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Náš alibizmus!
Alibisticky hodnotíme súčasnosť
a naše žitie. Neustále sa ponáhľame
a na nič nemáme čas. Vždy až večer
zistíme, čo sme ešte neurobili a
frustrovaní ideme spať.
Popri dnes už bežných otázkach:
Ako sa máš?, Ako žiješ?, sme si
zvykli používať: Ponáhľam sa!
Nemám čas!
Máme veľa práce? Komunikujeme
esemeskami, chatujeme a máme
vysoké účty, v schránkach máme
veľa emailov a nemáme čas odpísať,
na stoloch sa nám hromadia knihy a
nemáme čas čítať.
Fotografií v našom digitálnom
albume pribúda, ba doslova sa kopia,
pre našu časovú zaneprázdnenosť si
ich však nemáme ani kedy pozrieť.
V našej televízii si z množstva
programov a televíznych kanálov
nevieme ani vybrať, ba nestíhame
ich ani sledovať.
Miesto zábavy a uvoľnenia, sa
stresujeme, kontrolujeme mobil, či
nám niekto nevolal. Myšlienka na
vypnutie mobilu nás ani nenapadne,
lebo čo keby nám niekto volal.
Nemáme čas? Dokedy, však
vydržíme?
Neustále chceme dosiahnuť
viac. Náš cieľ sa nám však nedarí
dosiahnuť.
Položme si otázku: Nevenujeme,
náš drahocenný čas činnostiam, ktoré
si ho nezaslúžia? Zamysleli sme nad
naším rýchlym životným tempom?
Podľa sociologických prieskumov
naša priemerná dĺžka života sa
predlžuje, kvalitatívne je však na
nižšej úrovni. Kvôli neustálemu
zhonu sa nedokážeme zastaviť a
uvedomiť si naše žitie. Strácame
krásne veci, pre ktoré by sme mali
žiť.
Vypnime mobil, porozprávajme
sa a niečo si prečítajme.
Uvedomme si náš život a
spomaľme.
Pavol Hauptvogel

Zadarmo

Júl 2008

Víťazi v zbere papiera

V uplynulom školskom roku žiaci Základnej školy s materskou šklou zozbierali
17040 kg papiera, Najviac tejto cennej suroviny zozbierali a na prvých štyroch
miestach sa umiestnili: Adam Baňak z II. ročníka, Adam Gálik z I. ročníka, Dominik
Lipár zo IV. ročníka a Lenka Kučerová z III. ročníka. Najusilovnejší Adam Baňak a
Adam Gálik získali Cenu starostu obce Radošina, čo opäť bol horský bicykel. Ďalšie
vecne ceny boli udelené Radou ZŠsMŠ.

Zlepšenie podmienok zameraných na zamestnanosť
skupín ohrozených sociálnym vylúčením
V uplynulých dňoch
sa účastníci projektu
„Vzdelávanie a praktická
príprava pre sociálne
vylúčené cieľové skupiny“, ktorý
prebieha v Komunite Kráľovnej pokoja
a je podporený v rámci Sektorového
operačného programu Ľudské zdroje
spolufinancovaného z Európskeho
sociálneho fondu, zúčastnili kurzu
psychosociálnych a komunikačných
schopností. Cieľom kurzu je naučiť
účastníkov zvládať náročné situácie,
ktorým budú musieť čeliť pri integrácii
sa do pracovného
života, zvýšiť právne

vedomosti cieľovej skupiny, ktorých
absencia spôsobuje ťažkosti pri
hľadaní si zamestnania a komunikácii
s potencionálnymi zamestnávateľmi.
Kurz sleduje nácvik takých aktivít a
získanie takých zručností, ktoré majú
pomôcť absolventom kurzu identifikovať
svoje vlastnosti, zručnosti, vedomosti a
pozitíva osobnosti tak, aby sa zvýšila
ich úspešnosť pri profesijnej orientácii
a hľadaní zamestnania z hľadiska
dlhodobejšej perspektívy. Kurz viedol
skúsený psychológ a zúčastnili sa ho i
komunitní sociálni terénni pracovníci.
Prvá časť kurzu sa (Pokračovanie na str. 2)
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Oznamy Obecného úradu
O čom rokovali na Obecnom zastupiteľstve
Na 10. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Radošine, ktoré sa konalo dňa 27.6.2008, bolo schválené:
1. Zmluvu o nájme nebytových priestorov v budove s.č. 40 s Voľným spoločenstvom dobrovoľných neziskových záujmových
skupín.
2. Zmluvu o nájme nebytových priestorov v budove s.č. 40 so ZO
JDS v Radošine.
3. Zmluvu o dielo s OHL Pozemné stavby, Bratislava – (rekonštrukcia školských budov).
4. Žiadosť Petra Jánoša – REPOS – Reštaurácia Klevner, Radošina
o schválenie otváracej doby reštaurácie Klevner.
5. Nákup motorovej kosačky AS Motor Enduro.
6. Žiadosť Márie Šiškovej, Bzince o prenájom nebytových priestorov v zmysle VZN.
7. Žiadosť Únie žien obce Radošina o poskytnutie tanečnej sály KD
dňa 13.9.2008.
OcZ neschválilo žiadosť Ondreja Kučeru o odkúpenie parcely č.
104/2.
Pokračovanie zo str. 2

konala
formou
pobytov v Liptovskom Jáne a v
Tatranských Matliaroch.
Ďalšími aktivitami projektu, ktoré
prebiehajú v Komunite Kráľovnej
pokoja sú kurzy:
Záhradník - kurz je zameraný na
manuálne zručnosti v
profesii, ktorá poskytuje
cieľovej skupine reálnu
možnosť uplatnenia sa
na trhu práce.
Kuchár/čašník
– cieľom tejto aktivity
je teoretické a praktické
zvládnutie technológie
prípravy
pokrmov,
základných
foriem
podávania
jedál
a
základných pravidiel
správnej výživy. V
neposlednom
rade
budú absolventi vedieť
jedlá správne upravovať
na tanieroch a misách a budú vedieť
pripravovať všetky druhy jedál teplej a
studenej kuchyne. Absolventi získajú
osvedčenie, s ktorým sa môžu uplatniť vo
všetkých pohostinských zariadeniach.
Základy práce s PC - tento
počítačový kurz prebieha v malých

Predaj
pozemku
na
výstavbu bytovky

OBEC RADOŠINA ponúka na predaj pozemok v
kat.úz. Radošina na parc.č. 446/2 vo výmere 206,5
m2 , spolu s projektovou dokumentáciou za účelom
výstavby šesťbytovky. Minimálna kúpna cena je
350.000,- Sk vrátane projektovej dokumentácie a
platného stavebného povolenia. Posledný termín
na predkladanie ponúk je 31.7.2008 do 12:00
hod.
Adresa na doručenie ponúk: Obecný úrad
Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina.
Viac informácii na tel. č. 0907 730 363
Obecný úrad Obec Radošina
Školská 416, 956 05 Radošina
Telefón: 0907730363
E-mail: ou@radosina.sk

skupinách pre venovanie maximálnej
pozornosti jednotlivým frekventantom,
pretože to je pre väčšinu z nich veľmi
náročné. Absolventi nadobúdajú
základné znalosti nevyhnutné pre prácu
s operačným systémom Windows a pre
prácu s programami Word a Excel, ako

aj práce s elektronickou poštou a v sieti
internet.
Stavebníctvo – kurzy sú zamerané
na odvetvie stavebníctva. V rámci
projektu sa cieľové skupiny preškoľujú na
uvedené profesie: vodičské oprávnenie
– osobné auto, traktor, nákladné auto,

zváračsky kurz, kurz stavebných a
klampiarskych prác, kurz manipulácie
na vysokozdvižnom vozíku.
Medzi ďalšie aktivity projektu pre
klientov patrí aj pomoc pri hľadaní
zamestnania, či už prostredníctvom
vlastných kapacít organizácie, resp. v
spolupráci s partnermi úradmi práce, sociálnych
vecí a rodiny, potenciálnymi
zamestnávateľmi,
ako
aj inými neziskovými
subjektami, personálnymi a
poradenskými agentúrami.
Projektu „Vzdelávanie
a praktická príprava pre
sociálne vylúčené cieľové
skupiny“ sa prioritne
zúčastňujú mladí dospelí,
odchovanci z detských
domovov a krízových
stredísk, ktorí sú bez
sociálneho a rodinného
zázemia. Ďalšou skupinou
sú uchádzači o zamestnanie s
nedokončeným základným vzdelaním,
príp. nízkym vzdelaním a uchádzači
o zamestnanie so zdravotným
postihnutím.
Mgr. Monika Kadúcová
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Rozhovor s našimi "havranmi

V peknom a tichom mieste Hlaviny je
malý domček, ktorý voláme poľovnícky
dom. Zdá sa síce malý, ale stretáva sa
tam veľa ľudí s dobrým srdcom, ktorí
robia veľa pre prírodu i životné prostredie
vôbec. Ponúkam Vám rozhovor s členmi
Poľovníckeho združenia Havran.
Kedy datujete svoj vznik?
Naše poľovnícke združenie Havran,
vzniklo už v roku 1946 a jeho terajšie
sídlo je v našej obci na Kamennej ulici,
v malom domčeku pod kameňolomom.
Tento objekt sme si svojpomocne
opravili a zariadili z nepotrebných vecí
našich domácností. Tu sa stretávame
na schôdzach, pracovných poradách
i zábavách. V súčasnosti je v našom
poľovnom združení 26 členov a 10
kandidátov, ktorí chcú rozšíriť naše rady.
V ktorých revíroch poľujete?
Nie je to čo bývalo, ale sme
spokojní. Terajší náš revír sa skladá z
urbárskych lesov, pasienkov a niečo málo
poľnohospodárskej ornej pôdy. Všetko to
tvorí cca 660 ha. Názov revíru je Urbárske
lesy Radošina. Jeho hranicou je hlavná
cesta na N. Blatnicu po Štompárku k
Visiacej skale a Moravánskej hranici. Ďalej
cez Krahulčie vrchy k Svíbovinám do
Laštoku, nad Petrovičom pod družstevný
vinohrad, vlastne až po vodáreň. Nie je to
celkom presné, ale chceme aby si čitateľ
urobil aspoň predstavu o ploche.
Na akú zver poľujete vo vašom
revíri?
Najviac na diviaky, srnčiu, jeleniu
zver a trochu na bažanta. Po celý rok sa
loví škodná zver, teda líška, túlavá mačka,
občas sa strelí tchor a kuna skalná, ktorej
sa u nás začína veľmi páčiť.
Čo s úlovkami?
Každý poľovník si môže odkúpiť
zastrelenú zver a ak nemá záujem,
odpredáme ju do Zverexu. Z každého
zastreleného diviaka odoberáme vzorku,
to je kúsok pečene, bránice, obličky a
uzliny z krku. Toto sa posiela do Zvolena
na štátnu veterinu, odkiaľ dostaneme
vyrozumenie o zdravotnom stave ulovenej
zveri. Tam sa skúma klasický mor
ošípaných a svalovca. Pokiaľ neobdržíme
správu o bezchybnom stave zvieraťa,
je zviera uložené v mraziacom boxe a
nesmie ísť na predaj alebo inak s ňou
manipulovať. Zatiaľ sa nikdy u nás žiadne
ochorenie nepotvrdilo. Jelenia a srnčia
zver takémuto nariadeniu nepodlieha.
Aký máte najvzácnejší úlovok?
K najčastejším a najvzácnejším
úlovkom u nás jednoznačne patrí diviak,
ten sa loví prakticky po celý rok, okrem
dospelých jedincov. Túto zver ako jedinú
povoľuje zákon loviť aj v noci a to 3 dni
pred a 3 dni po splne mesiaca. Lovec
musí mať samozrejme aj zodpovedajúcu
optiku. Čo sa týka jelenej trofejovej

zveri, u nás sú krásne jedince, ktoré
by si zaslúžili medailu. Každý poľovník
však vie, že tieto jedince treba chrániť,
aby bolo zaručené dobré, silné a zdravé
potomstvo. Poľovnícke združenie si samo
nevyberá čo streliť a čo nie. Na všetok lov
každého druhu dáva prísny plán odstrelu
Obvodný lesný úrad v Nitre. Porušenie
plánu sa veľmi prísne trestá a previnilec
môže navždy skončiť s poľovníctvom, ak
aj, nie za mrežami. Okrem toho všetky
trofeje musia prejsť kontrolou, či sa
jednalo o zver povolenú lesným úradom.
Kto sa môže stať členom?
Členom Poľovníckeho združenia
sa môže stať ten, kto úspešne ukončí
poľovnícky kurz. Tým sa stane členom
Slovenského poľovníckeho zväzu, je
vlastníkom poľovníckeho lístka. Musí si
dať žiadosť do združenia, v ktorom by
chcel pracovať a združenie sa vyjadrí
k jeho žiadosti. Tu je najvyšší orgán
členská schôdza a rozhodujú všetci
členovia. Na zbrojný preukaz je potrebná
skúška spôsobilosti o držaní zbrane na
poľovné účely, ktorá sa vykoná na polícii.
Podmienkou je i platný poľovný lístok.
Zbrane, ktoré používame, sú guľovnica,
kozlica a brokovnica.
Ste partia zábavných ľudí, o veselé
príhody nemáte núdzu, podeľte sa s
nami.
Na tvárach úsmev a srdečný smiech
/pozn. redaktora/. Príhod je veľa, je na čo
spomínať. Raz sme sa vybrali trojčlenná
partia na diviaka pri neďaleký lán kukurice.
Padla rana a diviak zostal, ako sa hovorí
poľovníckou rečou, v ohni, teda na miesta
mŕtvy. Po gratuláciách šťastnému lovcovi
sme kráčali k ulovenému diviakovi. Aké
bolo naše prekvapenie, keď na mieste,
kde mal ležať diviak, sme nenašli nič.
Preto nás hneď napadlo, že ten musí byť
niekde na kraji kukurice, veď to bol super
zásah. Diviak tam nebol. Vybrali sme sa
ho hľadať. Hľadali sme kolenačky, otáčali
sa vľavo, vpravo a ani sme si neuvedomili,
že sme asi v strede poľa s kukuricou a trvá
to už dobré dve hodiny. Vtom sa to stalo.
Oproti nám sa rozbehol diviak. Našťastie
kamarát mal psa, ten si to chudák všetko
odniesol. Ako dlho náš postup trval k
diviakovi, tak od diviaka z kukurice von
na cestu padol svetový rekord v behu na
500 m. Nikto z nás to v ten večer nechcel
zopakovať, bolo treba ošetriť psíka, preto
sme sa dohodli, že to skúsime ráno.
Hospodár našiel odvážlivcov, ktorí našli
nášho kukuričného diviaka, ale to už bolo
slnečné ráno.
Chcem povedať, že ranené zviera
môže byť veľmi nebezpečné. Preto
návštevníci lesa by sa mali radšej vyhnúť
akémukoľvek stretnutiu s divou zverou,
aj keď nie je zranená.
GB

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
APRÍL - MÁJ 2008
Narodili sa:
Alex Kučera
Šimon Gerši
Michal Beňovič
Filip Cesnek
Vítajte medzi nami!
Manželstvo uzavreli:
Henrieta Dolná a Branislav Hunčík
Janka Odehnalová a Jozef Gašpárek
Blahoželáme!
Okrúhleho životného jubilea sa
dožili:
„ 50 „
Ivan Petruš
Estera Pupáková
Igor Baňák
Edita Piknová
Gabriela Vanžurová
Vladimír Jakúbek
Vladimír Malec
Jozef Petrík
„ 60 „
Marta Vražbová
Eva Predná
Anna Sigetová
Jozef Prachár
“70”
Helena Slobodová
Pekného životného jubilea sa
dožili:
Jana Slneková - 84 rokov
Mária Hauptvogelová - 85 rokov
Helena Manasová - 86 rokov
Gejza Blahuš - 87 rokov
Vincent Čapkovič - 89 rokov
Všetkým Vám prajeme veľa zdravia do ďalších rokov!
Opustili nás:
Helena Mandúchová - 78 ročná
Štefánia Adamcová - 78 ročná
Ing. Juraj Krška - 49 ročný
Spomíname!
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ZO ŽIVOTA NAšEJ šKOLY
Prázdne triedy, tichučko v priestoroch školy svedčia o
tom, že školský rok 2007/2008 je už minulosťou. Aký bol?
To je otázka pre rodičov a žiakov, ktorí zhodnotia výsledky.
Žiaci mali možnosť zapojiť sa do veľa súťaží. O ich
úspešnosti svedčí plná vitrínka pohárov a nástenka slávy,
kde sú diplomy za úspechy. K úspechu radíme umiestnenie
v okrese, kraji a celoslovenské kolá. Vo vedomostných
súťažiach bodovali L. Páleníková 2. miesto OK fyzikálna
olympiáda, 2. a 3. miesto obv. kolo v prednese poézie a prózy
L. Páleníková a E. Kaffková, úspech v OK matematickej
olympiády H. Jankovičová a M. Vičanová, 1. miesto v
speváckej súťaži OK Slávik Slovenska M. Vavrík, 1. miesto
hliadka mladých zdravotníkov v OK. Zapájanie a úspechy vo
všetkých výtvarných súťažiach boli odmenené práce detí: S.
Sedlárová, E. Kaffková, L. a P. Manasovci, D. Praženková.
Veľké úspechy zaznamenávame v športových súťažiach. Pod
najväčší sa podpísalo družstvo dievčat 7. – 9. ročníkov vo
futbale. Získali 1. miesto v OK a druhé v krajskom kole, kde
od postupu do celoštátneho kola ich delil jeden bod. Družstvo
chlapcov vo volejbale 1. miesto OK a už tradične 2. miesto
v KK vo vybíjanej dievčat. Veľa žiakov riešilo matematickú
súťaž Klokan, mnohí úspešne. Už 8. rok sa vydáva na škole
časopis Chobotnica, po ktorom žiaci s obľubou siahajú.
Každému je umožnené pracovať, zapájať sa do súťaží,
akcií poriadaných školou. Nie každý to využíva. Vyniknúť
môže ktokoľvek, ak bude chuť, snaha, záujem. S ľútosťou
hodnotíme nezáujem, ľahostajnosť niektorých žiakov o
učenie. Výsledkom toho sú ich nedostatočné výsledky.

PsíkovE dukátové buchtičky

Žiaci, ktorí vykazujú nedostatočný prospech z viac ako troch
predmetov, opakujú ročník. Tí, ktorí majú nedostatočnú z
jedného alebo dvoch predmetov budú robiť opravné skúšky v
auguste. I takí žiaci sú na našej škole. Rodičia niektorých to
zistili až pri prezeraní vysvedčenia. O porušeniach školského
poriadku píšem často. U veľa žiakov sa to stupňuje: nevhodné
správanie, neslušné výrazy, ubližovanie ostatným, ničenie
školského majetku. I takéto priestupky sme riešili zníženými
známkami zo správania.
Každoročne na konci školského roka zorganizujeme zber
papiera. Žiaci zaplnili dva kontajnery starým papierom.
Spolu sa vyzbieralo 17 040 kg papiera, za ktoré škola
dostala 20 448 Sk. Do zberu sa zapojili i deti z MŠ a prispeli
množstvom 1 573kg. Odmenou budú pekné ceny, ktoré
zakúpi Rada školy a tiež Obecný úrad, ktorý býva tiež vždy
bohatým sponzorom.
Nemilo nás prekvapila správa, v ktorej sme sa dozvedeli,
že v budúcom školskom roku si poprvý krát budú musieť
žiaci prvého ročníka hradiť ceny učebníc a žiaci druhých a
tretích ročníkov pracovné zošity potrebné na vyučovanie. Vo
vyšších ročníkoch to budú zatiaľ len zbierky zo slovenského
jazyka. Toto všetko súvisí s novou školskou reformou, ktorá
odštartuje od septembra nového školského roka.
Pred nami sú dva krásne mesiace, plné oddychu,
zábavy, spoznávania nových ľudí a miest. Všetkým
prajeme plnohodnotné prežitie prázdnin, veľa slnka, vody a
dobrodružstiev.
G.B.

Bolo ráno, celkom obyčajný školský deň. Prebudilo ma typické
zvonenie budíka. Zľakla som sa a unaveným hlasom sa spýtala, čo
sa deje, veď ja chcem ešte spať. Po tomto zľaknutí som ležala v
posteli a znovu mi sen prikryl oči. Lucka, moja sestrička, na mňa
zakričala:
„Nespi, lebo nestihneme do školy!“
Ja som si však stále húdla svoje o tom, ako sa mi chce spať.
Lucka zapla rádio tak silno, že som sa hneď prebrala a zívla Á-á-á.
Pripravovala som sa do školy. Z chladničky som vytiahla dukátové
buchtičky a v duchu som si povedala: „Mňam, to bude dnes dobrý
deň.“
To som ešte nevedela, čo sa stane. Ako každý deň i tento sme
išli hore kopcom, cez cestu a po chodníčku do školy. Zrazu som
zjajkla a obed skryla. Pes! Psík slintal, videl dukátové buchtičky
v priesvitnom vrecku. No toto! Krém v dóze ho nezaujímal.
Pristupoval bližšie a bližšie. Zľakla som sa a dukátové buchtičky
mi vypadli z ruky. Pes po nich hneď chňapol. Chcela som mu ich
zobrať, ale bol celý uslintaný a šťastný. Buchtičiek sa nechcel
vzdať. A bolo po obede. Ja si totiž nosím obed do jedálne sama.
Do jedálne som doniesla len krém. Po vyučovaní som obedovala
krém a kuchárky sa čudovali, prečo som si nedoniesla aj buchtičky.
Vôbec som sa nenajedla. Dúfam, že psíkovi chutili a aspoň ten sa
Výstava viťazných pohárov a školská nástenka slávy v
najedol.
S. Sedlárová 4. roč. Základnej škole s materskou školou
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Čas oddychu

Deň detí

Z príležitosti MDD sa 31.5. 2008 uskutočnilo športové popoludňajšie
podujatie pre deti našej školy. Deti súťažili vo futbale, vybíjanej, behu
vo vreciach, hádzaní na pyramídu z plechovíc. Organizátorom bolo
ĽS-HZDS, ktoré ďakuje okresnému predsedovi JUDr. K. Gerhadovi a
starostovi obce Ing. F. Šugrovi za sponzorovanie tejto akcie.
Počasie prialo a celý priebeh bol na najvyššej úrovni za účasti desiatok
detí, ktoré sa zúčastnili súťaží podľa vlastného výberu. Poďakovanie
patrí i Mgr. G. Bahelkovej a Mgr. P. Mazancovi, ktorí svojou pomocou
a organizáciou hier pomohli hladkému priebehu celej akcie. Vďaka
patrí i L. Streicherovi, hlavnému rozhodcovi vo futbale, kde zvíťazilo
dievčenské družstvo i nad mužstvom v zložení z členov ĽS-HZDS, v
ktorom hral poslanec NR T. Cabaj, ako i predseda OV K. Gerhád. Deti
súťažili, šantili, bojovali o prestíž nad svojimi rovesníkmi. Odmenou im
boli sladkosti,
vecné ceny a
pikantný guláš.
P o ďa k o v a n i e
patrí i členom
m i e s t n e j
organizácie ĽSHZDS za vzorné
organizovanie
c e l é h o
odpoludnia
sviatku pre deti.
B. Sliško

Smutný fenomén

Čo je to droga? Pojem droga sám osebe asi nebude
vysvetlený v žiadnom slovníku alebo príručke. Avšak
každému človeku sa pri slovíčku droga v mysli vybaví
zlo, ilegalita, závislosť, smrť... Samé negatíva. Prečo teda
percento užívania drog medzi ľuďmi čoraz viac a viac stúpa?
Na túto otázku sa veľmi ťažko hľadá odpoveď. Pravdaže
drogami sa dajú nazvať aj legálne látky – ako je napríklad
alkohol, kofeín a nikotín. Tento článok sa však bude venovať
tým nelegálnym.
Drogy sa dajú rozdeliť do 4 základných skupín:
1.skupina – konopné drogy – sú to drogy, ktoré sú
vyrobené z konope, čiže marihuana, hašiš a hašišový olej.
Marihuana – slangovo nazývaná napríklad tráva, gandža,
mariška, patrí medzi najrozšírenejšie drogy na Slovensku.
Je označovaná ako mäkká droga, ktorá sa užíva fajčením.
Účinky vyvolané marihuanou- zmenené vnímanie času,
priestoru a osôb, eufória, nesúvislý tok myšlienok a reči,
sucho v ústach, zrakové a sluchové halucinácie
2.skupina – opiáty – drogy s tlmiacimi účinkami,
ktoré sa získavajú z nezrelých makovíc ópiového maku. K
opiátom patrí heroín, kodeín, morfium a ópium. Heroín je
silne návyková látka, ktorá sa dá užívať rôznymi spôsobmi
– napríklad fajčením alebo vnútrožilovou aplikáciou. Medzi
účinky heroínu patrí eufória, ospalosť, útlm aktivity, stav
tichého opojenia, odstránenie pocitov bolesti, zvyšuje sa
sexuálna angažovanosť, spomalenie dýchania a pohybov,
začervenanie nosa a zúženie zreničiek.
3.skupina – stimulujúce drogy – povzbudzujúci účinok je
hlavnou doménou týchto drog. Patria sem kokaín, amfetamín
a jeho deriváty – u nás rozšírený pervitín a extáza. Pervitín má
formu bieleho prášku, ktorý sa dá užívať šňupaním, fajčením

Ortuť na teplomere sa šplhá poriadne vysoko,
a to je jedným zo signálov, že leto je tu. Začína
sa sťahovanie národov, pred nami sú dni voľna,
oddychu, relaxu, pohody, možno čas na dokončenie
prác. Každý po svojom.
I pre školákov urobil školský rok ďalší zárez
nožíkom na drevo a poznačil, že je za nami. Tí,
ktorí vedia svoje o náročnosti psychickej práci
dajú každému za pravdu, že je čas i v škole vypnúť
a užiť si leto plné života. Každý by si mal nájsť
dostatok času pre svoje ratolesti, venovať im viac
zo seba, trpezlivo odpovedať aj viackrát na tú istú
otázku, určite to prinesie ovocie. Zamknúť počítač,
televízor, vybehnúť s deťmi na dvor, ihrisko, zahrať
si hry, veď deti ich tak zbožňujú.
Milí čitatelia, život je zázrak a je neopakovateľný.
Len vtedy ho prežijeme šťastne, ak sa dokážeme
rozdeliť o nahromadené, ak sa vieme radovať z
maličkostí, ak viem byť sám ale necítim sa osamelý,
že všetko si treba užívať s mierou, krásu vidieť
v jednoduchosti, žiť so zásadami, ale necítiť ich
ako záťaž, že treba pomáhať a pamätať na to, že s
láskavosťou dôjdem často najďalej.
Prajem Vám pekné leto!
G. B.

alebo injekčne. Užitie pervitínu spôsobuje príval energie,
nepociťovanie únavy, stav neovládateľnej jednotvárne sa
opakujúcej činnosti, podráždenosť až agresivitu.
4.skupina – halucinogény – ich hlavnou úlohou je vyvolanie
halucinácii. Zaraďujú
sa sem LSD a
lysohlávka česká.
LSD je známa ako
hippisácka droga,
ktorá sa najčastejšie
užíva formou tabliet
alebo sa kvapká na
pijavý papier či vatu.
Človek po užití LSD
má halucinácie, napr.
splýva s kozmom,
vidí zvuk, telepaticky komunikuje, má nekontrolovateľnú
paranoju, hlbokú depresiu.
Najrozšírenejšou skupinou užívateľov drog sú hlavne
mladí ľudia, a to najmä tí „násťroční“, ktorí sú v období
puberty. Po drogách siahnu len tak pre zábavu, no najmä zo
zvedavosti, lebo chcú vedieť, čo to s nimi urobí, aké budú
mať myšlienky, fantázie či nápady. Tieto stavy tela a hlavne
mysle sú totižto dennodenne zobrazované vo filmoch, ktoré
možno bežne sledovať v televízii či v kine ako niečo fajn,
euforické, ba priam až úžasné, tak prečo by to oni nemohli
skúsiť? Samozrejme, že negatívne účinky drog nikdy nebudú
ukázané v komédii, ale našli by sme ich v dokumente.
Koľkí z dnešných mladých by pozerali dokument? Mizivé
percento.
Ďalším dôvodom skúsiť drogu je vplyv okolia, čiže
kamarátov a spolužiakov. Keď jeden z partie príde s tým, že
Pokračovanie na str. 6
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niečo zohnal, tak všetci na neho pozerajú s nemým úžasom
v očiach a každý má nutkanie vyskúšať to. Veď predsa idú
skúšať všetci. Málokto si uvedomí, že taká partia, kde by
dotyčný vytŕčal alebo bol na smiech kvôli neužitiu drogy,
nie je dobrá partia.
Nie vždy sú na vine kamaráti. Často mladistvý človek
bojuje s nezáujmom rodičov a snaží sa na seba upozorniť.
Spočiatku toto upozorňovanie môže začať aj dobre, napríklad
prihlásením do rôznych záujmových krúžkov, skupín a
podobne. Ibaže úspechy nevšímaných detí bývajú často
ohodnotené strohým „Dobre, som rád.“ Tento nezáujem ich
vyburcuje k hľadaniu iných ciest ako zaujať. Skôr či neskôr
sa dostanú k drogám. Je to zaručený spôsob, ako si ich
rodičia všimnú, len aby nebolo neskoro.
Drogy môžu byť aj riešením problémov a trápení. Mladý

človek s rôznymi problémami od školy až po lásku hľadá
všetky možné spôsoby, ako tieto trápenia a ťažkosti vyriešiť.
No keď sa mu zdá, že už všetko vyskúšal, nič nepomáha
a je takzvane s nervami v koncoch, hľadá riešenia, ako na
svoje problémy čo najrýchlejšie a čo najúčinnejšie zabudnúť.
Medzi najčastejšie možnosti zabúdania patrí práve užívanie
drog.
Pravidelné užívanie drog môže skončiť až smrťou. Na to,
aby osud človeka neskončil tak tragicky predčasne vlastným
pričinením, je však potrebné liečenie. Závislý človek si
neuvedomuje, že je chorý a potrebuje liečenie, preto jediná
možnosť záchrany je pomoc jeho okolia. Droga je síce silná
a je fenoménom dnešnej doby, ale treba s ňou bojovať, a to
všetkými možnými spôsobmi. Veď víťazstvom v tomto boji
je ľudský život a na svete nie je nič cennejšie.
Miroslava Kolková

ŠPORT
„ZASPOMÍNAJME SI SPOLU A ZÁROVEŇ PREDSTAVME...“
DNES SPOMÍNAME S JÁNOM HURTÍKOM
Zrod novej TJ Sokol
Pár verných (boli sme štyria) sme
sa napokon spolu stretli a dohovorili sa,
ako ďalej pokračovať. Rozdelili sme si
úlohy a zvolili výbor. Prítomní členovia
dokonca mňa zvolili za predsedu klubu
aj s dvoma tajomníkmi ( Ladislav Krška
a učiteľ Štefan Krošlák), pokladníkom
mužstva bez financií sa stal Viliam
Brezovan. Dňa 26. júla 1968 sme
napísali Žiadosť o zaradenie našej TJ
do IV. Okresnej súťaže vo futbalovom
ročníku 1968/1969, čo nám bolo kladne
vyhovené. Pred nami stála ďalšia
nezodpovedaná otázka, koho napísať na
súpisku, keď prakticky hráčov nebolo.
Trpezlivým presviedčaním jednotlivcov
sa nám pre ročník 1968/69 podarilo
zostaviť mužstvo. Po jesennej časti
a za nezištnej pomoci nášho rodáka
Jarka Sýkoru sme našim futbalistom
zabezpečili historicky prvé zimné
sústredenie v rekreačnom zariadení v
Opatovej pri Trenčíne. Kolektívu to
veľmi pomohlo – nastalo akési stmelenie
mužstva, čo sa v konečnom hodnotení
odzrkadlilo našim siedmym miestom
vo IV. triede – juh. Bol to úspech, ktorý
málokto predpokladal. Mužstvo trénoval
Peter Rojko, a ten pre nasledujúci
ročník neváhal do mužstva zaradiť
ďalších mladých, najmä perspektívnych
hráčov a dokázal ročník 1969/1970,

IV. triedu – juh
vyhrať. Treba
poznamenať, že
v spomenutom
ročníku už na
čele klubu stál
Alojz Kováčik
– predseda JRD
obkolesený
skúsenými
a
futbalu
oddanými ľuďmi,
akými boli napr.
Karol Kollár, Ľudovít Tomašovič,
Štefan Bartošek, Viliam Bartošek,
Albert Bartovič, Viliam Vražba, Štefan
Sýkora, Cyril Kľučka a iní. Mužstvu
sa darilo, darilo sa aj výboru, ktorý
zabezpečil dostatok financií na chod
mužstiev, ale aj na ohradenie hracej
plochy.
Osobne rád spomínam na chvíle
strávené v kolektíve radošinských
futbalistov. Po zápasoch bývalo veselo,
bolo jedno, či sme vyhrali alebo prehrali,
na ceste domov sme spoločne spievali
našu futbalistickú hymnu „Radošina
pekne hrala, tá vám gólov nastrílala
dnes, dnes nie ...“. A po príchode
domov, už nás čakali naši fanúšikovia v
„Mestskom hostinci u Štreichera“.
Hráčske spolužitie bolo akési
inakšie. Navzájom sme sa vyhľadávali,

Dokončenie z ninulého čísle RN.

tešili sa zo stretnutia, ale
aj osobných súkromných
úspechov. Nehrali sme
vysokú súťaž, hrali sme
iba obyčajnú okresnú s
okolitými dedinami, s
hráčmi, s ktorými sme sa
vzájomne ctili, či už to
boli Veľko-ripňančania,
Blatničania
alebo
Bojňanci. Viacej vzruchu
okolo futbalu vytvárali
fanúšikovia. Myslím si,
že to patrilo k veci. Spomínam si, keď
sme prišli ku nim na muziku, vedeli
pre nás pripraviť pohodlie, voľný stôl,
pri ktorom sme sa potom spoločne
zabávali. No pri stretnutí na ihrisku sme
boli srdnatí bojovníci chrániaci svoje
klubové farby a česť.
Hráčska výstroj, futbal
Ťažko sme sa okresným futbalom
prebíjali, veď sme zo začiatku nemali
všetci ani poriadne kopačky. Niektorí
hrávali v prerobených bagančiach. Ja
som už ako dorastenec mal vlastné
kopačky. Najviac ma hnevalo, keď si
ich na „majstrák“ požičiavali proti
mojej vôli starší hráči.
Za zmienku stojí futbal - predmet,
ktorý sa „fizoval“ (zatváral) švihľom. Bol
to kus ťažkého guľatého koženého čuda,
Pokračovanie na str. 7
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obzvlášť keď spadol do potoka, a s
ktorým sme potom mali hlavičkovať. No
hrôza! A pri tom sme si ho opatrovali,
aby nám aspoň jednu sezónu vydržal. Zo
začiatku nám ho opravoval pán Kment
a keď som sa vyučil za čalúnníka, tak
táto práca pripadla mne. O niekoľko
sezón do módy prišli futbalové lopty
„maďarky“, ktoré už fizovanie nemali,
ale o to sa ťažšie opravovali.
Keď v Radošine hrali ping-pong
Radošina nežila len futbalom, v
zime sa na „Turanke“ hrával hokej a
v Kultúrnom dome stolný tenis (pingpong). Medzi najlepších patrili bratia
Pišta a Vilo Pupákovci, Tóno Vlasák,

Ďalšia kríza futbalu
Potom som sa na niekoľko sezón
odmlčal a až vo futbalovom ročníku
1975/76 som sa stal opäť členom výboru.
Bolo to v čase, keď Radošina zápasila
s nedostatkom vlastných futbalistov
a hráči, ktorí zostali, na prekvapenie
začali štrajkovať. My sme sa silou
mocou snažili mužstvo v súťaži udržať
aspoň tam, kde sme ho od minulého
výboru prevzali. Ľahké sme to nemali,
lebo niektorí hráči nám skutočne neboli
naklonení. Za trénera sa ponúkol náš
bývalý hráč žijúci v Nitre, Dezider
Žiak, ktorý nám pomohol doplniť
hráčsky káder o odchovancov Nitry
(Kľúčar, Slíž, Grác a Srnčík). Dnes s

Lajko Machovič, Tibor Krška, Paľko
Uhlík a iní, spoločne s najväčším
propagátorom tohto športu v Radošine
pánom Pavlom Madom.
Keď sa klubu darilo
O celkovú činnosť klubu sa staral
výbor, ktorý pozorne sledoval aj mimofutbalové dianie. Hľadal najmä zdroje
kapitálového príjmu, ako boli zábavy,
z ktorých potom finančne zabezpečoval
celoročný chod klubu. Ba z ušetrených
peňazí klub zakúpil televízor (druhý v
obci, prvý bol na Štátnych majetkoch)
a umiestnil ho do Kultúrneho domu,
aby televízny program mohlo sledovať
čo najviac občanov. V nesúťažnom čase
pre futbalistov a verných fanúšikov
organizoval viacdňové zájazdy spojené
s poznávaním nášho Slovenska.

odstupom času môžem povedať, bola to
dobrá akcia, ktorá v danom čase nášmu
futbalu len pomohla. Napríklad radosť
sa bolo pozerať na spoluprácu Grác
– Grežo, len škoda, že bola osamotená.
Po ročnom pôsobení z trénerského postu
odstúpil Dezider Žiak a na jeho miesto
nastúpil Milan Oravec z Topoľčian
(bývalý vynikajúci druholigový
obranca, ktorý mužstvo trénoval a
zároveň aj hral).Výbor naďalej okrem
zabezpečenia chodu klubu dozeral
na postavenie mužstva v tabuľke. I
vďaka vynaloženému úsiliu mužstvu sa
nedarilo dostať zo zostupového pásma,
až nakoniec sa o všetkom rozhodovalo
v poslednom kole. Naši hrali na
Bojnej a vo Veľkých Dvoranoch. Veľké
Bielice, ktoré sa s našimi zachraňovali.

Pokračovanie zo str. 6

Pri rovnosti bodov s Bielicami nás
zachraňovala hocijaká výhra v Bojnej.
Táto alternatíva záchrany sa rozplynula
už po niekoľkých minútach, lebo naši
hráči na Bojnej vysoko prehrali (4:0),
takže sa čakal len výsledok z Dvorán. V
danom prípade iba prehra Bielic našim
zaručovala účasť v súťaži aj v budúcom
ročníku. Výbor vyslal svojich členov –
pozorovateľov do Dvorán, no stanovený
požadovaný výsledok sa nedostavoval.
Minútu pred koncom stretnutia bol stav
2:2 a naviac Bielice stále útočili, gól
visel na vlásku. Nakoniec to psychicky
naši vyslanci nedokázali uniesť a zo
zápasu predčasne odišli v domnienke,
že je všetko stratené sa vrátili domov.
Smutný bol pohľad na sediacich
členov výboru na okennom
parapete v hostinci. Na niektorých
tvárach boli vidieť slzy smútku a
sklamanie. „Vypadli sme!!!“
A tu zrazu ako blesk z jasného
neba zastalo pred nami auto, z neho
vyskočili traja dvoranskí hráči, ešte
boli v dresoch a rozradostení nám
oznámili výsledok stretnutia, že
po ťažkom boji vyhrali 3:2. „Hurá,
sme zachránení!!!“ Rýchlo sme
naskákali do áut a nabrali smer
do Dvorán. Tam nás už priatelia
funkcionári a futbalisti čakali v
kultúrnom dome. Radostnú zvesť
sme potom spoločne oslavovali až
do skorého bieleho rána. Aj takýto
dokázal byť futbal.
V súčasnej dobe, ak mi
zdravotný stav dovolí, rád v nedeľu
idem povzbudiť našich chlapcov, alebo
keď hrajú bližšie domova idem ich
povzbudiť aj von. Musím ich pochváliť
za starostlivosť o ihrisko a úpravu celého
športového areálu. Minule som počul
malú sťažnosť najmä starších divákov,
ktorí dochádzajú až z Fundušov, radi
by uvítali, keby bol vchod zo západnej
strany od tribúny otvorený ako kedysi.
Tlmočil mi požiadavku nie za seba, ale
za priateľov "Fundušárov" pán Janko.
Čas strávený s pánom Hurtíkom
rýchlo ubehol, na záver poďakoval
som sa za jeho zaujímavé spomienky,
poprial som mu pevné zdravie a ešte
veľa krásnych chvíľ strávených pri jeho
obľúbenom športe.
/pre RN spracoval jv, foto archív jv/
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Prehľad stretnutí a strelci gólov
V.liga Západ - Výsledky 30. kola :
Hlohovec - Jalšové 1:1 (0:1)
Tovarníky - Mor. Sv. Ján 1:0 (1:0)
Kúty - Veľké Kostoľany 3:2 (1:0)
Dvorníky - Petrova Ves 7:3 (1:0)
Krakovany - Prašice 2:1 (1:0)
Trebatice - Čáčov 4:0 kont.
Gbely - Jacovce 2:2 (1:1)	Bor. Mikuláš - Radošina 7:2 (5:2)
Konečná tabuľka ročníka 2007/08 :
1. Jalšové
30 24 3
3
98 : 19
75 (+30)
2. Kúty
30 18 4
8
62 : 30
58 (+13)
3. Dvorníky
30 15 6
9
67 : 53
51 (+6)
4. Jacovce
30 13 7
10
62 : 43
46 (+1)
5. Radošina
30 13 6
11
48 : 57
45 (0)
6.	Borský Mikuláš
30 14 2
14
59 : 45
44 (-1)
7. Gbely
30 12 6
12
59 : 43
42 (-3)
8. Krakovany
30 13 3
14
54 : 57
42 (-3)
9. Trebatice
30 13 3
14
45 : 54
42 (-3)
10. Hlohovec
30 12 6
12
53 : 66
42 (-3)
11.	Moravský Sv. Ján
30 12 5
13
48 : 63
41 (-4)
12. Čáčov
30 12 1
17
59 : 79
37 (-8)
13. Veľké Kostoľany
30 11 4
15
50 : 70
37 (-8)
14. Petrova Ves
30 10 4
16
35 : 56
34 (-11)
15. Prašice
30 8
6
16
51 : 58
30 (-15)
16. Tovarníky
30 5
4
21
24 : 81
19 (-26)
Strelci gólov ŠK Radošina :
6 gólov - Piršel Jozef, Piršel Juraj; 5 gólov - Krajčír Lukáš, Rosíval Marián; 4
góly - Kováčik Tomáš; 3 góly - Bartošek Pavol, Beňovič Ján, Turčan Tomáš,
Varga Bohuš, Varga Martin; 2 góly - Jankovič Dominik, Mikláš Kristián,
Piršel Martin; 1 gól - vlastný
V.liga Západ - dorast - Výsledky 30. kola:
Preseľany - Šaštín-Stráže 3:0 kont
Tovarníky - Hlboké 3:1 (1:0)
Radošina - Chtelnica 6:2 (3:1)
Horné Orešany - Bojná 3:1
Kúty - Veľké Orvište 3:0
Trebatice - Boleráz 0:0
Gbely - Veľké Kostoľany 3:0 kont	Borský Mikuláš - Solčany 3:0 kont
Konečná tabuľka ročníka 2007/08 :
1.	Boleráz
30 21 3
6
72 : 19
66 (+21)
2.	Šaštín-Stráže
30 16 7
7
53 : 30
55 (+10)
3. Preseľany
30 16 4
10
57 : 39
52 (+7)
4. Hlboké
30 15 6
9
58 : 30
51 (+6)
5. Chtelnica
30 14 6
10
73 : 59
48 (+3)
6. Veľké Orvište
30 13 9
8
49 : 46
48 (+3)
7.	Bojná
30 14 5
11
49 : 36
47 (+2)
8. Tovarníky
30 14 4
12
69 : 79
46 (+1)
9. Gbely
30 13 5
12
59 : 56
44 (-1)
10. Veľké Kostoľany
30 10 8
12
59 : 50
38 (-7)
11. Radošina
30 11 5
14
64 : 64
38 (-7)
12. Trebatice
30 9
9
12
37 : 51
36 (-9)
13.	Solčany
30 10 4
16
44 : 48
34 (-11)
14. Horné Orešany
30 7
6
17
44 : 94
27 (-18)
15. Kúty
30 8
1
21
31 : 72
25 (-20)
16.	Borský Mikuláš
30 5
4
21
31 : 82
19 (-26)
Strelci gólov ŠK Radošina :
17 gólov - Kováčik Matúš; 2 gólov - Jankovič Dominik; 7 gólov - Kusý
Martin; 6 gólov - Baňák Patrik, Plekanec Ondrej; 4 góly - Pavlovič Juraj; 3
góly - Varga Roman, kont.; 2 góly - Bartošek Lukáš; 1 gól - Mandúch David,
Rybnikár Miloš, Jančovič Miroslav, Krajčír Lukáš
MO - prípravka
Bojná - Nemčice 2:7 (2:3)
Čeladince - Čermany 0:5
Krnča - Jacovce 4:1
Radošina - Prašice 2:1 (1:0)
Konečná tabuľka ročníka 2007/08:
1. Radošina
14 12 0
2
72 : 15
36 (+15)
2. Čermany
14 9
3
2
30 : 16
30 (+9)
3. Prašice
14 9
0
5
52 : 19
27 (+6)
4. Nemčice
14 8
0
6
74 : 30
24 (+3)
5.	Bojná
14 6
1
7
29 : 40
19 (-2)
6. Krnča
14 4
1
9
23 : 70
13 (-8)
7. Jacovce
14 2
4
8
12 : 50
10 (-11)
8. Čeladince
14 1
1
12
10 : 52
4
(-17)
Strelci gólov ŠK Radošina :
25 gólov - Bartošek Matúš; 13 gólov - Daniš Peter; 7 gólov - Krajčír Kristián,
Kusý Bystrík; 6 gólov - Pecháč Juraj; 4 góly - Rolinec Tomáš; 3 góly - Burzala
Matúš; 2 góly - Grznár Martin, Lesay Martin, vlastný; 1 gól - Rolinec Martin

MO - skupina B - starší žiaci - Výsledky 22. kola:
Tesáre - Veľké Dvorany 1:11 (0:5)
H. Obdokovce - Jacovce 1:3
Bojná OMD - Krtovce 5:0 (0:0)
Kuzmice - N. Blatnica 2:8 (0:3)
Prašice - Veľké Ripňany 2:2
Radošina - Urmince 0:1 (0:1)
Konečná tabuľka ročníka 2007/08:
1.	Urmince
22 20 1
1
176 : 19 61
(+28)
2. Radošina
22 18 2
2
174 : 14 53
(+23)
3. Jacovce
22 17 2
3
125 : 23 53
(+20)
4. Prašice
22 14 2
6
102 : 24 44
(+11)
5. V.Ripňany
22 11 6
5
90 : 29 39
(+6)
6. H. Obdokovce
22 10 3
9
109 : 44 33
(0)
7.	Bojná OMD
22 9
2
11
82 : 72 29
(-4)
8. V. Dvorany
22 9
0
13
79 : 73 27
(-6)
9. N. Blatnica
22 8
0
14
106 : 86 24
(-9)
10. Krtovce
22 3
0
19
13 : 191 9
(-24)
11. Tesáre
22 3
0
19
17 : 233 9
(-24)
12. Kuzmice
22 1
0
21
13 : 278 3
(-30)
Radošina má odrátané 3 body za inzultáciu rozhodcu
Strelci gólov ŠK Radošina :
44 gólov - Horváth Miroslav; 32 gólov - Jankovič Jozef; 30 gólov - Vičan
Tomáš; 9 gólov - Mizerák Pavol; 12 gólov - Bartošek Matúš; 8 gólov - Močko
Matej; 7 gólov - Ivičic Patrik; 6 gólov - kontumačne
5 gólov - Plaštiak Lukáš; 4 góly - Rybnikár Martin; 2 góly - Pikna Dominik,
Sojka Tomáš; 1 gól - Bartošek Denis, Zachar Peter, vlastný
Ročník 2007/08 - jarná časť
V.liga - západ
23. V. Kostolany - Radošina 1:0 (1:0)
24. Radošina - Prašice
2:0 (0:0) Turčan T. 1, Mikláš 1
25. Jacovce - Radošina
2:3 (0:1)	Bartošek P. 1, Rosíval 1, Varga B. 1
26. Radošina - Mor. Sv. Ján 5:3 (3:1) Rosíval, Bartošek Pav.,Kováčik T.,
Jankovič, Krajčír
27. Petrova Ves - Radošina 1:0 (0:0)
28. Radošina - Čáčov
2:1 (1:1) Kováčik T. 1, Krajčír 1
29. Radošina - Hlohovec
2:2 (1:1)	Bartošek Pav. 1, Turčan T. 1
30.	Bor. Mikuláš - Radošina 7:2 (5:2) Piršel M. 2
V.liga - západ – dorast
23. Radošina -Trebatice
5:2 (3:0) Kováčik M., Kusý, Plekanec,
Baňák, Pavlovič
24. Hor. Orešany - Radošina 3:2 (1:1) Kováčik M. 2
25. Radošina -Tovarníky
9:2 (3:0) Kováčik M. 3, Kusý 3, Jankovič 2,
Baňák 1
26. Gbely - Radošina
2:2 (0:2) Kováčik M. 2
27. Radošina -Kúty
6:2 (2:0) Kováčik M. 2, Plekanec 2, Pavlovič
1, Jankovič 1
28. Preseľany - Radošina
2:1 (0:1) Kováčik M. 1
29.	Šaštín - Radošina
3:0 kont.
30. Radošina - Chtelnica
6:2 (3:1)	Baňák 3, Kováčik M. 1, Jankovič 1,
Pavlovič 1
Majstr. okresu - prípravka
Kolo
Dátum
Výsledok
Góly
9. Čeľadince - Radošina
0:5 (0:3) Pecháč 2, Kusý 1, Rolinec T. 1,
Daniš 1
10. Radošina - Krnča
8:0 (3:0) Daniš 2, Bartošek M. 1, Kusý 1,
Lesay 1, Rolinec T. 1, Pecháč 1, vlastný 1
11. Nemčice - Radošina
2:0 (2:0)
12. Radošina - Jacovce
9:0 (7:0)	Bartošek M. 4, Daniš 3, Kusý 1,
Krajčír 1
13. Čermany - Radošina
4:0 (3:0)
14. Radošina - Prašice
2:1 (1:0) Pecháč 1, Daniš 1
Majstr. okresu - sk. B - starší žiaci
Kolo
Dátum
Výsledok
Góly
16. Radošina - Bojná OMD 3:0 kont.
17. V. Dvorany - Radošina 1:4 (1:0) Horváth 2, Vičan 1, Bartošek M. 1
18. Radošina - Krtovce
23:0 (10:0)
Vičan 5, Horváth 5, Jankovič 3,
Ivičic 3, Mizerák 2, Močko 1, Rybnikár 1, Bartošek D. 1, Pikna 1, Zachar 1
19. V. Ripňany - Radošina 0:3 (0:2) Horváth 2, Jankovič 1
20. Radošina - Jacovce
2:2 (0:1)	Mizerák 1, Vičan 1
21. N. Blatnica - Radošina 1:3 (0:1) Horváth 3
22. Radošina - Urmince
0:1 (0:1)
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