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Veľkonočný pozdrav
K radu ďalších vinšovníkov
aj my podľa dobrých zvykov
pripojiť sa chceme - keď nie inšie
aspoň naše skromné vinše:
...
Veľká noc je predo dvermi,
ostaňte chlapci verní –
i napriek dievčat kriku,
dobrému svojmu zvyku.
Dievčatám veľa vody
a chlapcom málo škody.
...
Sviatky plné milosti,
požehnania hojnosti
od vzkrieseného Spasiteľa
to Vám redakcia želá.

Deň matiek ....
Milé mamičky, staré mamy!
Už o pár týždňov k nám opäť príde
mesiac
máj.
Máj,
mesiac
rozkvitajúcich lúk, keď slnko už
teplejšími lúčmi začne zohrievať
zem, chvejúcu sa vtáčím štebotom,
začnú ožívať záhrady i polia a do
duše sa pomaly vkradne tichá
radosť. Ale máj neznamená len
prísľub letných dní, plných sviežej
zelene. Spolu s ním si pripomíname
Deň matiek.
Život nás mnohých
chtiac –
nechtiac
postaví
do
úlohy
nevďačných synov a dcér, pretože
nás núti pachtiť sa za falošnými
chymerami bohatstva. A my potom
nestíhame a zabúdame na to
podstatné. Dni sviatočné, a toto je
jeden z nich, by mali byť
pozastavením, pri ktorom si v plnej
miere uvedomíme čo pre nás
znamená matka. Je to ona, kto nás

naučí nielen chodiť a rozprávať.
Predovšetkým nás naučí milovať
a obetovať sa. Je to matka, ktorá
otvorí naše srdce citu. Všetky
lásky, ktoré prežívame neskôr, po
ktorých túžime a ktoré nás
napĺňajú sú už len ozvenou
a hľadaním dokonalosti, ktorú sme
prežili v jej láske.
Milé naše matky a staré matky, sú
to vaše ruky, na ktorých smieme
plakať a ktoré skryjú našu tvár,
vlhkú od potu a sĺz. Aj ten
najúspešnejší a najbohatší človek
na tejto planéte je stratený
a nešťastný, ak mu chýba tento
jediný pevný bod vesmíru.
V dnešný deň by preto žiadna
z Vás nemala cítiť že je sama, že
láska, ktorú zasiala do svojich deti
sa jej nevracia. Skúsenosti
mnohých generácií dokazujú, že
matka je stmeľovateľom rodiny.
Koľko lásky musí skrývať

materinské srdce, keď ju vie
rozdávať nielen vlastným deťom,
ale plným priehrštím ňou vie
zahrnúť aj vnúčatá a nezostane
necitlivé ani voči svojmu širokému
okoliu. Koľko je v ňom sily keď je
schopné
odpúšťať,
prekonať
nevďak a bojovať až po krajné
medze seba obety.
Ťažko sa hľadajú slová, ktoré by
vystihli vďaku za veľkosť vašich
citov.
Nikdy
nebude
dosť
príležitostí, aby sme Vám vrátili
obrovský
dlh obety a lásky.
Prijmite aspoň blahoželanie od
srdca
Nech Vás stretáva toľko ľudských
radostí, aby vyvážili aj bremeno
starosti.
Nech mate na úsmev toľko
príležitostí, aby neostalo miesto na
sklamania a bolesti.
Nech je každý Váš deň malým
sviatkom v pohode a zdraví.
M. Košovská (starostka obce)

Mnohí občania v našej obci ani netušia, že patríme do
mikroregiónu
s názvom
„Občianske
združenie
MEDZIHORIE.“ O podrobnejší opis združenia sme
poprosili jedného zo zakladateľov Ing. Augustína Machatu.
Bolo to na začiatku roku 1998, keď dvaja ľudia prišli
s myšlienkou zaloţenia mikroregiónu. Ich iniciatíva našla
nadšenú odozvu u vtedajšieho starostu Radobice p. A.
Franca a aj u starostov Oslian, Veľkých Uheriec, Veľkého
Pola a Hornej Vsi sa stretla s pochopením. Tak sa stalo ţe
14. mája 1998 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
zaregistrovalo Občianske združenie Medzihorie. Jeho
členmi boli uţ spomenuté obce, niekoľko súkromných
podnikateľov a aj niekoľko občanov.
Hlavným cieľom zaloţenia Mikroregiónu bol rozvoj
cestovného ruchu najmä formou vidieckej turistiky, získanie
prostriedkov z eurofondov na podporu budovania
turistických aktivít ,podporu podnikania v agroturistike
a v cestovnom ruchu. V neposlednom rade na propagáciu
mikroregiónu. Veď ide o mimoriadne aktívny región. Pre
nás, ktorí tu ţijeme, sa moţno nezdá ničím mimoriadny, ale
len preto, lebo si to neuvedomujeme. Jeho územie sa však
rozkladá v priestore, kde sa stretajú pohoria Vtáčnik, Tribeč
a Pohronský Inovec. Keďţe sú to pohoria rôzneho
geologického veku a zloţenia hornín je práve toto naše
územie geologicky pestré. Striedajú sa tu jaskyne, kamenné
moria a ďalšie pozoruhodné útvary. Rôznorodosť hornín
podmieňuje aj rôznorodosť flóry (rastlín a stromy) a fauny
(zvieratá) a v neposlednom rade aj pestrosť hubárskych
terénov. Preto náš región dostal aj samotný geografický

názov – Veľkopolská vrchovina (to ste moţno nevedeli)
preto sa náš mikroregión volá Medzihorie.
Keď vznikol náš
mikroregión, patril k prvým na
Slovensku aj v našom najbliţšom okolí .Dnes je celé
Slovensko posiate mikroregiónmi. Len v Trenčianskom kraji
je takmer štyridsať a v Banskobystrickom viac ako
päťdesiat. ( Náš mikroregión sa rozkladá v oboch
spomenutých krajoch.) Dokonca sa ním prelínajú ďalšie tri
– Buchlov, Kľak a Šípok.
Ako sme vyuţili to, ţe sme zaloţili mikroregión medzi
prvými ? Zrekapitulujeme skutočne naše počiny :
Hneď po zaloţení sa niektorí členovia zúčastnili školení
manaţérov vidieckej turistiky, ktoré sa uskutočnilo
v Topoľčiankach a trvalo tri mesiace a všetci ho úspešne
absolvovali .Náklady na školenie znášalo regionálne

zdruţenie cestovného ruchu Horná Nitra, s ktorými sme
intenzívne spolupracovali. Necelý rok po zaloţení sme
spoločne so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch
a Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre usporiadali
V Hornoveskej doline celoslovenský seminár o vidieckej
turistike. Bohatá účasť expertov a agropodnikateľov
z celého Slovenska vyvrcholila návštevou farmy jedného
nášho podnikateľa v agroturistike.
Vytýčili a vyznačili sme 40 km cyklotrasu, ktorú sme
nazvali Cyklokruh Medzihorím . Peniaze sme získali
z grantu Globtel, v ktorom náš projekt uspel. Od roku
2001, kedy bol cyklokruh slávnostne otvorený sa
kaţdoročne podujatie opakuje, najmä zásluhou turistov
z Hornej Vsi, Radobice a Veľkých Uheriec.
Bol spracovaný propagačný bulletin o mikroregióne,
ktorým sme propagovali mikroregión na veľtrhoch
cestovného ruchu v Bratislave a v Ţiline. K tomu sme
vyuţívali aj spoločný kalendár kultúrnych, športových
a spoločenských podujatí. Ţiaľ v poslednom období sa táto
forma prestala vyuţívať.
Z programu obnovy dediny sme získali 110 tisíc korún,
za ktoré bol spracovaný Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mikroregiónu
Medzihorie. Tento
dôleţitý dokument je podmienkou pre získanie peňazí
z Europskych fondov do projektov na Eurofondy ho môţu
vyuţiť všetky naše obce. Posledné tri roky sme vyuţili
moţnosť získať nejaké peniaze z daní odvádzaných našimi
obyvateľmi. Preto sme sa prihlásili do zoznamu poberateľov
2% daní. Do zoznamu sme sa zakaţdým dostali, aj keď sme
naplno moţnosť nevyuţili. V minulom roku sme spolu
s Akadémiou Istropolitana Nova zrealizovali deväťdňové
školenie pre zamestnancov verejnej správy o spôsobe
spracovania
projektov
pre
získanie
prostriedkov
z Eurofondov.
Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia mikroregionu Šípok,
Kľak a Buchlov.
Zúčastňujeme sa na práci Vidieckeho parlamentu
Trenčianského aj Banskobystrického kraja.
Okrem vymenovaných aktivít sme iniciovali mnoţstvo
článkov v rôznych denníkoch a časopisoch, v rozhlase aj
v televízií, kde sme propagovali náš Mikroregión. Z výpočtu
vyplýva ţe Mikroregóon Medzihorie ţije aktívne. Ak bol
v minulosti tento región zabudnutým kútom, dnes sa o ňom
vie a je navštevovaný turistami a cykloturistami. V polovici
decembra minulého roku sa konalo Valné zhromaţdenie
mikroregiónu, kde boli zhodnotené kladné stránky nášho
účinkovania. Boli však vznesené aj kritické pripomienky.
Preto v pláne hlavných úloh Mikroregiónu Medzihorie na
rok 2006 medzi najdôleţitejšie patrí priblíţiť jeho poslanie
a účinkovanie občanom našich obcí. Tomu môţu poslúţiť
rôzne spoločné podujatia. Jedným z nich bude Deň
Medzihoria, kde prebehnú rôzne kultúrne, športové
a spoločenské akcie.
Chceme do našich radov pritiahnuť podnikateľov
v cestovnom ruchu, ktorým môţeme ponúknuť propagáciu
ich zriadení na veľtrhoch cestovného ruchu cez propagačný
bulletin mikroregiónu
Medzihorie. Začali sme
spolupracovať s okolitými
mikroregiónmi a v tejto
spolupráci chceme pokračovať. Nové programy Európskej
únie sú totiţ formulované pre väčšie územia neţ pokrývajú
naše mikroregióny. Ak chceme uspieť treba sa nám spojiť.

Rozpočet obce Radobica za rok 2005
Výdavky
600 Bežné výdavky
610 Mzdy
Tarifný plat
Príplatky
Odmeny
620 Poistné a prísp. do NÚP
Poistné do Všeob.zdrav.poist.,Spol.zdrav.poisť.
Poistné do soc.poist.
Prísp.do doplnkovej dôch.poist. Tatry
630 Tovary a služby
Cestovné náhrady -Tuzemské
Energie
Vodné stočné
Poštové a telekomunikačné sluţby
Všeobecný materiál (kancelársky, čistiaci,
hygienický, technický, stavebný,
vodoinštal.,elektroinštal,...)
Knihy, časopisy (predplatné, knihy do
kniţnice)
Palivo (do kosačky, pracov.mechanizmy)
Reprezentačné
Palivo, mazivá, oleje, kvapaliny (na doprav.
účely)
Servis, údrţba a opravy
Poistenie (zákonné, havarijné)
Parkovanie
Údrţba prev.strojov prístr.,zariadení
Školenia, kurzy
Všeobecné sluţby (uloţenie a likvid. odpadu)
Všeobecné sluţby (pranie, kominár)
Špeciálne sluţby (právne, notárske, audit.)
Poplatky, odvody (banke)
Poistné (majetku)
Prídel do soc. fondu
Odmeny a príspevky (poslanci, komisie)
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
640 Bežné transfery
Nezisk.organiz. (ZPOZ, spoločný úrad)
700 Kapitálové výdavky
Splátka za budovu Jednote
Občianska vybavenosť-verejné osvetl.
Energie (elektrika verejné osvetlenie)
Všeobecný materiál (na verejné osvetlenie)
Predškol. výchova s bež. starostl.
Tarifný plat
Príplatky
Odmeny
Poistné vo Všeob.zdrav.poist.
Poistenie do soc.poist.
Energie (elektrika, uhlie, plyn)
Vodné
Poštové a telekomunikačné sluţby
Všeobecný materiál (čist., hygien., dezinf.,plyn
pb,)
Knihy, časopisy, učebné pomôcky
Všeobecné sluţby(opravy, údrţba, revízie)
Špeciálne sluţby (právne)
Poistenie majetku
Prídel do soc.fondu
Odmeny na dohodu
Sociálne zabezpeč. - staroba
Tarifný plat
odmeny
Poistné vo Všeob.zdrav.poist.
do soc.poist.
Všeobecný materiál
Prídel do soc.fondu
Sociálna pomoc občanom v hmot.núdzi
Všeobecný materiál
Výdavky spolu

Rozpočet v Sk

Príjmy

Rozpočet v Sk

100 Daňové príjmy
745 600,00
291 800,00
3 000,00
104 000,00
259 600,00
12 000,00
4 000,00
103 000,00
10 000,00
55 000,00

50 500,00
15 000,00
22 000,00
5 000,00
50 000,00
20 000,00
45 200,00
1 500,00
10 000,00
5 000,00
200 000,00
5 000,00
27 000,00
8 000,00
15 000,00
18 000,00
30 000,00
90 000,00

110 Dane z príjmov, zisk a kapitál. majetku
Výnos dane z príjmov pouk. územ.sam.

2 399 000,00

120 Dane z majetku
Z pozemkov

230 000,00

Zo stavieb

113 000,00

130 Domáce dane na tovary a služby
Za psa

13 000,00

Za zber, prepravu a zneškodňovanie PDO

200 000,00

200 Nedaňové príjmy
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva maj
Príjmy z prenajatých pozemkov (RD H.Ves, Lesy)

29 400,00

Z prenajatých budov (obchody, SAD)

66 000,00

Z prenajatých strojov (nosič kontajnerov)

64 000,00

220 Administratívne poplatky a iné platby
Ostatné poplatky (overovanie, stavebné kon.)
Z predaja výr. tovarov a sluţieb (dom smútku,
relácie v MR, kopírovanie, oparovateľ. sluţba,)
Za jasle, materské školy a škol.zariad.

4 000,00
25 000,00
6 000,00

240 Úroky z domácich úver., pôž. a vklad.
Z vkladov

500,00

292 Ostatné príjmy
Z refundácie (voda obch.prev.)

3 000,00

Iné príjmy (strava Vaţan)

6 000,00

312 Transfery
Zo štátneho rozpočtu (na aktív. polit. práce)

30 000,00

Od ost. subjektov VS (stavebný úrad)

14 000,00

Príjmy spolu

3 202 900,00

16 000,00
120 000,00
110 000,00
10 000,00
346 000,00
9 000,00
3 000,00
30 000,00
85 200,00
90 000,00
4 000,00
5 000,00
3 000,00
3 000,00
6 000,00
1 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
98 000,00
2 000,00
10 000,00
25 000,00
6 000,00
1 500,00
6 000,00
3 202 900,00

Programové zámery obecnej samosprávy

1.
2.
3.
4.
5.

Rekonštrukcia NN a zahustenie novej
transformačnej stanice Radobica - Cerová
Rekonštrukcia strechy obchodných
prevádzok.
Projektová príprava rekonštrukcie budovy
bývalej školy
Vypracovanie štúdie na odkanalizovanie
obce.
Úpravy verejných priestranstiev a výsadba
zelene pred obecným úradom.

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2006
Kaţdoročne najmä v jarnom
období a v čase dlhotrvajúceho
počasia vzniká nebezpečenstvo
vzniku poţiarov, ktoré spôsobujú
nielen
materiálne
ale
i nezanedbateľné
ekologické
škody, pričom obnova poţiarmi
zničených
lesných
porastov
predstavuje
dlhodobý proces.
Väčšina poţiarov úzko súvisí
s neopatrnosťou a s podceňovaním
nebezpečenstva.
Ide
hlavne
o vypaľovanie trávnych porastov,
kríkov, zakladanie ohňa mimo
miest na to určených, nebezpečnú
manipuláciu s otvoreným ohňom.

Na území Trenčianskeho kraja
vzniklo v roku 2005 8 poţiarov
s priamou škodou 5.800.-Sk,
1 osoba bola zranená. V okrese
Prievidza nevznikli v minulom
roku lesné poţiare. V roku 2005
boli v našom okrese 2 poţiare
s priamou škodou 2000,. Sk.
S cieľom predísť vzniku poţiarov
v lesoch upozorňujeme na :
• dodržiavanie zásad
protipožiarnej bezpečnosti pri
činnostiach so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku
požiaru, alebo v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru,

• zákaz fajčiť a používať
otvorený oheň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
• zákaz vypaľovať porasty
a zakladať oheň na miestach,
kde by sa mohol rozšíriť,
• poskytnutie osobnej a vecnej
pomoci v prípade vzniku
požiaru.
V prípade zistenia porušenia
zákona
„O ochrane
pred
poţiarmi”
upozorňujeme
na
moţnosť uloţenia pokuty fyzickej
osobe v rámci priestupkového
konania aţ do výšky 10.000.-Sk

Dôležité informácie o vtáčej chrípke pre občanov !!!
Vtáčia chrípka je vírusové
prenosné
ochorenie
vtákov,
hydiny, prípadne iných zvierat,
s ťaţkým priebehom, ktoré často
končí ich uhynutím.
Prenos
na ľudí je veľmi
zriedkavý,
najčastejšie
pri
manipulácií
s chorými,
resp.
uhynutými zvieratami alebo pri
nedodrţaní
zásad
osobnej
hygieny, prípadne vdýchnutím
prachu
s obsahom
výlučkov
chorých, resp. uhynutých zvierat.
Miestom vstupu vírusu do
organizmu človeka sú ústa, nos,
očné spojovky.
Inkubačný čas, t.j. čas od
manipulácie
alebo
kontaktu
s nakazeným zvieraťom
po
objavenie sa prvých príznakov
ochorenia je priemerne 7 dní,
maximálne 10 dní.
Podozrenie
na
ochorenie
spôsobené
vírusom
vtáčej
chrípky je kaţdé
ochorenie s horúčkou 38 C a viac,

s kašľom, bolesťami hrdla, alebo
so sťaţeným dýchaním, ak chorá
osoba v predchádzajúcich desiatich
dňoch :
- bola v oblasti s výskytom vtáčej
chrípky u zvierat
- manipulovala s chorými alebo
uhynutými zvieratami
- bola v prostredí, kde boli
umiestnené infikované chovy
- bola v kontakte s potvrdeným
ľudským prípadom vtáčej chrípky
Pri uvedených príznakoch je nutné
vyhľadať lekára .
Hlavným zdrojom
vírusov
v prírode sú voľne ţijúce vtáky,
najmä vodné vtáctvo – divé kačice,
labute, husi .
Prevencia :
► Nedotýkať sa akýchkoľvek
vtákov, najmä uhynutých, alebo z
ochorenia podozrivých. Ochorenie
u vtákov
sa
prejavuje
nasledujúcimi príznakmi strata plachosti ,našuchorené perie,
výtok z nosových otvorov

a sťaţené dýchanie. Nebezpečný je
aj trus a perie nakazeného vtáka.
Vírus sa však šíri aj ako
kvapôčková infekcia vzduchom,
pri kontakte s chorými vtákmi,
prostredníctvom kontaminovaných
predmetov, krmiva, vody. V truse
preţíva aţ tridsať dní pri teplote
4ºC alebo 7 dní pri 20ºC. Je
schopný nejaký čas preţiť aj vo
vode.
► Oznámiť nález uhynutého vtáka
Regionálnej
veterinárnej
a potravinovej správe, Mariánska
6, Prievidza, č.t.046/542 30 09,
mobil 0907 755 816.
► Dodrţiavať zásady osobnej
hygieny – časté umývanie rúk
mydlom
a vodou,
pravidelná
výmena uterákov, vetranie,
otuţovanie, dostatočný príjem
vitamínov, dodrţiavanie pitného
reţimu,...
► Dôkladné varenie hydiny pri
teplote 70 C aspoň 20 minút.

Futbalisti TJ ISKRA Radobica
v rámci zimnej prípravy odohrali
dva priateľské zápasy so Slovanom
Oslany a Hornou Vsou. Obidva
zápasy prehrali. Aj v príprave
naďalej vládne strelecká mizéria

Ani v jednom zápase sa nepodarilo
dať našim futbalistom gól.
Iskra – Slovan
0:3
Iskra – Horná Ves 0:2

Šport v skratke
Dozorný výbor Jednoty zorganizoval

dňa 12. 3. 2006 šachovú súťaţ.
V súťaţi sa umiestnili:
1. miesto Miroslav Kmeť
2. miesto Peter Švarc
3. miesto Richard Hrdý
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