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Máme s eurom šancu ...
Slovo „euro“ vyvoláva pocit nádeje, nových
pracovných príležitostí, či vyššej životnej
úrovne a niektorých z nás obavu z budúcnosti
a čo nám vlastne euro prinesie. Mnohí z nás sa
pýtajú: Prečo ideme meniť slovenskú korunu za
euro a bude to pre nás dobré?
Niektorí príchod očakávajú s nádejou a sú radi,
že budeme mať peniaze ako vo väčšine štátov
Európskej únie. Sú to najmä tí, čo chodia na
dovolenky, častejšie cestujú do zahraničia alebo
tam chodia za prácou.
Nie všetci majú šťastie cestovať, poznávať nové
krajiny, stretávať sa s ľuďmi, diskutovať, čo
im prinieslo euro. Nemôžeme sa im čudovať,
že majú obavy z drahších potravín a tovaru, z
menovej reformy, ktorá ich oberie o nasporené
peniaze. Nie, mena slovenskej koruny na euro
nebude menová reforma, ktorú bola u nás v
minulosti.
Euro je pre nás príležitosť pre zmenu v našom
živote, zmena prepočtu jedným kurzom.
Táto zmena bude zmenou cien v obchodoch,
faktúr za energie, našich platov a dôchodkov
a nasporených peňazí v banke. Táto zmena
bude, že všetko bude prepočítané raz a jedným
kurzom. Nikto, žiaden predavač či obchodník,
nemôže použiť iný kurz.
Povedzme si to na príklade. Teraz mám
dôchodok 9037,80, konverzný kurz je 1 euro =
30,126 Sk, a tak náš dôchodok bude 300 euro.
Ak v obchode ste za chlieb zaplatili 38 Sk,
tak v eurách to bude 1,26 eura. Aby sme na to
zvykli, tak už dnes vidíme v obchodoch všetky
ceny a príjmy v dvoch menách. Prvá je cena
v korunách a na druhom mieste v eurách a to
bude takto označené celý rok 2009. Preto máme
pri prechode na euro všetci dôležitú úlohu –
zabrániť úmyselnému zvyšovaniu cien. To však
neznamená, že niektoré ceny nebudú rásť tak,
ako rastú aj dnes. Budú to hlavne niektoré služby,
lebo tie sú oproti ostatným krajinám eurozóny
veľmi nízke. Tieto ceny však budú rásť postupne,
tak ako budú rásť aj naše platy, dôchodky a
príjmy. Rast týchto cien však nesúvisí s tým, či
od nového roku prijmeme euro za svoju menu
alebo nie. Príchodu eura na Slovensko sa preto
obávať nemusíme. Euro bude pre našu krajinu
hlavne prínosom. Využime zavedenie eura v
náš prospech a berme to ako ďalšiu šancu pre
Slovensko, šancu pre nás všetkých.
Pavol Hauptvogel

Zadarmo

Október 2008

Náučný chodník “Považský Inovec” a
rozhľadňa vrchu Marhát

Náučný chodník Považský Inovec začína v južnej časti pohoria a končí pri
vodnej nádrži Nemečky, pričom prechádza katastrami obcí šalgovce, Ardanovce,
Radošina, Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Hubina, Ducové, Bojná,
Tesáre, Závada, Podhradie, Velušovce, Prašice a Nemečky. Chodník má zameranie
na historické, kultúrne, prírodnovedné a ochranárske témy nášho blízkeho okolia.
Jeho celková dĺžka je 60 km a so šírkou v rozmedzí 15 až 25 km.
Pri turistických a cykloturistických prechádzkach je možnosť navštivít viacero
historických pamiatok, ako je veľkomoravský dvorec Kostolec, jaskyňu Čertova
pec, rotundu sv. Juraja a hradisko Valy. Možnosť hipoturistiky ponúkajú Vítkovské
stajne alebo Ranč pod Babicou. Agroturistiku nám ponukajú vinohrady a pivnica
v Radošine, Nitrianskej Blatnici a Tesároch. Z novopostavenej rozhľadne na
Marháte je možnosť vidieť hrad Devín, Podunajskú pahorkatinu, pohorie Tribeč,
Vtáčnik, Ponitrie a Považie.
Naučný chodník a rozhľadňa na Marháte bola slávnostne otvorená 4. októbra
2008 za účasti poslanca NR SR, prednostu ObÚ V Topoľčanoch Ing. Jozed
Vanču, starostov dotknutých obcí a predstaviteľov politických a spoločenských
organizácií. Rozhľadňa bola vybudovaná najmä zásluhou starostov obce Radošina
Ing. Františka Šugru a Vozokany Jozefa Kucharoviča, prednostu Obvodného
úradu v Topoľčanoch a najmä za pomoci príspevkov obcí mikroregiónu pod
Marhátom.
Pavol Hauptvogel
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Oznamy Obecného úradu
O čom rokovali na Obecnom zastupiteľstve
Na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Radošine, ktoré sa konalo dňa 6.8.2008 bolo schválené:
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radošina o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radošina a
o určení termínu a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky s pripomienkami v § 4 ods.2. v bode a)
príspevok na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
alebo žiaka mesačne vopred a to formou prevodu z účtu.
Na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Radošine, ktoré
sa konalo dňa 5.9.2008 bolo schválené: návrh kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení predkupného práva ako vecného práva s
Ing. Petrom Lesayom na časť parc.č. 446/2; zmluva o nájme
nebytových priestorov (predmet nájmu - miestnosť v budove
Zdravotného strediska Radošina, nájomca Mgr. Slatinská,
Piešťany); prenájom nebytových priestorov - budovy bývalej
školy Bzince s KOVOSOB s.r.o. Bzince 1, v zmysle VZN obce
Radošina; žiadosť U. Kolkovej o zriadenie vecného bremena
cez parc.č. 399/12 s podmienkou predloženia písomných
súhlasných stanovísk dotknutých správcov inžinierskych
sietí; žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Bzince o
povolenie tanečnej hodovej zábavy dňa 6. septembra 2008

a o odpustenie poplatku za prenájom priestorov na uvedenú
akciu; žiadosť Únie žien obce Radošina o odpustenie poplatku
za sálu v KD Radošina pri príležitosti usporiadania tanečnej
zábavy dňa 13.9.2008 a finančný príspevok vo výške 500,- Sk
na zakúpenie cien do tomboly.
12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Radošine bolo
dňa 31.10.2008. Poslanci prerokovali a schválili správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej
činnosti ZŠsMŠ v Radošine za školský rok 2007/2008;
členov do Rady školy Základnej školy s materskou školou
Radošina delegovaných za zriaďovateľa: PaedDr. Ľubomír
Havran, Ing. Blažej Rolinec a Pavol Matejovič; organizačný
poriadok Obecného úradu Radošina podľa predloženého
návrhu; žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany – Okresného
výboru Topoľčany o finančný príspevok na zabezpečenie
nákupu elektronického zariadenia na meranie výsledkov vo
výške 1.000,- Sk; žiadosť Občianskeho združenia Hlavina o
oslobodenie od poplatku za prenájom priestorov v KD počas
kultúrneho podujatia Radošinské Vianoce, žiadosť Mgr.
Zuzany Šimovičovej o odkúpenie parc.č. 335/1 vo výmere
160 m2 v kat.úz. Bzince za kúpnu cenu 200,- Sk/m2; žiadosť
o uzavreti zmluvy na prenájom nebytových priestorov medzi
obcou Radošina a Ing. Martinom Michalom, Rovniankova
1659/4 Bratislava.

“EUROMOBIL NA CESTÁCH”
Agentúra Creo/Youn Rubicam, s.r.o. realizuje pre
Ministerstvo financií a Národnú Banku SR informačnú
kampaň o zavedení novej meny na Slovensku.
Modré auto zn. IVECO vybavené audiovizuálnou
prezentačnou
technikou
a
školeným
moderátorom bude informovať občanov
o procese zavedenia eura na Slovensku
a o všetkých dôležitých informáciách
týkajúcich sa

zavedenia novej
meny. Prinesie so sebou veľké množstvo
darčekových predmetov a občania budú
mať v krátkych kvízoch a súťažiach
možnosť získať zaujímavé odmeny.
V našej obci sa euromobil zastaví v
stredu dňa 3.12.2008 v čase od 12.00 do
15.00 hod.
Všetkých Vás srdečne pozývame.

A k a d é m i a
vzdelávania
p o b o č k a
Topoľčany,
Vám
v spolupráci s
obecným úradom
ponúka
kurz
anglického
a
nemeckého jazyka.
Absolventi získajú
po 50 hodinách
osvedčenie
o
absolvovaní kurzu
akreditovaného
MŠ SR a po 100
hodinách certifikát
A k a d é m i e
vzdelávania A1.
Kurz
sa
bude
konať na obecnom
úrade 2x 2 hodiny/
týždeň od 20.10. do
30.1.2008. Cena:
2600,-Sk/86,30 Eur
(konverzný kurz: 1
Euro = 30,126 SK.
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Z ČINNOSTI KLUBU DÔCHODCOV

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
JÚN - AUGUST 2008

Klub dôchodcov v
máji, keď sa zbierajú
liečivé byliny, privítal
v Radošine a vo
svojich priestoroch
pohostil
členov
Ligy reumatikov z
Piešťan. Prišlo ich za
plný autobus i auto.
Svoje dojmy z tejto
návštevy opísali v
básni. Jeden člen z
radu návštevníkov
ukázal
dokonca
svoj
výtvarný
talent a nakreslil
ako
poďakovanie
originálny obrázok.
DOJMY Z RADOŠINY
Piešťanská liga výlet naplánovala,
radošinská nás zasa prichýlila.
Jedla, pitia bolo dostatok,
z čoho zostal len papierový ostatok.
Lúka rozkvitnutá, voňavá,
pre všetkých lákavá,
občas sa i spev ozýval,
liečivých byliniek do tašiek
v rôznych druhoch pribúdal.
Repík, žihľava, skorocel – liečivé bylinky,
majú blahodarné účinky.
Po usušení nás osvieži z nich čajík
a zábal na boľavé kĺbiky.
Úľavu všetci potrebujeme,
aj preto sa tomu venujeme.
Radošina, to je dedina už vychýrená,

Vznik Centra sv. Pavla.

V druhej časti tzv. „zeleného domu“, kde
sídli i Klub dôchodcov, bolo 31. augusta
slávnostne otvorené Centrum sv. Pavla,
ktoré bude slúžiť na aktivity dobrovoľných
skupín, schádzajúcich sa len občas, ale
i na pravidelné stretanie sa záujmových
skupín, tvoriacich toto centrum.
V centre sú združené tieto záujmové
skupiny:
- Materské centrum, ved. Mgr. Jana
Sigetová - stretnutia každý utorok od
16,45 do 18.hod.
- Stretká detí, ved. Danka Neumannová a
Žofka Naňová – každú druhú sobotu o 16.
hod.
- Ružencové bratstvo, ved. Ing. Gabriela
Krajčírová – každú prvú nedeľu v mesiaci
o 15. hod.

pivnica Klevner široko-ďaleko obľúbená.
Poznáme i v telke tváre známe,
Štepka, autor chýrnych hier, ktoré radi
máme,
ale chýba nám v nich Kolníková babka,
ktorá žiaľ už nie je medzi nami,
ale zanechala úsmev pri každom
spomínaní.
Posedenie je príjemné, veselé,
to vínečko nám otvorilo ústa znudené.
Spev a dobrá nálada v klube sa ozývala,
o čo sa nám blízka radošinská družina
postarala.
Za tento príjemný deň patrí
poďakovanie vedeniu ligy,
ale poďakovanie patrí aj pre členky
Klubu dôchodcov Radošiny.
R i a Radošina, 22.5.2008

- Spolok sv. Vincenta, ved. Ing. Gabriela
Krajčírová – podľa potreby, vykonáva
charitatívnu činnosť a pomáha misiám
- Spevácky zbor, ved. Gabriela Cviková
– podľa potreby, nácvik piesní na pohrebné
obrady
- Liečebná tel. výchova, ved. Gabriela
Cviková – vo štvrtky podľa záujmu
dôchodcov
- Dobrá novina, ved. Antónia Sigetová –
podľa časových možností detí v novembri
a decembri.
- Pastoračná činnosť – práca s miništrantami,
mládežou a dospelými – podľa časových
možností vdp. dekana.
Centrum sv. Pavla je otvorené spoločenstvo,
o priestory na svoju činnosť sa môžu
uchádzať aj iné záujmové skupiny.
-st-

Narodili sa:
Dávid Konečný
Alexandra Chudá
Lea Agáta Straňáková
Lucia Štepková
Dominik Brezina
Vitajte medzi nami!
Manželstvo uzavreli:
Viera Vdoviaková a Róbert Straňák
Veronika Petríková a Viliam Cibulka
Blahoželáme!
Okrúhleho životného jubilea sa dožili:
-50Marta Basárová
Lýdia Šebeňová
Peter Jánoš
Milan Kováč
Pavol Jánoš
Vladimír Ďaďan
Bohuš Močko
-60Mária Tomašovičová
Ing. Vít Vavrík
Pavol Bartošek
Marta Bernátová
Helena Vanková
Miroslav Straňák
Marta Hartmannová
-70Jozef Adamčík
Ondrej Plaštiak
-80Gabriela Baňáková
Štefan Krajčír
Pekného životného jubilea sa dožili:
Ľudovít Cvik - 81 rokov
Marta Žureková - 82 rokov
Anna Glosová - 82 rokov
Vlasta Kolková - 82 rokov
Imrich Kolka - 83 rokov
Marta Naňová 83 rokov
Pavlína Búlová - 84 rokov
Jozef Kolárik - 85 rokov
Ľudovít Grznár - 85 rokov
Mária Zlatňanská - 85 rokov
Jozef Blahuš - 86 rokov
Pavla Dežerická - 88 rokov
Peter Prachár - 89 rokov
Jozefína Víčanová - 95 rokov
Všetkým Vám prajeme veľa zdravia do
ďalších rokov!
Opustili nás:
Vincent Čapkovič - 89 ročný
Terézia Michlerová - 75 ročná
Jozef Vadrna - 74 ročný
Marta Bartošeková - 77 ročná
Spomíname!
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ZO ŽIVOTA NAšEJ šKOLY

ŠKOLA VOLÁ
Nadišiel čas odložiť hračky,
poskladať bazény, oprášiť knihy a ísť do
školy. 2. septembra sa otvorila školská
brána pre 222 žiakov našej školy.
Malých rozžiarených nevinných očí,
našich prváčikov, plných očakávaní je
v tomto roku 21. Prvý deň im odvahu
dodávali rodičia, tie ostatné už veselo
kráčali sami. Od 2. 9. sa pre žiakov
stáva dominantnou činnosťou učenie,
to je ich práca. Už niekoľko rokov
majú možnosť vybrať si z bohatej
ponuky krúžkov. Najväčší záujem je o
krúžky so športovým zameraním.
Aký bude školský rok 2009/09?
Tieto otázky si často kladú žiaci i
rodičia. Bude plný zmien. Zmeny

Dnešní školáci

Deti sa menia. Menia sa pod vplyvom
počítačových hier, filmov, často pre nich
nevhodných. Vzdelanie, hodnota kedysi
na najvyššom stupni, ustupuje do úzadia,
na vyšších miestach sú biznis, úspechy v
reality show...Ako byť úspešný v škole?
Dieťaťu sa treba venovať, malým i
starším, zaujímať sa o prospech. Mať svoj
kútik, kde sa budú pripravovať najlepšie
v rovnakom čase. Aspoň hodinu by malo
stráviť na čerstvom vzduchu, po príchode zo
školy relaxovať, nie sa hneď učiť. Pri učení
mu dopriať pokoj, nevyrušovať zapnutým
televízorom, rádiom...Neprenechávať
učenie sa so staršími súrodencami. Viac
sa s deťmi rozprávať. Ak to dieťaťu nejde,
treba vyhľadať odbornú pomoc. Menšie
deti viesť k tomu, aby si samé pripravili
obsah školskej tašky a vyznali sa v nej.

pripravila nová školská reforma, ktorá
sa najviac dotkne prvých a piatych
ročníkov. Počas prázdnin učitelia
oddychovali menej, dôkladne študovali
a pripravovali všetko potrebné pre
úspešnosť reformy, ktorá má byť
veľkým prínosom pre žiakov.
Zmeny nastali v personálnom
obsadení školy. Rozlúčili sa s
nami pani učiteľky E. Jancková a
D. Páleníková, ktoré zmenili miesto
pôsobenia. Novou tvárou je p. uč.
Slavomíra Jančovičová, vyučujúca 1.
stupeň.
Na prahu nového školského roku
želám všetkým žiakom, učiteľom i
rodičom veľa síl, trpezlivosti a
úspechov v ich práci.
g.b.

Keby som bol detským kráľom
Keby som bol detským kráľom,
každý deň by niekto vládol.
Prsty by som všade kládol,
môj svet by to veru zvládol.
Keby som bol detským kráľom,
bol by som aj zmrzlinárom.
Zmrzlina by bola všade,
v škole, v kine aj v záhrade,
všade by ju predávali,
za korune, za dve, detská to mi sadne.
Keby som bol detským kráľom,
futbal by sme slávne hrali
stále by sme vyhrávali.
Keby som bol detským kráľom,
vybíjaná môže byť,
teraz je to predsa hit.
Keby som bol detským kráľom,
zodpovedne by som vládol.
Bolo by to krásne veru,
raz určite spravím do sveta dieru,
Z. Blahušová

Keby som bol detským kráľom, do školy by sa chodilo veľmi
málo. Prázdniny by neboli veľké, ale velikánske. Trvali by desať mesiacov a v
škole by sme boli len dva mesiace: v októbri a novembri, lebo vtedy zvykne byť
zlé počasie. Žiaci by nenosili do školy ťažké tašky plné pomôcok , aby nemali
krivé chrbtice. Všetko by mali pripravené v triedach. Všetky deti by sa učili iba 4
vyučovacie hodiny. Dve hodiny by sa vzdelávali a dve hodiny by sa pohybovali.
Na vzdelávaní by sa preberala matematika a hudobná výchova. Na pohybovaní by
sa vyučovalo šmýkanie na zábradlí, triafanie špongiou do tabule, vybíjaná, alebo
čertovká naháňačka. Cez prestávky by pán riaditeľ rozprával do školského rozhlasu
vtipy. Pani učiteľky by deti neznámkovali a žiaci by nepísali žiadne diktáty ani
písomky, vôbec by sa neskúšalo. Po vyučovaní by sa podávali tieto jedlá:
Pondelok: Pizza so šunkou a ananásom.
Utorok:
Hranolky s kečupom.
Streda:
Kuracie prsia s ryžou a kompótom.
Štvrtok:
Pizza so šunkou a kukuricou.
Piatok:
Palacinky so šľahačkou posypané grankom.
Keby som bol detským kráľom žiadna mamina by nesmela chodiť do práce a
všetci ocinovia by boli v práci iba toľko, čo ich deti v škole. Všetci by sme boli stále
veselí a navzájom by sme boli na seba dobrí.
M. Krška

g.b.

Pomaškrťme si
Zákusok s Nutelou
Piškótové cesto: vyšľahať 4 žĺtky so
4 PL práškového cukru, 0,5 dcl oleja,
trochu vody. Do vyšľahanej hmoty
pridáme sneh zo 4 bielkov, pol balíčka
prášku do pečiva a 4 PL polohrubej
múky. Zmes vylejeme na menší plech
a upečieme.
Plnka: v 8 dcl mlieka uvaríme 2
zlaté klasy so 4 PL kryštálového
cukru. Vyšľaháme 125 g masla. Do

vychladnutého krému zapracujeme
vyšľahané maslo a 200 g čokoládového
alebo orieškového krému /nutela/.
Na upečený korpus natrieme polovicu
krému, poukladáme Be-be keksy,
natrieme ďalšiu vrstvu krému. Vrch
potrieme 2 vyšľahanými šľahačkami v
prášku a postrúhame čokoládu.
Vafle
Do misky dáme: 150 g masla, 200

g práškového cukru, 4 vajcia, štipku
soli, 250 g polohrubej a hladkej múky
/pol na pol/, 1 ČL prášku do pečiva, 1
vanilku, 1-2 PL smotany na šľahanie.
Všetky prísady vymiešame elektrickým
šľahačom asi 2 minúty. Zmes dávame
do formy na vafle a pečieme. Pre
pestrosť si môžeme upiecť viac druhov,
pridaním medu, škorice, kokosu alebo
príchute, ktorú obľubujete.
B. Ducká
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Za skúsenosťami do Ameriky
V dnešnej dobe majú mladí ľudia oveľa viac možností
vycestovať do zahraničia. Na desaťmesačný pobyt sa
rozhodol ísť i osemnásťročný študent Norbert Antalík, študent
Cirkevného gymnázia v Piešťanoch.
Kedy sa všetko začalo?
Ponuky na vycestovanie do zahraničia ponúkajú aj školy,
tlač, u nás s nápadom prišiel otec. Asi po týždni, kedy som
zvažoval všetky pre a proti, som sa rozhodol ísť. Prípravy
trvali takmer rok. Vycestoval som cez agentúru Student
Agency. Záujemca o vycestovanie musí vypracovať test, v
ktorom sa zisťuje znalosť jazyka a na základe úspešnosti vás
vyberú alebo nie. Ja som mal to šťastie, za ktoré ďakujem
S. Geletovej, ktorá ma pripravovala z anglického jazyka.
Zdokonaliť sa v jazyku, to bol môj hlavný cieľ, okrem toho i
získať nové skúsenosti, priateľov. Vybral som si teplú oblasť,
juhovýchod USA, Texas. Býval som v menšom mestečku
Lampasas, asi 7 000 obyvateľov.
Študenti bývajú v rodinách, aká bola tvoja rodina?
Boli to 50-roční manželia s dvomi dospelými synmi,
bývajúcimi mimo domova. Býval som s jedným študentom
z Nemecka, v rodinnom dome, typickom americkom
bungalove.
Aký bol tvoj režim dňa?
Do školy nás vozil školský autobus. Vyučovanie bolo
od 8,00 hod do 15,00 hod. Do tohto času bola zahrnutá i
takmer hodinová obedňajšia prestávka. Musím priznať, že v
porovnaní s našim systémom vzdelávania, v Amerike je nižšia
úroveň vzdelania. Čo sa týka vybavenia, to bolo úžasné.
Každý mal v triede počítač, pomôcky, mapy, laboratóriá,
telocvične neopísateľné. Denne som sa učil 8 hodín, okrem
predmetov, ktoré mám na Slovensku som si vybral americkú
históriu a literatúru. Bol tam veľký výber krúžkov, športy

všetkého druhu, ja som navštevoval basketbalový krúžok,
denne 1 hodinu. Škola u nich začína posledný augustový
týždeň a končí v máji. Vysvedčenie, ktoré som obdržal
platí i u nás, po príchode som absolvoval vyrovnávacie
skúšky z predmetov, ktoré som sa tam neučil. Voľný čas som

trávil najmä športovaním, návštevou kina, stretávaním sa s
priateľmi.
Čo výnimočné si prežil?
Aj Vianoce. Stromček sa robí deň po Vďakyvzdaní
(november). Vtedy sa dávajú i darčeky, ale otvárajú sa až 25.
decembra. Zima je mierna - 0O C. Jedli sme klasické jedlo
pečeného moriaka a tekvicový koláč, ktorý je chutný. Domáca
pani, vynikajúca speváčka, učiteľka na VŠ, nebola príliš
dobrá kuchárka. Často varila cestoviny, pizzu, steaky. Dobrá
mamina strava mi chýbala. Nie je tam mestská doprava ani
spoje do iných miest, iba na dlhé vzdialenosti. Každá rodina
vlastnila toľko áut, koľko má šoférovania schopných členov. V
Texase sa o poriadok starajú policajti i rangeri, pre nás známi
z filmov, ale nejazdia na koňoch.
Za 10 mesiacov si videl veľa zaujímavého, podeľ sa s nami
o zážitky.
Hlavné mesto Texasu je Austin, najväčšie je Dallas, tie
som navštívil. Cez jarné prázdniny som bol na týždňovom
výlete v Arizone. Tam som sa lyžoval, pozrel si úchvatný
Grand Canion. Súčasťou rodinnej kultúry je i nedeľná návšteva
kostola. Samotná omša trvá 20 minút, po nej býva posedenie
v spoločenskej miestnosti, kde je drobné pohostenie a ľudia
sa rozprávajú o svojich radostiach i starostiach. Strávia tam i
celé dopoludnie. V Dallase som bol na hokejovom zápase,
družstvo, v ktorom hrali i naši hokejisti vyhralo 4:2, z toho
3 góly dali naši. Raz som sa dopustil prehrešku, keď som s
priateľmi išiel do reštaurácie a vrátil sa až ráno. Doviezla nás
limuzína, na cestovné sme sa poskladali všetci desiati každý
po 100 dolárov. Bol to super zážitok.
Čo odporúčaš študentom z vlastných skúseností?
Pobyt treba vybavovať na začiatku školského roka, vyhnú sa
tak stresu a majú možnosť veľkého výberu. Treba rešpektovať
rodinný, spoločenský, kultúrny život rodiny, zúčastňovať sa na
chodoch komunity. Pobyt dá určite každému nezaplatiteľnú
jazykovú skúsenosť, spozná kus sveta, získa samostatnosť,
zodpovednosť sám za seba a to sú myslím tie najdôležitejšie
dôvody, pre ktoré sa človek rozhodne odísť.
Za rozhovor ďakuje G. Bahelková
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ŠPORT
L e t n é o l y m p i j s ké h r y Pe k i n g 2 0 0 8
Najväčší športový sviatok roka sa
tentokrát konal v hlavnom meste krajiny
s najväčším počtom obyvateľov svetav Číne. Slávnostné otvorenie sa začalo
presne o ôsmej hodine a ôsmej minúte

rozhodca Huang Liping predniesli
sľub, v ktorom sa účastníci zaviazali
k dodržiavaniu pravidiel fair-play. V

alebo v septembri každých 4 až 5
rokov. Na prvých ročníkoch OH sa
mohli zúčastňovať len Gréci, až
neskôr začali súťažiť aj športovci z
Egypta, Sýrie a Malej Ázie. V hľadisku
mohol sedieť každý okrem vydatých
gréckych žien. Pôvodne hry trvali
jeden deň, súťažilo sa len v behu na
diaľku na štadióne až neskôr sa hry

miestneho času 8.8.2008. Ceremoniál
sa začal pompéznym ohňostrojom a
trval štyri hodiny. Predtým predniesol
formulku o otvorení športovej
slávnosti čínsky prezident Hu Jin-tao.

Nasledovalo odspievanie olympijskej
hymny a slávnostné vyvesenie
olympijskej vlajky. Čínska stolná
tenistka Žang Jining a gymnastický

ďalšej časti sa slávnostne predviedli
súťažiaci športovci zo všetkých 204
krajín, športovci zo Slovenska boli
stosedemdesiaty štvrtí, ktorých
priviedla vodná slalomárka Elena
Kaliská.
Nasledujúce dni po slávnostnom
otvorení sa mohlo začať tvrdé
zápolenie o medaily, ktoré trvalo 17

dní. Slovensko v konečnej medailovej
bilancii obsadilo vynikajúce dvadsiate
piate miesto s tromi zlatými, dvomi
striebornými a jednou bronzovou
medailou. Prvá v medailovom rebríčku
bola hosťujúca krajina Čína.
Z histórie OH
Olympijské hry majú svoj pôvod
ešte v starovekom Grécku, prvá
olympiáda sa konala v roku 776 pred
Kr. Konali sa pravidelne v auguste

konali 5 dní a pribudli beh na krátke a
dlhé trate, a potom nasledoval zápas,
pästný zápas, kombinácia zápasenia a
pästného boja a päťboj, ktorý zahŕňal
hod diskom, hod oštepom, beh, skok
do diaľky a zápasenie. Neskôr sa k
týmto disciplínam pridali aj preteky
konských záprahov a jazdecké preteky.
Byť víťazom na olympijských hrách
v tých časoch znamenalo obrovskú
poctu, víťazom sa stavali sochy v
posvätnom háji v Olympii, obyvatelia
ich rodných obcí im preukazovali
čestné pocty.
Nasledujúce letné olympijské hry
sa budú konať v roku 2012 vo Veľkej
Británii a všetci veríme, že slovenskí
športovci budú reprezentovať našu
krajinu minimálne tak úspešne ako
tento rok.
Miroslava Kolková
Foto: oh2008.sme.sk
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„ZASPOMÍNAJME SI SPOLU A ZÁROVEŇ PREDSTAVME...“
DNES SPOMÍNAME S PAVLOM BARTOŠEKOM st.
Ďalším z futbalových osobností
športového klubu, ktorého vám dnes
predstavím je čerstvý šesťdesiatnik Pavol
Bartošek. Tak, ako ostatní mladíci, aj on
už od malička holdoval futbalu. Vyrástol
v rodine, kde k futbalovej lopte nemali
ďaleko. Otec (Viliam) patril k prvým
dorasteneckým priekopníkom futbalu v
Radošine, podobne aj jeho strýko Imrich
v polovičke minulého storočia patril k
vyhľadávaným partnerom v útoku..
Pán Pavol futbalový talent zdedil aj z
mamičkinej strany, ujovia Imrich, Michal
a František Slamkoví patrili k svetlejším
hráčskym osobnostiam nášho futbalového
kolektívu. V rodine Bartoškových sa
futbalovo „potatil“ i starší brat Gábor,
niekoľkoročná opora našich dospelých.
Vstup do veľkého futbalu
Začiatok futbalovej kariéry pán Pavol
datuje od šesťdesiateho roku, keď spolu s
bratom (ten bol kapitán) hrávali za dorast.
Pomerne skoro, ako šestnásťročný, začal

obliekať dres „A“-čka v ktorom
vtedy hrali: F. Pupák, A. Rojko, V.
Krajšír, J. Hurtík, L. Krška, F. Krška,
J. Kučera, V. Brezovan, P. Uhlík, D.
Krajčír, O. Krajčír, D. Machovič, A.
Krivák a iní. Možno tomu dopomohla
skutočnosť, keď mužstvo v ročníku
63/64 skončilo na predposlednom
mieste a z II. triedy vypadlo do III. A.
triedy - poslednej okresnej súťaže.
V druhej polovici futbalového
ročníka 64/65 spoločne s Jozefom
Bartošekom - Jóžim, sme vystriedali
populárnych záložníkov Jána Kučeru
(oženil sa - menil bydlisko) a Viliama
Brezovana (trápiloho zranené koleno),
spomína pán Pavol. Ako „ucháni“ sme
sa stali členmi základného futbalového
kádra. Naším príchodom do mužstva
tréner Rojko obohatil tréningový proces
veľmi náročným, v tom čase populárnym
útočným systémom 3 – 2 – 5. Keďže
sme boli najmladší, rýchlosť a výdrž nám

nerobili problémy, trénerovi sme vhodne
zapadli do jeho koncepcie. Herne sa
nám, ale aj všetkým, darilo a po dvoch
ročníkoch sme sa vrátili späť do II. triedy.
Vo futbalovom ročníku 67/68 som na
jeseň odohral pár stretnutí a narukoval
som na povinnú základnú vojenskú službu.
Medzitým mužstvo opäť prežívalo ťažké
Pokračovanie na str. 8

Dorastenci z futbalového ročníka 1960/1961
Zľava: G. Bartošek, J. Sýkora, O. Horáčik, tréner F. Slamka, T. Rojko, L. Štreicher, F. Mráz, Pavol Bartošek, R. Mateička, D.
Mihalík, O. Krajčír a M. Krajčír.
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chvíle, ktoré v minulých číslach v RN
opísal Ján Hurtík. V roku 1969, na začiatku
jesene som sa vrátil z prezenčnej vojenskej
služby do skvelého kolektívu, kde sa o
ničom inom nerozprávalo iba o skorom
návrate do II. A. triedy. Výbor tvorili
ostrieľaní a futbalu oddaní členovia K.
Kollár, V. Vražba, Š. Bartošek, V. Bartošek,
Ľ. Tomašovič, A. Bartovič, C. Klučka a J.
Bednárik na čele s Alojzom Kováčikom –
predsedom JRD. O mužstvo sa svedomito
starali, takže práca išla každému od ruky.
Postup do II. triedy v sezóne 69/70 sa
stal realitou. Na úspechu sa podieľali
nasledovní hráči: Ján Štreicher, František

Kováčik, Pavol Bartošek, Jozef Bartošek,
Gedeón Bartošek, Bohuš Bartošek, Viliam
Mateička, Stanislav Hanke, Jozef Sloboda,
Oto Krajčír, Miroslav Krajčír, Milan Krajčír,
Bohuš Lukačovič, Stanislav Blahuš, Peter
Blahuš, Miroslav Vlasák, Peter Jankovič,
Ladislav Langer, Oto Horáčik, František
Beňovič a hrajúci tréner Peter Rojko.
Brigády
Spoločne s výborom sme vytvorili
skutočne vzorovú partiu, hoci medzi nami
bol značný generačný rozdiel. Keď sa
navrhla brigáda (a tej za ich činnosti bývalo
neúrekom), sme sa všetci snažili včas a
čo najväčšom počte zúčastniť (stavala sa
betónová ohrada, organizovali sa brigády v

miestnom JRD a pod.). Pre stálu pracovnú
aktivitu sme výbor nazvali „budovateľský“,
lebo stále niečo vymýšľali. Spomínam si,
ako sme sa všetci najskôr riadne so stĺpmi
a panelmi umordovali a potom sme bez
poznámok, unavení ešte aj trénovali, na
tom si pre zmenu najviac potrpel tréner.
Postup medzi okresnú elitu
Vo futbalovom ročníku 72/73 Okresný
výbor ČSZTV v Topoľčanoch opäť
avizoval reorganizáciu súťaží, a tak pre
futbalový kolektív mužov vznikla ďalšia
úloha, skončiť v súťaži do druhého miesta,
výbor inú alternatívu nepripúšťal. Prví
dvaja z tabuľky mali v najvyššej okresnej
súťaži v budúcej sezóne účasť zaručenú.
Aj túto úlohu sa nám podarilo úspešne
dotiahnuť do konca.
Záver futbalovej kariéry
Pomerne dlhú futbalovú kariéru som
sa chystal ukončiť po skončení futbalového
ročníka 75/76. Lenže, čo človek mieni,
nemusí stále platiť, tak to bolo aj v mojom
prípade. Na začiatku roku 1977 sa konali
voľby do výboru ŠK a za predsedu
bol zvolený Ing. R. Kováčik, ktorý ma
požiadal, aby som im herne pomohol.
Ešte aj v jeseni 1977 som za klub odohral
niekoľko majstrovských stretnutí, priznám
sa, nebolo to už ono. Mojej futbalovej
kariére sa naplnil čas, bolo treba odísť.
Našťastie od futbalu nie nadobro, zostali
prekrásne spomienky.
(Text a foto: jv a z archívu P. Bartošeka)

Novovytvorené mužstvo starších žiakov vo futbalovom ročníku 2008/2009 vedené
trénerom Pavlom Bartošekom po víťaznom zápase s Veľkými Ripňanmi (5:0)

pokračovanie v budúcom čísle RN:

Hodový futbalový zápas Bziniec
Dňa 7.9.2008 na hodovú nedeľu sa na
futbalovom ihrisku v Bzinciach konal
futbalový zápas „Starí páni“ Bzince
- „Starí páni“ Orešany. V zápase, v
ktorom išlo hlavne o pobavenie divákov,
hráči oboch mužstiev ukázali čo-to zo
svojho futbalového umenia. Nakoniec sa
radovali domáci hráči po výsledku 4:3 a
priaznivo pre nich dopadla aj odveta na
pôde súpera. Poďakovanie patrí autorovi
myšlienky pánovi Ivanovi Pavlovičovi,
organizátorom a OÚ Radošina.
Pavol Matejovič
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