční a ponúkajme naozajstné úprimné
dobro a takéto sa nám vráti u našich najbliţších, priateľov, kolegov, susedov...

Nech nás nikdy neopúšťa snaha nájsť dobro všade okolo nás. A nebojme sa to dať najavo, veď
dobro plodí ďalšie dobro...
A návod ako nájsť dobro je skrytý aj v tomto príbehu :
„Kaţdý deň meral staručký Číňan cestu od svojej chatrče k neďalekej rieke. Na pleciach mal
bambusovú palicu a na kaţdom konci hlinenú nádobu na vodu. Uţ tretí rok mal tie isté nádoby
a uţ tretí rok bola jedna z nich prasknutá. Preto tretí rok nosil starček do chatrče iba jeden
a pol nádoby vody – z prasknutej nádoby vţdy polovica vody vytiekla. Nepoškodená nádoba
bola pyšná na svoju uţitočnosť a tá prasknutá smutná pre svoju nedokonalosť. Nuţ oslovila raz
starčeka s pocitom akejsi hanby a nepotrebnosti, ţe je iba polovičnou mierou uţitočná ako
nádoba na druhom konci bambusovej palice... A starček jej odpovedal : „Všimla si si tie
nádherné kvety, ktoré lemujú chodník k rieke na tvojej strane ? To preto ,lebo som vedel
o tvojom nedostatku a na tvoju stranu chodníka som vţdy zasial semienka krásnych kvetín,
ktoré vzišli a opeknievali iba zásluhou vody, ktorou si ich ty polievala. A týmito kvetmi si denne
zdobím svoj skromný príbytok. Keby si nebola taká, aká si, nemal by som uţ ţiadne potešenie
v mojej starobe...“
Všetci máme chyby a všetci sme ako prasknuté nádoby. Ale aj tie chyby, aj tie praskliny,
ktoré sú v kaţdom z nás, robia náš ţivot zaujímavým, neopakovateľným, jedinečným...Preto by
sme mali prijať kaţdého takého, aký je Hľadať v ňom dobré. Spoločne si ţelajme, aby nám bolo
dopriate to nachádzať..
Vážení spoluobčania.
Ţelám Vám z úprimného srdca pevné zdravie, aby vám nezhaslo nadšenie pre všetko
dobré a krásne, čo Vás v ţivote obklopuje.
Krásne Vianoce v pokoji , zdraví, šťastí a v láske.
Marta Košovská
starostka obce

Jeseň v našej dedine
Vždy, keď niečo pekné končí, je nám smutno na duši, neuvedomujúc si, že koniec
niečoho prináša aj začiatok nového - nepoznaného (určite aj toho pekného). Po skončení
letných dní, plných slnka, dovoleniek a prázdnin si všetci ťažko zvykáme na jesenné obdobie.
Čaká nás práca, škola a s tým súvisiace povinnosti. Dni sú chladnejšie a kratšie. Ale aj táto
časť roka má svoje čaro. Čaro jesene, ktorá prináša so sebou prenádhernú paletu farieb. Záhrady
a predzáhradky si obyvatelia svojich domov prikrášľujú vhodnými rastlinami, ktoré vynikajú
svojim sfarbením aj v tomto ročnom období a priťahujú svojou pestrofarebnosťou zraky
okoloidúcich.
Aj jeseň v našej dedine bola prekrásna a niesla sa v znamení niektorých akcií. Na
sklonku septembra si poľovníci z poľovníckeho združenia „Chrasť“ úctili sviatok svojho
patróna „sv. Huberta“a v spolupráci s farským úradom a miestnym pohostinstvom „U Plachtu“
usporiadali „Deň sv. Huberta“ v našej dedine. Po skončení slávnostnej svätej omše v našom
kostole usporiadatelia pripravili v miestnom pohostinstve tanečnú zábavu. Tu si mohli prísť na
svoje aj milovníci dobrého jedla. V stánkoch s občerstvením sa nám ponúkali poľovnícke
špeciality, či už to boli pochúťky z rýb alebo dobrý poľovnícky guláš.
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V prvú októbrovú nedeľu sa uskutočnila tzv. „Roľnícka nedeľa“. Pri slávnostnej svätej
omši boli na obetný stôl prinesené dary z plodov jesene (chlieb, víno, veniec z obilných klasov,
ovocie, zelenina, koláče, torta, ...). Slávnostná atmosféra tohoto dňa bola podfarbená výzdobou
kostola. Využitý a vyzdobený bol každý kút a každé voľne miesto. Na stenách viseli venčeky,
v oknách boli naaranžované malé ozdobné tekvičky, v kútoch zasa väčšie tekvice, rôzne druhy
zeleniny a ovocia. Pred oltárom a na voľnejších priestranstvách kostola boli vytvorené
prekrásne obrázky, ktoré šikovné ruky niektorých našich spoluobčanov vytvorili z darov
prírody (zeme, slnka, dažďa a usilovnej ľudskej práce). Keď sme sa bližšie prizreli na tieto
ľudské výtvory, všimli sme si, že v nich boli použité strukoviny, múka, mak, korenie, paprika ...
Mesiac november prináša so sebou závan nostalgie a nesie sa v znamení „dušičkovských dní“.
V tomto čase si častejšie ako po iné dni spomíname na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi
nami. Častejšie prichádzame k miestam ich posledného odpočinku, aby sme si uctili ich
pamiatku a venovali im tichú spomienku, priniesli voňavé novembrové chryzantémy, či zapáli
sviečku - svetlo spomienok .
Zároveň si však uvedomujeme, že sa končí vláda pani „Jesene“ a čoskoro odovzdá žezlo už za
dverami čakajúcej pani „Zime“, ktorá má tiež svoje čaro. Predovšetkým je to čas blížiacich sa
vianočných sviatkov s vôňou pečiva, ihličia a rodinného tepla domova.
p. Zdenka Jokalová

Mám už tridsať …
Píše sa 17. november 1975 a v Radobici je veľká slávnosť – otvára sa materská škola,
čo privítali hlavne zamestnané matky. Pretoţe čas „ ten ako oblak letí“ , je to od uvedenej
chvíle uţ tridsať rokov. Za toto obdobie odchovala materská škola 240 detí, ktoré potom
nastúpili povinnú školskú dochádzku do základnej školy.
Úlohou MŠ je starať sa o všestranný vývin detí od 3 rokov a pripraviť ich, aby prechod
do ZŠ bol čo najľahší nielen pre samotné deti, ale aj pre ich rodičov.
Za 30 rokov sme prešli mnohými spoločenskými zmenami. MŠ patrila obci, neskôr sme
podliehali školskej správe, okresnému úradu a teraz od roku 2000 sú zriaďovateľmi týchto
zariadení opäť obecné úrady. Počet detí sa za uplynulé roky menil a v roku 1991 hrozilo zo
strany ŠS v Prievidzi zatvorenie MŠ. Vtedy podal pomocnú roku obecný úrad a škôlka sa opäť
zaplnila. Keďţe v posledných rokoch výrazne poklesol počet narodených detí v obci, s tým
súvisí aj terajší počet detí v MŠ a zároveň aj adekvátne riešenie zo strany obecného úradu
v záujme zachovania škôlky v obci. A to je práve tŕňom v oku niektorým neprajníkom, ktorí
vidia MŠ len ako záťaţ pre obec. Je mi ľuto, ţe títo občania akoby zabudli, ţe aj ich deti chodili
do škôlky a nemyslia na svojich spoluobčanov, ktorí majú malé deti teraz. Veď aj títo rodičia
chcú pre svoje deti len to najlepšie a tieţ to, aby neboli ochudobnené o výchovnú činnosť. ktorú
im MŚ ponúka.
Nech sa teda aj ďalšie roky MŠ v Radobici ozýva spevom detí.
Emília Čangelová
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Miestna ľudová knižnica
MĽK existuje v obci už veľa rokov. Najviac z nich v nej strávila pani Anna Sluková. Za
jej pôsobenia získala knižnica veľa úspechov a ocenení. Dnes je už pani Sluková na zaslúženom
oddychu. Knižnica však funguje naďalej, aj keď nie tak úspešne. Čítanie kníh je dnes akosi
v úzadí. V popredí je teraz iná, modernejšia a dokonalejšia technika. Áno, viem, je to úžasné, o
niečom takom sme ešte nedávno ani nesnívali. Sú to v dnešnej dobe už aj veci každodennej
potreby, ktoré sa pomaly dostávajú do našich domácností.
No, ale aj tak má kniha stále svoje osobitné miesto u väčšiny z nás. Možno niekto
neprečítal ani jednu knihu, ale je veľa ľudí, ktorí majú knihy radi a veľa čítajú. Aj v dnešných
časoch vyspelej techniky je kniha pre mňa, ale určite aj pre iných, najistejší spôsob, ako stráviť
pekné chvíle.
Dnes je drahé všetko, a teda aj knihy. Peňazí nemáme veľa a preto nad kúpou knihy
často váhame. Ale kto chce čítať, nemusí si knihy kupovať. Môže prísť do MĽK a knihu si
vypožičať. Knižnica je majetkom obecného úradu. Ten knihy do knižnice aj kupuje. Nie je ich
síce veľa, pretože ako som spomínala, ceny kníh sú vysoké. Ale predsa dvakrát ročne pribúdajú
nové. Sú to knihy náučné aj historické, knihy pre deti aj dospelých.
Výpožičky sú v našej obci bezplatné. Knižnica je otvorená pravidelne každý piatok od
15,oo do 17,oo. Knižnica je v prístavbe obecného úradu, ale to určite vie každý občan
Radobice. Chcem zároveň poprosiť všetkých, aby s knihou zaobchádzali, ako keby bola ich
vlastná. Dávali na ňu pozor, nezašpinili ju, neroztrhali, nepopísali a učili to aj naše deti.
Samozrejme, je to papier, nie je nezničiteľný, ale pri šetrnom zaobchádzaní si tieto knihy môže
pozrieť a prečítať veľa čitateľov. Taktiež vás prosím, aby ste knihy nezabudli včas vrátiť.
Pozrite sa, či doma nemáte zabudnuté vypožičané knihy. Možno niekde ležia a pritom by mohli
potešiť iných.
p. Emília Sluková

Činnosť miestnych organizácií v oblasti športu v roku 2005:
V obci počas roka 2005 v oblasti športu pôsobili tri organizácie:
Telovýchovná jednota Iskra a Zväz technických a športových činností ( Zväzarm) a dozorný
výbor Jednota.
Futbalový oddiel
Futbalisti pôsobia v organizovanej súťaţi okresnej súťaţe II. triedy. V sezóne 2004 /
2005 skončili bez víťazstva so ziskom 4 bodov na poslednom mieste. Výsledky v tomto ročníku
mali za následok výmeny trénera, kde Štefana Kmeťa ml. nahradil Miloš Brida. V jesennej
sezóne 2005 / 2006 káder muţstva sa omladil , ale výsledky sa nezlepšili .V doterajšom
účinkovaní získali zo 14-tich zápasov 9 bodov za tri víťazstva a skóre 12 : 42. Z týchto troch
víťazstiev bolo jedno kontumačné za neoprávnený štart hráča Malinovej. V tabuľke sú naši
hráči na predposlednom 8. mieste pred muţstvom Malinovej. S výsledkami futbalového muţstva
veľká spokojnosť nemôţe byť, ale hlavne s činnosťou výboru TJ, ktorý prakticky vôbec
neexistuje a celá činnosť je riadená jediným členom p. Milošom Bridom. Organizácia činnosti
futbalového oddielu je ţivelná a nedostatočná a preto aj výsledky sú neuspokojivé.
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Stolný tenis
Súťaţne v rámci okresu oddiel zanikol uţ pred mnohými rokmi. Za pomoci organizácie
Jednota DV sa aspoň kaţdoročne koná Vianočný turnaj, o ktorý je značný záujem. Za
jeho usporiadanie patrí vďaka p. Jozefovi Čmikovi.
Turistický oddiel
Napriek tomu, ţe naša obec má dobré predpoklady na rozvoj turistiky a cykloturistiky,
nepracuje ţiadna organizácia tohoto typu. V roku 2002 bol zaloţený turistický oddiel. Napriek
snahe niektorých členov činnosť stagnovala. Nezáujem ostatných členov dospel aţ do situácie,
ţe oddiel o rok aj zanikol. Preto v budúcnosti nebolo by na škodu, aby oddiel znovu začal
pôsobiť a poriadať turistické akcie so zameraním na spoznávanie prírody v okolí obce.
Zväz technických a športových činností
S činnosťou organizácie v obci vládne spokojnosť, najmä
pri uskutočňovaní
streleckých pretekov, kde najväčšiu zásluhu na ich konaní a priebehu má predseda organizácie
p. Štefan Košovský a ostatní členovia výboru.
Najvýznamnejšími podujatiami sú MEMORIÁL ANTONA FRANCA. 19. júna 2005 na
ňom zvíťazil Jozef Čmiko pred Stanislavom Kollárom a Ľubomírom Pravdom ml.
MAJSTROVSTVÁ OBCE v streľbe z maloráţky 21.8. 2005 vyhral Pavol Ţikavský pred Jozefom
Čmikom a Ivanom Urbanom.
Z činnosti Dozorného výboru v Radobici.
V priebehu roka 2005 usporiadal Dozorný výbor v Radobici niekoľko akcií, ktoré uţ
majú v obci niekoľkoročnú tradíciu.
Dňa 30.1.2005 sa uskutočnil 9. ročník súťaţe v mariáši, ktorej víťazom sa stal
p.
Krajčík z Partizánskeho pred p. Pastierikom z Bystričian a p. Bartošom st. z Bystričian.
Pri príleţitosti výročia SNP sa uskutočnila kríţovkárska súťaţ, v ktorej sa najviac darilo
Ing. Romanovi Košovskému, Ing. Pavlovi Švarcovi a Jozefovi Čmikovi.
V mesiaci august sa mohli členovia DV, ale aj ostatní zúčastniť zájazdu na výstavu
Agrokomplex v Nitre, ktorý taktieţ zorganizoval DV.
DV v rámci svojej činnosti nezabúda ani na deti. Pri príleţitosti osláv MDD boli
uskutočnené na ihrisku pre deti zaujímavé súťaţe, ako napríklad – nosenie loptičky na kávovej
lyţičke, cukrík na nitke, prelievanie vody do odmerky, hod granátom, skákanie vo vreci a iné.
Z mladších detí sa darilo Jankovi Valterovi, Jurkovi Košovskému, Monike Vaţanovej, Ivanke
Kucmanovej, Nikolke Miškeovej, Barborke Francovej a iným.
Zo starších detí boli úspešní Tomáš Kollár, Ľuboš Pravda, Ľubka Francová, Julka Francová,
Peter Benča, Robko Bartolen a iní.
Počas mesiaca september usporiadal DV pre ţiakov ZŠ z Radobice aj Hornej Vsi dve
súťaţe, ktoré sa konali v bývalej predajni JEDNOTY. Dňa 16.10.2005 sa uskutočnil
stolnotenisový turnaj, v ktorom zvíťazil Peter Valter, druhá bola Ivana Valterová (obaja
z Hornej Vsi), tretia bola Lucia Pravdová z Radobice. 30.10.2005 sa uskutočnili streľby zo
vzduchovky, v ktorej boli opäť najúspešnejší víťazi z predchádzajúcej súťaţe: na prvom mieste
skončila Ivana Valterová, na druhom mieste Peter Valter z Hornej Vsi a na treťom mieste
skončil Jurko Košovský z Radobice.
Na záver chce DV poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní uvedených
akcií, všetkým súťaţiacim a všetkých Vás pozýva na ďalšie súťaţe organizované DV
v budúcnosti.
Ing. Dana Kucmanová
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Zhodnotenie úloh tretieho roka volebného obdobia 2002 – 2006

Vážení spoluobčania,
v predvianočnom vydaní nášho l. čísla obecných novín Vám predkladám zhodnotenie
úloh tohto roku.
Rok 2005 sa niesol v znamení plnenia náročných úloh, originálnych a prenesených
kompetencií zo štátnej správy na obecnú samosprávu. Obdobie, ktoré preţívame nie je ľahké
vari pre nikoho. Nové tisícročie nám závratnou rýchlosťou prináša nové, najmä technické
vymoţenosti, súčastne nás stavia pred základné existenčné otázky. Náš ţivot je vystavený tlaku
trhovej spoločnosti ,kde všetko určuje tovar a peniaze. Rok 2005 sa niesol v znamení opráv
a údrţby. Hneď v jarnom období sme zabezpečili s pracovníkmi zapojených do drobných
obecných prác čistenie obce. Za pomoci týchto pracovníkov sme uskutočnili v materskej škole
náter ohrady, bola natretá strecha budovy, opravené a natreté ríny. Na budove domu smútku
sme uskutočnili náter dverí, okien, stĺpov na verejnom osvetlení a brány. Veľkú pozornosť sme
venovali hrobu padlých na cintoríne. Nakoľko pomník partizánov bol značne poznačený zubom
času, pri príleţitosti osláv SNP sme tento obnovili, nahradili ho novým a taktieţ bol opravený
aj náhrobný múrik .Na cesty do Košovských, Trnikeje a Štiefleje sme zabezpečili dovoz piesku
na úpravu ciest. Starali sme sa o úpravu okolia kaplnky u Glendov. Zabezpečili sme náter
ohrady okolo kaplnky, lavičiek, zakúpili sme umelé kvety a vázičky do kaplnky. Najväčšou
akciou bolo vybudovanie oplotenia ihriska a rekonštrukcia starého oplotenia (výmena stĺpikov
a natiahnutie nového pletiva).Taktieţ bola natretá ohrada a ohrádky pred kultúrnym domom
a obchodnými prevádzkami.
Územné a stavebné konanie - za spolupráce SEZ Ţilina sme zabezpečili vypracovanie
technického návrhu na rekonštrukciu NN a zahustenie novej tranformačnej stanice Radobica –
časť Cerová a osady. Ide o zahustenie novej trafostanice a výmenu drevených podperných
bodov za betónové podperné body a domových prípojok za káblové. Jedná sa o rozsiahlu akciu
v obtiaţnom a neschodnom teréne. Najvzdialenejšie lazy sú od transformačnej stanice
vzdialené viac ako 1200 m ( dĺţka NN siete). Dôsledku toho a tieţ aj slabého prierezu je na
konci NN siete značné podpätie. Jedným moţným riešením ako odstrániť podpätie je uţ
menované zahustenie TS a rekonštrukcia NN. Zároveň pri tých prácach by sme chceli
uskutočniť aj rekonštrukciu verejného osvetlenia na osadách.
T.č. je vo vybavovaní stavebné povolenie na uvedenú akciu a s prácami by sa malo začať hneď
na jar.
Miestna kanalizácia - na základe rokovania s Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja v roku 2006 by mala byť otvorená výzva na podávanie štúdií na odkanalizovanie aj
pre obce do 1.000 obyvateľov. Na základe danej skutočnosti sme vstúpili do rokovania s firmou
Ekotrend Košice, ktorá nám uvedenú štúdiu bude vypracovávať. Verím, ţe v tomto projekte
budeme úspešní .
Výsadba zelene – upravili sme plochy a vypílili staré tuje pred obecným úradom
a obchodnými prevádzkami. Nové stromčeky a kríky budú vysadené hneď na jar. Zakúpili sme
v hodnote 10.000 .- Sk mladé stromčeky tují a pomohli ich vysadiť v areáli kostola, a v okolí
domu smútku. Taktieţ do kostola sme zakúpili 2 palmy. Uvedené finančné prostriedky nám boli
poskytnuté spoločnosťou Orange Slovensko a bolo ich moţné pouţiť jedine na výsadbu zelene.
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Budova bývalej základnej školy po poţiari v roku 2002 zostala nedotknutá. Obec sa od roku
2003 zúčastnila 8 súdnych pojednávaní. Ešte stále nie je súdny spor ukončený. Za toto
obdobie sa nesmeli na budove vykonávať ţiadne práce a ani sme nemohli budovu odpredať.
Ešte koncom septembra t.r. bol na obhliadke komínov školy ďalší v poradí uţ tretí súdny
znalec, však predsedkyňa senátu ešte neurčila ďalší termín pojednávania. Hneď po konečnom
rozhodnutí súdu chceme s miestnym podnikateľom pripraviť projekt na rekonštrukciu celej
budovy a zároveň cestou neho vybaviť finančné krytie zo štrukturálnych fondov EU tak, aby
v priebehu budúceho roku sa mohlo začať s rekonštrukčnými prácami. Naším zámerom je
vybudovať areál pre dôchodcov. Bliţšie o tom budeme informovať v budúcom čísle našich
novín.
Budova obchodných prevádzok
- priestory krčmy a bývalého mäsiarstva sú
v prenájme, priestory potravín sú neobsadené. Uvedenú budovu obec v roku 2001 odkúpila od
J-SD Prievidza za 1,3 milióna korún. Pre nedostatok finančných prostriedkov túto nedokázala
splácať. K l.l.2003 vykazovali sme dlh vo výške 871.942 .- Sk a J-SD hrozila exekúciou. Po
niekoľkých rokovaniach sme sa dohodli na splátkovom kalendári, ku dnešnému dňu sme splatili
559.626.-Sk a zostáva nám nedoplatok 312.316.-Sk.
Separovaný zber - účelom nakladania s odpadmi z hľadiska udrţateľnosti ŢP je
predovšetkým zniţovanie
mnoţstva a škodlivosti odpadu separovaným zberom a jeho
následným zhodnotením.Za týmto účelom mesto Partizánske a 25 obcí medzi nimi i Radobica
predloţili recyklačnému fondu projekt separovaného zberu komunálnych odpadov. Predloţený
projekt bol úspešný. V priebehu budúceho roku po dobudovaní komplexných kapacít na jeho
realizáciu budeme separovať papier a lepenku, sklo, plasty, kovové obaly, oleje, pneumatiky,
AKU batérie, vyradené elektrické zariadenia a zdroje s obsahom ortuti. Kaţdá domácnosť bude
o spôsobe separovania informovaná prostredníctvom miestneho rozhlasu a letákov.
Hlavné aktivity neinvestičného charakteru - starostka obce spolu s miestnym
spevokolom zabezpečovali počas celého roku spoločenské akcie, bez ktorých si uţ ţivot v obci
nevieme ani predstaviť .Mnohé podujatia sa vďaka záujmu občanov stali uţ tradíciou.
Spomeniem : stavanie mája, Deň matiek, vatra k SNP, uvítanie detí do ţivota, prijatia
jubilantov, posedenie pri jedličke pre osamelých občanov. Takou obecnou perlou sa stali
Fašiangy. Touto cestou za by som sa chcela poďakovať za ich organizovanie najmä hlavným
organizátorom bratom Milanovi a Štefanovi Francovcom, súboru Bukovinka, Jurajovi Zaťkovi
a ďalším nemenovaným jednotlivcom , ktorí obetujú veľa svojho voľného času, aby udrţali túto
peknú obecnú tradíciu.
V roku 2005 sa do 31.10.2005 (do prípravy tohto časopisu) konalo10 zasadnutí OZ.
Celkove sa schválilo 50 bodov uznesenia. Obecné zastupiteľstvo sa pravidelne zaoberalo
ţiadosťami a sťaţnosťami občanov, rozhodovalo o všetkých majetkových otázkach obce,
schválilo zásady hospodárenia obce na základe § 9 odst.1 zákona č. 138/91 Zb. Popri vyššie
menovaných úlohách starostka obce, pracovníci OcÚ, poslanci OZ zabezpečovali výkon
všetkých samosprávnych funkcií obce, potreby kaţdodenného ţivota obce. V rámci projektu
„Aktivácia nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi „
pracovalo v našej obci 7 občanov. Ich zapojenie do drobných obecných prác bolo zmysluplné,
pre obec potrebné a prinieslo i úsporu finančných prostriedkov.

Na záver ďakujeme všetkým poslancom 0Z, pracovníkom 0cÚ, členom
komisií, hlavne komisií stavebnej, ženskému spevokolu Bukovinka, športovcom,
i Vám občanom za Váš aktívny prístup pri plnení úloh obce.
Marta Košovská
starostka obce
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S p o l o č e n s k á r u b r i k a:
NARODILI SA :

ROZLÚČILI SME SA :

Martin KOŠOVSKÝ
nar. 13. 1. 2005
Karolína KOLLÁROVÁ
19. 1. 2005
Tobias TRNIK
16. 2. 2005
Kristína JANKULOVÁ
3. 3. 2005
Sofia SIMONIDESOVÁ
21.4. 2005
Nella VALENTEJE
23.5. 2005
Vladimíra URBANOVÁ
26.5. 2005
Martin PRÍDAVOK
9.9. 2005

Anton ZJABA
Emil FRANC
Ján JANES
Ján TRNIK
Anton KOŠOVSKY
Jozefína VALENTEJE

21. 1. 2005
28. 1. 2005
15. 4. 2005
1. 5. 2005
9. 8. 2005
31.10. 2005

ŽIVOTNÉ JUBILEUM OSLÁVILI :
70 r.
Jozef FRANC č.d. 57
Ján KMEŤ. č.d. 18
Margita KOLLÁROVÁ, č.d. 98
Filoména PRAVDOVÁ, č.d 7
80 r.
Michal KMEŤ,č.d. 42
Alžbeta KOLLÁROVÁ,č.d. 76
Mária KOŠOVSKÁ,č.d. 46
Jozef URBAN,č.d. 75

75 r.
Margita GENDIAROVÁ,č.d. 246
Augustína PINĎUROVÁ,č.d. 93
Margita URBANOVÁ , č.d. 75
85.r.
Mária FRANCOVÁ,č.d. 210
Zuzana KOLLÁROVÁ,č.d. 164
Jozef KOŠOVSKÝ,č.d. 46
90.r.
Pavel KOLLÁR,č.d. 76

Jubilantom srdečne blahoželáme !

Do Nového Roku 2006 Vám Všetkým spoluobčanom
v mene obecného zastupiteľstva a redakčnej rady
prajeme veľa zdravia a šťastne prežitých chvíľ !!

P F

- 2006.

Radobický spravodajca: vydal Obecný úrad v Radobici
E-mail- OCU-radobica@stonline.sk www.RADOBICA.sk
Neperiodické: Nepredajné.
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