Vážení spoluobčania !
Rok 2009 sa niesol v znamení plnenia náročných úloh. Začiatok roku bol poznačený prechodom na novú menu euro
ako i dopadom svetovej hospodárskej krízy, ktorá sa dotkla i obecných rozpočtov a taktieţ sme sa museli
vysporiadať s dopadom zákona o sociálnych sluţbách na obce. Zabezpečovali sme priebeh viacerých volieb, ktoré sa
v roku 2009 konali v našom štáte. No i napriek zlej ekonomickej situácií sa nám podarilo zabezpečiť nasledovné :
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
S rekonštrukciou sme začali ešte v roku.2008. Pre nedostatok finančných prostriedkov nemohla byť dokončená.
V roku 2009 bola rekonštrukcia ukončená a miestny rozhlas slúţi svojmu účelu pre občanov v obci ako i na osadách.
Celkové náklady na rekonštrukciu činili 250.000.-Sk
Rekonštrukcia obecných budov
Dom smútku bol postavený v roku 1971. Okná a dvere boli v dezolátnom stave, nedali sa uţ dobre zatvárať
a uzamknúť, drevo bolo napadnuté črvotočou a hnilé. Preto som sa rozhodla ich vymeniť a vykonať opravu omietky.
Na základe prieskumu trhu výmenu okien a dverí sme
vykonali cestou spoločnosti s.r.o Svet okien v cene 1.862
€ /56.095 .-Sk/. Nové omietky boli uskutočnené
protredníctvom firmy Pamistav v celkovej hodnote 5.227
€ /157.468.-Sk/. Kultúrny dom – od jeho postavenia
v roku 1969 nebola vykonaná ţiadna rekonštrukcia.
Opravila sa strecha /výmena plechu na miestach kde bol
poškodený/.Zateplili sa dve strany a natiahla sa nová
fasáda. Pred vchodom do obecného úradu
bola
vybudovaná ochranná strieška. Tieto práce stáli 8.300€
(250.000.-) Ministerstvo financií nám na tieto práce
poskytlo časť finančných prostriedkov vo výške 5.000€
/150.000.-Sk./V tomto roku máme zámer zatepľovanie
dokončiť na celej budove a natiahnuť fasádu. Cestou
ministerstva financií alebo environmentálneho fondu sa
pokúsime získať finančné prostriedky na výmenu okien
celého kultúrneho domu a obecného úradu. Ešte v roku 2008 sme vypracovali a podali ţiadosť na čerpanie finančných
prostriedkov z fondov EU. Malé obce, medzi ktoré sa radí
i naša obec, mohli čerpať finančné prostriedky, ktoré sú
smerované
z Európskeho
poľnohospodárskeho
a garančného fondu a to prostredníctvom „Programu
rozvoja vidieka 2007 – 2013,“ktorého riadiacim orgánom je
ministerstvo pôdohospodárstva. Medzi podporované
aktivity v rámci osi 3 a opatrenia 3.4.2 „Obnova a rozvoj
obcí“ patrí výstavba a rekonštrukcia obecných ciest
a chodníkov. K tomuto zámeru nám ešte v m.r. vypracovala
firma Profin Ţilina projekt. Po vybavení stavebného
povolenia a uskutočnenia výberového konania v zmysle
zákona 25/2006 sme podali ţiadosť k výzve ktorá bola
vyhlásená vo februári 2009. Naša ţiadosť ako i celý projekt
prešli schvaľovacím konaním .Koncom novembra 2009
nám bolo oznámené, ţe našej ţiadosti bude vyhovené
a obci bude poskytnutý NFP vo výške175.315,30€ /5.281.550.-/
Dňa 11.12.2009 som na Poľnohospodárskej platobnej agentúre v Trenčíne podpísala zmluvu o poskytnutí NFP.
S uvedenou rekonštrukciou sa v prípade priaznivého počasia počíta ţe začne v marci.
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V rámci separovania odpadov sme v roku 2008 pripravili ţiadosť o poskytnutie dotácie z operačného programu
Ţivotné prostredie – z environmentálneho fondu oblasť C aktivita C/2-separácia a zhodnotenie biologicky
rozloţiteľných odpadov v rámci zákona č. 223/01 Zb.Termín podávania ţiadosti bol október 2008. V polovici
novembra 2009 som bola vyrozumená o úspešnosti našej ţiadosti a 24.11.2009 som na Environmentálnom fonde
v Bratislave podpisovala zmluvu na dotáciu vo výške 66.000 € /1mil.989,00 Sk/
Po predchádzajúcich výberových konaniach boli občanom trvalo prihláseným k pobytu v obci dodané do domácnosti
malé kompostárne – kompostovacie silá, kde hodnota jedného je 66,4 € /2.000.-Sk/, prostredníctvom firmy
AGRY – Trenčín. Obec dostala nový kolesový traktor Londini v hodnote 39.508 € /1.190.218,.Sk/,čelný nakladač na
traktor v hodnote 12.495€ /376.425.-/ a drvič BROFARMI v hodnote 4.998€ /150.570.-Sk/ Uvedené stroje boli obci
dodané na základe kúpnej zmluvy firmou MANNET spol. s.r.o Madunice, ktorá uspela vo výberovom konaní.Musím
podotknúť , ţe v rámci Trenčianského samosprávneho kraja sme boli traja, ktorí uvedenú dotáciu dostali i keď
nehovoriac o tom, koľko úsilia bolo potrebné vynaloţiť, aby sa to všetko časovo stihlo, lebo vyučtovanie dotácie som
musela predloţiť Ministerstvu ŢP do 15.12 2009,čiţe na realizáciu som mala 20 dní. Uskutočnením tohto zámeru
bude umoţnené vyseparovať a zhodnotiť BRO s dôrazom na plnenie legislatívnych a environmentálnych poţiadaviek
v oblasti nakladania s BRO.
Nakoľko obec nemohla postupovať v začatej rekonštrukcií zhorenej bývalej školy,/ na tento účel neboli vytvorené
vyhovujúce podmienky pre malé obce/ obec túto predala firme ENERGICO s.r.o. Blava za cenu 82 tisíc €. V uvedenej
cene je úver, ktorý má obec, cena pozemku, projekty a náklady na doterajšiu realizáciu. Kupujúci uvedenú čiastku
spláca splátkovým kalendárom do 31.11.2010.
Na úseku športu sme podporovali futbalový klub Iskra Radobica. ZŠ s MŠ v Hornej Vsi sme poskytli dotáciu vo
výške 1.500€ na výmenu kotla na kúrenie.
O akciách uskutočňovaných obecným úradom pravidelne informujeme na našej internetovej stránke.
V roku 2009 sa konalo 8 zasadnutí OZ. Zápisnice zo zasadnutí sú pravidelne uverejňované na obecnej tabuly
a internetovej stránke.
Schválené boli nasledovné VZN :
1/09 VZN o poskytovaní opatrovateľskej sluţby a úhradách za opatrov.sluţbu
2/09 VZN o pouţívaní zábavnej pyrotechniky na území obce
3/09 VZN o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce
4/09 VZN o úhrade nákladov spojených s činnosťou Školskej jedálne pri MŠ
v Radobici
5/09 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa so sídlom na území
obce.
- dodatok č. 1/09 k VZN č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Tu by som chcela upozorniť, ţe vývoz PDO v obci sa bude realizovať tak ako v minulom roku a to v mesiacoch máj –
september 1x do mesiaca a ostatné mesiace tak, ako doteraz. No i napriek tomu sa museli poplatky upraviť
nasledovne:
- 15€ ročný poplatok za osobu
3€ ročný poplatok za osobu na osadách
- 15€ poplatok za chalupu za 150 kalendárnych dní
- 30€ ročný poplatok F0 – podnikateľ /pohostinstvo/

Poplatky za psov budú nasledovné :
-

3,50€ za jedného psa za kalendárny rok
3.00€ za jedného psa na osadách

Vážení občania !
V krátkosti som Vás oboznámila s úlohami, ktoré nás čakajú a ktoré sa nám podarilo realizovať. V novom roku
všetkým ţelám veľa úspechov, osobnej pohody, zdravia a veľa šťastne preţitých chvíľ.
Marta Košovská
starostka
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Spoločenská kronika:
V roku 2009 sa z obce odhlásili :

Naši jubilanti:

Mikulová Jarmila
Valenteje Iveta
Valenteje Michaela
Valenteje Nella
Simonidesová Katarína
Simonidesová Sofia
Ing.Franc Matej

75 rokov sa v tomto roku dožili:
Franc Karol, Kmeťová Boţena,
Unterfranc Jaroslav
80 rokov sa v tomto roku dožili:
Kmeťová Anna, Trniková Helena
95 rokov sa v tomto roku dožila:
Gregorová Mária

Ing.Francová Adriana
Galanský Branislav
Jankulová Zuzana
Čmiková Veronika
Čmiko Adam
Kollárová Tatiana
Košovský Ján

Prihlásili sa do obce :
Šimková Eva
Šimková Dominika
Dodoková Zuzana
Dodok Martin
Dodoková Ema
Svinteková Mária
Kollárová Zuzana
Jankulová Zuzana

Kotrík Tomáš
Kotríková Miroslava
Kotrík Valér
Kúdelová Katarína
Brunner Melanie
Schubada Dušan
Tomáš Júlis

Jankulová Zuzana
Narodili sa :
Nina Valenteje
Miriam Čiljaková
Dávid Ľuboš Franc

Navždy nás opustili :
Tomáš Rudolf,235
Tomáš Jozef,236
Trniková Zuzana,30
Herelová Paulina,258
Bridová Mária,131
Košovská Anastázia,86
Urban Rudolf,116

Kollár Pavol,76
Francová Anna,220
Franc Vladimír,243
Gregorová Mária,200
Tomáš Július,235
Valenteje Jozef,49

Krásna tradícia stretávok spolužiakov prináša všetkým
zúčastneným nezabudnuteľné zážitky. Stretnutia po
rokoch sú vždy dojemné, veď často svojich najbližších
priateľov zo školských lavíc nestretneme celé roky. Až
na stretávke sa dozvieme, kto sa vydal,oženil, rozviedol,
kto má deti, kto už aj vnúčatá, kto kde pracuje a akým
smerom sa vlastne rozbehli všetky naše detské lásky a
priateľstvá na život a na smrť... Taká krásna bola aj
stretávka, ktorú po 45-tich rokoch zorganizovali žiaci
našej základnej školy v Radobici.
P.F.
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Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov (6. január) do Popolcovej
stredy, ktorá je 40 dní pred Veľkonočným týždňom. Preto sme sa opäť
stretli aby sme zachovali tradície a zvyky v našej obci.

Občianske združenie piatich obcí Oslany, Horná Ves, Radobica,
Veľké Uherce, Veľké Pole po štvrtýkrát pripravilo pre verejnosť
podujatie s bohatým programom v prírode.

Účinkujúci a starostka nezabudli ani na občanov
osady Cerová a Máj bol vztýčený aj pred turistickou
ubytovňou.

Aj v tomto roku Ocú RADOBICA usporiadal v miestnom KD
oslavy ku Dňu matiek. O kultúrny program sa postarala
dedinská folklórna skupina HÁJIČEK z CHRENOVCA.

Radobický spravodajca: vydal Obecný úrad v Radobici
E-mail- OCU-radobica@stonline.sk www.RADOBICA.sk
Farebnú verziu nájdete na www.radobica.sk, neperiodické,nepredajné!
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