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__________________
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__________________
predseda MNV

Curriculum vitae.
Podpísaný Karol Jurík, narodil som 13. septembra 1932.
v Radave. Do národnej školy som začal chodiť v roku 1938
v Radave, ktorú som aj v roku 1946 v Radave dokončil.
Po ukončení národnej školy som išiel na strednú školu do
Šurian, kde som dokončil prvý ročník. Ďalšie tri ročníky som
dokončil na strednej škole v Húli roku 1950.
V tomto roku som vykonal prijímacie skúšky na Vyššiu
priemyselnú elektrotechnickú školu v Bratislave, ktorú som
v septembri aj začal navštevovať.
V roku 1954 som skončil štvorročné štúdium s vyznamenaním
a maturitov, a ako absolvent Vyššej priem. Školy elektrotech.
som nastúpil podľa umiestnenky z ministerstva do práce v EZ
(elektromontážne závody) v Bratislave, montážna kancelária
Komárno - lodenice.
Tu som pracoval do októbra, kedy 27- októbra som nastúpil
základnú vojenskú prezenčnú službu v Losinách na Morave.
Ďalej som slúžil v Levoči a skončil som v Jáchymove.
Z vojenskej služby som sa vrátil 19. decembra 1956, a 21.
januára 1957 som nastúpil do zamestnania v O.S.P. (okresný
stavebný podnik) v Šuranoch.
V Radave dňa 3.apríla 1957

_____________
podpis

Curriculum vitae.
Podpísaný Anton Haluza, narodil som sa 25.septembra
1934 v Radave. Tu som navštevoval i národnú školu.
Po vychodení 6.tried národnej školy v Radave, som
vychodil 4 triedy strednej školy v Húli. Po absolvovaní
4.tried strednej školy v roku 1950, som vykonal
prijímacie skúšky do Pedagogickej školy v Leviciach
v roku 1951 som prestúpil na túto školu. Tu som skončil
s maturitou v roku 1954.
Ako učiteľ som začal pôsobiť na OSŠ v Dolnom Ohaji.
V roku 1954 som nastúpil vojenskú základnú službu.
Vojenskú službu som vykonával vo Varnsdorfe.
V roku 1956 som sa vrátil do civilu. Začal som učiť na
OSŠ v Úľanoch nad Žitavou. Teraz vyučujem na škole
v Dolnom Piali.
V Radave dňa 3.apríla 1957

____
podpis

Súčasný stav obce.
Obec Radava leží v južnej časti Slovenska, patrí do okresu
Šurany, kraj Nitra.
Obec je postavená na menších vrškoch a rovinkách, no
celkový charakter je kopcovitý. Rozloha obce spolu
s katastrom činí 728 ha. Obec je poľnohospodárskeho
charakteru. Zvieratstvo sa zvlášť nepestuje, jedine ťažné
zvieratá. Podnebie je tu mierne. Významnejšie budovy sa
v obci nenachádzajú, medzi stavebné pamiatky patrí kostol.
Predsedom obce je Imrich Hrbatý, tajomníkom je Štefan
Haluza. Do rady MNV patrí ďalej Vojtech Hajdúch, Ján
Jamriška, Anton Mrváň, Katarína Mrváňová, Štefan Bugri.
Radava má 1240 obyvateľov. Väčšia časť pracuje na
poľnohospodárstve, ďalej sú štátni zamestnanci. Národnosť je
slovenská, náboženstvo rím. kat. Socialne pomery sú celkove
dobré, taktiež i obyvateľstvo má dostatočné bývanie. Jazykové
zvláštnosti sa nejak markantne neprejavujú, i keď sa stále
vyskytujú prípady na dennom poriadku ale iba slovné napr.
miesto „mäso“ hovoria ľudia „maso“, alebo miesto „biele“
hovoria „béle“ atď.

Politický život.
Medzi najväčšiu masovú organizáciu v obci patrí organizácia
Československého sväzu telestnej výchovy, ktorá má 60
členov, ďalej organizácia Československý červený kríž,
ŽIVENA, atď. Úrady - mimo MNV žiadneho iného neni.
V obci je národná škola i materská školka. Pre kultúrne ciele
máme jedine javisko pre divadelné predstavenia, ktoré sa
v obci každú zimu hrávajú.
Hospodárske pomery:
Väčšia časť pôdy je v JRD, pôda sa obrába strojmi. V obci
máme, obchodné domy kde dostanú občania väčšinu potrieb
pre domácnosť, taktiež i potravinárske články. Lekára v obci
nemáme, občania chodia k lekárovi do Dol. Ohaja.
Druhá svetová vojna.
Mladý sovietsky Sväz, ktorý vznikol a výsledok VOSR,
potreboval k svojmu upevneniu mier. Preto bola podpísaná
v r.1938 smluvu o neútočení medzi sov. Sväzom
a Nemeckom. No Nemecko porušilo smluvu a v roku 1941
napadlo sov. Sväz. Nemci zásluhou vtedajších vládnucich
kruhov u nás dostal do náručia i našu republiku. Tak naši
vojaci boli nútení bojovať po boku Nemcov proti sov. Sväzu.
Náš ľud prejavoval nespokojnosť s fašistickým zriadením a

Pracujúci ľud prejavoval veľké nadšenie pre vec oslobodenia
Slovenska čo sa prejavilo v Slov. národnom povstaní.
Slovenskí chlapci, nechceli bojovať proti sov. Sväzu a preto
utekali do hôr, kde si vytvárali prvé partizánske oddiely. Tieto
oddiely mali za úkol zneškodňovať dodávanie zbraní
a rôzneho materialu do čela frontu. Partizánske oddiely - resp.
partizánske hnutie sa čím ďalej tým viac zostrovalo. Márne
boli snahy Nemcov o jeho zneškodnenie. Partizánska činnosť
vyvrcholila v roku 1944. Strediskom bola B. Bystrica.
Partizánske hnutie bolo usmerňované zo sov. Sväzu.
Činnosť partizánskych oddielov pomohla k urýchleniu
postupu Červenej armády.
Naša obec Radava bola oslobodená dňa 27. apríla 1945. Počas
frontu vyhoreli domy Mikloš Meliška, Ludvika Moldu,
Viliama Skladániho. Dom Bruchtera Štefana, bol poškodený
keď doňho padla delová strela. Pri oslobodení našej obci
položili životy štyria sovietski vojaci a dvanásť nemeckých
vojakov. Tu spomeniem udalosť, ktorá sa odohrala
u Sádeckých-Hatinov. Pri príchode sovietskych vojakov do
načej obci, spozorovala časť vojakov že do Hatinov utekali
Nemci, ktorí sa u nich schovali. Keď vojaci prišli do Hatinov
pýtali sa starého Hatinu že kde sú tí Nemci, no starý

Hatina pravda nevedeli o tom že nejakí Nemci sú u nich
schovaní a tak tvrdili, že neni u nich nikoho. Nakoniec sov.
Vojaci spravili prehliadku a Nemcov našli v šope. Po tomto
všetkom chceli starého zastreliť a veru mali čo robiť aby sa
z toho dostali. Týchto nemeckých vojakov potom za
Hatinovým domom zastrelili.
Obyvatelia Radavy všemožne pomáhali sov. Vojakom, začo sa
im dostalo pochvaly že vraj Radavčani dávali sov. Vojakom
mlieko namiesto vody.
Po prechode frontu, ľudia nachádzali rôzne pozostatky –
hlavne granáty, míny atď., čo bolo veľmi nebezpečné. Tu
spomeniem dve udalosti časove odstupné. Pred frontou to bol
František Mrváň ktorý zobral nemeckým vojakom granát a pri
hraní mu vybuchol čím utrpel ťažký úraz. Druhý prípad sa stal
už po vojne. Marian Bachňák syn správcu školy našiel granát,
začal ho rozoberať načo tento vybuchol tak nešťastne, že
Bachňák bol na mieste mŕtvy. Bola to veľká strata tak
mimoriadne nadaného chlapca.
Domy, ktoré boli cez vojnu poškodené začali sa pomaly
opravovať. U nás to boli tie tri domy ktoré som už opísal.
Tieto domy sa opravili z materialu, ktorý sa získal
z rozbúrania sýpky, ktorá bola pred vojnou vlastníctvom
veľkostatkára Dóru. Táto sýpka stála na pánskom humne, ako

sa doteraz volá.
Ďalej by som spomenul že most pri Štefanovi Meliškovi ako
sa ide na stanicu bol Nemcami podmínovaný. No toto sa už
Nemcom nepodarilo a tak ostal neporušený.
MNV po prechode frontu.
Predsedom MNV po fronte bol Ondrej Oravec, ďalší členovia
boli Kmeťo Jozef, Molda Ľudovít a ďalší.
Po oslobodení sa vrátili zo zajatia František Ďurina, ktorý bol
ranený na ruke na ktorej mu odtrhlo štyri prsty. Ďalej prišli
Jozef Jurík, ktorý bol ranený na prsiach; a Imrich Hrbatý a ako
štvrtý Bernád (Kl) Melišek.
Vo vojne padli.
Imrich Melišek
Jozef Bugri
Michal Tamaškovič
Hendrik Miko
Jerol Mrváň
Štefan Mrváň
Michal Križan
Ján Haluza
Štefan Melišek
Silvester Benda
Štefan Melišek

Štefan Benda
Andráš Melišek
František Bútora
Jozef Belák
Štefan Gregás
Dominik Belák
Bernád Molda
František Tinák
Pavol Laho
Jozef Bugri
Jozef Bútora

Opatrenia vo veciach roľníckych
Ako novota v plánovaní prišla na roľníkov v podobe
odovzdávania kontigentov mlieka, obilia a zvierat (mäsa).
V týchto opatreniach sme sa stretávali s rôznymi ťažkosťami
pri odovzdávaní kontigentov, niektorí roľníci svoje dodávky si
plnili niektorí si neplnili.
Opatrenia školské – osvetové
V tomto období prichádza k poštátneniu škôl, k zriadeniu
stredných škôl, materských škôl, jaslí a detských útulkov.
Neskoršie prichádza k zriadeniu učňovských škôl.
V roku 1946 prichádza k založeniu našej najmasovejšej
organizácie, ČSM, ktorá až po dnes vyvíja úspešnú činnosť.
V roku 1947 bola založená organizácia športová – Sokol.
Medzi prvých priekopníkov – športovcov spomeniem
Františka Juríka , Severína Haluzu, Jána Bugriho a ďalších.
V tomto období šport bol iba v začiatkoch, športovci hrávali
futbal a čiastočne volejbal. V tomto období boli ťažkosti
s materiálnou stránkou. Nebolo úboru, (dresy, kopačky,
trenírky). Ihrisko bolo na barine. Výhodný terén to nebol, no
iného nebolo a tak sme sa museli uspokojiť s tým čo sme mali.
No z radov divákov sme nedostávali porozumenie pre tento
šport a tak sa nám raz i prihodilo, že nám niekto bránky
zobral.

Postupne však šport sa dostával do popredia a tak sme si
postupne aj ihrisko vychodili. Nové ihrisko sme si
postavili na domovine vedľa hradskej naproti A. Juríka.
Tu by som spomenul najoddanejších ktorí sa o to
zaslúžili. Boli to S. Anton Mrváň, Karol Jurík a ďalší
ktorí obetovali svoj voľní čas pri úprave tohto
športového stánku. Na tomto ihrisku sme dosiahli veľké
úspechy keď sme sa prebojovali do okresnej „A“ súťaži.
Medzi najvýznamnejší športový úspech patrí víťazstvo
na turnaji v Dolnom Ohaji. Mužstvo v tom čase hrávalo
v tomto složení. M. Babín, L. Tinák, M. Mrváň, M.
Koštialik, F. Jurík, I. Mrváň, M. Melišek, J. Tinák, B.
Felvidéky, F. Banás, A. Haluza, K. Jurík, J. Zrubec.
Politické strany ich činnosť, voľby atď.
Podpísanie Košického vládneho programu kapitalistické
a meštiacke strany hatili uskutočňovanie Košického
vládneho programu. Jediná Komunistická strana ho
uskutočňovala do dôsledkov, ako i budovateľský
program Klementa Gottwalda vo voľbách 1946.
Buržoázia viedla rozbíjačskú a rozvratnícku činnosť,
proti Komunistickej strane, proti jej plánom, využila
sucha v roku 1947 k ohováračskej kampani a k prevratu
ku kapitalizmu.
Pred voľbami buržoázia agitovala k zvráteniu vývoja,
v obci boli rôzne nápisy proti

Komunistickej strane
Po víťaznom februári nastala už systematická budovateľská
práca na poli zásobovania, úspešne bol dokončený dvojročný
plán a pripravovali sme sa k prvej čsl. päťročnice
Opatrenie v poľnohospodárstve po feb. 1948.
Vlastnícke pomery k pôde upravil zákon z 21. 3. 1948. č.
46/1948 sb podľa zásady že pôda patrí tomu kto na nej
pracuje.
V tomto období bol lístkoví systém, lístky boli (pevne
rozhodnutí vybudovať svoj) na potraviny, na obleky, tzv.
šatenky.
Dňa 9. mája 1948 bola odhlasovaná nová ústava čsl. republiky
podľa ktorej sme boli pevne rozhodnutý vybudovať svoj
oslobodený štát ako ľudovú demokraciu, ktorá nám zaistí
pokojnú cestu k socializmu.
JRD – Jednotné Roľnícke Družstvo v obci bolo založené
v roku 1956. Predsedom družstva bol Anton Majerčík.
Ďalšími členmi boli Benedikt Mrváň, Vojtech Hajdúch.
Založenie JRD bolo najväčšou udalosťou po udalosťou.

Rok 1957
Hospodárstvo:
V roku 1957 úroda bola pomerne dobrá. No ovocia
naproti tomu bolo tak málo – hlavne jabĺk – že ani na
Vianoce niektoré rodiny nemali ovocie. Vína nebolo
tiež mnoho, a čo aj bolo tak bolo kyslejšie ako po iné
roky.
Medzi živelné pohromy by som spomenul, že v tomto
roku padal veľký ľadovec čím zničil veľmi veľa obilia.
Požiare v tomto roku boli dva. Prvý bol u Vinca
Križana, ktorému zhorela slama. Tu by som spomenul
udalosť, ktorá sa tu odohrala. Pri ohni boli hasiči s troch
dedín, no ani jedným sa nepodarilo čo i len jeden liter
vody vypustiť do horiacej slamy. Druhý požiar bol
u Meliška Jozefa v dolnom konci, kde zhorela tiež
slama. Oba požiare boli zapríčinené malými deťmi.
V tomto roku začala veľká výstavba rodinných
domčekov. V obci bolo postavených 10 nových
domčekov čím bytové podmienky sa ďalej zlepšili,
a prispelo to k zvýšeniu životnej úrovni v našej obci.
Medzi družstevníkov pribudli ďalší
súkromnohospodariaci. Družstvo v tomto roku sa
obohatilo o ďalšie mechanizačné prostriedky.

Družstvo dostalo traktor čo veľmi prispelo k dalšiemu
zvýšeniu mechanizácie, a celkove k zvýšeniu životnej
úrovni družstevníkov. Ďalej družstvo dostalo do
užívania niektoré hospodárske budovy ako výkrmňu
ošípaných, kuríny.
Medzi nehody by som mohol spomenúť nehodu
železničnú, ktorá sa stala medzi Radavou a Svätušou
kde sa vykolajil nákladný vlak, niektoré vozne sa úplne
prevrátili, vytrhali kolajnice.
V tomto roku sa celkove narodilo 30 detí. Z toho 18
dievčat a 12 chlapcov. Zomrelo celkove 5 v obci.
Manželstvo uzatvorilo tomto roku 17 párov. Rozvody
v tomto roku sme žiadne nezaznamenali.
No v tomto roku musím spomenúť jednu žalostnú
udalosť keď sa obesil František Ďurina.
V tomto roku sa veľmi rozšírili podpory prestarlých
občanov. Po zdravotnej stránke sa nevyskytli žiadne
zvláštne nemoce.
Medzi najagilnejšie masové organizácie patrila
i v tomto roku organizácia Telovýchovnej jednoty
Sokol. V jednote najväčšiu záslužnú činnosť robil
oddiel futbalový. Naši futbalisti v tomto roku po návrate
z vojenskej služby niektorých výborných hráčov
dosiahli mnoho veľmi pekných výsledkov. Mužstvo
v tomto roku podniklo aj dva pekné zájazdy. Prvý sme
podnikli na priateľský zápas do Jasovej, Novozámocký

okres, kde sme vyhrali 5:2 a získali sme si srdcia
domáceho publika. Po zápase sme dostali ďalšie ponuky
k zohratiu zápasu. Ďalší zájazd sme podnikli do Bojníc
kde sa mužstvo trošku zotavilo a zohralo zápas v Koši
s mužstvom ktoré hralo v krajskej „B“ súťaži a dosiahli
sme veľmi cennú remízu 5:5. Tu sa hralo na ťažkom
blativom teréne. Tu by som spomenul že na tomto
zájazde sa zúčastnili okrem futbalistov tiež i členovia
divadelného krúžku.
Kultúra:
V tomto roku musím zaznamenať pekný príklad
v kultúrnej práci. Bolo to na Silvestra kedy sme
usporiadali pekný večierok spojený s tancom. Na tomto
večierku majú hlavnú zásluhu s. Anton Haluza, Karol
Jurík, Ján Križan, Dominik Mrváň a ďalší ktorým patrí
vďaka za organizáciu.
Divadelné predstavenie – „Divotvorný klobúk“ áno toto
predstavenie vedelo tak silno zapôsobiť na občanov že
niektorí neodolali a išli sa pozrieť aj dvakrát. V tomto
predstavení vynikajúci výkon predviedol najmä Alojz
Melišek. S touto hrou sme si zašli aj na susednú obec
Húl, kde sme mali taktiež veľký úspech.
Kultúrou končím rok 1957. Končím slovami – slovami
už starými že keby mala mládež v Radave patričnú sálu
pre rôzne podujatia, dosiahla by ďaleko väčších
úspechov.

Rok 1958.
Hospodárstvo:
V roku 1958 bola úroda v našej obci celkove slabá,
hlavne obilovín (pšenica, jačmeň, raž). No zato bola
veľká úroda kukurice, cukrovej repy, hrozna.
Hrozna bolo toľko, že ľudia už ani nevedeli kde ho
dávať. Po sudoch bola veľká zhánka, no pritom sa
niektorým podarilo zohnať. Taktiež i ostatného ovocia
bolo hodne, hlavne jabĺk. Na niektorých stromoch
jablká aj zhnili čo ich nemal kto pooberať.
Požiare v tomto roku na veľké prekvapenie žiadne
neboli, a tak naši požiarnici mohli kludne spávať (i keď
ich aj trochu prehnali na celookresných pretekoch, ktoré
prebiehali i v tomto roku na lúkach za Sádeckym
domom. Naši hasiči by boli snáď aj zvíťazili no
nakoniec pre nezdarilý pokus o naštartovanie motora
skončili na druhom mieste čo bolo tiež veľkým
úspechom.
V roku 1958 pribudlo zase niekoľko rodinných
domčekov, čo prispeje k zvýšeniu úrovne bývania
v obci. Spomeniem iba niektorých ako napr. Jeck
Štefan, Emil Benda, Alojz Melišek, a ďalší.

Rok 1958 bude zapísaný v mysliach našich občanov
veľmi dlhé roky. Veď v tomto roku sa prvýkrát
v histórii našej obci rozsvietili elektrické žiarovky
v našich domácnostiach, naše mamičky si mohli v tento
deň zapať elektrické žehličky, variče a rôzne iné
spotrebiče. Deň zapínania to bol veľký sviatok v obci.
Pred trafostanicou sa zhromaždilo veľký počet občanov
kde bol tiež kultúrny program. Po slávnostnom akte
bola tanečná zábava. Na hostine dostal každý občan
porciu mäsa a vína. (no tí ktorí boli šikovní dostali aj
trikrát.)
Medzi technické vymoženosti by som mohol zaradiť i to
že pri mláťačke nebolo treba už traktor ale elektrina i tu
nám pomohla. Elektrický motor hnal mláťačku a tak
traktor môžu družstevníci využiť na iné práce.
V roku 1958 sa celkove narodilo 32 detí, zomrelo v obci
7, a sobášov bolo 8. V tomto rok 25. okt. mal svadbu
i kronikár obce Karol Jurík.
Medzi najväčšie nešťastia spomeniem prípad Benedikta
Mrváňa. Menovaný išiel na traktori smerom od Levíc na
železničnom prechode v Beleku narazil doňho rušeň
nákladného vlaku. Traktor ktorý bol vlastníctvom JRD
Radava bol úplne rozlámaný, vlečka bola tiež hodne
poškodená. Jedine sám Mrváň vyviazol smrteľnému
zraneniu. No i tak utrpel veľmi ťažké zranenie.

Na poli JRD nastali dve zmeny vo vedení družstva. Na
začiatku miesto Vojtecha Hajdúcha bol za predsedu
zvolený Ján Sádecký. Koncom roku zase nastala zmena
kedy za predsedu bol zvolený Štefan Koštialik.
Zdravotníctvo:
Medzi najväčšie epidemické nemoce by som uviedol
týfus, ktorý sa rozšíril cez letné mesiace no na šťastie
nevyžiadalo si to žiadne obete. Celkove klimatické
podmienky pre zdravie pracujúcich boli priaznivé až na
chrípku, ktorá si tzv. „zariadila“ a niekoľko ľudí
pripútala na posteľné lôžko.
Kultúra a spoločenská zábava:
Kultúrny život by som mohol začať divadlom, - tým
divadlom ktoré je jediný prostriedok pre kultúru obce.
Ako každý rok i v tomto roku sme zohrali divadelné
predstavenie a to veselohru „Dr. Filozofie“ v ktorej hrali
hlavné úlohy Janko Križan, Mrváň Paľo. Bola to veľmi
pekná hra a pritom ťažká.
Medzi ďalšiu zábavnú stránku, ktorou sa obyvateľstvo
pobaví je šport. – telovýchovná jednota v našej obci.
Áno je to telovýchovná jednota, ktorá hýbe celou
dedinou, a ktorá vyvíja nejakú činnosť. Veď na
futbalovom zápase strávi nejeden pracujúci našej obce
nejedno pekné nedeľné popoludnie. No v tomto roku
vedenie a členovia jednoty museli poriadne zapať. Staré
ihrisko sme museli

uvolniť pre obytné domky. Nové ihrisko sa malo
vybudovať v hliníku za dedinou. Tu bolo treba
premiestniť veľké množstvo kubíkov zeminy. Pri
organizovaní týchto prác veľkú pomoc preukázali
hlavne tajomník MNV s. Štefan Haluza ktorý neľutoval
ani svoj volný čas pri budovaní ihriska. Ďalej
spomeniem Antona Tamaškoviča a ďalší – všetkým
patrí vďaka a plné uznanie.
Naše futbalové mužstvo hraje v tomto roku v okresnej
„A“ súťaži.
Medzi kultúrne podujatia by som mohol zaradiť
i tanečné zábavy. No tienistou stránkou týchto zábav
bývajú v poslednom čase bitky. A akoby to išlo podľa
tradície a svetových strán. Kým voľakedy bývali bitky
medzi Húlani a Radavčani, teraz sa to obrátilo na inú
svetovú stranu, Radava – Svätuša. Je to veľmi špatná
vlastnosť niektorých mladých chlapcov oboch obcí.
Týmito riadkami končím rok 1958.

Rok 1960
Tento rok sa môže nazvať zvláštným a síce preto, že po
stránke politickej bol bohatý. Tohto roku sa konala
druhá Celoštátna Spartakiáda v Prahe. Na tejto
spartakiáde cvičilo 1 762 000 cvičencov. Spomeniem
len niektoré čislá, ktoré sa objavili počas II. CS . Počas
spartakiády bolo v prevádzke 320 ošetrovní. V dobe
konania bolo ošetrených 96 852 prípadov vo väčšine len
odreniny. Najväčším prípadom bola fraktúra stehennej
kosti a amputovanie nohy.
Doprava: ČSD vypravili 896 vlakov, ktoré odviezli 790
000 cvičencov. Za hodinu na bezkoľajových vozidlách
bolo prepravených na štadión Strahov 22 000 osôb.
Cvičenci a diváci zjedli 85 ton mäsa 600 ton
pomarančov, vypili 300 000 limosáčkov 250 000 l
limonád atď. Z toho je vidieť, že II CS mala veľký
úspech, ale i odbit v občerstvujúcich stánkoch.
Ďalšou udalosťou bolo vyhlásenie novej socialistickej
ústavy. Túto ústavu schválila celoštátna novej
konferencia KSČ. Popri vyhlásení ústavy bol navrhnutý
nový štátny znak a premenovanie ČSR na ČSSR. Starý
znak tvorilo červené pole v ktorom bol umiestený lev
majúci na hlave kráľovskú korunu a na hrudi štít so
siluetov troch slovenských vrchov (t-m-f) na strednom
vrchu bol dvojramenný kríž, ktorý vznikol za čias
Pribinu.

Voľby:
Dňa 12 júna prebiehali v celej našej republike voľby do NV –
SNR a NZ. U nás v obci boli volený nasledovný občania:
Predseda: Bugri Jozef
- Tajomník: Haluza Štefan
Členovia: Majerčík Anton Bugri Bohumil
Hrbatý Imrich Bugri Ján
Melišek Michal Ďurina Ján
Mrváň Anton Hoppan Viliam
Melišek Štefan Kmeťová Jozefína
Mrváň Michal Melišková Hedviga
Jamriška Ján
Moldová Mária
Hatina Jozef
Šimšíková Valéria
Na novozvolených občanov boli kladené veľké úlohy
Zaujímavosti
Budova pre požiarnu ochranu sa stavia od roku 1955 a ešte
neni dostavaná. Múri stoja, no kritina akonáhle sa zoženie
a uloží sa vedľa opustených múrov, najde sa vždy čiasi
pomocná ruka a tento tak potrebný materiál si „vypožičia“
samozrejme na trvalo.
Tohto roku bol prvý krát poriadaný maškarný ples, za účasti
17 masiek. Ples sa každému páčil a nálada bola veselá až do
rána. Pri rozlúčke poriadateľstva na MNV, súdruh Hrbatý J.
dovolil si občanom zahrať cestou miestneho rozhlasu
„Internacionálu“ a to už bolo o 5 05 hoď. Teda ples ako je
vidieť bol vydarený.
Posledný deň roku, teda Silvester bol tiež mimoriadny. Tento
slávnostný večer, bol tiež po prvý krát oslavovaný spoločne
v Národnej škole.

Jeho iniciátorom bol Alojz Melišek, ktorý našiel pochopenie
u divadelného krúžku a tento večer oslávili dosť bohatým
kultúrnym programom. Inak zábava bola organizovaná, až o ½
noci kedy sa spustilo rádio z ktorého zaznela čsl. hymna
prítomný povstali a bolo ticho. Taký bol Silvester roku 1960.
Vinobranie
Tohoročná úroda nebola utešujúca. Hrozna bolo málo iba 1/3
z obviklej úrody. Na štepoch hrozno hnilo a padalo.
Samorodáky otelá dali úrodu, no len na miestach otočených
k slnku. K tomuto chcem spomenúť jednu udalosť, na ktorej
prípad sa nepamätajú najstarší občania našej obce.
Majiteľ vinice Michal Koštialik, nemal sa pri vinobraní z čoho
radovať. Čiasi zákerná ruka mu obila palicov ešte za zelena
viac než polovicu úrody. Nuž toto bol jeden z neľudských
činov pomsty.
Požiari
Požiarny zbor je toho času v slabom zložení, no i napriek
tomu ukázali svoju zručnosť dňa 12 septembra. V susednej
obci Podhajskej boli 11. sept. hody. Väčšina mládeže ako je už
zvykom bola na zábave a vracali sa domov vlakom v 0 30 hod
po polnoci domov. Ráno o 3 00 hod vznikol požiar u Petra
Hanulu. Po vzplanutí asi ½ hod požiarna striekačka bola
v plnom prúde. Zhorela iba slama. Páchateľ nebol zistený. No
neubehol ani mesiac a už vznikol požiar u druhého suseda
Štefana Moldu. Je zaujímavé iba to, že i tento požiar vznikol
v nedeľu lenže o 22 00 hod.

Pomsta
V piatok dňa 27. mája opravovala skupinka chlapcov motorku
pred miestným hostincom. Keďže už bolo dosť tma pomáhali
si zápalkami. Za malú chvíľku priblýžil sa Jozef Benda ml.
(svrček) a podal chlapcom baterku, on sám sa odobral do
hostinca. Pred hostincom na schodách stál Jozef Benda st.
(šuster) a rozprával sa zo šoférom JRD Vojtechom Mrváňom.
Nik nevie čo a ako iba zrazu nastal krik a Jozef Benda ml.
zahrešil „Ja Tvojho boha nilašského“ pričom si držal ľavý
bok z ktorého mu vytekala krv. Prípad nebudem rozširovať iba
toľko, že postihnutý bol bodnutý 3 krát a to: do boku a to na
rozhraní žalúdka a brucha, pod srdce a do krku. Toto nastalo
pre rodinný spor. Za tento čin bol J. Benda st. potrestaný
jedným rokom odňatia slobody.
Havária
Smutný bol pohľad na haváriu už druhého traktora JRD. Dňa
31. júla riadič traktoru Vladimír Blanár zvážal z poľa obilie.
Prácu ukončil o 20.oo hod. Keďže tento deň bola nedeľa riadič
sa šiel prezliecť a tak o 20.45 hod. kedy šiel traktor
zaparkovať nedal pozor na železničnom prechode, vbehol
idúcemu rýchliku do koľaje. Rušeň mal menšie závady, no
riadič ležal v bezvedomí medzi troskami polámaného traktora.
Po niekoľkých minútach dostalo sa mu ošetrenia prvej pomoci
a len tak, tak, že ušiel smrti.
Škoda na traktore bola si 1.700,- Kčs.

Hospodárstvo
Byť dobrým hospodárom, je dnes už dosť veľký úkol
pre našich roľníkov a hlavne pre vedenie JRD.
Družstevná rodina sa tohto roku rozrástla o ďalších 27
členov čo činí 42 ha pôdy. No žiaľ ešte nepochopila celá
obec otázku spoločného hospodárenia. Z týchto
dôvodov nemôže správa JRD, trestať za priestupky
členov, pretože ich je málo, najmä mužov. U živočíšnej
výroby pracujú stále od založenia JRD len určitý
členovia.
Týmito riadkami uzatváram rok 1960.
Schválená radov MNV 22. marca 1961.
Podpis

Rok 1961
Veľkým tempom sa rozbehol tento rok a veď nie čudo.
Tretia päťročnica je zahájená a k tomu ešte toľko, že sa jej
plán splní za štyri roky.
Hospodárstvo:
Hneď na začiatku roku hospodári JRD započali znovu
presvedčovaciu kampaň v obci pre rozšírenie členskej
základne. K náboru pristupovali dosť sľubne a sebavedome
čo sa i vyplatilo. Pri presvedčovaní vstúpilo do JRD ďalších
29 občanov, celkove z 42 ha pôdy. Do užívania dostali
družstevníci dve nové stavby pre hovädzí dobytok. Práca
z ľuďmi je najťažšia najmä v našej obci. Roľníci si ťažko dajú
vysvetliť spoločné hospodárenie. No dúfajme, že to raz predsa
pochopia!
Zábavy:
Tempo zábav je dosť rychlé. Jediná zábava a to maškarný
ples poriadaný 5. februára bol skoro tragický. Prihlásených
bolo 12 masiek. Masky boli poobliekané rôzne. K tomu chcem
iba toľko. Maska č. 4 a to Mária Križanová st. predstavovala
zlatovlásku. Na dlhých šatách mala poprišívané perie a na
hlave kudeľ zafarbenú zlatým práškom. Asi o 21.00 hod.
Pavel Felvidéky údajne sa chcel presvedčiť kto sa pod touto
maskou skríva ju zápalkou podpálil.

Je samozrejmé, že oheň vzplanul ako blesk, pretože stropná
výzdoba horela a tak o záchrane nebolo kedy ani pomyslieť.
Postihnutá utrpela popáleninu II. Stupňa na obličaji a rukách.
Vinník bol právne stíhaný.
Činnosť organizácií:
Najmasovejšou organizáciou obce je novo pomenovaný
„Sokol družstevník“ ktorý má t.č. 70 členov. Činnosť tejto
organizácie je dosť sľubná najmä v jarných a jesenných
časoch, kedy chlapci bavia futbalom našich občanov. K tejto
organizácii pripájam ešte jednu a to ČSM, ktorá čo do počtu
členov je malá, no jednako sa činí po stránke osvetovej.
Otázku kultúrnej činnosti majú na starosti tieto organizácie.
Poriadajú sa besedy o knihách, prednášky a divadlo.
K fašiangom sa zohralo divadlo „Ženský zákon“
poznamenávam, že toto divadlo pre obsadenie potrebovalo zo
všetkých doposiaľ hraných divadiel v našej obci najmenší
počet osôb. K vianociam sa predstavil divadelný krúžok hrou
od Alojza Jiráska „Otec“. Obidve predstavenia mali značný
úspech.
Výstavba:
Tento rok sa konečne dostavala tak dávno rozostavaná
hasičská zbrojnica. Táto budova bude ešte naviac obsahovať
poštový úrad. Taktiež tento rok sa zbúral starý učiteľský byt
postavený r. 1878 medzi miestnym hostincom a kaplnkou. Na
jeho mieste vyrástol nový.
Menšia zmena sa stala na MNV, kde sa pristavila jedna
miestnosť

ktorá má slúžiť pre občianské záležitosti.
Rôzne:
Dňa 24. júna utopila sa Žofia Vašeková – Majerčíková
z neznámych dôvodov.
Týmito riadkami uzatváram rok 1961.
Schválené radou MNV 15. marca
1961
Podpis

ROK 1962
Budovanie – GO – MNV
V tomto roku sa prevádzala generálna oprava budovy MNV,
ktorá predtým slúžila pre účely školy. Bola v nej zriadená
jedna učebňa. Generálna oprava sa prevádzala brigádnicky
a finančné výdavky hradil MNV.
Plán čerpania
Čerpanie

20 000,- Kčs
21 000,- Kčs

Generálna oprava bola prevedená v krátkom termíne a 20.
augusta sa previedla kolaudácia budovy. Boli zriadené dve
administratívne miestnosti, chodba a jedna zasadacia sieň. Zo
zasadacej sieni chcel MNV sobášnu sieň (matriku),

Aby občania Radavy si nemuseli svoje matričné záležitosti
vybavovať v Dolnom Ohaji, ale v Radave. Žiadosť
o vytvorenie matričného úradu bola Ústredným matričným
úradom v Prahe zamietnutá.
Výstavba chodníkov:
Už v r. 1963 – 64 občania Radavy žiadali, aby boli
vybudované betónové chodníky najmä v uliciach, kde nie sú
cesty spevnené kameňom. Miestny národný výbor v r. 1965
dal vypracovať projektovú a rozpočtovú dokumentáciu.
Boli to ulice: Kratina, Nová ulica,
Na vŕšky.
S výstavbou sa započalo v r. 1966 a v roku 1967 bola stavba
chodníkov ukončená.
Finančných prostriedkov na túto akciu bolo

Málo, preto manuálne práce museli previesť občania. MNV
zakúpil kvádre a dopravu hradil ONV.
Plán čerpania
Čerpanie

18 000,- Kčs
21 000,- Kčs

Hodnota celého diela spolu s brigádnickými prácami je 98
545,- Kčs.
Zriadenie materskej školy.
V roku 1965 – 66 sa prevádzala generálna oprava cesty č. 580
(štátna cesta cez Radavu).
Štátne cesty postavili v Radave neveľkú budovu pre svojich
zamestnancov, robotníkov na tejto ceste. Po ukončení
generálnej opravy cesty bola táto budova odkúpená ONV pre
účely obce. MNV previedol údržbu tejto budovy a zriadil v nej
materskú školu a jednu učebňu pre ZDŠ. Hodnota tejto
budovy po generálnej oprave je 34 377,- Kčs.

Generálna oprava ZDŠ.
Rozhodnutím ONV odboru výstavby zo dňa 14. 7. 1965 bola
povolená generálna oprava ZDŠ v Radave. GO sa podľa plánu
mala aj ukončiť v r. 1965. Celkový náklad na túto stavbu bola
plánovaný 157 031,- Kčs. Generálna oprava budovy ZDŠ bola
v tomto roku aj ukončená a budova bola daná do prevádzky.
V rámci generálnej opravy bola prevedená prístavba
sociálnych zariadení (WC), kabinetu (sklad pre školské
pomôcky).
Triedy, predtým nevyhovujúce, boli prebudované a viac
osvetlené oknami.
Bola prevedená omietka z vonku i z vnútra., výmena podláh,
vodoinštalácia, kanalizácia a mnoho drobných prác.
Škola po generálnej oprave dostala pekný vzhľad a z časti
uspokojila požiadavky dnešných škôl.

Výstavba kultúrneho domu.
V roku 1966 sa započalo s výstavbou kultúrneho domu, čo
občania Radavy radostne privítali. Občania a najmä mládež
nemala podmienky kultúrne pracovať a preto sa občania
rozhodli svojpomocne si postaviť stánok kultúry.
V roku 1966 bol plán čerpania 100 000 Kčs a čerpanie bolo 89
634 Kčs.
Boli prevedené základné práce, povrchová úprava staveniska,
zakúpenie materiálu a vybudovanie základov.
V roku 1967 bol plán čerpania 68 000 Kčs a čerpanie bolo 90
407 Kčs. Rozdiel medzi plánom a čerpaním bol uhradený
z rezervy MNV. V tomto roku bola prevedená hrubá stavba
kultúrneho domu.
V roku 1968 bol plán čerpania na kultúrny dom 90 000 Kčs
a čerpanie bolo 143 865 Kčs.

Bola ukončená hrubá stavba, kanalizácia, elektrifikácia
a inštalačné práce. Ku koncu roka sa začalo i s omietaním
budovy. Pri výstavbe kultúrneho domu sa občania Radavy
aktívne zapájali do práce.
Najviac však pomáhali nasledovní občania:
Michal Bugri
Vojtech Bajla
Matej Babín
Michal Melišek
Ján Sádecký – s celou rodinou
František Banás -IIJán Mihók -IIAmbróz Mudrák
František Molda
Celková bilancia k 31. 12. 1968
1966 čerpanie rozpočtu MNV 89 634 Kčs
1967 čerpanie rozpočtu MNV 90 407 Kčs
1968 čerpanie rozpočtu MNV 143 865 Kčs
____________
Čerpanie spolu
323 906 Kčs

Čerpanie spolu

323 906 Kčs

Hodnota brigádnic. prác
51 360 Kčs
Strojové práce
12 000 Kčs
Materiál získaný z vlast.zdrojov
3 000 Kčs
Hodnota celkového diela :
390 266 Kčs
Štátne akcie:
V rokoch 1965 – 1967 Okresné melioračné stredisko
prevádzalo kanalizáciu (stavbu) potoka „Lisky“, ktorý tečie
cez Radavu. Koryto tohto potoka bolo prehĺbené, z časti
vydláždené a hrádze spevnené trávou. Touto reguláciou JRD
získalo úrodnú pôdu, ktorá predtým bývala vždy mokrá
a ťažko obrábateľná. Na týchto poliach JRD pestuje zeleninu,
ktorú môže z potoka zavlažovať. V roku 1968 bola prevedená
aj výstavba nového mostu cez potok „Liska“.

Voľby
Podľa Ústavy Československej socialistickej republiky sa
konali v roku 1964 voľby do všetkých zastupiteľských
orgánov. Spolu s voľbami do zastupiteľských orgánov boli
prevedené i priame voľby sudcov okresných súdov. Vlastný
volebný akt sa uskutočnil v nedeľu 14. júna 1964. Celá
volebná príprava bola zameraná k tomu, aby sa na všetkých
úsekoch nášho hospodárskeho , politického, kultúrneho života
dôsledne plnili uznesenia Ústredného výboru KSČS najmä zo
septembra a decembra 1963.
Obdobie predvolebnej kampane bolo rozdelené do týchto
časových etáp:
I. Etapa – obdobie od 1. februára do 25. mar-

ca 1964 – určenie výber z a navrhovanie kandidátov.
II. Etapa: od 25. marca do 14.mája 1964 sa uskutočnilo
zjednocovanie názorov na výber kandidátov na
verejných schôdzach a zhromaždeniach pracujúcich
a po dohodnutí sa
III. Etapa: od 14. mája do 12. júna 1964 – práce
s kandidátmi po registrácii. Voľby boli prevedené dňa
14. júna 1964. Obvodná volebná komisia bola v tomto
zložení.
Predseda Anton Majerčík č. 367
Námestník: Imrich Hrbatý č. 321
Tajomník: Imrich Petráš č. 303
Člen: Viliam Hoppan č. 130
Člen: Štefan Mrváň č. 177
Konečné výsledky volieb do miestneho národného výboru:
Podľa zápisnice o spočítaní hlasov boli zistené tieto výsledky
do MNV v Radave:

l. Celkový počet voličov zapísaných do zoznamov voličov pre
voľby do národ. výboru: 781
2.Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:
780
3.Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky:
780
4.Počet hlasovacích lístkov, na ktorých boli prečiarknuté mená
a priezviská všetkých
kandidátov NF:
49
5.Počet poslancov národného výboru, ktorý mal byť zvolený:
29
6.Počet zvolených poslancov národného výboru:
29
Zvolení boli nasledovní kandidáti:
František Jamriška
Jozef Sádecký
Ján Bugri
Matej Babín
Veronika Hrušková
Michal Mrváň

Pavel Polák
Štefan Melišek
František Koštialik
Rozália Molnárová
Jozef Benda
Michal Tinák
Magdaléna Koštialiková
Jozef Mrváň
Štefan Kačák
Štefan Melišek st.
Emil Molda
Jozefína Kmeťová
Marián Štrbo
Severín Bugri
Dominik Husár
Michal Melišek
Dominik Blanár
Ernest Melišek
Anna Pánisová
Imrich Hrbatý
Štefan Haluza

František Banás
Anton Majerčík
Miestny národný výbor podľa predbežných návrhov zvolil za
predsedu MNV poslanca Štefana Haluzu, poslanca Michala
Mrváňa za tajomníka MNV. Miestny národný výbor zriadil
podľa predbežných návrhov:
komisiu finančno-plánovaciu
komisiu poľnohospodársku a pracovných síl
komisiu školstva a kultúry
komisiu na ochranu verejného poriadku
komisiu sociálneho zabezpečenia

Rôzne
Tragická smrť
Ján Tamaškovič 40 ročný, bol zamestnaný u závodnej stráže
ČSD v Nových Zámkoch.

V noci zo dňa 12. na 13. júla 1963 strážil vykoľajený
nákladný vlak v Gbelciach. Na ten však narazil iný vlak a jeho
zabilo. Zanechal manželku a tri deti.
Náhla smrť.
Benedikt Bútora, 47 ročný, bol zamestnaný u závodnej stráže
ČSD v Leviciach.
Dňa 28.III.1965 ráno o 8.30 hod. sa vrátil domov z práce.
Oholil sa, naobedoval sa a išiel si odpočinúť. Akonáhle si
ľahol, trošku ho nadhodilo a viac manželke neodpovedal.
Privolaný lekár zistil okamžitú smrť.
Bol chorľavý na srdce.

Michal Melišek, č.d. 236, 65 ročný bol chorľavý. Dňa
1.X.1966 zapriahol si kravy a odišiel na voze do poľa. Prišiel
na roľu, sadol si pod kopu kôrovia, a viac nevstal. Kravy
i s vozom odišli, keď to ľudia, ktorí u blízkosti pracovali,
zbadali, kravy chytili a išli pozrieť Meliška. Našli ho mŕtveho.
Odviezli ho domov.
Veľká voda.
Koncom marca r. 1963 sa oteplilo a začal sa rýchlo topiť sneh.
Vody i v našom potoku pribúdalo. Nakoľko nebol
vyregulovaný, voda sa vyliala i po lúkach. Jedno popoludnie
bola ešte i prietrž mračien. Ľudia, ktorí pricestovali domov
vlakmi o 15-hod, nemohli

Ísť domov, ale museli čakať na stanici. Keď hrozné počasie
utíchlo, vody bolo všade. Po hradskej od Hrušovských po
most sa voda liala asi v 20 cm výške. Horšie to bolo na
Domovine. I tu nestačila voda tiecť úzkym jarkom, za domom
Jozefa Mrváňa č.d. 231 a vliala sa do dvora, do pivnice i do
bytu. V izbách mali vody asi do 15 cm výšky. Podobne mali
vody v záhrade a v byte Margita Melišková-Vozáriková. U M.
Poláka bola voda na dvore až po dom. Cez hradskú po moste
tiekla voda si v 20 cm. Výške. Voda tiekla veľmi rýchlo
a z dvora Jozefa Mrváňa zobrala väčšie kusy dreva, kláty, sud,
ktoré potom našli na húlskych lúkach. Na poliach sa veľké
škody nenaro-

bili.
Slintavka
Vo februári 1965 sa vyskytla slintavka u dobytka v JRD
v Uľanoch nad Žitavou. Nakoľko aj naša obec patrila do
ohrozeného pásma, bola uzatvorená šesť týždňov.
Zamestnanci v objetkoch JRD sa museli zdržovať na
pracovisku. V obci sa nesmeli konať žiadne schôdze ani
pobožnosti.
Požiar.
Koncom augusta r.1965 išiel 8.ročný Jaroslav Pápai pásť kozu
do agačárňe ku kostolu. Neďaleko bol stoh slamy, patriaci
JRD v Húli. Jaroslav sa v blízkosti stohu, hral so zápalkami.
Ako to už býva, skúšal, ako horí slama. A tá horela veľmi
dobre, lebo zhorel celý stoh. Škoda bola 8000 Kčs.

Vznik združeného
JRD-Žitava.
Koniec kalendárneho roka 1965 sa niesol v obci v znamení
boja za špecializáciu, poľnohospodárskej výroby. O jej
význame prišli do obce prednášať i vedúci predstavitelia. OV
– KSS – s. Michal Šucha a ing. Vajda, vedúci
poľnohospodárskej zprávy. Podľa ich mienky sa má vytvoriť
nový hospodársky kolos, do ktorého mali vstúpiť obce
Trávnica – Radava – Podhajská. Naši občania však s návrhom
nesúhlasili a žiadali zlúčenie s Húlom. A skutočne už 8.
januára 1966 bola zvolaná spoločná porada v Húli, na ktorú

Bolo pozvaných 18 zástupcov z Radavy. Tu sa spoločne
dohodli o zlúčení troch JRD a to – Húl, Radava a Vlkas – do
spoločného hospodárstva, ktoré dostalo (za) názov – JRDŽitava so sídlom v Húli.
Rok 1965 – pred zlúčením.
Húl Radava Vlkas spolu
Počet ha spolu 1130 578 562 2270
Z toho ornej
896
Počet členov
182 75
84
343
Hodnota pracovnej
Jednotky
19,50Kčs 15,40
13,30
Poplatky
6 Kčs 5,40Kčs 1,30 Kčs Tržba JRD
Radava
Húl
Vlkas

1965
2 629 951
6 639 850
2 715 038

1967
18989 050

1968
20 572 000

Samotné hospodárenie našich družstevníkov v Radave bolo
v roku 1965 veľmi úspešné. V tomto roku dosiahli najvyššie
doplatky – a to 5,40 Kčs na pracovnú jednotku.
Výmena funkcionárov.
Dňa 10. februára 1966 bola výročná schôdza JRD
v súkromnom byte u Severína Meliška (pokladníka JRD). Do
funkcie predsedu JRD bol zvolený s. Štefan Haluza, ktorý
predtým pracoval 8 rokov ako predseda MNV. Voľby
predsedu MNV boli 22.II.1966. Za predsedu bola zvolený s.
Ján Bugri, ktorý predtým pracoval ako ekonóm JRD.
Novovytvorená zpráva JRD Žitava začala aktívne pracovať.
Začiatkom februára sa už začal premiestňovať dobytok.
Z nášho JRD

boli zobrané všetky dojnice a JRD sa začalo špecializovať na
výkrm HD.
JRD – Žitava – 1968
Poľnohosp.pôda v ha 2270
z toho ornej

1908

vinice a sady

-

Počet HD spolu.

1191

z toho kráv

407

ošípané

1690

z toho matky

138

Mlieko – l – na jednu dojnicu

1967 1968
2739
2938

Počet odchov. prasiat na prasnicu

14

15

Ročná znáška vajec na nosnicu

169

194

Prehľad produkcie JRD.
1967
Hrubá
produkcia
Teh
produkcia
Celková
produkcia

1968

20 871 500

20 590 000

15 818 000

16 157 000

21 766 000

22 260 000

Uvedené tabuľky hovoria o význačnom vzostupe
poľnohospodárskej výroby v JRD za posledné roky.

Založenie MS.
30. VI. 1968, bola v našej obci založená MS. Na túto
slávnosť prišla peši delegácia zo susednej dediny Húl. Po
založení mala MS 78 členov medzi ktorými bola i najstaršia
občianka našej obci Katarína Jančiová. K 31. XII. 1974, mala
MS 125 členov.
predseda
MS je Babín Matej
tajomník
MS je Jamriška František
podpredseda MS je Šimšík Jozef
pokladník
MS je Ivan Ján
pred.doz.výb. MS je Benda Jozef (Ičan)
MS každý rok organizuje zájazdy pre svojích členov, za
minimálné poplatky. Z veľkým úspechom každý rok poriada
krojové oberačkové zábavy. Da sa povedať, že z úspechom
poriadala MS i výstavu starožitností, nachádzajucích sa
v našej obci.
DO – SZŽ.
SZŽ-Radava -je to organizacia, ktorá ma 47 členov.
Predsedkyňou je uč. Mária Bystrianská, rod. Ivanová, tun.
rodáčka. Táto organizácia pracuje dobre, podľa svojích
možností, jak po stránke pracovnej,

tak i kultúrnej. V roku 1969 sa zapojila do práce pri
výstavbe
kultúrneho domu a do 15. V. 1969 odpracovala 80 hod. na
tejto stavbe DO-SZŽ za spolupráce DO v Šuranoch a Jednoty
Šurany, previedla kurz strihov v tunajšej obci.
Dalej sa táto organizácia zapojila do súťaže „BABIČKA
1969“. toto sa jej oplatilo, preto že babičkou okresu sa stala
vdova Mária Melišková, rod. Moldová. Naša babička sa
zúčastnila po získani titulu celoštátného aktívu babičiek
v Piešťanoch.
Odhalenie pamätnej tabule.
Dňa 27. III. 1970, bola odhalená pamätná tabula na
MNV, na počesť 25-ého výročia oslobodenia našej obci ČA.
Odhalenie tabule bolo prevedené veľkou oslavou, za
prítomnosti zástupcou ČA a množstva občanou.
Volby.
1971 prebiehali v celej našej vlasti volby. V našej obci
boli zvolení za poslancov MNV nasledovní kandidáti:
1. Bugri Ján
6. Felvidéky Beniamin
2. Bugri Severín
7. Haluza Štefan
3. Molda Emil
8. Hercegová Mária
4. Molda František
9. Hoppan Viliam
5. Bognárová Otília
10. Jamriška František

11. Kačák Stefan
12. Kiripolská Terézia
13. Križanová Helena
14. Vozáriková Alfreda
15. Macková Terézia
16. Majerčík Anton

17. Mrváň Vojtech (Albín)
18. Mrváň Jozef
19. Mrváň Anton
20. Melišek Štefan
21. Melišek Bernard

Uvedení poslanci na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí
dňa 14. XII. 1971 zložili sľuby.
Za predsedu MNV bol zvoleny Mrváň Anton.
Tajomníkom MNV sa stal Bugri Ján.
Do rady MNV boli zvolení nasledovní poslanci:
1. Haluza Štefan 3. Mrváň Jozef
5. Bugri
Severín
2. Jamriška František 4. Križanová Helena
Ďalej boli zriadené nasledovné komisie:
1. Komisia pre plán a rozpočet.
2. Komisia pre ochranu verejného poriadku.
3. Komisia pre školstvo a kultúru.
Členovia komisie pre plán a rozpočet.
1. Melišek Štefan, predseda komisie
2. Molda Emil
3. Mrváň Vojtech
4. Majerčík Anton
5. Kačák Štefan

Členovia komisie pre ochr. verejného poriadku.
1. Hoppan Viliam, predseda komisie
2. Bognárová Otília
3. Melišek Bernard
4. Macková Terezia
5. Hrbatý Imrich
Členovia komisie pre škol. a kultúru.
1. Felvidéky Beniamin, predseda komisie
2. Kiripolská Terezia
3. Vozáriková Alfreda
4. Hercegová Mária
5. Molda František
Volby prebehly v naprostom poriadku. Hlasovalo 431
mužov a 437 žien.
Ščítanie ľudu.
V roku 1971 sa prevádzalo ščítanie ľudu. Naša obec ma
1265 obyvateľou prihlásených k trvalému pobytu. Z toho 641
mužov a 624 žien.
Osoby narodené v rokoch
68-70 65-67 55-66 53-54 36-52 11-35 10 >
59
53 244 46 277 364 222

Obyvatelia obce sú všetko národnosti slovenskej. Ku koncu
roku 1971, obec má 338 bytov, z týchto bytov 76 má vlastnú
kúpelňu, 10 ústredne kúrenie, 10 etaž. kúrenie, 84 vodovod,
34 ohrievač vody elektrický, 2 el. sporáky, 34 plyn. Sporáky,
99 chladničiek, 194 el. pračky, 192 televízorov, 1 kuchýnsky
robot, 71motocyklov, 11 osob. aut.
DO-SZŽ.
Pracovná aktivita našich žien prispela i v tomto roku
pracovnými výsledkami k radostnejšiemu životu v našej obci.
Veľa našich žien pracuje v polnohospodárstve DO-SZŽ má
naďalej predsedkyňu Máriu Bystriansku, uč. rod. Ivanovu. Pri
oslavách MDŽ boli navštivené osamelé ženy-starenky a boli
im odovzdané spomienkové dary a kvety, ktoré im venovala
DO-SZŽ v Radave. Veľmi pekne bola pripravená nástenka :
Ženy – budovateľky socializmu. A čo je veľkým a pekným
úspechom DO-SZŽ, že na prednese prózy Vansovej Lomničky
v N. Zámkoch sa zúčastnila jedna členka a to Veronika
Hrušková, rod. Bendová a v okresnom kole získala 2-hé
miesto. V tomto roku bola nacvičená i divadelna hra
„Zlomená pýcha, ktorú nacvičila predsedkyňa DO-SZŽ Mária
Bystrianska.
Ochotníci:
Macáková Valika Hajdúchová Magdalena Kiripolská Terézia
Šimšík Jozef
Molda Vlado
Bajla Vojtech
Hrušková VeronikaFelvidéky Benjamin
Melišková
Veronika
Melišková Stáza
Raklová Marta
Rako
Kamil

Rok 1972 je znamenitým pre našu obec a to z tých
dôvodou, že sa previedla úplna socializácia v našej obci. Bol
použitý nadriadenými orgánmi zákon 50/55 Sb. Touto
úpravou pribudlo pre JRD ďalších 100 ha ornej pôdy.
Budovanie ciest v obci.
Veľmi pekný kus práce sa predviedol i pri výstave ciest
v našej obci. Bolo vybudované 2.358 km ciest v celkovej
hodnote 1,093.032.- Kčs.
Vybudované boli tieto cesty:
Kratina
cesta do mlyna
cesta na vršky
a ulička
ku koncu r. 1972 má naša obec 344 bytov a 1271
obyvateľou. Za rok 1972 bolo vyplatené v našej obci 252 –
tim dôchodcom spolu 1,990.800.- Kčs.
Preloženie kríža.
Pri výstavbe cesty „kratina“ , bolo potrebné preložiť kamenný
kríž, ktorý dal postaviť Sádecký Mišo, niekoľko metrov
dozadu a tak sa dostal do záhradky pred dom Bajla Vojtecha.

Dvojčatá.
V roku 1972 sa narodili v našej obci dvojčatá Peter
a Ivetka, manželom Benda Jozefovi a Márie rod. Struhárovej.
Návšteva u najstaršej občianky Radavy.
25.XI. 1972 z príležitosti 90-tých narodenín, bola prevedená
návšteva u najstaršej občianky v našej obci Kataríny
Jančiovej, rod. Meliškovej. Tejto návštevy sa zúčastnili
predseda MNV Mrváň Anton, tajomník MNV Bugri Ján,
pracovníčka MNV Potančeková Anna, za DO-SZŽ
predsedkyňa uč. Mária Bystrianská a za žiakov Marián
Kiripolský, ktorý im pri príležitosti narodenín zarecitoval
báseň. Pri tejto príležitosti jej bol odovzdaný dar MNV a to
súprava postelného prádla z damšku a kvety od DO-SZŽ.
Divadlo.
DO-SZŽ nacvičila divadelnú hru „Ženba Ďura Šuplatu“. Hru
nacvičila uč. Mária Bystrianská.
Slintačka.
Dňa 28.II.1973, sa v objektoch JRD Žitava, hospodárstvo
Radava, vyskytla slintačka a krívačka u ošípaných a

hod. dobytka. Z tohto dôvodu bola uzatvorená i obec. Táto
choroba postihla po niekoľkých dňoch i kravu občana
Kiripolského Vojtecha, ktorý takisto musel byť karantenovaný
a nesmel vychádzať z dvoru, ale ani k nemu nesmel nikto
prísť. Počas uzatvorenia obce boli prevádzané i určité
opatrenia. Napr. boli zatvorené pohostinstvo a kostol.
Robotníci sa nemohli vracať z práce domov, každý deň
a týždeň, preto im bolo umožnené prechodné ubytovanie
a stravovanie v mieste pracoviska. Pracovníci, ktorých zastihla
karanténa obce dome, pred odchodom do práce sa museli
dezinfikovať a tiež i prádlo a tak ich potom autobusom
odvážali do práce. Dezinfikovanie sa prevádzalo v budove
MŠ. (Materská škola). Pri karantenovaní obce, vznikali
z počiatku ťažkosti v zásobovaní potravinami. Postupom času
sa situácia v zásobovaní vyrovnala. Konečne prišiel čakaný
deň a to 6.III.1973, kedy sa obec otvorila a o 15.00 hod. zastal
i vlak na stanici. Robotníci sa vo veľkom množstve vracali
domov. Občania ktorí boli v obci z veľkým očakávaním
postávali na uliciach a vyčkávali či vskutočnosti už vlak
o 15.00 hod. zastaví v našej stanici.
Okresná konferencia SZŽ.
24.XI.1973 sa konala okresná konferencia SZŽ v N. Zámkoch
a našu DO – SZŽ zastupovala jej členka Hrušková Veronika,
rod. Bendová.
Divadlo.
DO – SZŽ nacvičila dalšiu divadelnú hru „Svadobný závoj“.
Hru nacvičila uč. Mária Bystrianská. Ochotníci: Šimšík Jozef,
Macáková Valika, Hajdúchová Magda, Barančík Štefan,
Križanová Helena, Bajla Vojtech, Kiripolská Terézia, Mrváň
Michal.

Návšteva ústavu v Bardoňove.
DO – SZŽ previedlo návštevu ústavu v Bardoňove, pri tejto
príležitosti odovzdalo ústavu 4 podušky v sypkovine, naplnené
perím. Tak isto pripravila darček pre Vietnam v hodnote 140,Kčs. Za spolupráce Jednoty Šurany, bol začatý kurz studenej
kuchyne, ale pre karanténu obce v dôsledku slintačky, sa
nedokončil.
DO SZŽ z veľkým úspechom poriadala výstavu „Krásu
životu“. Niektoré práce boli vybraté i do okresnej súťaže.
Za získane peniaze z divadiel a brigád DO SZŽ poriadala
zájazd pre svoje členky. Bol to jednodenný zájazd do Piešťan.
Zábava.
MS poriadala ďalšiu krojovú zábavu, na ktorej sa zúčastnili
i ved. Člen. Ústredia MS z Martina Viktor Pisarčík, hostia z N.
Zámkoch a veľa iných.
Dedinou prešiel sprievod, v tun. krojoch oblečení chlapci
a dievčatá, v národných krojoch občania. Samozrejme, že
v sprievode nechýbal ozdobený voz a na ňom sa viezlo
náradie, ktoré sa potrebuje pri oberačkách a plný sud burčáku.
V čele sprievodu šli predstavitelia MS a dychovka
Podhrušovan z Topolčianok v krojoch, ktorá celou cestou
vyhrávala. Po ukončení sprievodu, bola výborná zábava, na
ktorú sa prišlo pobaviť veľa mladých i zo susedných obcí.

Slov. červený kríž – SČK.
Táto org. má ku dňu 31.XII. 1973 75 členov. Predsedom je
Buranská Magda, rod. Némethová, členovia tejto organizácie
pomáhajú pri akciach, ktoré sa poriadajú v našej obci, ako
napr. pri štítkovaní pod. Na výročnej schôdzi SČK, konanej
10.nov.1973 za prítomnosti obv. lekára Dr. R. Muchu
a zástupcu OV-SČK z N.Zámkoch, boli odovzdané medaile
a spomienkové dary, dobrovolným darcom krvy.
Haluza Štefan Bugri Severín Mrváňová Katarína
Haluzová Olga
Siváková Mária
Koštialiková
Magdaléna
Bugriová Magdaléna
Miestná ľud. knižnica – MLK.
MLK sa nachádza v budove kultúrneho domu, od l.X.1972. Jej
knihovníčkou Križanová Helena, rod. Ivanová. Táto knižnica
má 12% čitateľov z počtu obyvatelou a 1,8% výpožičiek
v priemere na obyvateľa. V r.1971 bola knižnica zapojená do
okr. kola „Budujeme vzornú knižnicu“, a dostala čestné
uznanie. V r. 1973 bola táto knižnica navrhnutá už do
krajského kola súťaže. Je veľmi potešujúce, že väčšia časť
čitateliek je mládež.
Nové pohostinstvo.
8.IX.1973 bolo dané do prevádzky nové pohostinstvo, ktorého
výstavbu previedla Jednota Šurany. Nová budova je pekná
a má niekoľko miestností, v jednej z nich je umiestnená
i hudobná skriňa. Ved. pohostinstva je Molda Emil.

Predajňa mlieka a chleba.
Po presťahovaní MNV do novej budovy zdvoch miestností
bola zdriadená predajňa mlieka, chleba a mäsa, a to v roku
1972. Ved. predajne je Borot, zo Šurian.
Tretia miestnosť bola daná do užívania pre TJ Sokol, ako
šatňa.
Dom mládeže.
Po dostavení nového kostola, bývalá kaplnka (ide o veľmi
starú budovu, ktorá bola od pamäti rím.kat. školou, spomínana
ešte v starej kronike), bola daná do užívania DO – SZM.
Mládež si po menších úpravách zriadila zo spomínanej
kaplnky DOM MLÁDEŽE.
Prednášky.
Za uplynuté roky bolo prevedených niekoľko zdravotných
prednášok, ktoré prevádzal obv. lekár Dr. R. Mucha a Dr.
Zurek z odd. TBC polikliniky Šurany. Tieto prednášky boli
zamerané hlavne na význam štítkovania.
Hostia.
V posledných rokoch navštevuju našu obec bratislavskí
umelci, Tieto návštevy zaisťuje Jednota Šurany pri príležitosti
výročných členských zchôdzi Jednoty.
Našu obec navštivili i ochotníci zo susednej obci Húl
a predstavili sa divadelnou hrou „Trampoty z láskou“.

Zmena riaditela školy.
Začiatkom škol. roka 1972/73 prišlo k zmene riaditeľa na
tunajšej ZDŠ. Bývalý riaditeľ Haluza Anton, sa odsťahoval do
Šurian a na jeho miesto prišiel Štefan Barančík, ktorý prevzal
od r. 1974 i osvetu. Začal premietať filmy v kult. dome, toto sa
však veľmi nevypláca preto že je malá účasť na filmoch.
Požiarnici.
Naša obec ma požiarné auto. Pretože požiare sa nevyskytujú,
pohotovosť a šikovnosť našich požiarnikov sme ešte nevideli.
Zato v súťaži, ktorá bola v Trávnici, za účasti 14-tých
družstiev obsadili II. miesto a tretiu výkonnostnú triedu.
Členovia DO – PO v Radave:
1. Benda Jozef
8. Koberec Viliam 15. Melišek Beniamin
2. Bugri Ján
9. Krajmer František
16. Molda Ján
3. Bugri Martin
10. Krajmer Emil 17.Mrváň Michal
4. Bugri Severín 11.Kuruc Bernard 18. Ivan Ján
5. Gazdík Ernest 12. Melišek Anton 19.Šallai Fridrich
6. Haluza Štefan 13. Melišek Ján
20. Vlasák Jozef
7. Kliský Tibor
14. Melišek Daniel
Zloženie výboru MDPZ v Radave:
predseda: Kuruc Bernard
org.ref.: Vlasák Jozef
velitel: Gazdík Ernest
hosp.stroj:Bugri Martin
re pre prev: Kliský Tibor
ref. CO: Bugri Ján
tajomník: Haluza Štefan
ref.mládeže: Koberec Viliam
pokladník: Ivan Ján

Náhla smrť.
Dňa 28.X.1969, Miko Štefan, šiel kopať repu, ktoru si zakúpil
na majeri Kopec. Po vytrhnutí niekoľkých kusov repy odpadol
a zomrel. Ako mŕtveho ho previezli domov vojenské auto
z Kopca.
Dňa 3.IV.1972, našli mŕtvolu Ďurinu Filipa, pri žel. trati.
Príčina smrti sa šetrila.
23.I.1947 v nočných hodinách bola hlásená mrtvola
Mrváňa Bartolomeja. Zachytil ho rušeň v Podhájskej.
Dňa 26.VII.1968, Košťálik František, 34 ročný, údajne sa
sám šiel prepojiť na druhú fázu, zasiahol ho el. prúd na stlpe
hore a tam ho usmrtil. Zostala po ňom manželka a 2 dcéry,
Marienka a Betka.
Výstavba kostola.
Naša obec mala kostol vonku za dedinou na cintoríne,
v posledných časoch z bezpečnostných dôvodou sa
nepoužíval. Kaplnka, ktorá bola v dedine (ide o veľmi starú
budovu, spomína sa v starej kronike) pre terajší počet
obyvateľou bola už maličká, preto sa začalo z výstavbou
nového kostola a to na niekdajšom pánskom humne. Prípravné
práce sa začali dňa 5. V. 1969 a bola prevedena i prvá zbierka,
15. VIII. 1969 bola vysvicka základov, do ktorých bola
zabudovaná i pamätná listina. V tom čase na fare bol kňaz
Hajdin Milan. Kostolným otcom bol Melišek Ján. Základy
vysvetil Dr. Čížik z Trnavy. 28,29 a 30 VIII. 1969, bola
privezená všetká tehla 40.000 až 45.000 ks a nielenže
privezená, ale za tie tri dni boli vymurované i múry. Na stavbe
za tie tri dni pracovalo okolo 260 ľudí. Ešte v tom roku
v oktobri sa previedli práce na pokrytí kostola, používal sa
liaty beton, takže sa pracovalo nepretržite. Začalo sa ráno
pokračovalo sa celú noc až do 14:00 hod druhého dňa. 17. V.
1970 bola vysviacka zvonov pre nový kostol. Dva zvony boli
zobraté zo starého kostola, tretí-stredný zvon

bol uliatý v Příbrame a je zasvätený sv. Cyrilovi a Methodovi.
Zvon vysvätil dekan Markovič zo Šurian. V roku 8. XI. 1969,
prišlo na našej fare k zmeňe kňazov, takže dokončovacie práce
na kostole sa robili už za prítomnosti nového kňaza, ktorým
bol Formánek Ján. 8. XI. 1970 sa konala vysviacka nového
kostola. Vysvätenie kostola previedol, terajší pán byskup Dr.
Július Gábriš z Trnavy. Plány na tento kostol pripravil Ing.
Jendžichovský z manželkou z Bán. Bystrice. Okná-obrazy
navrhol akadem. maliar Šimon Svrček zo Šurian. Okná boli
urobené v Brne (Výtvarné dielo) platilo sa za m² 2.000.- Kčs.
Na slávnostiach pri vysviackach sa zišlo veľa ľudí z okolitých
dedin. Je to veľmi pekný a moderný kostol a je veľmi
navštevovaný cestujúcimi, ktorí prechádzaju našou dedinou
autami a pod.
Primície.
V roku 1971 boli v tunajšej obci primície Ivana Štefana,
novokňaza, syna nebohých rodičov Štefana Ivana a Klári, rod.
Moldovej. Na túto slávnosť prišlo veľa ľudí zo susedných
obcí.
Náhla smrť.
Dňa 6. II. 1974, prišla do kostola na sv. omšu Kováčová
Veronika, rod. Moldová. Po začatí sv. omše menovaná
odpadla, preniesli ju k Vojtechovi Bajlovi, nakoľko býva
najbližšie pri kostole. Privolaný lekár konštatoval ihňeď smrť.
Výstavba chodníka.
Od 15. V. do 31. V. 1974 sa vybudoval chodníček od predajne
potravín až po dom mládeže. Budovanie chodníčka prevadzali
občania ako brigadou zadarmo. Material zakúpil MNV.

Zábava.
2. a 3. VI. 1974, bola poriadaná hodová zábava, na ktorú sa
prišlo pobaviť vela mladých zo susedných dedin. Zábavu poriadala
TJ-DRUŽSTEVNÍK Radava. 13. VIII. 1974, bola zábava v prírode.
Poriadal ju tun. sbor hasičov.
Žatva.

13. VII. 1974 sa začala na našom hospodárstve žatva.
Zber obilia sa prevádzal konbajnami, za dosť nepriaznivého
počasia, ale práce prebiehali dobre 15. VII. bola miestnym
rozhlasom prevedená relácia, v ktorej boli občania
oboznámení o priebehu žatevných prác. Túto reláciu previedol
Barančík Štefan, rid. ZDŠ. 28. VII. bola v obci prevedená
ďalšia relácia o priebehu žatevných prác. Boli vyhlásení
vzorní pracovníci pri zbere a zároveň boli odmenení zahratím
niekolkých piesni v miestnom rozhlase. Túto reláciu previedol
skupinár Gajdoš Michal. 30. VII. bol ukončený zber obilia
a tak zostáva dať do poriadku slamu a obilie, ktoré sa
nachádza vo veľkom množstve v objektoch JRD, nakoľko
tohoročná úroda bola mimoriadne vysoká.
Ukončenie zberu obilia je zvykom tieto práce oslaviť-dožinky.
V tomto roku dožinkové slávnosti boli v Podhájskej, za účasti
družstevníkov z Húlu, Vlkazu, Radavy a Podhájskej.
Zájazd.
2. VIII. 1974, MS organizovala trojdňový zájazd autobusom,
po stopách SNP.
21. VII. 1974 polovníci obce Radava a Podhájska, mali prvú
spoločnú schôdzu, ktorá sa konala v Podhájskej.
Slávnosť.
31. VIII. 1974 večer o 18.00 hod. bola v kult. dome slávnosť
30-ého výročia

SNP za účasti občanou, na tejto slávnosti predviedli žiaci ZDŠ bohatý
kultúrny program.
Začiatok školského roku.
2. IX. 1974, bol slávnostný začiatok školského roku 1974/75 na dvore
ZDŠ. Je zvykom že starší žiaci výtaju budúcich prvákou kiticami
kvetou.
Beseda.
Na ZDŠ bola dňa 6. X. 1974 beseda zo sudr. Hrbatým Imrichom,
ktorý bojoval proti fašistom v Karp. Duk. Operácii. Menovaný bojoval
v I. Čsl. arm. zbore, ktorému velil terajší prezident Ludvik Svoboda,
arm. generál. Menovaný je majiteľom niekoľkých medailý
a vyznamenaní.
Požiar.
Dňa 5. VIII. 1974, vypukol požiar na parcele JRD, oproti Pekaríkovej
záhrady, na byvalych lúkach. Požiar vznikol od rušňa. Zhorela slama,
ktorá bola ešte na riadkoch. Tento požiar prišli hasiť požiarníci zo
Šurian, Húlu a Radavy.
Nešťastie na ceste.
7. X. 1974, na spiatočnej ceste zo Šurian, narazilo auto do Krajmera
Milana z Radavy, ktorý sedel na vozy a zapráhnutého mal jedného
koňa. Kôň bol na mieste zabitý a Milan bol prevezený do nemocnice
v N. Zámkoch.
Výstavba cesty.
V októbri 1974, sa začali práce na vybudovanie štát. cesty smerom do
Levíc. Táto cesta sa buduje i vedľa našej obci. Práce prevádzajú Štát.
cesty Nitra.
Počasie v jeseni.
Jesenné polnohospodárske práce sa začali za veľmi nepriaznivého
počasia. Celý mesiac október veľmi pršalo a padlo toľko vody, že sa
i niektoré rieky a niektoré dedini sa museli pri riekách vysťahovať.

Na poli ten z velkou námahou sa vyorávala repa a tak isto i ostatné
práce sa ťažko prevádzali. Využívali sa hodiny, kedy nepršalo.
Nakolko bola zem veľmi mokrá, nedalo sa prevádzať ani sejba
sejačkami a tak sa pristúpilo na taký spôsob sejby ako nebolo ešte
počuť a síce siate ozimín rozmetačom na umelé hojivo. Ešte stále
zostáva zobrať kukuricu.
Oslava.
8. IX. 1974 bola oslava k výročiu VOSR. Prítomných na slávnosti
privítal predseda SČSP s. Majerčík Anton. Riaditeľ ZDŠ Barančík
Štefan predniesol slávnostný prejav a žiaci ZDŠ predviedli kultúrný
program, ktorý ich nacvičili učitelia tun. školy.
Mŕtvola pri trati.
29. XII. 1974, v skorých ranných hodinách, našli mŕtvolu Mrváňa
Jána (Adolovho) z Radavy pri trati za cestou. Údajne spáchal
samovraždu.
Pre zlé počasie v jeseni zostalo niečo kukurice zobrať už v roku 1975.
Výstavba chodníčka.
Ešte v decembri sa vybudoval chodníček v ulici od obchodu dolu, na
ľavej strane a tiež boli dovezené dlaždice na kanál.
Týmto uzatváram roky od 1968 – 1974.
Schválené radou MNV 18. III. 1975.

Nečakaná smrť.
15. januára 1975, priviezli mŕtvolu Milana Siváka, 18 ročného
chlapca, ktorý pracoval v štátnom žrebčíne v Tekove. Údajne
spáchal samovraždu. (Obesil sa.)
Auto v jarku.
22. I. 1975 v skorých ranných hodinách prechádzali našou
dedinou vojenské autá. Jedno z ních sa dostalo do jarku, na
zatáčke pri dome Banás Jozefa. Úraz neutrpel nikto. Nehodu
zapríčinila veľká hmla.
Maškarný ples.
11. februára 1975, ZO-SZŽ v Radave, poriadala maškarný. Na
túto zábavu sa prišlo pobaviť veľa mladých i zo susedných
obci.

Stretávka.
8. februára 1975, poriadali si stretávku ročníky 1928,
1929 a 1930, táto slávnosť bola spojená s tanečnou zábavou.
ZO-SZM, pripravila stretajúcim sa pekný kultúrný program.
Tí, ktoré sa stretávky zúčastnili, mali za úlohu priniesť
ľubovolné občerstvenie, zákusky a iné, a nakoniec z toho
potom zostala batožková zábava.
Výročie znárodnenia.
Z príležitosti 27-ého výročia znárodnenia, bola prevedená
v miestnom rozhlase relácia zo žiakmi ZDŠ. Program
nacvičila uč. Poláková Mária.
Počasie.
Teploty v januári a februári sa pohybovali od +2 ºC až +9 ºC.
tejto zimi bolo zatial veľmi málo a keď i niečo snehu spadlo,
za deň sa i pustil. Začiatok marca bol tiež teplý, teploti sa
pohybovali cez deň od 9 ºC až do 11 ºC. začalo sa
i z vysádzaním zeleniny v záhradkach, napr. jarný cesnak,
mrkvu, petržlen a pod. Na uliciach a dvoroch sa začalo i jarné
upratovanie. Napr. 9. III. bola teplota 14 ºC, 10. III. až 18 ºC.

8. marec – MDŽ.
Aj v našej obci 8. marca bola veľká a milá slávnosť –
MDŽ. Pri tejto príležitosti sa konali oslavy v kultúrnom dome,
kde predseda MNV s. Anton Mrváň privítal prítomných,
ktorých sa na slávnosti zúčastnilo veľmi veľa. Potom predseda
NF s. Severín Bugri previedol slávnostný referát, v ktorom
poukážoval hlavne na poslanie ženy v našej spoločnosti
a prirovnával ženy z minulosti. Po slávnostnom referáte
nasledoval bohatý kultúrný program žiakov ZDŠ a MŠ,
program zo žiakmi nacvičili učitelia ZDŠ. Veľmi sa mi páčil
program žiakou MŠ a naimä tanec kazačok. Všetci tancovali
usmiatí a veselí až jedna radosť, začo ich prítomní odmenili
bohatým potleskom. Do programu sa zapojili i členovia ZOSZM. Žiaci MŠ a ZDŠ I. ročníka si pripravili pre svoje
mamičky krásne srdiečka, ktoré im po programe bežali
odovzdať. Po programe predseda MNV poďakoval všetkým za
milé chvíle strávené na slávnosti, učiteľom za nacvičenie
programu a všetkým ženám želal veľa zdravia a úspechou
v práci. JRD po slávnosti previedlo odmeňovanie žien,
pracújucich v JRD spomienkovimi darmi.

Jarné práce.
5. marca sa začali prevadzať i jarné práce na našom
JRD a to práce vo viniciach, rozhadzovanie umelého hnojiva
i iné. Umelé hnojivo sa rozhadzovalo lietadlom. 12. marca
v popoludňajších hodinách, asi o 16.00 hod. prehnala sa búrka
nad našou dedinou, ktorá brala zo zeme veľké množstvo
prachu a zároveň i pršalo. I v nasledujúce dni za sebou pršalo
a museli sa prerušiť práce na poli.
Divadlo.
Dňa 16. III. zavítali do našej obci divadelní ochotníci zo
susednej dediny Húl. Ochotníci sa predstavili naším občanom
divadelnou hrou „Všetko naopak“. Počas predstavenia
vypukol na javisku smiech a dalo im veľa práce aby sa
ukludnili a mohli v hre pokračovať ďalej.
Prvý jarný deň.
21. III. bolo počasie dosť chladné proti doterajším dňom. Z 21.
na 22. III. v noci mrzlo. 23. III. padal sneh. 26. III. boli
snehové prehánky.

30. výročie oslobodenia našej obce.
Celý mesiac marec sa pripravovala naša obec osláviť
30. výročie oslobodenia našej dediny, ktoré pripadá na 27. III.
Pravidelne sa pripravovali relácie do miestného rozhlasu.
/Začalo patrí vďaka učiteľom tun. ZDŠ./ Prevádzalo sa velké
upratovanie ulíc a vysádzalo sa veľké množstvo okrasných
stromkov. Konečne prišiel čakaný deň 27. III. Ešte
v predvečer toho dňa boli vztýčené zástavy. Z obydvoch strán
obce boli postavené slavobrány, aby každý, kto prechádza
našou obcou bol informovaný o aký sviatok ide. Na pamätnú
dosku osloboditelou boli pripevnené dva červené vence za
obec a za JRD. Oslavy sa mali začať velkým lampionovým
sprievodom v predvečer oslobodenia, ale žial, pre zlé počasie
sprievod šiel len po ZDŠ a naspäť po kultúrný dom. Po
sprievode v kultúrnom dome bol bohatý kultúrný program.
Tejto slávnosti sa zúčastnili i zástupcovia ČA a poslanec ONV
s. Babinec a vela občanou. Po slávnostnom a kultúrnom
programe boli udelené medaile našim občanom, ktorí sa
osobne zúčastnili vo bojoch proti nepriatelovi našej vlasti
v druhej svetovej vojne.
1. Bugri Jozef
2. Hrbatý Imrich
1. Hajdúch Voitech
2. Majerčík Anton

Čestné uznanie k 30. výročiu oslobodenia dostal Bugri Ján,
tajomník MNV a Haluza Štefan, ved. Výrobného strediska
Radava.
Divadlo.
29.III. a 31.III. pri príležitosti 30. výročia oslobodenia našej
obce, zohral divadelný krúžok hru Ferka Urbánka „Pytláková
žena“. Dá sa povedať, že hra dosiahla dobrý úspech. Myslím
preto, že na obidve predstavenia boli všetky miesta obsadené.
30.III. sa ochotníci touto hrou predstavili v susednej obci Húl.
Hru nacvičil riad. ZDŠ Barančík Štefan z manželkou.
Ochotníci: Melišek Jozef, Hoštáková Mária, Mrváň Michal,
Hajdúchová Magdalena, Kiripolská Terézia, Mráňová Johana,
Klobučníková Eva, Košťálik Anton ml. Molda Bohuš, Šimšík
Jozef, Bugri Jozef.
Žial 31.III. pred predstavením prišlo k nedorozumeniu medzi
TJ a divadelným krúžkom. Výsledok nedorozumenia bol, že
niektorí horkokrvný pod vplivom alkoholu prišli na
predstavenie a nahlas hulákali neslušné poznámky, takže
predseda MNV s. Mrváň Anton a predseda ZO-KSS s. Bugri
Severín, museli niektorých a niekol-kokrát vyviesť až von
s kult. domu, potom bolo prerušené svetlo v kult. dome
a občania museli opúšťať divadlo po tme. Tým sa však spor
ešte nevyriešil dostatočne, lebo 27.III. prišli hostia zo susednej
obce Podhájska z divadelnou hrou „KRISTINA“, žial
posledné 3 dejstva museli zohrať pri sviečkach.

Je to smutné, ale zatial sme aj takí.
l. máj.
Predvečer 1. mája prešiel dedinou lampionový sprievod,
ktorého sa zúčastnili žiaci ZDŠ, poslanci MNV, zástupca
ONV a občania. Po sprievode bola v kultúrnom dome
slávnosť. Program pripravili učitelia zo žiakmi ZDŠ.
Z oslavami 1.mája , bola spojená i verejná schôdza strany. Na
schôdzi boli občania oboznámení s(uzne) plnením uzáveru
XIV. zjazdu KSS.
Výsadba okr. stromku.
V mesiaci apríli sa pokračovalo vo výsadbe okrasných
stromkov na uliciach. Vysadené boli tieto stromky: jarabina,
červený dub, lipa čajová a breza.
Hodová zábava.
Dňa 18 a 19. V. boli hody. Ako obyčajne vidieť na dedine že
sa blížia hody tím, že sa vo veľkom prevádza upratovanie
počnúc bytom až po dvory a ulice. V ulici kratina, previedli
občania ako prví, v dedine výsadbu kvetou vedľa chodníčkou.
Bolo to veľmi pekné. Po športovej stránke, bol zohratý
futbalový zápas s TJ Úľany nad Žitavou, aby si vyšli na svoje
i fanuškovia futbalu. Veľkú radosť zhodou mali deti, lebo mali
k dispozícii kolotoč, húpačky a strelnicu týždeň pred hodami
a ešte i týždeň po hodoch. Zábava obyčajne trvá dva dni. Tak
to bolo i

Teraz a poriadala ju TJ. Na zábavu sa prišlo pobaviť veľa
mladých i zo susedných dedín. Bolo ich toľko, že ani kultúrny
dom nestačil.
Pretrhávanie repy.
Ako inak, podľa porekadla „Včera hon, dneska rob“. V našom
JRD sa začala pretrhávať repa hňeď po hodoch. Píšem to
preto, že pretrhávanie repy sa robí veľkými motykami a nie
ako doteraz. Práce prebiehali veľmi dobre až na 22.V.
v popoludňajších hodinách prihnala sa veľká búrka, hrmavica
a lejak, takže pretrhávanie repy sa muselo na 3-4 dni prerušiť.
Futbal.
Najpopulárnejšia organizácia v našej obci je TJ. 5.VI. zohrali
naši futbalisti priateľský futbalový zápas s poštári Nové
Zámky naší vyhrali 9:0. No zatial v majstrovských zápasoch
sa im tak nedarí. Hrajú v druhej triede a momentálne sú na
dvanástom mieste.
Počasie cez žatvu.
Počasie cez žatvu ani veľa netešilo. Časté dažde prerušovali
žatevné práce. Ale i napriek takému počasiu, práce prebiehali
uspokojivo. Pracovníci využívali každej chvílky, akonáhle sa
dalo vstúpiť do pola. Največiu radosť pochopitelne mali
družstevníci z výsledku, preto že hektárové výnosi boli veľmi
dobré. Nemám hektárové výnosy za každé výrobné stredisko,
ale celkove za združené JRD a to jačmeň 52q z hektára
a pšenice 55q z hektára. Družstevníci združeného JRD Žitava
sa spokojní zúčastnili na celoslovenských dožinkách v Nitre.

Oberačky.
Toho roku sa začalo oberať hrozno veľmi včas a to 22.
septembra. Dôvody na skorú oberačku boli tie, že hrozna bolo
veľmi málo a ešte začalo hniť.
Začiatok školského roku.
Začiatok školského roku bol slávnostný a na školskom
dvore, dňa 2.IX. V učitelskom zbore prišlo k niektorým
zmenám. Odišla uč. Poláková Mária, pretože V. ročník odišiel
do Húlu, odišla tiež i uč. Betáková. Na ich miesta prišli nové
učitelky. Riaditelom ZDŠ je naďalej Barančík Štefan.
Budovanie cesty na cintorín.
26. IX. začali práce pre občanou pri budovaní cesty na
cintorín, ktorá je veľmi potrebná, ale zatial ako občania
poznáme len nútnosť budovania tejto cesty, ale menej
poznáme potrebu zúčastniť sa prác na výstavbe cesty.
Výstavba nového tranzformátora.
V mesiaci októbri sa začal budovať nový tranzformátor,
aby sa zlepšil stav elektrickej energie v našej obci. Doteraz bol
el. prúd tak slabý, že sa nedali používať staršie typy televízoru
a pod. Nehovorím už ani o verejnom osvetlení v našej obci.
Pred Vianociami časť dediny bola napojená na nový
tranzformátor.

Sušička v prevádzke.
Zo zvyšovaním hektárových výnosov pribúdali starosti
s uskladňovaním obilia s veľkými stratami počas
uskladňovania, preto že obilie sa uskladňovalo v objektoch
JRD. Po dvokladných úvahách sa rozhodlo vedenie nášho
združeného JRD so sídlom v Húli pre výstavbu sušičky, čím
by sa zabránilo zbytočným stratám a zýskalo sa pritom
kvalitné jak jadrové tak i objemové krmivo. Združené JRD
združuje výrobné stredisko Vlkaz, Radava a Podhájska.
Keďže výrob. stredisko Radava sa nachádza v centre združen.
JRD, preto vedenie sa rozhodlo previesť výstavbu sušičky vo
výr. stred. Radava. Práce na výstavbe sa začali v októbri 1974.
Investorom tejto stavby je združené JRD Žitava. Výstavbu
sušičky prevádza AGROSTAV – Nové
Zámky. Veľký záujem o výstavbu javil osobne hl. predseda s.
Hentek Štefan a Milan Košťálik, ktorý pravidelne prichádzali
na stavbu a ich zásluhou dobre pokračovali práce na výstavbe
a tak sušička 30. októbra 1975 bola daná do prevádzky.
Spustením do prevádzky sa začala sušiť kukurica, ktorá
priamo od kombajnov sa privážala do sušičky. Denne sa
vysušilo 600 – 700 q kukurice. Závady zistené pri kolaudácii
sa v súčas-

tnosti opravujú. Je treba pripomenúť, že sušička je
plnomechanizovaná, takže počas jednej zmeny ju obslúžia dvaja robotníci
a že sušička sa môže používať na sušenie rep. rezkou
a lucerky. Ako odborníci pri sušičke sú:
1. smen. majster Augustín Vlado sm
2. smen. majster Dobročáni Vincent sm
Hl. ved. s. Ličko Anton, elektrikár
Za prísun a odsun krmív sú zodpovední ved. výr. stred. S.
Haluza Štefan a skladník Jurík Štefan. Pracovníci strediska si
túto stavbu veľmi vážia a prijali ju ako malú fabriku, nakoľko
pri tejto sušičke bude ešte postavená tvarovacia linka, ktorá
bude tiež mechanizovaná a na tomto úseku bude pracovať iba
5 pracovníkov. Takže je ozaj predpoklad, že tie straty pri
skladovaní jak jadrových tak i objemových krmív odpadnú a naše JRD získa vysušením
a spracovaním kvalitné krmivá, z čoho majú radosť nielen
prac. JRD ale i občania a tak je zabezpečený predpoklad
úspešného plnenia úloh, ktoré sú kladené na naše združené
JRD.
Oslavy.
7.XI. v podvečer VOSR sa konala slávnosť v tun. obci v kult.
dome. Po prejave bol kultúrny program žiakov ZDŠ a MŠ. Po
slávnosti poriadali branci tanečnú zábavu.
Odovzdávanie člen. Preukazov.
16. XI. konala sa schôdza ZO-SZŽ, na ktorej boli členkám
tejto organizácii odovzdávané nové členské preukazy. Schôdzi
sa zúčastnili tajomník MNV, Bugri Ján, i predseda MNV
Mrváň Anton a predseda ZO-KSS s. Bugri Severín, ktorý
osobne odovzdával preukazy členkám zo želaním veľa

úspechov jak v osobnom živote tak i v práci. Na schôdzy bola
zhodnotená práca organizácie za uplynulé dva roky ZO-SZŽ
pametala na najstaršie členky v členstve a vekove ich
odmenila podla svojich možností spomienkovými darčekmi.
Ako najstaršia v členstve bola Mrváňová Katarína a v deň
konania schôdzi sa dožila 60 rokov najstaršia členka vekove je
vd. Mária Melišková, ktorá sa stala v súťaži „Babička“
výťazkou v okrese Nové Zámky.

Týmto uzatváram rok 1975.
Schválené radou MNV

Životopis

Narodila som sa 14. októbra 1934 v Radave. Vychodila som 4.
triedy Strednej školy v Húli. Po skončení školy som pracovala
u Štátneho notárstva v Dolnom Ohaji. Potom som pracovala
od roku 1952 u Cestnej správy v Šuranoch do roku 1955. Po
tomto roku som odišla do Jednoty v Šuranoch a pracovala
som tam jeden rok. Od roku 1957 som pracovala v Leviciach
v Hydinárských závodoch, podnikovom riaditeľstve. Bola som
na jeden rok v škole vo Voderadoch. Odtial som sa vrátila
späť do Hydinárskych závodov a pracovala som tam do roku
1959. Pochádzam z robotníckej rodiny. Mám dvoch
súrodencov. Som vydatá a mame tri deti. Kroniku som začala
písať preto, že táto sa v našej obci už dlhší čas nepísala.
Keďže sa mi dostala predčasom do rúk stará kronika našej
obce, začalo ma to baviť a chcem aby aspoň niečo z práce
našej obce zostalo ako spomienka pre budúce pokolenia.

Terézia Kiripolská rod. Poláková

Sídlisko zo staršej doby bronzovej.
Slovanský kostrový hrob z doby veľkomoravskej. Prvá
písomná zmienka je z roku 1237 ako o majetku viacerých
vlastníkov. V roku 1319 sa spomína kostol. Spomína sa aj
v roku 1332 v súpise desiatníkov. V roku 1362-1364 v chotári
obce táborilo vojsko Karola Luxemburského. V roku 1386 je
tu vlastníkom hrad Jelenec. V roku 1465 tu táborilo husitské
vojsko. V roku 1531 bola Veľká Rendva celkom pustá. V roku
1564 bola podrobená Turkom. Turecký daňový súpis z roku
1570 uvádza v obci 7 domov. V roku 1599 Tatari v službách
Turkov odvliekli 43 ľudí, z ktorých 2-och starých zabili a 13
domov vypalili. V roku 1542-1550 bolo pri kostolíku
vybudované refúgium pred Turkami. V roku 1600 bolo tu 16
zdanených domov. Po miery pri ústí Žitavy v roku 1606 obec
násilým obsadili Turci. V roku 1613 po dvojnásobnom
vyplienení sa obec podrobila Turkom. Podľa súpisu z roku
1634 okrem časti úrody platila Turkom 80 florenov a cisárovi
8 florénov. V roku 1663 Turci obec spustošili. V roku 1677
bola obec opustená. V roku 1710 po upadnutí najsilnejšej vlny
moru, sa v súpise uvádza, že všetok dobytok v obci rekvírovali
vojsko.
V roku 1715 sa začali obrábať vinice. V roku 1720 súpis
uvádza v obci 20 poddaných sedliakov. V roku 1920 sa v obci
spomína asi 1 ha viníc. Podľa súpisov z roku 1720 – 1746
mala obec úrodný chotár dával 7 – 8 násobok výsevu obilia.
V roku 1736 – 1746 sa spomína mlyn v obci. V roku 1828
bolo v obci 73 domov s 490 obyvateľmi.
V roku 1837 mala obec

529 obyvateľou a patrila viacerým majiteľom. V roku 1869
mala obec 570 obyvateľov. V roku 1910 bolo v obci 133
domov s 824 obyvateľmi. Starý kostol na cintoríne je z rokov
okolo 1700, postavený na základoch staršej gotickej stavby.
V roku 1898 a aj v roku 1918 sa spomína k obci, patriaci
majer Lagáň. V roku 1703 na týchto miestách táborilo
labancké vojsko generála Heistera, v dôsledku čoho pôvodný
názov bol Labanc-gáň. Malá Rendva: V roku 1696 sa spomína
ako úplne opustená obec, kedy ju
zemepáni premenili na majer, ktorý bol v roku 1715 prenajatý
poddaným. V roku 1863 sa spomína ako patriaca k Húlu.

Opísané z brožúrky od Emila Gazíka
„Z minulosti Šurian a okolia“.

Uplynulo už desať rokov, ako naše Jednotné rolnícké družstvo
pripojilo sa k Jednotnému rolníckému družstvu Húl a Vlkaz,
čím vzniklo združené družstvo pod názvom „Jednotné
rolnícké družstvo Žitava“. Toto desiate výročie pripadá na 8.
januára. Ktorí pracovníci vydržali spolupracovať plných desať
rokov, zišli sa na spoločnej slávnosti v Dome odborov
v Šuranoch, kde okrem iného bol pre prítomných pripravený
i bohatý kultúrný program a občerstvenie, spojené s tanečnou
zábavou.
27. júna bola v našej obci oslava 30-tého výročia založenia
Telovýchovnej jednoty v našej obci. Pri tejto príležitosti z rúk
tajomníka Okresného výboru – Československého zväzu
telesnej výchovy, súdruha Baču, prevzali vyznamenania
nasledovní členovia tejto organizácie:
1. Jurík František
5. Martiš Ján
2. Mrváň František
6. Melišek Vincent
3. Durina František
7. Haluza Štefan
4. Košťálik Anton, st.
8. Kačák Štefan
Telovýchovná jednota je čo do počtu členov, najväčšia
organizácia v našej obci. Má 80 členov. Predsedom od
výročnej členskej schôdzi je Kačák Štefan. Trénerom
futbalového mužstva je Melišek Vincent. Z príležitosti týchto
osláv, bol poriadaný na ihrisku futbalový turnaj, za účasti
futbalových mužstiev z Húlu, Podhajskej, Plavých Vozokán
a Radavy. Naše družstvo hra druhú triedu a bolo veľkým
prekvapením, že na spomínanom turnaji skončilo až na treťom
mieste.
1. Podhajská
3. Radava
2. Húl
4. Plavé Vozokany

Po turnaji bola tanečná zábava, občerstvenie a do tanca hrala
dychovka z Topoľčianok.
5. marca sa konala slávnosť Medzinárodného dňa žien
v kultúrnom dome. Tajomník Miestného národného výboru,
súdruh Ján Bugri privýtal prítomných a slávnostný prejav
predniesol súdruh Haluza Štefan. Po slávnostnom prejave
nasledoval kultúrný program žiakov Základnej deväťročnej
školy a Materskej školy. Žiaci prvého (roč) ročníka pripravili
pre svoje mamičky krásne hrebíčky zo sáčkou od mlieka. Po
bohatom programe súdruh Bugri Ján poďakoval v šetkým za
účasť, učitelom za pripravenie programu. Jednotné roľnícké
družstvo po slávnosti odovzdalo svojim pracovníčkam kvety.
Združenie rodičov a priateľou školy pripavilo pre učiteľky na
tunajšej škole, kvety a spomienkové dary.
30. apríla v predvečer 1. maja boli oslavy i v našej obci. Cez
dedinu prešiel lampionový sprievod žiakov a občanou. Po
sprievode bol bohatý kultúrný program žiakov Základnej
deveťročnej školy a Materskej školy.
Výstavba
V tomto roku bola vybudovaná, veľmi pekná a veľmi potrebná
cesta na cintorín. Práce boli ukončené 10. mája. Budovanie
tejto cesty prevádzkovali Cestná správa Nitra.
Prednášky.
13. januára bola prevedená prednáška odborného lekára Dr.
Zureka z oddelenia TBC polikliniky v Šuranoch, na tému
„FAJĆENIE“ . Pri tejto príležitosti bol premietnutý film,
v ktorom mali prítomní občania možnosť vidieť následky

a škodlivosť fajčenia.
5. februára sa prevadzalo v našej obci štítkovanie občanou
podľa ročníkov.
Zájazdy.
21. marca sa uskutočnil zájazd do Bratislavy. Zájazd
organizovala Základná organizácia Slovenského zväzu žien
v našej obci. Účastníci zájazdu obdivovali krásu Bratislavi.
Poklonili sa padlým na Slavíne a večer navštívili divadelné
predstavenie „LAMPÁŚ“ v divadle Pavla Orshaga
Hviezdoslava. Zájazdu sa zúčastnili členky s rodinnými
príslušníkmi. Autobus platila organizácia a vstupné do divadla
si platil každý sam. Ako hostia na zájazd bol pozvaný súdruh
Hentek Štefan, predseda Jednotného rolníckého družstva
Žitava s manželkou.
Zábavy a divadlá.
21. februára bol poriadaný maškarný ples. Od 14.oo hodiny do
17.oo hodiny mali ples žiaci za prítomnosti rodičov. Po 17.oo
hodine bol ples pre dospelých a poriadala ho Základná
organizácia Slovenského zväzu žien v obci.
5.,6. a 7. mája bola u nás hodová zábava, tohto roku trvala až
tri dni. Poriadala jú Telovíchovná jednota, ktorá sa postarala
o pobavenie hosťov i futbalovým zápasom. Na tanečnú
zábavu prišlo veľa mladých ľudí i zo susedných obcí.
9. októbra bola oberačková zábava, ktorú organizovala
základná organizácia Slovenského zväzu žien v obci.
Divadlá.
V tomto roku v našej obci bolo nacvičené len jedno divadlo
„VERONA“. Nacvičili ho členovia Socialistického zväzu
mladeže.

10. októbra navštívili našu obec Bratislavskí umelci. Účasť na
ich predstavení bola veľmi veľká. Prítomným sa predstavenie
veľmi páčilo a umelcov odmenili mohutným potleskom.
Smrť.
20. januara nečakane náhle zomrela Macková Terézia, vo
veku 41 rokov. Menovaná pracovala v Jednote Šurany. Ráno
prišla do práce, ale nakoľko sa necítila dobre o 9,30 hodine
pricestovala späť domov a o 12.00 hodine bola už mŕtva.
Rýchle privolaný lekár Dr. Mucha z Dolného Ohaja už
pomosť nevedel. „Terka“, ako sme ju volali bola
i poslankyňou Miestného národného výboru. Táto nečakaná
smrť veľmi zapôsobila na občanov.
Nestačili sme sa ešte ani veľmi spamätať a už tu bolo
ďalšie prekvapenie. 25. februara po krátkej, ale ťažkej chorobe
zomrela Kiripolská Helena, rodená Hatinová vo veku 45
rokov.
20. júla prišli oznámiť rodičom Hercegovi Štefanovi
a manželke Anne, smutnú správu, že ich syn Anton, ktorý
nastúpil vojenskú prezenčnú službu 1. apríla 1976, spáchal
samovraždu. (obesil sa) Táto smutná správa nanovo postihla
celú obec rodičov a jeho snúbenicu Gitku Mrváňovú. Pohreb
sa konal 23. júla, za účasti množstva vojakov, vojenskej
hudby, veľkého množstva mládeže a občanov.
23. júla by bol mal 21 rokov.
10. júna našli mŕtvolu Moldu Jána (Gabriša) 29 ročného,
slobodného, v dome svojej nevlastnej sestri – ktorá teraz býva
v Čechách. Menovaný spáchal samovraždu – obesil sa.

Čerešne boli osudom i Meliškovej Jozefíne rod. Barusovej,
ktorá si ich prišla naoberať z Nových Zámkov domov. Cestou
sa zastavila u známej Mrváňovej Márii, ktorá je chorá.
Mrváňovej nemal kto naoberať čerešne, tak ona bola ochotná
jej ich naoberať a aby ich mala i na dlhšie vrátila sa znovu na
strom ešte oberať a to sa jej stalo osudné. Zlomila sa jej haluz
a ona spadla zo stromu tak nešťastné že ju museli previesť do
nemocnice, kde sa podrobila dvakrát operácii a za 6 dní
zomrela. Po nebohej zostalo dieťa vo veku 1 roku.
20. júna prišli oznámiť manželke Berte Ivanovej, že jej
manžela Štefana Ivana zachytil motorový osobný vlak a na
mieste ho usmrtil.
Nehody.
21. januára v nočných hodinách na moste pri železničnej
stanici sa zrazili dve osobné autá. Táto nehoda si nevižiadala
obete ani zranenia. Autá ostali na mieste nehody, ale žial, do
rána bola navštívené nežiadúcimi osobami, ktoré z aut
odcudzili určité veci.
Počasie.
Od začiatku roku počasie u nás bolo dosť vrtošivé,
napríklad 3. januára v pololudňajších hodinach sa blyskalo
a hrmelo. Z 3 januára na 4 januára sa prehnala veľká búrka,
ktorá narobila veľké škody v lesoch, prerušenie premávky na
cestách, poruchy v osvetlení. Podľa hlásenia z rozhlasu, búrka
narobila veľké škody i v iných štátoch. V našej obci prišlo len
k poruche v osvetlení. Teploty v januári sa pohybovali do +
5°C. Snehu bolo veľmi málo. V prvý jarný deň bol dosť
chladný. Cez deň bolo + 2°C.

a fúkal studený vietor. Od júna nepršalo. Teploty ku koncu
júna sa pohybovali od +30°C do 32°C. Bolo veľmi veľké
sucho a dážď veľmi prepotrebný a nie a nie sa ho dočkať.
Kukurice začali uschýňať. Fazule i rozkvitly ale kvety opadali.
Napríklad paprika na trhu 6. júla stála 16,-Kčs za l kg,
v zelovoci až 18,-Kčs za l kg. Okrem suchoty zeleninu ničilo
i veľké množstvo mušiek. 9. júla troška sprchlo, ale len veľmi
málo. 14. júla bola teplota + 30°C. 17. júla cez deň bolo teplo
+ 33°C, 19. júla až 35°C a ešte stále nepršalo. Zem je už
veľmi suchá a vypálená. Konečne 23. júla pršalo a tiež i na
druhý deň. Z 31. júla na 1. augusta bola v noci veľká hrmavica
a veľa, veľa pršalo. Daždivé počasie potom sprevádzalo celú
jeseň a 24. novembra napadol i sneh.
Požiare.
5. júla horela na podhájiku stará slama (zvyšky po stohu).
Požiar sa podarilo za krátku dobu dvom požiarným autám
uhasiť. Z uvedeného požiaru hrozilo veľké nebezpečie,
nakoľko bolo veľmi sucho a na parceli, kde požiar vznikol,
bolo zasiaté žito – pšenica. Vďaka požiarníkom, že sa požiar
nerozšíril na parcelu.
Oberačky.
Posledný septembrový týždeň sa začali oberačky hrozna.
Bolo to trochu skoro, ale čakať sa nedalo, lebo štepené hrozno
začalo veľmi hniť a otelo začali vykupovať Jednoty za l kg 3.Kčs.

Volby.
Najväčšou udalosťou tohto roku boli volby do národných
výborou, ktoré sa konali dňa 22. a 23. októbra i v našej obci.
V našej obci boli zvolení nasledovní kandidáti do
národného výboru.
1. Bugri Ján
2. Bugri Severín
3. Blašková Helena
4. Bognárová Otília
5. Haluza Štefan
6. Hoppan Viliam
7. Hužovič Jaroslav
8. Hrušková Júlia
9. Hercegová Mária
10. Križanová Helena
11. Kiripolská Terézia
12. Jamriška František
13. Felvidéky Beniamin
14. Laho Jozef
15. Mrváň Anton
16. Mrváň Jozef
17. Mrváň Dominik
18. Melišek Michal
19. Molda František
20. Molda Emil
21. Majerčík Anton
22. Melišek Štefan
23. Viteková Hedviga
24. Petráš Stanislav
25. Zemková Božena

19. novembra, sa konala prvá plenárna schôdza
novozvolených poslancov, na ktorej bol prítomný i sudr. Šátek
z ONV. Všetci poslanci zložili svoj poslanecký sľub
a potvrdili ho svojím podpisom. Správu mandátovej komisie
predniesol súdr. František Molda. Na tejto schôdzi boli
utvorené i jednotlivé komisie.
Jednotlivé komisie:
1. Komisia OVP
2. Komisia finančná
3. Komisia obchodu a služieb
4. Komisia pre mládež a tel. výchovu
5. Komisia školstva a kultúru
Členovia jednotlivých komisií:
OVP –

Majerčík Anton, predseda
Hrbatý Imrich, tajomník
Melišek Michal, člen
Blašková Helena, člen
Hoppan Viliam, člen

Finančná –

Melišek Štefan, predseda
Panisová Anna, tajomníčka
Viteková Hedviga, člen
Mrváň Dominik, člen
Molda František, člen

Obchodu a služieb Kiripolská Terézia, predseda
Sládečková Anna, tajomníčka
Hrušková Júlia, člen
Bránik Michal, člen
Zemková Božena, člen

Mládeže a tel. výchovy -

Školstvo a kultúra predseda

Petráš Stanislav, predseda
Banásová Ľudmila, tajomníčka
Hužovič Jaroslav, člen
Laho Jozef, člen
Felvidéky Beniamin,
Bystrianská Mária, tajomníčka
Hercegová Mária, člen
Molda Emil, člen
Bognárová Otília, člen

Členovia rady MNV:
1. Jamriška František
2. Mrváň Anton
3. Bugri Ján
4. Haluza Štefan
5. Križanová Helena
6. Bugri Severín
7. Mrváň Jozef
Za predsedu MNV bol zvolený Mrváň Anton.
Za tajomníka MNV bol zvolený Bugri Ján.
Oslavy.
8. marec 1977 MDŽ sa konali oslavy i v našej obci
v kultúrnom dome za účasti množstva žien, občanov
i mládeže. Slávnostný prejav predniesol Bugri Severín. Žiaci
základnej deväťročnej školy predviedli bohatý program a ako
vždy i teraz obohatili kultúrnym programom túto slávnosť.
Základná organizácia SZŽ odmenila najstaršie občianky svojej
organizácie. Slávnosť ukončil predseda MNV s. Mrváň Anton.
Poďakoval všetkým za účasť, žiakom i učiteľom za program
a ženám zaželal veľa úspechov v osobnom živote i v práci.

27. III. oslobodenie našej obce ČA – slavnostný prejav
a príhovor k občanom previedol predseda MNV súrd. Mrváň
Anton. Položením vencov k pamätnej tabuli si občania uctili
pamiatku padlých. V kultúrnom dome bol bohatý kultúrny
program žiakov ZDŠ a MŠ.
V predvečer prvého mája bol uskutočnený tradičný
lampiónový sprievod dedinou. Po sprievode bol bohatý
kultúrny program v kultúrnom dome. 4. novembra sa konala
slávnosť 60-ého výročia VOSR v kultúrnom dome. Za účasti
veľkého množstva občanov a mládeži. Prítomných privítal
predseda MNV Mrváň Anton a slávnostný prejav predniesol
predseda ZO-KSS súdr. Bugri Severín. Po slávnostnom
prejave nasledoval kultúrny program žiakov ZDŠ a MŠ.
Nakoniec predseda poďakoval učiteľom za nacvičenie
programu a občanom za hojnú účasť.
Počasie.
Celý mesiac marec bolo pekne a teplo, stromy sa poponáhlali
s kvitnutím, ale prišlo 30 marca a začalo mrznúť, napadlo
mnoho snehu. Postihnuté boli najmä marhule, broskyne
a hrušky. Nedostatok tohto ovocia sme i popociťovali.
Počasie cez žatvu bolo dobré a žatva prebiehala dobrým
tempom. Úroda bola veľmi dobrá. V našom družebnom JRD
boli nasledovné hektárové výnosy:
pšenice – 61, 45 q
zrna, z jedného hektára, jačmeň – 48, 50 q zrna, z jedného
hektára
Zábavy.
Ako obyčajne na hody sa poriada tanečná zábava – tradičná.
Tak i toho roku ju poriadala TJ za účasti veľkého množstva
chlapcov a dievčat i zo susedných obcí ktorí sa prídu pobaviť.
Toho roku trvala zábava až tri dni.
Okrem hodovej zábavy sa príležitostne poriadajú i ďaľšie
zábavy, ktoré poriadajú jednotlivé základné organizácie.

Pohrab.
17. IX. sa konal v našej obci prvý občianský pohrab 84 ročnej
Ernestíni Juríkovej. Pohrabu sa zúčastnili okrem rodiny
občania, pionieri. Za obec sa s nebohou rozlúčil na dvore
tajomník Miestného národného výboru Bugri Ján. Po
zarecitovaní básne, šiel smútočný sprievod za zvukom
dychovej hudby na cintorín, kde sa s menovanou rozlúčil za
prítomných predseda Miestného národného výboru Mrváň
Anton.
Časť zápisov do kroniky urobila dcéra Emília Kiripolská.
Týmto uzatváram roky 1976 – 1977.

17. II. 1979, Základná organizácia Slovenského zväzu žien
a Zbor pre občianske záležitosti uvýtal prvého občana v našej
obci. Kuruc Peter sa narodil 1. 1. 1979. Pri tejto príležitosti sa
rodičia dieťaťa sa zapísali do pamätnej knihy na Miestnom
národnom výbore.
Z príležitosti mesiaca „ÚCTA K STARŠÍM“, základná
organizácia Slovenského zväzu žien a Československého
červeného kríža, pripravila posedenie s najstaršími občanmi
v našej obce. Bolo pripravené pre nich malé občerstvenie
a pekný kultúrny program.
Výstavba.
Základná organizácia Slovenského zväzu žien
a Československého červeného kríža pripravili vystavku
ručných prác v zasadačke Miestného národného výboru.
Ručné boli zozbierané len z našej obce.
Šport.
Najväčšou, organizáciou čo do počtu členou, je i naďalej
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA. Futbalové mužstvo tejto
Jednoty hrá v druhéj triede.

Výročia a slávnosti.
8. III. sa pravidelne poriadajú oslavy
MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN. Na tento deň si
pripravujú žiaci tunajšej školy pekný kultúrny program.
27. III. si pripomíname oslobodenie našej obci
Červenou armádou. V tento deň si občania spomínajú na ťažké
predvojnové a vojnové časy a na pomoc Sovietského zväzu
a ich slávnej armáde. Na pamiatku padlých sa každoročne
kladie veniec k pamätnej doske, ktorá je na kultúrnom dome.
Pravidelne sa poriadajú oslavy 1. a 9. mája.
Návštevy.
Z príležitosti Medzinárodného dňa dieťaťa, Základna
organizácia Slovenského zväzu žien a Československého
červeného kríža, previedla akciu „HRSŤ PERIA PRE
DETSKY DOMOV.“ Táto akcia sa vydarila, nazbieralo sa
veľké množstvo peria, ktoré sa spoločne páralo v kultúrnom
dome. Po ukončení bol i tradičný oldomáš pre všetky ženy,
ktoré sa zúčastnili párania. Z peria členky základnej
organizácie ušili 12 ks paplonov, ktoré odovzdali
DETSKÉMU DOMOVU v ŠTÚROVE.
I ďalšia návšteva bola prevedená v Dedskom domove
v Štúrove a v Domove dôchodcov v Bardoňove.
Zbor pre občianské záležitosti navštívil najstaršiu
občianku našej obce, pri jej 94-tých narodeninách, ktorou je
Tináková Júlia. Pri tejto príležitosti sa menovaná zapísala do
pamätnej knihy.

1980
Doplňovacie volby.
Dňa 14. VI. 1980 prebiehali doplňovacie volby v obvode č. 62
a do tohto obvodu patrí i naša obec. Volili sme poslanca do
Krajského národného výboru, sudruha Valentu. Volieb sa
zúčastnili občania, ktorí ku dňu 14. VI. 1980 dovršili 18 rokov
až po najstarších občanou.
Výstavba.
V tomto roku sa započali práce pri výstavbe domu smútku
a oprave kostola na cintoríne, ktorý je zatial z bezpečnostných
dôvodou uzatvorený. V tomto roku bola vybudovaná cesta cez
dolný koniec.
Hody.
Od pamäti byvali v našej obci hody na svätého Ducha. To bol
pamätný deň vysviacky kostola na cintoríne. V roku 1980,
prišlo k zmene a hody boli už na sviatok sv. Cyrila a Methoda,
kedy je pamätný deň vysviacky kostola k sv. Cyrilovi
a Methodovi.
Vražda.
10. X. 1980, zavraždil nožom 35 ročný Martin Bugri z našej
obce, svoju manželku, Bugriovú, rodenú Kurucovú, 33 ročnú
a svokru Kurucovu Antoniu 57 ročnú, obe z Podhájskej.
Manželka bola na mieste činu mrtvá, svokra bola ešte
prevezená do nemocnice, kde zomrela. Po manželke zostali 4
nezaopatrené deti, Robert, Maroš, Igor a Silvia. V dedine sa
rozprávalo, že má v úmysle ďalej pokračovať v ohavných
činoch na predsedovi a tajomníkovi Miestného národného
výboru a Mrváňovi Dominikovi, potom že zavraždí i sám
seba. Toto vyvolalo v obci paniku, preto že sa skrýval v okolí
obci.

Po niekoľkých dňoch ho chytili na povale u Mrváňa
Dominika, ktorý v tom čase neprichádzal z práce vôbec
domov. V tomto byte našiel navarený guláš, ktorý si prihrial
a najedol sa, potom asi vyšiel na povalu. Do bytu po guláš
prišiel Severín Melišek a brat Mrváň Michal, usúdili, že
v dome musel niekto byť, lebo guláš bol ešte teplý a Mrváň
toto išiel oznámiť na Miestný národný výbor. Prítomní
pracovníci Zboru národnej bezpečnosti, ktorí boli prítomní na
Miestnom národnom výbori vraha v dome menovaného
Mrváňa Dominika aj chytili. Stačil sa ešte nožom bodnúť, ale
rana smrtelná nebola.
Sčítanie ľudu.
V celej našej vlasti prebiehalo sčítanie ľudu. Výsledky sčítania
v našej obci sú nasledovné:
Naša obec má ku dňu 1. XI. 1980, 1.155 občanov a 335 bytov.
Občania sú národnosti slovenskej, českej a maďarskej.
Národnosť slovenská
1.152 občanov
Národnosť česká
2 občania
Národnosť maďarská
1 občan
Spolu:
1.155 občanov
Zloženie:

604 mužov
551 žien
Spolu: 1.155
Od 0-14
rokov
237

15-59 rokov
muži
15-54 rokov
ženy
378 M
291 Ž

nad 60 rokov
muži
nad 55 rokov
ženy
90 M
159 Ž

Spol
u
1.15
5

Vybavenie bytov a domácností.
Kupeľňa
Vodovod v byte
Kúrenie

157
169
79

Chladnička
259
Elektrická pračka 241 – z toho 6 automatických
Televízor
242 – z toho 8 farebných
Motocykel
Osob. auto

62
58

Týmto končím rok 1980.

1981.
Rokom 1980 ukončila písanie kroniky Terézia
Kiripolská, dobrovoľne sa vzdala. Písanie kroniky prevzala
v r. 1986 Anna Sládečková rod. Petrášová. Všetky zameškané
roky pozisťovala a dodatočne zapísala.
Životopis.
Narodila som sa 15. 9. 1950. Otec Imrich, matka Oľga. Som
obyvateľkou Radavy. Študovala som na Strednej – všeobecno
– vzdelavacej škole v Šuranoch a potom na Pedagogickej
fakulte v Nitre, v roku 1978 som štúdium ukončila.
Mojim povolaním je – odborná pedagogická pracovníčka.
Okrem učiteľovania mám záujem o kultúru.
Mojim manželom je Milan Sládeček, rodák z Podhájskej.
Máme dve deti, Mariana a Soňu. V Radave máme postavený
rodinný dom.
V spoločenskom dianí obce som aktívna, pracujem v rôznych
spoločenských organizáciách a v komisii pri MNV.
Na kultúrnom a spoločenskom živote v obci mi veľmi záleží.
Mám svoje rodisko veľmi rada.

Spoločenské dianie v obci.
Najdôležitejšou udalosťou roka boli voľby do zastupiteľských
zborov. V našej obci, ale i celoštátne voľby prebehli v mesiaci
jún. Žiadne rušivé vplyvy sa nevyskytli. Voľby boli
uskutočnené za dva dni. Volebnou miestnosťou bola trieda
v MŠ, trieda v ktorej mala MŠ herňu. Počas konania volieb sa
nepredáva v ZVS (hostinec) alkohol, bolo to celoštátne
nariadenie. U nás bolo volených 25 kandidátov za poslancov
do MNV, jeden poslanec do ONV.
Zvolení boli poslanci:
1. Haluza Štefan
2. Bugri Ján
3. Bugri Severín
4. Jamriška František
5. Hajdúch Vojtech
6. Bugri Štefan
7. Mrváň Jozef
8. Mrváň Dominik
Benjamín
9. Petráš Stanislav
10. Križanová Helena
11. Bognárová Otília
12. Blašková Helena
13. Viteková Hedviga
14. Jeseničanová Katarína
15. Hercegová Mária
16. Melišková Mária

17. Molnárová Alžbeta
18. Kiripolská Terézia
19. Koštialiková Magdaléna
20. Melišek Štefan
21. Bútora Milan
22. Ing. Mrváň Štefan
23. Molda Vojtech
24. Felvidéky
25. Mrváň Anton

Za poslanca do pléna ONV za našu obec bol zvolený Stanislav
Petráš.
Poslanci pracujú v komisiách:
Finančná komisia:
1. Ing. Mrváň Štefan – predseda
2. Bugri Ján – člen komisie
3. Molda Vojtech – člen komisie
4. Viteková Hedviga – členka
Komisia ochrany verejného poriadku:
1. Bugri Štefan – predseda
2. Mrváň Anton – člen komisie
3. Bognárová Otília – členka
4. Koštialiková Alžbeta
Komisia pre mládež a telovýchovu:
1. Hajdúch Vojtech – predseda
2. Milan Bútora – tajomník
3. Mrváň Dominik – člen
4. Melišková Mária – členka
Komisia školstva a kultúry:
1. Petráš Stanislav – predseda
2. Kiripolská Terézia – členka
3. Koštialiková Magda – členka
4. Hercegová Mária –
tajomníčka
Všetky komisie i rada MNV, pracujú presne podľa vopred
vypracovaného plánu práce.

Voľby v obci riadili:
Stranícka skupina:

1. Bugri Severín
2. Haluza Štefan
3. Jamriška František

Návrhová komisia:

1. Bugri Štefan
2. Hajdúch Vojtech
3. Mrváň Anton

Mandátová komisia:
predseda

1. Melišek Štefan –
2. Mrváň Štefan – člen komisie
3. Bugri Ján – člen komisie

Po voľbách na prvom ustanovujúcom pléne boli zvolení:
tajomník MNV s. Haluza Štefan
predseda MNV s. František Jamriška.
Výstavba obce.
V obci sa v tomto roku okrem drobnej údržby už postavených
budov započalo s výstavbou domu smútku na miestnom
cintoríne.
Kultúra a zábavy.
Tak ako každý rok i v tomto roku sa uskutočnili oslavy
významných výročí a politických podujatí.

Zábavy tanečné sa poriadajú len tradičné, velkonočné, hodová,
oberačková a štefanská. Organizátorom bol vždy oddiel TJ.
Organizácie NF:
Najaktívnejšou zložkou Národného frontu v tomto roku bola
Telovýchovná jednota – Družstevník Radava. Futbalisti hrajú
II. triedu v okrese.
Veľmi slabo, no možno povedať, že vôbec nepracuje
Socialistický zväz mládeže. Pre organizáciu bola radou MNV
schválená budova – bývalá kaplnka. Mládež sa snažila budovu
zreorganizovať a obnoviť, čiastočne sa im to podarilo. Teraz
ale o túto činnosť stratili záujem, budova je opustená
a schátraná.
Zábavy.
Zábavy sa poriadajú tanečné, no začínajú sa objavovať aj prvé
lastovičky „DISCO“ hudby, to je hudobná produkcia
reprodukovaná. Zábavy boli: Veľkonočná, Hodové
a Silvestrovská. Všetkých poriadateľom bola TJ. Hodové
zábavy sa konajú tri dni a to v piatok, sobotu a nedeľu. Keď je
vhodné počasie zábavy sú na tanečnej platni za obchodom
vonku, inak vo vnútri v kultúrnom dome.

Zaujímavosti – rôzne.
Dňa 24 septembra v dopoludňajších hodinách bola zistená
krádež obrazov z kostola na cintoríne. Krádež bola oznámená
a vyšetrovala sa.
Počasie a úroda.
Ani počasie v tomto roku nebolo veľmi vydarené, v lete boli
časté dažde, tažko sa žalo. Zima bola normálna. Úroda
priemerná.

Rok 1981 uzavretý, zápis schválený
Radou MNV, v Radave

1982.
Počasie.
Do nového roku sme vstúpili pokojne, privítala nás hňed
v januári dosť veľká zima, mrazy ale úrode neuškodili,
zasiahnuté boli len skoré odrody hrozna a marhúľ.
Vedenie obce:

Tajomník MNV – s. Štefan Haluza
Predseda MNV – s. František Jamriška
Vedúca úradu MNV – Anna Potamčoková
Organizácie NF:

Predsedom Národného frontu v Radave sa po voľbách v roku
1981 stal Štefan Bugri. Do organizácii NF v Radave patrí
jedenásť zložiek – organizácii: 1. Socialistický zväz mládeže,
2. Telovýchovná jednota, 3. Slovenský zväz žien, 4.
Československý červený kríž, 5. Zväz drobnochovateľov, 6.
Požiarnicky zbor, 7. Poľovnícke združenie,
8. Dozorný výbor Jednoty, 9. Zväz ČeskoslovenskoSovietského priateľstva, 10. Zväz záhradkárov, 11. Zväz
protifašistických bojovníkov.
Najlepšou a najaktívnejšou zložkou v tomto roku bol
Československý – červený kríž. Jeho najhumánnejšou
činnosťou v každom roku je bezpríspevkové darcovstvo krvi.

Výstavba obce.
Pokračovala začatá výstavba Domu smútku. Prácam sa darilo
dobre, hlavne jej organizátorom, pretože 12. decembra 1982
bola stavba odovzdaná a prevedená kolaudácia. Stavba bola
vybudovaná za
802 000.- Kčs.
Pri Dome smútku bola vyvŕtaná studňa, na ktorej práca bola
veľmi namáhavá. Hodnota studne bola 140 000.- Kčs.
Počas roka sa započalo aj s opravou starého kostola na
cintoríne. Renovuje sa veža, i celá vonkajšia omietka, nahodil
s brizolit. V budúcom roku sa bude prevádzať rekonštrukcia
a oprava interiéru kostolíka (tak sme nazývali kostol na
cintoríne).
Zaujímavosti.
Dom smútku nepriniesol hneď smútok, ale najskôr úsmev.
Občianka Emília Tamaškovičová spolu so synom počuli pri
návšteve cintorína v Dome smútku zvláštne zvuky, podobné
chrčaniu. Vyľakaní šli na MNV oznámiť situáciu. Tajomník
MNV ihneď privolal príslušníka ZNB a spolu šli na cintorín.
Niekoľko márnych vyzvaní. Otvorili a vstúpili. V Dome
smútku bol zatvorený pes, ktorého keď vypustili po nevieme –
koľkodňovom väzení sa pomaly zobral smerom na Hul.
Tajomník, člen ZNB a priami svedkovia odišli.
Uzavretý rok 1982.

1983.
Vedenie obce: Vo vedení obce od roku 1982 neprišlo ku
žiadnym zmenám.
Počasie a úroda.
Počasie v tomto roku veľmi prekvapilo, hlavne tropické teplá
z júna a júla, kedy sme zaznamenali až 35 ºC.
V mesiaci máj však obec i celé územie Žitného ostrova
zachytili veľké dažde. 24 mája prietrž mračien a po nej
nasledujúca povodeň zachytili hlavne časť obce – Dolinka na
Starej Domovine. Z polí z Lagáňa tiekla voda cez dvory, cez
štátnu cestu do dvorov na druhom rade. Najviac boli
poškodené domy Meliška Silvestra a Mrváňa Jozefa, ktorým
voda tiekla až do bytov. Polák Štefan a Tóthová Mária neboli
na tom o veľa lepšie, zaplavené mali dvory i záhrady.
Výstavba obce.
Zo starej budovy MNV v Radave, ktorá doteraz slúžila ako
šatňa pre TJ, prevádza JRD rekonštrukciu a upravuje na
detskú poradňu. Doteraz matky s deťmi chodili do detskej
poradne na Hul.

MNV pre JRD poskytlo za tieto práce ako protihodnotu
učiteľský byt, do ktorého sa nasťahoval Ing. Jozef Kečkéš,
hlavný zootechnik JRD Žitava.
Činnosť organizácie NF:
V tomto roku sú všetky organizácie NF zapojené do plnenia
úloh volebného programu. Svojou činnosťou pomáhajú splniť
úlohy pre našu obec. Aktívnym je Zbor pre občianske
záležitosti. Okrem tradičného zápisu novorodencov a brancov
sa uskutočnila z oblasti ZPOZ – u i návšteva
deväťdesiatročných občanov: Tamaškoviča Imricha č. d. 169
narodeného 25. 7. 1893, a Márii Mrváňovej, č. d. 359,
narodenej 12. 4. 1893. Menovaným boli odovzdané vecné
ceny (posteľná bielizeň) a zapísali sa do pamätnej knihy.
V tomto roku sme v našej obci uskutočnili v poradí druhý
občiansky, požiadali ho pre občana Strassera (druhého
manžela obč. Mellenovej, rod. Mrváňovej)
Rôzne:
Prvým zomrelým občanom, ktorý bola uložený v dome
smútku bol Jozef Kmeťo, zomrel 27. apríla 1983 a pohreb sa
konal 29. 4. 1983. Za použitie Domu smútku bol Radou MNV
určený jednotný poplatok 150,- Kčs.
Ukončený rok 1983, schválený radou MNV v Radave.

1984
Rok 1984 bol medzinárodnou organizáciou UNESCO
vyhlásený za Medzinárodná rok ženy.
Výročia a politické udalosti:
V obci sa konali slávnosti pri príležitosti výročí: Víťazný
Február, MDŽ, Oslobodenie obce, 1. a 9. máj, Slovenské
národné povstanie – 40. výročie – posedenie a beseda pri
Partizánskej vatre, a oslavy Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie.
Riadenie obce: Radavu politicky a organizačne riadili:
Tajomník MNV s. Haluza Štefan
Predseda MNV s. Jamriška František
Predseda DO-KSS s. Bugri Severín
Výstavba obce.
Obec sa neustále zveľaďovala, konala sa výstavba nových
domov a staré sa renovujú na chatárske účely. Na rekreačné
účely bol predaný aj dom Jozefa Raku, bývalý hostinec. Obec
bola totižto vyhlásená za rekreačnú oblasť k vôli termálnemu
kúpalisku v Podhájskej. Taktiež sa začali stavať chaty vo
vinohradoch, hlavne cudzí obyvatelia ktorí si zakupujú
vinohrady hlavne k vôli tomuto. Ukončila sa aj výstavba
hlavnej cestnej siete

v obci. Zostali nespevnené len bočné cesty za starou zvonicou
pred Emilom Hrbatým a cesta k domu Jána Bugriho (Kičina)
od Bruchtera.
Kultúra, zábava a šport:
Keďže rok 1984 bol vyhlásený za rok ženy, z toho dôvodu
ZPOZ v deň kvetov 24. júna navštívil osamelé občianky –
ženy: Hruškovú Máriu, Meliškovú Máriu, Škrabákovú
Matildu, Meliškovú Máriu, Švajdovú Katarínu, Meliškovú
Hermínu a Kmeťovú Jozefínu. Okrem toho ZPOZ previedol
zápis novorodencov hromadne ale i individuálne pre
Huslicovú Evu, ktorá je dcérou Floriána a Jaroslavy
Huslicových. Požiadali o samostatný zápis, pretože dieťa
nebolo krstené v kostole.
- ZPOZ previedol rozlúčku s brancami, ktorí odišli na
základnú vojenskú službu.
- V obci začala nacvičovať hudobná skupina
MODUL, pod vedením Ľubomíra Mrváňa,
v skupine hrajú traja bratia Mrváňoví.
- Vedúca Osvetovej besedy Anna Sládečková, ktorá
zastáva túto funkciu od roku 1983, usporiadala pre
zamestnancov obce posedenie „NOVOROČNÉ
STRETNUTIE.“ Zúčastnili sa ho všetci
predstavitelia i zamestnanci v obci i s rodinnými
príslušníkmi. Posedenie sa vydarilo, bolo spojené
s tanečnou zábavou a kultúrnym programom.

- ZČSSP na počesť otvorenia M – ČSSP usporiadal
kvíz medzi organizáciami NF na tému „MOSTY
PRIATEĽSTVA.“ Zúčastnili sa ho 9 organizácii.
Víťaznými družstvami boli: SZM, ČSČK a SZČ.
Odbornú porotu tvorili dvaja príslušníci ČA,
z vojenskej posádky – Nové Zámky.
- Telovýchova okrem bežných zápasov usporiadala
turnaj medzi TJ: Tlmače, Radava, Hul, Dolný Ohaj.
- Organizácie v obci usporiadali sedem tanečných
zábav a jeden maškarný ples.
Počasie a úroda.
Zima a jar boli normálne. Jarné práce sa včas previedli
a všetko posadilo no úroda bola malá, pretože počas leta opäť
nastali tropické teplá 35-37 ºC, čo zapríčinilo dlhé sucho
a zničilo dosť úrodu. Jeseň so zimou boli v medziach normy.
Obchod, služby a škola:
Zásobovanie dediny zabezpečujú dva obchody a ZVS (závod
verejného stravovania – hostinec). Jedna predajňa so
zmiešaným tovarom a druhá mäso, mlieko a chlieb – pečivo.

V obci je pošta, výdajňa plynu – propán – butánu, v dome
Ernesta Halása. V tomto roku sa zriadila zberňa šiat a prádla
do čistiarne v dome Oľgy Petrášovej.
MŠ je poldenná, čo zamestnaným matkám nevyhovuje, stále
sú požiadavky na celodennú materskú školu, no riešia sa
priestory. Škola je trojtriedna, dva ročníky sa učia spolu.
Piataci už chodia na Hul.
Mimoriadne udalosti a život v dedine.
Občania prestávajú robiť svadby doma, robia ich v hoteloch
a mnohí celé svadby robia v našom kultúrnom dome.
28. septembra sa manželia Emil a Veronika Meliškoví otrávili
hríbmi. Rýchla zdravotná pomoc zasiahla včas.
Úmrtia.
3. februára z dosiaľ nezistených príčin (pravdepodobne
nahromadením plynov) vybuchla jedna skládková veža (plyn)
SILA v Šuranoch. Usmrtené boli dve pracovníčky, obe boli
občianky Radavy: Eva a Terézia Meliškové. (neboli sestry, ani
rodina len menovkyne)
Zápis ukončený a schválený radou MNV.

1985.
UNESCO vyhlásilo rok 1985 za medzinárodný rok dieťaťa.
Výročia, slávnosti a politické udalosti.
Uskutočnili sa slávnosti Víťazného februára, MDŽ, 40.
výročie oslobodenia obce, 68. výročie VOSR a 40. výročie
oslobodenia vlasti.
Riadenie obce.
Predseda MNV – s. Jamriška František
Tajomník MNV – s. Štefan Haluza
Vedúca úradu s. Helena Blašková
Výstavba.
Zahájila sa prístavba Materskej škôlky k pôvodnej budove
ktorá bola pred ___________ rokmi postavená ako prechodná
ubytovňa pre pracovníkov cestných stavieb. Potom nám
slúžila viac rokov ako jednotriedka MŠ.
Kultúra, zábava a šport.
Mladí občania prestávajú holdovať tradičným tanečným
zábavám so živou produkciou a prechádza sa na DISCO –
forma reprodukovať hudbu. Konali sa tri DISCO – zábavy.

6 obyčajných tanečných zábav a jeden maškarný ples.
- ZPOZ okrem tradičných akcií – zápis novorodencov,
rozlúčka s brancami vykonal i návštevu prestarlej občianky,
90 ročnej Jozefíny Bútorovej. Menovanej sa odovzdal vecný
dar – posteľná bielizeň a zapísala sa do pamätnej knihy.
ZPOZ urobil v roku dva individuálne zápisy novorodencov –
Jozefa Huslicu a Dariny Bugriovej.
- Okrem toho ZPOZ usporiadal stretnutie 50 a 60 ročných
jubilantov. Už i na tejto zábave hrala ľudová DISCO – hudba.
I medzi staršími sa tešila obľube.
ZPOZ zariadil uvítanie novomanželov pri pamätnej tabuli
oslobodenia obce. Prvými manželmi, ktorí položili kytičku
vďaky k pamätnej tabuli oslobodenia boli manželia Pintešoví.
- Osvetová beseda zorganizovala prednášku: „Dôchodkové
zabezpečenie obyvateľstva“ a politické prednášky na
slávnostných akadémiách a oslavách.
- Vedúca osvety Anna Sládečková nacvičila s ochotníckym
divadelným kolektívom divadelnú hru: „Roztomilá rodinka.“
Ochotníkmi boli: Mária Hoštáková, Štefan Bugri, Jana
Melišková, Ján Melišek, Anna Sládečková, Oľga Mrváňová,
Oto Bognár.

V tomto roku sa konala Celoštátna spartakiáda. Telovýchovná
Jednota prejavila v tomto roku nemalé úsilie a svojpomocne
previedla oplotenie ihriska, zriadila provizórnu umyváreň
a vybudovala osvetlenie ihriska, tzv. že tréningy vo futbale
prebiehajú aj vo večerných hodinách.
Počasie a úroda.
Veľké teplá v roku 1984 vystriedali dlhé a silné mrazy v roku
1985
-20 ºC -25 ºC, zapríčinili vymrznutie ozimín a viničov. Tiež
mrazy poškodili i ovocné stromy. Ostatné ročné obdobia boli
v norme.
Obchod, služby a školstvo.
V obchodnej sieti nepribudla žiadna predajňa. Zriadili sa
výkupne ovocia a zeleniny v súkromných domoch u Jozefa
Šimšíka a Ing. Anastázii Petrášovej. Škola a materská škola
pracovali bez zmeny.
Mimoriadne udalosti v živote obci.
Po dlhodobej činnosti vedúca úradu MNV Anna Potančoková
z Beši odišla do

dôchodku. Na jej miesto bola dosadená Helena Blašková, ako
samostatná referentka a Valéria Račkavá ako hospodársko –
správna zamestnankyňa.
-Mentalita ľudí: ľudia sa začali veľmi zaoberať
záhradkárením. Dopestovavajú hlavne uhorky – nakladačky
a paradajky, čo predávajú do výkupní. Ľudia tiež zbierajú
šípky a slimákov, tiež predávajú vo výkupniach.
Úmrtia.
Občan Ján Máteffy havaroval na vlastnom aute na lótskej
ceste. Haváriu neprežila jeho žena, zostala na mieste mŕtva.
Zostali dvaja malí chlapci, opatruje ich stará mama, mama
Jána. Pani Veronika Máteffyová zostala doma z práce, čerpala
materskú dovolenku na výchovu vnúčat.

Zápis ukončený a schválený Radou MNV.

1986.
Rok vyhlásený za Medzinárodný rok Mieru.
Výročia, slávnosti a politické udalosti.
V obci sa konali oslavy všetkých významných výročí
a politických udalostí ako po iné roku. Výnimkou od
ostatných rokov bolo to, že sa konali voľby do zastupiteľských
zborov. 24. a 25. júna.
Boli volení poslanci:
1. František Jamriška
15. Vojtech Hajdúch
2. Štefan Haluza
16. Miroslav Melišek
3. Helena Blašková
17. Štefan Melišek
4. Valéria Račková
18. Severín Bugri
5. Ing. M. Ňaršanský
19. Mária Melišková
6. Anna Sládečková
20. Zuzka Kiripolská
7. Helena Križanová
21. Jaroslava Hužovič
8. Ján Kačák
22. Tibor Kliský
9. Anna Mruková
23. Anna Halásová
10. Štefan Bugri
11. Milan Bútora
12. Katarína Jeseničanová
13. Dominik Mrváň
14. Oto Vitek

Z radov poslancov boli vytvorené nasledovné komisie:
Komisia finančná:
Štefan Melišek – predseda
Tináková Emília – členka
Melišek Miroslav – člen
K. Jeseničanová – členka
Ing. F. Struhár – člen
Komisia na ochranu verejného poriadku:
Ing. M. Ňaršanský – predseda
Zuzka Kiripolská – členka
Štefan Bugri – člen
Ing. Jozef Sádecký – člen
Jozef Mrváň
Komisia pre mládež a TV:
Vojtech Hajdúch – predseda
Bútora Milan – člen
Jaroslav Hužovič – člen
Jozef Mrváň č. 153 – člen
Martin Ďurina – člen
Komisia školstva a kultúry:
Oto Vitek – predseda
Melišková Mária – členka
Mruková Anna – členka
Ing. A. Petrášová – členka
Bystrianska Mária – členka

Komisia výstavby, obchodu a služieb:
Dominik Mrváň – predseda
Kačák Ján – člen
Kliský Tibor – člen
Babín Matej – člen
Vozárik Stanislav – člen
Komisia sociálne - zdravotná:
Račková Valéria – predseda
Sládečková Anna – členka
Halásová Anna – členka
Ivanová Stázika č. 240 – členka.
Voľby v obci prebehli v dobrej volebnej atmosfére bez
akýchkoľvek rušivých vplyvov. Odvolili všetci voliči.
K nevládnym voličom sa šlo s prenosnou urnou, odvolili
doma. Organizácie - zložky Národného frontu pristupovali
k voľbám manifestačne. Voľby sa konali vo veľkej sále
Kultúrneho domu. Ešte pred voľbami sa konalo 19. mája
predstavovanie kandidátov. Vedúca OB na túto príležitosť
zabezpečila do obci pioniersku Dychovku z Domu pionierov
zo Šurian.

Vedenie obce: Na prvom ustanovujúcom plenárnom zasadnutí
bol zvolení predseda a tajomník MNV.
Predseda s. František Jamriška
Tajomník s. Štefan Haluza
Výstavba.
Pokračuje prístavba Materskej školy. V tomto roku sa
prestavalo 465 221, 70,- Kčs. Vybudoval sa suterén a žumpy.
Ukončila sa aj rekonštrukcia interiéru starého kostolíka a dal
sa zároveň po rokoch do prevádzky. Konávajú sa tam
pohrebné omše, spojené s pohrebom.
Kultúra, zábava, šport.
Vedúca OB koordinuje kultúrne – osvetovú činnosť v obci
medzi jednotlivými zložkami NF. Usporiadalo sa v roku päť
tanečných zábav a 3 diskotéky.
Prednášky:
„Ošetrovanie ovocných stromkov“
„Ošetrovanie viniča“
„Majetkovo – právne dedičstvo“
Okrem hudobnej skupiny MODUL sa v dedine zoskupila
ďalšia hudobná skupina FAJRONT, vedúci skupiny je Peter
Pánis

I ZPOZ pokračuje vo svojej činnosti, poriada všetky podujatia
ako, po iné roky.
Telovýchovná Jednota v Radave oslávila svoje popredie
v športovej činnosti, 15 rok obhajuje III. miesto
v Majstrovstvách okresu. Dorast III. miesto, žiaci na IV.
Mieste. Konávajú sa futbalové turnaje a zápasy každú nedeľu,
vždy je veľa divákov.
Počasie a úroda.
Veľmi pekné leto, náhla búrka zapríčinila v obci znovu
záplavu. Najviac poškodený dom Jozefa Mrváňa. Jeseň bola
pekná, dlhá a suchá. Už veľa rokov neboli tak krásne
zasnežené Vianoce ako Vianoce 1986. Úroda nebola najlepšia,
suché leto zapríčinilo nízke porasty. Obyvateľstvo pokračuje
v záhradkárčení v zeleninárstve.
Služby, obchod, školstvo.
V tomto roku sa na starej budove MNV zriadila samostatná
predajňa chleba mlieka a pečiva.

- Materská škola je ešte v prevádzke ako jednotriedka
na ½ dňa. Od 1. septembra sa tiež ešte učí
v pôvodnej budove, hoci je stavba v plnom prúde,
niet inej miestnosti.
- Uvoľnil sa učiteľský byt, manželia Kečkéšoví sa
odsťahovali. Do priestorov sa sťahuje Miestna
ľudová knižnica, jej vedúcou je Zuzana Kiripolská.
Pôvodná knižnica v budove KD slúži ako sklad
MNV.
- Vyučovanie na základnej škole je opäť v spojených
ročníkoch. Riaditeľom škola je s. Pavol Polák.
- V obci sa zriadila drobná prevádzkáreň, murári,
zamestnávajú sa pri výstavbe Materskej školy.
- Zriadila sa v obci i zberná služba, do obci sa
priviezli kontajnery a TS Šurany ich chodia
pravidelne čistiť.
- V roku 1986 sa odovzdali do užívania aj posledné
časti ciest Vršky a Suchý rad
Mimoriadne udalosti.
Obytný dom na Senčianskom majeri po Mackových odkúpila
občianka Ľudmila Kiripolská, odišla tam bývať i s manželom
Vojtechom. Syn Juraj, ešte slobodný zostal sám v rodinnom
dome ktorý postavili v obci.

Úmrtia.
Snáď v celej histórii našej dediny sa nenájde taký dokument,
ktorý by potvrdil, že v jednom roku boli zaznamenané tri
úmrtia po dobrovoľnom obchode.
Milan Bako – slobodný
Valéria Križanová – vydatá
Anton Mrváň – rozvedený
Tak tomu bolo v tomto roku, odišli traja občania vlastnou
vôľou (samovraždou)
Náhle a nečakane zomrel Štefan Bruchter, ktorý ešte deň pred
smrťou odprevadil posledného syna Jána na základnú
vojenskú službu. Príčinou smrti bolo zlyhanie srdca.

Zápis ukončený a schválený Radou MNV.

1987.
Výročia.
V tomto roku sme okrem iných významných podujatí oslávili
70. výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie.
I všetkým ostatným sa venovala náležitá pozornosť.
Riadenie a vedenie obce.
Predseda – F. Jamriška. Od začiatku roka až do decembra
vykonával funkciu tajomníka MNV s. Štefan Haluza. Dňom
29. decembra bol na pokyn vyšších orgánov, ale i zo
zdravotných dôvodov z funkcie odvolaný. Na jeho miesto bol
zvolený Stanislav Petráš. Doplnkové voľby Stanislava Petráša
za poslanca MNV sa konali 19. decembra.
Výstavba.
Najväčšou prácou, ktorá sa v obci prevádzala v uplynulom
roku bola prístavba MŠ. Termín ukončenia bol – september.
Na požiadanie ONV – odboru výstavby, povolil ONV
ukončenie na koniec novembra 1987. S prácou boli veľké
problémy, ľudia nie veľmi radi idú brigádovať.

Organizujú sa brigády podľa obvodov. Okrem toho, od jari sa
prevádza rekonštrukcia elektrickej siete, ktorá bola v októbri
1987 odovzdaná, avšak bez pouličného osvetlenia, celú jeseň
sme mali úplnú tmu až do 15. decembra.
Rozhlas v dedine celý rok bol v rekonštrukcii. Oznamy sa
riešili len formou plagátov na obchodoch. Zapojený bol 13.
decembra, dostali sme aj novú rozhlasovú skriňu.
Kultúra, zábava, šport.
V dedine sa okrem tradičného futbalu kladú zárodky aj pre
stolný tenis. Hrá sa v „Pekle“ – miestnosť pod javiskom v KD.
Zorganizoval sa i 1. ročník behu oslobodenia obce,
organizátorom bola TJ a SZŽ.
TJ zakúpila z vlastných zdrojov autobus, šoférom bol Tibor
Kliský.
Konajú sa tradičné tanečné zábavy a diskotéky.
Kino sa nepremieta, nie je voľná premietacia miestnosť, je
obsadená (ZPO).
Nacvičujú obidve hudobné skupiny, obidve v kultúrnom
dome.

Počasie a úroda.
Rok začal veľmi peknou zimou, krása ale rýchle pominula 12.
januára bola taká silná metelica, že spôsobila kalamitu.
Nechodili vlaky, autá, autobusy. Bola –30 °C zima. Fujavica
spôsobila záveje do výšky dvoch metrov.
Zima zanechala následky na úrode, čiastočne boli vymrznuté
porasty obilia. Leto bolo dlhé, od mája. V auguste boli zimy
a nie horúčavy bolo len 10 – 12 °C. Jeseň pekná dlhá, suchá.
Do konca roka vôbec nesnežilo.
Záhradkári pokračujú v dopestovávaní uhoriek, rajčín a skorej
mrkvy.
Služby, obchod, školstvo.
Služby pre občanov neboli nové zriadené žiadne, pokračujú už
zriadené.
Materská škola už nemohla pokračovať vo svojich priestoroch,
preniesla sa do zasadačky MNV, je povolenie pre 15 detí.
V škole sa učia spojené ročníky a na dve smeny.

Mimoriadne udalosti.
Riaditeľ školy s. Pavol Polák ukončil aktívny fyzický vek
a odišiel do dôchodku. Na miesto riaditeľa bola menovaná
Veronika Štefániková, učiteľka.
Úmrtia.
Medzi zvláštne úmrtia patria manželia Gajdošoví, ktorí
zomreli následkom odlišných chorôb v jednom týždni.
Jozefína Gajdošová 29. októbra a Jozef Gajdoš 6. novembra.
Náhla a nečakaná bola i smrť Rudolfa Jeseničana – 36
ročného.
Jozef Gajdoš ml. s manželkou Amáliou zariadili exhumáciu
zomrelého otca Amálie z cintorína V. Lovce do cintorína
Radava.
Iné.
Silvestrovská veselica nebola veselá v Trávnici pre nášho
občana Jozefa Meliška, výbušninou si poranil vážne ruku –
dlaň.

Rok 1988.
Rokom 1987 ukončila písanie kroniky Anna Sládečková.
Písanie kroniky prevzala v roku 1991 Mária Melišková rod.
Kačáková. Všetky zameškané roky dodatočne zapísala.
Životopis.
Narodila som sa 13. 9. 1959 v Radave. Otec – Štefan, matka –
Anna. Po ukončení ZDŠ som navštevovala SEŠ v NZ, kde
som v roku 1979 zmaturovala. Potom som pracovala 4 roky
v n. p. Prefmonta Bratislava. V roku 1983 som sa vydala za
Jaroslava Meliška, Radavčana. Máme dvoch synov. Od 1. 1.
1991 pracujem na Obecnom úrade v Radave. Taktiež
pracujem ako osvetárka obce.

Výročia a politické udalosti.
V obci sa konali slávnosti pri príležitosti výročí: Víťazný
Február, MDŽ, Oslobodenie obce, 1. a 9. Máj, Slovenské
národné povstanie a oslavy Veľkej októbrovej socialistickej
revolúcie.
Vedenie obce.
Radavu politicky a organizačne riadili:
Predseda MNV: s. František Jamriška
Tajomník MNV: s. Stanislav Petráš
Predseda DO-KSS: s. Severín Bugri
Výstavba obce.
V obci sa v tomto roku opäť stavia dosť rodinných domov.
Štát pomáha mladým rodinám pri stavaní, nakoľko im
poskytuje nenávratnú pôžičku a to vo výške Kčs 145.000,-.
Využívajú to všetci stavitelia rodinných domov. Naďalej
i v tomto roku si kupujú staré rodinné domčeky občania
a podniky z veľkých miest, a to najmä za tým účelom, že
termálne kúpalisko v Podhájskej má vodu s vynikajúcimi
účinkami.

Odovzdala sa i do prevádzky Materská škôlka, kam môžeme
už teraz dávať svoje malé deti na celý deň. Riaditeľkou MŠ je
Margita Bujnová z Hulu, zástupkyňou je Mária Áčová
z Podhájskej. Stravu má na starosti kuchárka Katarína
Černáková občianka z Radavy.
Zábavy.
V tomto roku sa uskutočnilo 7 zábav. Snáď najlepšie sa ľudia
bavili na maškarnom plese. Najskôr sa uskutočnil ples pre
našich maličkých. Konal sa v kultúrnom dome v Radave
a bolo sa ozaj na čo pozerať. Tradičné hodové zábavy boli
v tomto roku až tri a usporiadateľom bola Telovýchovná
Jednota – Družstevník Radava.
Počasie a úroda.
Ani v tomto roku úroda nebola taká dobrá, akú by si ju naši
poľnohospodári boli predstavovali. Veľké sucho, málo dažďa!
Lepšie snáď bolo pre občanov, ktorí sa venovali pestovaniu
poľnohospodárskych produktov (uhorky – ako je pre našu
obec už zvykom) mali zelenú.

Občania ich môžu odovzdať priamo v dedine. Naša malá
dedina má už tri výkupne na zeleninu a ovocie:
Jednota Nové Zámky
Jednota Čadca
Záhradkári
Vražda.
Naša dedina snáď nikdy nezabudne na ďalšiu v poradí už
tretiu vraždu, ktorá sa stala. A to v krátkom období:
Stalo sa to práve na Jozefa. V dome Boženy Brezánskej
oslavovali meniny: jej manžel Jozef a Jozef Štefánik. Nikto
nevie ako to presne bolo, to vedia len prítomní a tí vypovedali:
Jozef Brezánský pod vplyvom alkoholu presne do srdca
vbodol kuchynský nôž Jozefovi Štefánikovi, ktorý bol tiež pod
vplyvom alkoholu. Jozef Brezánsky sa takto odsúdil na 10
rokov odňatia slobody.
Školstvo.
V škole sa vyučuje len doobeda a ročníky sú spojené.
Vyučujú: Štefániková a Prusenková = triedne učiteľky.

Rok 1989.
Vedenie obce:
Radavu politicky a organizačne riadili:
Predseda MNV: s. František Jamriška
Tajomník MNV: s. Stanislav Petráš
Výročia a politické udalosti.
Na začiatku tohto roku ešte nikto nepredpokladal takú zmenu
vo svojom živote, aká nastala. Oslavovali sa pravidelné
výročia: Víťazný Február, MDŽ, Oslobodenie obce, 1. a 9.
Máj, Slovenské národné povstanie a oslava VOSR.
Až prišiel 17. november 1989. Vo večerných hodinách vyšli
študenti do ulíc veľkých miest osláviť pamiatku 17. novembra
a vyjadrili nesúhlas s vládou. Noviny sa vtedy niesli
v znamení takýchto nadpisov:
„Obnoviť poriadok, chrániť majetok a životy občanov!
Demonštrácie v uliciach mesta! Vyhlásené štrajky
vysokoškolákov! Divadlá nehrajú!

Robotníci vyzývajú na pokoj a žiadajú pravdivé informácie ...“
a rôzne iné. Všade sa rozprávalo: „Padla totalita jednej vlády!“
Život v dedine.
Ani naša dedina nestála bokom od diania v celej republike. Po
17. novembri sa začali schádzať aj naši občania v kultúrnom
dome na zhromaždeniach. Vytvorilo sa hnutie VPN –
Verejnosť proti násiliu. Od tohto názvu sa očakávalo, že bude
bojovať proti totalite, násiliu. VPN na Radave predstavovali:
Melišková Mária, rod. Ďurinová, Melišková Katarína, rod.
Kurucová, Ing. Ňaršanská Zita, rod. Gazdíková a Molnárová
Alžbeta, rod. Koštialiková. Tieto potom navrhli zosadenie
niektorých poslancov – Františka Jamrišku, Jána Kačáka,
Milana Bútoru, Ota Viteka, Vojtecha Hajdúcha, Severína
Bugriho, Jaroslava Hužoviča, Tibora Kliského.
Postupne však ovácie a nadšenie ochablo, pretože ľudia
pochopili, že tu vlastne ide, len o osočovanie a vybavovanie si
osobných účtov.

Za sústavného osočovania a na nátlak VPN sama odstúpila
Blašková Helena – pracovníčka MNV v Radave, hoci nebola
komunistka – útočili najviac proti nej. (VPN zhodilo totalitu
vlády komunistov, takže mali bojovať proti komunistom!)
Taktiež odstúpila osvetárka obce Sládečková Anna, na podnet
VPN (taktiež nebola komunistka!)
Kuriozity zo zhromaždenia.
Melišková Mária, rod. Ďurinová prečítala s. Petrášovi
(tajomník MNV) body, na základe ktorých ho chceli odvolať.
Pre zaujímavosť niektoré uvádzam:
Vytýkala mu, že pozastavil činnosť MS v Radave hoci vtedy
mal 14 rokov ...
,že nebojoval za zastavenie výstavby elektrárne
v Mochovciach (čo je absurdné)...
Doteraz sa nevie presný pravdivý dôvod odstúpenia
Blaškovej, na ktorom najviac trvala Melišková hoci predtým
boli veľmi dobré priateľky ...
Do práce osvetárky bola navrhnutá Molnárová Alžbeta – VPN
...
Či toto všetko bolo morálne nato nech si zodpovie každý sám
...
Taktiež je toto všetko nahraté na páskach, ktoré sa nachádzajú
u našich občanov.

Zábavy.
8 zábav, ktoré sa konali v tomto roku, je pre našu malú dedinu,
dosť. Zábavy najviac usporadúva TJ Družstevník Radava,
ktorého predsedom je Vojtech Hajdúch.
Usporiadala sa akcia pre deti – maškarný ples a taktiež
i posedenie pri stromčeku.
Počasie a úroda.
Počasie v tomto roku: veľké sucho, ktoré trvá už po viac
rokov, takže ani úroda nebola dobrá. Teplo a sucho
zapríčinilo, že nebolo vôbec klasov na kukurici. Naposledy
pršalo 16. mája a potom až 21. septembra aj to iba trochu.
Iné.
Dôstojným pánom našej farnosti je František Rajtár, ktorý za
svojho pôsobenia u nás vypísal referendum, v ktorom občania
rozhodli, že hody sú v našej dedine na sv. Cyrila Metoda a nie
na Ducha sv., ako to bývalo dovtedy.

1990.
Výročia a udalosti.
I v tento slobodný rok, ako ho všetci nazývajú, sa oslavovali
výročia a konali sa slávnosti: MDŽ, opäť sa konali Deň
matiek, Oslobodenie obce, SNP.
Voľby.
V tento rok sa konali 1. slobodné voľby po páde totality do
SNR, ČNR, FZ a u nás prebehli voľby 23. a 24. novembra
1990.
Za starostu obce boli navrhnutí:
Stanislav Petráš
Ing. Katarína Melišková, rod. Kurucová
Voľby vyhral: Stanislav Petráš
Kandidáti, ktorí boli navrhnutí na poslancov do Obecného
zastupiteľstva, dostali nasledovný počet hlasov a 12 z nich
postúpili do OZ.

Sú to nasledovní občania:
Meno a priezvisko
hlasov
Martin Jurík
Oto Vitek
Michal Struhár
Mária Melišková
František Banás
Ján Mrváň
Juraj Molda
Jozef Habrman
Anton Molda
Anton Lukáč
Jozef Krajčír
Emília Melišková
Ján Ivan
Milan Sádecký
Severín Bugri
Štefan Kardoš
Milan Molda
Marián Kiripolský
Amália Gajdošová
Michal Melišek
Ing. Zita Ňaršanská
Anna Sládečková
Marián Hoppan
Alžbeta Molnárová
Marián Chrenko
Jozef Melišek

Strana a hnutie
SNS
SNS
KDH – VPN
KDH – VPN
KDH – VPN
KDH – VPN
SNS
KDH – VPN
KDH – VPN
KDH – VPN
SNS
KDH – VPN
SNS
KDH – VPN
KSS
SNS
bez. pol. prísl.
SNS
SNS
SNS
KDH – VPN
bez. pol. prísl.
KSS
KDH – VPN
KSS
bez. pol. prísl.

Počet
342
324
312
300
299
298
278
257
248
242
241
231
217
208
206
206
205
198
197
193
192
181
178
166
165
165

Vojtech Hajdúch
Jozef Švolík
Vladimír Stančo
Mária Hoštáková
Ladislav Pinteš
Ján Polák
Milan Bútora
Daniel Melišek
Jozef Tamaškovič

KSS
bez. pol. prísl.
SNS
bez. pol. prísl.
bez. pol. prísl.
SNS
KSS
SNS
bez. pol. prísl.

163
157
155
153
148
147
100
95
81

Členovia volebnej komisie:
Viteková Hedviga
Gajdoš Jozef
Halásová Iveta
Zliechovcová Anna
Mihók Ján
Zapisovateľ volebnej komisie:
Račková Valéria
Prvé slobodné voľby v našej dedine neprebehli bez
problémov. VB čo držali stráž počas noci cez voľby boli bez
svetla, tepla a mali plné ruky práce, pretože sa našiel niekto
z dediny, kto im vypol el. prúd. Aj to sa môže stať ...

Osveta, zábavy, šport:
Osvetárka p. Molnárová Alžbeta sa vzdala funkcie. Za
osvetára bol zvolený p. Melišek Jozef, ktorý sa spojil
s predsedom SZM p. Račkom Mariánom a usporiadali rôzne
akcie pre naše deti a pre našu mládež. Opäť sa hrá v našej obci
hádzaná a dobrý futbal, volejbal. Taktiež sa uskutočnilo 8
zábav.
Cirkevný život.
Veľký deň v dejinách slovenského kresťanstva, keď hlavné
mesto Slovenska privítalo vzácneho hosťa – pápeža Jána Pavla
II.
Boli pri tom i kresťania z našej obci. Priniesli si domov krásne
spomienky na tohto sv. muža.
Naša obec dostala nového duchovného otca – p. Karola
Krajčíra, ktorý priviedol naše dietky k sv. birmovke. Sv.
birmovku vykonal u nás biskup Tóth.

1991.
Výročia a udalosti.
Ako každý rok, tak i tento, sa oslavovali tradičné výročia
a sviatky, ku ktorým tohto roku pribudli: 5. júl – sv. Cyrila
a Metoda, Deň matiek, a tradičné MDŽ, oslobodenie obce,
SNP a vianočné sviatky.
Vedenie obce:
Starosta:
Stanislav Petráš
Podstarosta: František Banás
Prednosta OÚ:
Valéria Račková
Život v obci.
V tomto roku (3. 3. 1991) sa uskutočnilo „Sčítanie ľudu,
domov a bytov.“
Výsledky sčítania v našej obci sú nasledovné:
Naša obec má ku dňu 3. 3. 1991
951 obyvateľov a 364 bytov.
Občania sú národnosti:
Slovenská
948
Maďarská
2
Ostatné
1

Veková štruktúra obyvateľstva:
Detská zložka
175
Produktívny vek
543
Z toho: muži
297
ženy
246
Poproduktívny vek
233
Z toho: muži
91
ženy
142
Ekonom. aktívne obyvateľstvo:
Spolu
395
Muži
236
Ženy
159
Pracujúci mimo obce trvalého bydliska: 340
Život v našej obci sa po voľbách zmenil. Novým vedením
obce sa dostávame medzi tie, ktoré majú svoju vlastnú
lekársku stanicu. Táto sa zriadila v bývalom učiteľskom byte.
Dvakrát do týždňa tu ordinuje doktorka Poláková pre
dospelých a raz detská doktorka Žigrajová, ktoré dochádzajú
za našimi chorými zo zdravotného strediska Hul.
Lekárska stanica sa otvorila vďaka pracovitým občanom, ktorí
sa zúčastňovali brigád.

Nakoľko naša obec mala v tomto roku aj nezamestnaných
občanov (18), starosta obce im dal možnosť si zarobiť peniaze
na verejne – prospešných prácach v obci. Túto ponuku prijali
traja a zveľaďovali okolie našej obce.
V obci sa vybudovalo parkovisko pri cintoríne. Zakúpili sa
a umiestnili sa lavičky po dedine a taktiež i na cintoríne.
Rozmiestnenie lavičiek pri ceste na cintorín je veľkým
prínosom, zvlášť pre starých spoluobčanov. Zakúpila sa
i bunka, v ktorej sa zriadila požiarna zbrojnica.
Opravila sa i cesta pri Tamaškovičovích, ktorá sa prepadla.
Zakúpil sa i farebný televízor pre mládež.
Školstvo, obchod, služby.
Riaditeľkou školy bola zvolená Radou školy a doporučením
Obecného zastupiteľstva p. Veronika Štefániková.
Vzhľadom k tomu, že nastalo súkromné podnikanie v celej
našej republike, ľady sa pohli i u nás. Zriadila sa súkromná
vináreň u sv. Urbana,

ktorú prevádzkujú p. Hužovič a p. Sádecký, ďalej sa zriadilo
súkromné občerstvenie Tempo, ktoré prevádzkuje p. Anna
Sládečková.
Ďalšou podnikateľkou a to v predaji rozličného tovaru je p.
Melišková Emília.
Bývalá predajňa Jednoty NZ (budova OÚ) sa dala do
prenájmu Agroccopu Hul, kde pracuje náš občan
Obnovila sa taktiež zberňa šatstva u p. Petrášovej.
Počasie a úroda.
Počasie v tomto roku bolo priemerné. Úroda bola veľmi
dobrá, zvlášť čo sa týka obilovín i kukurice, takže
poľnohospodári boli spokojní.
Úmrtia, vražda.
Naša obec zaznamenala i veľkú stratu svojich spoluobčanov.
V tomto roku zomrelo až 24 ľudí. Odišiel od nás i mladý
človek Jaroslav Levák. Tragicky zomrel vo svojich 19 rokoch,
pri plnení si vojenských povinností.

Po ťažkej chorobe zomrel i František Jamriška, ktorý bol 30
rokov poslancom býv. MNV a 10 rokov zastával funkciu
predsedu býv. MNV v Radave.
Pár rokov prešlo od poslednej vraždy (1988) a naša obec je
poznamenaná ďalšou. Tento krát išlo o bratovraždu. Emil
Molda zabil brata Štefana, stalo sa to práve, keď boli v našej
obci misie. Na celú túto krvavú scénu sa dívala ich matka,
ktorá sa doma zotavovala po infarkte. Žiaľ aj takýto prípad
otriasol našou dedinou.
Cirkevný život v obci.
Naša obec zažila v tomto roku i krásne zážitky. Ako každý rok
tak i tento pristúpili tretiaci k prv. sv. prijímaniu. Uskutočnila
sa Konsegrácia nášho kostola, (13. 10.) ktorý je zasvätený sv.
Cyrilovi a Metodovi. Sv. omšu celebroval sám arcibiskup Ján
Sokol. V tomto roku boli i založené misie. Živou pamiatkou
na sv. misie nám zostal kríž, ktorý je umiestnený pri hlavnom
vchode do kostola.

1992.
Výročia a udalosti.
I v tomto roku sa konali tradičné slávnosti a oslavy ako po iné
roky.
Vedenie obce:
Starosta obce:
p. Stanislav Petráš
Podstarosta obce:
p. František Banás
Prednosta OÚ:
p. Valéria Račková
Obecné zastupiteľstvo: 12 poslancov
Voľby.
V roku 1992 sa konali voľby do SNR do SN FZ a SĽ FZ a to
v dňoch 5. a 6. júna 1992.
V našom volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:

724

Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky:
Počet odovzdaných úradných obálok:
Počet platných hlasov spolu:

661
661
631

Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 v obci Radava:
1. HZDS
230
hlasov
2. SNS
144 hlasov
3. KDH
81 hlasov
4. SDĽ
78 hlasov
5. SKDH
39
hlasov
6. SDSS
19 hlasov
7. ODÚ
15 hlasov
8. SZ
8 hlasov
9. SZS
5 hlasov
10. HZS
4 hlasy
11. SS+DS
3 hlasy
12. KSS 91
2 hlasy
Voľby prebehli v našej obci normálne, nič mimoriadne sa
nevyskytlo. Boli zriadené hliadky z Polície, ktoré dozerali
v noci na poriadok.

Osveta, zábavy, šport.
V tomto roku boli usporiadané tanečné zábavy a usporiadali sa
rôzne akcie pre deti a mládež. Veľmi pekne sme oslávili
sviatok 1. máj. SDĽ v Radave pripravila akciu spojenú
s hodinovým kultúrnym programom spojenú s vatrou.
V obci sa naďalej hrá futbal a to hlavne vďaka podpore OÚ
a funkcionárom TJ. Bez podpory finančnej od OÚ (t. r. sa
prispelo 55. 112,- Sk) by sa asi už futbal nemohol hrať.
V tomto roku skončili naši hráči na 8. mieste v tabuľke.
Školstvo, obchody, služby.
V našej obci sa naďalej rozmáha podnikateľstvo. Máme už 3
obchody (1 štátny, a 2 súkromné) a 3 pohostinstvá. Ďalej veľa
našich občanov sa dalo na súkromné podnikanie (SHR). Role,
čo dali občania do užívania družstvu, si teraz naši občania
žiadajú späť. Opäť sa rozmáha v obci chov dobytka a kôz.

Na ZŠ ako i v MŠ sa pracovalo bez zmeny, na ZŠ sa vyučuje
v spojených ročníkoch. P. riaditeľkou je Veronika Štefániková
– ZŠ a v MŠ je p. riaditeľka M. Bujnová. OÚ prispel ZŠ a MŠ
na maškarný ples vo výške 500,- Sk. Taktiež sa prispelo na
lyžiarsky výcvik sociálne slabším rodinám, aby sa i tieto deti
mohli zúčastniť tohto výcviku.
V tomto roku sa uskutočnila v našej obci i dražba. Dražby sa
zúčastnili: p. Bruchter Štefan, p. Stanislav Sádecký a p. Mária
Hoštáková, ktorá napokon poslednou sumou 510,- Sk mesačne
dražbu ukončila. Dražila sa budova OÚ býva. Budova
predajne „Mäso“. Licitátorom bol s. _____________.
Dražby sa mohol zúčastniť každý občan ktorý mal 18 rokov
a trvalé bývať v Radave, tak to schválilo OZ na svojom
zasadnutí. Zápisnica z dražby je uložená u p. starostu a dražba
sa konala v sále KD v Radave.
Vedľa vydraženej predajne p. Šédrová otvorila kaderníctvo.

Počasie, úroda.
Počasie v tomto roku bolo veľmi striedavé. V máji teploty
dosahovali už 27 °C, leto bolo suché a teploty vysoké, čo
spôsobilo nemalé straty na obilí. Zima bola mierna a ani snehu
nebolo veľa.
Cirkevný život v obci.
Ako každý rok, tak i tento boli sv. omše na Marianskej Čeladi.
Účastníkov bolo veľa. Naša mládež sa tu zúčastnila
i vedomostného kvízu o náboženstve. Sv. omšu tu mal
Arcibiskup J. Sokol, Metropolita Slovenska. OÚ prispel
i finančnou čiastkou na tento kurz.
Verejný život v obci.
Každý rok sa nemalá čiastka z rozpočtu vyčlení na opravu
verejného osvetlenia. Tento rok to bolo 38.000,- Sk. Zakúpil
sa i diktafón pre OZ za 1.621,- Sk. Ďalej OÚ dal vypracovať
projekty na rozhlas na cintorín a zriadil sa rozhlas v celkovej
sume 45.000,- Sk, takže

teraz máme ozvučený celý cintorín ako starú časť, tak i novú
časť cintorína, kde je už pomerne dosť hrobov.
Vypomáha sa i sociálne slabším dôchodcom. Môžu sa
stravovať v Materskej škole. Túto pomoc využíva 15
dôchodcov, a na obedy prispieva OÚ určitou sumou.
Zakúpila sa zubná súprava PRAKTIK B v sume 159.355,- Sk.
Je to najmodernejšie kreslo. Stomatológ by mal ordinovať
v zdravotnom stredisku v Radave, popri lekárovi pre
dospelých a pre deti.
Ku koncu roka sa započalo s opravou býva. kaplnky, z ktorej
by sa mal prestavať športový klub pre našu mládež, pre ZŠ
a MŠ a pre TJ. Tohto roku sa vyčlenila čiastka 200.650,- Sk.
Taktiež z radov nezamestnaných Starosta obce si vyžiadal
občanov, ktorí potom pracovali na verejne – prospešných
prácach v obci.

1993.
Výročia a udalosti.
V roku 1993 sa popri iných výročiach už tradičných oslavovali
Deň Matiek, Vznik samostatného slovenského štátu – 1.
január, kedy sa uskutočnili veľkolepé oslavy v celom našom
štáte. I v našej obci sa konali oslavy pred budovou OÚ, kde
horela vatra, zvonili zvony, znela Slovenská hymna a starosta
obce predniesol príhovor k občanom, ktorí oslavovali
samostatnosť republiky.
Vedenie obce:
Starosta obce:
p. Stanislav Petráš
Podstarosta obce:
p. František Banás
Prednosta OÚ:
p. Valéria Račková
Obecné zastupiteľstvo: 12 poslancov
Výmena poslancov.
Z poslaneckého mandátu odstúpili: p. Martin Jurík, p. Michal
Struhár, p. Juraj Molda, p. Oto

Vitek, p. Anton Lukáč, p. Emília Melišková a za neúčasť 3x
za sebou musel odstúpiť p. Jozef Habrman.
Za poslancov nastúpili tí kandidáti, ktorí mali najväčší počet
hlasov a boli to títo kandidáti: p. Severín Bugri, p. Anna
Sládečková, Ing. Zita Ňaršanská, p. Marián Chrenko, p.
Marián Hoppan, p. Milan Molda, a p. Ivan Ján.
Boli pozmenení i predsedovia komisií. Za predsedu KOVP bol
menovaný p. Milan Molda.
Za predsedu kultúrnej komisie bola menovaná p. Anna
Sládečková. Za predsedu finančnej komisie bola menovaná
Ing. Zita Ňaršanská.
Za veliteľa požiarneho zboru bol menovaný p. Severín Bugri.
Boli pozmenení i členovia komisií, ktorí začali ihneď svoju
činnosť.

Poslanci Obecného zastupiteľstva a Starosta rozhodli, že tento
rok sa budú vykonávať práce aj na samotnom kultúrnom
dome, kde sa nachádza i Obecný úrad. Súhlasili s tým, že sa
urobí ústredné kúrenie, čo sa stalo i skutočnosťou. V celkovej
sume 98.000,- Sk.
Lepenie schodov gumolitom stálo 2.287,- Sk.
Ďalej sa farbili okná v celkovej sume 3.065,- Sk. Nezostalo
však len pri kultúrnom dome.
Pokračovali práce na bývalej kaplnke. Na tento rok sa
vyčíslila suma 299.000,- Sk a bývalá kaplnka bola
skolaudovaná. Sen sa stal skutočnosťou. Bývalá kaplnka bola
skolaudovaná. Rozhodnutím starostu obce sa dala do užívania
mladým, športovcom a deťom, a to ako „Športový klub“
Radava. Veľkú zásluhu na celom rozsahu prác má firma
KRAINTEK, ktorá z chátralej budovy zhotovila moderný
športový klub. Otvorený je každý deň a navštevujú ho deti
a mládež. Správkyňou a zároveň i upratuje jedna býva.
nezamestnaných p. Mrváňová rod. Kiripolská.

Obecný úrad zakúpil i trampolínu a činky. Taktiež sa stále
dokupuje i nové zariadenie i náradie na cvičenie. Nakoľko sa
vzmáha podnikanie, starosta obce, zakúpil trhové stoly pre
predávajúcich v sume 7.843,- Sk. Zakúpili sa i máre na
cintorín v sume 8.579,- Sk. Tohto roku OÚ dal vypracovať
i projekty na rozvod vody v obci v celkovej sume 161.484,Sk. Na každom kroku, na každom mieste je vidieť stopy po
práci. Z tohto všetkého vyplýva, že p. starostovi a poslancom
OZ ide len o jedno – zveľadiť našu obec, skrášľovať,
zmodernizovať a začleniť ju medzi tie najkrajšie obce
v okrese.
Škola, služby, obchod.
Starosta obce spolu s poslancami OZ rozhodli, že v tomto roku
sa urobí i kúrenie v ZŠ v Radave i v Športovom klube. A to
v celkovej sume 156.000,- Sk. Konečne i naša škola patrí
medzi školy s moderným kúrením.
Ďalej sa zakúpili knihy do knižnice.

Sklad CO dostal tiež novú tvár a to vďaka p. podstarostovi p.
Banásovi, ktorý mu prejavuje mimoriadnu starostlivosť.
Počasie, úroda.
Ani v tomto roku nebolo počasie také aké si ho naši
poľnohospodári predstavujú. Veľké sucho, stále teploty a málo
dažďa.
Školstvo.
V škole sa vyučuje dopoludňajších hodinách. P. riaditeľkou je
p. Štefániková. Druhou učiteľkou, ktorá vyučuje žiakov ZŠ je
p. Ďurinová.

Zápis ukončený v roku 1993.

1994.
Výročia a udalosti.
V roku 1994 sa konali tradičné oslavy a výročia ako po iné
roky.
Voľby.
V roku 1994 občania našej obce pristupovali 3-krát
k volebným urnám.
Dňa 30. septembra a dňa 1. októbra 1994 sa konali voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky. V našej obci sa zistili
tieto výsledky:
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:
733
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky:
652
Počet odovzdaných úradných obálok:
652
Počet platných hlasov spolu:
631
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú jednotlivú
kandidátnu stranu:
Koalícia HZDS a RSS
301 hlasov
SNS
105 hlasov
KDH
70 hlasov

Združenie robotníkov Slovenska
Spoločná voľba
Kresťanská sociálna únia Slovenska
Demokratická únia Slovenska
Demokratická strana
KSS
Strana proti korupcii
Hnutie za prosperujúce Česko – Slovensko
Reálna soc. – dem. strana Slovákov
Rómska obč. iniciatíva v SR
Maďarská koalícia
Nové Slovensko

38 hlasov
36 hlasov
23 hlasov
18 hlasov
14 hlasov
13 hlasov
5 hlasov
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Dňa 22. októbra 1994 naši občania pristupovali po druhý krát
k volebným urnám. V celej našej vlasti sa konalo referendum.
Otázka znela: Súhlasíte, aby sa prijal zákon o preukazovaní
finančných prostriedkov, ktoré boli použité pri dražbách
a privatizácii?
V našej obci sa zistili tieto výsledky:
Počet oprávnených občanov:
724
Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané
hlasovacie lístky:
209
Počet platných hlasovacích lístkov:
204
Počet neplatných hlasovacích lístkov:
5

Počet hlasov pre otázku:
Odpoveď „ÁNO“
Odpoveď „NIE“

198
6

V dňoch 18. a 19. novembra 1994 občania pristupovali po tretí
krát k volebným urnám a pre našu obec k tým najdôležitejším,
pretože to boli voľby do obecného zastupiteľstva a starostu
obce.
V našej obci bolo zapísaných do zoznamu voličov 734 osôb.
Boli zriadené 2 komisie a to MVK a Okrsková volebná
komisia. Volieb sa zúčastnilo 576 osôb čo je 78,47%
z celkového počtu. Počet platených hlasovacích lístkov pre
voľby do OZ bol 554 a pre voľby starostu obce 563. Ostatné
hlasovacie lístky boli neplatné.
Za starostu obce bol opäť zvolený p. Stanislav Petráš s počtom
hlasov 349.
Druhý kandidát p. Martin Jurík získal 214 hlasov, čo je o 135
hlasov menej.
Kandidáti, ktorí boli navrhnutí na poslancov do OZ, dostali
nasledovný počet hlasov a prvý dvanásti postúpili do OZ pre
budúce štvorročné volebné obdobie:

P. č. Priezvisko a meno:
1. Jamriška František
2. Bugri Severín
3. Ing. Melišková
Katarína
4. Banás Jozef
5. Herceg Emil
6. Chrenko Marián
7. Hoppan Marián
8. Ing. Vozárik Marián
9. Hruška Martin
10. Halásová Anna
11. Gajdošová Amália
12. Ivan Ján
13. Molda Milan
14. Blašková Helena
15. Sturhár Michal
16. Hajnala Róbert
17. Švolík Jozef
18. Juríková Veronika
19. Mrváň Ján
20. Hoštáková Mária
21. Sádecká Anastázia
22. Sládečková Anna
23. Melišková Mária
24. Sádecká Margita
25. Ing. Ňaršanský
Miroslav
26. Ing. Ňaršanská Zita
27. Melišek Peter

Počet
hlasov:
245
221
202

Kandidoval za:

192
191
190
181
176
174
168
167
163
154
141
140
138
135
131
128
122
120
119
112
108
105

HZDS
SNS
SDĽ
SDĽ
Nezávislý
Nezávislý
SNS
SNS
Nezávislý
SDĽ
Nezávislá
KDH
Nezávislý
SNS
Nezávislá
KDH
SNS
SNS
Nezávislá
KDH
HZDS
SNS

104
98

HZDS
SNS

SNS
Nezávislý
HZDS

P. č. Priezvisko a meno:
28. Polák Jozef
29. Jelínek Karol
30. Bruchter Vojtech
31. Melišková Emília
32. Molda Anton
33. Sovičová Anna
34. Mrváňová Monika
35. Jecková Darina
36. Tamaškovičová Mária
37. Mitúchová Apolónia

Počet
hlasov:
97
96
93
93
87
81
79
77
61
46

Kandidoval
za:
Nezávislý
SDĽ
SNS
KDH
KDH
HZDS
Nezávislá
Nezávislá
HZDS
KDH

Za zástupcu starostu bol zvolený p. František Jamriška
poslancami OZ. Menovaný ako poslanec dostal najviac
platných hlasov.
Voľby do NR SR, referendum ako i voľby do OZ a starostu
obce prebehli v našej obci bez problémov. Boli zriadené
hliadky z Polície ako i hliadky z politických strán, ktoré
dozerali v noci na poriadok v obci.
Osveta, zábavy, šport.
Ako každý rok i v tomto roku sa usporiadali rôzne akcie
(výstava výšiviek; „Zdravo žiť, zdravo bývať“,) a tanečné
zábavy. V obci sa naďalej hrá futbal.

Počasie.
V tomto roku sa zaznamenali tropické horúčavy už od 12. júla.
v noci klesla teplota na 19 °C. Denná maximálna teplota
vystúpila väčšinou na 33 až 36 °C. Tropické slnečné a suché
dni spôsobili vysušovanie pôdy a nedostatok vlahy. A tak sa to
odrazilo i na úrode.
Škola, služby.
Na školách sa vyučovalo bez zmeny. Zakúpili sa i knihy do
knižnici. Do športového klubu sa zakúpilo náradie v celkovej
sume 5.000,- Sk. Taktiež i tento rok sa prispelo deťom na
ceny, ktoré sa zakúpili na maškarný ples. OÚ prispel i na
opravu soc. Zariadení v ZŠ. V MŠ v Radave sa upravoval
komín(nadstavba).
Život v obci.
Poslanci OZ zasadali v roku 1994 celkove 7 krát. Na svojich
zasadnutiach rozhodovali o veľmi vážnych problémoch, ktoré
sa vyskytli počas roka. Bolo zvolané i mimoriadne zasadanie
na ktorom sa rozhodlo, že obec začne budovať plyn. Nakoľko
vlastných finančných prostriedkov obec nemala dostatok,
požiadali sme o úver od Slov. sporiteľni NZ. Prvý výkop na
obecnom plyne sa uskutočnil dňa 13. 10. 1994 o 10.00 hod.
Konkurz vyhrala firma Gasotherm Nové Zámky, ktorá
prevedie rozvod plynu, po celej obci. Zameranie plynu –
geodetické práce previedol D. I. S. Poprad.

Ďalšou vážnou akciou v roku 1994 bolo: „Rozvod vody
v obci“. Výstavbu vodovodu obec započala z vlastných
prostriedkov. Konkurz vyhrali Vodohospodárske stavby Nitra.
Občania uvítali výstavbu vodovodu s nadšením, nakoľko
v obci je nedostatok vody a k tomu je ešte i závadná.
Vzhľadom k tomu, že sa buduje v obci plyn i voda starosta
obce opäť prijal pracovníkov na VPP.
PD Podhájska – Radava poskytlo p. starostovi osobné auto
Škoda v sume 51.000,- Sk. Táto suma sa PD odpísala z dani
z nehnuteľností.
Na OÚ sa však stala i nepríjemná udalosť. Neznámy páchateľ
odcudzil z OÚ počítať, tlačiareň a kopírovací stroj. Poisťovňa
Otčina uhradila škodu, ktorú páchateľ spôsobil. Každý rok sa
vyčlení z rozpočtu obce čiastka i na verejné osvetlenie a na
opravu rozhlasu, tak to bolo i v tomto roku.
Taktiež sa prispieva i dôchodcom na obedy. Vypomáha sa
i sociálne slabším občanom. Bol poskytnutý príspevok na
zriadenie detského liečebného Ústavu v Trávnici.
Zápis ukončený v roku 1994.

1995.
Výročia a udalosti.
V roku 1995 sa popri iných výročiach už tradičných oslavovali
sviatky ako: Deň matiek, druhé výročie vzniku samostatného
slovenského štátu – 1. január, SNP a pre našu obec aj 50
výročie oslobodenia obce Sovietskou armádou.
Vedenie obce.
Starosta obce:
Podstarosta obce:
Účtovníčka OÚ:
OZ:

p. Stanislav Petráš
p. František Jamriška
p. Valéria Račková
12 poslancov

Verejne – spoločenský život obce.
Hlavnou činnosťou OÚ bola plynofikácia obce. Doteraz je
položené 2,5 km plynového potrubia. Občania privítali túto
zmenu kúrenia s nadšením. Dňa 13. 10. 1995 o 14.00 hod. bol
napustený plyn do plynového potrubia. Dňa 16. 10. 1995 už
mohli občania, ktorí mali vyhotovené revízie správy, kúriť
plynom.
Taktiež sa pokračovalo s budovaním verejného rozvodu. Tieto
akcie sa mohli budovať na základe dotácií, ktoré sme dostali
zo Štátneho fondu Životného prostredia BA. Dotáciu na
verejný vodovod sme

obdržali vo výške 1,5 mil. Sk. Dotácia na plynofikáciu obce
činila 2 mil. Sk. V tomto roku sa splatil i úver (vo výške 2 mil.
+ úroky), ktorý mala obec na plynofikáciu. Okrem tohto sa
vybavujú stránky na OÚ každý deň, ako sú rôzne potvrdenia,
vyberanie daní, poplatkov a ohodnotenie nehnuteľností.
Obecné zastupiteľstvo pracovalo bez zmeny.
Zasadalo celkom 6 krát.
Politickú činnosť v obci máme nasledovnú: v obci pracujú
politické strany: SDĽ, HZDS, SNS, a klub KDH, ktoré sa
pravidelne zúčastňujú na svojich schôdzach.
Nezamestnanosť sa v našej obci ustálila. Nezaznamenali sme
väčší náraz nezamestnaných ako po iné roky. P. starosta dal
niektorým z nich šancu pracovať na OÚ ako VPP. Pomáhali
pri plynofikácii obce a pri budovaní verejného vodovodu.
Pracovalo 6 chlapov a 1 žena, ktorá pracovala v športovom
klube. Pre OÚ sa zakúpil opäť počítač, tlačiareň a fax Canon.
Taktiež sa zakúpila kosačka a 50 ks. kontajnerov pre občanov
pre domový odpad.
Hospodárske pomery.
SHR máme v našej obci 8 občanov. Čoraz viac občanov si
žiada od družstva vymerať svoje role a začínajú na nich
podnikať. Celkove bolo občanom od r. 90 už vymeraných 60
ha pôdy.

Zdravotníctvo.
V obci naďalej pracujú lekári v nezmenenom stave: pre
dospelých – Mudr. Poláková, pre deti a mládež – Mudr.
Žigraiová, stomatológ – Mudr. Jančár. Medzi najčastejšie
ochorenia patrí chrípka. Tento rok bola o to horšia, že vypukla
až v epidémii, čo podnietilo ministerstvo školstva k tomu, aby
vyhlásili chrípkové prázdniny (naposledy boli v roku 1983).
Kultúrne – spoločenský život, cirkevný život v obci.
I v tomto roku sa organizovali viaceré prednášky ohľadne
správnej výživy a životosprávy, predvádzanie perličkových
kúpeľov ich význam v živote človeka.
Konala sa i oslava 50. výročia oslobodenia obce. Hlavný
príhovor k občanom mal p. starosta obce. Potom vojaci z VÚ
Kopec Šurany cez koridor odniesli veniec k pamätnej doske,
kde znela hymna SR a salvy. O kultúrny program sa postarali
deti MŠ a ZŠ Radava. No najväčšie ovácie zožali „Tamburáši“
zo Šurian. Radavčania spievali spolu so skupinou. Oslava
trvala do neskorého večera. Ďalšia oslava, ktorá sa uskutočnila
v roku 1995 bolo 25. výročie od postavenia kostola v Radave.
Na oslavu sa pozvali všetci dôstojní páni, ktorí slúžili v obci
Radava od roku 1969 (vdp. Ján Hajdin, Ján Formánek,
František Rajtár). Svätú omšu celebroval vdp. biskup Dominik
Hrušovský.

Telovýchova a šport.
V obci naďalej mládež navštevuje športový klub, kde môže
cvičiť, posilovať alebo zahrať stolný tenis, ping – pong.
Naši športovci skončili na jar poslední a tak po 20 rokoch
účinkovania v okresnej súťaži, z nej vypadli. Vzdal sa
predseda TJ p. Marián Hoppan a bol menovaný nový predseda
TJ p. Ján Martiš.
Mimoriadna udalosť.
Medzi významnú a mimoriadnu udalosť si môže obec Radava
zapísať túto: Minister Životného prostredia Ing. Jozef Zlocha
si kúpil starší rodinný dom v našej obci.

1996.
Výročia a udalosti.
V roku 1996 sa oslavovali už tradičné oslavy a výročia.
Vedenie obce.
Starosta obce:
Podstarosta obce:
Účtovníčka OÚ:
Obecné zastupiteľstvo:

p. Stanislav Petráš
p. František Jamriška
p. Valéria Račková
12 poslancov

Verejný, spoločenský a politický život v obci.
Obecné zastupiteľstvo zasadlo celkove 6 krát. Na svojich
zasadnutiach poslanci so všetkou vážnosťou
a zodpovednosťou pristupovali ku všetkým žiadostiam,
osobne sa zaujímali o každú akciu. Schválili rozpočet na rok
1996, všeobecne záväzné nariadenia na rok 1996 a sociálnu
výpomoc pre slabších občanov. Každý poslanec okrem účasti
rokovania na obecnom zasadnutí má ešte na starosti i svoju
časť dediny, svojich voličov, ktorým sa neustále venuje.

Dňa 3. decembra 1996 sa vzdal poslaneckého mandátu p.
Marián Hoppan. Na jeho miesto nastúpil p. Milan Molda.
Medzi najdôležitejšie akcie, ktoré sa uskutočnili v tomto roku,
bolo ukončenie plynofikácie v obci, taktiež pokračovali práce
na verejnom vodovode a začali sa práce na likvidácii skládky
TKO. Ukončenie plynofikácie sa mohlo uskutočniť i vďaka
dotácii zo Štátneho fondu Životného prostredia vo výške 3
mil. Sk, o ktorú sme požiadali. Na oslave, ktorá sa konala pri
odovzdávaní stavby sa zúčastnil i p. minister Ing. Jozef
Zlocha, minister Životného prostredia, ktorý zapálil
symbolickú fakľu, ktorá bola provizórne umiestnená pred
Obecným úradom. Boli prítomní i novinári, ako i redaktor zo
Slovenského rozhlasu, ktorí ti i patrične uviedli v masmédiách
. (ústrižky z novín sú priložené a v Pamätnej knihe sa
nachádza o tom i záznam.) Oslava sa uskutočnila dňa 16.
decembra 1996 vo večerných hodinách. Verejný vodovod by
sa mal dokončiť už na budúci rok. Zostáva dokončiť ešte dve
ulice a tak práce finišovali aj na tomto úseku. Dotácia na
verejný vodovod činila 1,5 mil. Sk. Ďalšou akciou, ktorá sa
začala na jeseň, bola likvidácia skládky TKO.

Uskutočnil sa konkurz, ktorý vyhrala firma Kraintek Hul,
nakoľko táto firma ponúkla najnižšiu cenové relácie. V tomto
roku sme požiadali i o dotáciu na túto stavbu. Bolo nám
vyhovené a štátny fond nám poskytol dotáciu vo výške 1 mil.
Sk. Práce na likvidácii skládky prebiehali do neskorej jeseni,
ako to len počasie dovoľovalo. Ako vidieť z predchádzajúcich
riadkov práce v obci pokračovali i v tomto roku v rýchlom
tempe. Vďaka vedeniu obce sa naša obec dostáva medzi
vyspelé a moderné obce, lebo nie každá obec sa môže
pochváliť s takými pracovnými výsledkami ako naša.
Hospodárske pomery.
V tomto roku pokleslo vymeriavanie pôdy občanom
z Poľnohospodárskeho družstva. Máme už len troch občanov,
ktorí sa nevzdali osvedčenia o súkromné hospodáriaceho
roľníka.
Naďalej sa pestuje v našej obci najviac karfiol a uhorky.
Mimoriadne dobrý rok bol na kukuricu. Počasie bolo
priaznivé. Celkove sa v obci znížila nezamestnanosť. Aj
v tomto roku starosta obce pomohol

viacerým občanom, pretože ich prijal ako robotníkov na
verejne – prospešné práce v obci. Pomáhali pri spätných
úpravách po plynofikácii, kosili cintorín a verejnú časť obce,
pomáhali pri čistení kanálov na verejný vodovod a rôzne práce
na ktoré ich zadelil starosta obce.
Obchody, služby, živnosti.
Naďalej v obci funguje rozličný tovar – obchod Jednoty Nové
Zámky a súkromný obchod s potravinami ABC p. Márii
Hoštákovej. Taktiež je v prevádzke pohostinstvo Jednoty
a súkromné Tempo p. Anny Sládečkovej. Otvoril sa i nový
obchod s drogériou PE – CHO, v bývalom kaderníctve. Je to
budova obecného úradu a tak poslanci rozhodli o mesačnom
nájomnom vo výške 1.000,- Sk. Majiteľom je p. Petrička
z Veľkých Loviec a spolumajiteľ je i náš občan p. Branko
Chovanec.
Školstvo a kultúra, cirkevný život.
V školstve nenastali zmeny vo vyučovaní. Aj naďalej máme
spojené ročníky, ktoré vyučujú pani riaditeľka Štefániková
a pani učiteľka Poliačeková z Bánova.

V Materskej škole nastali zmeny vo vedení. Do dôchodku
odišla pani riaditeľka Bujnová a na jej miesto nastúpila pani
učiteľka Mária Áčová z Podhájskej.
V obci sa konali viaceré prednášky o zdraví, o životospráve
a taktiež našu obec navštívil cirkus. Bola to atrakcia hlavne
pre malých spoluobčanov, ktorým sa cirkus veľmi páčil.
Aj tento rok sa uskutočnilo stretnutie kresťanskej mládeži na
Marianskej Čeľadi.
V roku 1996 sa uskutočnilo aj stretnutie miništrantov z okolia.
Tri dni miništranti medzi sebou súťažili v rôznych športových
disciplínach.
Po prvý krát pristúpili i deti tretej triedy k prvému svätému
prijímaniu.
Ešte jedna udalosť, ktorá sa stala v našej obci už trojročnou
tradíciou, zostane hlboko v srdciach birmovancov. Svätá
birmovka sa konala 2. júna 1996.
Telovýchova a šport.
Šport v našej obci zastupuje Telovýchovná Jednota, ktorá sa
drží aj vďaka podpore Obecného úradu v Radave. Na šport sa
v tomto roku vyčlenilo 90.000,- Sk. z obecného rozpočtu.
Telovýchovná Jednota

zastupuje obec v okresnej súťaži.
Obyvateľstvo.
Celkove sa prisťahovalo do obci 11 občanov, odsťahovalo sa 9
občanov. Počet narodených klesol oproti minulým rokom.
Narodilo sa 8 detí, z toho 3 chlapci a 5 dievčat. Zomrelo 17
občanov.
Iné záznamy.
Naša obec sa pripravuje na dôležité oslavy. V roku 1997
oslávi 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Zápis pričítaný a schválený na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Radave.

1997.
Výročia a udalosti.
V roku 1997 sa oslavovali už tradičné sviatky a pamätné dni,
ako po minulé roky.
V našej obci však bol ešte o jeden viac. Naši občania si
pripomenuli 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci.
Vedenie obce:
Starosta obce:
p. Stanislav Petráš
Podstarosta obce: p. František Jamriška
OZ:
12 poslancov
Verejný, spoločenský a politický život v obci.
Obecné zastupiteľstvo zasadlo celkove ___ krát. Na svojich
zasadnutiach sa venovali problémom a žiadostiam, ktoré sa
vyskytli počas roka. Spomienky na 760. výročie prvej
písomnej zmienky o obci poslanci rozhodli, že obec bude
oslavovať. V predvečer oslavy nastal v obce veľký spev. Voz
poháňaný koňmi nášho spoluobčana Emila Krajmera vozil po
obci našich občanov p. Banása Štefana a p. Meliška, ktorí hrali
na harmonike a trúbke, dievčatá oblečené v kroji,

spríjemňovali večer našim občanom, ktorí si s nimi pekne
zaspievali. Oslavy sa začali slávnostnou svätou omšou na
cintoríne celebrovanou mons. Jánom Formánkom, ktorý u nás
slúžil pred 20 rokmi. Po nej odhalil Stanislav Petráš – náš
starosta – pamätník obetiam svetových vojen pochádzajúcim
z Radavy. Je na ňom vyrytých 55 mien a pietny akt umocnili
čestné salvy zo samopalov vojakov šurianskej posádky.
Pamiatky padlých si vencami a kvetmi uctili nielen
predstavitelia obce ale aj príbuzní obetí. Spomienky na nich sú
stále živé.
Popoludní pokračovali oslavy slávnostným zasadnutím
obecného zastupiteľstva, kde nám zablahoželal aj minister
životného prostredia Jozef Zlocha. K blahoželaniu sa pridali
i ostatní hostia.
Potom sa rozprúdila zábava. Na pódiu bol dlho do večera
slávnostný program. Naše ženy si pripravili krásny program
a svoje predali i Tamburáši zo Šurian. Večer začala veselica,
ktorá trvala do rána. Pri tejto príležitosti bola vydaná kniha
o obci Radava, ktorú napísal Ladislav Zrubec. Kniha podrobne
opisuje vznik obce, ako sa postupne menil život v obci i ľudia.

Radava bola zapadnutou obcou, no s príchodom nového
starostu – Stanislava Petráša – ktorý je vo funkcii práve
desaťročie, dedina začala ožívať. Máme materskú školu, pod
jeho vedením sa zrekonštruovala budova, taktiež i budova
pošty a knižnice. No čo si ľudia najviac pochvaľujú je
zriadenie zdravotného strediska. Obec je plynofikovaná, má
i verejný vodovod. Tento sa práve v tomto roku dokončil.
Hospodárske pomery.
V tomto roku si už občania nedali vymeriavať pôdu
z poľnohospodárskeho družstva a tí čo majú vymeranú pôdu
pestujú na nej väčšinou karfiol a uhorky.
Obchody a služby.
V obci sú naďalej v prevádzke obchody, občerstvenie Tempo,
pohostinstvo a drogéria Pecho.

Šport.
Šport v obci zastupuje Telovýchovná Jednota Družstevník
Radava a FFC VAMPIRS.
Obyvateľstvo.
V roku 1997 sa narodilo 8 detí. Z toho 4 chlapcov a 4 dievčat.
Prisťahovalo sa 8občanov, odsťahovalo sa celkove 17.
Zomrelo 24 občanov.

Zápis prečítaný a schválený na OZ v Radave.

1998.
Výročia a udalosti.
V roku 1998 sa oslavovali už tradičné sviatky.
Voľby a referendum.
V roku 1998 občania pristupovali k volebným urnám. Dňa 25.
9. a 26. 9. 1998 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky a referendum.
Otázka referenda znela:
Ste za to, aby NRSR prijala ústavný zákon, ktorým sa
zakáže privatizácia týchto strategických podnikov:
1. Západoslovenské energetické závody, š. p. Bratislava
2. Stredoslovenské energetické závody, š. p. Žilina
3. Východoslovenské energetické závody, š. p. Košice
4. Slovenský plynárenský priemysel, š. p. Bratislava
5. Slovenské elektrárne, a. s. Bratislava
6. Transpetrol, a. s. Bratislava?
Počet hlasov v obci:
ÁNO
NIE

360
41

Vo voľbách do NR SR v obci Radava uspelo hnutie
HZDS
SDK
SNS
SDĽ
SOP
ZRS
KSS

počet hlasov 300
počet hlasov 119
počet hlasov 119
počet hlasov 70
počet hlasov 20
počet hlasov 10
počet hlasov 10

Obecné zastupiteľstvo zasadalo celkove 6x krát . Na svojich
zasadnutiach poslanci sa zaoberali rôznymi žiadosťami.
Okrem toho, má každý poslanec svoj obvod.
Nakoľko sa konali voľby aj za starostu obce aj za poslancov
OZ mohli občania zvoliť nové vedenie obce.
Zmena nastala však len v poslancoch Obecného
zastupiteľstva. Najviac hlasov mal poslanec p. Martin Jurík.
Podstarostom však zostal i naďalej p. František Jamriška.
V obci i naďalej pracujú občania cez úrad práce ako VPP
a skrášľujú obec.
Mládež i naďalej navštevuje športový klub.
Športovci sa umiestnili na poslednej priečke a pravdepodobne
nenastúpia do súťaže.
Zdravotníctvo je na dobrej úrovni v obci.
Zápis schválený.

1999.
Výročia a udalosti.
V roku 1999 sa oslavovali už tradičné sviatky. Medzi tieto sa
zaradil i Deň matiek. Žiaci ZŠ a MŠ už tradične pripravujú
pod vedením svojich učiteliek krásny kultúrny program.
Vedenie obce:
Starosta obce:
p. Stanislav Petráš
Podstarosta obce: p. František Jamriška
Život v obci.
Poslanci OZ zasadali v roku 1999 celkove 7 krát. Na svojich
zasadnutiach rozhodovali o veľmi vážnych problémoch, ktoré
sa vyskytli počas roka. Snáď jedným z problémov bolo, že sa
vzdali funkcionári TJ a tak nenastúpili hráči na súťaž
jesenného kola v roku 1999. Tu sa rozhodli poslanci, že sa
budú snažiť zostaviť výbor TJ.
I v roku 1999 sa organizoval v kultúrnom dome viaceré
prednášky ohľadne výživy.
Školstvo.
V škole sa vyučuje v dopoludňajších hodinách MŠ je
poldenná.

Obyvateľstvo.
V roku 1999 sa narodilo 10 detí. Zomrelo celkove 116
občanov. Prisťahovalo sa celkove 13 občanov a odsťahovalo
sa celkove 15 občanov. V obci sa odkupuje dosť starých
domov. Žiaľ väčšinou je to tak, že naši občania odchádzajú do
miest a domy si odkupujú občania z Čadce a zo Žiliny.
Počasie.
Počasie v tomto roku dosť prialo poľnohospodárom. Stlmilo
však vydávanie SHR. Naďalej sa však v obci pestuje karfiol
a uhorky.
Zápis schválený.

2000.
Vedenie obce:
Starosta obce:
p. Stanislav Petráš
Podstarosta obce:
p. František Jamriška
Obecné zastupiteľstvo:
Toto tvorí 12 poslancov:
Martin Jurík
Mgr. Blažena Felvidékyová
Marián Chrenko
Milan Molda
Martin Hruška
Božena Zemková
Marián Hanula
Anna Halásová
Ján Ivan
Severín Bugri
Ing. Marián Vozárik
Celkove zasadali poslanci 6 krát. Na svojich zasadnutiach sa
venovali problémom a žiadostiam, ktoré sa vyskytli počas
roka. Občania si dávali žiadosti ohľadne svojich pozemkov,
ktoré sú väčšinou nevysporiadané. Každý rok musia čeliť
náporu občanov, ktorí si odkupujú pozemky na turistiku.

Zdravotníctvo.
V obci naďalej pracujú lekári: pre deti p. MuDr. Žigrajová, pre
dospelých p. MuDr. Poláková a stomatológ p. MuDr. Jančár.
Obyvateľstvo.
V roku 2000 sa narodilo celkove 11 detí. Prisťahovalo sa
celkove 19 občanov. Zomrelo 16 občanov a odsťahovalo sa
celkove 25 občanov. Z roka na rok je nás menej.
Život v obci.
Rok 2000 sa začal oslavou. Pripravila sa vatra, nakúpili sa
rôzne prskavky, ohňostroj a oslavoval sa prechod tisícročia.
Starosta mal príhovor k občanom, hral rozhlas a potom sa
oslavovalo v kultúrnom dome. Gazdinky napiekli kabáče,
pracovníci z Lagáňa sa postarali o alkohol. Oslavovalo sa dlho
do noci.
V tomto roku viac ako inokedy sa uskutočnili oslavy 50 –
ročných občanov, ktorí využívajú priestory kultúrneho domu.
Počasie a úroda.
Ani v tomto roku úroda nebola taká dobrá akú by si ju naši
poľnohospodári priali.

Zápis schválený OZ v Radave.

2001.
Výročia a udalosti.
Aj v tomto roku sa oslavovali už tradičné sviatky.

Vedenie obce:
Starosta obce:
p. Stanislav Petráš
Podstarosta obce:
p. František Jamriška
Obecné zastupiteľstvo: 12 poslancov
Život v obci.
Poslanci zasadali celkove 8 krát. Na svojich zasadnutiach
rozhodovali o rozpočte obce, o problémoch, ktoré sa vyskytli
počas roka. Tento rok sa uskutočnilo v celej republike sčítanie
obyvateľov. Pre našu obec boli výsledky nasledovné:
Trvale bývajúce obyvateľstvo:
Muži:
Ženy:

881
427
454

Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % bolo:
51,5
Ekonomicky aktívne osoby spolu:
Muži:
Ženy:

403
230
173

Veková štruktúra obyvateľstva:
Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek muži (15-59)
Produktívny vek ženy (15-54)
Poproduktívny vek muži (60 a viac)
Poproduktívny vek ženy (55 a viac)
Nezistený vek
0

140
273
222
75
171

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku v %:
Predproduktívnom
Produktívnom
Poproduktívnom

15,9
56,2
27,9

Národnostné zloženie obyvateľstva:
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu:
Slovenská
Česká

881
880
1

Náboženské vyznanie
%
Rímskokatolícka cirkev
Evanjelická augs. vyznania
Reformovaná kresť. cirkev
Evanjel. cirkev metodistická

862
2
2
2

97,8
0,2
0,2
0,2

Iné a nezistené
Bez vyznania

2

11
Domový a bytový fond:
Domy spolu:
Trvale obývané domy:
Z toho rodinné:
Neobývané domy:
Byty spolu:

0,2

1,3
396
301
301
92
404

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa konalo dňa 26. mája
2001.
Ako vidieť zo sčítania Radavčanov stále ubúda. Posledné
sčítanie bolo dňa 3. 3. 1991. Vtedy obec Radava mala 951
obyvateľov.
Obyvateľstvo dnes.
Za uplynulý rok sa do našej obci prisťahovalo celkove
7obyvateľov. Odsťahovalo sa 9. Narodilo sa 7 detí a zomrelo
celkove 13 občanov.
Počasie.
V tomto roku sa zaznamenali tropické horúčavy. Teplo bolo
už od mája. Tropické teplo malo za následok i slabú úrodu.
Škola a služby.
Na školách sa vyučovalo bez zmeny. Taktiež nepribudol ani
v obci žiaden obchod.
Zápis schválený.

Rok 2002

Výročia a udalosti:
Aj v tomto roku si naša obec pripomenula už tradičné sviatky
a pamätné dni ako po minulé roky.
V tomto roku sme opäť pristupovali k volebným urnám. 21. septembra
2002 sa konali voľby do Národnej rady SR. V našej obci boli
výsledky nasledovné:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

HZDS
SMER
KDH
SNS
PSNS
ANO
KSS
SDKÚ
SDĽ
HZD
Soc. alternatíva
Žena a rodina
Strana zelených
Strana za dem. práva
ZRS
SMK
Ľavicový blok

počet hlasov
194
114
82
49
30
25
25
20
18
7
3
3
2
2
1
1
1

Počas roka poslanci zasadali celkove 7 krát. Na svojich zasadnutiach
poslanci pristupovali zodpovedne ku všetkým žiadostiam, ktoré si
občania podali na obecný úrad. Schválili rozpočet na tento rok,
všeobecne záväzné nariadenie obce RADAVA. Každý poslanec
okrem účasti rokovania na obecnom zasadnutí má ešte na starosti
i svoju časť dediny, svojich voličov, ktorým sa venuje počas roka.
Obecné zastupiteľstvo pracovalo bez zmeny do volieb, ktoré sa konali
v decembri 2002.
Ďalej schválili pracovný poriadok OBCE RADAVA, úver na sociálne
zariadenie, ktoré má byť postavená na športovom ihrisku vo výške
500.000,- Sk všeobecne záväzné nariadenie o usmerňovaní
a evidovaní chovu hospodárskych zvierat a zvierat chovaných
v domácnosti, odpredaj obecných pozemkov pre našich spoluobčanov,
ktorí tieto pozemky užívajú už viac rokov, ale žiaľ do dnešných čias si
ešte nevysporiadali k nim vlastníctvo. Taktiež súhlasili, aby správu
Materskej a Základnej školy v Radave, v prípade ich záujmu,
vykonávala OBEC RADAVA. Čo znamená, že od 1. júla 2002
delimitáciou Základná škola 1. -4. ročník v Radave, Materská škola
a školská jedáleň pri Materskej škole v Radave bez právnej
subjektivity patria pod OBEC RADAVA.

V tomto roku sa ukončilo splácanie leasingovej zmluvy na obecné
vozidlo Škoda Felícia, ktoré sa kúpilo dňa 5. marca 1999, zakúpila sa
kosačka 8.800,- Sk, smetné nádoby v počte 30 kusov. Ako každoročne
tak i tento rok sa opravoval miestny rozhlas a verejné osvetlenie.
V priebehu roka sa uskutočnilo usporiadanie pozemkov okolo
futbalového ihriska.
Ďalej poslanci schválili, aby opatrovateľskú službu od 1.1.2003
poskytovala Obec Radava, tak, že okresný úrad nám bude refundovať
mzdu opatrovateľky, ďalej so znížením poplatku za odvoz TKO pre
sociálne slabšie rodiny. V letných mesiacoch sa začala výstavby
budova sociálnych zariadení TJ s rozpočtom 3,5 mil. Sk. Dňa
2. septembra 2002 určili poslanci na svojom zasadnutí počet
poslancov pre budúce volebné obdobia 7 osôb čím sa mení doterajšie
zoskupenie obecného zastupiteľstva z 12 poslancov na 7 poslancov.
Dňa 19. novembra 2002 sa konalo posledné zasadnutie poslancov
a starostu v tomto zložení. Novozvolený starosta obce Ing. Marian
CHRENKO, zložil zákonom predpísaný

sľub „Starostu obce“ dňa 30.decembra 2002 na svojom prvom
zasadnutí. Taktiež občanmi Obce Radava zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub „Poslanca obecného
zastupiteľstva“.
Pre našu obec však boli dôležitejšie voľby do orgánov samosprávy
obce, ktoré sa konali v dňoch 6. a 7. decembra. Po pätnástich rokoch
si občania zvolili nového starostu obce.
Novým starostom obce s počtom hlasov 390 sa stal nezávislý kandidát
Ing. Marian Chrenko. Bývalý starosta Stanislav Petráš získal len 160
hlasov. Bol zvolený i zástupca starostu. Stal sa ním Martin Jurík, ktorý
z poslancov získal najväčší počet hlasov.
Na hlasovacom lístku poslancov sa objavili i noví kandidáti, ktorí
kandidovali na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva po prvýkrát.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov podľa počtu získaných
hlasov:
Martin Jurík počet hlasov
Kiripolská Zuzana JUDr.
Búranová Beáta
Felvidékyová Blažena Mgr.

275
224
214
210

Jamriška František
Molda Juraj
Mihók Ján
Hanula Marián
Červenková Jana
Vozárik Marián Ing.
Struhár Michal
Melišková Mária
Juríková Veronika
Bugri Severín
Ivan Ján
Miškolciová Helena
Banásová Andrea
Hoštáková Mária
Sládeček Marián
Sádecký Daniel
Herceg Marián
Šafárová Erika

209
164
161
158
156
155
154
146
131
120
115
96
94
81
77
76
62
57

Osveta, zábavy, šport.
V tomto roku boli usporiadané tanečné hodové zábavy, ktoré
usporiadal už tradične výbor TJ a poľovnícke združenie „Dolina“
taktiež usporiadalo poľovnícky ples.

Mládež si pod vedením telovýchovnej jednoty spestrilo pár sobôt
diskotékami, kde hlavným
aktérom bol Martin Tamaškovič a Marek Martiš.
V obci sa naďalej hrá futbal a to hlavne vďaka podpore OÚ
a funkcionárom TJ. Bez finančnej podpory od OÚ (t. r. sa prispelo
122.458,- Sk) by sa asi už futbal nemohol hrať. V tomto roku postúpili
naši hráči do druhej triedy.
Počasie, úroda.
Počasie v tomto roku bolo veľmi striedavé. V máji teploty dosahovali
už 27 °C, leto bolo suché a teploty vysoké, miestami teplota
dosahovala 35 stupňov čo spôsobilo nemalé straty na obilí. Zima bola
tiež tuhá ale snehu nebolo veľa.

Cirkevný i verejný život v obci.

Každý tretí rok sa koná v našej obci svätá birmovka. Tento rok bol
ten výnimočný pre našu obec. V kostole sa uskutočnila výstavka
plodov zeme, ktorá mala veľký úspech medzi občanmi.

Vypomáha sa i sociálne slabším dôchodcom. Môžu sa stravovať
v obecnej kuchyni. Túto pomoc využíva 15 dôchodcov.
Taktiež z radov nezamestnaných starosta obce si vyžiadal občanov,
ktorí potom pracovali na verejno – prospešných prácach v obci.
Na ZŠ ako i v MŠ sa pracovalo bez zmeny, na ZŠ sa vyučuje
v spojených ročníkoch. Riaditeľkou ZŠ je Veronika Štefániková
a v materskej školy je Mária Áčová.
Obyvateľstvo.
V roku 2002 sa narodilo 10 detí, zomrelo 16 občanov. Traja z nich
však už nemali v našej obci trvalý pobyt. Prisťahovalo sa celkove 23
občanov a odsťahovalo sa celkove 15 občanov.
Zdravotníctvo.
V obci naďalej pracujú lekári: detský, pre dospelých a stomatológ.
Stomatológ prestáva ordinovať a prichádza len raz za mesiac.

Zápis ukončený a schválený obecným zastupiteľstvom.

Rok 2003
Vedenie obce:
Starosta obce:
Ing. Marian Chrenko
Zástupca starostu:
Martin Jurík
Obecné zastupiteľstvo:
Kiripolská Zuzana JUDr.
Búranová Beáta
Felvidékyová Blažena Mgr.
Jamriška František
Molda Juraj
Mihók Ján
Výročia a udalosti v obci, verejný život v obci
Prezident republiky vyhlásil referendum na 16. a 17. mája 2003
ohľadne vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Konal sa
i diskusný večer v sále KD, ktorého sa zúčastnil školený lektor, len
naši ľudia akosi nemali záujem. Celkovo ich bolo prítomných 6.

V roku 2003 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 9 krát. Stav
hospodárenia za rok 2002 bol nasledovný: celkové príjmy činili
4.832.557,35 Sk, celkové výdavky boli 4.678.978,62 Sk. Konečný
stav bežného účtu k 31.12.2002 bol 153.578,73 Sk. Úver na výstavbu
soc. zariadení TJ vo výške 500.- tis. Sk, takže hospodársky výsledok
je – 346.421,27 Sk.
Poslanci na svojich zasadnutiach prerokovali tieto výsledky
hospodárenia za rok 2002, (uznali, že to nebudú mať ľahké začínať
hneď nové volebné obdobie s nedostatkom peňazí) výsledky
inventarizácie, návrh rozpočtu na rok 2003. Starosta obce pre lepšiu
vybavenosť a aby vyšiel v ústrety občanom objednal program
WISKAN čo je informačný program o evidencii všetkých pozemkov,
ktoré sa nachádzajú v našom katastrálnom území a v katastrálnom
území obce Hul. Prerokovali a zároveň schválili zriadenie
Spoločného obecného úradu v Šuranoch za účelom zabezpečovania
úloh vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy na obce
v oblasti úloh vyplývajúcich zo zák. č. 50/1976 Zb.,

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ďalej súhlasili
s navýšením prvého municipálneho úveru o 500.000,- Sk aby sa mohli
dokončiť sociálne zariadenia TJ. Stavba bola uvedená do prevádzky
k 30. júnu 2003. Jej hodnota je 2 mil.273 tis. 008,- Sk. Spolu s obcou
Hul sa našej obci podarilo získať z Programu obnovy dediny dotáciu
vo výške 130.000,- Sk na spracovanie územno-plánovacej
dokumentácie oboch obcí. Spracovateľom územnej dokumentácie
obce sa stal Ing. Arch. Anton Supuka z Banskej Bystrice za celkovú
sumu 248.000,- Sk. Ďalších 70.000,- Sk získala obec z Ministerstva
financií na opravu strechy a stropu Obecného úradu. Krajský
katastrálny úrad v Nitre zaradil našu obec medzi tie obce, v ktorých sa
začína pre kataster vyhotovovať ROEP /Register obnovenej evidencie
pozemkov). ROEP pre našu obec vyhotovuje firma Geodézia
Bratislava, pracovisko Nové (Zámky) Mesto nad Váhom. V jesenných
mesiacoch začali Slovenské telekomunikácie s uložením optického
kábla, ktorý do našej obce je privedený z Veľkých Loviec a pokračuje
na Podhájsku.

Ďalej schválili odpredaj obecných pozemkov, pre občanov –
užívateľov a taktiež i predajne, ktoré mali naši občania v prenájme.
Predajňa potravín sa p. Márii Hoštákovej odpredala za 60.000,- Sk
a predajňa drogérie p. Brankovi Chovancovi za 45.000,- Sk. Vnútorné
smernice, poriadok pre pohrebiská, všeobecne záväzné nariadenia
o daniach, o podmienkach držania psov na území obce, o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi, taktiež bola zriadená
www.stránka: www.radava.sk našej obci a emailová adresa
radava@stonline.sk.
V tomto roku po prvýkrát v našej obci starosta obce v spolupráci
s hnutím KDH v Radave usporiadal stretnutie dôchodcov. Prišlo ich
veľa a stretnutie sa im veľmi páčilo. Zdravotná sestra p. Búranová
Beáta usporiadala pre nich zdravotnú prednášku a zmerala im tlak. Po
občerstvení si dôchodci zaspievali so skupinou Mane. Niektorí si
i zatancovali.
Od 1. apríla tohto roku starosta obce v spolupráci s Národným úradom
práce začal projekt

„menších obecných služieb. V obci bolo vytvorených 26 pracovných
miest. Pre kontrolu nezamestnaných boli úradom práce zriadené dve
platené pracovné miesta koordinátorov na plný pracovný úväzok.
Účtovníčka obce p. Valéria Račková (pracovala na obecnom úrade 18
rokov) sa dožila dôchodkového veku rozhodla sa, že odíde na
zaslúžený dôchodok. Dňa 3. marca 2003 nastúpila na jej miesto p.
Katarína Baková rod. Jeseničanová z Radavy.
Obyvateľstvo dnes.
Počas tohto roku sa do našej obci prisťahovalo celkove 8 obyvateľov.
Odsťahovalo sa 26 občanov. Narodilo sa 10 detí a zomrelo celkove 9
občanov.
Osveta, zábavy, šport
V roku 2003 sa uskutočnili viaceré prednášky na tému „Zdravie“
a zdravo žiť. Prednášky sa konali v sále kultúrneho domu. Zo začiatku
sa ich zúčastňovalo veľa ľudí, postupne však eufória u ľudí upadla
a zostali len

málo skalných. Naďalej sa konali hodové tanečné zábavy
a poľovnícky ples. To sú dve organizácie v obci čo vykonávajú
aktívnu činnosť. V kostole sa opäť uskutočnila výstavka plodov zeme.
P. Helena Stančová a p. Helena Križanová sa podieľali na ušití
radavského ženského kroja, podľa dostupných historických prameňov.
Starosta obce spolu s Poľovníckych združením „Dolina“ zorganizoval
výlet detí materskej a základnej školy do Levíc na prehliadku
Tekovského múzea a Levických poľovníckych dní. V tomto roku naši
futbalisti sa ukázali vo veľmi zlom svetle, nakoľko vypadli z druhej
triedy. Usporiadali sme 1. ročník turnaja o Pohár starostov obcí RVHP
(zúčastnili sa obce Radava, Vlkas, Hul a Podhájska).
Školstvo
Po dovŕšení dôchodkového veku sa riaditeľka Materskej školy p.
Mária Áčová rozhodla odísť do dôchodku. Výberové konanie na
miesto riaditeľky Materskej školy v Radave sa konalo
dňa 25. júna 2003 v Materskej škole a tak od tohto dňa

je novou riaditeľkou materskej školy p. Jarmila Guzmanová
z Dedinky.
V základnej škole sa taktiež p. učiteľka Mgr. Katarína Poláčeková
z Bánova rozhodla odísť učiť do rodiska. Nahradila ju p. učiteľka
Mgr. Katarína Stanková zo Šurian.

Zápis ukončený a schválený obecným zastupiteľstvom

Rok 2004
Vedenie obce:
Starosta obce:
Ing. Marian Chrenko
Zástupca starostu:
Martin Jurík
Obecné zastupiteľstvo:
JUDr. Zuzana Kiripolská
Beáta Búranová
Mgr. Blažena Felvidékyová
František Jamriška
Juraj Molda
Ján Mihók
Výročia a udalosti v obci, verejný život v obci
V tomto roku sa v našej vlasti i v našej obci konali voľby za
prezidenta republiky a to dňa 3. apríla 2004
a druhé kolo dňa 17. apríla 2004. V prvom kole Voľby
prezidenta v našej obci zvíťazil Vladimír Mečiar

s počtom hlasov 230, na druhom mieste skončil Ivan Gašparovič
s počtom hlasov 76. Celkove sa na 1. kole zúčastnilo 65% voličov.
V druhom kole zvíťazil v našej obci opäť Vladimír Mečiar s počtom
hlasov 254, na druhom mieste skončil Ivan Gašparovič s počtom
hlasov 155. Celkove sa na druhom kole zúčastnilo 59% voličov.
V referende o predčasných voľbách sa zúčastnilo 55 % voličov. Za
predčasné voľby sa vyslovilo 353 voličov, proti predčasným voľbám
hlasovalo 29 voličov.
Ďalšie voľby boli vyhlásené na deň 13. júna 2004 a to boli voľby na
euro poslancov. V našej obci je vždy zriadený len jeden volebný
okrsok, ktorý sa nachádza v sále kultúrneho domu.
V roku 2004 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 8 krát. Začali sa
práce na územnom pláne obci. V tomto roku sme dostali dotáciu od
Ministerstva financií vo výške 80 tisíc Sk na výmenu svietidiel
verejného osvetlenia. Na svojich zasadnutiach

prijali a schválili VZN, niektorým bola potrebná novelizácia. Začali sa
práce na aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce. Taktiež poslanci schválili predaj pozemkov pre našich občanov
ako i pre tých, ktorí nie sú z Radavy. Snáď takým najvýznamnejším je
predaj pozemku firme Plynomont, Nové Zámky o výmere 7800 m2,
kde konateľ firmy chce stavať penzión, ďalej sa p. Marcimu predal
pozemok na ihrisku, kde chce budovať kryté tenisové ihrisko.
Hneď v januári sme sa stali členmi Združenia obcí „Za čistú Žitavu“,
ktorého členmi sú obce:
Dolný Ohaj, Hul, Uľany nad Žitavou, Vlkas, Maňa, Kmeťovo.
Hlavným cieľom tohto združenia obcí je ich odkanalizovanie do
spoločnej ČOV, ktorá by mala byť vybudovaná v Huli. Cena za
realizačný projekt je 160.000,- Sk.
Od 20. februára 2004 sme v obci začali so separovaním čiže
triedením odpadu. Nakladanie

s komunálnym odpadom je z roka na rok ekonomicky nákladnejšie.
Odpad ukladaný na skládkach predstavuje neúnosnú záťaž pre životné
prostredie. Najlepším riešením preto je pre našu obec separácia. A aj
finančne sa to odzrkadlilo, faktúry za odvoz TKO za júl a august klesli
o 40%. Ostatný zber zmesového komunálneho odpadu prebieha
formou množstvového zberu (kartičkový systém).
Obec sa stala čelnom Združenia obcí Pre trvalo udržateľné nakladanie
s komunálnym odpadom, ktoré sídlo je v Palárikove. Poslaním tohto
združenia je zabezpečenie separovaného odpadu pre jej členov.
Na deň matiek sa uskutočnila i u nás slávnosť na ktorej vystúpili žiaci
MŠ a ZŠ, Radavský ženský zbor a Folkórna skupina Dolina z Mane.
Tento rok sa uskutočnilo posedenie s dôchodcami nad 65 rokov
spojené s kultúrnym programom. Toto posedenie má zostať už ako
tradícia a každý

rok sa má opakovať. Konečne aj v našej obci sa začalo s niečím
novým, čo už na ostatných okolitých obciach sa považuje za
samozrejmosť.
Spolu s farským úradom sme zorganizovali pútnický zájazd do
Veľkých Levár na miesto pôsobenia nášho rodáka Adolfa Michala
Meliška, zakladateľa časopisu Posol. Taktiež sa uskutočnila výstavka
plodov v kostole.
V auguste sa začala skúšobná prevádzka fotorelé na obsluhu
verejného osvetlenia. Požiadali sme ministerstvo financií o dotáciu na
výmenu svietidiel verejného osvetlenia. Táto nám bola poskytnutá vo
výške 80 tisíc Sk.
Do kancelárií obecného úradu sa zakúpila výpočtová technika: PC,
notebook, laserová tlačiareň, skartovačka a digitálny fotoaparát,
k traktoru bola zakúpená dvojbubnová kosačka.
Uskutočnila sa oprava stropu a stien spálne v materskej škole.

Ako vidieť život v obci sa začal neuveriteľne meniť. Kiež by bolo
dostatok finančných prostriedkov na všetky zmeny a premeny, ktoré si
starosta s poslancami naplánovali. Preto sme sa rozhodli podať
žiadosť o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ. V tomto
období rozhodlo OZ spolu so starostom obce, že úprava verejných
priestranstiev je prioritou obce na budúce dva roky. Projektovú
dokumentáciu si obec v auguste objednala u firmy Invest Leasing
s.r.o., Holič, kde spracovateľom bol Ing. Arch. Jozef Kužma,
autorizovaný architekt so svojím kolektívom. Spracovaním žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EÚ
obec v októbri 2004 poverila firmu Premier Consulting z Komárna.

Školstvo
V rámci projektu Infovek sa v základnej škole spravila učebňa
vybavená výpočtovou technikou a pripojením

na internet. Umiestnených je tam 6 počítačov s príslušenstvom
v hodnote prevyšujúcej 200.000,- Sk. Výpočtová technika je darom
spoločnosti Deutsche Telekom AG.
Zriadili sa krúžky na počítače a taktiež p. riaditeľka si zriadila krúžok
šikovných rúk, takže deti sa môžu po vyučovaní zapojiť do nich
a niečo nové sa naučiť. Krúžok o počítačoch vyučuje p. učiteľka
Stanková. Deti na školách dostávajú od ministerstva školy poukazy,
aby sa mohli zapojiť do týchto krúžkov.
Odmeny za prevádzanie týchto krúžkov dotuje ministerstvo školstva.

Obyvateľstvo dnes.
Počas tohto roku sa do našej obci prisťahovalo celkove 10
obyvateľov. Odsťahovalo sa 9 občanov. Narodili sa 4 deti a zomrelo
celkove 14 občanov. Tendencia znižovania obyvateľov v obci naďalej
pokračuje.

Šport v obci
Telovýchovná jednota bola premenovaná na Športový klub Radava.
Bol vybudovaný vstupný areál na futbalové ihrisko. Usporiadali sme
2. ročník turnaja o Pohár starostov obcí RVHP. Naše mužstvo
obsadilo na ňom 2. miesto.
Naši futbalisti skončili tretí v tretej triede.

Obchody a služby
V obci si prenajala predajňu pri pošte p. Podhorská na dobu l roka.
Otvorila v nej predajňu drogérie.
Služby v obci zostávajú nezmenené. Majiteľka penziónu Lagáň začala
s výstavbou ďalšieho penziónu, v poradí je to už tretí.

Zápis ukončený a schválený obecným zastupiteľstvom.

Rok 2005
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

Martin Jurík

Obecné zastupiteľstvo:
JUDr. Zuzana Kiripolská
Beáta Búranová
Mgr. Blažena Felvidékyová
František Jamriška
Juraj Molda
Ján Mihók

Výročia a udalosti v obci, verejný život v obci
V roku 2005 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 7 krát. Stav
hospodárenia za rok 2005 bol nasledovný: celkové príjmy činili
6.213.759,61 Sk, celkové výdavky boli 5.954.404,18 Sk. Konečný
stav

bežného účtu k 31.12.2005 bol 259.355,43. Úver na výstavbu
sociálnych zariadení ŠK vo výške 500.- tis. Sk. Majetok obce
k 31.12.2005 bol 23.382.952,84 Sk.
Poslanci na svojich zasadnutiach prerokovali výsledky hospodárenia
za rok 2005, výsledky inventarizácie a návrh rozpočtu na rok 2006.
V dňoch 7. – 14. decembra sa uskutočnil i audit účtovníctva obce za
rok 2004.
Pracovalo sa na úprave jarkov, pokračovalo sa na úprave okolia
športového areálu, ďalej v rekonštrukcii verejného osvetlenia, kde sa
vymenilo 5 ks svietidiel s výkonom 250 W za úsporné svietidlá a
doplnili sa 4 ks nových svietidiel na menej osvětlených miestach.
Pokračovalo sa v údržbe obecných priestranstiev, vybudovalo sa 65
metrov dažďového žľabu.
Na budove obecného úradu a kultúrneho domu sa previedla údržba
a zateplenie okien. Uskutočnilo sa i mimoriadne zasadnutie na ktorom
sa zišli poslanci našej obci a susednej Obci Hul,

a to 30. augusta 2005 na ktorom sa uskutočnil výber geodeta pre
výmenu časti katastrálnych území medzi týmito obcami. Nakoľko
najlepšiu ponuku mal geodet Ing. Mladen Predný, uzatvorila sa s ním
Zmluva o dielo na túto prácu za cenu 100.000,- Sk. Túto sumu si obce
podelili na polovicu. Menovaný v jesennom období začal a aj ukončil
vonkajšie práce na zámene katastrálnych území medzi obcou Radava
a Hul.
Začalo sa i schvaľovanie projektu dopravného značenia v obci
dopravným inžinierom. Autorom projektu dopravného značenia v obci
je Ing. Igor Bujdák. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Radava
– úprava verejných priestranstiev nadobudlo právoplatnosť v januári
2005. Vo februári obec podala na NSK v rámci Opatrenia 3.4
Renovácia a rozvoj obcí žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na projekt Radava – úprava verejných
priestranstiev. Stavebné

povolenie nadobudlo právoplatnosť v marci 2005. Po
niekoľkomesačnom hodnotení odborníkmi z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR a Nitrianskeho samosprávneho kraja obci
v novembri minister výstavby a regionálneho rozvoja Laszló
Gyurovszky, listom oznámil, že žiadosť obce bola výberovou
komisiou schválená. V decembri obec začala s verejným obstarávaním
na túto stavbu. Schválená výška celkových oprávnených výdavkov na
obec bola 8.232.000,- Sk vrátane DPH. Výška nenávratného príspevku
predstavuje 95 % zo schválených celkových oprávnených nákladov, t.
j. 7.820.400,- SK (75 % T.J. 6.174.000,- Sk zo schválenej výšky
celkových oprávnených nákladov predstavujú príspevok Európskeho
fondu pre regionálny rozvoj a 20 % t.j. 1.646.400,- Sk zo schválenej
výšky celkových oprávnených nákladov predstavuje príspevok
štátneho rozpočtu SR). Obec Projekt bude spolufinancovať
z vlastných zdrojov sumou 412.600,- Sk 5% z celkových oprávnených
nákladov.
Vo februári nadobudlo právoplatnosť územné

rozhodnutie o umiestnení stavby RADAVA – obecná kanalizácia
s napojením na ČOV Podhájska. Projektová dokumentácia stála
100.000,- Sk. Jej zhotoviteľom bola firma Ekolines Košice.
Taktiež sa začalo i so spracovaním mapy obce, ktorá bude slúžiť na
orientáciu hostí našej obci a jej okolí, ktorých z roka na rok v našej
obci pribúda. Po jej spracovaní budú mapy umiestnené do
informačných tabúl obce.
Dňa 16. júla 2005 usporiadala obec vystúpenie dychovej hudby
Sebechlebskí hudci, ktoré sa tentokrát konalo v areáli základnej školy.
Vystúpenie si prišlo pozrieť asi 80 občanov.
V dňoch 23. a 24. júla 2005 sa uskutočnila v sále KD výstava „Zo
života predkov“, ktorú pripravili členovia Kresťansko-demokratického
klubu v Radave. Výstava mala u občanov úspech. So záujmom si ju
prezrel aj predseda NR SR Pavol Hrušovský, ktorý sa v obci zúčastnil
ako divák na priateľskom futbalovom zápase medzi lídrami KDH
a výberom bývalých hráčov Radavy. V zápase zvíťazili lídry KDH 2 :
1.

V tomto roku sa v našej vlasti i v našej obci konali voľby poslancov
a kandidátov na predsedu do VÚC. Na 1. kolo volieb poslancov
a kandidátov do VÚC sa zúčastnilo v našej obci 241 voličov čo
predstavovalo 35 % účasť. Na prvom mieste za predsedu sa umiestnil
Milan Belica s počtom hlasov 129 a na druhom mieste Jozef Valach
s počtom hlasov 51.
Dňa 10. decembra sa uskutočnilo 2. kolo volieb na predsedu do VÚC.
Na voľbách sa zúčastnilo už len 167 voličov čo predstavuje účasť 24
%. Na prvom mieste sa umiestnil Milan Belica s počtom hlasov 159
a na druhom Ján Greššo s počtom hlasov 8.
Obec dostala ako dar do užívania rodinný dom i s časťou pozemku od
p. Jozefíny Meliškovej, bytom Radava 114. Pozemok sa nachádza na
parc. č. 99/1 k ú. Radava o výmere 871 m2, parc. č. 99/4 o výmere
418 m2, 94/5 o výmere 315 m2, 99/6 o výmere 158 m2 a rodinný dom
na parc. 99/4 o výmere 158 súp. číslo domu 179 s podmienkou jej
zaopatrenia v starobe a doživotného práva bývania v celom dome.

Školstvo

Starosta obce Radava, Ing. Marian Chrenko, na návrh výberovej
komisie zo dňa 7. októbra 2005 a v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vymenoval s platnosťou od 10. októbra 2005
do funkcie riaditeľky
Základnej školy 1. – 4. ročníka v Radave na päťročné funkčné
obdobie doterajšiu p. riaditeľku Mgr. Veroniku Štefánikovú. P. Mgr.
Jana Gregušíková od 1. januára 2005 nahradila p. Mgr. Stankovú,
ktorá nastúpila na materskú dovolenku.
Obecný úrad na zadnej budove materskej školy dal zrekonštruovať
strechu, na ktorú sa použila krytina viacvrstvová gumová krytina
POLYELAST EXTRA DISING.
V ZŠ bol vybudovaný aj nový kabinet. ZŠ navštevuje 30 žiakov, MŠ
navštevuje plný počet 24 detí. S týmito detičkami sa uskutočnil
i spoločný výlet do Banskej Štiavnice.

Obyvateľstvo dnes
Počas tohto roku sa do našej obci prisťahovalo celkove 12
obyvateľov. Odsťahovalo sa však 21 občanov. Narodili sa len 3 deti
a zomrelo celkove 11 občanov. Tendencia znižovania obyvateľov
v obci naďalej pokračuje.

Obchody a služby
Vlani si v obci prenajala predajňu pri pošte p. Podhorská na dobu l
roka. Otvorila v nej predajňu drogérie. Vzhľadom k tomu, že
podnikanie p. Podhorská ukončila, požiadala
p. Viera Sládečková o prenájom priestorov od 1.1.2006 do
31.12.2006, čo jej poslanci aj schválili. Stále viac občanov začína
ubytovávať vo svojich rodinným domoch rekreantov.
Cirkev
Uskutočnil sa prevod pozemkov, ktoré sa nachádzajú v areáli kostola
Sv. Cyrila a Metodaz obce Radava na Rímsko-katolícku farnosť
Radava. Výmera bola stanovená

na 3179m2 za cenu 3179,- Sk.
Šport
Futbalisti Športového klubu Radava ukončili jesenno-jarnú časť
ročníka 2004/2005. Naše A mužstvo skončilo na 1.mieste v III.
A triede okresu Nové Zámky a postúpili do II. A triedy, kde jesennú
časť ročníka 2005/2006 skončili na 1. mieste. Náš dorast skončil na
4. mieste v majstrovstvách okresu.
Uskutočnil sa i ďalší ročník (v poradí už tretí) turnaja o pohár
starostov obcí „RVHP“ (Radava, Vlkas, Hul a Podhájska). Naši
futbalisti žiaľ opäť neboli prví. Obsadili 3. miesto.

Zápis ukončený a schválený obecným zastupiteľstvom.

Rok 2006
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

Martin Jurík

Obecné zastupiteľstvo:
JUDr. Zuzana Kiripolská
Beáta Búranová
Mgr. Blažena Felvidékyová
František Jamriška
Juraj Molda
Ján Mihók

Verejný život v obci:
V roku 2006 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 5 krát. Stav
hospodárenia za rok 2006 bol: celkové príjmy boli 14.321.202,52 a
celkové výdavky činili 14.307.941,95 Sk. Výsledok hospodárenia
obce za rok 2006 bol 13.260,57 Sk. Úver na výstavbu sociálnych
zariadení TJ vo výške 500.- tis. Sk. Poslanci na svojich zasadnutiach
prerokovali

výsledky hospodárenia za rok 2006, výsledky inventarizácie a návrh
rozpočtu na rok 2007.
V tomto roku sa konali i predčasné parlamentné voľby a to dňa 17.
júna 2006. V našom volebnom okrsku získala strana SMER – sociálna
demokracia najviac hlasov v počte 185.
Ďalšie poradie bolo nasledovné s počtom hlasov:
Slovenská národná strana
99
Kresťansko-demokratické hnutie
56
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
32
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
27
Komunistická strana Slovenska
16
Slobodné fórum
9
Hnutie za demokraciu
2
Aliancia nového občana
2
Ľavicový blok
2
Strana občianskej solidarity
1
Misia 21 – Nová kresťanská demokracia
1
Združenie robotníkov Slovenska
1
Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť
1
Nádej
1

Nasledujúce politické strany nezískali vo voľbách ani jeden hlas.
Strana demokratickej ľavice, Strana maďarskej koalície,
Občianska konzervatívna strana, Prosperita Slovenska
Agrárna strana vidieka, Slovenská ľudová strana.
Pre obec veľmi rozhodujúce boli však naše komunálne voľby.
Tieto sa konali dňa 2. decembra 2006. Výsledky dali jasne najavo, či
už v počte hlasov pre jednotlivých kandidátov na starostu aj v počte
zúčastnených voličov, taktiež i v počte platných hlasov, čo je snáď
najdôležitejšie pri voľbách, akou cestou sa chce dedina uberať.
Počet voličov, zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet platných odovzdaných hlasov pre voľby do OZ:
V obci sa odvolilo na
Počet platných hlasov odovzdaných pre voľby starostu obce:

684
514
502
75 %
503

Víťazom volieb sa opäť stal Ing. Marian Chrenko, nezávislý kandidát,
s počtom hlasov:
438
Bc. Stanislav Petráš, nezávislý kandidát, získal počet hlasov:
65
Naša obec má do 1000 obyvateľov a preto o funkciu poslanca sa
mohlo uchádzať 7 kandidátov, ktorí dostali od voličov najväčší
počet platných hlasov.

Zuzana Kiripolská, 44 r., invalid. dôchodca, KDH
Beáta Búranová, 37 r., detská sestra, KDH
Blažena Felvidékyová, Mgr., 45 r., učiteľka, SNS
Martin Jurík, 55 r., mechanik ŽKV, KDH
Marián Levák, 35 r., živnostník, KDH
Ján Mihók, 45 r., SHR, SNS
Juraj Molda, 42 r., strojmajster, nezávislý kandidát

312
291
272
248
164
159
159

Ostatní kandidáti sa umiestnili s nasledujúcim počtom hlasov:
Božena Zemková -145, Peter Košťálik -141, Anton Ivan – 109, Július
Búda – 99, Miroslav Ňaršanský – 98, Jozef Ivan – 85, Anton Šafár –
82, Martina Veisová – 71, Marián Sládeček – 70, Daniel Sádecký- 64,
Zuzana Slováková – 49, Mária Tamaškovičová – 45, Peter Matuška 39
Prvé zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva sa uskutoční
v novom roku 2007.
V rámci Slovenska predložili obce a združenia obcí v dvoch kolách
spolu 1128 projektov a žiadostí. Požiadavky obcí vysoko prekročili
možnosti vyčlenených prostriedkov. V NSK sa z celkového počtu
350 obcí v kraji uchádzalo o podporu 165 obcí, čo je takmer každá
druhá obec.

Z nášho okresu na investičný projekt dostala finančné prostriedky len
naša obec a Obec Zemné.
Dňa 31. 1. 2006 starosta obce podpísal s ministrom výstavby
regionálneho rozvoja SR Lászlom Gyurovszkym zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ pre
projekt „Radava - úprava verejných priestranstiev.
Výška nenávratného príspevku predstavuje 7.820.400,- Sk.
V tento deň zasadala 1. krát komisia pre verejnú súťaž na stavbu
„Radava – úprava verejných priestranstiev“. Do súťaže sa prihlásili 3
záujemcovia: Staviteľstvo Zajíček Šurany, Plynomont, spol s r.o.,
Nové Zámky a Cesty Nitra, a.s. Prví dvaja záujemcovia nesplnili
požiadavky na účasť o verejnej súťaži. Pre stavbu „ Radava - úprava
verejných priestranstiev“ bol výberovou komisiou v rámci verejného
obstarávania vybratý dodávateľ stavby a to firma Cesty Nitra, a.s. . Po
schválení verejného obstarávania Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja bola podpísaná Zmluva s dodávateľom, na
základe ktorej bolo dodávateľovi dňa 25. 4. 2006 odovzdané
stavenisko. Dňa 9. 8. 2006 sa uskutočnila kolaudácia tejto stavby. Dňa
19. 8. 2006 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie a posvätenie tejto
stavby

spojené s recepciou a vystúpením dychovej hudby Sebechlebskí
hudci. V Našich novostiach vyšiel Spravodaj č. 2, ktorý informoval
o dianí našej obci. Dňa 25. októbra starosta obce v Nitre na seminári
o vyhodnotení Opatrenia 3.4 Renovácia obcí prezentoval za náš okres
túto našu stavbu.
Obec bola taktiež úspešná pri uchádzaní sa o dotáciu z Ministerstva
kultúry. Dostali sme dotáciu vo výške 100.000,- Sk na projekt
„Obnova pamätihodností obce Radava“. Jednalo sa o opravu sôch: Sv.
Urbana, Sv. Floriána, Sv. Vendelína s kalichmi, kamenný kríž
Georgyusa Majercsika, kamenný kríž pri súp. č. domu 260, ústredný
kríž cintorína a zvon zo zvonice.
Začiatkom februára odovzdal geodet Ing. Mladen Predný kompletné
geodetické podklady pre zámenu katastrálnych území Hul a Radava.
V apríli sme podali žiadosť o zmenu územia obcí na Krajský úrad
v Nitre, odbor všeobecnej vnútornej správy. A na zámene už ďalej
budú pracovať pracovníci Správy katastra v Nových Zámkoch.
Pokračovali práce na oprave domu smútku, bol opravený strop,
vonkajšie opadnuté časti, vymaľovala sa zadná časť domu smútku a
bola taktiež kompletne opravená strecha.

V kultúrnom dome sa previedla výmena krytiny, následne sa opravil
strop, vymaľovala sa sála, vykonala sa údržba stropu na javisku,
vykonala sa úprava fasády skladu obce.
Opravila sa zlomená cesta na Suchom riadku, vybudovalo sa
parkovisko pre hostinec Tempo a zdravotné stredisko. Bol
vybudovaný chodník medzi Vrškami a Hliníkom. Na miestnych
komunikáciách boli osadené nové dopravné značky a na križovatku
hlavnej cesty s uličkou bolo umiestnené dopravné zrkadlo.
Na miestnom cintoríne bolo namontované osvetlenie počas
dušičkových sviatkov.
Previedla sa znova ako každý rok oprava verejného osvetlenia a bolo
namontovaných 5 nových svietidiel.
Boli spracované písomné materiály pre prácu krízového štábu obce,
štatút, rokovací poriadok. Taktiež bol spracovaný bezpečnostný
projekt na ochranu osobných údajov. Okresné riaditeľstvo HaZZ
v Nových Zámkoch nám schválilo „Povodňový plán záchranných prác
pre našu obec“, ktorý sme vypracovali ešte v októbri roku 2005.
Ministerstvu vnútra SR nám schválilo registratúrny poriadok pre obec,
základnú a materskú školu, ktorý sme vypracovali.

Uskutočnil sa prevod nehnuteľností od obci v prospech našich
občanov, ktorí tieto pozemky užívali už viac rokov.
V rámci združenia obcí Termál bola vyhotovená tabuľa, ktorou bude
označený vstup do mikroregiónu a dala sa vyhotoviť spoločná
propagačná brožúra združenia obcí.
Dňa 4. júna sa uskutočnilo už tradičné posedenie s dôchodcami, na
ktorom vystúpili deti z MŠ a ZŠ v Radave, spevácka skupina Mrchane
z Bánova a hudobná skupina Heligónka. Na príprave sa podieľali
nemalou mierou aj naše poslankyne z obecného zastupiteľstva Mgr.
Blažena Felvidékyová, JUDr. Zuzana Kiripolská a Betáta Buranová.
Poľovnícke združenie „Dolina“ už tradične usporiadalo piaty ročník
poľovníckej zábavy.
Životné prostredie
Krajský úrad životného prostredia v Nitre schválil Program
starostlivosti o CHS-y Lipy malolisté na cintoríne. Financie by mal
poskytnúť štát. Obec poskytla pomoc pri čistení farskej budovy ako
i pri upratovaní samotnej farskej budovy. Dňa 12. júla uskutočnili
pracovníci ZsVaK a. s. Nové Zámky výmenu prívodovej rúry do obce
Radava, kde

zamenili 80 mm rúru za 100 mm rúru, čím by sa mal zvýšiť tlak vody
v našej obci.
V rámci mikroregiónu Termál bola vyhotovená mapa rekreačných
chodníkov a cyklotrás. Mikroregión bol úspešný pri získaní podpory
z VÚC na spracovanie programu pre prístup LEADER. Jedná sa
o umožnenie lepšieho prístupu k zdrojom EÚ v budúcom
programovom období 2007-2013.

Školstvo
Dňa 17. februára usporiadali ZŠ a MŠ maškarný ples pre deti a dňa 4.
februára 2006 usporiadalo združenie ZRPŠ pri ZŠ v Radave
spoločenskú zábavu.
V marci usporiadala obec spolu so školami a Poľovníckym združením
Dolina výlet detí do Levíc na Levické poľovnícke dni. V rámci výletu
deti navštívili tiež Tekovské múzeum a Hvezdáreň v Leviciach.
Pracovalo sa i fyzicky. Pracovníčky materskej školy a školskej jedálne
vymaľovali priestory v MŠ a ŠJ. V základnej škole sa previedla
oprava toaliet na dievčenskom WC. Taktiež sa opravili dažďové
okapy na základnej škole.

Zápis detí do MŠ a ZŠ - počet žiakov v ZŠ klesol z 30 na 27 žiakov, v
MŠ tak isto z 24 detí na 23 detí.

Cirkevný život v obci

Ako každoročne tak i tento rok sa konala vo farskom kostole výstavka
plodov zeme.
Naša obec od 17. storočia nemala svojho vlastného duchovného otca.
Ako samostatná farnosť bola zriadená po roku 1948 odčlenením
z farnosti Fíš (Trávnica). Z tejto obce k nám dochádzali i kňazi. Od
roku 1989 sme boli pričlenení k farnosti Veľké Lovce a mal nás na
starosti J.E. Mons. ThLic. Karol Krajči, no od 1. júla 2006 tomu tak
už nie je. Obec má svojho kňaza - Veľadôstojného pána farára Mgr.
Antona Gubalu, ktorý k nám prišiel z Borského Mikuláša. A hneď sa
dal do práce. Naša farnosť nemala svoj vlastný spevokol. Už má.
Sväté omše máme každý deň, a v nedeľu dokonca až dve. Spovedá
každý deň po svätej omši.
Ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro začať. Lež ešte žijeme máme čas
začať, ohlasy sú dobré kiež by boli aj ľudia a cenili si, že máme
svojho kňaza.

Obyvateľstvo dnes
Počas tohto roku sa do našej obci prisťahovalo celkove 9 obyvateľov
a narodilo sa až 7 detí. Odsťahovalo sa však 15 občanov a toľko ich aj
zomrelo. Tendencia znižovania obyvateľov v obci naďalej pokračuje.
K 31. decembru 2006 počet obyvateľov je 824.
Obchody a služby
V obci sa nachádzajú už viaceré penzióny, ktoré poskytujú ubytovacie
ale i stravovacie služby. Jedným s najväčším počtom zamestnancov
celkove 13 je Penzión Iveta, majiteľom ktorého je firma Plynomont,
s.r.o., Nové Zámky, Reštaurácia, ktorá sa tu nachádza poskytuje 100
miest, ďalej Penzión Lagáň, v počte 4 ks vlastníčkou ktorých je p.
Zora Tauberová. Táto zamestnáva 5 ľudí. Občerstvenie Tempo
zamestnáva 3 ľudí. V obci sa rozmáha i poskytovanie ubytovacích
služieb v rodinných domoch.
Šport
Futbalisti Športového klubu Radava ukončili jesenno-jarnú

časť ročníka 2005/2006. Naše A mužstvo skončilo na 1.mieste v II.
triede okresu Nové Zámky a postúpili do majstrovstiev okresu. Náš
dorast skončil na 4. mieste v majstrovstiev okresu a naši najmenší mužstvo žiakov ukončilo tabuľku.
Uskutočnil sa i 4. ročník turnaja o pohár starostov obcí „RVHP“
(Radava, Vlkas, Hul a Podhájska). Naši futbalisti žiaľ opäť neboli
prví. Obsadili 2. miesto.
Zápis ukončený a schválený obecným zastupiteľstvom.

Rok 2007
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

JUDr. Zuzana Kiripolská

Obecné zastupiteľstvo:
Búranová Beáta
Felvidékyová Blažena Mgr.
Jurík Martin
Levák Marián
Molda Juraj
Mihók Ján

Verejný život v obci
Dňa 2. decembra 2006 sa konali komunálne voľby a prvé zasadnutie
novozvoleného obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 2. januára
2007, na ktorom si poslanci zvolili zástupkyňu starostu obce. Stala sa
ňou JUDr. Zuzana Kiripolská, ktorá ako poslankyňa získala najviac
hlasov v komunálnych voľbách (312).

V roku 2007 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 7 krát. Stav
hospodárenia za rok 2007 bol: celkové príjmy boli 7.537.526,47 Sk a
celkové výdavky činili 7.519.915,97 Sk. Výsledok hospodárenia obce
za rok 2007 bol 17.610,50 Sk. Úver na výstavbu soc. zariadení ŠK
bol vo výške 500 000,- Sk a na pred financovanie záverečnej platby
projektu „Radava - úprava verejných priestranstiev“ bol vo výške
408.513,87.-Sk. Záväzky obce činili: 49.041,50 Sk. Poslanci na
svojich zasadnutiach prerokovali výsledky hospodárenia za rok 2007,
a dňa 15. decembra 2007 aj výsledky inventarizácie a návrh rozpočtu
na rok 2008.
Poslanci na svojom zasadnutí schválili projekt na stavbu:
“Rekonštrukcia obecných komunikácií a ich súčastí v Obci Radava“
a vybrali za dodávateľa projektovej dokumentácie firmu Aqvaplán
s.r.o., Komárno, ktorej hlavným projektantom je Ing. František
Németh. Spomedzi troch ponúk táto ich mala najnižšiu cenu a to
107.100,- Sk. Okrem úpravy projekt rieši celkové odvedenie dažďovej
vody z obce v dolnej časti obce pri ihrisku.
Uzavrela sa Zmluva s firmou Premier Consulting z Komárna na
aktualizáciu PHSR obce na roky 2007 až 2013.
p. Ing. Furuglášiová spracúva v súčasnosti projektovú dokumentáciu
pre stavbu „Radava - vodojem a rozšírenie vodovodu“.

Konalo sa i jedno výjazdové zasadnutie obecného zastupiteľstva do
Rakúska za účelom prezretia si veterných parkov a posúdenia ich
hlučnosti a vplyvov na životné prostredie.
V marci bol vykonaný audit vedenia účtovníctva a účtovnej závierky
za rok 2005 a následne v septembri za rok 2006, s kladným
výsledkom hodnotenia. Audit vykonala audítorka
Ing. Julianna Farkašová.
Obec bola úspešná pri uchádzaní sa o dotáciu z Ministerstva financií.
Dostali sme dotáciu vo výške 150.000,- Sk na opravu fasády
zdravotného strediska a opravu okien na zdravotnom stredisku.
V obci naďalej pokračovali práce, na ktorých sa podieľali naši
nezamestnaní, zaradení do Projektu V, uložili dlažbu okolo sochy
Panny Márie a Zvonice, vyhotovil sa prechod k soche sv. Vendelína,
vyhĺbil sa jarok popod hostinec Tempo, osadili sa obrubníky nad
námestíčko,
vybudoval sa chodník spájajúci budovu fary s farským kostolom,
previedlo sa dočasné osvetlenie cintorína a oprava verejného
osvetlenia, z drobných investičných akcií sa spevnili vo viniciach dva
úseky poľných ciest kamenivom a to v dĺžke asi 300 metrov. a rôzne
iné drobné práce. Začiatkom augusta bola v priestore pred OcÚ

umiestnená orientačná mapa obce, táto mapa bude postupne
spresňovaná a dopĺňaná o nové informácie.
Každý rok sa vykoná oprava verejného osvetlenia a začalo sa
s pilovaním vrchov okrasných stromov (chvojok) v časti obci
Domovina, nakoľko tieto zasahujú do elektrického vedenia a drôtov
miestneho rozhlasu, ktorý sa v dôsledku toho potom trhajú.
Dňa 19. februára sa uskutočnilo 1. zasadnutie redakčnej rady, ktorá
má za úlohu počas dvoch rokov zostaviť novú knihu o našej obci.
Vedúcim redakčnej rady je. Dr. Ivan Hudec. Táto redakčná rada sa
stretávala pravidelne každý mesiac a zhromažďovala údaje z rôznych
inštitúcií a od občanov.
Ako každý rok tak i tento občania požiadali obecné zastupiteľstvo
o odpredaj obecných pozemkov do svojho vlastníctva, ktoré užívajú
už veľa rokov.
Dňa 2. marca starosta ukončil po dvoch rokoch prácu predsedu
združenia obcí Termál.
Dňa 26. marca bol starosta obce zvolený za člena regionálnej rady
neziskovej organizácie „Nitriansky vidiecky parlament“, ktorá
zabezpečuje okrem iného aj implementáciu programu LEADER

v našom kraji. V októbri sa zúčastnil v rámci tohto združenia
študijnej ceste v Írsku, ktorá bola zameraná na výsledky čerpania
programu LEADER, ktoré dosiahla MAS v dedinke Kilthymagh.
V apríli sa na Podhájskej uskutočnilo prvé zasadnutie MAS združenia
obcí Termál. Je to združenie podnikateľov z obcí, ktoré sú zoskupené
v združení obcí Termál.
Poľovnícke združenie „Dolina“ už tradične usporiadalo šiesty ročník
poľovníckej zábavy.
Dňa 18. augusta sa uskutočnila oslava, ktorá sa konala pri príležitosti
770- výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Oslava sa začala
slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Ján Formánek,
Dekan Bratislavy, ktorý u nás pôsobil v osemdesiatych rokoch. Počas
osláv vystúpili so svojím programom Radavský ženský zbor, coutry –
rocková skupina Víkend, dychová hudba Sebechlebskí hudci a spevák
Robo Kazík so svojimi hosťami. Na oslavách sa zúčastnil i predseda
VÚC Doc. Ing. Milan Belica a starostovia okolitých obcí. Z osláv bol
vyhotovený DVD záznam. Zároveň v sále KD sa konala vernisáž
umelecká výstava rezbára Vladimíra Tináka, maliara PaedDr.
Miroslava Poláka a fotografa Ing. Mariána Mandúcha. Následne
potom v dňoch 17. a 24. augusta prebiehala v sále umelecká výstava
týchto autorov.

Životné prostredie
V predposledný júlový týždeň boli obyvatelia a návštevníci našej obci
vystavení nepríjemnému zápachu šíriacemu sa z polí, ktoré
obhospodaruje PD Agrocoop PVD Hul, vzhľadom na nevhodný

termín hojenia kuracím trusom. Starosta obce žiadal predsedu
družstva o okamžité ukončenie hnojenia, tento však žiadosť ignoroval
a preto obec podala sťažnosť na viaceré inštitúcie. Písalo sa na:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch,
Obvodný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch, Inšpekciu
životného prostredia, Slovenskú stavebnú inšpekciu v Nitre,
Ministerstvo životného prostredia v Bratislave a na Predstavenstvo
Agrocoop PVD v Huli. TV JOJ odvysielala počas hlavných novín aj
šot o arogancii družstva. Odpoveď sme obdržali od všetkých inštitúcií,
od hlavného vinníka, ktorý to spôsobil, však nie. Družstvo sme za
uvedenú činnosť ani potrestať nemohli.
V tomto období bola v našej obci hodnotiaca komisia zo súťaže
„Dedina roka 2007“, do ktorej sme našu obec prihlásili. Do
celoslovenského kola sme však nepostúpili.
V dňoch 6. až 13. júla sa uskutočnilo po prvý krát v našej obci
sochárske sympózium, v rámci ktorého rezbári vyhotovili 4 sochy,
ktoré boli rozmiestnené v strede obci, a to:
PaeDr. Miroslav Polák – Sochu obecného hlásnika, Vladimír Tinák –
Sochu oberača hrozna, Miroslav Trnovský – Sochu žnice a Peter
Luhan – Sochu pastierika. Tieto sochy teraz krášlia našu obec.

Školstvo

Dňa 26. januára usporiadali základná a materská škola detský
maškarný ples v sále kultúrneho domu. a dňa 10. februára 2007
usporiadalo združenie ZRPŠ pri ZŠ v Radave rodičovskú zábavu.

V máji zorganizovala obec spolu so školami a Poľovníckym
združením Dolina výlet detí do Arboréta Mlyňany, Štátneho žrebčína
Topoľčianky a Zubrej zvernice v Lovce.
Pri príležitosti Dňa matiek pod vedením pedagógov predniesli deti
krásny program svojim matkám a ostatným prítomným.
Po prvý krát obec zorganizovala kultúrny program „Rozlúčka s letom,
na ktorom vystúpili so svojím programom deti z MŠ, žiaci zo ZŠ,
Radavský ženský súbor a ľudový rozprávač ujo Maťo.
Pracovalo sa i fyzicky. Na základnej škole sa zateplili okná,
v materskej škole sa opravilo kúrenie a medzi materskou školou
a obecným úradom sa vybudovalo oplotenie.
V dňoch 27. a 28. novembra prebehla v MŠ Štátna inšpekcia, ktorá
konštatovala dobrú úroveň vyučovania v našej materskej škole.
Dňa 9. decembra usporiadali školy oslavu Mikuláša, ktorý sa už
tradične konal v sále kultúrneho domu.
Zápis detí do MŠ a ZŠ - počet žiakov v ZŠ klesol z 27 na 24 žiakov, v
MŠ tak isto z 23 detí na 21 detí.
Cirkevný život v obci

Cirkevný život v obci bol tento rok obohatený o viaceré zážitky, ktoré
v srdciach veriacich určite zanechajú milé spomienky. Dňa 15. júna,
na sviatok Božského Srdca Ježišovho, sa konala slávnostná svätá
omša spojená s posvätením pamätnej tabule s bustou venovaná nášmu

rodákovi Michalovi Meliškovi, pri príležitosti 110. výročia založenia
časopisu Posol. Svätú omšu slúžil Otec Biskup Peter Dubovský, SJ.
Z celej slávnosti bol vyhotovený DVD záznam, ktorý si môžu občania
zakúpiť na obecnom úrade. V 9 čísle Posla bol aj zverejnený
príspevok o tomto našom rodákovi. Bustu vyhotovil RNDr. Miroslav
Polák z Nitry. Celkové náklady činili 50.197,- Sk.
Ako každoročne tak i tento rok sa konala, v októbri vo
farskom kostole svätého Cyrila a Metoda, výstavka plodov zeme.
Tragická udalosť
Dňa 13. apríla 2007 sa stala tragická udalosť v našej obci. Vo veku 37
rokov zastrelili policajní kukláči pri domovej prehliadke hajlochov vo
vinohradoch Mariána Račka.
Obyvateľstvo dnes
Počas tohto roku sa do našej obci prisťahovalo celkove 11 obyvateľov
a narodili sa len 3 deti. Odsťahovalo sa však 20 občanov a 9 ich
zomrelo. Tendencia znižovania obyvateľov v obci naďalej pokračuje.
K 31. decembru 2007 počet obyvateľov je 805.

Šport
Futbalisti Športového klubu Radava ukončili jesenno-jarnú časť
ročníka 2006/2007. Naše A mužstvo skončilo na 9. mieste
v majstrovstvách okresu. Náš dorast skončil na 2. mieste
v majstrovstvách okresu a naši najmenší - mužstvo žiakov ukončilo
tabuľku.
Uskutočnil sa i 5. ročník turnaja o pohár starostov obcí „RVHP“
(Radava, Vlkas, Hul a Podhájska). Naši futbalisti žiaľ opäť neboli
prví. Obsadili 2. miesto.
Zápis ukončený a schválený obecným zastupiteľstvom.

Rok 2008
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

JUDr. Zuzana Kiripolská

Obecné zastupiteľstvo:
Búranová Beáta
Felvidékyová Blažena Mgr.
Jurík Martin
Levák Marián
Molda Juraj
Mihók Ján – Košťálik Peter Bc.
Verejný život v obci
V roku 2008 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 5 krát. Stav
hospodárenia za rok 2008 bol: celkové príjmy boli 8.136.721,11 Sk a
celkové výdavky činili 8.111.687,11 Sk. Výsledok hospodárenia obce
za rok 2008 bol 25.034,- Sk. Úver na výstavbu soc. zariadení ŠK bol
vo výške 500 000,- Sk a na pred financovanie záverečnej platby
projektu „Radava-úprava verejných priestranstiev“ bol vo výške
408.513,87.-Sk. Záväzky obce za neuhradené faktúry činili: 82.560,30
Sk. Poslanci na svojich zasadnutiach prerokovali výsledky
hospodárenia za rok 2008 aj výsledky inventarizácie a taktiež návrh
rozpočtu na rok 2009.
Uskutočnila sa zmena na poste poslanca obecného zastupiteľstva. Ján
Mihók sa vzdal poslaneckého mandátu a pani Božena Zemková, ktorá
nasledovala v poradí po menovanom, odmietla vymenovanie za
poslanca, ďalší v poradí kandidátov na funkciu poslanca obecného
zastupiteľstva prijal mandát. Bc. Peter Košťálik zložil sľub na
dvanástom zasadnutí dňa 16.decembra 2008. Na tomto zasadnutí sa

schválil Spoločný územný plán obcí Hul a Radava. Prijalo sa
i všeobecne záväzné nariadenie Spoločného územného plánu
o vyhlásení záväzných častí Spoločného územného plánu obce
Radava. Taktiež sa prijalo všeobecne záväzné nariadenie v súvislosti
so zavedením meny euro.
Obec prijala v tomto roku rôzne granty a transfery:
Refundácia – Projekt V cez štátny rozpočet vo výške 9.900,- Sk,
Projekt V cez ESF vo výške 31.695,50 Sk, na stravné, školské
potreby, motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi vo výške
16.845,- Sk, na hmotnú núdzu vo výške 37.675,- Sk Úrade práce
sociálnych vecí a rodiny,
Dotácia pre základnú školu v sume 1.197.000,- Sk, na vzdelávacie
poukazy vo
výške 20.800,- Sk, na predškolské deti vo výške 9.000,- Sk
z Krajského školského úradu v Nitre.
Taktiež aj v tento rok obec dostala dotácie: z Ministerstva financií SR
na rekonštrukciu strechy lekárskej stanice vo výške 200.000,- Sk,
z Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 8.000,- Sk na rezbárske
sympózium a 20.000,- Sk na futbalový turnaj. Tento rok sa nám
podarilo i prvý krát využiť dotáciu z Národného osvetového centra
z Bratislavy vo výške 20.000,- Sk na kultúrne podujatie v obci a to
„Deň obce“.
Tieto granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade
s ich účelom.
Ešte dňa 14. 12. 2007 sa starosta obce zúčastnil na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Huli, kde vysvetľoval našu žiadosť
o odkúpenie pozemku pod miestnu komunikáciu. Poslanci OZ Hul
nám schválili sumu 8,- Sk za l m2, za uvedený pozemok. Preto sa dňa
21. 12. 2007 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie nášho obecného
zastupiteľstva, na ktorom poslanci prejednali odkúpenie tohto
pozemku pod miestnou komunikáciou od obce Hul, nakoľko uvedenú
komunikáciu potrebujeme zahrnúť do projektu „Rekonštrukcia
miestnych komunikácií“ a mať ju vo svojom vlastníctvo. Naši
poslanci podmienky schválené OZ Hul akceptovalo.
Dala sa vypracovať i projektová dokumentácia na zriadenie prechodu
pre chodcov na štátnu cestu II. triedy, č. 580, smerom na železničnú
zástavku.

Obec má v súčasnosti spracovanú i projektovú dokumentáciu pre
stavbu „Vodojem a rozšírenie vodovodu“, prebieha vybavovanie
stavebného povolenia. Projekt vypracovala
Ing. Margita Furuglyásiová z Nových Zámkov.
Ďalšou spracovanou projektovou dokumentáciou je projekt stavby
„Rekonštrukcia krovu lekárskej stanice“, kde je už vybavené stavebné
povolenie. Projekt spracoval p. Marek Jeck z Radavy.
Dňa 10. októbra sa u starostu obce uskutočnilo stretnutie s poslancom
Národnej rady SR
s generálom Emilom Vestenickým, členom SNS. Prejednávali sa
možnosti financovania projektov v obci Radava a príprava odhalenia
pamätníka Andrejovi Hlinkovi v našej obci.
Tak ako každý rok aj tento sa uskutočnila oprava miestneho rozhlasu,
vykonala sa taktiež úprava tují na Domovine, v mesiaci november sa
začala úprava bývalej nelegálnej skládky nad Výhonským jarkom,
firma Cesty Nitra odstránila zo starého ihriska uložený stavebný
odpad a zeminu.
Združenia a aktivity v obci
V januári pripravil tím pracovníkov, ktorí vedie II. etapu programu
LEADER v Mikroregióne Termál po troch predchádzajúcich
stretnutiach s členmi MAS návrh Stratégie integrovaného rozvoja
mikroregiónu Termál.
Dňa 15. februára sa konala ustanovujúca schôdza občianskeho
združenia „Za krajšiu Radavu“. Hlavným cieľom a poslaním
občianskeho združenia „Za krajšiu Radavu“ (ďalej len OZ ZKR)
je skrášľovanie obce Radava, jej kultúrny, ekonomický, športový,
sociálny a iný rozvoj, s dôrazom na úzku spoluprácu
s obyvateľmi, komunitnými organizáciami a samosprávou obce a
obcí združených v mikroregióne Termál. Toľko výňatok zo stanov,
o koľko bude obec skrášlená týmto združením uvidíme neskôr. Prvé
s čím sa už teraz môže pochváliť je, že sa členovia zúčastnili brigády

a to výsadby zelene v centre obce a na cintoríne. Stromčeky zakúpila
obec.
V Penzióne Iveta sa konala výročná schôdza ďalšieho občianskeho
združenia „Nitriansky vidiecky parlament“, na ktorej sa zúčastnil náš
pán starosta, o čom informoval poslancov a občanov na verejnom
zhromaždení.
Spolu so starostami Združenia obcí Termál zasadal v Radave
prípravný výbor občianskeho združenia MAS MT. Programom bola
príprava valného zhromaždenia. Vedením valného zhromaždenia bol
poverený Ing. František Galbavý z Veľkých Loviec.
V júni zasadlo valné zhromaždenie občianskeho združenia Miestnej
akčnej skupiny Mikroregiónu Termál v obci Hul. Aj na tomto valnom
zhromaždení boli zvolení funkcionári občianskeho združenia.
Predsedom sa stal pán Pavol Amrich z Dedinky.
Dňa 16. 8. 2009 obecný úrad v spolupráci s Poľovníckym združením
Dolina zorganizoval Deň obce a deň sv. Huberta.
Počas programu vystúpili mažoretky zo ZŠ Hul, Radavský ženský
zbor, sokoliari sv. Bavona, fujaristi z Podpoľania, speváčka Jadranka
a ľudový rozprávač bača Gajdoš. Počas podujatia sa konala súťaž vo
varení gulášu a pre deti boli zorganizované detské hry.
„Radava v minulosti a dnes“ – kniha o našej obci
Dňa 19. februára 2007 sa uskutočnilo 1. zasadnutie redakčnej rady.
Odvtedy sa redakčná rada stretávala pravidelne každý druhý mesiac.
Poradu viedol väčšinou vedúci rady pán Dr. Ivan V. Hudec.
Vypracoval monografiu, podľa ktorej sa rada uberala. Zadával
členom rady úlohy, ktoré mali splniť vždy do nasledujúcej porady. Dr.
Hudec, ktorý bol odborným garantom dal na vlastné náklady vytvoriť
znelku a hymnu obce. Hymna je v historickom prevedení a bude
používaná pri významných udalostiach v obci. Ešte sa musí previesť
zaevidovanie hymny v heraldickom registri. Autorkou textu hymny je
Mgr. Beáta Nitrianska a autorom hudby je Dušan Dobiáš. Zbierali sa
materiály od ľudí, inštitúcií – navštívilo sa viackrát Okresné múzeum
v Nových Zámkoch, zašlo sa i do susedného Maďarska, odkiaľ sa
priniesli rôzne materiály, napr. o sčítaní ľudu, rôzne mapy, navštívil
sa Štátny archív v Nitre, Katedra historických vied v Bratislave,

taktiež sa naskytla možnosť reštaurovania VHS záznamu (75 minút)
výstavby kostola z roku 1969 a 1970, a
tiež i dožiniek. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nám
schválilo dotáciu na vydanie knihy v celkovej výške 150.000,- Sk.
Taktiež sme dostali sponzorský dar v sume 22.000,- Sk na vydanie
monografie obce.
Dňa 29.5.2008 redakčná rada zasadala už 9 krát aby sa dohodla na
knihe, ktorá by mala mať 224 strán čierno-bielych + 48 strán
farebných, bude mať tvrdý obal a vyjde v počet 1000 výtlačkov. Obec
ponúkla podnikateľom a živnostníkom možnosť inzercie v tejto knihe.
V novembri bola práca na knihe uzavretá a začala sa pripravovať do
tlače. Jazykovú úpravu previedla PeadDr. Oľga Kasášová. Na prednej
strane obálky sa nachádza: rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda
a kostol Ducha Svätého. Na zadnej strane obálky je letecký pohľad na
obec.
Sochárske sympózium
V dňoch 7. až 11. júla sa uskutočnilo sochárske sympózium v našej
obci. Je to už druhý ročník, v rámci ktorého rezbári vyhotovili 7 sôch,
a to:
Paedr. Miroslav Polák – sochu kvetinárky, Vladimír Tinák – sochu
kuchárky,
Akademický sochár Milan Marciňa – sochu mäsiara, Peter Luhan –
sochu kováča, Alois Machaj – sochu stolárskeho učňa, Ing. Dušan
Šarkan – sochu kukuričníka a Dávid Tóth – sochu husiara.
Tieto sochy budú umiestnené na verejnom priestranstve pri pošte.

Šport

Dňa 6. 1. 2008 sa konala výročná členská schôdza ŠK Radava.
Futbalisti Športového klubu Radava ukončili ročník 2007/2008. Naše
A mužstvo skončilo na 13. mieste v II. triede
a dorast skončil na mieste v majstrovstvách okresu.
Dňa 27. 7. 2008 obec zorganizovala 6. ročník futbalového turnaja
RVHP o pohár starostov obcí. Naši futbalisti sa umiestnili na 2.
mieste. Ešte v apríli nám Nitriansky samosprávny kraj schválil
dotáciu vo výške 20 tisíc Sk na organizovania tohto ročníka, ktorý sa
konal tento rok v Radave. Ďalšie športové vyžitie zorganizovalo
Poľovnícke združenie Dolina a to 4. ročník futbalového miniturnaja
poľovníckych združení Jágercup, v rámci ktorého sa podával
i poľovnícky guláš.
V mesiaci september sme zorganizovali futbalový zápas mužstva
predsedu vlády a našich starých pánov, na ktorom sa pôvodne mal
zúčastniť aj predseda vlády. Na zápase sa zúčastnili poslanci NR SR
Pavol Goga a Marián Záhumesnký. Ďalším hosťom bola vicežupanka
pani Ľubica Burdová a poslanci z VÚC. Pred zápasom vystúpili so
svojim programom Sebechlebskí hudci a pre deti bol zdarma
k dispozícii skákací hrad a ako občerstvenie sa podával guláš.

Obyvateľstvo dnes
Počas tohto roku sa do našej obci prisťahovalo celkove 20 obyvateľov
a narodili sa len 3 deti. Odsťahovalo sa však 15 občanov a 9 ich
zomrelo. Tendencia znižovania obyvateľov v obci naďalej pokračuje.
K 31. decembru 2008 počet obyvateľov je 808. Z toho 416 žien a 392
mužov.
Školstvo
Dňa 25. januára usporiadali základná a materská škola detský
maškarný ples v sále kultúrneho domu a dňa 19. januára 2008
usporiadalo združenie ZRPŠ pri ZŠ v Radave rodičovskú zábavu. Dňa

31. januára sa uskutočnil zápis detí do ZŠ, rodičia prihlásili 8 detí do
prvej triedy.
Pri príležitosti oslavy Dňa matiek, kde pod vedením svojich
pedagógov vystúpili s program svojim matkám a ostatným prítomným
deti z Materskej a zo Základnej školy v Radave a mažoretky zo
Základnej školy v Huli. Po skončení tohto programu vystúpila na
námestí so svojím hudobným pásmo dychová skupina Šurianka zo
Šurian.
V auguste, keď deti oddychovali a naberali sily do ďalšieho školského
roku v ich triedach sa naplno pracovalo. Vymaľovali sa priestory
v Základnej škole, položilo sa nové linoleum.
Dňa 26. augusta sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľku
Materskej školy v Radave. Výberová komisia navrhla obecnému
zastupiteľstvu, aby za riaditeľku vymenovali doterajšiu pani riaditeľku
materskej školy pani Jarmilu Guzmanovú, ktorá sa ako jediná
kandidátka zúčastnila konkurzu.
Dňa 2. septembra sa začal školský rok – do materskej nastúpilo 13
detí a do základnej školy nastúpilo 29 detí.
Veľmi vzácne bolo stretnutie detí a poslankýň obecného
zastupiteľstva pri pečení a zdobení vianočných medovníkov.
Poďakovanie za pomoc patrí taktiež i pani Emílie Bugriovej.
V rámci drobných opráv sa uskutočnila opráv kanalizácie v Materskej
škole.
Cirkevný život v obci
Ako každoročne tak i tento rok sa konala, v októbri vo
farskom kostole svätého Cyrila a Metoda, výstavka plodov zeme.
Z roka na rok sa zapája viac žien a obrazy vytvorené nimi krášlia celý
mesiac náš farský kostol.
Radavská cirkev dostala do daru sochu Sedembolestnej Panny Márie,
ktorú vyhotovil a venoval obci Vladimír Tinák. Zastrešenie prístrešku
zhotovil a venoval Roman Bruchter.
Dňa 15. 9. 2008 bol prístrešok vysvätený spolu so sochou
Sedembolestnej Panny Márie.

Rok 2009
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

JUDr. Zuzana Kiripolská

Obecné zastupiteľstvo:
Búranová Beáta
Felvidékyová Blažena Mgr.
Jurík Martin
Levák Marián
Molda Juraj
Košťálik Peter Bc.

Verejný život v obci
V roku 2009 zasadalo obecné zastupiteľstvo celkove 6 krát. Stav hospodárenia za rok 2009
bol: celkové príjmy boli 316.670 Eur a celkové výdavky 307.970 Eur. Poslanci na svojich
zasadnutiach prerokovali výsledky hospodárenia za rok 2009 aj výsledky inventarizácie
a taktiež návrh rozpočtu na rok 2010 a vzali na vedomie aj rozpočet na roky 2011 a 2012.
Obec prijala v tomto roku rôzne granty a transfery:
Poskytovateľ: Krajský školský úrad suma v Eurách činila 44.036 – dotácia pre ZŠ Radava,
v sume 791 € dotácia pre deti MŠ predškoláci, v sume 724 € dotácia na vzdelávacie poukazy,
Ministerstvo financií nám poskytlo dotáciu na bežné výdavky v roku 2009 v sume 11.925 €,
ďalej v sume 9.958 € na modernizáciu rozhlasovej ústredne, Environmentálny fond v sume
3.500 € ako dotáciu na chodníky na cintoríne, Úrad NSK v sume 300 € na rezbárske sympózium, v sume 500 € na turnaj dorastu, Krajský úrad životného prostredia v sume 117,16 €
na životné prostredie, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky v sume 301,01 € ako
dotáciu – Projekt V, v sume 16,59 € na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, v sume
27,20 € ako stravné, Obvodný úrad Nové Zámky v sume 266,64 € evidenciu obyvateľstva,
v sume 1.120 € na voľbu prezidenta, v sume 484,21 € na eurovoľby, v sume 408,70 € na
voľby do samosprávnych krajov, Krajský stavebný úrad v Nitre v sume 702,96 € na stavebnú
agendu, Konto Orange Bratislava v sume 350,20 € na realizáciu projektu „Mám zázračné
ruky“, a v sume 723,63 € na realizáciu projektu „Chcem dýchať s prírodou“, Krajský úrad pre
CD a PK Nitra v sume 40,28 € na cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Granty a transfery
boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Obec eviduje k 31. decembru 2009
tieto záväzky: voči bankám – bankový úver vo výške 36.884 € a voči dodávateľom
neuhradené faktúry vo výške 376 €. Inventarizačná komisia v zložení starosta obce, poslanci
OZ a kontrolórka obce previedla inventarizáciu obce k 31. decembru 2008. V mesiaci marec
sa uskutočnil i audit účtovnej závierky za rok 2008.
Dňa l. januára 2009 nadobudol právoplatnosť Spoločný územný plán pre obce Radava a Hul,
ktorý sa vytvoril počas rokov 2003 – 2008.

Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvu na predkladanie projektov rámci Programu
rozvoja vidieka, Opatrenie 3.4.2 Renovácia a rozvoj obcí, do ktorého naša obec podala
žiadosť o nenávratný finančný príspevok a to na projekt „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií – I. etapa“. Vzhľadom k tomu, že naša obec nemá dostatok finančných
prostriedkov dňa 25. februára starosta obce v Dexia banke v Nitre podpísal Zmluvu
o poskytnutí Dexia Komunál univerzálneho úveru, ktorý obec bude môcť čerpať v prípade
potreby do výšky 79.665 €/2,4 mil. Sk. Do tohto úveru sa zlúčil náš doterajší Prvý
municipálny úver a Superlinka (povolený debetný zostatok na bežnom účte). V marci sa
starosta zúčastnil na stretnutí predstaviteľov samosprávy s prezidentom SR Ivanom
Gašparovičom na Mestskom úrade v Šuranoch.
Obec úspešne zvládla prechod na novú menu Euro. Mala vypracovaný harmonogram,
pravidelne informovala občanov o všetkých krokoch, ktoré boli potrebné k pochopeniu,
(hlavne pre starších občanov), k prechodu zo slovenskej meny na euro. Vypracovala
všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým sa menili niektoré zákony v pôsobnosti Obce
Radava v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike.
Voľby
V dňoch 21. marca a 4. apríla sa konali voľby prezidenta SR. Členmi boli delegovaní
zástupcovia strán a žrebom sa určila predsedníčka Ing. Zita Ňaršanská. Ďalšími členmi boli
Mária Hoštáková, Mgr. Anna Sládečková, Zuzana Kiripolská a Juraj Vitek. V našej obci sa
odvolilo nasledovne: počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov: 480
1.) Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 387 hlasov
2.) Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 93 hlasov
Dňa 6. júna 2009 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Predsedníčkou bola opäť
Ing. Zita Ňaršanská. Členmi boli: Monika Búranová, Mgr. Anna Sládečková, Zlatica
Vreštiaková, Michal Melišek a Anna Mrázová. Počet platných hlasov bolo spolu 156.
Najväčší počet hlasov získala v obci strana SMER - sociálna demokracia a to 60.
Dňa 14.novembra sa uskutočnili voľby do Vyšších územných celkov. Predsedníčkou bola
Martina Juríková. Členmi boli: Zlatica Vreštiaková, Michal Melišek, Anna Mrázová a Erika
Šafárová. Počet platných hlasov pre voľbu predsedu samosprávneho kraja získal doc., Ing.,
Milan Belica, počet hlasov 191 a na druhom mieste MUDr. Vladimír Karvaj, počet hlasov,
ktoré v našej obci získal bolo 29. Najväčší počet hlasov pre voľby do zastupiteľstva získal
MUDr. Peter Hudák a to 153.
Na každé voľby mala obec vypracovaný harmonogram podľa ktorého postupovala a taktiež
mala vypracované písomné poverenie a poučenie členov okrskovej volebnej komisie
v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
Všetky voľby prebehli v poriadku, za čo treba poďakovať všetkým členom komisie a hlavne
všetkým občanom, ktorí i napriek tomu, že voľby sa konali viac krát, nie sú povinné ako
voľakedy a i napriek tomu pristúpili k urnám zodpovedne a v hojnom počte.

Činnosť v obci
Dňa 15. apríla sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do života našej knihy „Radava v minulosti
a dnes“, na ktorom sa okrem ďalších pozvaných hostí zúčastnil štátny tajomník ministerstva
kultúry pre médiá a audiovíziu Ivan Sečík. Svojím kultúrnym programom slávnosť obohatil
ženský spevácky zbor Radavanka a výstava umeleckých fotografií z Muránskej Zdychavy
Ing. Mariána Mandúcha.
Firma Cesty Nitra previedla opravu väčších výtlkov v obci. Obec nemusela za túto opravu
vynaložiť žiadne finančné prostriedky, za čo patrí vďaka nášmu občanovi Romanovi
Meliškovi. V okolí futbalového ihriska bol vyhotovený nový chodník zo zámkovej dlažby
a boli prevedené terénne úpravy na vyrovnanie terénu. Tieto práce vo svojej réžii previedla
firma Plynomont Nové Zámky.
V júni sa začala rekonštrukcia strechy lekárskej stanice a o mesiac nato sa ukončila a taktiež
i vchod do lekárskej stanice. Celkové náklady predstavovali 18.000,- €.
Firma T-COM sa rozhodla v našej obci zaviesť v tomto roku do domácností a ubytovacích
zariadení Maggio Internet a Maggio TV formou pevnej linky. Ďalej chce zriadiť
vysokorýchlostný internet formou pevnej prípojky optickým káblom. Od novembra prebieha
rekonštrukcia rozhlasovej ústredne a miestneho rozhlasu, na ktorú sme získali dotáciu
z ministerstva financií takmer 10.000,- Eur. Táto rekonštrukcia bude pokračovať aj
v budúcom roku.
Počas leta sa obnovili lavičky po obci, na cintoríne, na futbalovom ihrisku a železničnej
stanici a upravilo sa okolie sochy sv. Vendelína.
V dňoch 6. až 10. júla sa uskutočnil tretí ročník rezbárskeho sympózia, na ktorom vyhotovili
4 rezbári sochy pre autobusovú zástavku. A to: PaedDr. Miroslav Polák – sochu Radavčanky,
Vladimír Tinák – sochu Euromena, Peter Luhan – sochu rozprávkového psa a Tomáš Daloš –
sochu babky v okne. Na toto podujatie sme dostali dotáciu z VUC Nitra vo výške 300 €.
Dňa 15. augusta sa uskutočnil tretí ročník Dňa obce, ktorý začal ďakovnou svätou omšou,
pokračoval detskými hrami a súťažami – súťažou vo varení gulášu a kultúrnym programom
v rámci ktorého vystúpili Matičiari z Nových Zámkov, ženský spevácky zbor Radavanka,
mažoretky zo ZŠ Hul, ženské spevácke súbory Čabianska ružička a Orgován z Békešskej
Čaby z Maďarska a speváci populárnej hudby Dušan Grúň a Juraj Gahér (Ex Salco). Na
programe sa zúčastnil aj predseda VÚC Nitra Milan Belica a poslankyňa NR SR za stranu
SNS pani Marta Damborská.
Dňa 27. septembra sa uskutočnilo živé rozhlasové vysielanie relácie Zvony nad krajinou
z našej obce, ktoré vysielalo Rádio Regina.
Obec a občianske združenia
Dňa 3. januára 2009 poslanci OZ a predseda Občianskeho združenia Za krajšiu Radavu
pripravili pre obyvateľov obce pohostenie, na ktorom sa podávala kapustnica. Kultúrnym
programom prispel spevácky zbor Radavanka. Dňa 27. januára 2009 sa konala v sále
kultúrneho domu výročná členská schôdza miestnej organizácia spotrebného družstva COOP
Jednota. V mesiaci február sa konali výročné členské schôdze OZ Za krajšiu Radavu
a Poľovníckeho združenia Dolina Radava. Na schôdzach sa zúčastnil aj starosta obce. V apríli
tieto dve združenia uskutočnili brigádu na vyčistenie Hliníka od komunálneho odpadu, na
ktorej sa zúčastnilo 17 občanov. Súbežne s touto brigádou prebiehala brigáda na vyčistenie
Bariny, ktorú organizovalo občianske združenie Campanula, na ktorom sa zúčastnilo
6 občanov. V dňoch 12.-15. mája starosta obce sa v rámci delegácie Nitrianskeho

samosprávneho kraja zúčastnil na pracovnej ceste od olomouckého kraja v Českej republike,
kde navštívil MAS Haná, ktorá taktiež realizuje projekt LEADER. V máji zverejnilo
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 15 MAS v rámci Slovenska, ktoré boli vybraté na
relizáciu programu LEADER v SR. Naša MAS Združenia Termál bola neúspešná a ako
dôvod bol uvedený nesplnenie objektívnych kritérií vzniku MAS, takže našu integrovaná
stratégiu rozvoja ani nehodnotili. Koncom mája sa starosta obce zúčastnil spolu s troma
poslancami stretnutia Požitavčanov žijúcich v Bratislave.
Dňa 11.októbra usporiadalo Poľovnícke združenie slávnostné popoludnie spojené so svätou
omšou pri príležitosti 20.výročia vzniku poľovníckeho združenia. Dňa 21.novembra toto
Poľovnícke združenie Dolina usporiadalo už 8. ročník poľovníckej zábavy.
Obec zabezpečila zavozenie nelegálnej skládky na Výhonským jarkom zeminou bez použitia
vlastných finančných prostriedkov. Boli zakúpené nové insígnie pre potreby slávnostných
príležitostí. Na obecnom traktore boli vymenené zadné pneumatiky, vykonaná oprava bŕzd
a prednej nápravy, tiež bola vykonaná aj emisná a technická kontrola traktora, vlečky,
v oprave bol i malotraktor, ktorým sa kosí futbalové ihrisko.
Školstvo
Dňa 7. februára usporiadalo ZRPŠ pri ZŠ v Radave rodičovskú zábavu. Základná škola
v Radave spolu s Materskou školou v Radave zorganizovali aj pre deti maškarný ples.
V októbri získala základná škola počítačovú techniku (5 ks PC, 1 Notebook, 1 ks Projektor
s plátnom) a to v rámci Projektu modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.
O úspešnosť tohto projektu sa pričinila pani učiteľka Jana Gregušíková. Klesajúcu tendenciu
v počte žiakov nastupujúcich do základnej a materskej školy pociťuje aj naša obec. Do
základnej školy nastúpilo 24 detí, čo je ešte celkom dobré, ale do materskej školy už len 15
detí. Ak to bude takto ďalej pokračovať budú musieť poslanci zvážiť ďalšiu činnosť
celodennej škôlky v našej obci.
Šport v obci
Dňa 4. júla 2009 sa uskutočnil druhý ročník turnaja o pohár obce Radava, na ktorom sa
zúčastnili mužstvá Palárikova, Hulu a Radavy. Naši futbalisti skončili na druhom mieste.
Na tento turnaj sme dostali dotáciu z VUC Nitra vo výške 500 €.
V dňoch 3. a 5. júla sa uskutočnili hodové zábavy, ktoré zorganizoval ŠK Radava.
Dňa 19. júla sa uskutočnil 7. ročník turnaja o pohár starostov obcí RVHP vo Vlkase. Naše
mužstvo obsadilo druhé miesto. Dňa 3. augusta začali futbalové súťaže. A mužstvo nastúpilo
do druhej triedy a mužstvo dorastu do Majstrovstiev okresu.
Cirkev v obci
Dňa 1. júla poverili nášho pána farára Antona Gubalu viesť farnosť v Maduniciach. Boli
v našej obci len tri roky a za ten čas stihli založiť ženský spevácky zbor v kostole, zložený
z malých detí, z mládeži, z dospelých žien a a dokonca aj z niekoľkých mužov. V marci obec
zakúpila pre potreby tohto speváckeho zboru notebook, projektor a plátno. Venovali sa
mládeži, dospelým a popri tom stíhali ešte rôzne iné aktivity mimo našej obci. Od tohto
dátumu tu máme nového pána farára Imricha Kováča.
Dňa 15. septembra sa uskutočnilo posvätenie sochy Panny Márie (Piety), ktorú vyhotovil pán
Vladimír Tinák, objednali a zaplatili si ju občania obce. Už tradične sa uskutočnila vo
farskom kostole výstavka plodov, ktorá bola aj tento rok veľmi pekná.

Rok 2010
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

JUDr. Zuzana Kiripolská

Obecné zastupiteľstvo:
Beáta Búranová
Mgr. Blažena Felvidékyová
Martin Jurík
Marián Levák
Juraj Molda
Bc. Peter Košťálik
V roku 2010 zasadalo obecné zastupiteľstvo vo vyššie uvedenom zložení.
Po voľbách do orgánov samosprávy zložili starosta obce a zvolení poslanci na
svojom prvom zasadnutí dňa 22. 12. 2010 sľub a od tohto dátumu pracovalo
obecné zastupiteľstvo v nasledovnom zložení:
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

Beáta Búranová

Obecné zastupiteľstvo:
Mgr. Blažena Felvidékyová
Martin Jurík
Marián Levák
Bc. Veronika Fialková
JUDr. Martin Vreštiak
Bc. Peter Košťálik

Verejný život v obci
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2010 celkovo 6 krát. Stav
hospodárenia za rok 2010 bol nasledovný:
Bežný rozpočet obce –
Príjmy boli vo výške 225.173,00 Eur, výdavky – 222.995,00 Eur.
Kapitálový rozpočet –
Príjmy boli vo výške 39.133,00 Eur, výdavky – 248.476,00 Eur rozdiel
-209.343,00 Eur
V členení bol dosiahnutý prebytkový bežný rozpočet a kapitálový rozpočet
vykázal schodok. Schodok rozpočtu bol v priebehu rozpočtového roka krytý
prijatým bankovým úverom a hlavne Euro úverom. Euro úver poskytla obci
v novembri Dexia banka, a.s. vo výške 184.738,54 Eur na zaplatenie
vyúčtovacej faktúry za rekonštrukciu miestnych pozemných komunikácií.
Výsledok hospodárenia našej obce za rok 2010 je schodok vo výške –
22.427,00 Eur.
Obec prijala v tomto roku rôzne granty a transfery:
Poskytovateľ: Krajský školský úrad v Nitre poskytol sumu 36.686,00 € – dotácia
pre ZŠ Radava, sumu 660,00 € - dotácia pre deti MŠ v predškolskom
veku, sumu 582,00 € - dotácia na vzdelávacie poukazy, Ministerstvo financií SR
nám poskytlo dotáciu na bežné výdavky v roku 2010 v sume 8.646,00 €, ďalej
v sume 1.842,82 € na povodeň, Úrad NSK v sume 200,00 € na rezbárske
sympózium, v sume 600 € na turnaj dorastu, Krajský úrad životného prostredia
v Nitre v sume 92,35 € na životné prostredie, Obvodný úrad Nové Zámky
v sume 266,64 € na evidenciu obyvateľstva, Krajský stavebný úrad v Nitre
v sume 562,91 € na stavebnú agendu. Obec eviduje k 31. decembru 2010 tieto
záväzky: voči bankám – bankový úver vo výške 52.733 € a voči dodávateľom
neuhradené faktúry vo výške 3.501 €. V dňoch 11.5. až 13.5.2010 uskutočnila
Ing. Juliana Farkašová audit účtovníctva za rok 2009.
Poľnohospodárska platobná agentúra vyhovela našej žiadosti a poskytla
nám zálohu na financovanie prvej faktúry z projektu na rekonštrukciu obecných
miestnych komunikácii vo výške 39.004 €.
Environmentálny fond nevyhovel našej žiadosti o poskytnutie dotácie na
stavbu vodojemu a rozšírenia vodovodu.
Výsledkom rokovania medzi ZSE a.s. Bratislava a Združením obcí
Termál bol podpis zmlúv o dodávke elektrickej energie do roku 2012, v rámci
ktorej dostali obce zľavu na elektrickú energiu vo výške 15 % a pre verejné
osvetlenie až vo výške 50 %.
Od júna prebieha predaj nehnuteľností ŽSR v našej obci a to budovy
vlakovej zastávky s okolitým pozemkom. Dňa 17.02.2010 sa uskutočnila
kolaudácia zrekonštruovanej lekárskej stanice.

Podarilo sa nám zapísať na list vlastníctva poslednú obecnú stavbu, ktorú
sme ešte nemali na LV a to dom smútku. Vybudovalo sa nástupište oproti dolnej
autobusovej zástavke a prebehlo osadenie dopravného zrkadla a to oproti
výjazdu z miestnej komunikácie od zvonice na hlavnú cestu tak, aby uľahčila
vodičom prehľad pri výjazde z vedľajšej cesty na hlavná cestu, nakoľko tam nie
je dobrý výhľad kvôli oporným múrom.
Práce na ROEP budú ukončené v roku 2011. Obec vypracovala
„Povodňový plán záchranných prác obce“, spracovaný v zmysle Zákona č.
7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
Dňa 4. 5. 2010 prevzal zhotoviteľ firma Hold, spol. s r. o., Nové Zámky
stavenisko pre stavbu „Radava – rekonštrukcia obecných pozemných
komunikácii - 1. etapa“.
Hlavným cieľom tejto stavby bolo odstrániť havarijný stav obecných
pozemných komunikácii, chodníkov pre chodcov a povrchového odvodnenia
miestnych komunikácii. Vyasfaltovaním spodnej časti komunikácie Kratiny
v dĺžke 450 metrov sa odstránil havarijný stav, nakoľko tu bol výskyt hlbokých
trhlín prechádzajúcich do sieťového rozpadu, polámaných okrajov a depresii
znefunkčňujúcich povrchové odvodnenie vozovky. Pozdĺž Hlavnej cesty po
pravej strane od Športového klubu po križovatku z Uličkou sa zrekonštruoval
nefunkčný zemitý jarok na vybetónovanú priekopu, ktorá pozostáva z bočných
betónových oporných múrikov a chodníka z betónových prefabrikátov. Ku
chodníku sa na strmých miestach vybudovalo jednostranné kovové zábradlie.
V časti oproti Športového klubu po Lekársku stanicu sa vybudoval oporný múr,
ktorý stabilizoval tamojší svah proti zosunutiu. Chodníky zo zámkovej dlažby sa
vybudovali od Pošty po náprotivnú stranu Športového klubu a od križovatky
Hlavnej cesty s Uličkou po dolnú autobusovú zástavku. Ďalej sa vybudovali dva
nové rámové priepusty prvý na odbočke z Hlavnej cesty do Uličky a druhý na
odbočke z Uličky smerom na Vršky. Nový rúrový priepust sa vybudoval na
konci Kratín pri odbočke smerom na Vršky a zrekonštruoval sa rúrový priepust
na Dolnom konci, cez ktorý preteká prameň Kotrba do Bariny. Kolaudačné
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v decembri 2010. Stavbyvedúcim bol Ing.
Marian Jančo, zamestnanec firmy Hold, spol. s r. o., Nové Zámky. Stavebný
dozor vykonával Ivan Hošťanský z Komjatíc.
Počas zimných mesiacov, keď sa vyskytovalo väčšie množstvo snehu sa
nám podarilo úspešne zvládnuť zimnú údržbu miestnych komunikácii s našimi
pracovníkmi, ktorých máme na obecnom úrade. Sú to dlhodobo nezamestnaní
občania, vedení na úrade práce a majú záujem pracovať v obci. Celkove sa jedná
o 7 pracovníkov, ktorí týždenne musia odpracovať 15 hodín.
Obec a občianske združenia
Dňa 06.01.2010 usporiadala obec spolu s Občianskym združením „Za
krajšiu Radavu“, v kultúrnom dome posedenie pri trojkráľovej kapustnici. Jej

hlavným kuchárom bol poslanec p. Juraj Molda, na podujatí sa zúčastnilo viac
ako 100 občanov. Ďalšie podujatie, ktoré usporiadala obec s týmto združením
bolo dňa 14.02.2010 fašiangové posedenie pri zabíjačkových špecialitách,
hlavným kuchárom bol opäť p. Juraj Molda, na podujatí sa zúčastnilo takmer
200 občanov.
V dňoch 24.4. – 25.4.2010 sa v réžii obce a Občianskeho združenia „Za
krajšiu Radavu“ uskutočnil I. ročník súťažnej výstavy vín z názvom „Víno
Radava 2010“. Vystavovatelia prihlásili do súťaže 48 vzoriek. Šampiónom
výstavy sa stal Rizling vlašský od Juraja Moldu a synov, garantom výstavy bola
Mgr. Blažena Felvidékyová.
Občianske združenie Za krajšiu Radavu prispievalo od 1.6.2010
jedenástim dôchodcom, ktorí boli v zlej finančnej situácii finančný príspevok
vo výške 1,50 Eur na stravu v obecnej kuchyni. Od 12.8.2010 k nim pribudla
ešte jedna dôchodkyňa. Celkove prispelo združenie sumou vo výške 1571,50
Eur. Úhradou nákladov spojených s ozvučením a osvetlením sa OZ „Za krajšiu
Radavu“ a PZ Dolina Radava podieľali na oslavách Dňa obce 14. 8. 2010.
Občianske združenie pre deti Campanula usporiadalo dňa 24.4.2010 náučnú
akciu pre deti Deň Zeme. Dňa 25. 11. 2010 usporiadalo OZ „ Za krajšiu
Radavu“ spoločenský večer s názvom „Otvorenie adventu“.
Dňa 20. novembra usporiadalo Poľovnícke združenie Dolina v športovej
hale Iveta už IX. ročník poľovníckej zábavy.

Povodeň
Začiatkom júna postihli našu obec a okolité obce záplavy. Voda vyliata
z potoka ohrozovala niekoľko rodinných domov a voda z viníc ohrozovala
vyššie časti obce. V našej obci potok stačil odtekať a k väčšiemu ohrozeniu
majetku nedošlo. Vodu z viníc, ktorá sa valila z polí nad Pánskymi vinohradmi
obec prepravila mimo intravilán cez Pekaríkovú dolinku. Celkovo bolo
poškodených 19 domov, ktoré mali v pivniciach vodu. Jeden dom bol staticky
narušený a poškodil sa majetok firmy Plynomont a obce Radava. Poškodená
bola aj hracia plocha na futbalovom ihrisku. Zničené boli aj pásové zavlažovacie
bubny niektorých našich súkromne hospodáriacich roľníkov. Firme Plynomont
vznikla škoda na čerpadlách a elektrickej inštalácii. Povodeň čiastočne
poškodila základy mostu cez potok a niektoré poľné cesty vo viniciach. Všetky
tieto subjekty boli čiastočne odškodnené Úradom vlády SR a to sumou vo výške
300 €.

Kultúrna činnosť v obci
Starosta obce spolu s niektorými poslancami OZ sa dňa 21.01.2010
zúčastnil 27. stretnutia Požitavčanov
v Bratislave. V rámci kultúrneho
programu tam vystúpil aj ženský spevácky zbor Radavanka.
ZŠ spolu s MŠ pripravili bohatý kultúrny program ku “ Dňu matiek“. Na
deň detí, kvôli nepriaznivému počasiu sa oslava uskutočnila v areáli základnej
školy.
Ďalšie oživenie kultúry sa konalo dňa 13.07.2010, keď na námestí
vystúpil folklórny súbor Vedérko z Čierneho nad Topľou.
Už tradičný „Deň obce a Deň svätého Huberta“ sa uskutočnil
dňa 14. 8. 2010. Oslavy sa začali slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval
J.E. otec opát Mons. Bronislav Ignác Kramár, popoludní pokračoval deň
detskými hrami a súťažami. V rámci večerného kultúrneho programu vystúpili
zbor Radavanka, detská tanečná skupina Baračanka, spevácky zbor Záviš z ČR,
a populárna speváčka Jadranka. Počas dňa sa podávali na nádvorí KD guláše
a to poľovnícky srnčí, poľovnícky diviačí a gazdovský.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa „4. ročník rezbárskeho
sympózia“ zredukoval na účasť 2 rezbárov a to Vladimíra Tináka a PaedDr.
Miroslava Poláka. Vladimír Tinák vytvoril sochu Jána Nepomuckého a Bečku
s hroznom. Miroslav Polák vytvoril sochu Lavičky. V rámci premiestnenia
sochy Vinohradníka od budovy zdravotného strediska k budove MŠ sa do
súsošia umiestnila Bečka a historický list hrozna.
Dňa 03.11.2010 vydal kolektív autorov brožúru z názvom „Kostol sv.
Cyrila a Metoda v Radave“ 1970 – 2010 pri príležitosti 40 výročia výstavby
kostola . Brožúra má celkom 40 strán. Pri tejto príležitosti nás opäť navštívil J.
E. otec emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol.
Voľby
Dňa 24.4.2010 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza miestnej volebnej
komisie pre voľby do NR SR, ktoré sa konali dňa 12.06.2010. Komisia mala 9
členov, predsedníčkou komisie bola zvolená Mgr. Anna Sládečková. Výsledok
volieb v obci bol nasledovný:
Počet voličov, zapísaných v zozname voličov:
735
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
510
Počet platných odovzdaných hlasov:
495
Kandidovalo 18 politických strán a hnutí. Najväčší počet hlasov v našej obci
získala strana SMER – sociálna demokracia počet hlasov 275, druhé bolo
Kresťanskodemokratické hnutie s počtom hlasov 54 a tretia Slovenská národná

strana s počtom hlasov 53. Výsledky volieb boli zverejnené na úradnej tabuli,
miestnym rozhlasom a na web- stránke.
Dňa 12.08.2010 sa konalo ustanovujúce zasadnutie pre referendum,
ktoré sa uskutočnilo dňa 18.09.2010 v budove MŠ, za predsedu komisie bol
zvolený JUDr. Jozef Ivan. Na referende sa zúčastnilo 134 občanov, čo
predstavuje účasť 19,44 %. Referendum sa uskutočnilo s otázkami:
„1.) Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou
televíziou a Slovenským rozhlasom?
2.) Súhlasíte s tým, aby Národná rada SR zákonom rozšírila možnosť prejednať
konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona
o priestupkoch?
3.) Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR
SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4.) Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom stanovila, že orgány verejnej moci
môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40
tisíc eur?
5.) Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR
a poslancov EP prostredníctvom internetu?
6.) Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?“
Dňa 05.10.2010 zložila sľub volebná komisia pre komunálne voľby 2010,
ktoré sa konali dňa 27. 11. 2010, pre obec dosť dôležité voľby. Predsedníčka
komisie bola Ing. Ňaršanská Zita.
Na funkciu starostu kandidovali traja kandidáti: Ing. Marian Chrenko, JUDr.
Jozef Ivan a JUDr. Zuzana Kiripolská . Kandidátov na poslancov OZ bolo 20.
Nasledovné výsledky hovoria o všetkom:
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:
691
Počet platných hlasov pre voľby do OZ:
527
Počet platných hlasov pre voľby starostu:
526
Za starostu obce bol zvolený Ing. Marian Chrenko, 40 r., nezávislý kandidát,
s počtom hlasov 392. Ostatní kandidáti získali nasledovný počet hlasov: JUDr.
Jozef Ivan, 58 r., nezávislý kandidát, počet hlasov 26 a JUDr. Zuzana
Kiripolská, 48 r., Kresťanskodemokratické hnutie, počet hlasov 108.
Kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov a stali sa poslancami:
Beáta Búranová, KDH, počet hlasov 260
Mgr. Blažena Felvidékyová, SNS, počet hlasov 245
Martin Jurík, SNS, počet hlasov 205
Marián Levák, KDH, počet hlasov 196
Bc. Veronika Fialková, KDH, počet hlasov 182
JUDr. Martin Vreštiak, SNS, počet hlasov 175

Bc. Peter Košťálik, SMER, počet hlasov 173.
Starosta a staro noví poslanci a noví poslanci zložili predpísaný sľub a to
dňa 22.12.2010 a začali nové volebné obdobie.
Cirkev v obci
Pri príležitosti sviatku Božského Srdca Ježišovho a na počesť nášho
rodáka Michala Meliška, ktorý bol zakladateľom časopisu „Posol“ nás navštívil
J.E. otec emeritný biskup Mons. Dominik Tóth.
Dňa 21.10.2010 sa v rámci vizitácie duchovného otca (čo znamená
kontrola alebo inšpekcia činnosti nižšieho katolíckeho duchovného vyšším) v
našej farnosti konala aj beseda v sále KD s veriacimi, ktorú viedol J. E. otec
pomocný biskup Mons. Marián Chovanec, na besede sa zúčastnilo asi 60 ľudí.
Ako každý rok tak aj v tento sa uskutočnila vo farskom kostole výstavka
Plody zeme, ktorá aj teraz bola nádherná. Každý rok pribudne nejaký nový
obraz, ktorý znázorňuje výjav z Biblie.
Školstvo
Vedenie rodičov a priateľov základnej školy zorganizovalo dňa
30.01.2010 ďalší ročník rodičovskej zábavy a dňa 05.02.2010 zorganizovali
pedagógovia MŠ a ZŠ maškarný ples pre deti v sále kultúrneho domu.
Materská škola získala z projektu modernizácia Ministerstva školstva
výpočtovú technickú za viac ako 1900 €.
Od júna prebieha na našej základnej škole výberové konanie na miesto
riaditeľky ZŠ, nakoľko sa však nepodarilo toto miesto obsadiť, bola od
01.09.2010 poverená riadením školy učiteľka Mgr. Jana Gregušíková.
Dňa 02.09.2010 sa v základnej a materskej škole začal nový školský rok .
Do obidvoch škôl nastúpilo rovnaký počet detí a to 16 detí.
Šport
Dňa 20.02.2010 usporiadala obec v spolupráci s ŠK Radava a penziónom
Iveta I. ročník halového futbalového turnaja o Pohár obce Radava, ľudovo
nazývaný „uličkový turnaj“. Hlavnými organizátormi boli p. Miroslav Herceg
a poslanec Marián Levák, na turnaji sa aktívne zúčastnilo 35 hráčov z Radavy .
V júni ukončil ŠK Radava súťažný ročník 2009/2010, A – mužstvo
skončilo v II. triede na druhom mieste, dorast v majstrovstvách okresu na
poslednom mieste.

Dňa 10.07.2010 zorganizovala naša obec „3. ročník turnaja
dorasteneckých mužstiev o Pohár obce Radava“, naši dorastenci obsadili 2.
miesto. Tento turnaj finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.
Dňa 11.07.2010 usporiadala obec Podhájska „8. ročník turnaja o pohár
starostov obcí RVHP“, naši futbalisti obsadili 2. miesto.
V auguste začala futbalová súťaž 2010/2011, A- mužstvo nastúpilo do II.
triedy, dorast a žiaci nenastúpili z dôvodu nedostatku hráčov.

Rok 2011
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

Beáta Búranová

Obecné zastupiteľstvo:
Mgr. Blažena Felvidékyová
Martin Jurík
Marián Levák
Bc. Veronika Fialková
JUDr. Martin Vreštiak
Bc. Peter Košťálik

Verejný život v obci

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2011 celkove 5 krát a to: 8. februára,
24. februára – mimoriadne zasadnutie, 2. júna, 27. septembra a 15. decembra.
Stav hospodárenia za rok 2011 bol nasledovný:
Bežný rozpočet obce –
Príjmy boli vo výške 222.105,00 Eur, výdavky – 214.090,00 Eur.
Kapitálový rozpočet –
Príjmy boli vo výške 333.970,00 Eur, výdavky – 163.598,00 Eur .
V členení obec vykazuje schodok rozpočtových príjmov a výdavkov vo
výške -4.933,00 €, ktorý je krytý bankových úverom. V zmysle zákona
o účtovníctve ako rozdiel výnosov a nákladov vo výške 3.575,00 €, ktorý bol
preúčtovaný na účet 428 – vlastné imanie. Obec má k 31.12.2011 majetkový
podiel v spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra,
5179 ks kmeňových akcií menovitej hodnoty 33,19 €/ks s 0,10 % podielom
z emisie. Plnenie príjmov časti rozpočtu bolo zabezpečené daňou z príjmov
fyzických osôb poukazovanej samospráve, daňami z nehnuteľností, miestnymi
daňami a poplatkami, administratívnymi a inými poplatkami.

Obec prijala v tomto roku rôzne granty a transfery:
Poskytovateľ: Krajský školský úrad suma v eurách činila 27.180,00 – dotácia
pre ZŠ Radava, v sume 924,00 € dotácia pre deti MŠ predškoláci, v sume
482,00 € dotácia na vzdelávacie poukazy, Úrad NSK v sume 400,00 € na
rezbárske sympózium, v sume 500,00 € na turnaj dorastu, Krajský úrad
životného prostredia v sume 92,36 € na životné prostredie, Obvodný úrad Nové
Zámky v sume 267,30 € evidenciu obyvateľstva. Poľnohospodárska platobná
agentúra v roku 2010 vyhovela našej žiadosti a poskytla nám zálohu na
financovanie prvej faktúry z projektu na rekonštrukciu obecných miestnych
komunikácii vo výške 39.004 €. Tento rok sa rekonštrukcia ukončila a celkove
nám bola poskytnutá dotácia vo výške 156 .017 € a na VDJ a rozšírenie
vodovodu vo výške 150.000 €.
Environmentálny fond nevyhovel našej žiadosti o poskytnutie dotácie na
vybudovanie netradičnej autobusovej zastávky a taktiež sme neboli úspešní
pri žiadosti o dotáciu na strojové vybavenie na údržbu zelene verejných
priestranstiev obce a modernizáciu verejného osvetlenia v našej obci.
Obec eviduje k 31. decembru 2011 tieto záväzky: voči bankám – bankový úver
vo výške 64.838 €.
Prokurátorka JUDr. Valéria Sedláková vykonala na obecnom úrade kontrolu
riešenia priestupkov a výberu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. Ďalšiu
kontrolu v obci vykonali pracovníci Nitrianskej pobočky PPA a bola zameraná
na kontrolu projektov čerpania financií z fondu EU, ktoré nám poskytli na
projekt „Radava – rekonštrukcia obecných pozemných komunikácií“. Kontrolou
neboli zistené žiadne nedostatky. Taktiež bol vykonaný audit účtovníctva. Dňa
24. februára sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde
sa konala voľba hlavného kontrolóra obce. Za kontrolórku obce poslanci zvolili
Ivetu Matuškovú, rodenú Ivanovú. Ako na celom Slovensku tak aj v našej obci
sa konalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Výsledky budú známe na budúci
rok.
Pracovníčky obecného úradu pripravili podklady, aby sa mohla uskutočniť
skartácia za roky 1992-1999, záznamy so znakom hodnoty „A“ a záznamy bez
znaku hodnoty z rokov 1989-2006 pre obecný úrad, materskú a základnú školu.
Záznamy boli odovzdané do Štátneho archívu v Nových Zámkoch. Taktiež
zorganizovali v obci zbierku šatstva pre charitu Broumov a v dňoch 26. až 28.
októbra bola realizovaná potravinárska pomoc pre poberateľov dávok ľuďom
v hmotnej núdzi a poberateľom starobných, invalidných a predčasných
dôchodkov, ktorých výška nepresahovala 305,00 €.

Obec a občianske združenia

Občianske združenie Za krajšiu Radavu prispievalo od apríla 13 dôchodcom,
ktorí boli v zlej finančnej situácii finančný príspevok vo výške 1,60 Eur na
stravu v obecnej kuchyni. Celkový finančný príspevok na rok 2011 činil
2.251,90 €.
V januári usporiadali členky Červeného kríža spoločenské podujatie s názvom
„Rendvanské drápačky“.
Dňa 20. augusta zorganizovala obec v spolupráci s PZ Dolina, OZ Campanula
a farským úradom 5. ročník „Dňa obce“. Slávnosť začala svätou omšou,
pokračovala detskými hrami a varením guláša. V rámci kultúrneho programu
vystúpila Radavanka, country rocková skupina Víkend, Petra Kepeňová a Maroš
Bango. V kultúrnom dome sa uskutočnila výstavka umeleckých diel miestnych
autorov.
Poľovnícke združenie zorganizovalo na ihrisku ŠK 7. ročník mini-futbalového
turnaja poľovníckych združení Jágercup.
Ako tradične ako každý rok aj tento PZ Dolina usporiadalo v hale penziónu
Iveta 10. ročník poľovníckej zábavy.
Dňa 10. decembra 2011 usporiadalo OZ „ Za krajšiu Radavu“ v kostole sv.
Cyrila a Metoda vianočný koncert, na ktorom vystúpili učitelia a žiaci ZUŠ zo
Zlatých Moraviec. Po jeho ukončení sa pre pozvaných hostí zorganizovala v sále
KD recepcia.
Červený kríž spolu s SPOZ zorganizovali pečenie medovníkov pre deti, ktoré
prišla navštíviť i Lucia a na konci podujatia deti slávnostne zažali stromček na
námestíčku.
Kultúrna činnosť v obci
Na pozvanie farského úradu vystúpili v kultúrnom dome divadelníci z Jasovej
s hrou „Škriatok“.
Starosta obce spolu s niektorými poslancami OZ sa dňa 26.02.2011 zúčastnil
28. ročníka stretnutia požitavčanov v Bratislave.
ZPOZ usporiadal pre ženy pri príležitosti MDŽ bohatý kultúrny program
s názvom: „Venované ženám“. Posledný aprílový deň obec zorganizovala
stavanie mája s kultúrnym programom. Ďalší bohatý program bol na deň matiek
a deň otcov , kde sa o program postarali deti z MŠ, ZŠ a Radavanka. Tak ako
každoročne aj v tento rok sa uskutočnili na hody hodové zábavy a deťom sa
spríjemnili chvíle pri stromčeku príchodom Mikuláša.

Cirkev v obci
V kostole sv. Cyrila a Metoda, ako i v ďalších mestách a dedinách na
Slovensku, sa i naši veriaci začali modliť deviatnik k úcte svätých Cyrila
a Metoda . K úcte týchto svätých bol vydaný i deviatnik. Sväté omše slúžili
vždy otcovia kňazi z okolitých obcí. Poctil nás svojou návštevou aj opát Mons.
Bronislav Ignác Kramár a posledný deň celebroval svätú omšu J.E. emeritný
biskup Dominik Tóth. Na 20. výročie konsekrácie kostola prijal pozvanie dekan
Rudolf Daňo, ktorý zároveň i celebroval svätú omšu. Ako každý rok tak aj
v tento sa uskutočnila vo farskom kostole výstavka plodov.

Školstvo
Dňa 24. júna zasadala rada školy na ktorej sa uskutočnilo výberové konanie na
funkciu riaditeľky školy. Rada odporučila prijať Ing. Katarínu Meliškovú,
rodenú Kurucovú, ktorá je našou obyvateľkou. 18. február bol pre naše deti
dňom šantenia, pretože pedagógovia MŠ a ZŠ im zorganizovali maškarný ples
v sále kultúrneho domu.
Dňa 05. septembra sa v základnej a materskej škole začal nový školský rok.
Do MŠ nastúpilo 17 detí a do ZŠ nastúpilo 19 detí.

Šport
Dňa 17. júla zorganizovala naša obec spolu s ŠK „4. ročník turnaja
dorasteneckých mužstiev o Pohár obce Radava“, naši dorastenci obsadili
3. miesto, tento turnaj finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj a
dňa 31. júla usporiadala obec Hul „9. ročník turnaja o pohár starostov obcí
RVHP“, kde naši futbalisti obsadili 4. Miesto.
18. júl bol pre našu športovú verejnosť smutným dňom. Po viacerých rokoch
účinkovania našich hráčov v majstrovstvách okresu, výbor ŠK odhlásil naše
A mužstvo z II. triedy majstrovstiev okresu, z dôvodu nedostatku hráčov.

Rok 2012
Vedenie obce:
Starosta obce:

Ing. Marian Chrenko

Zástupca starostu:

Beáta Búranová

Obecné zastupiteľstvo:
Mgr. Blažena Felvidékyová
Martin Jurík
Marián Levák
Mgr. Veronika Fialková
JUDr. Martin Vreštiak
Bc. Peter Košťálik
Obecné zastupiteľstvo zasadalo po celý rok v tomto zložení.
Verejný život v obci
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2012 celkove 5 krát. Stav
hospodárenia za rok 2012 bol nasledovný:
Príjmy boli vo výške 284.485,00 Eur, výdavky 273.437,00 Eur.
Výnos dane z príjmov poukázaný obci bol vo výške 135.523,00 Eur. Daň
z nehnuteľností za rok 2012: stavby 5.162,00Eur, pozemky 17.994,00 Eur, daň
za psa 417,00 Eur, poplatok za hracie prístroje: 1.500,00 Eur, daň za ubytovanie
: 4.896,00 Eur a poplatok za komunálny odpad: 4.413,00 Eur.
Obec prijala v tomto roku rôzne granty a transfery:
Poskytovateľ:
- Krajský školský úrad v sume 33.008,00 Eur dotácia pre ZŠ Radava, v sume
938,00 Eur dotácia pre deti MŠ predškoláci, v sume 527,00 Eur dotácia na
vzdelávacie poukazy,
- Krajský úrad životného prostredia v sume 86,49 € na životné prostredie,
- Obvodný úrad Nové Zámky v sume 264,00 € evidenciu obyvateľstva,
- Úrad NSK v sume 350,00 € na rezbárske sympózium, v sume 340,00 € na
turnaj dorastu a v sume 250,00 € na Deň obce.
Dňa 20. januára uskutočnili pracovníci okresného hasičského
a záchranného zboru kontrolu plnenia úloh, ktoré obci vyplynuli na základe ich
jesennej kontroly. Kontrola skonštatovala, že obec splnila všetky podmienky
určené jesennou kontrolou.
V januári sme dostali 3 protesty prokurátorky JUDr. Valérie Sedlákovej,
ktoré sa týkali znenia rozhodnutia o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia

malými zdrojmi. Obec všetkým trom protestom vyhovela a zosúladila so
zákonom.
Pracovníci z Obvodného úradu Nové Zámky, Odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia vykonali v tomto roku u nás kontrolu plnenia úloh obcou
v oblasti „Civilného núdzového plánovania“, „Hospodárskej mobilizácii“ a
„Podpory obrany štátu“, kontrolou neboli zistené závažné porušenia právnych
predpisov.
Dňa 24. januára obec zorganizovala stretnutie obyvateľov Domoviny
a pána Jozefa Meszároša vlastníka nehnuteľností v ich susedstve z dôvodu
vytýčenia obecnej poľnej cesty medzi ich pozemkami. Vytýčenie uskutočnil
autorizovaný geodet Ing. Michal Dudo.
Investičné akcie
Dňa 9. februára sme podali žiadosť na Environmentálny fond s projektom
„Ochrana územia obce Radava pred vnútornými vodami“, s ktorým sme boli
úspešní a bola nám schválená dotácia vo výške 17 236 €. Dodávateľom
stavebných prác sa na základe výsledkov verejného obstarávania stala firma
Prospect s. r. o. Nové Zámky. Zmluvu o poskytnutí podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu podpísala obec v apríli. Práce na realizácii projektu sa
začali v apríli a ukončené boli v júni. V rámci projektu sa zrekonštruoval
odvodňovací kanál na parcele č. 1883 v dĺžke cca 189,20 m. Na celom úseku bol
vyčistený existujúci odvodňovací jarok, vyhotovené kvalitné štrkové podlažie
a nové betónové lôžko. Nasledovalo uloženie kociek do betónového lôžka
a spárovanie medzier kociek. Celkové náklady na výstavbu boli 18.097,80 €.
Vo februári sme zakúpili nové svietidlá do Obecného športového klubu
a do budovy obecného úradu. Obec dala vyhotoviť 20 nových stolov do
kultúrneho domu.
V marci sa starosta obce zúčastnil v Nitre na rokovaní s Regionálnou
rozvojovou agentúrou, ktorá nám za Miestnu akčnú skupinu Združenia Termál
/MAS ZT/ podala žiadosť na o poskytnutie dotácie z NSK cez Finančný nástroj
NSK – LEADER NSK2 na podporu implementácie Integrovanej stratégie
miestneho rozvoja MAS ZT. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu MAS ZT
na projekt „Netradičnej autobusovej zastávky s využitím prvkov ľudovej
architektúry“ podala obec v októbri. Dodávateľom stavebných prác sa na
základe výsledkov verejného obstarávania stal Pavol Šlechta z Radavy. V
decembri výberovou komisiou MAS ZT bola na tento projekt obci schválená
dotácia na rok 2012 vo výške 4 199,00 €. Celkové náklady na výstavbu boli
5.670,00 €. V decembri bola vykonaná kontrola využitia finančných
prostriedkov na vybudovanie tejto zastávky a to pracovníčkou RRA Nitra,
neboli však zistené žiadne nedostatky.
V septembri začala obec realizovať 2. etapu prác na projekte „Radava –
Vodojem a rozšírenie vodovodu“, a to v spolupráci so ZsVS, a.s., OZ Nové

Zámky. V rámci 2. etapy sa dobudovala vodovodná vetva “5-1“ v dĺžke 301 m
/ulica na Výhon/. Náklady obce boli vo výške 1.878,58 €. V decembri vykonali
pracovníci odboru kontroly z Environmentálneho fondu následnú finančnú
kontrolu a fyzickú kontrolu na stavbe 1. etapy. Kontrola nezistila žiadne
nedostatky.
V septembri sa uskutočnil prieskum trhu na dodávateľov kotla a prác na
rekonštrukcii kotolne v základnej škole. Plynový kotol Buderus Logamax plus
v cene 2.302,80 € dodala firma MS SERVIS s.r.o. Trnava a dodávateľom prác
v hodnote 1.753,97 € bol Jaroslav Gál z Trávnice. Rekonštrukcia kotolne sa
uskutočnila v dňoch 16. až 19. novembra.
Negatívnu správu sme dostali od Ministerstva hospodárstva SR, ktoré
nám oznámilo, že našej obci neboli pridelené finančné prostriedky na
modernizáciu verejného osvetlenia v rámci výzvy KaHR-22VS-1001
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. a to z dôvodu nedostatku
alokovaných finančných prostriedkov.
Od apríla v spolupráci so Združením obcí Termál sa pripravoval návrh
projektovej dokumentácie k cyklotrasám.
Obec a občianske združenia
Dňa 22. januára usporiadali ZPOZ a OZ Campanula výstavku ručných
prác v priestoroch sály kultúrneho domu.
Aj v tomto roku sa 4. februára uskutočnilo stretnutie niektorých občanov
z našej obci a Požitavčanov v Bratislave v kultúrnom dome Zrkadlový háj.
Dňa 18. februára usporiadalo OZ Za krajšiu Radavu v spolupráci s obcou
už druhý ročník fašiangovej ochutnávky zabíjačkových špecialít. Hlavným
kuchárom pripravených špecialít bol pán Juraj Molda.
Taktiež v tomto mesiaci 25. februára zorganizovala zástupkyňa starostu
spolu s organizáciou Slovenský Červený kríž pre našich obyvateľov, školenie
prvej pomoci, v sále kultúrneho domu.
V tento deň Občianske združenie Campanula usporiadalo Turnaj zimných
hier pre deti a mládež v priestoroch miestneho športového klubu.
Každý utorok v mesiaci marec začalo organizovať ZPOZ v spolupráci
s pracovníčkou obecnej knižnice s pani Boženou Hruškovou čitateľské utorky
v knižnici.
V marci sa uskutočnili aj výročné schôdze, a to ŠK Radava, PZ Dolina
Radava a OZ Za krajšiu Radavu, na ktorých sa zúčastnil aj starosta obce.
Dňa 31. marca zorganizovalo v kultúrnom dome OZ Campanula pre
mládež podujatie „Noc s knihami – Rozprávkovo“.
V mesiacoch marec a apríl v rámci „Dňa vody“ a Dňa Zeme“ sa niektorí
členovia OZ Campanula, Poľovníckeho združenia Dolina a OZ Za krajšiu
Radavu, zúčastnili na čistení chotára obce od komunálneho odpadu.

Dňa 8. decembra zorganizovalo OZ Za krajšiu Radavu v spolupráci
s obcou Vianočný koncert vo farskom kostole, na ktorom vystúpili žiaci
a učitelia zo ZUŠ zo Zlatých Moraviec.
Občianske združenie Za krajšiu Radavu prispievalo dôchodcom, ktorí
boli v zlej finančnej situácii finančný príspevok vo výške 1,65 € na stravu
v obecnej kuchyni. Celkove prispelo združenie sumou vo výške 1500 €.

Kultúrna činnosť v obci
V marci odohral u nás divadelný súbor „Divadlo na Podvalku“ z Veľkých
Loviec v kultúrnom dome divadelnú hru Jozefa Hollého „Kubo“.
Posledný aprílový deň zorganizovala obec stavanie mája na námestí .
V rámci kultúrneho programu vystúpili deti zo základnej školy a Radavanka.
V dňoch 06. – 07. júla sa uskutočnili hodové zábavy organizované
súkromnými podnikateľmi.
Už tradične ako každý rok sa dňa 18. augusta uskutočnil Deň obce a Deň
sv. Huberta, v rámci ktorého boli zorganizované detské hry, súťaž vo varení
guláša, výstava karikatúr Mgr. Fera Bojničana. Na kultúrnom programe
účinkovali klaun Adyno z Teátra Komika Bánov, sokoliarska skupina ASTUR
z Červeného kameňa, spevácky zbor Radavanka , folklórna skupina Radosť,
speváčka Marcela Laiferová a spevák Miro Jaroš. V rámci rezbárskeho
sympózia vyhotovil rezbár Vladimír Tinák sochu sv. Petra.
Dňa 24. októbra zorganizovala obec posedenie zo seniormi vo veku nad
75 rokov. V rámci programu vystúpila Radavanka a harmonikár Pavol
Trstiansky z Mane.
V novembri vystúpil u nás v kultúrnom dome divadelný súbor „Úsmev“
zo Semerova s hrou od Ferka Urbánka „Pani richtárka“.
Voľby
Dňa 27. januára 2012 bola prvá schôdza ustanovujúcej volebnej komisie
na predčasné voľby do NRSR, z 10 člennej volebnej komisie bol za predsedu
vylosovaný pán Andrej Mrváň z Hulu, a za podpredsedníčku pani Mária
Chovancová zo Šurian. Zapisovateľkou bola pracovníčka obecného úradu Mária
Melišková. Voľby sa uskutočnili dňa 10. marca 2012.
Počet voličov, zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
Počet platných odovzdaných hlasov:

679
462
454

V obci boli nasledovné výsledky:
SMER – Sociálna demokracia – počet hlasov
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská národná strana
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita
Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana

272
45
36
34
16
9

Cirkev v obci
Dňa 12. januára pracovník štátnej ochrany prírody Ing. Peter Buranský
posúdil vhodnosť výrubu stromov v okolí kostola sv. Cyrila a Metoda, nakoľko
rímsko-katolícky farský úrad podal žiadosť o výrub stromov. Z prehliadky
vyplynula možnosť výrubu 6 stromov, ktorá sa i vykonala. Ź dôvodu ďalšieho
postupu pri obnove zelene v okolí kostola sa uskutočnila schôdza, ktorú
zorganizovalo OZ Za krajšiu Radavu v spolupráci s Obcou Radava, farský
úradom, OZ Campanula a PZ Dolina Radava.
Ako každý rok tak aj v tento október sa uskutočnila vo farskom kostole
výstavka plodov, ktorá aj tento rok bola nádherná. Každý rok šikovné ruky
našich žien vytvoria nejaký nový obraz, ktorý znázorňuje výjav z Biblie.
Školstvo
Rodičovská rada pri ZŠ zorganizovala dňa 28. januára 9. ročník
rodičovskej zábavy a dňa 17. februára zorganizovali pedagógovia MŠ a ZŠ
maškarný ples pre deti v sále kultúrneho domu.
Dňa 02.02.2012 sa uskutočnil zápis detí do ZŠ.
Ministerstvo školstva schválilo našu žiadosť na zriadenie školského klubu
detí pri ZŠ v Radave, nie však od termínu 01.02.2012 ale od 01.09.2012.
Dňa 06. a 07. 03.2012 sa uskutočnil zápis detí do MŠ.
V máji zorganizovala ZŠ a MŠ kultúrny program ku „Dňu matiek“, na
ktorom vystúpila aj Radavanka a v júni zasa program ku „Dňu otcov“.
O mesiac neskôr v júni zorganizovala MŠ „Deň otvorených dverí MŠ“ pre
budúcich školákov.
Dňa 29.06.2012 ZŠ a MŠ ukončili školský rok 2011/2012 s počtom MŠ
17 detí a ZŠ 19 detí.
Dňa 03.09.2012 sa v MŠ a ZŠ začal školský rok 2012/2013 s počtom MŠ
14 detí, ZŠ 20 detí a školský klub 15 detí.
Dňa 06.12.2012 zorganizovali pedagógovia z MŠ a ZŠ pre deti stretnutie
s Mikulášom.

Šport
Dňa 28. februára usporiadala obec v spolupráci s ŠK Radava 2. ročník
uličkového halového futsalového turnaja o Pohár obce Radava. Víťazom sa
stalo družstvo „Zvyšku obce“.
Dňa 7. júla usporiadala obec v spolupráci s ŠK Radava 1. ročník mini
futbalového uličkového turnaj o Pohár starostu obce Radava. Víťazom sa i tu
stalo družstvo „Domoviny“.
V júni sa maše A-mužstvo opäť prihlásilo do súťaže a to do III. triedy,
a to hlavne vďaka predsedovi ŠK Antonovi Ivanovi ml. a trénerovi Marcelovi
/Macovi/ Meliškovi. Pokutu za vlaňajšie neskoré odhlásenie zo súťaže vo výške
1000 € od futbalového zväzu sponzorsky uhradil pán Ľuboš Marci st.
Dňa 7. júla usporiadala obec 10. ročník futbalového turnaja mužov
o Pohár starostov obcí RVHP /Radava, Vlkas, Hul, Podhájska/. Naši futbalisti
skončili na 4. mieste. Tento turnaj finančne podporil Nitriansky samosprávny
kraj.

