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Slovo na úvod
Po viac ako dvoch rokoch opäť
prichádzame do Vašich domácností s obecnými novinami. Náš zámer o častejšie a pravidelnejšie vydávanie Radobického spravodajcu nevyšiel. Mnoho vecí sa zmenilo.
Ubúda aj ľudí, ktorí sú ochotní angaţovať sa
v prospech verejných záleţitostí. Niektorí
nás opustili navţdy, iní zostali ľahostajní,
keď na nich dopadla ťaţoba kaţdodenného
ţitia. Stav, v akom sa nachádza naša spoločnosť sa nemôţe neodraziť aj na situácii,
v akej sa nachádza naša obec – ale platí to aj
naopak. Optimisti by mohli povedať, ţe napriek všetkým problémom ţijeme, pesimisti,
ţe to nie je ţitie, ale ţivorenie.
Obecný úrad Vám chce touto cestou
načrtnúť reálny obraz stavu, v ktorom sa
nachádzame, informovať o niektorých podujatiach, ktoré sa konali v posledných mesiacoch a o plánoch do budúcnosti. Robíme tak
preto, ţe verejných schôdzí obecného zastupiteľstva a ďalších podujatí sa, na škodu
veci, zúčastňuje veľmi málo občanov a
informácie, ktoré sa k Vám dostanú, sú
niekedy skreslené alebo celkom prekrútené.
Je pravda, ţe nad nami visí kopec problémov a úloh, ale nie sme dedina na vymretie.
Dokazujú to aj výsledky sčítania obyvateľov
a vybavenia domácností, o ktorých sa môţete dočítať na inom mieste. Podstatnú časť
našich občanov dnes tvoria deti, mladí ľudia
a ľudia v produktívnom veku. Robíme teda
sami pre seba, pre svoju budúcnosť a od
seba musíme aj začať. Pretoţe tá ľahostajnosť k tomu, čo robí časť generácie, ktorá
má byť našim pokračovaním, nám môţe
priniesť nemilú budúcnosť. Ak sebou nepohneme, neprestaneme sa čudovať, ţe nám tí
najlepší odchádzajú. A nielen z obce.
(at)

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám s odstupom
času prihovoril ako starosta obce.
Keď budete čítať tento text uplynul rok,
kedy som nastúpil do funkcie starostu obce
(1. 7. 2001). Vzhľadom k tomu, ţe sa blíţi
dovolenková sezóna a obecné zastupiteľstvo
(OZ) bude najbliţšie zasadať aţ v mesiaci
september, rád by som Vás informoval
o veciach, ktoré predchádzali tomu, čo bolo
do dnešných dní uskutočnené v rámci
Obecného úradu (Ocú) a zároveň Vás
informoval o tom, čo Ocú plánuje realizovať
do konca kalendárneho roka.
Vymenujem najdôleţitejšie akcie, ktoré
obec dokázala z vlastných prostriedkov
realizovať hlavne v uplynulom roku a z časti
i v roku 2002.
Ide o nasledovné akcie :
premostenie a
prekopanie kanála na „Prielohách“, pomoc
pri rekonštrukcii rím.-katolíckeho kostola
v rámci VPP a za pomoci mechanizmov
Ocú, vybudovanie oporného zábradlia a
spevnenie chodníka na osade Cerová, vymurovanie spláškového kanála na Cerovej,
zabezpečenie verejného osvetlenia rím.-katolíckeho kostola, čiastočná rekonštrukcia
ciest v extraviláne obce pieskovým podkladom, v roku 2002 v spoluprácii s STVaK
rekonštrukcia vodojemu u „Podstráňov“ a
zabezpečenie prístupových ciest k vodojemu
na „Salaši“, údrţba verejných priestranstiev
a cintorína.
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Z kultúrnych podujatí ide o nasledovné
akcie: uvítanie detí do ţivota, pripomenutie si 52. výročia SNP na miestnom cintoríne, postavenie vatry na „Hôrke“ v spoluprácii ZO ZŠTČ, rozlúčka s deťmi MŠ,
stretnutie s jubilantmi, stretnutie osamelých
pod jedličkou, sadenie mája, Deň matiek.
Vážení spoluobčania, zároveň Vám
predkladám súbor plánovaných investičných
akcií i s postupnou realizáciou v tomto
kalendárnom roku:
v spoluprácii s SPP
realizácia plynofikácie časti obce, rozšírenie domu smútku, časť rekonštrukcie kultúrneho domu, vybudovanie všešportového
ihriska. Vás občanov najviac budú asi
zaujímať tie posledné akcie plánované
v tomto kalendárnom roku. Ide o akciu z dotácie Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR z fondu PRO Slovakia.
Tieto dotácie sú účelové, na ktoré bolo treba
urobiť výberové konanie. Do výberového
konania boli prihlásené tri firmy: Športstav
Prievidza, Vodostav Bratislava a DAK
Prievidza. Na základe ponukových listov
komisia vybrala firmu DAK Prievidza, ktorá
bude realizovať obe stavby. Predpokladané
začatie plánujeme na mesiac júl. Za ich
vybavenie ďakujem p. Stanislavovi Bartošovi, poslancovi NR SR, ktorý tieto finančné
prostriedky vybavil. Ukončenie týchto prác
plánujeme do konca mesiaca októbra.
Prvá etapa plynofikácie obce by sa mala
realizovať v letných a jesenných mesiacoch.
Plnohodnotné práce by mali začať v mesiacoch júl – august. Podľa pôvodných plánov
by mal byť plyn do Radobice dotiahnutý po
Ocú a splynofikovaná „Cintorínska ulica“,
kde by sa mohli občania napojiť na zemný
plyn do konca kalendárneho roka. Navrhol
som a poţadoval som v 1. etape zaviesť
plynofikáciu po štátnej ceste aţ na horný
koniec obce, čo vyplýva aj z hľadiska
odberu a vyuţitia plynu. Na tejto trase sa
plánuje najväčší odber plynu: a to pre
obchodné prevádzky, Ocú, rím.-katolícky
kostol, bývalú základnú školu a samozrejme
občanov, ktorí majú postavené domy pozdĺţ
hlavnej trasy. Po začatí zemných prác budú
občania oboznámení cestou Ocú, čo je
potrebné uskutočniť k samotnej realizácii
pripojenia sa na plyn. Zároveň Vás chcem

upozorniť, ţe na odber bude potrebné v domácnosti vytvoriť aspoň jedno odberné
miesto (príkl. plynový sporák). Prípojky
budú realizované cestou SPP. Vonkajšie
práce po vlastný pozemok si občania budú
musieť zabezpečiť individuálne, resp. existuje moţnosť zabezpečenia prostredníctvom
Ocú vybranou firmou, ktorá by tieto práce
vykonala s tým, ţe by boli adekvátne
rozloţené finančné prostriedky na tieto
práce. Samotné pripojenie domácnosti od
hlavného rozvodu bude záleţať na kaţdom z
Vás. Občanov, ktorých sa plynofikácia bude
týkať v roku 2002, Ocú včas vyzve, aby
mali k dispozíci potrebné informácie.
O týchto aktivitách boli informovaní
poslanci OZ, ktorí sa zišli na svojich zasadnutiach 10 krát, kde boli riešené aj ďalšie
problémy obce a aktuálne úlohy. Účasť
poslancov na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva je v priemere 90-percentná,
za čo im patrí poďakovanie. Zároveň sa
chcem poďakovať aj nášmu spevokolu a
ţiakom ZŠ, ktorí sa zúčastnili viacerých
kultúrnych podujatí.
Samostatnú kapitolu tvoria otázky prechodu kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu (obce). V tomto roku prešli na
obce v zmysle zákonov nasledovné kompetencie: ochrana prírody a krajiny, územné
plánovanie a stavebný poriadok, sociálna
pomoc, vodné hospodárstvo, školstvo,
prechod matrík pod obec (u nás ide
o overovanie listín).
V ďalšom období nás čaká ešte prechod
iných kompetencii zo štátu. Všetko ide
o veľmi závaţné veci .
Váţení spoluobčania, pretoţe máme pred
sebou dovolenkovú sezónu, prajem Vám
všetkým veľa zdravia, oddychu a načerpania
nových síl.
Ing.Miroslav Jankula
starosta obce
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Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov
Po desiatich rokoch sa opäť uskutočnilo
tzv. sčítanie ľudu, ktoré po prvýkrát
vykonali sčítacie komisárky Andrea Jančichová a Katka Košovská. Porovnanie výsledkov s predchádzajúcimi desaťročiami je
nielen zaujímavé, ale môţe byť aj uţitočné
pre poznanie, akým smerom sa uberá náš
vývoj.
K 25. máju 2002 mala Radobica 589
obyvateľov – najmenej z doterajších sčítaní.
(V roku 1991 to bolo 658 občanov). Podiel
ekonomicky aktívneho obyvateľstva bol
49,9 % (v roku 1991- 45,4 %).
Vekové zloţenie občanov je nasledovné:
0-l4 rokov – 93, muţi l5-59 rokov – 203,
ţeny l5-54 rokov 166, muţov nad 60 rokov
bolo 45 a ţien nad 55 rokov 82. V predproduktívnom veku bolo 15,8 % občanov,
v produktívnom 62,6 % a v poproduktívnom
21,6 %.
539 občanov si uviedlo slovenskú národnosť, 1 nemeckú a 49 neuviedlo ţiadnu.
K rímsko-katolíckej cirkvi sa prihlásilo

Čím ţila obec?
Šport a kultúra.
V Radobici sa uskutočňuje stále dosť
zaujímavých podujatí – len účasť na nich je
niekedy biedna. Je smutné sledovať šedivujúcich organizátorov, ako sa snaţia
presvedčiť statných a tvrdých pubertiakov,
aby pobehli za loptou, vzali do ruky iné
športové náčinie, alebo čo len pohli rozumom. Staršia generácia mala asi menej
voľného času, domácich prác bolo neúrekom, ale aj iných rôznych lákadiel bolo
pomenej. Väčšinou si však našla času na
rôzne záujmové aktivity a vedela ich
realizovať aj v skromnejších podmienkach.
Aká je ponuka podujatí dnes?
Jedinou pravidelnou športovou činnosťou je
futbal. O výsledkoch A – muţstva hovoríme
na inom mieste.
Kultúrny dom ako telocvičňu vyuţívalo
v zimnom období asi dvadsať ţien. Je to
aktivita hodná povšimnutia. Vlani sme
zaloţili turistický oddiel, ktorý uţ
uskutočnil niekoľko pekných akcií, aktívni
sú najmä cykloturisti. Predsilvestrovský
prechod pohorím Vtáčnik do Kamenca sa

500 občanov, 1 ku grécko-katolíckej, 1 ku
kresťanským zborom, 49 náboţenské vyznanie neuviedlo a 36 vyznačilo rubriku “bez
vyznania.“ Podiel rímsko – katolíckej cirkvi
na náboţenskom vyznaní bol 84,89 %,
vyznanie neuviedlo 8,83 % a bez vyznania
6,11 %.
V obci bolo 277 domov, z toho 171 rodinných domov a 106 neobývaných domov.
Bytov bolo 288, z toho trvale obývaných
177 a neobývaných 111. Z neobývaných
bytov bolo 80 určených na rekreáciu a 8
neprispôsobilých na bývanie. Na jeden trvale obývaný byt pripadlo 3,33 bývajúcich
osôb, priemer obytnej plochy bol 55,3 m2 a
3,41 obytnej miestnosti. Na jednu obytnú
miestnosť pripadalo 0,98 obyvateľa resp.
16,6 m2 na jednu osobu.
59,9 % bytov malo ústredné kúrenie,
88,7 % kúpeľňu alebo sprchovací kút, 49,2
% automatickú práčku. 1,7 % vlastnilo rekreačnú chalupu alebo chatu, 32,8 %
domácností malo osobný automobil a 5,1 %
počítač. Podiel bytov s tromi a viac obytnými miestnosťami bol 69,5 %.
stal známym v širšom okolí, rovnako aj
januárové putovanie do vypálených obcí
Kľak a Ostrý Grúň. O čo ťaţšie podmienky, o to hlbšie spomienky. V tomto roku
cesta do Kamenca trvala rekordných 15
hodín. Novou tradíciou sa stáva prvomájový pochod Buchlov – Ţarnov.
Vyuţitie kultúrneho domu nie je ktovieaké. Veľké kultúrne podujatie býva v ňom
vlastne iba raz – na Fašiangy. Pochovávanie
basy si získalo takú popularitu, ţe priestory
kultúrneho domu nepostačujú a býva v ňom
asi viac hostí ako domácich. Škoda, ţe sa
nedarí zorganizovať poriadnu hodovú zábavu. Diskotéky sa tieţ akosi neujali, a tak sa
v kultúrnom dome robia uţ len rôzne menšie
akcie, oslavy, schôdze, hráva sa stolný tenis,
dokonca tu bývaju aj strelecké preteky.
Máme však aj populárny countrybál na
Cerovej. Podarilo sa obnoviť vatru
k výročiu SNP. Organizuje sa niekoľko
zájazdov. Počas roka sa konajú aj mnohé
ďalšie podujatia, ktoré by si zaslúţili väčšiu
návštevnosť: šachový turnaj, súťaţ kríţovkárov, turnaj v mariáši, rôzne strelecké disciplíny, súťaţe pre deti a pod. Chce to len
chcieť.
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Z výsledkov súťaží 2001 – 2002
ZO ZTŠČ Radobica v tomto období
zorganizovala:
Strelecké preteky z malorážky 1.7.2001
(1.ročník memoriálu A. Franca)
1. Stanko Kollár
2. Ján Kollár (otec víťaza)
3. Ivan Kmeť
Majstrovstvá obce v streľbe z malorážky
19.8.2001
1. Jozef Čmiko
2. Stano Kollár
3. Ján Pravda
Preteky v streľbe zo vzduchovej pištole
9.9.2001
1. Rudolf Urban st.
2. Ing. Dana Kucmanová
3. Ján Jančich
Strelecké preteky z malorážky 23.6.2002
(2.ročník memoriálu A. Franca)
1. Kollár František
2. Foltán Jozef
3. Pravda Ján

Dozorný výbor Jednoty usporiadal:
1. septembra 2001 už 20.ročník krížovkárskej súťaže.
1. Roman Košovský
2. Anton Trník st.
3. Katarína Košovská
Stolnotenisový turnaj 26.12.2001
1. Kollár Jozef
2. Kollár Mário (syn víťaza)
3. Franc Tomáš
Šachový turnaj 6.1.2002
1. Kmeť Miroslav
2. Trnik Vladimír ml.
3. Kmeť František ml.
Majstrovstvá obce v mariáši 6.2.2002
1. Anton Bartoš – Bystričany
2. Ľubomír Capa – Prievidza
3. Rudolf Urban – Radobica
Futbalový turnaj 15.7.2001
1. Nitrica
2. Oslany
3. Radobica 4. Veľká Lehota

Telovýchovná jednota Iskra Radobica ukončila sezónu 2001/2002 na 9.mieste. Je
zaujímavé, že v posledných 5 zápasoch naši futbalisti bodovali naplno.
Výsledky a strelci gólov:
Jeseň:
Podhradie
Malinová
Hradac
Čavoj

2:2 (0:2) Ďurta, Košovský
2:1 (1:0) Škopár, Trník
0:2 (0:1)
4:3 (4:0) Foltan L 2, Jančich J,
Škopar

Jar:
Horná Ves
0:1 (0:0)
Poruba
0:1 (0:1)
Rud. Lehota 3:4 (2:2) Bartoš (11m),
Jančich J, Košovský
Temeš
0:2 (0:1)
Kľačno
2:1 (0:1) Trník, Košovský
Nitrica
2:1 (1:0) Chlpek (11m), Trník
Dlţín
2:1 (2:0) Kollár M, Košovský
DOMA

11 5 1 5

CELKOVO 22

17:19
7 2 13

16

Jeseň:
Dlţín
Horná Ves
Poruba
Rud. Lehota
Temeš
Kľačno
Nitrica
Jar:
Podhradie
Malinová
Hradec
Čavoj

VONKU
29:51

23
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1:1 (1:0) Košovský
4:2 (1:1) Bartoš, Trník
1:0 (1:0)
5:0 (3:0)
3:0 (0:0)
6:1 (2:1) Foltan J (11m)
4:2 (2:1) Hlohovský, vlastný
3:1 (2:1) Jančich R
2:0 (2:0)
1:2 (1:1) Urban I, Švarc
2:3 (1:1) Chlpek (11m),
Franc A, Košovský

11 2 1 8

12:32

7

