DVOJMESAčNÍK ZO žIVOTA OBčANOV RADOšINY A BZINIEC
Ročník X

Súťaž novín

číslo 1

V januári sa v Bratislave uskutočnil
odborný seminár spojený s vyhlásením
výsledkov 2. ročníka súťaže Miestne
noviny 2007. Naše obecné noviny tam
nechýbali a prinášame Vám niekoľko
zaujímavých postrehov.
Po vystúpení niekoľkých „kapacít“ z
oblasti žurnalistiky pristúpili organizátori
k vyhodnoteniu a oceneniu novín. Do
súťaže sa prihlásilo 141 periodík a tie
boli rozdelené do 4 kategórií. V kútiku
srdca som dúfala, že nejaké to ocenenie
sa ujde i nám. Ale neušlo sa a bolo
mi ľúto. Po prelistovaní niektorých
miestnych novín i ocenených som zistila,
že tie naše sú určite hodnotné, dobre
žánrovo spracované, po stránke grafickej
i textovej na úrovni.
Je pravdou, že mnohé boli na lesklom
a kvalitnejšom papieri, celofarebné, plné
fotiek, ale na druhej strane v niektorých
boli prevzaté články z rôznej tlače. Podľa
toho, s čím sme sa oboznámili, v ďalšom
období neuvažajeme so zmenami.
Význam regionálnych a miestnych
periodík vzrastá. Žiadne médium neplní
funkciu tak ako región, pretože spája
ľudí. Naše noviny sú čítané a obľúbené.
Veď desať rokov to je už malá história.
Radi by sme pridali jednu rubriku: „Vy
sa pýtate, starosta, poslanci odpovedajú.“
Je na Vás milí občania, aby ste sa pýtali
na to, čo vás trápi, čo by ste chceli
vedieť, s čím ste nespokojní, čo by ste
chceli urobiť pre zlepšenie života v obci.
Svoje otázky, najlepšie s podpisom,
môžete vhodiť do schránky na OÚ  Jedno
porekadlo hovorí, že anonym nikdy za
nič nestojí, lebo sám autor sa hanbí za
svoje meno. Za podnety ďakujeme.
G.B.

Zadarmo

Február 2008

Akčný plán obce Radošina v rokoch 2008-2013

Aktivita

Časový plán

Finančná náročnosť

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ
2008-2013
24 000 000 Sk
Rekonštrukcia ciest
2008-2013
40 000 000 Sk
Rekonštrukcia kultúrneho domu
2008-2013
12 000 000 Sk
Oddychová zóna obce, úprava verejných
priestranstiev
2008-2013
500 000 Sk
Rekonštrukcia domu smútku
2008-2013
1 500 000 Sk
Kanalizácia -10 etapa – miestna časť Bzince,
rozšírenie ČOV
2008-2013
12 000 000 Sk
Územný plán obce
2008-2013
500 000 Sk
Premostenie potoka Radošinka
a vybudovanie prepojovacej cesty
2008-2013
2 000 000 Sk
Náučný chodník
2008-2013
400 000 Sk
Financovanie: Vlastné zdroje(5%), štátne verejné zdroje (10%), fondy EÚ(85 %)

SPLNENIE SNOV

Teším sa, milí čitatelia, že rozhovory s ľuďmi žijúcimi alebo pracujúcimi
v zahraničí sa vám páčia a radi si ich prečítate. Vianoce sú čas, kedy sa rodina
stretne, potešia sa zo svojej prítomnosti
všetci blízki. Na návštevu domov prišla
i Lucia Jánošová, s ktorou vám ponúkam
dnešný zaujímavý rozhovor. Príjemná
a sympatická Lucia pri pukajúcom dreve,
v peknom prostredí v bare u Jánoša sa so
mnou podelila o svoje zážitky.
	Čo bolo predtým?
Z Radošiny som preč 13 rokov. Po
skončení tunajšej ZŠ som nastúpila na
odevnú odbornú školu do Trenčína, odbor
módne návrhárstvo. V 4. ročníku som
mala individuálny študijný plán, nakoľko
už v tom čase som chodila na prehliadky
do Viedne, Paríža, či Milána.
Robiť modelku bola túžba dávna,
alebo náhoda?
Úplná náhoda. V škole sme
konštruovali vlastné modely a chodili
s nimi na prehliadky. Na jednej
prehliadke v Trenčíne si ma všimol

Pokračovanie na str. 5

FUTBALOVÝ TURNAJ MIKROREGIÓNU POD MARHÁTOM

25.1.2008 sa v telocvični v Nitrianskej Blatnici uskutočnil prvý ročník
futbalového turnaja obcí zdužených v Mikroregióne pod Marhátom. Účastníkmi
turnaja boli mužstvá Veľkých Ripnian, Bojnej, Urminiec, Šalgoviec, Nitrianskej
Blatnice a Radošiny.  Na palubovke sa vo vzájomných napínavých zápasoch
(ktoré v žiadnom prípade nemali rekreačné tempo) stretli starostovia, poslanci
obecných zastupiteľstiev, učitelia a dokonca aj pán farár. Radošinské mužstvo
v zložení Ing. František Šugra, PaedDr. Ľubomír Havran, Mgr. Peter Mazanec,
Juraj Masrna, Róbert Štepka, Jozef Baláž, Stanislav Pintér a Pavol Herák
sa vďaka obrovskému nasadeniu, dobrej fyzickej kondícii a najväčšiemu
diváckemu povzbudzovaniu stalo historicky prvým turnajovým víťazom, a tak
s radosťou z rúk prednostu Obvodného úradu v Topoľčanoch Ing. Jozefa Vanču
prevzalo víťaznú trofej i putovný pohár.
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Oznamy Obecného úradu
O čom rokovali na Obecnom zastupiteľstve
Na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Radošine,
ktoré sa konalo dňa 8.2.2008, bolo schválené podanie žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB na výstavbu 6 nájomných
bytov v lokalite Školská ul. v kat. úz. Radošina vo výške
80% obstarávacích nákladov; podanie žiadosti o štátnu dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na
výstavbu 6 nájomných bytov v lokalite Školská ulica, kat.
úz. Radošina vo výške 20% obstarávacích nákladov; ručenie
ŠFRB bankovou zárukou v Dexia banke a.s. Topoľčany; použitie vlastných prostriedkov na technickú vybavenosť, inžinierske siete a prípojky inžinierskych sietí; poistenie stavby
počas čerpania úveru zo ŠFRB; uplatnenie záložného práva na
novopostavené byty po kolaudácii v prospech ŠFRB; vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na splácanie
mesačných splátok poskytnutého úveru; vzhľadom na to, že
obec Radošina neeviduje žiadosť o pridelenie bezbariérového
bytu, nebude tento v predmetnej stavbe „Bytový dom – 6 b.j.“
budovať; použitie vlastných finančných zdrojov na výstavbu
nájomných bytov – stavby „bytový dom - 6 b.j.“ v Radošine
z rozpočtu obce Radošina vo výške 678.120,-Sk; VZN obce
Radošina o nakladaní s nájomnými bytmi; záverečný účet

obce Radošina za rok 2007 a celoročné hospodárenie bez
výhrad; VZN obce Radošina o cenách nájmu nebytových
priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce Radošina podľa
predloženého návrhu; bezplatné poskytnutie sály svadobky
KD Únii žien dňa 3.2.2008 za účelom usporiadania „fašiangovej šišky“.; bezplatné poskytnutie sály KD v Bzinciach dňa
9.2.2008 za účelom usporiadania detského karnevalu a poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie cien vo výške
1.000,-Sk; žiadosť MUDr. Mancovej na investíciu vo výške
vopred uhradeného nájomného za rok 2008; program   hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radošina na obdobie
2007 – 2013 spracovaný RRA Topoľčiansko; vytvorenie komisie na prípravu návrhu úpravy rozpočtu obce v zložení: R.
Štepka, V. Kršková, G. Bahelková; plnenie   uznesenia A/1
– A/9  podmieňuje obecné zastupiteľstvo poskytnutím štátnej
dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.
OcZ neschválilo žiadosť Jozefa Turčana o schválenie
otváracích hodín letnej terasy pri Motoreste Čertova pec
a upravuje otváracie hodiny v dňoch piatok, sobota a nedeľa
do 24.00 hod a žiadosť Únie nevidiacich a slabozrakých
o poskytnutie finančnej čiastky.

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBCOU RADOŠINA

Obecné zastupiteľstvo s účinnosťou
od 1.1.2008 schválilo sadzobník,
ktorým sa upravujú poplatky za
doplnkové služby poskytované Obcou
Radošina. Poplatníkom je právnická
alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť
bola spoplatňovaná služba poskytnutá
a poplatky sa platia, a to v hotovosti do
pokladnice obecného úradu, poštovou
poukážkou, alebo prevodným príkazom.
Poplatky sa nevyrubujú, platia sa bez
výzvy a sú splatné ihneď po poskytnutí
požadovanej služby, pričom je
v právomoci Obecného úradu vybrať za
službu zálohu už pred jej poskytnutím,
najmä u služieb charakteru zapožičania,
prenájmu a pod.
Obecný úrad za Vyhlásenie oznamu
v miestnom rozhlase vyberá poplatok
vo výške 80,-Sk. Poplatok sa nevyberá
za vyhlásenie - o úmrtí občana obce
Radošina, oznamov o nekomerčných
podujatiach organizovaných občanmi
obce
Radošina
a právnickými
osobami so   sídlom v obci Radošina.
Zamestnanec obce má právo odmietnuť
vyhlásiť oznam, ktorého obsah je
v rozpore s dobrými mravmi a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Za
vyhotovenie
kópií
na
rozmnožovacom stroji alebo vytlačenie
súboru z výpočtovej techniky sa vyberá
poplatok 2,- Sk/A4 formát/1 strana a
4,- Sk/A3/1 strana. Za odoslanie faxu

v rámci SR 20,- Sk/1 strana A4 a do
zahraničia 40,- Sk/1 strana A4.
Za prenájom priestorov na
jednorazové akcie (jednorazovou akciou
sa rozumie akcia, keď sú prenajímané
priestory z dôvodu svadby, zábavy,
životného jubilea k dispozícii max. 4
dni, z iného dôvodu 2 dni): - zasadačky
pod Obecným úradom: v letnom
období do 4 hodín.500,- Sk a do 8
hodín 1.000,- Sk; v zimnom období do
4 hodín 1.000,- Sk a do 8 hodín 2.000,Sk; miestnosť „svadobka “ o výmere
351 m2 v KD v Radošine na účel
svadby, zábavy, životného jubilea pre
fyzické osoby s trvalým pobytom v obci
Radošina 2.000,- Sk + spotrebované
energie (plyn, voda, elektrická energia),
na účel karu pri príležitosti úmrtia
občana obce Radošina 500,- Sk a pre
fyzické osoby s trvalým pobytom mimo
obce Radošina a pre právnické osoby
4.000,- Sk + spotrebované energie (plyn,
voda, elektrická energia); miestnosť
„tanečná sála “ o výmere 379 m2 v KD
v Radošine pre fyzickú osobu s trvalým
pobytom v obci Radošina 2.000,- Sk
+ spotrebované energie (plyn, voda,
elektrická energia), prenájom pre
fyzické osoby s trvalým pobytom mimo
obce Radošina a pre právnické osoby
4.000,- Sk + spotrebované energie (plyn,
voda, elektrická energia); miestnosť
„kinosála “ o výmere 322 m2 v KD

v Radošine v letnom období 2.000,- Sk a
v zimnom období.3.000,- Sk; miestnost
v KD Bzince o výmere 310 m2 na účel
svadby, zábavy, životného jubilea pre
fyzické osoby s trvalým pobytom v obci
Radošina 2.000,- Sk + spotrebované
energie (plyn, voda, elektrická energia),
prenájom na účel karu pri príležitosti
úmrtia občana obce 500,- Sk, prenájom
pre fyzické osoby s trvalým pobytom
mimo obce Radošina   a pre právnické
osoby 4.000,- Sk + spotrebované
energie (plyn, voda, elektrická energia),
miestnosť „zasadačka“ v KD Bzince
v letnom období 500,- Sk a v zimnom
období 1.000,- Sk. (O oslobodení od
poplatku, prípadne znížení môže
rozhodnúť obecné zastupiteľstvo na
základe doručenej  písomnej žiadosti.)
Poplatok za požičanie obrusu 15,- Sk/1
ks, poplatok za odvádzanie odpadových
vôd verejnou kanalizáciou pre fyzickú
osoba 20,- Sk/mesiac a právnická
osoba. 20 Sk/m3 odkanalizovanej
vody. Poplatok za služby strojovými
zariadeniami: a) traktor - štiepkovač:
500,- Sk/1hod + prejazd 41,- Sk/km,
b) traktor – vývoz kontajnera . 41,Sk/km,   c) požičanie veľkokapacitného
kontajnera do 7 dní – 100,- Sk, každý
ďalší deň 50,- Sk, d) pojazdná plošina
500,- Sk/hod + prejazd 40,- Sk/m2
a zariadenie UMC 500,- Sk/1hod +
prejazd 41,- Sk/km.
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Fašiangová šiška

V mnohých rodinách sa ešte spomínalo na Vianoce,
oberal sa stromček a členky Únie žien už pripravovali
u občanov obľúbenú akciu Fašiangovú šišku. Podujatiu
sa tešilo veľa
o b č a n ov.
Fašiangové
dobroty
šišky a fánky
- všetkým
chutili, veď po výrobkoch z 11 kg múky
sa len tak zaprášilo. To bol cieľ akcie,
aby každý odchádzal s dobrou a sladkou
chuťou a veselo naladený.

NÁŠ SNEHULIAK

I tento rok bola zima na
sneh chudobná, a preto tých pár
dní, čo sa sneh udržal, využívali
deti plnými dúškami. Každý
kopček bol plný sánkarov. V
predzáhradkách niektorých rodín
sa skveli priam snehové umelecké
diela. Jednou bola i rodina
Grznárová na Mierovej ulici,
ktorá sa právom pýšila takýmito
výtvormi. Šikovným chlapcom
patrí obdiv, veď takúto ZOO zo
snehu je vidieť zriedkavo.

Detský karneval

Už
po
šiesty
rok  
Dobrovoľný hasičský zbor
Bzince
poriada
detský
karneval pre deti školského,
ale hlavne predškolského
veku. Vo farebnými stužkami,
girlandami
a
balónikmi
vyzdobenom kultúrnom dome
sa zišlo 16 masiek.
Po krátkej promenáde
masiek
n a s l e d ova l o  
hodnotenie
prítomnými
rodičmi na hodnotiaci lístok.
Po sčítaní bodov nastal čas pre
deti ten najočakávanejší: vyhodnotenie a odovzdanie cien. Na prvom mieste sa
umiestnila maska Papagáj. S prispením sponzorov: Mária Šišková,   Stanislav
Ondrejka, Pavol Mandúch, Mário Šiška, firma Kovod Recicling, Denisa
Pitáková, Gabriela Vyhlídalová,  Helena Vyhlídalová, Daniela Benovičová, OcÚ
Radošina a DHZ Bzince, ktorým chcem aj touto cestou poďakovať, boli masky
bohato odmenené hračkami a sladkosťami. Tí, čo neprišli, môžu banovať. Možno
o rok budú mať príležitosť.

PONUKA NA NÁJOMNÉ BYTY

Obecné zastupiteľstvo v Radošine na základe schváleného VZN o nakladaní s
nájomnými bytmi podľa stanovených podmienok prijíma žiadosti na nájomné byti
vo vlastníctve obce Radošina.  
Podmienky:
Mesačný príjem osôb neprevýši hranicu príjmu určenú Smernicou MVaRV SR.
Mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich neprevýši trojnásobok
životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho k.r., a ktorý sa vypočíta z príjmu
za predchádzajúci kalendárny rok.
Minimálne jeden rok pred podaním žiadosti je aspoň jeden z manželov samostatne  
zárobkovo činnou osobou, alebo je v trvalom pracovnom pomere.
O ďalších podmienkach sa záujemcovia môžu informovať na Obecnom úrade v Radošine.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
DECEMBER 2007 - JANUÁR 2008
Manželstvo uzavreli:
Petra Nosáčková a Maroš Kucbeľ
Eva Helbichová a Roman Konečný
Blahoželáme !
Okrúhleho životného jubilea sa
dožili:
„ 50 „
Eva Sýkorová
Mária Mihalíková
Eva Ondrejková
Ida Bačkádyová
Milan Lavrenčík
Jozef Machovský
Emília Kačeriaková
Anna Hubinová
Milan Rojko
„ 60 „
Mária Javorková
Eva Macháčová
„ 70 „
František Krška
Jozef Baláž
Pekného životného jubilea sa dožili:
Štefánia Prachárová - 81 rokov
Helena Blahušová - 82 rokov
Jozef Kováčik - 83 rokov
Rudolf Krška - 84 rokov
Františka Bednáriková - 84 rokov
Blažej Rolinec - 84 rokov
Amália Kučerová - 86 rokov
Všetkým Vám prajeme veľa zdravia
do ďalších rokov!
Opustili nás:
Jolana Danišová - 95-ročná
František Žurek - 57-ročný
Jolana Horáčiková - 80-ročná
Amália Kučerová - 86-ročná
Anna Krajčírová - 63-ročná
Jozef Gerič - 53-ročný
Štefan Vadrna - 79-ročný
Milan Beňo - 80-ročný
Spomíname!
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ZO ŽIVOTA NAšEJ šKOLY
Polrok práce je za nami. Výsledky mali žiaci zhodnotené
na polročnom vysvedčení. Niekoľko žiakov malo zníženú
známku zo správania za časté porušovanie školského poriadku.
S ľútosťou sme hodnotili i nezáujem pár žiakov o učenie. Tí
mali na vysvedčení z niektorých predmetov nedostatočné. Na
nápravu je vždy čas. Stačí len chcieť.
Hneď po Vianociach sa žiaci zúčastnili lyžiarskeho
výcviku v stredisku Donovaly.
Snehu si užili naozaj veľa, naučili
sa i zdokonalili v lyžovaní.
Posledný januárový deň po
rozdaní vysvedčenia sa konal
v telocvični žiacky karneval.
Milo nás prekvapila  veľká účasť
rodičov. Masiek bolo veľa, boli
nápadité a ich zhotovenie prácne.
O kvalitnú a deťom blízku hudbu
sa dlhšie stará p. D. Pitáková,
ktorá sponzorsky zabezpečí DJ.
Veľmi dobrú spoluprácu máme i
s mnohými sponzormi, ktorých
oslovujeme raz za rok za  
účelom poskytnutia finančných
či vecných cien. Tieto financie a
dary použijeme na vyhodnotenie

Poznáte spôsob
financovania našej základnej
školy?

Požiadavka Rady školy pri ZŠ v Radošine
z jej posledného zasadnutia /10.1.2008/, ale
i časté otázky rodičov ma viedli k tomu,
aby som prostredníctvom tohto časopisu
informoval rodičovskú i ostatnú verejnosť
o spôsobe financovania školy a školských
zariadení. Veľkosť môjho príspevku bol
limitovaný rozsahom týchto novín, preto som
bol nútený niektoré časti vypustiť, prípadne
upraviť. Dúfam, že i napriek tomu čitateľ
pochopí jeho obsah. Najskôr si treba uvedomiť
spôsob financovania do roku 2004 a od roku
2004. Do roku 2004 bola škola financovaná
z jedného zdroja, bez krátenia financií. Po
roku 2004 sa financovanie rozdelilo na dve
časti.
Prvú časť financií napočíta podľa počtu
žiakov ZŠ, Krajský školský úrad v Nitre
a je určená pre použitie iba v ZŠ. (t.j. na
mzdy, prevádzku, energie a pod...) (Zákon č.
597/2003). Druhú časť   určuje ministerstvo
financií ako čiastku z podielových daní štátu  
a po schválení poslancami obecného úradu
by sa mala dostať na účet školy (Zákon č.
564/2004 a NV č.623/2007). Obidve časti
tvoria rozpočet školy a školských zariadení,
ktorá rozhoduje o ich použití. Nie je možné
použiť financie, ktoré sú určené pre školu
/ZŠ/, na výdavky v školských zariadeniach
/MŠ, ŠJ, ŠKD/. Avšak použitie financií
školských zariadení v škole je povolené.
Výpočet prvej čiastky rozpočtu je jednoznačný.
Jednoducho povedané, čím viac žiakov v
škole, tým dostane viac peňazí od štátu. (pre
rok 2008 má1žiak hodnotu 29 tisíc Sk).
Výpočet druhej čiastky je trochu
komplikovanejší. Napočítava sa:
1/ Podľa celkového počtu obyvateľov obce
(v tom aj žiaci ZŠ z Radošiny)
2/ Podľa celkového počtu obyvateľov

masiek, ale aj   ako odmenu za rôzne súťaže usporiadané
školou.   Srdečne ďakujeme všetkým sponzorom: Schurter,
Argobon,   predajňa Bala, Drogéria Nachema, D. Gál, Ing.
V. Pánsky, Ing. P. Lesay, I. Bušík, MUDr. Mancová, MUDr.
Šmotlák, MUDr. Dudová, MUDr. Plánovská, Mgr. Štrbavá,
OÚ Radošina, OÚ V. Ripňany, G. Bartošek, Univerzál,
Pizzéria, Ematech, J. Masrna, Z. Cingelová, Mäsiarstvo
Božik, JUDr. Ábel, Sanofi
Aventis.
6.2. sa konal monitor žiakov
9. ročníka. Výsledky nie sú zatiaľ
známe, žiakov viac potrápil
slovenský jazyk i nedostatok
času. V ten istý deň bol zápis
žiakov do 1. ročníka. Zapísaných
bolo 21 budúcich prváčikov.
Veľa detí navštevuje logopéda
na zlepšenie výslovnosti. Okrem
tejto chybičky boli šikovní, či
už v spievaní, komunikovaní,
kreslení.
Na oddych a načerpanie
nových síl sme využili jarné
prázdniny v čase 25 – 29.
februára.

starších ako 62 rokov
3/ Podľa počtu žiakov v školských
zariadeniach - pozri graf.
Účel použitia uvedených financií nemusí
byť zhodný s obrázkom. Poslanci obecného
zastupiteľstva ho majú právo zmeniť. Dôležité
je vedieť, ako môže škola svoj rozpočet použiť.
Z prvej časti rozpočtu /napočítanie podľa
počtu žiakov ZŠ/ sa uhrádzajú všetky výdavky
spojené s činnosťou školy /ZŠ/. Napríklad:

mzdy učiteľov, náklady na energie, vodu,
nákup učebných a kancelárskych pomôcok
a pod. Z druhej časti rozpočtu (čiastka z
podielových daní ) sa uhrádzajú:
- všetky náklady súvisiace s činnosťou
školských zariadení /MŠ, ŠKD, ŠJ/ -mzdy,
energie, materiál a pod.
- alikvotná čiastka miezd pracovníkov,
ktorí vykonávajú časť svojej práce aj pre
školské zariadenia /ekonómka, školník, kurič,
riaditeľ/
- náklady na kapitálové výdavky školy a
školských zariadení
. v prípade nedostatku financií v ZŠ ďalšie
nevyhnutné výdavky školy.
Keďže je spojená základná škola s
materskou školu takto financovaná z dvoch
zdrojov, je potrebné, aby aj vzniknuté
náklady boli uhrádzané z obidvoch zdrojov
na základe dohodnutých pravidiel (montáž
meračov energií, tepla; podiel vykonanej práce
a pod.) (Zákon č. 597/2003 o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení)
Pozrime sa teraz na konkrétne čísla.
(Pozri. Účtovné doklady ZŠ s MŠ)

Rok 2004: Obec sa stáva zriaďovateľom
školy, štát jej delimituje školský majetok avšak
bez potrebného finančného zabezpečenia
pre školské zariadenia. Hrozilo ukončenie
prevádzky v zariadení MŠ, ŠKD a ŠJ. Obec
prisľúbila pomôcť, ak vedenie školy zabezpečí
zníženie pracovných miest v ŠKD a ŠJ, zmení
pracovné náplne niektorých pracovníkov
školy tak, aby mohli vykonávať prácu v týchto
zariadeniach a zvýši cenu hlavného jedla
v školskej jedálni o 5 Sk. (Viď: Uznesenie
č.10/2004 zo zasadnutia OcZ v Radošine
zo dňa 14.3.2004, bod A/2). Po opatreniach
vedenia školy bola prevádzka v uvedených
zariadeniach zachovaná bez dotácie
Obecného úradu. Následnou modernizáciou
vykurovacieho systému MŠ, ŠKD a telocvične
vznikli podmienky pre hospodárnejšiu
prevádzku a šetrenie s financiami. Aj zvýšená
čiastka prisunutých podielových daní zo
strany štátu spôsobila, že napočítaných 40%
postačoval v roku 2005 na prevádzku školských
zariadení. Tento obrat bol konštatovaný aj
v Správe o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy s materskou školou v Radošine za
školský rok 2005/2006, (schválená obecným
zastupiteľstvom: viď Uznesenie č. 25/2006 zo
dňa 10. novembra 2006, bod A/1), v ktorej sa  
uvádza, že 25 tisíc Sk z napočítaného podielu
dane pre školstvo nebolo využitých v školstve,
ale obec ich použila na iné účely. Trend
vyššieho výberu podielových daní v štáte
a následný väčší obnos financií napočítaný
pre školstvo pokračoval aj v nasledujúcich
rokoch. Avšak vôľa Obecného úradu použiť
tieto financie v celej výške (40%) v škole
a školských zriadeniach začala klesať. V
roku 2006 bolo obci pre školské zariadenia
určených 3660 tisíc Sk.(Pozri http://www.
finance.gov.sk/). Z tejto čiastky nebolo v škole
a školských zariadeniach použitých 1132 tisíc
Sk. Aj v roku 2007 sa začína situácia opakovať.
Pokračovanie na str. 5
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Obec dostáva 10508 tisíc Sk, z toho pre  
školstvo 4203 tisíc Sk. Použitých v škole
3299 tisíc Sk, pre obec ostáva 904 tisíc Sk. A
čo nás čaká v roku 2008? Obec už schválila
svoj rozpočet. Návrh vedenia školy nebol
akceptovaný. Ministerstvo financií určilo
obci pre rok 2008 z podielových daní štátu
11266 tisíc Sk, z toho pre  školské zariadenia
4506 tisíc Sk. Pre školu a školské zariadenia
sa však schválilo len 3494 tisíc Sk. Rozdiel je
1012 tisíc Sk v neprospech školy.
Nezainteresovanému by sa mohlo zdať,
že škola sa zveľaďuje. Pravdou je, že by sa
mohla zveľaďovať oveľa rýchlejším tempom.
Väčšinu financií pre výstavbu ihrísk či
rekonštrukciu sociálnych zariadení získalo
vedenie školy cez projekty. Okolité školy v
spolupráci s obecnými úradmi sa správajú
presne naopak. Obce nielenže podporujú
školy plnou výškou (40%) napočítaných
daní, ale dotujú ich aj z vlastných obecných
prostriedkov. I preto si oprávnene kladieme
otázky:
Prečo obec nepoužila všetky určené
finančné prostriedky pre školstvo v škole a
školských zariadeniach?
Kde a na aký účel boli použité vyššie
uvedené čiastky?
Je teda škola pre obec prioritou, keď
pre ňu napočítané školské financie používa
na iné účely v obci?
Veď náš štát ešte nie je tak bohatý, aby
„rozhadzoval“ financie naviac. Preto určite
budú chýbať hlavne tam, kde ich určil.
No a kde nám tieto prostriedky chýbali a
budú chýbať? Hlavne na:
1)prijatie pracovníčky do MŠ (táto pracovníčka
bola prepustená z dôvodu nedostatku
financií na zabezpečenie prevádzky – tento
dôvod pominul, napočítanie financií je
dostačujúce);
2)odstránenie havarijného stavu v školskej
jedálni a kuchyni – zastaralé vybavenie;
3)úpravu nenárokovej zložka miezd u
pracovníkov MŠ, ŠJ a ŠKD;
4)výmenu školského nábytku v triedach;
5)zabezpečenie podmienok pre skupinové
vyučovanie cudzieho jazyka /ďalší učiteľ/;
6)vytvorenie podmienok pre integráciu
postihnutého žiaka (miestnosť, bezbariérový
prístup, prijatie asistenta );
7)dofinancovanie miezd a odvodov pre
pracovníkov ZŠ podieľajúcich sa na práci v
školských zariadeniach;
8)náklady na ďalšiu učiteľku v MŠ /znižuje sa
maximálny počet žiakov triede/;
9)náklady na prijatie ďalšej vychovávateľky v
ŠKD /nižší max. počet žiakov v oddelení/.
Uvedomujem si, že problematika
financovania školstva nemusí byť známa
širšiemu okruhu čitateľov. Možno aj preto
svojimi riadkami prispejem k odstráneniu
rôznych dezinformácií, ktoré mohli z toho
dôvodu medzi rodičmi alebo ostatnou
verejnosťou vzniknúť. Nechcem vyvolať
týmto článkom emócie, či napätie medzi
školou a obecným úradom. Máme však
úprimný záujem dosahovať na škole lepšie
výsledky. Nedá sa to bez potrebného
finančného zabezpečenia. Verím, že škola sa
stane prioritou obce a prisunie nielen určenú
výšku napočítaných financií pre školstvo, ale
zvýši ju o vlastné dotácie obce.
Mgr. Anton Fekula ,
riaditeľ ZŠ s MŠ v Radošine
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Saša Jány, zástupca Elite Slovensko  
a vtedy to odštartovalo. Návrhy, ktoré
som predvádzala, boli celé moje od
návrhu na papieri cez zhotovenie
a detailné vypracovanie
až po predvádzanie na
prehliadke. Bolo to
zábavné, nebola každý
deň škola, zaujímavé
stretnutia. Po objavení
Sašom   Jánym som
nafotila prvé fotky
a agentúra Elite ma
začala
zastupovať
doma i v zahraničí.
Prvá ponuka prišla
od agentúry z Paríža,
ktorá mi tam umožnila
pracovať. Po nafotení
ďalších
prestížnych
časopisov   prišli ponuky z Milána,
New Yorku, Londýna, Tokia...(Pozn.
red.: na moju otázku o výške modelky
mi Lucia odpovedala, že výška nie je
vždy rozhodujúca, dôležité je vnútorne
čaro a energia, ktorá z vás vyžaruje,
na niektorých prehliadkach bola
najmenšia často i o hlavu). Rodičia
boli zo začiatku proti, chceli, aby som
študovala na vysokej škole, mňa to však
ťahalo inam.
Ako sa ďalej rozvíjala tvoja
kariéra?
Robila som Haute Couture, čo sú
najkreditovanejšie prehliadky na svete.
Konajú sa iba raz do roka a bývajú
len v Paríži. Na prehliadke vidíte tzv.
vysoké návrhárstvo, ručne šité modely,
nákladné látky, rôzne ozdoby, najviac
večerné šaty. Z každého modelu je
len jeden kus. Je tam veľa fotografov
z celého sveta, televízia, editori
kontrolujú a rozhodujú, čo sa bude
nosiť a čo nie. Prehliadky Pret á Porte
sú podobné, ale konajú sa dvakrát do
roka, kolekcia jar-leto a jeseň-zima.
Okrem toho sa ich zúčastňujú aj ďalšie
mestá ako New York, Londýn, Miláno
a samozrejme Paríž.   Fotky z týchto
prehliadok uverejňujú v časopisoch
VOUGE, COSMOPOLITAN, ELLE...
(Pozn. red. V každom z nich i na
titulných stranách bola i Lucia).
Ako modelka si pochodila kus
sveta, ktorá krajina ti učarovala?
Bola som vo všetkých európskych
krajinách, ďalej  Karibské ostrovy, New
York, Los Angeles, Japonsko, Miami,
J. Kórea, Čína, Hongkong, Maurícius,
Kapské Mesto, India... Každá krajina
má svoje čaro. Veľa mi dalo Japonsko,
najmä po duchovnej stránke, práca
u nich a u nás  sa nedá porovnať, u nás

sa robí asi o polovicu menej a stále sú
mnohí ľudia nespokojní. Japonci sú
veľmi pracovití, disciplína je na prvom
mieste, pracovná morálka na vysokej
úrovni. New York je rýchly, ľudia
„akoby“ priateľskí,
všetko je možné,
ale
povrchné.
Učarili mi Karibské
ostrovy,
podľa
mňa
najlepšia
dovolenková
destinácia vo svete,
hlavne
v zime,
pretože je tam celý
rok nad 30 stupňov
Celsia.
Veľa
ostrovov blízko
seba, každý iná
kolónia, i napriek
tomu si zachovali
svojráznosť, svojskú kultúru. O toto
krásne miesto som sa podelila s mojimi
rodičmi a spoločne sme ich navštívili.
Aký je režim modelky počas
prehliadky?
Náročná je šnúra prehliadok New
York, Miláno, Londýn, Paríž. Absolvuje
sa to za viac ako mesiac. Pred samotnou
prehliadkou sú dva dni kastingy,  potom
nasledujú prehliadky, niekedy aj šesť za
deň, niekedy na inom mieste v danom
meste. Prvé dni sú väčšinou prehliadky
najznámejších návrhárov, ďalšie dni
menej známych. Všetky sme museli
byť tip –top. Vlasy, make up, manikúra
a veľakrát aj pedikúra. Každá modelka
má svoju obliekačku, ktorá pomáha pri
obliekaní a dohliada, aby boli modely
oblečené podľa správnej postupnosti.
Počas úpravy zovňajšku sa koná
generálka, choreografia je nenáročná.
Najviac dá zabrať výška adrenalínu
pred každým vystúpením, je to ako
divadelné predstavenie, ale šesťkrát za
deň. V Paríži v Opera Bastilé sme museli
prejsť cez tri zrkadlové poschodia.
Ak by sme si to vopred nevyskúšali,
hrozilo, že zablúdime. Počas jednej
prehliadky si modelka oblečie 3 -5
modelov. Po ukončení nasleduje rýchly
presun na iné miesto. Bolo treba si
zohnať auto, často v rýchlosti a za behu
sa pokúšame rozčesať vlasy, odlakovať
nechty a zotrieť make up z predošlej
prehliadky. Pri rozčesávaní a úprave
na ďalšie vystúpenie sme prišli o hŕbu
vlasov, nakoľko sú veľmi nalakované
a na umytie nie je čas. Občas som
ja i ostatné modelky vystupovali
v parochni. Takto sa to opakuje celý
deň. Večer od únavy každá padne do
postele. Tento cyklus trvá jeden týždeň,
potom sa presťahujeme do inej krajiny.
Pokračovanie v budúcom čísle RN
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ŠPORT
„ZASPOMÍNAJME SI SPOLU A ZÁROVEŇ PREDSTAVME...“
DNES SPOMÍNAME S PETROM „LADISLAVOM“ ROJKOM
Záver pretekárskej činnosti, trénerská
dráha a sústredenia

Svoju pretekársku futbalovú činnosť
som ukončil ako tridsaťšesťročný. Aj
to som ešte nemusel, ale na „žiadosť“
niektorých funkcionárov som dobrovoľne
z hráčskeho postu odišiel, ale pri
mužstve som zostal. Niekoľko sezón
som ho trénoval. Veľmi sa osvedčili
zimné sústredenia na Bezovci alebo v
Opatovskej doline. Predstavte si, všetko
to bolo pre klub takmer zadarmo, niečo
som pokryl ja, ale najviac pomohol dnes
už nebohý Jarko Sýkora. Na sústredeniach
sa dvakrát denne vonku behalo, pracovalo
s loptou. Všetko drina, žiadny výlet,
žiadne pijácke slávnosti. Na záver, keď
sme sa vracali domov, som vopred na
Hubine vyjednal zápas s miestnymi
futbalistami. Stretnutie končilo riadnou
nádielkou domácemu mužstvu. Využívali
sme aj našu prírodu a okolie. Veľa sme
odohrali prípravných zápasov u súperov,
ale aj u nás. Okrem mužskej jedenástky
som trénoval aj ženské družstvá. V roku
1968 to boli naše dievčatá a neskôr aj
piešťanské dievky. Radosť bola s nimi
robiť. No najkrajší zážitok, až pocit blaha
som mal z trénovania tých najmenších
– Prípravkárov. Doteraz som povďačný
vedeniu Jozefa Oravca, že mi umožnili
pracovať s takýmto kolektívom. Do očí
slzy sa mi ženú, keď ma na ulici pristaví
taký malý futbalista, pozdraví ma, alebo
mi príde do dvora, len tak pozdraviť
a opýtať sa, ako sa mám.
Nebol som zástancom teórie, že
kondíciu naberieme voľným behom, skôr
som bol za beh cez prekážky, ale s loptou,
nosením bremena a behu do prudkého
dlhého kopca alebo schodov. Počas
mojej hráčskej kariéry učili ma rôznym
hráčskym rozostaveniam. Prešiel som
starým W M systémom, hral som systém
štyri, dva, štyri, učili ma systém päť, tri,
dva, s prečíslovaním hosťujúcej obrany
a podporou svojho útoku s krajnými
obrancami, vyskúšal som systém štyri,
štyri, dva s nakopávaním lopty na rýchle
útočné tykadlá a iné. Keď som trénoval
mužov, osobne som každému prízvukoval,
aby sa hráči voľne pohybovali bez lopty
a so vztýčenou hlavou, aby si pýtali
prihrávku, aby ich bolo vidieť. Prihrávky,
tie museli byť konkrétne a nie „špikové“,

(pokračovanie z minulého
5. čísla RN, 2007)

aby sa hráč nezranil.

Futbalové intrigy

Nepáči sa mi dnešné futbalové
zákulisie, v ktorom sa pohybujú veľké
peniaze. Ani hra nemusí byť na úrovni,
hlavná vec, že niektorí jednotlivci ich
majú dostatok a dokážu nimi robiť divy.
Veď rozhodcovia sú tiež len ľudia. Toto
všetko sa mi hnusí.

Hráčske vzťahy

Z úzadia sledujem našich futbalistov,
nepáči sa mi, ako keby ťahali jeden
vpravo a druhý vľavo. Nie sú voči sebe
kamarátski. To u nás neexistovalo, najmä
pri spoločenských posedeniach, či už
na zábave, alebo po zápase. Vždy sme
mali pripravený dlhý stôl, aby sme sa
všetci zaň zmestili a pri ňom vystrájali
veselé kúsky. Aj vtedy všetci hráči nepili
alkohol, ale zostali sme pohromade až do
konca. A kto chcel odísť, musel mať pádny
dôvod, aby partiu skôr  opustil. Tvrdím to
stále, že dobrá partia je základ úspechu
v kolektívnych športoch. Spomínam si,
akí sme boli kamaráti. Na Vianoce sme
chodili spoločne spievať koledy, hneď
zvečera až do polnoci. Potom sme išli
na Polnočnú svätú omšu. Na fašiangy
sme chodili vykrúcať po domoch dievky,
podobne v máji sme najskôr sadili
dievkam máje a potom sme po domoch
ich s muzikou „strhávali“ a zároveň
pozývali dievky a ženy na zábavu.

Dobrá rada

Boli sme skutočne dobrá partia. Ženil
sa Janko Krajčír a nám, čo sa neušla
pozvánka za družbov, premýšľali sme,
ako ísť ku nim zablahoželať. Sedeli sme
pri dverách v Mestskom hostinci a zrazu
Vilko zavelil: „Chalani, ide sa vinšovať.“
Ako na povel sme vyskočili a už sme
sa  niesli hore dedinou. Gusto hovorí, že
by sa patrilo neveste podať nejaké ruže.
„A kde ich teraz v noci zoženieš?“, ozval
sa ktosi z partie. A zrazu, čo nevidím.
Oproti mne ide Lojzo a v rukách má asi
pätnásť krásnych ruží. „Tu sú, urob peknú
„bukrétu!“, a podal mi ich. Za chvíľu bola
kytica naaranžovaná. Mladomanželom
sme kyticu odovzdali, pekne zavinšovali,
oni nás milo prijali a usadili za stôl.
Obsluha začala nosiť svadobné dobroty
a nás hostiť. Všimol som si, že ich tetičku
zaujíma kytica od nás. Len-len, že som
sa nepochválil, že som ju viazal. Na

Dobrá partia je základ úspechu

druhý deň tetička práve išli z kostola a ja
aj s partiou sme kráčali na ihrisko, hrali
sme doma „majstrák“. Zrazu nás oslovila.
„Chlapci, a to ste akurát tam museli ruže
natrhať? Hanbite sa!“ Veru som sa hanbil.
A tu je ponaučenie: Nikdy neberte, čo
vám nepatrí, radšej si pekne vypýtajte.

Nostalgické spomienky

Keď si spomeniem, v akých
podmienkach sme hrávali my, zostáva
mi smutno, že som sa nenarodil pred
dvadsiatimi rokmi. Dnes tu stojí
budova s priestrannými spoločenskými
miestnosťami súce na kvalitné kultúrne
vyžitie. Hracia plocha rovnomerne
zatrávnená bez husacincov alebo
kravincov. Suchá a čistá hospodárska
miestnosť, čisté dresy, hráčske šatne
a sprchy s tečúcou teplou vodou a WC.
V žiadnom prípade nechcem, aby ste sa
vrátili o päťdesiat rokov späť. Ale keď si
spomeniem na umývanie v potoku alebo
pri Sigetovej studni, v chladnom zimnom
počasí, mráz mi prebehuje po chrbte.
Na postupové variácie mali naši
futbaloví predstavitelia rozdielne názory.
Väčšina tvrdila, načo budeme hrať vyššiu
súťaž,  zďaleka príde autobus iba s hráčmi
a možná s jedným alebo dvomi divákmi,
nič nezarobíš, iba to, čo ti dajú domáci
fanúšikovia. Zaujímavejšie pre klubovú
kasu sú futbalové zápasy s okolitými
obcami ako Nitrianska Blatnica, Bojná,
Urmince, Nemčice, Veľké Ripňany,
Jacovce, Tovarniky a pod. Z týchto klubov
vždy prišlo niekoľko desiatok fanúšikov

Pokračovanie na str. 7

strana 
TRIUMFÁLNE VYSTÚPENIE ŽIAKOV V TOPOĽČANOCH
V
topoľčianskej
športovej
hale
sa
uskutočnil už šiesty
futbalový ročník „O
pohár predsedu ObFZ
Topoľčany“. Turnaj bol
vyžrebovaný do štyroch
skupín. Víťazom ročníka
2007/2008 sa stali naši
futbalisti.
Výsledky našich v
skupine D.
Radošina – Kovarce 5:0
Góly ŠK: T. Vičan 3, M.
Horváth, P. Mizerák.
Radošina – Solčany 8:0
Góly ŠK: J. Jankovič 4,
T. Vičan 3, M. Horváth.
Prašice – Radošina 2:3
Góly ŠK: J. Jankovič, T. Vičan, M.
Horváth
Postup do semifinále si zabezpečil
iba víťaz skupiny. Skupinu A vyhrali
Preseľany, skupinu B - Práznovce, skupinu
C - Urmince a skupinu D
– Radošina:
SEMIFINÁLE
Preseľany – Radošina 1:2
Góly ŠK: J. Jankovič, T.
Vičan.
Práznovce – Urmince 3:0
O 3. MIESTO
Preseľany – Urmince 6:1
FINÁLE
Radošina – Práznovce 2:1
Góly ŠK: J. Jankovič 2.
Najlepším strelcom
turnaja sa stal Jozef
Jankovič, keď v rozstrele
porazil osem gólových
strelcov:
Mikuláša

a pri stretnutiach s našimi vždy bývalo
veselo. A potom pol roka čakali jeden na
druhého a na stretnutie u nich. Hoci sa
vtedy taký prešpekulovaný futbal nehral
ako dnes, ľudia mu viacej rozumeli.

Ešte aj dnes aktívne športujem

(Práznovce), Šubu (Preseľany) a
spoluhráča (T. Vičana). Za najlepšieho
hráča turnaja bol vyhlásený Štefan Šuba
(Preseľany) a najlepší brankár bol Daniel
Bortel (Veľ. Ripňany na fotografii).

Hoci nezadržateľne sa mi blíži
sedemdesiatka, ešte stále aktívne hrávam
futbal za starých pánov. Náš futbalový
klub sa volá „Termál“ Piešťany. Súperov
máme v Nemecku v Kaizeslauterne,
v Taliansku v Parme, v Budapešti hráme
na stotisícovom Nepstadióne, chodí
sa na nás pozerať asi desať divákov aj
to zväčša ženy maďarských hráčov.
Pochválim sa, hral som tam už štyrikrát.
Hrali sme párkrát vo Viedni. V Čechách
hrávame v Karlových Varoch a bývame
v najznámejšom svetoznámom hoteli
PUPP, kde sa každý rok koná známy
Filmový festival. Jedným z našich členov a
hráčov je súčasný slovenský reprezentačný
futbalový tréner Janko Kocián. Keď ešte
býval a hrával v Kaizeslauterne nemeckú
ligu, my sme tam pravidelne chodili
hrať priateľský futbal. On, ako náš člen,
aktívne a spoľahlivo hájil naše farby.
Povzbudzovať nás vždy prišla jeho pani
manželka spolu so synmi.

Záverečný Petrov odkaz

„Prosím, neberte toto moje vyznanie
ako chválenkárstvo, berte ho ako holý
reál, ktorý sa skutočne stal“. Ďakujem,
Peter.
Záverom mi dovoľte pán Rojko, aby
som sa vám aj v mene našich čitateľov
RN srdečne za uvedené spomienky
poďakoval, poprial vám pevné zdravie,
rodinnú pohodu a ešte veľa radosti z vášho
obľúbeného športu zvaného futbal.

ECHO, KTORÉ MINULO SVOJ CIEĽ
Ladislav, pozorne som si prečítal
tvoju reakciu na článok z RN uverejnený
v poslednom decembrovom čísle, ale s
poľutovaním musím konštatovať, že danej
tematike si neporozumel. Veď v nej sa vôbec
nejedná o tvoju osobu. Čakal som reakciu
niekoho iného. Spŕškou slov, ktorými ma
častuješ, ale aj poučuješ, čo som mal robiť,
si len nahral na smeč tým, ktorým sa to
hodí. Nebodaj máš v tom prsty aj ty? Tomu
nechcem veriť. Vieš, prekvapili ma svojskými
ironickými postrehmi niektorí naši čitatelia.
Vraj som o tebe ako o trénerovi málo písal,
a tak si sa pre istotu musel zviditeľniť sám. Je
mi to samému ľúto, neverím tomu. Mrzí ma
aj tvoj náhľad na mojich kamarátov, nebodaj
mi ich nechceš vyberať. Ja sa za svojich
kamarátov nehanbím, naopak som na nich

Pokračovanie zo str. 6

hrdý a pyšný, i keď sú poniektorí z Blatnice.
Trápne mi je dnes s tebou polemizovať
o mojich „vyárendovaných názoroch a
futbalových rozumoch“, alebo aj o tom,
čo bolo za teba. Viem, ani ty si to nemal
ľahké. Aj ty si chodil sám s mužstvom.
Práve na túto slabosť som poukazoval, aby
nepretrvávala.
Iste si spomenieš na jesenné dorastenecké
stretnutie v Tovarnikoch. S mužstvom si bol
sám a hneď na začiatku stretnutia sa ťažko
zranil náš hráč. Bolo potrebné urýchlene
vyhľadať nemocničné ošetrenie. Určite si
si všimol, že z prítomných divákov niekto
rýchlo reagoval a odviezol do nemocnice
nášho zraneného hráča a zotrval s ním až do
samotného záveru. O tom si sa nezmienil.
Áno, bol to ten, o ktorom som článok

napísal, ten, ktorého som osem týždňov
prehováral aby pomohol. On už asi vtedy
niečo tušil. Ten, ktorý svojou osemmesačnou
„krátkou“ prácou s novotvoriacim dorastom
niečo dokázal (dá sa to dnes vyhodnotiť). To,
že mal záujem o prácu s kolektívom neraz
potvrdil svojou účasťou na stretnutiach, i keď
už nebol trénerom.
Čo sa týka mňa, nechcel som nič viac,
len počuť z úst niekoho zodpovedného
nie urážanie, ale to obyčajné veľké slovo
„Ďakujem“ za prácu, ktorú si (ste) vykonal
(i) pri formovaní nášho dorastu“. … a potom
nakoniec mohlo znieť aj to naše typické
radošinské: „Už ťa viacej nepotrebujeme,
našli sme si svojho!“ Keby to bolo bývalo
asi takto povedané, určite by nebol vznikol
článok o trénerovi dorastu. A to mi ver.

/jv/
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Prehľad stretnutí a strelci gólov
DORAST r. 07/08 jeseň

1. kolo Radošina - Veľké Orvište 3:3 (2:1)
Góly ŠK L. Bartošek 2, A. Plekanec
2. kolo Veľ. Kostoľany - Radošina 7:1 (5:0)
Gól ŠK M. Kováčik
3. kolo Radošina - Hlboké
3:1 (2:0)
Góly ŠK M. Kováčik 2, R. Varga
4. kolo Bojná - Radošina
4:0 (1:0)
5. kolo Radošina - Boleráz
1:0 (1:0)
Gól ŠK M. Kováčik
6. kolo Solčany - Radošina
1:3 (1:2)
Góly ŠK P. Banák, J. Pavlovič, D. Jankovič
7. kolo Radošina - Borský Mikuláš 3:2 (1:0)
Góly ŠK D. Jankovič, A. Plekanec, M.
Jančovič
8. kolo Trebatice - Radošina
2:1 (1:1)
Gól ŠK D. Jankovič
9. kolo Radošina - Horné Orešany 3:0
kontumačne
10. kolo Tovarniky - Radošina
5:2 (3:1)
Góly ŠK M. Kusý 2.
11. kolo Radošina - Gbely
2:1 (0:1)
Góly ŠK M. Kusý, A. Plekanec
12. kolo Kúty - Radošina
1:0 (0:0)
13. kolo Radošina - Preseľany
2:4 (0:3)
GólyŠK R. Varga, D. Jankovič.
14. kolo Radošina - Šaštín/Stráže 1:3 (0:2)
Gól ŠK R. Varga
15. kolo Chtelnica - Radošina
1:1 (0:0)
Gól ŠK D. Mandúch

Poradie strelcov dorastu

1.) Matúš Kováčik a Dominik Jankovič 4 góly
(foto), 3.) Roman Varga, Martin Kusý a Andrej
Plekanec 3 góly, 6.) Lukáš Bartošek 2, 7.) Patrik
Banák, Juraj Pavlovič, Martin Blahuš a Dávid
Mandúch 1 gól. + za kontumáciu 3 góly.  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tabuľka V. liga DORAST
futbalový ročník 2007/2008

Šaštín/Stráže
Bojná
Preseľany
Boleráz
Trebatice
Hlboké
Chtelnica
Tovarniky
Gbely
Veľké Orvište
Radošina
Solčany
Veľké Kostolany
Kúty
Borský Mikuláš
Horné Orešany

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
10
9
9
7
6
6
7
7
5
6
6
5
4
3
3

2
1
1
0
3
5
4
1
1
5
2
0
3
0
2
2

3
4
5
5
5
4
5
7
7
5
7
9
7
11
10
9

MUŽI r. 07/08 – jeseň

36:17
30:15
30:19
27:13
21:21
21:17
43:26
40:41
31:38
28:31
26:35
30:24
31:31
12:31
18:34
22:53

1. kolo Trebatice - Radošina
2:0
2. kolo Radošina - Dvorníky
2:2
Góly ŠK T. Kováčik, M. Rosíval (11.p.k.)
3. kolo Tovarniky - Radošina
0:3
Góly ŠK Jo. Piršel 3.
4. kolo Radošina - Gbely
2:1
Góly ŠK J. Beňovič, Jo. Piršel
5. kolo Krakovany - Radošina
1:1
Gól ŠK Jo. Piršel
6. kolo Radošina - Kúty
1:0
Gól ŠK Jo. Piršel
7. kolo Jalšové - Radošina
3:1
Gól ŠK Lu. Krajčír

32
31
28
27
24
23
22
22
22
20
20
18
18
12
11
11

(0:0)
(0:1)
(0:2)
(1:0)
(0:1)
(1:0)
(0:0)

8. kolo Radošina - Veľké Kostoľany 1:1 (0:0)
Gól ŠK M. Rosíval (11.p.k.)
9. kolo Prašice - Radošina
0:2 (0:0)
Góly ŠK Ju. Piršel 2.
10. kolo Radošina - Jacovce
1:1 (0:0)
Gól ŠK Ju. Piršel.
11. kolo Morav. Sv. Ján - Radošina 2:2 (2:1)
Góly ŠK Ju. Piršel 2.
12. kolo Radošina - Petrova Ves
3:0 (2:0)
Góly ŠK Ju. Piršel, Lu. Krajčír, T. Turčan (11.
p.k.)
13. kolo Čáčov - Radošina
2:3 (1:2)
Góly ŠK B. Varga 2, M. Varga.
14. kolo Hlohovec - Radošina
3:0 (1:0)
15. kolo Radošina - Borský Mikuláš 0:3 (0:1)

Poradie strelcov MUŽI

1.) Jozef Piršel a Juraj Piršel 6 gólov, 3.) M.
Rosíval, L. Krajčír, B. Varga 2 góly, 6.) T.
Kováčik, J. Beňovič, T. Turčan a M. Varga 1
gól.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tabuľka V. liga MUŽI
futbalový ročník 2007/2008 – jeseň
Jalšové
Kúty
Hlohovec
Morav. Sv. Ján
Gbely
Radošina
Dvorníky
Borský Mikuláš
Jacovce
Trebatice
Prašice
Veľké Kostoľany
Čáčov
Krakovany
Petrova Ves
Tovarniky

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
11
9
8
7
6
7
7
6
6
4
4
5
4
3
2

0
0
0
1
2
5
2
0
3
2
4
3
0
2
1
3

0
4
6
6
6
3
6
8
5
6
7
8
10
8
11
10

3:6
26:10
32:30
28:31
34:20
22:19
33:36
23:19
28:24
24:29
27:27
23:37
31:47
26:32
13:34
8:40

PODNIKATEĽSKÉ VŠIMNÉ
Úspech našich mladých športovcov
nezostal bez odozvy ani v radoch našich
podnikateľov. Za vzornú reprezentáciu
našej obce podnikateľ Dušan Gál

45
33
27
25
23
23
23
21
21
20
16
15
15
14
10
9

Matúš Kováčik - najlepší strelec
dorastu r. 07/08 - jeseň      Foto: /jv/

Dominik Jankovič - najlepší strelec
dorastu r. 07/08 - jeseň      Foto: /jv/

venoval víťaznému futbalovému
mužstvu žiakov kompletnú sadu
dresov s logom jeho firmy „Dušan
Gál – autodoprava“. Vzácny dar z rúk
pána Gála prevzal tréner mužstva Peter
Bartošek,
spolu
s
kapitánom
mužstva
ž i a k o v
To m á š o m
Vi č a n o m .
M l a d í
futbalisti
spolu
s
trénerom
p á n ov i
G á l ov i
v y s l ov u j ú
srdečnú
vďaku.
/text, foto jv/
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