Obecná kronika - Radava
Rok 2013
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

Beáta Búranová

Obecné zastupiteľstvo:

Blažena Felvidékyová, Mgr.,
Martin Jurík
Marián Levák
Veronika Fialková, Mgr.,
Martin Vreštiak, JUDr.,
Peter Košťálik, Bc.,

V roku 2013 obecné zastupiteľstvo zasadalo po celý rok v tomto zložení.

Verejný život v obci
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2013 celkove 4 krát. Stav hospodárenia za rok
2013 bol nasledovný: Príjmy boli vo výške 244.316,00 €, výdavky – 238.305,00 €.
Daň z nehnuteľností za rok 2013: stavby 5.559,21 €, pozemky 20.076,30 €, daň za psa 406,00
€, daň za ubytovanie : 6.183,75 € a poplatok za komunálny odpad: 4.663,11 €.
Obec prijala v tomto roku rôzne granty a transfery:
Poskytovateľ: Krajský školský úrad - suma činila 34.835,00 € – dotácia pre ZŠ Radava, v sume
376,00 € dotácia pre deti MŠ predškoláci, Úrad NSK v sume 250,00 € na rezbárske
sympózium, v sume 300,00 € na turnaj dorastu a v sume 250,00 € na deň obce. MAS Združenia
Termál sumu vo výške 4906,56 € na značenie cykloturistických trás. Krajský úrad životného
prostredia v sume 83,21 € na životné prostredie, Obvodný úrad Nové Zámky v sume 261,69 €
evidenciu obyvateľstva. Ministerstvo dopravy 2400,81 € dotáciu na opravu výtlkov na
miestnych komunikáciách, Ministerstvo vnútra 644,00 € dotáciu na povodeň a taktiež 1.641,00
€ dotáciu na mzdy v školstve.
V januári nastúpila do detskej ambulancie MUDr. Anastázia Mojáková, pretože MUDr.
Antónia Žigraiová odišla po dlhoročnom ordinovaní v našej obci do dôchodku.
V prvej polovici januára sa nám pokazil kompresor na mraziacom boxe v dome smútku.
Náklady na opravu nám uhradila poisťovňa.
V januári vykonali pracovníci Nitrianskeho samosprávneho kraja kontrolu projektu
„Netradičná autobusová zastávka“.

Dňa 31. marca zvolal starosta obce krízový štáb kvôli prebiehajúcej povodni. Na
zasadnutí bolo starostovi doporučené vyhlásiť 3. stupeň povodňovej aktivity na potoku Liska
a mimoriadnu situáciu v k. ú. obce. Tieto opatrenia boli dňa 3. apríla znížené na 2. stupeň
povodňovej aktivity, ktorá bola dňa 4. apríla odvolaná. Počas mimoriadnej situácie obec
vykonala záchranné protipovodňové práce. Náklady na tieto práce nám koncom roka preplatil
štát.
Začiatkom marca nám zatiekla strecha na budove obecného úradu. Strechu sme sa 2x
pokúsili opraviť, čo sa však nepodarilo. Nakoniec sa museli plechy na streche vymeniť za
trapézové, nakoľko nám strop zatiekol viackrát. V zasadačke bola poškodená podlaha a boli
sme nútení parkety vymeniť za plávajúcu podlahu. Následne sa zasadacia miestnosť kompletne
zrekonštruovala a vybudovala nová posuvná skriňa.
Pracovníci z Obvodného úradu Nové Zámky, Odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia vykonali v tomto roku u nás kontrolu skladu CO.
Taktiež bola vykonaná kontrola pracovníkom regionálneho úradu verejného
zdravotníctva na stavbe: „VDJ a rozšírenie vodovodu“.
Koncom mája rozhodli poslanci NSK v rámci programu LEADER II o podpore projektu
označenia cyklotrás Mikroregiónu Termál pre OZ MAS ZT vo výške 20.445,00 € a o podpore
vyhotovenia cyklomáp vo výške 1.900,00 €. Obec v rámci tejto dotácie spracovala projekt
malej cyklotrasy Radava -Veľké Lovce –Podhájska a jej prepojenia s veľkou cyklotrasou. Na
tento projekt obec získala dotáciu.
Ďalšie dotácie z NSK sme dostali na podporu našich projektov na šport a kultúru: na
„Rezbárske sympózium“ v sume 250,00 €; na projekt „Dedičstvo otcov“ v sume 250,00 €; na
„Deň obce“ sumu 250,00 € a na „Dorastenecký futbalový turnaj“ sumu vo výške 300,00 €.
Koncom júla dala obec opraviť najhoršie výtlky v obci
v sume 4 233,60 €, z čoho obec dostala dotáciu vo výške 2400,- € od Ministerstva financií SR.
V auguste sa v čakárni a v ambulancii vymenila podlaha, namontoval sa nový sokel
a vymaľovalo sa.
V decembri sa vo všetkých troch kanceláriách vymenil starý nábytok za nový účelnejší,
a to v sume cca 2500 €.

Obec a občianske združenia
Dňa 7. apríla usporiadala obec v spolupráci so združením Za krajšiu Radavu odbornú
degustáciu vína pod názvom „Víno Radava 2013“. Na súťaži sa zúčastnilo 20 vystavovateľov
so 45 vzorkami. O týždeň neskôr sa uskutočnila verejná degustácia. Degustáciu vzoriek vín
komentoval predseda degustačnej komisie profesor MUDr. Marian Karvaj, odborným
garantom výstavy bola Blažena Felvidékyová.
V apríli sa taktiež uskutočnilo zasadnutie MAS Mikroregiónu Termál, na ktorom sa
pripravovala žiadosť na získanie dotácie na označenie cyklotrás s programu LEADER II.
Každý utorok v mesiaci marec začalo minulý rok organizovať ZPOZ v spolupráci
s pracovníčkou obecnej knižnice s pani Boženou Hruškovou čitateľské utorky v knižnici.
V tomto roku to taktiež pokračovalo.

V mesiaci apríl sa uskutočnila brigáda na čistenie chotára a obce na ktorej sa zúčastnili
členovia PZ Dolina, ktorí čistili vinice, členovia OZ Za krajšiu Radavu čistili Hliník a deti
z ERKA čistili okolie potoka a bariny.
Dňa 14. decembra zorganizovalo OZ Za krajšiu Radavu v spolupráci s obcou
Vianočný koncert vo farskom kostole, na ktorom vystúpili pedagógovia ZUŠ zo Šurian.
Jedným z hostí bola aj podpredseda vlády SR minister financií Ing. Peter Kažimír.
O deň neskôr zorganizovali v sále kultúrneho domu základná, materská škola a e-Rko
vianočnú akadémiu s vianočnými trhmi.
Na Štedrý deň zorganizovalo e-Rko vo farskom kostole jasličkovú pobožnosť.

Kultúrna činnosť v obci
Posledný aprílový deň zorganizovala obec stavanie mája na námestí. V rámci
kultúrneho programu vystúpili deti zo základnej školy a súbor Radavanka.
Dňa 28. apríla odohralo v kultúrnom dome Divadlo na Podválku z Veľkých Loviec
divadelné predstavenie „Strašidlo“ od Ferka Urbánka.
Dňa 12. mája usporiadali základná a materská škola v spolupráci so súborom
Radavanky kultúrno-spoločenský program ku dňu matiek. Taktiež sa konal dňa 16. júna
program ku „Dňu otcov“.
Koncom mája zorganizovali poslanci obecného zastupiteľstva májovú veselicu, na
ktorej vystúpil folklórny súbor Juraja Holčeka z Dolného Ohaja. V rámci programu bolo
podávané občerstvenie, z dôvodu nepriaznivého počasia sa veselica presunula do sály
kultúrneho domu.
V dňoch 06. – 07. júla sa uskutočnili hodové zábavy organizované ŠK Radava.
Počas rezbárskeho sympózia v dňoch od 12. do 17. augusta sa vytvorila symbolická
zvonica na pamiatku 90. výročia návštevy Andreja Hlinku v našej obci. Jej autorom je Vladimír
Tinák.
Už tradične ako každý rok sa dňa 17. augusta uskutočnil Deň obce, v rámci ktorého
boli zorganizované detské hry, súťaž vo varení guláša. Na kultúrnom programe účinkovali
bábkové divadlo Dúha, FS Zbežanka, Mrchane z Bánova, Radavanka a deti a speváčka Beáta
Dubasová.
Dňa 13. októbra zorganizovala obec posedenie zo seniormi vo veku
70 –75
rokov veku, v rámci kultúrneho programu vystúpil Matej Bajla.

Voľby
Dňa 9. novembra sa uskutočnilo 1. kolo volieb VÚC. Účasť v našej obci bola 29%. Počet
oprávnených osôb zapísaných v zozname voličov bolo 674. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní bolo len 196. V obci získal najviac hlasov Doc. Ing. Milan Belica a to celkove 145
hlasov. Dňa 23. novembra sa uskutočnilo 2. kolo volieb do VÚC, účasť bola 23%. Víťaz volieb
a tak aj predsedom VÚC sa stal Doc. Ing. Milan Belica, PhD., s počtom hlasov 138.

Cirkev v obci

Farský úrad dňa 6. januára usporiadal vo farskom kostole vianočný koncert speváckeho
zboru z Veľkých Loviec.
Dňa 11. mája sa konala vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda slávnostná svätá omša
pri príležitosti putovania relikvií svätého Cyrila po vybraných slovenských kostoloch v rámci
osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Náš farskom kostol je
jeden z mála kostolov na Slovensku zasvätených sv. Cyrilovi a Metodovi.
Ako každý rok tak aj v tento sa v októbri uskutočnila vo farskom kostole výstavka
plodov, ktorá aj tento rok bola pekná. Šikovné ruky našich žien a detí zo ZŠ vytvoria vždy
nejaký nový obraz, ktorý znázorňuje výjav z Biblie.

Školstvo
Rada rodičov základnej školy a pedagógovia zorganizovali dňa 26. januára ďalší
ročník školského plesu a dňa 08. februára zorganizovali pedagógovia MŠ a ZŠ maškarný ples
pre deti v sále kultúrneho domu.
Dňa 22. marca usporiadala základná škola v sále kultúrneho domu vystúpenie žiakov
pod názvom „Radavský slávik“.
29. november zostane dlho v mysliach všetkých žijúcich pedagógov, ktorí učili na našej
základnej škole. V tento deň sa konala slávnostná akadémia na pripomenutie si 100 rokov od
postavenia budovy základnej školy. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 13 bývalých pedagógov
z toho 2 bývalí riaditelia Anton Haluza a Štefan Barančík. Obidvom bola udelená cena starostu
obce Radava.
Školské brány sa otvorili pre našich školákov 2. septembra. Materskú školu navštevuje
20 detí, základnú školu 18 detí a školský klub 15 detí. Vedúca školskej kuchyne Bc. Mária
Melišková, z vyzbieraných peňazí z rôznych akcií, dala vyhotoviť výmenu podlahy
a vymaľovanie v školskej jedálne. V základnej škole zasa riaditeľka školy Ing. Katarína
Melišková dala vymeniť veľké okno a vchodové dvere za plastové.
Dňa 06.12.2013 zorganizovali pedagógovia z MŠ a ZŠ pre deti stretnutie s Mikulášom
v materskej škole.

Šport
Dňa 02.februára 2013 usporiadala obec v spolupráci s ŠK Radava 3. ročník turnaja vo
futsale o Pohár obce Radava. Víťazom sa stalo mužstvo Domoviny.
V júni /29.06./ sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov o Pohár obce Radava, na ktorom
naši žiaci nastúpili pod hlavičkou TJ Veľké Lovce. Na turnaji skončili na 2. mieste.
Dňa 14. júla sa naše A mužstvo zúčastnilo 11. ročníka turnaja o Pohár starostov obcí
„RVHP“ vo Vlkase. Naši futbalisti skončili na 4. mieste.
Dňa 29. júla zorganizovala obec Turnaj v minifutbale o Pohár starostu obce. Víťazom
sa stalo mužstvo Domoviny.
V októbri obec zakúpila pre potreby novozaloženého stolnotenisového oddielu ŠK dva
hracie stoly na stolný tenis. Majstrovské zápasy sa hrávajú v sále Kultúrneho domu.
Mužstvo dospelých hralo futbal v III. triede. V sezóne 2012/2013 skončilo v tabuľke na
9. mieste.

Rok 2014
Vedenie obce:
Starosta obce:
Zástupca starostu:
Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Marian Chrenko
Beáta Búranová
Mgr. Blažena Felvidékyová
Martin Jurík
Marián Levák
Mgr. Veronika Fialková
JUDr. Martin Vreštiak
Bc. Peter Košťálik

V roku 2014 obecné zastupiteľstvo zasadalo v tomto zložení do 11. decembra 2014.
Dňa 15. novembra sa uskutočnili komunálne voľby, predsedníčkou komisie bola Ing.
Monika Melišková. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 15.
novembra 2014:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:

676

Počet osôb, ktorým boli vydané obálky:

479

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do OZ:

453

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu:

470

Kandidáti na funkciu starostu:
Ing. Marian Chrenko, nezávislý kandidát:

319

JUDr. Zuzana Kiripolská, KDH

151

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ v Radave:
1. Veronika Fialková, Mgr., KDH

281

2. Blažena Felvidékyová, Mgr., SNS

218

3. Peter Košťálik, Bc., nezávislý kandidát

216

4. Anton Ivan, SMER-SD

163

5. Stanislav Petráš, Mgr., SMER-SD

159

6. Marián Vozárik, Ing., KDH

149

7. Martin Búry, nezávislý kandidát

130

Ostatní kandidáti získali nasledovný počet hlasov:
8. Lukáš Gedaj, KDH

123

9. Silvia Jatelová, KDH

116

10. Róbert Blanár, SNS

113

11. Helena Stančová, SNS

112

12. Silvia Zelinová, Mgr., KDH

107

13. Gabriela Sádecká, Mgr., KDH

101

14. Marek Struhár, SMER- SD

98

15. Tomáš Šafár, Ing., SNS

85

16. Adam Polák, SNS

75

17. Daniel Sádecký, SMER-SD

69

Dňa 11. decembra 2014 na slávnostnom zastupiteľstve zložil sľub zvolený starosta obce
Ing. Marian Chrenko ako i zvolení poslanci.
Obecné zastupiteľstvo:
Mgr. Veronika Fialková
Mgr. Blažena Felvidékyová
Bc. Peter Košťálik
Anton Ivan
Martin Búry
Mgr. Stanislav Petráš
Ing. Marián Vozárik

Vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce bola menovaná starostom obce Mgr.
Veronika Fialková, nakoľko získala najviac preferenčných hlasov.

Verejný život v obci

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2014 celkove 5 krát. Stav hospodárenia za rok
2014 bol nasledovný:
Príjmy boli vo výške 306.619,00 €, výdavky – 296.801,00 €.
Výnos dane z príjmov poukázaný obci bol vo výške 160.855,00 €. Daň z nehnuteľností
za rok 2014: stavby 6.038,00 €, pozemky 21.833,00 €, daň za psa 386,00 €, poplatok za
nevýherné hracie prístroje: 500,00 €, daň za ubytovanie : 4.361,00 € a poplatok za komunálny
odpad: 4.720,00 €, daň za užívanie verejného priestranstva: 353,00 €.
Boli prijaté dotácie od Krajského školského úradu - pre ZŠ Radava 34.882,00 € a na
vzdelávacie poukazy 451,00 €, - pre deti MŠ /predškoláci/ 488,00 €.
Obec bola úspešná s viacerými projektami, na ktoré získala dotácie, a to od Úradu NSK
- v sume 500,00 € na rezbárske sympózium, v sume 500,00 € na futbalový turnaj dorastu,
v sume 500,00 € na Deň obce a v sume 850,00 € pre MŠ a ZŠ; Ministerstvo vnútra – v sume
7.000,00 € na kamerový systém – I. etapu; Ministerstvo financií - v sume 13.500,00 € na
výmenu okien, dverí OcÚ, KD a MŠ a obnovu parkiet v sále KD; Ministerstvo kultúry – v
sume 4.000,00 € na vydanie knihy „Radava vo fotografii“ a MAS Združenia Termál v sume
1.800,00 € na vybudovanie odpočívadla pre cykloturistov.
Dňa 7. februára odškodnilo PD Podhájska-Radava 23 vinohradníkov, ktorým spôsobilo
škodu postriekaním viniča. V tomto spore obec vystupovala ako sprostredkovateľ.
Vo februári sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi pozemkov
v extraviláne s pracovníkmi Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru z Nových
Zámkov, títo ich informovali ohľadom pozemkových úprav v našom katastri.
V marci sa opravili odkvapové žľaby na budovách kultúrneho domu, pošty a domu
smútku.
Dňa 15. apríla uskutočnilo Ministerstvo vnútra kontrolu registratúry Obce Radava, ktorá
nezistila žiadne chyby.
V

júni prebehla oprava vonkajšej a vnútornej omietky na Dome smútku.
Dňa 27. júna sa uskutočnilo slávnostné otvorenie COOP Jednoty v našej obci.

V júli sa v areály MŠ vybudovalo detské ihrisko v hodnote 1700,- € (časť zo sumy a to
842,85 € darovali obci rodičia a pracovníci MŠ, ktoré mali májovej veselice a zberu papiera).
Od 01.augusta sa obec zapojila do projektu menších obecných služieb pre poberateľov
dávky v hmotnej núdzi, v projekte je momentálne zapojených 17 ľudí, takže celkom z úradu
práce pre obec pracuje 20 ľudí.
V novembri sa v rámci programu LEADER II. NSK
odpočívadlo pre cykloturistov v hodnote 2000,- €.

sa vybudovalo po poštou

V októbri sa previedla výmena okien a dverí na obecnom úrade, v kultúrnom dome
v hodnote 12 500,- €, renovácia parkiet v sále KD v hodnote 2400,- € a položenie novej dlažby
vo vestibule OcÚ v hodnote 1200,- € (časť zo sumy darovali poslanci obci a to 541,-€ , ktoré
mali z tomboly z akcie dňa obce). V mesiaci október sa taktiež uskutočnila oprava výtlkov na
miestnych komunikáciách formou infražiariča v hodnote 2500,- €. Obec zakúpila 2 reklamné
panely na umiestnenie veľkorozmerných máp do obce vo výške 700,- € a materiál na

vybudovanie žľabu na Vrškoch v hodnote 2400,- €. Obec vymenila elektrické kúrenie
v predajni drogérie v hodnote 700,- €.
V decembri vykonala audit Ing. Juliana Farkašová účtovníctva za rok 2013.
Pred koncom roka obec vydala v počte 300 ks ďalšiu reprezentačnú knihu pod názvom
„Radava vo fotografii“. Redakčná rada v zložení: Ing. Marian Manduch - predseda, JUDr.
Martin Vreštiak a Ing. Marian Chrenko po prvý krát zasadla v júni a potom pravidelne po celý
rok až do vydania knihy, ktorá sa uvedie do života v ďalšom roku.

Obec a občianske združenia
Začiatkom roka ako každý rok sa konali výročné členské schôdze OZ Za krajšiu Radavu,
ŠK Radava, PZ Dolina, COOP Jednota SD a Klubu KDH, na ktorých sa pravidelne zúčastňuje
za obec aj starosta obce, popr. zástupkyňa starostu. V dňoch 28. – 29.mája sa starosta zúčastnil
25. snemu ZMOS v Bratislave.
Dňa 30. marca usporiadala obec v spolupráci so združením Za krajšiu Radavu odbornú
degustáciu vína pod názvom „Víno Radava 2014“. Víno hodnotili dve odborné komisie v počte
5 degustátorov, celkove bolo prihlásených 78 vzoriek a dňa 5. marca sa konala verejná
degustácia vín.
V apríli sa taktiež uskutočnilo valné zhromaždenie MAS Mikroregiónu Termál. Bohatý
apríl na akcie priniesol i 1. ročník ochutnávky kelkýšov pod názvom „Požitavský poklad“, na
ochutnávke sa predstavilo 16 miestnych gazdiniek, akciu zorganizovalo ZPOZ.
Dňa 22.novembra usporiadalo PZ Dolina Radava v športovej hale Iveta poľovnícku
zábavu.
Dňa 20. decembra zorganizovalo OZ „Za krajšiu Radavu“ v spolupráci s obcou
Vianočný koncert vo farskom kostole, na ktorom vystúpili žiaci a pedagógovia ZUŠ Zlaté
Moravce. Medzi vzácnych hostí patril guvernér NBS Doc. Jozef Makúch, vedúci úradu MFSR
Ing. Jaroslav Mikla a ďalší milí hostia.

Kultúrna činnosť v obci
Dňa 09.marca odohralo Divadlo na podvalku z Veľkých Loviec v sále KD divadelnú hru
od J. G. Tajovského Ženský zákon.
Počas mesiaca marec sa každý týždeň uskutočnili v knižnici čitateľské večierky, ktoré
organizovali vedúca miestnej knižnice pani Božena Hrušková a zástupkyňa starostu Beáta
Búranová.
Dňa 06. apríla odohral divadelný krúžok pri Matici Slovenskej z Dolného Ohaja v sále KD
veselohru s názvom „O veselom Hrobárovi“.
V predvečer 1. mája zorganizovala obec stavanie mája na námestí. V rámci programu
vystúpila Radavanka.

V dňoch 07 až 08. júna zorganizoval spevácky zbor Radavanka zájazd do Hlbokej nad Vltavou,
v rámci ktorého Radavanka vystúpila na Jarnom koncerte speváckeho zboru Záviš.
Ako už každoročne sa dňa 16. augusta konali oslavy „Dňa obce“, v rámci ktorých sa
uskutočnila súťaž vo varení gulášov, detské hry a nafukovacie atrakcie pre deti. Kultúrny
program obohatilo vystúpenie skupín FS Lóťanská dolina z Veľkých Loviec, spevácky zbor
Radavanka, mládežnícky dychový orchester Bánovčanka, humoristi Kajzer a Meluš a hudobná
skupina Progres. V rámci „Dňa obce“ sa vyhodnotilo aj rezbárske sympózium, počas ktorého
vytvoril rezbár Vladimír Tinák drevenú plastiku „Na lúke pod lesom“.
Dňa 17. októbra sa uskutočnil autobusový zájazd do Bratislavy do Radošinského divadla
na predstavenie „Jánošík po 30 rokoch“ .
Dňa 19. októbra usporiadala obec posedenie so seniormi vo veku 65 – 70 rokov
s občerstvením a kultúrno-spoločenským programom.
Dňa 07.decembra sa uskutočnili „vianočné trhy“ spojené s príchodom Mikuláša a 14.
decembra zorganizovalo OZ Campanula „voňavé vianočné trhy“.

Voľby
Dňa 15.03.2014 sa uskutočnilo 1. kolo voľby prezidenta SR. Najviac hlasov v našej obci
získal doc. JUDr. Róbert Fico, CSc., a to 145, druhý kandidát Ing. Andrej Kiska, získal 44
hlasov.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:

686

Počet osôb, ktorým boli vydané obálky:

322

Počet odovzdaných obálok:

322

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:

319

Dňa 29.03.2014 sa konalo II. kolo volieb za prezidenta SR, predsedníčkou komisie bola
opäť ako v prvom kole Ing. Monika Melišková. Zopakovalo sa umiestnenie z prvého kola.
Doc. JUDr., Róbert Fico, CSc., získal v našej obci 261 hlasov a Ing. Andrej Kiska 236 hlasov.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:

793

Počet osôb, ktorým boli vydané obálky:

500

Počet odovzdaných obálok:

500

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:

497

Dňa 24.05.2014 sa uskutočnili voľby poslancov do Európskeho parlamentu, predsedníčkou
komisie bola Silvia Jatelová.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:

680

Počet osôb, ktorým boli vydané obálky:

105

Počet odovzdaných obálok:

105

Počet platných odovzdaných hlasov spolu:

104

Najviac hlasov v našej obci získalo Kresťanskodemokratické hnutie s počtom hlasov 42.

Cirkev v obci
Ako každý rok tak aj v tento sa od 19. októbra do konca októbra uskutočnila vo farskom
kostole výstavka plodov zeme, ktorá aj tento rok bola pekná. Každý rok šikovné ruky našich
žien vytvoria nejaký nový obraz, ktorý znázorňuje výjav z Biblie.
Dňa 25.decembra zorganizovalo e-Rko spolu s Radavankou „Jasličkovú pobožnosť“ vo
farskom kostole.

Školstvo
Vedenie ZŠ a rodičia zorganizovali dňa 15. februára ďalší ročník rodičovskej zábavy. Vo
februári sa uskutočnila v MŠ a ZŠ inšpekcia.
V materskej škole neboli zistené závady, snáď len tie, že bolo vytknuté obci, že neboli
vymenené okná a celkove že je schátralá budova, čo nepatrí do kompetencie inšpekcii. Obec
viac krát podala projekt na výmenu okien a dvier, žiaľ však neuspela.
Dňa 21. februára zorganizovali pedagógovia zo ZŠ a MŠ detský maškarný ples. Riaditeľka
ZŠ 5. apríla zorganizovala pre žiakov spevácku súťaž pod názvom „Radavský zlatý slávik“.
V ZŠ bolo vznesené upozornenie školskej inšpekcie na odvolanie nekvalifikovanej
riaditeľky ZŠ. Starosta obce na návrh Rady školy pri ZŠ v Radave odvolal pani riaditeľku Ing.
Katarínu Meliškovú a poveril učiteľku Mgr. Janu Gregušíkovú riadením školy, pokým sa
neuskutoční výberové konanie.
Do ZŠ sa zapísali do l. ročníka 2 deti a do MŠ 3 deti.
Dňa 10. mája sa v sále KD uskutočnil 1. ročník majálesu, ktorú zorganizovala Rada rodičov
pri MŠ.
Dňa 25.mája zorganizovala MŠ a ZŠ kultúrny program s názvom „Sviatok rodiny“ .
V júni obec zakúpila do areálu MŠ nové detské ihrisko / vežu so šmýkačkou a dvoj hojdačku/
v sume 1 700 Eur / rodičia na tento projekt prispeli sumou 832,85 Eur/.

Dňa 02. septembra sa začal školský rok , do MŠ nastúpilo 20 detí, do ZŠ 18 detí a do ŠKD
11 detí.
Dňa 18.decembra zorganizovala ZŠ v spolupráci so študentkou Ivanou Čerhákovou pásmo
vianočných tradícii a zvykov „Vianočné oblátky“.

Šport
Dňa 23. februára zorganizovala obec v spolupráci s ŠK Radava 4. ročník uličkového
turnaja vo futsale v hale Iveta, víťazom sa stalo mužstvo Domoviny.
Dňa 28.06.20 júna zorganizovala obec v spolupráci s ŠK Radava futbalový turnaj
žiackych mužstiev o Pohár obce Radava.
V dňoch 04. až 05. júla sa konali v sále KD hodové zábavy .
Už tradične sa konala futbalový turnaj o Pohár starostov obcí RVHP. Tento rok bol dňa
20. júla v Podhájskej, kde naše futbalové mužstvo skončilo na 4. mieste.
V auguste začali naši hráči hrať súťaž v III. triede v rámci súťaže okresu Nové Zámky.
Naši tenisti odohrali súťažne 7. okresnú ligu.

Rok 2015
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

Mgr. Veronika Fialková

Obecné zastupiteľstvo:

Mgr. Blažena Felvidékyová
Bc. Peter Košťálik
Anton Ivan
Martin Búry
Mgr. Stanislav Petráš
Ing. Marián Vozárik

Obecné zastupiteľstvo zasadalo po celý rok v tomto zložení.

Verejný život v obci
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2015 celkove 9 krát. Stav hospodárenia za rok
2015 bol nasledovný: Príjmy boli vo výške 324 472,-Eur, výdavky 306 662,-Eur.
Výnos dane z príjmov poukázaný obci bol vo výške 179 064,- Eur. Príjem daní od
občanov: Daň z nehnuteľností za rok 2015: stavby 6045,- Eur, pozemky 21 733,- Eur, daň za

psa 426,- Eur, daň za nevýherné hracie prístroje 920 ,- Eur, daň za ubytovanie 4 134,- Eur,
poplatok za komunálny odpad: 5 803,-Eur.
Obec prijala v tomto roku rôzne granty a transfery:
Poskytovateľ:
-

-

Okresný úrad, odbor školstva v sume: dotácia pre ZŠ Radava v sume 32 021,- Eur;
dotácia pre deti MŠ predškoláci v sume: 814,- Eur; dotácia na vzdelávacie poukazy
432,- Eur; odchodné vo výške 608,- Eur,
MAS Združenia Termál vo výške 3200,- Eur ako dotácia na chodník na cintoríne
/úspešný projekt obce/,
Environmentálny fond – 5000,- Eur ako dotácia na chodník na cintoríne /úspešný
projekt obce/,
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 600,- Eur dotácia na stolnotenisový
oddiel a 600,- Eur dotácia na „Deň obce“ /úspešné projekty obce/,
Ministerstvo financií SR vo výške 13 500,- Eur ako dotáciu na opravu fasády budovy
obecného úradu /úspešný projekt obce/.

Výdavky tvorili hlavne tieto položky: mzdy, odvody, dane vo výške 75 000,- Eur, energie
obecného úradu vo výške 5 100,- Eur, nakladanie s odpadmi vo výške 9 390,- Eur, verejné
osvetlenie vo výške 6 876,- Eur, vzdelávanie základná škola, mzdy, odvody, energie vo výške
37 953,- Eur, predškolská výchova materská škola – mzdy, odvody, energie vo výške 37 953,Eur, školská jedáleň - mzdy odvody vo výške 8 204,- Eur, šport – energie, materiálové náklady
vo výške 7 257,- Eur, kultúrne podujatia vo výške 1500,- Eur, údržba obce, miestnych
komunikácií vo výške 15 469,- Eur
Kapitálové výdavky:
V rámci kapitálových výdavkov obec v roku 2015 investovala na tieto akcie:
-

chodníky pre peších na miestnom cintoríne dotácie vo výške 5 000,- Eur a 3 200,- Eur
+ vlastné zdroje vo výške 443,- Eur;
prevedenie povrchových vôd cez komunikáciu v úseku Vršky vlastné zdroje vo výške
1 714,58 Eur,
kamerový systém dotácia 7000,- Eur + vlastné zdroje vo výške 1 887,44 Eur,
zakúpenie vlečky za traktor vo výške 1 750,- Eur a traktorovej kosačky vo výške
2 496,50 Eur z vlastných zdrojov.

Dňa 07.02.2015 sa konalo celoštátne referendum s tromi otázkami. V našej obci sa ho zo
671 oprávnených voličov zúčastnilo 263, čo prestavuje účasť 39,2 %.
V marci bolo vykonané vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov tzv. skartácia
dokladov a to záznamy so znakom A za roky 1991 – 2004 a boli odovzdané do Okresného
archívu v Nových Zámkoch. V marci natočila televízia Nové Zámky prvú reportáž o našej obci.
V apríli bol uskutočnený projekt „Kamerový systém v obci – I. etapa“, v rámci ktorého sa
zriadil na obecnom úrade centrálny server a v obci sa umiestnili 2 kamery.
V mesiaci máj začala obec s obstarávaním programu PHSR na roky 2015- 2020
a s obstaraním Integrovanej stratégii MAS Združenia Termál.

Pre potreby obce sa zakúpil krovinorez, traktorová kosačka na futbalové ihrisko, ďalej 7,5
t vlečka za traktor a notebook pre starostu obce. Z vlastných zdrojov obec opravila cestu na
Novom rade.
Dňa 03.09.2015 sa konalo miestne šetrenie pri budove železničnej stanice, ktoré bolo
prípravou na vydanie búracieho povolenia železničnej stanice s príslušenstvom, ktoré vydal
Dopravný úrad, Ministerstva dopravy.
Dňa 18.09.2015 obec vypovedala zmluvu o poskytnutí NFP na kamerový systém s PPA
Zvolen, a to z dôvodu predraženia projektu.
V mesiaci september prebehla kontrola zo sociálnej poisťovne.
Dňa 01.10.2015 rozhodli poslanci o uchádzanie sa o dotáciu na výstavbu nájomného
bytového domu s 12-timi bytovými jednotkami. Víťazom VO na vybudovanie bytoviek sa stala
firma DYNAMIK HOLDING, a. s., Nitra.
Dňa 22.10.2015 sa uskutočnilo verejné prerokovanie integrovanej stratégie MAS v sále
kultúrneho domu. Dňa 6.11.2015 sa v kultúrnom dome uskutočnilo valné zhromaždenie MAS
Združenia Termál.
V mesiaci november bolo prevedené zateplenie a obnova fasády časti obecného úradu
a kultúrneho domu. Na prácu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR vo výške
13 500,- Eur, spoluúčasť obce bola 1 853,- Eur.
Ministerstvo hospodárstva SR dňa 16. 12. 2015 oznámilo obci, že schválilo projekt na
rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Radava. Obec tento projekt nerealizovala, a to
z dôvodu, že projekt mal byť realizovaný do konca roku 2015, čo sa už nedalo stihnúť
Dňa 16.12.2015 ukončila audítorka Ing. Juliana Farkasová audit za rok 2014.
ŽSR vybudovali v novembri osvetlenie nástupišťa na železničnej zástavke v Radave.
V tomto roku sa upravilo okolie farského kostola. Vybudovalo sa odvodnenie budovy,
zámkovou dlažbou sa vydláždili chodníky, vyrúbala sa časť stromov a nasadil nový trávnik.
Náklady sa uhradili z dotácie z Ministerstva financií SR, zo zbierky od veriacich a značnú časť
prác vykonal pán Anton Černák sponzorsky.

Obec a občianske združenia
Dňa 06.01.2015 občianske združenie „Za krajšiu Radavu“ pripravilo „trojkráľovú
kapustnicu“, ktorá sa podávala zadarmo pre všetkých občanov.
Dňa 29.03.2018 Zbor pre občianske záležitosti usporiadal II. Ročník ochutnávky
kelkíšu – Požitavského pokladu. Na ochutnávke bolo k dispozícii 16 vzoriek.
Dňa 19.04.2015 sa uskutočnila odborná degustácia vín a dňa 26.04.2015 sa uskutočnil
4. ročník súťažnej prehliadky vín „Víno Radava 2015“, na ktorej prezentovali občania 86
vzoriek vína.
V dňoch 11. – 13.09.2015 zorganizoval spevácky zbor Radavanka zájazd na slovenský
folklórny festival do Békešskej Čaby, v rámci ktorého Radavanka vystúpila dňa 12.09.2015 za
SR.

Poľovnícke združenie „Dolina Radava“ usporiadala dňa 21.11.2015 v sále kultúrneho
domu poľovnícku zábavu. Do tanca hrala hudobná skupina Modul.
Už tradičný 5. ročník vianočného koncertu usporiadalo dňa 19.12.2015 občianske
združenie „Za krajšiu Radavu“. Na koncerte vystúpili žiaci a pedagógovia ZUŠ Zlaté Moravce,
medzi hosťami bol prítomní Guvernér NBS Jozef Makúch, vedúci úradu MFSR Jaroslav Mikla
a ďalší vzácni hostia, na druhý deň našu obec súkromne navštívil minister financií Peter
Kažimír.

Kultúrny život v obci
Naša obec nemá divadelný súbor, a tak sa občania vždy potešia, keď do našej obci zavíta
nejaký súbor. Tak tomu bolo aj 25.01.2015, kedy vystúpilo v našom kultúrnom dome: „Divadlo
na podvalku“ z Veľkých Loviec s hrou „Kamenný chodníček“ od Ferka Urbánka.
V predvečer 1. mája obec opäť zorganizovala na námestí stavanie obecného mája.
Ako každý rok tak aj tento dňa 15.08.2015 zorganizovala obec 9. ročník „Dňa obce“
v rámci kultúrneho programu vystúpili spevácky zbor Juraja Holčeka z Dolného Ohaja,
Radavanka, Stanislav Vitáloš so skupinou Tropicana a Kmeťobend. Na podujatí Radavanka
uviedla do života svoje nové CD pod názvom Radavanka. Krstnými otcami CD boli starosta
obce a predseda NSK Milan Belica.
K ucteniu starších ľudí patrí každoročné stretnutie so seniormi. Tak ako každý rok,
starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, si pozvú skupinu seniorov a venujú
im svoj čas. Takéto stretnutie sa tento rok uskutočnilo dňa 25.10.2015 so seniormi vo veku 62
– 65 rokov s kultúrnym programom.
Dňa 25.12.2015 usporiadalo e-Rko v kostole jasličkovú pobožnosť zo speváckym
zborom Radavanka.
Dňa 14.04.2015 sa starosta obce zúčastnil v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici na preberaní diplomu, ktorý za druhé miesto získala kniha Mariána Mandúcha:
„Radava vo fotografii“.
Významný bol aj deň 12.06.2015, kedy sa konalo uvedenie do života tretej knihy
o našej obci – autora Mariána Mandúcha: „Radava vo fotografii“, knihu uviedol do života
bývalý minister kultúry MUDr. Hudec Ivan.
V dňoch 03. – 05.07.2015 boli v obci hody v rámci ktorých sa konali hodové zábavy.
V októbri sa v kostole opäť konala výstava „Plody zeme“, ktorú pripravili dobrovoľníci
z radov veriacich.

Školstvo
Každá škola bojuje o deti, ktorých je v školách stále menej a menej. Dňa 16.01.2015 sa
v kultúrnom dome predstavili pedagógovia Základnej školy Juraja Holčeka z Dolného Ohaja,
aby predstavili rodičom svoju školu a čo ich škola ponúka deťom.
Dňa 20.05.2015 sa uskutočnilo aj stretnutie rodičov, poslancov, pedagógov ZŠ
a starostu obce, na ktorom sa prejavila ochota rodičov dať svoje deti do našej ZŠ, aby sa tak
zabezpečila budúcnosť základnej školy.
Dňa 14.02.2015 Rada školy pri Základnej škole v Radave usporiadala už tradičný
školský ples.

Dňa 05.06.2015 natočila novozámocká televízia reportáž o materskej a základnej škole.
Žiaci materskej a základnej školy dňa 07.06.2015 vystúpili v rámci kultúrneho
programu „Sviatok rodiny“ a dňa 06.12. 2015 sa v kultúrnom dome konalo stretnutie detí
s Mikulášom.
V materskej škole školský rok ukončilo 20 detí a v základnej škole 18 detí. V novom
školskom roku do materskej nastúpilo 20 detí a do základnej školy nastúpilo 12 detí.

Šport
Obec poskytla na rok 2015 športovému klubu dotáciu vo výške 5 250,- Eur.
Dňa 03.01.2015 sa uskutočnil I. ročník turnaja ping- pongu o Pohár starostu obce, ktorý
sa konal v sále v kultúrnom dome.
Dňa 17.01.2015 sa uskutočnil v športove hale Iveta uličkový turnaj vo futsale o pohár
obce Radava.
V penzióne Iveta sa dňa 11.03.2015 konalo stretnutie predstaviteľov športových klubov
s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom. Na Deň detí zorganizovalo ŠK Radava v spolupráci
s obcou športový deň detí na futbalovom ihrisku.
Dňa 12.07.2015 sa uskutočnil 13. ročník futbalového turnaja o pohár obcí RVHP na
futbalovom ihrisku v Húli. Naši futbalisti obsadili 4. miesto.
Počas leta bolo založené nové futbalové mužstvo a to mladší žiaci – prípravka, ktorá sa
zúčastnila futbalového turnaja prípraviek v Húli a od novej sezóny hrá súťažne ligu prípraviek
Kornela Salátu.
V lete 2015 naše A-mužstvo vďaka reorganizácii a postúpilo zo 4. miesta do VII. ligy /
bývalá II. trieda/. Naši tenisti odohrali súťažne 7. okresnú ligu.

Rok 2016
Vedenie obce:
Starosta obce:
Zástupca starostu:
Obecné zastupiteľstvo:

Ing. Marian Chrenko
Mgr. Veronika Fialková
Mgr. Blažena Felvidékyová
Bc. Peter Košťálik
Anton Ivan
Martin Búry
Mgr. Stanislav Petráš
Ing. Marián Vozárik

V roku 2016 obecné zastupiteľstvo zasadalo po celý rok v tomto zložení.

Verejný život v obci
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2016 celkove 6 krát. Stav hospodárenia za rok
2016 bol nasledovný:
Príjmy boli vo výške 336.664 €, výdavky – 310.442 €.
Výnos dane z príjmov poukázaný obci bol vo výške 198.108 €. Daň z nehnuteľností za
rok 2016: stavby 6.293 €, pozemky 21.8881 €, daň za psa 401 €, poplatok za nevýherné hracie
prístroje: 120 €, daň za ubytovanie : 5.860 € a poplatok za komunálny odpad: 5.830 €, daň za
užívanie verejného priestranstva: 80 €.
Obec prijala v tomto roku rôzne granty a transfery:
Poskytovateľ:
- Krajský školský úrad suma v Eurách činila 30.037 € – dotácia pre ZŠ Radava, v sume 1302
€ dotácia pre deti MŠ predškoláci, v sume 471,00 € dotácia na vzdelávacie poukazy,
- Úrad NSK dotácia v sume 600 € na turnaj RVHP a dotácia na Deň obce v sume 700 € /úspešné
projekty obce/,
- Ministerstvo financií SR dotácia 12 000 € na modernizáciu budovy pošty /úspešný projekt
obce/,
- Rada vlády pre prevenciu kriminality dotácia 5 000 € na II. etapu budovania kamerového
systému v obci /úspešný projekt obce/.
Výdavky tvorili najmä mzdy v školstve, vo verejnej správe, vysoké odvody, daň,
nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie a energia.
V rámci kapitálových výdavkov obec v roku 2016 investovala z vlastných zdrojov,
rezervného fondu, kapitálových príjmov a dotácií. Nákup osobného automobilu: rezervný fond
12.588 €, modernizácia obecnej budovy dotácia vo výške 12.000 € + vlastné zdroje vo výške
4.873,80 €. Výdavkové finančné operácie tvorila splátka úveru: vlastné zdroje 1.500 €
z rezervného fondu vo výške 8.402 €.
Obec v roku 2016 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií
a finančných zdrojov futbalovému oddielu ŠK Radava vo výške 4.500 €, stolnotenisovému
oddielu vo výške 300 € a prípravke ŠK vo výške 500 €.
V roku 2016 sa dňa 5. 3. konali voľby poslancov do Národnej rady Slovenskej
republiky.
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:

676

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet osôb, ktorým boli vydané obálky:
Počet platných hlasovacích lístkov:

471
471
465

Najväčší počet hlasov získala strana SMER – sociálna demokracia 178, nasledovalo
Kresťanskodemokratické hnutie s počtom hlasov 65 a Slovenská národná strana získala 62
hlasov.
Dňa 17.2.2016 sa v sále kultúrneho domu v Radave uskutočnilo stretnutie vedenia
Odštepného závodu ZVS Nové Zámky s obyvateľmi, ktorí majú dlhodobé problémy
s dodávkou vody.
V januári a vo februári sa konalo obecné zastupiteľstvo ohľadom zmlúv na výstavbu
bytovky a prerokovania podkladov potrebných k žiadosti o výstavbu bytovky v našej obci.
Od júla nastala zo zákona zmena v spôsobe zberu separovaného odpadu. Obec
Palárikovo berie priamo od občanov komodity, plastové obaly, papier, sklo a viacvrstvové
obaly.
V mesiaci júl obec zakúpila nový automobil Škoda Rapid v hodnote 12.588 €. V tomto
mesiaci bola do priestorov kancelárie obecného úradu a zasadačky namontovaná klimatizácia
v hodnote 3 450 €.
Počas letných mesiacoch sa vybudovalo v časti obci Hliník zberné miesto, na ktorom sa
bude triediť a uskladňovať separovaný zber a to hlavne pneumatiky, elektroodpad,
veľkoobjemový odpad, objemové plasty a ostatné komodity, ktoré sa nestihli zobrať počas
riadneho zberu.
V letných mesiacoch ŽSR zbúralo starú budovu železničnej zastávky.
V septembri bolo ukončené výberové konanie na dodávateľa stavebných úprav projektu
„Modernizácia obecnej budovy č. 441“ - pošty. Víťazným dodávateľom bola firma MB Stav
Radava a celková suma bola 17.520 € s DPH. V mesiaci november prebehla modernizácia tejto
budovy. Boli prevedené nasledovné práce: odvodnenie budovy, výmena okien, odstránenie
prístrešku, zateplenie a obnova fasády, oprava atiky, dažďových zvodov a oprava komína.
Z dôvodu nízkych teplôt sa neuskutočnil náter strechy, ten sa prevedie na jar roku 2017.
Počas augusta a septembra prebehla oprava sôch a zvonice, ktorú uskutočnil Vladimír
Tinák. Počas novembra bola zrenovovaná socha sv. Urbana. Socha bola prikrytá novým
nerezovým prístreškom. Deti zo Základnej školy Hul upravili altánok a jeho okolie.
V decembri uskutočnila Ing. Juliana Farkasová audit účtovníctva za rok 2015. JUDr.
Valéria Sedláková vykonala kontrolu výrubu drevín a povoľovania výstavby drobných stavieb.
Na chyby upozornila usmernením prokurátora, ktorému sme vo všetkých bodoch vyhoveli.
Obec predala osobný automobil škoda Felícia za 300 € Františkovi Meliškovi z Radavy.
V decembri navštívil pracovne našu obec riaditeľ odboru železničných tratí a stavieb
GR ŽSR Ing. Ján Uhnavý, a to z dôvodu osadenia nového prístrešku na železničnej zástavke.

Obec a občianske združenia
Dňa 23. 1. zorganizovalo Občianske združenie Za krajšiu Radavu fašiangovú
kapustnicu spojenú s vystúpením Radavanky.

Dňa 20. 3. sa uskutočnil 3. ročník ochutnávku kelkýšov pod názvom „Požitavský
poklad“, na ochutnávke sa predstavilo 16 miestnych gazdiniek, akciu zorganizoval ZPOZ.
Dňa 16. 4. usporiadala obec v spolupráci so združením Za krajšiu Radavu odbornú
degustáciu vína pod názvom „Víno Radava 2016“. Celkove bolo prihlásených 134 vzoriek
a dňa 24. 4. sa konala verejná ochutnávka vín.
Dňa 17.12. zorganizovalo OZ „Za krajšiu Radavu“ už 6. ročník podujatia - Vianočný
koncert - vo farskom kostole, na ktorom vystúpili žiaci a pedagógovia ZUŠ Zlaté Moravce.
Medzi vzácnych hostí patril guvernér NBS Doc. Jozef Makúch, vedúci úradu MFSR Ing.
Jaroslav Mikla a ďalší milí hostia.

Kultúrna činnosť v obci
Dňa 31.1. odohralo Divadlo mladých pri Matici Slovenskej divadelnú hru „Traja
z parku“ a dňa 7.2. odohral divadelný súbor z Veľkých Loviec divadelnú hru „Ulička“ v sále
kultúrneho domu.
Počas mesiaca marec sa každý týždeň uskutočňujú v knižnici čitateľské večierky, ktoré
organizuje vedúca miestnej knižnice pani Božena Hrušková.
V predvečer 1. mája obec opäť zorganizovala na námestí stavanie obecného mája.
Ako už každoročne sa dňa 20.08.2016 konali oslavy „Dňa obce“, v rámci ktorých sa
uskutočnilo: súťaž vo varení gulášov, detské hry a nafukovacie atrakcie pre deti, kultúrny
program obohatilo vystúpenie skupín: spevácky zbor Radavanka, heligonkárky sestry
Bacmaňákové, skupina Bystrická Kasňa a Otto Weiter so speváčkou Andrea Fischer. Hlavnými
hosťami podujatia boli poslanec NR SR Anton Hrnko a predseda NSK Milan Belica.
V mesiaci november bolo už ako každý rok stretnutie so seniormi v kultúrnom dome.
Tento rok to boli seniori nad 75 rokov a vyššie. Na stretnutí vystúpil mužský spevácky zbor
Váraďani.

Cirkev v obci
Dňa 27. 6. sa konalo požehnanie Lurdskej jaskyne za farským kostolom, ktoré previedol
vdp. generálny vikár Mons. Peter Brodek. O výstavbu tejto jaskyne sa zaslúžilo OZ „Za krajšiu
Radavu“.
Ako každý rok tak aj v tento sa koncom októbra uskutočnila vo farskom kostole
výstavka plodov zeme, ktorá aj tento rok bola pekná.
V novembri starosta obce spolu s Matúšom Babinom a našim pánom farárom Imrichom
Kováčom navštívil v Bratislave bývalého nášho duchovného otca Mons. Jána Formánka, pri
príležitosti jeho 80-tych narodenín.
Dňa 25.12.2016 zorganizovalo e-Rko spolu s Radavankou „Jasličkovú pobožnosť“ vo
farskom kostole. Božena Hrušková nacvičila spolu s našimi deťmi krásnu pobožnosť ku
krížovej ceste.

Aj v tomto roku pokračovali práce na obnove farského kostola vďaka dotácii
z Ministerstva financií SR, a to obnovou fasády okrem samotnej veže.

Školstvo
Vedenie rodičov a priateľov školskej rady zorganizovalo dňa 16.1. ďalší ročník
rodičovskej zábavy.
Dňa 15.5. zorganizovali ZŠ a MŠ spoločenské podujatie pre matky a otcov pod názvom
„Sviatok rodiny“.
V júni ukončilo školský rok v ZŠ 13 žiakov a v MŠ 22 detí. V septembri do ZŠ
nastúpilo 20 žiakov a do MŠ 16 detí.
V mesiaci december zorganizovali pedagógovia pre deti stretnutie s Mikulášom v sále
kultúrneho domu.

Šport
V januári sa uskutočnil 2. ročník v stolnom tenise o Pohár Obce Radava.
Dňa 30.1. zorganizovala obec v spolupráci s ŠK Radava 5. ročník uličkového turnaja vo
futsale o Pohár obce Radava v hale Iveta.
Na Deň detí zorganizovalo ŠK Radava v spolupráci s obcou športový deň detí na
futbalovom ihrisku.
V dňoch 1. až 2.7. sa konali v sále KD hodové zábavy pod taktovkou športového
klubu.
Už tradične každý rok sa koná futbalový turnaj o Pohár starostov obcí RVHP. Tento rok
bol u nás, kde naše futbalové mužstvo skončilo na 2. mieste.
Dňa 23.7. zorganizoval výbor ŠK oslavu 70. výročia organizovaného futbalu v Radave.
V rámci osláv sa zorganizovali tri futbalové zápasy, mužstvo prípravky – sršni, starí páni
a mužstvo dospelých. Počas zápasov vystúpil na ihrisku spevácky súbor Radavanka a vo
večerných hodinách sa konala v sále KD zábava, na ktorej hrala skupina Modul. Počas dňa boli
ocenení viacerí funkcionári a hráči ŠK ďakovnými plaketami a diplomami.
A mužstvo hrá v VII. lige v rámci súťaže okresu Nové Zámky. Prípravka hrá súťažne
ligu prípraviek Kornela Salátu. Naše mužstvo v stolnom tenise skončilo na 11 mieste
v 7.okresnej lige.

Rok 2017
Vedenie obce:
Starosta obce:
Zástupca starostu:

Ing. Marian Chrenko
Mgr. Veronika Fialková

Obecné zastupiteľstvo:
Mgr. Blažena Felvidékyová
Bc. Peter Košťálik
Anton Ivan
Martin Búry
PaedDr. Stanislav Petráš
Ing. Marián Vozárik
V roku 2017 obecné zastupiteľstvo zasadalo po celý rok v tomto zložení.

Verejný život v obci
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2017 celkove 8 krát. Stav hospodárenia za rok
2017 bol nasledovný:
Príjmy boli vo výške 389.857 €, výdavky – 388.196 €.
Výnos dane z príjmov poukázaný obci bol vo výške 203.889 €. Daň z nehnuteľností za
rok 2017: stavby 6.206,12 €, pozemky 22.224,64 €, daň za
psa 404 €, poplatok za
nevýherné hracie prístroje: 120 €, daň za ubytovanie : 5.202 € a poplatok za komunálny odpad:
5.486 €, daň za užívanie verejného priestranstva: 90 €.
Obec prijala v tomto roku rôzne granty a transfery:
Poskytovateľ:
- Krajský školský úrad suma v Eurách činila 44.308 € – dotácia pre ZŠ Radava, v sume 870 €
dotácia pre deti MŠ predškoláci, v sume 666 € dotácia na vzdelávacie poukazy,
- Úrad NSK, a to: 1800 € na podporu cestovného ruchu projekt „Vitajte v Radave“ – vydanie
propagačného materiálu, 1.700 € na podporu športu projekt „Radavskí sršni – turnaj
futbalových prípraviek“, 1700 € na podporu kultúry projekt „Radava – 780. ročná“,
- Ministerstvo financií SR dotácia vo výške 13 500 € na výmenu okien a dverí na budovy
Materskej školy,
- Environmentálny fond v sume 37 000 € na projekt likvidácie nelegálnych skládok odpadu
v lokalitách Hliníka a Výhonu.
Výdavky tvorili najmä mzdy v školstve, vo verejnej správe, odvody, daň, nakladanie
s odpadmi, verejné osvetlenie a energie. V rámci kapitálových výdavkov obec v roku 2017
investovala z vlastných zdrojov, rezervného fondu, kapitálových príjmov a dotácií: pódium na
námestíčku, modernizáciu obecnej budovy č. 441, kamerový systém II. Etapa. Výdavkové
finančné operácie v roku 2017 neboli.
Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 3/2005 o poskytovaní dotácií
a finančných zdrojov A mužstvo ŠK Radava vo výške 4.500 €, stolnotenisovému oddielu vo
výške 300 € a prípravke ŠK vo výške 500 €.
V kultúrnom dome sa položila nová plávajúca podlaha na javisko. Obec odpredala 5 t
poškodený traktorový príves za 300 € a pre potreby udržiavania trávnika na futbalovom ihrisku
bol zakúpený motorový vertikutátor.

Starosta obce zvolal schôdzu kvôli zvýšeniu bezpečnosti na komunikáciách
prechádzajúcich obcou. Zúčastnili sa ho pracovníci RSC a komunikácií z Nových Zámkoch,
pracovník okresného úradu odboru dopravy a pozemných komunikácií, dopravný inžinier,
signatári petície na zníženie rýchlosti 2. triedy. Na tejto schôdzi sa zvolil postup ako zlepšiť
situáciu na križovatke ku železničnej zastávke.
Dňa 13.2.2017 sa uskutočnilo 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktorom sa
uskutočnila voľba hlavného kontrolóra Obce Radava. Za hlavnú kontrolórku bola opätovne
zvolená Iveta Matušková, ktorá bola jedinou záujemkyňou.
Spevnilo sa 100 m cesty smerom na výhon. Ďalej bol spracovaný projekt na
vybudovanie prechodu pre chodcov smerom na železničnú zastávku, taktiež bol spracovaný
dodatok k pasportu dopravného značenia.
Novým správcom web stránky obce sa stala spoločnosť WEBY GROUP, s.r.o., Zvolen. Stránku
napĺňa starosta a zamestnankyne obce.
Dňa 4.11. sa konali voľby do VÚC. V našej obci sa zo 650 voličov zúčastnilo volieb 233
voličov, čo predstavuje účasť 36 %.
Počas júla a augusta obec z vlastných prostriedkov postavila kryté pódium na námestí.
V októbri sa uskutočnil audit účtovnej závierky za rok 2016. Ukončilo sa sfunkčnenie jarku
smerom od Veľkých Loviec, búracie práce na rodinnom dome č. 188. Počas letných mesiacov
sa na budove MŠ vymenili okná a dvere za nové plastové. V ZŠ sa zrekonštruovala
zdravotechnika a WC. V obecnej kuchyni sa položila nová dlažba. V smere od Veľkých Loviec
bolo umiestnené na značku Stop svetelné výstražné zariadenie. V novembri sa dokončil projekt
sanácie nelegálnych skládok v Hliníku a v časti Výhon a umiestnilo sa 8 nových dopravných
značiek. Stavebnou drťou sa spevnilo ďalších 250 m cesty za Kratinami smerom na Výhon
a ukončila sa II. etapa rozšírenia kamerového systému o dve kamery na cintoríne a jednu
v centre obce pred obecným úradom.

Obec a občianske združenia
Dňa 4.2. zorganizovalo Občianske združenie Za krajšiu Radavu fašiangovú kapustnicu
spojenú s vystúpením Záhradkárskej heligónky z Lipovej.
Dňa 23. 4. usporiadala obec v spolupráci so združením Za krajšiu Radavu odbornú
degustáciu vín pod názvom „Víno Radava 2017“ a 29. 4. sa konala verejná ochutnávka 70-ich
vzoriek vín. Na ochutnávke vystúpila Radava.
Dňa 19.4. sa uskutočnil 5. ročník ochutnávku kelkýšov pod názvom „Požitavský
poklad“, na ochutnávke sa predstavili miestne gazdinky s 18 vzorkami. Akciu zorganizoval
Zbor pre občianske záležitosti.
V októbri obec podporila účasť družstiev na 1. ročníku Podhájskych dní klobás
a tradičných špecialít, na ktorom našu obec reprezentovala spevácky súbor Radavanka vo
varení lekváru, OZ za krajšiu Radavu v súťaži vo varení gulášu a PZ Dolina v súťaži vo výrobe
klobás.

Dňa 16.12. zorganizovalo OZ „Za krajšiu Radavu“ v spolupráci s obcou už 6. ročník
Vianočný koncert vo farskom kostole, na ktorom vystúpili: spevácky súbor Radavanka,
nevidiaci spevák Marián Bango, sólista opery SND Ivan Ožvát a náš rodák spevácky talent
Maťko Rodný. Medzi vzácnych hostí patrila predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela
Švecová, poslankyňa NR SR Eva Smolíková a ďalší milí hostia.

Kultúrna činnosť v obci
Dňa 19.2. odohralo Divadlo na Podvalku z Veľkých Loviec veselohru „Kuchárky
z Ovsenného“ v sále kultúrneho domu.
Koncom apríla ako každoročne sa uskutočnilo slávnostné stavanie obecného mája,
v rámci kultúrneho programu vystúpila Radavanka, bolo podávané občerstvenie a deti si
opekali špekáčiky.
Dňa 19.8. obec oslávila 780 výročie 1. písomnej zmienky o obci Radava v rámci osláv
dňa obce. Počas kultúrneho programu vystúpil spevácky súbor Radavanka, spevácky zbor Záviš
z Hlubokej nad Vltavou, hudobná skupina Paci Pac, sólista opery SND Ivan Ožvát a hudobná
skupina Maxim Turbulenc z Prahy. Počas dňa sa slúžila Slávnostná svätá omša, ktorú
celebroval Mons. pápežský prelát Ján Formánek. Vo dvore ZŠ sa uskutočnili hry pre deti,
k dispozícii boli nafukovacie atrakcie pre deti a vo dvore obecného úradu sa predával guláš
z diviny. Počas dňa bola pre hostí pripravená recepcia a deň ukončila diskotéka, do tanca hral
DJ Zajo. Medzi vzácnych hostí patril František Kašický mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Slovenskej republiky v Nórskom kráľovstve, guvernér Národnej banky Slovenska
Jozef Makúch, predseda NSK Milan Belica a ďalší významní hostia.
V mesiaci október bolo už ako každý rok stretnutie so seniormi v kultúrnom dome.
Tento rok to boli seniori nad 70 - 75 rokov.
Obec ukončila projekt na vyhotovenia dokumentárneho filmu a propagačnej brožúrky
s názvom „Vitajte v Radave“. Taktiež obec vydala publikáciu „Michal Melišek - zakladateľ
časopisu Posol“, ktorá vyšla v počte 6000 kusov, z toho pre potreby obce sa zakúpilo 1000 ks.

Cirkev v obci
V apríli vo farskom kostole spevokol Božia dúha z Vlkasu predstavil spievanú krížovú
cestu. Naše deti sa tiež nedali zahanbiť a predstavili hranú krížovú cestu, ktorú s nimi nahrala
Božena Hrušková.
Ako každý rok tak aj v tento sa koncom októbra uskutočnila vo farskom kostole
výstavka plodov zeme.
Dňa 25.12.2017 zorganizovalo e-Rko spolu s Radavankou „Jasličkovú pobožnosť“ vo
farskom kostole.
Z dotácie z Ministerstva financií SR a darov veriacich sa na farskom kostole dokončila
obnova omietky na kostolnej veži. Práce boli z časti vykonané profesionálmi horolezcami.

Školstvo

Dňa 25.1.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy,
ktoré bolo však zrušené z dôvodu nedodržania zákonných podmienok výberového konania zo
strany školskej rady. Ďalšie kolo sa uskutočnilo dňa 27.3.2017. Za riaditeľku školy bola zvolená
Mgr. Jana Gregušíková, ktorá bola zároveň jedinou kandidátkou.
Dňa 14.5. vystúpili deti z MŠ a ZŠ s programom v rámci oslavy Dňa rodiny.
Školský rok 2017/2018 ukončilo v ZŠ celkove 20 žiakov, MŠ 16 detí a ŠKD 13 detí.
V septembri nastúpilo do MŠ 15 detí, do ZŠ 23 detí a do ŠKD 21 detí.
V mesiaci december zorganizovali pedagógovia pre deti stretnutie s Mikulášom v sále
kultúrneho domu.

Šport
V januári sa uskutočnil 3. ročník v stolnom tenise o Pohár Obce Radava pre deti
a dospelých.
Vo februári zorganizovala obec v spolupráci s ŠK Radava 6. ročník uličkového turnaja
o Pohár starostu obce vo futsale v hale Iveta.
Už tradične každý rok sa konal futbalový turnaj o Pohár starostov obcí RVHP. Tento
rok bol v obci Vlkas, kde naše futbalové mužstvo skončilo na 3. mieste.
Športový klub opäť aj tento rok zorganizoval športový Deň detí.
Dňa 30.12.sa v sále KD uskutočnil 4. ročník stolnotenisového turnaja o Pohár starostu
obce pre deti a dospelých.
Naši futbalisti hrali súťaž v VII. lige v rámci súťaže okresu Nové Zámky. Prípravka
hrala IV. Ligu MŽ U 12 ObFZ NZ skupinu A. Naši tenisti skončili druhý v 8 lige okresu.

