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ŠTVRŤROČNÍK ZO ŽIVOTA OBČANOV RADOŠINY A BZINIEC

Slovo na úvod
Milí čitatelia,
Do rúk sa Vám dostáva prvé číslo
Radošinských novín v roku 2019.
Naše noviny vychádzajú už 21. rok
a to je už taká malá história. Od začiatku až doteraz prešli niekoľkými
zmenami, menšími či väčšími. Čiernobiele stránky vystriedali farebné,
z dvojmesačníka sa stal štvrťročník,
vystriedalo sa veľa prispievateľov...
Jednoznačne najobľúbenejšou rubrikou je spoločenská rubrika, ktorú
sme pre zákon na ochranu osobných
údajov GDPR zredukovali, ale verím
v jej rozšírenie, všetko bude záležať
na Vás, občanoch. Podľa receptov
našich šikovných gazdiniek ste si
mohli pripraviť mnohé chutné, nové
jedlá, koláče, zákusky. Dozvedeli
sme sa, čo sa dialo na rokovaní OcZ,

svojou činnosťou sa pochválili všetky miestne organizácie, nechýbali
novinky a život v škole. V množstve
rozhovorov sme sa dočítali o šikovných ľuďoch v obci, ich koníčkoch
a úspechoch. Na stránkach športu
sme prežívali úspechy a sklamania
futbalistov. Väčšinou sa rekapituluje, keď sa s niečím končí. My ale nekončíme, len prichádza k niektorým
zmenám. Postu šéfredaktorky sa
vzdala Antónia Sigetová, ktorá vykonávala svoju prácu veľmi zodpovedne niekoľko rokov. Za jej následníčku som bola vymenovaná ja.
Obecné noviny sme pred 21 rokmi
zakladali spolu s bývalým starostom
a nepretržite do nich prispievam
až doteraz. Preto práca to pre mňa
nebude nová, iba zodpovednejšia.

Maškrtná nedeľa

Milí čitatelia,

Fašiangy, Turíce, veľká noc príde, kto nemá kožúška, zima mu bude...

Takéto a podobné piesne sa spievavali v čase fašiangov, v čase veselosti
a hodovania. Mnohí, najmä mladší
nevedia takmer nič o zvykoch a tradíciách počas fašiangov. Pár útržkov
sa dozvedia z televízie, rozhlasu a tla-

Na našich stránkach sa aj naďalej
v stálych rubrikách dozviete čo je
v obci nové, čo sa deje, pripravuje,
budeme sa venovať tomu, čo nás páli
a hľadať možnosti nápravy a zlepšenia. Rozšírila som redakčnú radu
o nových, stálych prispievateľov,
Petra a Tomáša. Noviny by však
nemali tvoriť len členovia redakčnej
rady, ale i vy, naši občania, čitatelia.
Určite je medzi nami veľa talentov
na písanie či kreslenie. Odvážte
sa, oslovte členov redakčnej rady
a my Váš príspevok radi uverejníme.
Tešíme sa na vaše rady, podnety
a nápady. Len s vami budú naše
noviny zaujímavejšie a pútavejšie.
A to je náš cieľ. Zaujať, zabaviť,
zamyslieť sa, zlepšiť. Príjemné čítanie Vám želá Gabriela Bahelková.

če. Únia žien našej obce už po 15-ty
raz zorganizovala fašiangovú šišku.
Okrem tradičných šišiek a fániek
boli v ponuke aj tvarohové, plnené
čokoládou, makom, donuty s polevou, na vrchu džem či pena. Na podujatie prišlo veľa našich občanov, rodinky s deťmi, naši stáli hostia i noví,
všetci tí, ktorí si radi pomaškrtia
na sladkých dobrotách. Okrem členiek, ktoré od 10. hodine zmiesili
20 kg múky, poďakovanie patrí OÚ
za bezplatné poskytnutie sály a sponzorovi Jurajovi Močkovi (Nitrianska
ulica) firma Air Fitting, ktorý ma raz
stretol na ulici, podal mi sponzorský
príspevok a povedal, že má veľmi rád
atmosféru fašiangovej šišky a praje
ženám veľa zdravia, aby ešte dlho
robili radosť ľuďom takouto dobrou
akciou.
GB

Želáme Vám veľa smiechu,
Na Veľkú noc len potechu.
V pondelok veľký zhon
a ženám kúpačov plný dom.
Veľa vody z potoka,
Budú svieže do roka.
Krásne prežitie sviatkov jari
ale i všetkých ďalších dní
Vám želá redakčná rada.
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Uznesenie č. 2 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.2018
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu na rok 2018
2. Rozpočet na rok 2019 (viazať dotácie
organizačným zložkám vo výške 20% na
budúce rozhodnutia OZ)
3. Úpravu VZN, ktoré upravuje
prideľovanie dotácií obecným zložkám,
tak že sa vypustí dátum predkladania
žiadosti do marca kalendárneho roku
a uvedie sa možnosť predkladať žiadosti
kedykoľvek
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
obce Radošina na I. polrok 2019
5. VZN 1/2018 o miestnom poplatku za
komunálny odpady a drobné stavebné
odpady
6. VZN 2/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce
7. Finančný príspevok pre chovancov KKP
k Vianociam 2018 vo výške 7,-€ na
osobu

8. Základný plat starostky podľa zákona
9. Finančný príspevok vo výške 260,-€
pre Maroša Vadrnu pre syna Samuela
Vadrnu
10. Schvaľuje príspevok Veterán klubu
Radošina vo výške 700,- na XI. ročník
zrazu veteránov
B) Berie na vedomie
1. Správu nezávislého audítora o overovaní
konsolidovanej účtovnej závierky za rok
2017
2. Správa nezávislého audítora o overovaní
účtovnej uzávierky
3. Rozpočet na roky 2020 – 2021
4. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Obce
Radošina na rok 2019 a k viacročnému
rozpočtu
5. Správu o výsledkoch a podmienkach
v ich výchovnovzdelávacích činností ZŠ
s MŠ v Radošine za šk. rok 2017/2018

C) Ukladá
1. Začať stavebné konanie k rekonštrukcii
chodníka v Bzinciach
2. Jednanie s Obecným úradom Šalgovce
na spolufinancovaní časti chodníka
v Bzinciach v KÚ Šalgovce
3. Vypracovať projekt na rekonštrukciu
kuchyne v školskej jedálni
4. Sledovať výzvy a vypracovať projekt na
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
5. Sledovať nesplnené body uznesení
a preniesť ich k ďalšiemu rokovaniu
6. Zverejniť zámer o odkúpení parcely
č. 399/27 N. Antalíkom a parcely
1410/7 rodiny Štrausových
7. Dať vypracovať cenovú ponuku na
opravu cesty na Piešťanskej ulici
8. Udeliť pokutu vo výške 50,00 Eur za
nezákonné uloženie odpadu v kontajneri na miestnom cintoríne v zmysle
priestupku čísla spisu ORPZ – TO –
OPP4-104/2018 - P

Uznesenie č. 3 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.2.2019
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Odpredaj pozemku Viktorovi a Helene
Strausovým, par. č. 1410/7, výmera 145
m2 z dôvodu hodného osobitého zreteľa
2. Schvaľuje komisiu na ochranu verejného
záujmu
3. Odpis majetku, ktorý neprináša do
budúcna ekonomický úžitok v hodnote
15048,65 Eur
4. Odpredaj kompostérov v mesiacoch
marec a apríl 2019 za 10,00 Eur
5. Zámer na odpredaj budovy školy v Bzinciach a budovy starého obecného úradu
v Radošine – peniaze z predaja budov
využiť na opravu daných kultúrnych
domov v Bzinciach a v Radošine
6. Vypracovať stavebný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu Bzince
7. Zásady hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Radošina
8. Žiadosť DHZ Bzince o odpustenie
poplatku za užívanie KD v Bzinciach dňa
02. 03. 2019 za účelom zorganizovania
karnevalu pre deti

9. Zápis žiakov do 1.ročníka Základnej
školy v Radošine dňa 4.4.2019
10. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Radošina
a členov orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom
B ) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. Žiadosť Norberta Antalíka o odkúpenie
par. č. 399/27 (18 m2)
2. Žiadosť o zmenu územného plánu –
Ing. Katarína Mocháková
C)Berie na vedomie
1. Informáciu o inventarizácii majetku
obce
2. Dodatok č. 3 k pracovnému poriadku
obce Radošina
3. Informáciu o činnosti komisie životného
prostredia a komisie pre rozvoj obce
D) Ukladá
1. Vyvolať rokovanie so zriadenou komisiou obecného úradu a PD Radošinka

k upresneniu zmluvy k výstavbe bytových domov v areály PD
2. Dopracovať Štatút obce s pripomienkami
zástupcu starostu
4. Dopracovať Požiarny poriadok obce
s pripomienkami
5. Prerozdeliť zápisnicu a uznesenie
z prvého zasadnutia OÚ ohľadne ekonomickej komisie
6. Ukladá riaditeľovi ZŠ s MŠ vypracovať
prieskum firiem k rekonštrukcii školskej
jedálne
7. Zverejniť žiadosť o odkúpenie obecného
pozemku – Juraj Markovič, par. č. 71/1
– 20 m2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
8. Zistiť pokračovanie MUDr. Mancovej
v lekárskej praxi pediatra v Radošine
9. Vypracovať štúdiu na rekonštrukciu
budovy bývalej MŠ v obci Bzince
10. Zverejniť interné normy na webovej
stránke obce
11. Zriadiť úradnú tabuľu na webovej
stránke obce

Uznesenie č. 4 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.3.2019
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. a) Predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade so 40.
výzvou s kódom OPKZP-PO2SC211-2018-40 na predkladanie
žiadostí o NFP zameranú na
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
na projekt s na projektu s názvom
„Vodozádržné opatrenia v obci
Radošina“
b) Realizáciu projekt v súlade s podmien-

kami poskytnutého finančného
príspevku
c) Spolufinancovanie realizovaného
projektu z rozpočtu obce vo výške
najmenej 5 % z celkového rozpočtu
projektu v súlade s podmienkami
poskytnutého finančného príspevku
Celkové oprávnené výdavky projektu:
189 000 EUR
Nenávratný finančný príspevok:
179 550 EUR
Rozdiel – spolufinancovanie: 9 450 EUR

Financovanie prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
2. a) Predloženie Žiadosti o poskytnutie
dotácie v programe „Podpora rozvoja
športu na rok 2019“ na projekt
s názvom „Skvalitnenie športu
v obci Radošina“, Podprogram č. 2 –
Výstavba detských ihrísk, Podprogram č. 3 – Údržba ihrísk
a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, Podprogram č. 4 – Nákup
športovej výbavy.
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b) Pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce,
c) Obec má na financovanie projektu,
na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške stanovenej

zákonom, to znamená vo výške 5 %
zo sumy projektu.
d) Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými
výdavkami projektu a celkovými

oprávnenými výdavkami projektu
v prípade, že vzniknú v priebehu
realizácie projektu.
e) Projekt bude realizovaný s finančnou
podporou Úradu vlády Slovenskej
republiky.

Komisie, ktoré pracujú pri Obecnom zastupiteľstve Radošina
Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Mgr. Andrej Naňo
Členovia: Pavol Matejovič, Ing. František Šugra, Róbert
Štepka
Komisia životného prostredia
Predseda: Mgr. Peter Čierňava
Členovia: Ing. Peter Lukačovič, Mgr. Matej Močko, Ing.
Marek Vražba, Ing. Stanislav Antalík, Ing. Bohuš Bartošek
Komisia na ochranu verejného poriadku
Predseda: Róbert Štepka
Členovia: Mgr. Gabriela Bahelková, Pavol Matejovič,
PaedDr. Dušan Kolník
Komisia pre miestny rozvoj
Predseda: Mgr. Andrej Siget

Členovia: Mgr. Peter Čierňava, Mgr. Andrej Naňo, Pavol
Matejovič, Ing. Bohuš Bartošek, Mgr. Gabriela Bahelková,
Ing. František Šugra
Ekonomická komisia
Predseda: Mgr. Matej Močko
Členovia: Eva Chromá, Ing. Blažej Rolinec, Mgr. Hana
Gorylová
Členovia Obecnej rady
Mgr. Andrej Naňo, Mgr. Gabriela Bahelková, Mgr. Andrej
Siget
Sobášiaci poslanci
Mgr. Gabriela Bahelková, Mgr. Andrej Siget
Člen Rady základnej školy s MŠ Radošina
Mgr. Matej Močko

Čo nového v obci
Ako ste mohli vidieť, prvý štvrťrok prebiehali v našej
obci rôzne práce. Najprv pracovníci odhŕňali sneh
a teraz už naplno odvážajú spílené konáre. Hotový je
chodník od Drogérie po autobusovú zastávku. S týmito
prácami sme sa museli poponáhľať, vzhľadom k tomu,
že v priebehu tohto roka bude prebiehať rekonštrukcia
hlavnej cesty od „Havrana“ až po Nemčice.
Na Obecný úrad chodia občania platiť poplatky za odvoz odpadu. V minulých rokoch sme sa na úrade pravidelne stretali s názormi, že náš predchádzajúci lístkový
systém je zastaralý, že všade naokolo už majú systém
s nálepkami atď. Všeobecne záväzným nariadením obce
sme teda prešli na „nálepkový systém“ aj my v Radošine.
A zrazu sa stretávame s prudkými reakciami, že prečo
nálepky a prečo nezostali lístky .... Pravdou je, že absolútne spravodlivý systém, ktorý by vyhovoval všetkým sa asi ani nájsť nedá. Ale v prípade, že by niekto
z občanov mal nový návrh, len ho prosím dajte vedieť
pracovníkom úradu alebo poslancom. Určite sa tomu
budeme venovať.
Na projektovej dokumentácii k rekonštrukcii Mierovej
ulice pracuje nový projektant, ktorý tam zapracováva
doteraz vznesené námietky. Mrzí ma atmosféra, ktorá
je umelo vyvolávaná s cieľom dokázať, že rekonštrukcia
cesty sa robiť nebude. Po dopracovaní projektu budeme
ďalej pokračovať.
Pomaly sa už plánujú ďalšie aktivity, ktoré si už našli

trvalé miesto v kalendári spoločenských akcií v Radošine. Priebežne budete o týchto akciách informovaní
na stránkach novín, na Obecnej stránke ale aj obecným
rozhlasom.
Z najbližšie pripravovaných akcií to budú Folklórne
slávnosti a súťaž vo varení gulášu dňa 8.júna 2019 na
amfiteátri v Radošine.
Pre rodičov a deti, ktoré si už zvykli na letný tábor – tento rok budeme „táborovať“ v Radave a to v termíne od
12. do 17. augusta.
JUDr. Marta Kolková
starostka obce
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Zo života našej školy
V hlave nám ešte preletujú spomienky ako sme začínali v upršaný september nový školský rok a my sa
už blížime k poslednému štvrťroku. Od Vianoc až do teraz sa udialo dosť. V januári sa žiaci siedmeho
a pár ôsmakov zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Donovaloch. Snehu bolo neúrekom, mrazy hlboko
pod bod mrazu. V krásnej prírode
na svahoch pre začiatočníkov aj
pokročilých sa všetci naučili lyžovať
a niektorí aj snowboardovať. Obišla
nás chrípka, deti sa tešili na karneval, ktorý sme zorganizovali pred
jarnými prázdninami, s množstvom hodnotných cien, výborným
DJ, pekne vyzdobenou sálou, to
sú veci, ktoré si vyžadujú veľa času
a snahy, ale my to radi robíme, veď
je to pre deti. Napriek tomu sa zopakoval obraz, ako po minulé roky. Po
odovzdaní poslednej ceny pre masky
sa rodičia aj so svojimi deťmi zobrali domov a nedovolili prežiť svojim
ratolestiam to, pre čo sa karneval
robí, dobrú zábavu, tanec, bližšie
spoznanie jeden druhého, utuženie
kolektívu. Za hodnotné vecné ceny
a finančné príspevky ďakujeme
našim prajným sponzorom: OÚ Radošina, Pivnica Radošina, PD Radošinka, MUDr. Lepeyová, MUDr.
Dudová, MUDr. Hertelová, Lekáreň Arnika, Ing. D. Gál KOVO,
JUDr. Ábel Slov forest, M. Lanfer,
O. Kučera Wircom. M. Helbich,

Ing. Z. Segešová Cooperative,
Ing. B. Bartošek, N. Antalík, M.
Gálik, F. a M. Mičkovi, M. Siget,
A. Sliško, Pizzeria Fratelli, Z. Cingelová, Reštaurácia Klevner, Ematech,
JU&RO Behynce, Wineglass Radošina, Univerzál L. Lisová, Rozličný
tovar I. Bartošeková, Mäsiarstvo
Božik, Drogéria Teta. Ceny, ktoré
zostali sa použijú na odmenu pre
deti v súťažiach, ktoré sa v jarnom
období začínajú.

Z tvorby našich detí

Lyžovačka 20. januára odchádzali
siedmaci a časť ôsmakov na lyžovačku. Pri budove školy sme sa stretli o 13. hod. s lyžami, lyžiarkami
a kuframi, v ktorých sa ukrývali
dôležité veci. Keď sa vynoril spoza
zákruty autobus, naradostení sme
nasadli, zakývali rodičom, ktorým
sa tisli do očí slzy a vyrazili. Cestou sme doplnili miesta žiakmi zo
ZŠ Rybany. Čakal nás týždeň plný
lyžovania a zábavy. Po ubytovaní
sme absolvovali dvojhodinovú prechádzku zasneženou prírodou.
Celou cestou sme sa uhadzovali
a hádzali do snehu. V pondelok niektorí z nás stáli prvýkrát na lyžiach
a tak nás rozdelili do skupín. Začiatočníci sa učili lyžovať na malom
svahu, kde bola jedna malá lanovka.
Druhá skupina sa lyžovala na svahu, na ktorý viedlo viacej lanoviek
a lyžovali bez problémov. Všetci

sme sa pred lyžovaním rozcvičili
pár základnými cvikmi a cvikmi na
rovnováhu a potom sme sa začali
spúšťať. Medzi našim lyžiarskym
dobrodružstvom sme mali obedovú
prestávku. Na obed sme mali výber
z dvoch druhov jedla, slané a sladké.
Obidvoje bolo dobré. Po obede krátka pauza a šup na svah, popoludňajšie lyžovanie. Večer nás neminula
ďalšia prechádzka zimnou krajinou.
A takto sa to opakovalo až do piatku.
Všetci sme chceli zostať na Donovaloch, ale prišiel autobus a my sme
zakývali svahom a prírode a išli domov. Rodičia nás radostne privítali
a my sme im rozprávali naše zážitky.
K. a Z. Vlasákové

Marec - mesiac knihy

Pojem kniha je niekoľko storočí
starý. Prvé knihy sa na tie dnešné
vôbec nepodobali. Boli to zvitky tzv.
papyrusu alebo zvieracej kože. Na
tieto zvitky múdri ľudia vtedajšej
doby zapisovali svoje skúsenosti
a poznatky, aby pomohli obyčajným
ľuďom. Potom prišla doba, keď sa
ku knihám dostali len bohatí. Pretože vzdelanie a knihy boli veľmi
drahé a vzácne. Obyčajný ľud vtedy
nazývali nevzdelancami. Nebola to
urážka, žiaľ bola to pravda.. Keby
sme sa mohli spoločne preniesť do
toho obdobia a opýtať sa vtedajších
detí po čom túžia, určite by jedným
želaním bolo aj t, aby mohli chodiť
do školy a vedeli čítať. Neskôr sa ku
knihám dostávalo každému ľahšie.
Stále však v ľuďoch existovala túžba
po čítaní. Čítali všetko čo im prišlo
pod ruku. Knihy v rodinách neslúžili
len ako dekorácie, plnili svoju funkciu, vzdelávali človeka, poskytovali mu zábavu aj poučenie. A dnes,
Pýtam sa, kde nastal ten zlom, tá
zmena. V dnešnej dobe sa otočilo
všetko naopak. Pre žiakov v triede
je čudný, ten kto číta. Kamaráti sa
vysmievajú niekomu, kto povie, že
ide do knižnice. Myslia si o ňom,
že je trápny, že je chudák. Opak je
pravdou. Taký človek vie, že kniha
je najdostupnejší prostriedok na
získanie vedomostí, že jej pomo-
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cou sa môže preniesť do rôznych
krajín alebo časových období,
môže spoznať mnoho nových hrdinov. A to je na čítaní to najkrajšie.
A ešte si aj môžete vybrať čo budete čítať. Nikto vás nenúti čítať
všetko. Výber je nevyčerpateľný.
A aby si ľudia mohli knihy vyberať, sú zriadené knižnice, verejné aj

školské. Jednu krásnu s množstvom
kníh máme aj my v škole. Je tam
veľa kníh pre tých, ktorí v sebe nájdu tú spomínanú túžbu po čítaní,
po spoznávaní nových príbehov.
A ako povedal J. A. Komenský: „ Nemilovať knihu, znamená nemilovať
múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

V mesiaci marec sa konala na škole
súťaž v prednese poézie a prózy.
Najlepší recitátori postúpili do
ďalšieho kola. V tejto súťaži máme
už dlhodobo výborné výsledky,
v obvodom kole získali B. Močko
a T. Konečná 3. miesto a A. Grmanová čestné uznanie.
GB

Mgr. B. Valovičová

Z každého rožka troška
KALENDÁR

výzva na spoluprácu

Určite mnohé rodiny majú v dome stolový kalendár našej obce, ktorý aj
minulý rok vydala obec Radošina. Je to pekná tradícia, že u nás vychádza náš
kalendár s fotkami z obce i jej okolia. V tejto tradícii máme záujem pokračovať
aj v ďalších rokoch. Podieľať na jeho tvorbe sa môžete aj vy. Tí, ktorí máte
záľubu vo fotografovaní, zhotovujete pekné, zaujímavé, nápadité fotky z obce
i okolia, neváhajte a foťte. Koncom tohto roka by sme mohli spoločne vybrať
fotky a zhotoviť kalendár pre rok 2020. Je na vás, milí občania, pozerať sa
s doširoka otvorenými očami a fotiť všetko krásne okolo nás.
GB

Klub dôchodcov v Radošine bilancuje a ďakuje
Ako každý rok, aj v tomto roku
Klub dôchodcov na výročnej členskej schôdzi bilancoval. 7. marca
sa zišlo 48 z celkového počtu 55
členov klubu, aby zhodnotili prácu
v roku 2018 a predstavili návrhy činnosti na ďalší rok. Okrem bežného
stretávania sa členov každý štvrtok
sa výbor pod vedením predsedníčky
Boženy Kollárovej snažil spestriť
a skvalitniť život seniorov aktivitami, ako:
• jednodňové zájazdy zamerané
na návštevu historických a kultúrnych pamiatok nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí – obec
Čičmany, poľská Wieliczka,
• pobyty v kúpeľných zariadeniach,
návštevy termálnych kúpalísk,
• účasť na kultúrnych podujatiach –
divadelné predstavenia v Trnave,
v Dome umenia v Piešťanoch
a predstavenie divadla Hlavina
v miestnom kultúrnom dome,
• oslavy a slávnostné posedenia v
klube pri príležitosti úcty k starším,
vianočné posedenie a oslavy okrúhlych životných jubileí členov.

Touto cestou členovia klubu vyjadrujú vedeniu klubu veľké poďakovanie. Naše poďakovanie patrí aj
OÚ v Radošine za finančnú a materiálnu pomoc, za zabezpečenie
dopravy obecným autobusom;
miestnym podnikateľom za sponzorské príspevky; divadelnému
súboru Hlavina za bezplatný vstup
dôchodcov na ich vianočné divadelné predstavenie; speváckej skupine

Radošania za kultúrne vystúpenia pri spoločenských podujatiach;
MŠ za vystúpenia detí pri akciách
v klube; všetkým ostatným, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom, či už
z hľadiska spoločenského, kultúrneho, materiálneho alebo finančného
podieľajú na tom, aby život seniorov
v Radošine bol krajší, lepší a zmysluplný.
Jozefína Hauptvogelová
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Najkrajšie jabĺčko
K mladším miestnym organizáciám patria záhradkári.
V roku 2013 sa pár nadšencov rozhodlo založiť spolok
záhradkárov, v ktorom dnes aktívne pracuje 18 členov. Na doline vlastnia záhradu vo výmere 8 árov, kde
majú vysadené jablone, pár hrušiek a slivky. Záhrada je

oplotená, stĺpiky a bránu im sponzorsky zhotovil Ing. D.
Gál. Začiatky neboli ľahké, po získaní pozemku museli
odpratať množstvo neporiadku, ktorý tam navozili ľudia.
Úsilie však za to stálo, dnes sa tešia z peknej záhrady, kde
vo voľných chvíľach trávia čas a venujú sa ovocným stromom. V októbri usporiadali výstavu o najkrajšie jabĺčko.
36 záhradkárov a občanov, pestovateľov jabloní, priniesli
24 rôznych odrôd jabĺk. Okrem našich občanov sa súťaže
zúčastnili aj pestovatelia z okolitých obcí. Pri vyberaní naj
jabĺčka mala porota ťažkú úlohu. Rozhodli pre tieto odrody, ktoré ich zaujali najmä vzhľadom: Jana Red Prince,
Pinova a Granny Smith. Všetky jabĺčka by si zaslúžili prvé
miesto, nielen pre svoj pekný tvar, farbu, chuť, ale hlavne
pre jeho účinky pre ľudský organizmus. A aké vyhliadky
majú záhradkári do budúcna? Radi by rozšírili svoje rady
o ďalších členov, chcú sa venovať pestovaniu ruží, ich štepeniu a možno aj usporiadaniu súťaže. Hlavným cieľom
zostanú aj naďalej ovocné stromy, ich štepenie, očkovanie a celková starostlivosť o ne. Jabĺčka zo súťaže po
jej skončení putovali do materskej škôlky, kde si na nich
pochutili deti. V tejto súťaži chcú pokračovať aj v budúcnosti a veria v dobrú a bohatú úrodu jabĺk . Článok nebol
uverejnený z priestorových dôvodov v minulom čísle, ale
téma o jablkách je aktuálna po celý rok.
g.b.

Z kuchyne našich gazdiniek
Aj naďalej budeme pokračovať v rubrike o varení, pečení a príprave jedla. Verím, že naše recepty spestria
a obohatia váš jedálniček a vy sa radi
podelíte s nami o nové recepty.

Detský mliečny rez

Cesto: 6 vajec, 8 PL kryštálového
cukru, 2 PL oleja, 4 PL vody, 4 PL
kakaa, 10 PL polohrubej múky, 1 ČL
prášku do pečiva.
Tvarohový krém: 500 g hladkého

tvarohu (najlepší bánovecký), 4 PL
masla (100g), 1 kyslá smotana 16
alebo 18 %, 1 vanilka, 6 PL práškového cukru.
Postup: Na cesto si vymiešame žĺtky s kryštálovým cukrom do peny,
pridávame olej, vodu a krátko premiešavame. Primiešame múku,
kakao a prášok do pečiva a nakoniec
zľahka primiešame sneh. Cesto
rozdeľte na dve časti a pečte na
papieri každý plát cca 7 minút pri

170 stupňoch. Plech cca 30x40 cm.
Na krém vymiešame tvaroh, maslo,
cukor, smotanu. (Ak by bol krém
veľmi riedky, pridáme maslo, záleží
aký tvaroh použijeme, prípadne celú
zmes rozmixovať mixérom dohladka ako sviečkovú a pridať ešte maslo, vyliať na upečený a vychladnutý
plát, nechať stuhnúť a až potom
prikryť druhým plátom). Necháme
stuhnúť v chlade. Je chutný aj pre
dospelých.
Z. Masrnová
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Životné prostredie
V tejto rubrike vám budeme prinášať
informácie o tom, ako sa dá pomôcť
ku krajšej a čistejšej obci. V prvom
čísle sme sa zamerali na kompostovanie, nakoľko začína jar a bude
viac odpadu v dome i záhrade.
V druhej časti prinášame prehľad
vytvoreného a spracovaného odpadu
v obci za uplynulý rok.
Prečo a ako kompostovať
Na záhrade a v domácnosti vzniká
veľké množstvo rôznorodého biologického odpadu, ktoré môžeme ekologicky zužitkovať kompostovaním.
Aby sme mohli začať s kompostovaním potrebujeme kompostér
– zásobník. Ten môže byť z dreva,
napríklad z drevených paliet, ktoré
vydržia iba niekoľko sezón. Kvalitnejší kompost vyrobíme z plastových
kompostérov, ktoré sú navyše aj estetickejšie a trvanlivé a kompost
v nich nie je vystavený vetru a dažďu.
Miesto na kompostovanie volíme tak
aby bolo prístupné aj po silnejšom
daždi, nemalo by byť vystavené priamemu slnku ani silným vetrom,
ktoré by ho vysušovali. Vhodné miesto je v tieni napríklad pod stromom,
za živým plotom a podobne. Neumiestnime ho ani v blízkosti vodného
zdroja, studne. Kompostér položíme
voľne na pôdu, aby sme kompost
sprístupnili pôdnym organizmom
– dážďovkám a pôdnym mikroorganizmom.
Do kompostu patrí hlavne : odpad
z kuchyne a záhrady ako sú zvyšky
po čistení ovocia a zeleniny, tráva,
odkvitnuté kvety a balkónové kvety po sezóne aj so substrátom, vypletá burina, čaj a kávová usadenina, padané ovocie a zelenina, hnoj

a trus hospodárskych bylinožravých
zvierat ako sú králiky a sliepky, seno,
kôstky, konáre a štiepka, hobliny
a piliny, nefarebné kartóny, lístie aj
orechové, ihličie, kukuričné klasy
a stonky a časti rastlín napríklad
rajčín a tekvíc, škrupiny z vajec a orechov, popol z dreva.
Do kompostu nepatrí: mäso,
mliečne výrobky, zvyšky jedál, plasty, textil, kosti, uhynuté zvieratá,
trus mačiek a psov.
Aby sme vyrobili dobrý kompost,
dôležité je hlavne aby sme prekladali suché uhlíkové látky ako je seno,
slama, lístie, konáre, s dusíkatými
mokrými – zelené stonky rastlín,
pokosená tráva a podobne. Ak sa
nám zdá, že kompost sa príliš vysušuje môžeme kompost zakryť
nefarbenými kartónmi. Bylinné
a drevnaté časti by mali byť nasekané
na drobnejšie kúsky, aby došlo k ich
rýchlejšiemu rozkladu. Osvedčilo sa
aj prekladanie hmoty kompostu tenkou vrstvou ornice, ktorá zabezpečí
rýchlejší rozkladný proces, hlavne
vtedy, keď je kompost suchý. Správny
kompost by mal byť mierne vlhký
a nemal by silno zapáchať. Kompost
potrebuje na zrenie aj prístup vzduchu, preto je dobré ho z času na čas
premiešať vidlami, hlavne po pridaní
veľkej vrstvy pokosenej trávy, aby
nezačal plesnivieť.
Kedy je kompost zrelý a na čo je
vhodný : Vyzrievanie kompostu trvá
spravidla niekoľko mesiacov až jeden
rok. Urýchliť vyzrievanie kompostu
môžeme aj pridaním špeciálnych očkovacích kultúr baktérií a húb. Vyzretý kompost je hnedej farby, má mať
jemnú drobnohrudkovitú štruktúru

a voňať ako lesná pôda. Používa sa
ako cenné organické hnojivo na všetky druhy plodín. Stačí ho rozhodiť na
pôdu a plytko zapracovať.
Ing. Peter Lukačovič

Kompostér do každej domácnosti: Obecné zastupiteľstvo na základe
odporúčania komisie pre ochranu
životného prostredia rozhodlo, že
pre podporu kompostovania odpadu
v obci zníži na mesiace marec a apríl
cenu kompostéra z 15 EUR na 10
EUR. Jedná sa o kvalitný a odolný
kompostér JRK SILO 900, ktorý je
určený na klasický štýl kompostovania na otvorenej kope. Konštrukcia
je vyrobená zo 100% recyklovaného
polyetylénu, nepodlieha vplyvom
počasia a má životnosť 10 rokov.
Trhová cena spomínaného kompostéra je cca 45 EUR. Kompostéry
sa budú vydávať na obecnom úrade
pre občanov Radošiny a Bziniec. Nenechajte si ujsť túto ponuku a príďte
si jeden vyzdvihnúť.
Mgr. Peter Čierňava
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Sylvika bola
úspešná

Tvoriví rodičia po večeroch
O čo sa jedná?
Hoci sa zdá, že mesiac február je
slabý na zaujímavé aktivity, ale
opak je pravdou. Po vianočných
tvorivých
dielňach,
sme s kolegyňami
opäť
zainteresovali
rodičov našich detí
do vzdelávacieho procesu. Ako? Poprosili
sme deti, aby spolu s rodičmi, počas
ešte zimných večerov vymýšľali, tvorili
a hľadali v literatúre

Námaha s dlhou prípravou nebola zbytočná. Po školskom kole našu
MŠ reprezentovala Sylvika Piknová
v prehliadke Mám básničku na jazýčku a svojim prednesom prózy Daniela Heviera Srdiečko moje, sa umiestnila na druhom mieste. Sylvike blahoželáme.
G.Cviková, V.Kršková

Karneval MŠ
V tomto roku sme s deťmi fašiangový čas zakončili karnevalom. Tak
nám to vyšlo. Môžeme však aj povedať, že nám vyšiel nielen ten správny
čas, ale aj samotný karneval. Rodičia
pripravili krásne masky pre svoje deti a my, zamestnanci MŠ, sme
pripravili pre deti takmer trojhodinové veselé popoludnie. Pozvali sme
medzi seba tigricu z Madagaskaru, ktorá bola motivačným vodítkom pre deti, za výdatnej pomoci
všetkých dospelých. Rozprávkové
postavičky, ale aj reálne postavičky
sa navzájom zvŕtali vo veselých rytmoch, trochu strachu narobil vlk,
z rozprávky No počkaj, zajac!. Pre
deti bolo pripravené občerstvenie,
taktiež aj pre dospelých s primeraným sortimentom bufetu. Všetky
deti boli odmenené malým darčekom. Je potrebné poďakovať za fi-

nančnú, či materiálnu pomoc pri
zrealizovaní karnevalu sponzorom,
ktorí poskytli príspevky do RŠ,
OÚ Radošina, rodičom Gedka Bartošeka, Adamka Kišaca, Dorotky
Čierňavovej, Oliverka Masrnu, Lindušky Chramazdovej, Leušky Krajčikovej a Nikolaska Poláka.
Text: G.Cviková, foto: Z.Masrnová

na určenú tému – Chcem byť zdravý
ako buk a Vesmír. A deti prinášali
do MŠ hádanky, z odpadového materiálu 3D kozmické telesá a nepríjemné bacily, varešky.
Výsledok bol úžasný.
Stačí len spomenúť
radosť v detských
očiach. Myslíme si, že
táto myšlienka našla
opodstatnenie v spolupráci MŠ s rodičmi
a hlavne, spoločne využitý čas v rodinách.
Text, foto: G.Cviková
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Úroveň separácie odpadu v obci za rok 2018
Separované zložky odpadu
v tonách
papier

10.7

sklo

39.8

tetrapack

1.17

kovy

2.26

plasty

17.8

biologicky rozložiteľný
odpad
textil, šatstvo

Koľko nás stálo odpadové hospodárstvo v roku 2018?

59.02
15

V nasledovnom grafe je prehľadné
vyjadrenie nákladov a výnosov odpadového hospodárstva nasej obce.
Zelený graf vyjadruje príjem z minuloročných poplatkov za komunálny
odpad, sú to peniaze, ktoré sme ako
občania zaplatili za lístky za odvoz
odpadu.
Náklady našej obce na odpadové
hospodárstvo možno rozdeliť do
3 hlavných skupín, ktoré sú názorrne
farebne odlíšené.
Žltou farbou je znázornená položka
komunálneho odpadu, ktorá sa týka
neseparovaného zmesového odpadu, teda všetkého, čo vyhodíme do
plechových nádob. Zahŕňa poplatok
zberovej spoločnosti za odvoz odpadu a platby za uloženie na skládke.
Hnedou farbou je v nákladovom
grafe vyjadrená položka, ktorú náklady ostatné. Ide hlavne každor- s každoročným zberom elektroobec platí za každoročný zber očný zber konárov, ktorý predstavuje odpadu a v neposlednej rade o maa likvidáciu nebezpečného odpadu, obrovské množstvo materiálu (skoro nipuláciu s biologicky rozložiteľným
teda toxických látok, ktoré neptria 60 ton) pomerne náročného na ma- odpadom, ktorý vzniká pri celoročnej
na skládku ani do veľkoobjemového nipuláciu, ktorý pracovníci obec- údržbe verejných priestranstiev
kontajnerového zberu a musia sa ného úradu zbierajú skoro 2 mesiace. a zelene, hlavne v období jesene,
zákonným spôsobom zlikvidovať Ďalej, zber, manipulácia a sklád- keď sa verejné priestranstvá zbavujú
špecializovanými firmami. Jedná kovanie odpadu, ktorý sa nazbiera opadaných listov. Do tejto skupiny
sa o staré farby, rôzne chemikálie, pri zbere veľkoobjemového odpadu sú zahrnuté samozrejme aj náklady
kyseliny, ale aj napriklad azbest ob- do veľkokapacitných kontajnerov, na mzdy a odvody pracovníkov techsahujúci eternit.
ktoré sa každoročne rozmiestňujú nických služieb, pohonné hmoty, oleModrou farbou sú znázornené po obci. Ide ďalej o náklady spojené je, mazivá a servis strojového parku.
Z vyššie uvedeného jasne vyplýva, že na znížení nákladov, ktoré každoročne zaplatíme za od-

10 | Radošinské noviny

pady sa môžeme podielať aj my, občania,
a to hlavne tým, že budeme separovať čo najvačší podiel
svojho domového odpadu. Znížia sa tak poplatky zberovej spoločnosti a množstvo ton, ktoré zaplatíme za
skládkovanie. Tým, že si občania vyžiadali zmenu lístkového systému na nálepkový, každoročné zvyšovanie
poplatkov zberovej spoločnosti a zvýšenie cien za skládkovanie si logicky vyžadujú zvýšenie na strane prijímov
a tak sa po dôslednom zvážení všetkých faktorov musí
pristúpiť aj k zvýšeniu poplatku za odvoz komunálneho
odpadu, ktorý bol tento rok obecným zastupiteľstvom
schválený vo výške 18,25 eur na osobu za rok.
Ing. Stanislav Antalík,
Ing. Bohuš Bartošek

Zber veľkoobjemového odpadu
Obec sa na základe rozhodnutia
a odporúčania komisie životného
prostredia rozhodla zmeniť systém
zberu veľkoobjemových odpadov
prostredníctvom kontajnerov umiestnených v obci na rôznych
miestach.
Najbližší jarný zber (termín bude
vopred
zverejnený)
veľkoobjemových odpadov do kontajnerov,
bude realizovaný na jednom mieste
v obci Radošina a to na Družstevnej ulici pri bývalom liehovare.
V Bzinciach budú kontajnery

umiestnené
na
otoči.
Pri
pristavených kontajneroch budú členovia komisie životného prostredia
sledovať, kontrolovať a usmerňovať
občanov pri dovoze odpadov, aby sa
do kontajnerov dávali iba odpady,
ktoré patria do kategórie veľkoobjemový odpad.
Odpady ako papier, sklo, železo,
plasty, konáre, drevo, pneumatiky,
elektro a nebezpečný odpad, ktoré
ľudia bežne umiestňovali do kontajnerov počas predchádzajúcich zberov a tým zvyšovali náklady na

skládkovanie, nebude možné do
týchto kontajnerov dať. Chceme
týmto spôsom zvýšiť mieru
separovania odpadov a tým prispieť
k zníženiu nákladov, ktoré každoročne zaplatíme za odpady. Pevne
veríme, že občania túto zmenu
privítajú a budú separovaním svojho odpadu vo vyššej miere prispievať nielen k znižovaniu nákladov
na skládkovanie ale najmä aj k čistote v našej obci.
Ing. Bohuš Bartošek

Jarné upratovanie obce Spoločenská rubrika

Už tradične sa pred
veľkonočným obdobím uskutoční
jarné
upratovnie
obce
Radošina,
ktoré má za cieľ
vyčistiť obec od
odpadu. Táto akcia začala ako dobrovoľnícka iniciatíva a postupne
ju začala podporvať aj obec. Upratovanie sa uskutoční
13.4.2019
o 8.00. Dobrovoľníci sa stretnú pred Obecným úradom, kde im budú rozdelené
plastové vrecia a rukavice. Pozvaní sú všetci, ktorým záleží
na vzhľade našej dedinky a na životnom prostredí. Dúfame,
že sa stretneme v hojnom počte a podarí sa nám vyzbierať
čo najviac odpadu. Akcie sa dá zúčastniť i tak, že si občania
vyzbierajú, pohrabú, očistia priestor pred a za domom.

Január , február, marec 2019

Opustili nás
Štefan Baranovský 85r.
Marta Zápražná 55r.
Jozef Brigan 63r.
Jozef Hrašna 87r.
Ján Krajčír 81r.
Soňa Hadvigová 61r.
Stanislav Gábriš 57r,
Mária Balážová 77r.
Veronika Ondrejková 90r.
Ladislav Predný 72r.
Vincent Kovalíček 81r.
V spoločenskej rubrike uvádzame len na základe písomného súhlasu
so zverejnením osobných údajov v periodikách.
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Čo nové v ŠK Radošina

Milí futbaloví priatelia,
Koniec jesennej časti je za nami a je čas bilancovania. Takmer po štyroch mesiacoch sa rozbehne opäť
súťažný kolotoč. Zimná príprava na jarnú časť súťaže začala začiatkom februára.

PRÍPRAVKA

Naša prípravka sa umiestnila po jesennej časti na
peknom 5. mieste. Najlepší strelec mužstva bol Lukas
Kratochvíl s 11 gólmi. Naši najmenší absolvovali
zimnú prípravu v telocvični v Radošine.
Prípravka pod vedením trénerského dua Ladislava Krajčíra a Zdenka Kratochvíla sa zúčastnila mini halového turnaja v Nitrianske Blatnici
s výsledkami : ŠK Radošina 2:6 Nitrianska Blatnica
ŠK Radošina 3:5 OFK Tovarníky
Začiatok prípravky 6.4. 2019
Rozpis zápasov majstrových zápasov
6.4 o 12:30
10. kolo
ŠK Radošina : TJ Slovan Preseľany
13.4 o 12:30
11.kolo
OFK Kovarce : ŠK Radošina
20.4 o 13:00
12.kolo
OTJ Horné Obdokovce : ŠK Radošina
27.4. o 13:00
13. kolo
ŠK Radošina : OFK Nitrianska Blatnica
4.5. o 13:30
14.kolo
OFK Ludanice : ŠK Radošina
11.5. 13:30
15.kolo
ŠK Radošina : OFK Solčany
18.5. 14:00
16.kolo
OFK Krnča : ŠK Radošina
25.5. 14:00
17.kolo
ŠK Radošina : OFK Hrušovany
1.6. 14:30
18.kolo
TJ Oponice : ŠK Radošina

A MUŽSTVO:

A mužstvo sa umiestnilo po jesennej časti na výbornom 2 mieste.
Najlepší strelec mužstva Jozef Piršel so 14 gólmi.
Pod trénerskou paličkou Ľuboša Bartošeka začali
chlapci trénovať začiatkom februára. Začiatok prípravy bol hlavne o kondícii, trénovali na multifunkčnom
ihrisku a odohrali prípravné zápasy.
ŠK RADOŠINA 3:5 ŠK Borovce góly: K. Minárik, M.
Bartošek, M. Piršel
ŠK RADOŠINA 6:4 Pečenady góly: A. Jonek, K.
Minárik, Jo. Piršel, Ju. Piršel, M. Bartošek, J. Jankovič
ŠK RADOŠINA 0:2 OFK Moravany nad Váhom
ŠK RADOŠINA : Ostrov - súper sa nezišiel, zápas sa
neodohral
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ŠK RADOŠINA : Chtelnica – súper
sa nezišiel, zápas sa neodohral
ŠK RADOŠINA 12:0 Nové Sady,
góly: J. Jankovič 3, M. Bartošek 3,
J. Piršel 2, T. Turčan 2, K. Minárik 2
POHYBY V KÁDRI :

Odišli: P. Zachar – TJ SOKOL Šalgovce, M. Košút – (hosťovanie) FK
Orešany, Ľ. Stanček – OFK Nitrianska Blatnica
Chlapcom želáme veľa úspechov v
nových mužstvách, aby zúročili u

nás získané schopnosti.
Prišli: M. Bartošek – Šimonovany Partizánske,T. Čambor –
(hosťovanie) FK Orešany

Začiatok A MUŽSTVA 24.3.2019
Rozpis zápasov majstrových zápasov
14. 24.3. o 15:00 OFK Blesovce : ŠK Radošina
15. 30.3. o 15:00 ŠK Radošina : TJ Družstevník Norovce
16. 6.4. o 15:30
TJ Čeľadince : ŠK Radošina
17. 13.4. o 15:30 ŠK Radošina : TJ Sokol Šalgovce
18. 21.4. o 16:00 OFK Kuzmice : ŠK Radošina
19. 27.4. o 16:00 ŠK Radošina : OFK Nitrianska Blatnica
20. 4.05. o 16:30 FC Žochári : ŠK Radošina
21. 11.5. o 16:30 ŠK Radošinaa : TJ Zlatý Klas Urmince
22. VOĽNO
23. 26.5. o 11:00 TJ Koniarovce : ŠK Radošina
24. 1.6. o 17:30
ŠK Radošina : FK Orešany
25. 9.6. o 11:00
TJ Kamanová : ŠK Radošina
26. 15.6. o 17:30 ŠK Radošina : OFK Horné Štitáre
Výbor i hráči počas
zimnej prestávky zorganizovali
brigádu
na štadióne, opravili
lavičky na štadióne
aj na tribúne, upravili a vyčistili vchod od
hlavnej brány až po
kabínu, vyčistili celý
areál od odpadkov.

T. Kozák
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