Radobický

spravodajca
Občasník obecného zastupiteľstva

Číslo : 1

APRÍL 2OO7

SLOVO NA ÚVOD
Vážení občania, práve sa Vám dostalo do rúk prvé vydanie obecných novín v roku 2007. Skúsenosti za
posledné obdobie ukazujú, že občania našej obce prejavujú malý záujem o dianie v nej. Často sme svedkami
situácie, keď občania majú informácie nepresné, skreslené, ktoré potom vyvolávajú neoprávnené obavy a
pochybnosti. Toto sú hlavné dôvody, prečo sme sa rozhodli vydávať tieto noviny. Chceme prostredníctvom nich
informovať čo najviac obyvateľov našej obce o tom, čím naša obec žije a čo sa v nej deje. Veríme, že sa nám to
podarí k našej, ale hlavne k Vašej spokojnosti.
Privítame každú iniciatívu a podnety pre skvalitnenie obsahu i formy nášho občasníka.
redakcia

ZHODNOTENIE VOLEBNÉHO OBDOBIA 2002-2006
Obecné zastupiteľstvo, ktoré bolo volené na roky 2003 – 2006 zasadalo 44 krát. Boli schválené dôležité dokumenty:
- Interný pokyn pre používanie, ochranu pečate a pečiatok obce
- VZN č.1 / 03 o dani z nehnuteľnosti
- VZN č.2 / 03 o komunálnom odpade
- VZN č.3 / 03 o miestnych poplatkoch
- Nariadenia obce o opatrovateľskej službe
- VZN č.4 / 04 o úprave podmienok držania psov
- Pracovný poriadok
- Interný predpis o kontrole v samospráve obce
- Knižný poriadok Obecnej knižnice v Radobici
- Štatút obcou zriadených knižníc
- VZN 5 / 03 o dani z nehnuteľnosti
- VZN 6 / 03 o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodnenie odpadu
- Nariadenie obce o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov
- VZN 1 / 04 o vylepovaní plagátov
- VZN 2 / 04 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s platnosťou od 1.7.2004
- VZN 3 / 04 o miestnom poplatku za komunálne odpady
- VZN 4 / 04 o miestnych daniach
- Dodatok č.1 / 2005 k nariadeniu 4 / 04
- Dodatok č.1 /2005 k nariadeniu 3 / 04
- VZN 1 / 06 o úprave príspevku na dopravu do detského domova
- Registratúrny poriadok a registratúrny plán na správu registratúry Obecného úradu v Radobici
- Plán hospodárskeho a soc. rozvoja obce na roky 2007-2013
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Rozpočet obce Radobica na rok 2007, 2008 , 2009

Príjmy
100 Daňové príjmy
110 Dane z príjmov, zisk a kapitál. majetku
120 Dane z majetku
130 Domáce dane na tovary a služby
200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
220 Administratívne poplatky a iné platby
240 Úroky z domácich úver., pôž . a vklad.
292 Ostatné príjmy
312 Transfery
Príjmy spolu

Výdavky
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy – obce
600 Bežné výdavky
630 Mzdy
631 Cestovné náhrady – Tuzemské
632 Energie, voda, komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Údržba prev. strojov pristr., zariadení
637 Služby
640 Bežné transfery
Nezisk. organiz.(ZPOZ,spol.úrad,športovcom,združ.)
700 Kapitálové výdavky
701 Splátka za budovu Jednote
06.4.0 Občianska yvbavenosť - verejné osvetlenie
632 Energie, voda, komunikácie
09.1.1.1 Predškol.výchova s bež. starostl.
610 Mzdy
620 Poistné a prísp.do NÚP
632Energie,voda, komunikácie
633 Materiál
637 Služby
10.2.0 Sociálne zabezpeč.-staroba
610 Mzdy
620 Poistné a prísp.do NÚP
637 Služby
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmot.núdzi
633 Material
Výdavky spolu

Rozpočet v tis. Sk
2008

2007

2600
355
214
113
75
1

2600
355
214
79
75
1

2009
2600
355
214
79
75
1

9
39
3406

9
39
3372

9
39
3372

840

840

3
170
213
120
20
460

840
3
170
213
120
20
460

73

73

73

120

120

120

120

120

428
163
79
8
13

428
163
79
8
13

428
163
79
8
13

3
170
243
124
20
460

100
35
1
6
3406

2

100
35
1

100
35
1

6
3372

6
3372

VOĽBY DO MIESTNEJ SAMOSPRÁVY 2006
Dňa 2.decembra 2006 sa v Radobici otvorili miestnosti dvoch volebných okrskov, okrsok č.1 v KD v Radobici
a okrsok č.2 na Cerovej v bývalej ZŠ. Občania tu mohli uplatniť svoje volebné právo a zvoliť si starostu obce a sedem
poslancov obecného zastupiteľstva.

Za starostu obce bola zvolená:
Ďalšie poradie kandidátov na
starostu obce:

Výsledky hlasovania pre voľbu starostu obce
Okrsok č.1
MARTA KOŠOVSKÁ,SMER,SNS
163
ING.MIROSLAV JANKULA,KSS
99
ŠTEFAN FRANC,NEZ.
36
ŠTEFAN VALENTEJE,ĽS-HZDS
22

Okrsok č.2
27
5
10
2

Spolu hlasov
190
104
46
24

Výsledky hlasovania pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva

Za poslancov boli
zvolený:

Náhradníci:

1.ING.MILAN BRIDA,ĽS-HZDS
2.DANA BENČOVÁ,ĽS-HZDS
3.ING.DANA KUCMANOVÁ,SMER, SNS
4. JÁN BEVELAGUA,SMER,SNS
5. PETER FRANC,SMER,SNS
6. ING.MIROSLAV JANKULA,KSS
7. KAROL FRANC,SMER,SNS
8. STANISLAV BRIDA,SMER,SNS
9. MGR. ANTON TRNÍK,KSS
10. MILAN ČMIKO,ĽS-HZDS
11. MARGITA ČMIKOVÁ,ĽS-HZDS
12. EVA ŠANDRÍKOVÁ,SMER,SNS
13. JÁN VALTER,KSS
14. MILAN PINUĎRA,SMER,SNS

Okrsok č.1
197
155
148
144
142
129
108
90
92
83
72
66
58
53

Okrsok č.2
11
31
18
16
11
16
20
17
15
18
8
4
5
9

Spolu hlasov
208
186
166
160
153
145
128
107
107
101
80
70
63
62

Výsledné štatistiky volieb.
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 481.
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 369.
Počet odovzdaných obálok 369.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 354.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 364.
Účasť voličov v % 76,71.
Na ustanovujúcom zasadnutí OZ v KD Radobici dňa 20.12. 2006 zložila novozvolená starostka MARTA
KOŠOVSKÁ sľub starostu obce. Svoj sľub zložili aj novozvolený poslanci OZ a začali svoje oficiálne pôsobenie
v riadení obce. OZ schválilo zástupcu starostu obce p. KAROLA FRANCA a komisie v nasledujúcom zložení:
Komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
Predseda :JÁN BEVELAGUA
Členovia: BRIDA STANISLAV , KOŠOVSKÝ VLADISLAV , JOKALA VLADIMÍR , FRANC JOZEF
Komisia finančná pre správu obecného majetku
Predseda : ING.DANA KUCMANOVÁ
Členovia : KOŠOVSKÁ KATARÍNA , JOKALOVÁ ZDENKA , BEVELAGUOVÁ VIERKA , BRIDOVÁ ANNA
Komisia kultúry, športu a mládeže, školstva a sociálnu
Predseda :ING.MILAN BRIDA
Členovia : FRANC PETER , JANČICHOVÁ JARMILA , POLIAKOVÁ JARMILA , BARTOŠ PETER
Komisia verejného poriadku a životného prostredia
Predseda :ING.MIROSLAV JANKULA
Členovia : BENČOVÁ DANA , FRANC KAROL , ČMIKO JOZEF , VALENT EMIL
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POVEDZME SI NIEČO O MIESTNYCH DANIACH
Miestne dane sú často diskutovanou témou, nakoľko
sa priamo dotýkajú skoro každého občana obce.
Z uvedeného dôvodu chceme v tomto článku objasniť,
aké druhy miestnych daní existujú a načo slúžia.
O miestnych daniach pojednáva Zákon č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach, miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Už z
názvu zákona vyplýva, že poznáme miestne dane a
miestny poplatok za odpady.
Miestnymi daňami, ktoré môže obec ukladať sú:
daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie
verejného priestranstva, daň za nevýherné hracie
prístroje. Predmetom dane zo stavieb sú stavby v
tomto členení : stavby na bývanie, stavby na
pôdohospodársku produkciu, rekreačné chaty, garáže,
priemyselné stavby, stavby na podnikateľskú činnosť a
ostatné stavby.
Daň z nehnuteľnosti zahŕňa : daň z pozemkov, daň zo
stavieb a daň z bytov.

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky v tomto
členení: orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady,
trvalé trávne porasty, záhrady, lesné pozemky,
rybníky, zastavané plochy a nádvoria, stavebné
pozemky a ostatné plochy. Daň za psa predstavuje
100 Sk za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov. Daň
je splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia.
O výške miestnych daní v zmysle zákona o miestnych
daniach rozhoduje obecné zastupiteľstvo schválením
Všeobecne záväzného nariadenia. Toto VZN je
každoročne vyhlásené najmenej 15 dní pred jeho
účinnosťou na verejných tabuliach, teraz už aj na
internetovej stránke obce .
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach
obsahuje aj úľavy na daniach.
Príjem z miestnych daní tvorí druhú najvýznamnejšiu
položku obecného rozpočtu a používa sa na
zabezpečovanie samosprávnych funkcií obce.

Daň za stavbu vyrátame, keď vynásobíme výmeru zastavanej plochy v m2 ročnou sadzou dane . Ročná sadzba dane
pre jednotlivé druhy stavieb je nasledovná:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
stavby na bývanie – 2 Sk + 2 Sk za každé ďalšie podlažie
garáže – 5 Sk
stavby na pôdohospodársku produkciu – 2Sk
ostatné stavby – 4Sk
rekreačné chaty – 6Sk + 2 Sk za každé ďalšie podlažie
stavby na podnikanie – 25 Sk + 2 Sk za každé ďalšie podlažie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Usmernenie a informácie pre chovateľov ošípaných na monitorovanie
pôvodcu zoonózy Trichinella u ošípaných zabíjaných u chovateľa pre
súkromnú domácu spotrebu
V súvislosti s § 23 ods. 1, písm. a) a e) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý nadobudol účinnosť
dňom 1.februára 2007 a v súvislosti s monitorovaním trichinel podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.626/2004
Z.z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala
toto usmernenie, ktoré sa týka ošípaných zabíjaných u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu.
Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej
regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred. Chovateľ, vlastník, držiteľ ošípanej,
ktorý vykonáva domácu zabíjačku, je povinný túto skutočnosť nahlásiť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
v Prievidzi najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od 7,00 do 15,00 hod.
Chovateľ nahlasuje domácu zabíjačku telefonicky alebo inou formou napr.: písomne (písomnosť musí byť doručená
príslušnej RVPS najneskôr jeden pracovný deň pred stanoveným termínom domácej zabíjačky), faxom, e-mailom. Pri
nahlásení uvedie tieto údaje: adresu chovateľa, ktorý vykonáva domácu zabíjačku, okres, plánovaný dátum domácej
zabíjačky, telefónne číslo chovateľa. Sprievodný doklad, tlačivo na laboratórne vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v
rámci domácej zabíjačky na Trichinella nájdete aj na internetovej stránke obce.
Chovateľ odoberie vzorky bráničných pilierov z každej polovice jatočného tela ošípanej t.j. svalovinu bránice v mieste
prechodu do šľachovitej časti o veľkosti najmenej 5x5 cm – spolu dve vzorky.
Vzorky je potrebné zabaliť do nepremokavého PVC vrecka, ku ktorému sa pevne pripojí správne vypísaný
a podpísaný sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky . Pri zabíjaní viac ako jednej ošípanej sa vzorky
z každej ošípanej zabalia osobitne.
V prípade, že nebude pozitívny výsledok vyšetrenia oznámený chovateľovi do troch pracovných dní od doručenia
vzorky na zberné miesto, považuje sa skúška za negatívnu (bez nálezu trichinel).
Kontakt: Regionálna veterinárna a potravinová správa PRIEVIDZA, Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza,
Telefón: 046/ 5422247,046 / 5420381,Fax: 046 / 5425710,E-mail : rvspde@svssr.sk,v pracovné dni od 7,00 do 15,00
Pracovisko Partizánske :Budova Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,Námestie SNP 151, Partizánske,3.poschodie,
číslo dverí 303,Telefón: 038 / 7493589,Fax: 038 / 7493589,pondelok, utorok, štvrtok : 7,00 – 11,00
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA ROK 2006
Odhlásili sa z obce:
Valterová Michaela
Kmeť Michal
Jančich Juraj
Ing.Hudecová Anna

Baláž Miroslav
Ďurinský Jozef
Bruner Melánia
Bruner Michael Ludvig

Ing. Kmeť Branislav
Tomáš Július

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––

Prihlásili sa do obce na trvalý pobyt:
Ďurinský Jozef
Kollár Daniel
Varga Ivan

Čmiková Ingrid
Čmiko Milan
Kollár Jozef

Pekárova Anna

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Navždy nás opustili:
Krištofík Gustín
Kollár Anton
Košovská Anna
Košovská Mária

č.d 129
č.d.132
č.d.4
č.d.46

2.1.2006
12.4.2006
12.6.2006
7.8.2006

Jančich Koloman
Košovský Jozef
Tomášová Zuzana

18.8.2006
22.11.2006
26.12.2006

č.d. 275
č.d. 46
č.d. 238

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Konalo sa:
10.2.2006 Posedenie s darcami krvi ,zúčastnilo sa ho 16 darcov
16.5.2006 Oslavy dňa matiek ,zúčastnilo sa 51 pozvaných nad 60 rokov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27.6.2006 Posedenie s deťmi k ukončeniu predškolskej výchovy
Brida Matúš
Bridová Patrícia
Bruner Melánia
Valenteje Michaela

Valenteje Martina
Važan Peter
Vlčak Patrik

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

13.10.2006 Slávnostné posedenie jubilantov
Čmiková Antónia
75r.
Poliaková Margita
75r.
Urban Rudolf
75r.
Prídavková Hedviga 80r.

Trniková Zuzana
Jančichová Mária
Miklošová Gizela
Kmeťová Paulína

80r.
85r.
85r.
95r.

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

24.11.2006 Uvítanie deti do života:
Prídavok Patrik
8.9.2006
Škríp Kristian
24.10.2006
Škríp Samuel
24.10.2006
Prídavok Martin
9.9.2005

č.d.70
č.d.106
č.d.106
č.d. 70

Brteková Viktória
Sárička Rastislav
Kollár Marek

22.10.2006
31.10.2006
22.12.2005

č.d.99
č.d.1
č.d.278

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21.12.2006 Posedenie pod jedličkou pre osamelých ,40 zúčastnených
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Recyklácia odpadu v našej obci
V prírode to, čo človek pomenoval odpadom,
neexistuje. Všetko v nej má svoj cieľ, zmysel, funkciu, a
to nielen počas života, ale i po odumretí. Mŕtve rastlinné
a živočíšne telá vytvárajú pôdu, rovnako ako výkaly či
výlučky rastlín a zvierat. Biologický - prírodný systém sa
zakladá na princípe kolobehu - to, čo zaniká, je
základom niečoho nového, vznikajúceho. To až človek
výmyselník vytvoril nové materiály, predmety, ktoré po
čase nepotrebuje, vymýšľa nové a nové veci, často
takmer nepotrebné. Odpadkové koše sa plnia, skládky
sa plnia, regály obchodov stále ponúkajú množstvá
nových, lepších, kvalitnejších, modernejších, super
vylepšených reklamou podporených výrobkov. Stali
sme sa spoločnosťou konzumu - sme nároční na
produkty a výrobky, uprednostňujeme veci jednorazové,
krátko slúžiace.... Svojím správaním a životnou
filozofiou hromadenie odpadkov podporujeme. Ale kam
s nimi? Vystreľovať do vesmíru? Ukladať ich v Afrike,
aby škodili iným, nie nám? Alebo si radšej vstúpime do

seba a zmeníme svoj postoj k nim - a naším krédom sa
stane šetrenie výrobkami, rozumné nakupovanie,
minimalizácia odpadkov, ich triedenie a znovuvyužitie ?
Aby bola možná efektívna recyklácia, je potrebné
jednotlivé materiály oddelene zbierať už pri zdroji
ich vzniku (v domácnosti, škole, obchode...).
Zmiešaním viacerých surovín spolu by sme zapríčinili
ich znečistenie - znehodnotenie. Jednotlivé materiály
(papier, sklo, kovy, PET obaly / plasty, bioodpad,
nebezpečné odpady atď.) sa ukladajú do určených
nádob kontajnerov, vriec... Vytriedené zložky potom
putujú do papierní, sklární, metalurgických prevádzok...,
kde ich použijú ako surovinu na výrobu nových
výrobkov.
Recykláciou nazývame proces v rámci, ktorého
vyrobíme zo starého, zničeného materiálu nový
(napr. zo starého papiera v papierňach nový). Oproti
likvidácii tak ušetrí recyklácia prírodné zdroje, energiu a
zníži množstvo konečných odpadov.

Kalendár zvozu recykl. odpadu v Radobici 2007
PLASTY
15.3. 19.4. 17.5. 21.6. 19.7. 16.8. 20.9. 18.10. 22.11. 20.12.
SKLO
20.4.
22.6.
17.8.
19.10
14.12
PAPIER
31.7.
31.12.
KOV. OBALY
25.5.
31.8.
30.11.

žlté vrece
zelené vrece
modré vrece
červené vrece

Vrecia s vytriedeným odpadom vyložte v deň zberu daného odpadu pred svoj rodinný dom do 7.00 hod ráno na
viditeľné miesto. Jednotlivé komodity NESMÚ byť znečistené ,treba ich zbaviť zvyškov potravín ,nápojov ,vypláchnuť
a zošliapnuť.

Fašiangy 2007
Fašiangy od nepamäti patrili medzi kultúrne obdobie Slovenského národa, spojené s rôznymi poverami, hrami a
zábavami. Naše územie je charakteristické tým, že sa počas fašiangového obdobia konajú plesy a karnevaly.
Radobické fašiangy aj tohto roku uzavreli veselé fašiangové obdobie, ktoré trvalo od Troch kráľov do utorka pred
„škaredou“ alebo popolcovou stredou, kedy sa začína pôst. Nadšení členovia OZ ZORICA ,ale aj nečlenovia
zorganizovali fašiangový sprievod, ako aj samotný akt „pochovania basy“, Všetko vyvrcholilo už tradične pochovaním
basy za náreku plačiek, ktoré smútili za odchádzajúcim obdobím veselosti. Tak ako aj po iné roky v plnučičkom
kultúrnom dome nechýbala bohatá tombola a hlavne dobrá nálada.
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O WEB STRÁNKE NAŠEJ OBCE
Novodobý trend využívania informačnej techniky vo
všetkých oblastiach verejného a kultúrneho života dal
základy aj moderným spôsobom podávania a
sprostredkovania informácií, medzi ktoré patrí aj
vytváranie vlastných obecných internetových stránok,
ktorých cieľom je informovať občana. Pod pojmom
internetová stránka si môžeme predstaviť noviny, do
ktorých môžeme kedykoľvek nazrieť, prelistovať a
dozvedieť sa rôzne informácie. Hlavnými výhodami
takýchto „elektronických“ novín je ich životnosť a
možnosť prístupu z ktoréhokoľvek miesta na zemi.
Elektronická kronika, ako môžeme nazvať aj našu
internetovú stránku, bude plniť svoju funkciu aj po
ďalšie generácie. V tomto čase má naša stránka za
sebou asi 2 roky činnosti. Myšlienka jej založenia
vznikla asi pred 3 rokmi, ako neoficiálna stránka obce
na adrese www.obecradobica.szm.sk.
Odvtedy prešla niekoľkými grafickými zmenami a
zozbierala veľa informácii o živote v obci a jej okolí.
Teraz je už oficiálnou stránkou obce na adrese
www.radobica.sk. Povedzme si niečo z obsahu web
stránky našej obce. Od svojej existencie stránku

navštívilo asi 1300 záujemcov. Denne ju navštívi
priemerne 10
ľudí z domova aj zo zahraničia.
Obsahuje rubriku OBECNÝ ÚRAD a O OBCI.V rubrike
OBECNÝ ÚRAD nájdeme informácie z miestnej
samosprávy, o komisiách pôsobiacich v obci ,o
rozpočte
obce,
o
všeobecných
záväzných
nariadeniach ,tlačivá a kontakty na obecný úrad. V
ponuke O OBCI návštevník stránky môže získať
základné informácie o obci, o histórii a súčasnosti
obce, o kultúre, o združeniach a kluboch pôsobiacich
v Radobici, o službách a farskom úrade . Zoznam
dôležitých internetových stránok získame po kliknutí
na „Odkazy" .Fotogaléria ponúka asi 200 kusov
fotografií z rôznych tematických celkov zo súčasnosti
aj minulosti. Zároveň chcem poprosiť a osloviť
majiteľov historických materiálov týkajúcich sa
Radobice, aby prispeli k bohatosti obsahu stránky. Aj
naďalej sa budeme snažiť pravdivo a hodnoverne
informovať o dianí v kultúrnom a spoločenskom živote
našej drahej obce. Privítam každý podnet, ktorý
prispeje k skvalitneniu obsahu našej internetovej
stránky www.radobica .sk .

administrátor stránky Peter Franc , e-mail: peter.f@stonline.sk

Šport
TJ ISKRA RADOBICA
Sezóna 2006
Na jeseň 2006 odohrala TJ ISKRA RADOBICA pod vedením trénera Rudolfa Urbana 14 zápasov so skóre 22:36
a so ziskom 16 bodov.

Rozpis na sezónu 2007
Radobica - Horná Ves

0:2

Nitrica – Radobica

5:2

Lehota pod Vt. B - Radobica 29.05.2007 17.00
Radobica - Hradec 27.05.2007 17.00
Radobica - Diviaky nad Nitrou 1:4
Máčov - Radobica 03.06.2007 17.00
Liešťany - Radobica 15.04.2007 15.30
Radobica - Poruba 10.06.2007 17.00
Radobica - Nitrianske Pravno B 22.04.2007 16.00
Koš - Radobica 17.06.2007 17.00
Temeš - Radobica 29.04.2007 16.00
Radobica - Čavoj 01.05.2007 16.30
Radobica - Čereňany 06.05.2007 16.30
Dlžín - Radobica 08.05.2007 16.30
Radobica - Rudnianska Lehota 13.05.2007 16.30
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–––––––––––––––––––––––––– Fotoreportáž –––––––––––––––––––––––––––––

Stavanie mája 2006

Kostolná spevácka skupina mladých

Poľovné združenie Chrasť-II. ročníka Hubertových
slávností

Výstavka prác šikovných rúk z darov zeme

Fašiangová zábava

Vianočný stolnotenisový turnaj

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vydavateľ: OcÚ Radobica Foto: www.radobica.sk Vydanie: Apríl 2007
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