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Nie sme rovnakí

N

edávno pred zastávkou autobusu
v húfe ľudí starší pán ako na
verejnej manifestácii konštatoval
– či skôr rozčúlene vykladal – akí sú bohatí bohatí, a prečo to tak je. Niekoľko
ľudí súhlasne prikyvovalo. Počuť ho bolo
aj na vedľajšej zastávke, lebo do prednášky vložil všetku svoju energiu. Hoci
mal pravdu v tom, že rozdiely v príjmoch
ľudí sú často priepastne veľké, chvála
komunizmu s rovnakými platmi zase
viedla ľudí k nesúhlasnému kyvkaniu
hlavou. A našli sa takí, ktorí si veľavýznamne pozreli do očí: predsa si nezapcháme uši. Nevybral si práve najvhodnejšie miesto na prezentáciu svojich

názorov. Čo si o tom myslieť? Bol to
netaktný prejav, o ktorý možno mnohí
nestáli, vlastne s ním nikto nepočítal. Ako
strpieť takéto nečakané prejavy
a nerozčúliť sa? A to je len jeden príklad,
lebo v skutočnosti život takýchto situácií
prináša aj na ulici, aj v čakárni pred lekárom, aj v obchode... veľa. Tichých
a nevraživých, hrubých a urážajúcich,
naivných a smiešnych... To sú všetko
naoko len tie záporné.
Odpovedí je možných viac. Jedna možnosť je uzavrieť to v duchu so sebaľútosťou nad takým nedobrovoľným nepríjemným zážitkom. Druhá je povedať
nejakú jedovatú poznámku či už pre seba

alebo niekomu do ucha. Tretia, aj keď
nehovorím, že už posledná je – priviedlo
ma to k premýšľaniu? Rozveselilo to inak
tak nudnú či smutnú chvíľu? Neožil som?
Neosviežilo to môjho ducha? Nenašiel
som v tom nebodaj dokonca poučenie?
Ak si aspoň na jednu z týchto otázok
môžeme odpovedať kladne, bol to užitočný zážitok. Práve preto nie sme rovnakí. Nuda a beznádej – skry sa! Ako
dobre, že nie sme všetci rovnakí! Tým,
samozrejme, nepovzbudzujem tých, ktorí
sa radi rozkrikujú bez ohľadu na to, kde
sú.
Antónia Sigetová

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

D

ňa 24.2.2012 sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva na
Obecnom úrade v Radošine,
ktoré otvorila starostka obce JUDr. Marta
Kolková. Privítala prítomných poslancov
a predložila návrh programu, ktorý bol
schválený.
Poslanci dlho diskutovali o návrhu
VZN o obmedzení hazardných hier. Niektorí poslanci navrhli, aby sa vypustilo
ustanovenie, ktoré sa týka obmedzenia
tipovacích automatov NIKE a LOTO. Uvedené VZN poslanci pripravia na najbližšom zasadaní obecnej rady a zverejnia ho
k nahliadnutiu.
Ekonómka Eva Chromá informovala
poslancov o záverečnom účte obce Radošina za rok 2011, ktorý je základným
nástrojom finančného hospodárenia
obce. Hospodársky výsledok za obdobie
roka 2011 je prebytok rozpočtu obce vo
výške 37 653 €, z ktorého sa tvorí rezervný fond vo výške 10 %, t.j. 3765,30 €. Na
prerokovanie bola tiež predložená hodnotiaca správa programového rozpočtu
obce Radošina za rok 2011.
V dňoch 1.11.2011 až 31.12.2011 bola
prevedená inventarizácia majetku
a záväzkov, ktorej predmetom bol hmotný a nehmotný majetok, ceniny, pokladňa, bankové účty, zásoby, záväzky, po-

hľadávky. Inventarizáciou neboli zistené
inventarizačné rozdiely.
Informácie o audite konsolidovanej
účtovnej závierky za roky 2009 a 2010
podala ekonómka Eva Chromá.
Starostka obce JUDr. Marta Kolková
informovala, že dotácia na vypracovanie
územného plánu obce sa na tento rok
požiadať nestihne, nakoľko treba osloviť
41 subjektov a každý má na vyjadrenie
60 dní. Agentúra REPIS navrhla architekta z okolia, nakoľko bude musieť osloviť
všetky dotknuté subjekty. Cena územného plánu je 25 000 €. Čerpanie dotácií na
územné plány obcí je plánované na ďalšie 4 roky. Poslanci sa dohodli, že zriadia
komisiu na výber zhotoviteľa – Územný
plán obce Radošina v zložení: Ing. Hauptvogel, PhD., Libuša Lisová, Jozef Kučera.
Starostka obce JUDr. Marta Kolková
informovala poslancov o projekte zberného dvora, ktorý už bol podaný do
23.3.2012 a mal by byť umiestnený
v areáli PD Radošinka. Pavol Šugra, ktorý
je vlastníkom pozemku, na ktorom mal
byť umiestnený zberný dvor, mal námietku, z tohto dôvodu PD Radošinka
navrhlo na prenájom iné parcely. Súčasťou projektu budú uzatvorené kontajnery na separovaný odpad a traktor. Poslanci budú hľadať aj iné priestory, kde by

sa časom mohol zberný dvor presťahovať. Projektový zámer „Zberný dvor Radošina“ vo výške 410 000 € so spoluúčasťou obce na financovaní vo výške 5 %, t.j.
20 500 € poslanci schválili.
V rámci došlej pošty, rôzneho a interpelácií poslancov sa riešili tieto problémy:
-

-

-

-

Návrh starostky JUDr. Marty Kolkovej
na dočerpanie úveru vo výške cca 18
500 € na vybudovanie ciest. Treba
vybudovať Školskú ulicu a zároveň
opraviť Nádražnú ulicu a Družstevnú
ulicu. Zriadila sa komisia na zhotovenie ciest v zložení: Róbert Štepka,
Stanislav Ondrejka, Ing. Bohuš Bartošek.
Návrh obecnej rady na zakúpenie
osobného automobilu pre potreby
obecného úradu z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu existujúcich
vozidiel. Poslanci schválili kúpu nového osobného auta vo výške do 11 500
€ s DPH. Nové motorové vozidlo zn.
Opel Astra už bolo zakúpené.
Rokovanie s firmou Stavoprac, s.r.o.
Zákamenné na prenájom pozemkov
na výstavbu bytoviek.
Ing. Bartošek sa spýtal starostky na
zhotovenie kanalizácie na Družstev-
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-

-

nej ulici a na jej možnosť na zhotovenie cez súkromné pozemky. Starostka
navrhla, aby sa poslanci stretli na
Družstevnej ulici a pokúsili sa
o riešenie v spolupráci s občanmi.
Starostka informovala o projektovej
dokumentácii na výstavbu parkoviska
na Družstevnej ulici oproti cintorínu.
Návrh starostky na usporiadanie
„Majálesu“ v poslednú májovú sobotu v tanečnej sále v spolupráci
s Úniou žien, prípadne poľovníckym
združením.

-

-

Informácia o projekte na zamestnávanie UoZ - §50j Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
a riešenie následkov mimoriadnej situácie.
Žiadosť p. Madarásza o vyriešenie
kanalizačnej prípojky 8-bytovky na
Piešťanskej ulici, ktorá ide cez jeho
pozemok a on nemôže z tohto dôvodu pozemok použiť na výstavbu.
Vecné bremeno na pozemok pri kúpe
nebolo zriadené. Poslanci

-

-

k uvedenému nemôžu zaujať stanovisko nakoľko sa nejedná o obecnú
bytovku.
Žiadosť p. Macháča Jozefa zo Bziniec
o oslobodenie parcely č. 110/1
z platenia dane z nehnuteľnosti, nakoľko uvedená parcela je využívaná
ako verejné priestranstvo.
Návrh poslancov zriadiť fotopasce na
miestach, kde občania vyvážajú smeti
a zároveň ich upozorniť tabuľami
o zákaze vývozu smetí a o monitorovaní priestoru.

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Radošina
Počet volebných okrskov: 2
Okrskové komisie zistili tieto výsledky

Radošina č. 1

Bzince č. 2

1507
948
1
942

184
123
0
123

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Názov politickej strany, politického hnutia alebo koalície
Zelení
Kresťanskodemokratické hnutie
Strana demokratickej ľavice
Slovenská národná strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Sloboda a Solidarita
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
NÁŠ KRAJ
Strana zelených
Ľudová strana Naše Slovenské
SMER – sociálna demokracia
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Komunistická strana Slovenska
Strana Rómskej únie na Slovensku
MOST – HÍD
99 % - občiansky hlas
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
STRANA + 1 HLAS
Robíme to pre deti – SF
Obyčajní ľudia
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
Strana občanov Slovenska
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ
Strana živnostníkov Slovenska

Číslo

Radošina

Bzince

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

3
109
3
73
79
39
2
0
3
12
522
7
2
5
0
15
15
9
3
1
2
31
1
0
5
1

0
5
1
12
4
1
0
0
0
1
88
3
2
0
2
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
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Poďme do sveta, alebo pozvime svet k nám domov
Cestovať do zahraničia dnes nie je žiadnou zvláštnosťou. Naopak, cesty za prácou alebo jazykovými znalosťami sú bežné. Iste sa to
podarí aj niektorým študentom v rámci štúdia. Neviem však, či poznáte možnosť zažiť pocit „dieťaťa“ cudzích rodičov a „súrodenca“ cudzích detí alebo „rodičov“ cudzieho dieťaťa. Uverejňujeme jednu takúto možnosť, ako ju z vlastnej skúsenosti opísala jedna
študentka, ktorá teraz je už dobrovoľníčkou v organizácii zabezpečujúcej študentské ročné pobyty v zahraničí.

V

iete si predstaviť, že by ste sa v 15,
16, 17 rokoch alebo tesne okolo
osemnástych narodenín zbalili a šli
na rok zbierať ako stredoškolskí študenti
skúsenosti do sveta? Alebo naopak, viete
si predstaviť, že by ste na rok vo svojom
domove hosťovali takto starého študenta
zo Severnej či Južnej Ameriky, Európy,
Ázie či Austrálie? Možno to je vec úplne
nevídaná, ale túto skúsenosť prežilo od
roku 1919 v rámci programov AFS už asi
37 000 študentov a podobný počet hostiteľských rodín. Alebo ak chcete inak,
každý rok sa v rámci partnerských AFS
krajín zúčastní týchto programov okolo
13 000 vysielaných študentov, ktorí sú
hostení v 13 000 hostiteľských rodinách.
Možno i vaše dieťa prišlo na začiatku
školského roka s tým, že majú na škole
zahraničného študenta a že je celkom
fajn. Tento rok, ako každý školský rok, je
po celom Slovensku „rozosiatych“ viac
ako 10 študentov zo skutočne všetkých
kútov sveta. Či inými slovami tento rok sa
viac ako 10 slovenských rodín rozhodlo
pre neobvyklú skúsenosť, prijať do svojej
rodiny ďalšie, a to zahraničné „dieťa“. A
ďalších 9 rodín zase poslalo svoje dieťa
takto na skúsenosti do cudziny, často za
oceán.
Program medzinárodnej neziskovej organizácie AFS ale neponecháva svojich
vysielaných študentov či hostiteľské rodiny po dobu ich programu napospas osudu, ale v priebehu celého roka sa o nich
stará a podporuje ich v sieti svojich dobrovoľníkov.Už počujem mnoho rodičov,
ako hovoria svojmu dieťaťu – najprv do-

študuj a potom si choď! Ale to už nie je to
pravé. Nielen AFS skúsenosť mnohých
slovenských účastníkov tohto programu,
ale i mnoho štúdií dokladá, že v dospievaní, keď je mladý človek veľmi vnímavý, je
spôsob získavania skúseností a znalostí,
ktorý ponúka AFS, veľmi prospešný pre
formovanie osobnosti. Tu práve veková
hranica hrá kľúčovú rolu. Kde ešte ako nie
úplne „hotový“ mladý človek odíde od
svojej rodiny, aby získal rodinu novú, a po
roku sa vracia zodpovedná, zdravo sebavedomá bytosť, ktorá rozumie kultúrnym
odlišnostiam, ktorá získala touto ročnou
skúsenosťou hlbší pohľad na svet a na
svoju rolu v ňom. Po dvadsiatom roku
života už človek vo svojich hodnotových
merítkach je viac-menej sformovaný a už
nie je také ľahké sa pozrieť na odlišnosť
kultúr bez predsudkov a stereotypov.
V tom sú programy AFS skutočne jedinečné. Prostredníctvom rodinného prostredia, dochádzky do miestnej strednej
školy a životom v miestnom prostredí
sprostredkovávajú mladým ľuďom a ich
hostiteľským rodinám neoceniteľnú skúsenosť poznávania cudzej kultúry a dávajú podnety k premýšľaniu a prežívaniu
vecí inak. Jedlom počnúc a nadväzovaním
priateľstiev končiac. A rodina, ktorá hostí
študenta z Ázie, či už to je Japonec či
Japonka, študent či študentka z Thajska,
Hong-Kongu, si uvedomí, aký je život
z nášho pohľadu na „východe“ iný. Ako
tam komunikujú, ako vnímajú humor,
základnú hygienu a pod., ako sú svojím
spôsobom veľmi prispôsobiví a veľmi
zdvorilí.

Študenti z Južnej Ameriky vnášajú do
rodiny bezprostrednosť, temperament,
ale taktiež majú na všetko dosť času, či
trávia viac času v kúpeľni, než je v našich
zemepisných šírkach obvyklé. Často nevedia plávať, ani veľa nešportujú. Môže
sa ukázať, že i študenti, ktorí k nám prichádzajú z Európy, to majú u nich doma
oveľa inakšie než my, aj keď sa zdá, že
máme viac-menej rovnakú kultúrnohistorickú skúsenosť.
Jednoducho, z AFS organizácií sa človek dozvie mnoho o svete, ale taktiež
mnoho o sebe samom a o svojej rodine či
krajine. Ako je tolerantný, ako je vnímavý
k ostatným, ako vie komunikovať a baviť
sa o problémoch, ako vie riešiť nezvyčajné situácie. Naučí sa vážiť si veci, ktoré
má, či ktoré sú spoločné miestnej komunite. Hostiteľské rodiny často zisťujú, že
tie ich vlastné deti sú celkom šikovné a
vlastne dobré a celkom spoľahlivé, prípadne, že zahraničný študent je rovnako
neporiadny ako ony. Človek začne rozlišovať medzi dôležitým a tým ostatným. A
po takto strávenom roku potom naviazaný vzťah obvykle trvá ďalej, i keď nie je už
tak intenzívny. Ale fakt, že máte svoje
„dieťa“ napríklad z Venezuely či z Nového
Zélandu a vaše dieťa naopak druhých
„rodičov“ napríklad v Nórsku či Japonsku,
vás spojuje s celým svetom a obohacuje
nielen o spoločne prežité zážitky.
Verte, že to stojí za to. Ďalšie podrobnejšie informácie môžete nájsť na
www.afs.sk
DK, dobrovoľník AFS

Z ďalších vydarených akcií stojí za to spomenúť opekačky, návštevy kultúrnych podujatí
v Dome umenia v Piešťanoch, akcia Šikovné
ruky – výroba ruží z lístia javora, ktoré predviedla lektorka Mária Vlasáková, posedenie
v Mesiaci úcty k starším a pred Vianocami
a úspešnú reprezentáciu speváckeho zboru,
ktorý účinkuje v mene nášho klubu, hoci
v ňom nie sú iba dôchodcovia, a ktorý sa
postupne rozrástol na pätnásť členov, dokonca aj o štyroch mužov. Ďakujeme.
V ďalšom období plánuje výbor – mimochodom jednohlasne zvolený v tom istom
zložení na ďalšie funkčné obdobie – okrem
spomínaných aktivít rozšíriť činnosť o pravidelné turistické vychádzky s príjemným ukončením v reštaurácii Klevner. Aj v tomto roku to

bude zbieranie liečivých bylín, ukážky výrobkov z prírodných materiálov, opekačky, účasť
na kultúrnych podujatiach, lekárske prednášky, výlet, návštevy termálnych kúpalísk, účasť
speváckeho zboru na prehliadke okresných
a v prípade úspechu i krajských zborov...
Akcie, ktoré si ako jednotlivci z finančných, ale
najmä dopravných dôvodov nemôžeme dovoliť, by mali byť lákadlom aj pre ďalších dôchodcov. Verte, že my rovnako starí si pripadáme mladší a mnohým z nás sa predtým ani
nesnívalo, že ešte by sme mohli stráviť voľný
čas tak pekne.
Potvrdzuje sa, že so šedinami pribúda životná múdrosť.
Za výbor a členov Klubu dôchodcov
A. Sigetová

Dôchodcovia bilancovali
Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov
bola 8. marca 2012. Za okresnú Jednotu dôchodcov sa na nej zúčastnil jej tajomník. Správa o činnosti, ktorú predniesla predsedníčka
H. Štreicherová, ukázala, že činnosť bola aj
minulý rok veľmi bohatá. Účasť na pravidelnom stretávaní sa každý štvrtok vzrástla
v priemere na 12 členov na jedno stretnutie.
Najobľúbenejšími akciami boli návštevy
kúpaliska v Horných Salibách, prednášky
lekárov na zdravotnícke témy, ale najmä výlet
do Bratislavy, ktorý s veľmi zaujímavým sprievodom našej rodáčky Antónie Antalíkovej
zabezpečila naša podpredsedníčka p. Escherová. Navštívili sme aj budovu parlamentu
a vyskúšali sme si sedenie na miestach takých
politikov ako p. Radičová, J. Figeľ a pod.
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

Aj

v škole sa striedajú rušné chvíle
s pokojnými. Rušno mali naši
deviataci, ktorí písali monitor.
Na výsledky si ešte počkáme.
Svedomití žiaci majú dobrý pocit zo svojej práce a tí, ktorí siahali po učebnici
menej, budú trošku sklamaní. Zaznamenávame prvé úspechy v súťažiach, olympiádach. Po ukončení všetkých vám po-

núkneme sumár najúspešnejších. Naša
škola sa môže opäť pochváliť veľkým
úspechom. Získali sme projekt modernizácia školy, ktorý školu posunie o veľký
kus vpred. Pre množstvo administratívnych záležitostí sa začiatok oddialil o dva
mesiace neskôr, ale my sme už v plnom
prúde s prípravou. Učiteľov čaká množstvo seminárov a školení aj počas letných

prázdnin. Marec sa tradične spája
s knihou. V škole sa konali súťaže
v prednese poézie a prózy a boli sme
príjemne prekvapení záujmom detí
o literatúru. Záujem sa týka najmä menších žiakov. Školskú knižnicu navštevuje
veľa žiakov, dopĺňame ju o nové a hodnotné knihy.
g.b.

krásny a jedinečný. Prečo sa takto nemôžeme cítiť vždy? V dnešnej dobe sa šťastie spája s bohatstvom. Väčšinou tí, ktorí
majú peniaze, sú šťastní. Svoju budúcnosť si chceme stavať na bohatstve, no
bohatstvo a sláva nie sú najlepšími priateľmi. Znásobujeme bohatstvo a znižujeme iné hodnoty. Vidíme len to, čo vidieť
chceme. Nenormálne veci sa stávajú
bežnými. Vieme letieť na Mesiac, no
nedokážeme ísť k susedovi na návštevu.
Podarilo sa nám rozbiť atóm, no predsudky nie. Máme veľké domy, ale malé
rodiny. Máme skúsených lekárov, ale
málo zdravých ľudí. Aj napriek tomu
môžeme byť šťastní, stačí nájsť silu
a odvahu na ceste k šťastiu. Dokážme

oceniť krásny úsmev a malé okamihy
radosti. Vážme si aj malé šťastie. Život
bez neho by bol krutý. Tak čo nám bráni
na ceste ku šťastiu? Len to, že máme
domov, rodinu, pevné zázemie, sme
zdraví, vidíme a počujeme v nás vyvoláva
pocit spokojnosti a šťastia. Keď sa zamyslíme nad svojím životom, tak to pochopíme. Šťastie existuje, len sa musíme
naučiť vážiť si aj málo. Veď dnes si tu
a zajtra možno nie. Ak sa podelíme so
šťastím so svojimi blízkymi, jeho cena sa
zvýši. A vtedy pocítime, čo je dokonalé
šťastie. Lebo iba život žitý pre iných je
hoden žitia.

Šťastie
Čo si myslia ľudia pod slovíčkom šťastie?
Má pre každého z nás inú hodnotu. Pre
jedného je to obyčajné slovo, pre iného
niečo výnimočné. Ľudia si často kladú
otázky, prečo má niekto toľko šťastia
a druhému sa smola lepí na päty. Určite
každý z nás pocítil prítomnosť šťastia,
veď na každého sa aspoň raz za deň
usmeje, aj keď si to v danom momente
neuvedomuje. Prišlo a odišlo. Vždy sa
nájde niečo, čo nám spôsobí radosť. Aj
keď je malá, aspoň na chvíľu zabudneme
na kolotoč okolo seba. Dá sa tento radostný pocit, ktorý nás hreje pri srdci,
definovať? Dá sa opísať? Šťastie je krásna
vec, ktorá nám vyčarí úsmev na tvári,
vyvolá nadšenie a ukáže, aký je život

S. Koláriková, 9. ročník

Čistota a poriadok v obci
Vraví sa, že jar prináša nový život. Prvé
jarné lúče vytiahli každého von, či už do
záhrad, do prírody na vychádzky či na
bicykel. Ako sa prechádzame viac po
vonku, určite nášmu oku neušiel pohľad
na znečistené, odpadkami zasypané
trávnaté plochy, priestory popri cestách,
za obcou. V mesiaci marec sa v obci začalo s čistením a zberom. Počas celého
mesiaca zamestnanci obecného úradu
zbierali konáre, ktorých odviezli veľa
desiatok vlečiek. Zberom nefunkčných
elektrospotrebičov si občania mohli
vyčistiť pivnice a povaly. Zamestnancov
najviac potrápil zber odpadkov. Na ceste
z Radošiny do Behyniec, čo patrí našej

obci, vyzbierali 38 veľkých vriec rôzneho
odpadu. Cestou do Piešťan neušlo ani
jednému oku množstvo odpadu na odpočívadle za Čertovou pecou. Tejto brigády sa zúčastnili aj žiaci deviateho ročníka a vyzbierali spolu 17 vriec odpadu.
Keď žiaci rozprávali, čo všetko tam bolo,
myseľ sa pozastaví, prečo si ľudia takto
ubližujú. Tichá a pokojná vychádzka
a trasa mnohých našich občanov cez
Hliník na Čertovu pec nie je vôbec príjemná. Cestou vás sprevádza rôzny stavebný odpad a iný neporiadok. Naši
občania si často privlastňujú priestory
okolo svojho domu, ktoré im ale nepatria. Na týchto plochách robia neporiadok,

spaľujú odpad. Popri potoku je jedna
kopa za druhou a pomaly sa to sype do
potoka. Všetky pripomienky na neporiadnych občanov rieši komisia verejného
poriadku spolu s obecným zastupiteľstvom a budú vyvodené závery. V obci sa
zbierajú plasty a vo dvore obecného
úradu je kontajner na sklo. Problém
s odpadom nemusí byť. Našťastie sú
občania, ktorým záleží na tom, kde a ako
žijú a záleží im na budúcej generácii.
Dúfame, že ich bude čoraz viac. Veľkou
snahou starostky obce je vybudovanie
zberného dvora. Držíme palce, aby bol
tento projekt úspešný a dúfame, že to
bude riešenie, ako si urobiť z obce raj.
g.b.

Požiar v našej obci a nezištná pomoc
Príslovie „Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch“, stále platí. K smutnej udalosti, našťastie s dobrým koncom, prišlo v rodine
Juraja Lipára na Nitrianskej ulici. V podvečer, v čase, keď si každý hovie možno pri televízii, knihe, venuje sa deťom, či podriemkáva, z neznámych príčin vznikol požiar v kotolni v spomínanom dome. V dome bola pani domu so svojimi štyrmi deťmi, nezacítila
ani nezbadala nič nezvyčajné. Otec majiteľa domu sa náhodou pohyboval po dvore a všimol si veľké plamene, ktoré olizovali okná
miestnosti. Zburcoval domácich a susedov - rodinu, J. Helbicha a J. Baláža a už hasili. Rodina Lipárová touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na uhasení požiaru, pretože prišli v posledný čas a oheň nestihol narobiť až také veľké škody. Pri pomyslení,
čo všetko sa mohlo stať, naskakujú zimomriavky po tele. Požiarnici prišli po dlhšej dobe, našťastie oheň bol uhasený. V poslednej
dobe pribúda stále viac a viac rodín, ktoré dávajú prednosť kúreniu tuhým palivom pred kúrením plynom. Možno tento článok
navodí občanov, aby si dali skontrolovať kotol, vzdialenosť kotlov od seba a iné dôležité veci pre bezpečné kúrenie.
G.b.
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Zo života našej školy - Karneval
V posledný deň pred jarnými prázdninami bol v škole tradičný karneval. Vrcholilo fašiangové obdobie a aj to bol dôvod
na zábavu. Karneval v škole má dlhú
a peknú tradíciu. V porovnaní s inými
školami v našej sú za masky prezlečení
žiaci všetkých vekových kategórií. Zvíťazil
Samuel Siget zo 6. ročníka, ktorý bol
veľkým starým bútľavým stromom a na
konári mu sedel ďateľ. Bol to typ na
víťaza všetkých zúčastnených. Porota sa
zapotila aj tento rok a odmenení boli
všetci. Najväčší záujem je o plyšové hračky a spoločenské hry. Výborne hral aj DJ,
ktorý ulahodil výberom pesničiek malým
i veľkým. Zábava trvala dlho a o záverečné upratovanie sa postarali p. učiteľky,
pretože žiakov boleli od tanca nohy.
Jeden veľký problém riešime už roky.
Prečo mnohí odídu domov po vyhodno-

tení a prebratí cien. Veď to
najlepšie, zábava, pre ktorú
sa akcia koná, sa práve vtedy
ešte len začína.
Ďakujeme vďačným sponzorom, ktorí prispeli na žiacky
karneval: OÚ Radošina, Pivnica Radošina, MUDr. Mancová, MUDr. Lepeyová, MUDr.
Hertelová, MUDr. Dudová,
MUDr. Michálková, Lekáreň
Arnika, JUDr. Ábel, Ing. V.
Pánsky, Ondrej Kučera – Wircom, Dušan Gál, Matej Siget,
Ivan Bušík, Supermarket,
Ovozel, Univezrál, reštaurácia
Klevner, Drogéria Teta, Zuzana Laciková, Mária Mihalíková, Kvety, Ematech.
G.b., foto: R. Erent
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Bzince - karneval

Spoločenská rubrika

Jubilejný 10. ročník detského karnevalu, ktorý usporadúva každoročne Dobrovoľný hasičský zbor Bzince, bol jasným odzrkadlením vrcholiacej fašiangovej atmosféry. Farebnými balónikmi, stužkami a girlandami vyzdobený kultúrny dom privítal 18. februára 2012 deti školského, ale hlavne predškolského veku. Počtom
masiek 22 sa zaradil na tretiu priečku doterajšej návštevnosti. Aj obecenstvo
prekvapilo veľkou účasťou, takmer všetky stoličky boli obsadené. Nechýbali masky ako Nevesta, Cigánka, Čarodejníci, Kovboj, Indián, ale aj Kominár alebo Strapec
hrozna. Aby sa deti trochu osmelili, najmä tí menší, na začiatku mali masky voľnú
zábavu. Po krátkom príhovore hlavného usporiadateľa nasledovala promenáda
masiek, pri ktorej rodičia hodnotili masky na bodovacích lístkoch. Po zozbieraní
lístkov a sčítaní bodov nastal čas pre deti ten najočakávanejší: vyhodnotenie
a odovzdanie cien. S náskokom 23 bodov sa na prvom mieste umiestnila Beky Tull
ako Lienka. Získala 108 bodov. Na druhom mieste zatrónila Ellka Kúdelková ako
Víla. Svoje pódiové miesto z vlaňajška si udržala Nelka Vyhlídalová spolu s bratom
Tomáškom ako Tom a Jerry. Je ťažké odhadnúť a oceniť deti hračkami, lebo každému sa páči niečo iné, veď najlepšie to poznajú rodičia. A ceny hračiek, to je
samostatná kapitola. Avšak s pomocou sponzorov, ktorí prispeli hračkami: nemenovaná zo Bziniec, manželia Branislav a Renáta Talapkovci, Raimond a Miroslava
Tull (Šimovičová), manželia Ščasný a finančnou pomocou a bezplatným poskytnutím sály kultúrneho domu pani starostka JUDr. Marta Kolková za Obecný úrad,
ktorým chcem aj touto cestou veľmi pekne poďakovať, boli všetky masky odmenené hračkou a balíčkom sladkostí. Na záver iba toľko - kto nebol, môže banovať.
Dúfajme, že o rok mu dáme príležitosť.
Text a foto P. Mandúch

JANUÁR – FEBRUÁR 2012
Narodili sa
* Tomáš Varga
* Richard Urbánek
* Karolína Belková

Manželstvo uzavreli
V prvých dvoch mesiacoch tohto roka sa
nikto nezosobášil.

Okrúhle životné jubileá

50
Hana Vojtková
Iveta Ardoňová
Ing. Blažej Rolinec
Eleonóra Stískalová

60
Ing. Katarína Hadvabová
Zuzana Kubranská
Mária Lipárová
Terézia Bartošeková
Margita Bartovičová
Ing. Rudolf Kováčik
Stanislav Siget
Viera Vičanová
Gabriela Mihalovičová

70
Mária Kršková
Božena Hubáčková

75
Mária Pavlovičová
Andrej Opálený

85
Ján Cvik
Mária Bartošeková

Pekného veku sa dožili

Gorila: hoci zima
bola veľmi
chladná a dlhá,
snehu sme si až
tak veľa neužili.
Tých pár dní, keď
bol sneh, využil
šikovný staviteľ a
postavil nádhernú gorilu pred
ihriskom ŠK.
Škoda, že slnečné lúče prišli
krátko po jej
postavení.

Róbert Krajčík – 81 rokov
Antónia Vadrnová – 81 rokov
Alfonz Oravec – 82 rokov
Katarína Lomová – 83 rokov
Irena Hubinská – 83 rokov
Anna Krošláková – 83 rokov
Veronika Ondrejková – 84 rokov
Mária Helbichová – 87 rokov
Rudolf Krška – 88 rokov
Blažej Rolinec – 88 rokov
Všetkým Vám prajeme veľa zdravia do
ďalších rokov!

 OPUSTILI NÁS
Amália Kučerová – 90-ročná
Spomíname!
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Fašiangová šiška
V posledných rokoch pozorujeme návrat
k zvykom a tradíciám na Slovensku. Je to potešujúca správa. Týka sa to aj Fašiangov. Starší
občania chcú mladším pripomenúť, ako to bolo
kedysi, ako sa ľudia zabávali, čo tradičné
a typické robievali. Fašiangy sú veselým obdobím aj v našej obci. Starajú sa o to členky Únie
žien našej obce, ktoré už po ôsmy raz pripravili
milú akciu Fašiangová šiška. A hoci ohlasy bývajú každý rok dobré, tento raz sme zaznamenali
veľký úspech od prítomných občanov, ktorí sa
ešte dlho po akcii vyjadrovali pochvalne. To
všetko zásluhou výborných kuchárok, ktoré
každým rokom zmiesia viac a viac kilogramov
múky. O zábavu sa staral dlhoročný spolupracovník Jaroslav Pankiewicz, ktorý prišiel
s novým repertoárom. Veľký podiel na úspechu
majú prítomní občania, hoci každý rok tí istí, ale
pre nás veľmi dôležití, pretože - kde je niekomu
dobre, tam sa zase rád vráti. K stálym návštevníkom patrí i rodina Oľgy Briganovej, ktorá nás
vždy pozdraví šiškami domácej výroby. Tento
rok to boli zdravé šišky, ktorých recept vám
ponúkame.
G.b., foto S. Bahelková

Kuchárky - zľava: G. Bahelková, M. Krajčírová,
G. Krajčírová, M. Prachárová, M. Andrisová,
G. Bartovičová, V. Kršková, M. Vlasáková

Vyprážané myši (asi 30 kusov)

Krásne prestretý stôl, samozrejme, so šiškami

Jablková torta s orechami
2 vajcia, 125 g práškového cukru, 50 ml oleja, 150 najemno
nastrúhaných jabĺk, 170 g polohrubej múky, ½ ČL sódy
bicarbóny,
1 PL kakaa, 50 g posekaných orechov, marhuľový lekvár,
čokoládová poleva.
Dno tortovej formy vyložíme papierom na pečenie. Celé
vajcia vyšľaháme s cukrom do peny, do ktorej postupne
zašľaháme olej, pridáme postrúhané jablká a premiešame.
Do pripravenej hmoty pridáme preosiatu múku zmiešanú
so sódou bicarbónou, preosiatym kakaom a posekanými
orechmi.
Cesto rozotrieme do pripravenej formy, vložíme do vyhriatej rúry a pri teplote 175 st. pečieme cca 20 min. Necháme
vychladnúť. Korpus potrieme lekvárom a polejeme čokoládou. Výborne chutí so šľahačkou.

Potrebujeme: 100 g špaldovej múky, 300 g hrubej múky, 100
g varených zemiakov, 25 g trstinového cukru, 80 ml oleja, 1
vajce, 50 g hrozienok, štipku soli. Kvások z 75 ml mlieka, 20 g
droždia, 1 ČL cukru. Na obaľovanie práškový a vanilínový
cukor.
Pripravíme si kvások, ktorý necháme vykysnúť. Do preosiatej
múky pridáme najemno nastrúhané zemiaky, cukor, olej,
vajce, umyté hrozienka, soľ, kvások a vypracujeme cesto.
Prikryjeme utierkou a necháme vykysnúť na teplom mieste.
Cesto môžeme zarobiť aj v domácej pekárni na programe
kysnuté cesto.
V panvici rozpálime olej, veľkou lyžicou odkrajujeme kúsky
cesta – myšky a postupne ich vyprážame dozlata. Necháme
odkvapkať na papierovom obrúsku a ešte teplé obaľujeme
v zmesi cukru. Tento recept nie je tradičný fašiangový, ale
vám ho ponúkame na spestrenie si nedele.
Autorkou je O. Briganová
Hudobník: J. Pankiewicz
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UŽ SA TO ROZBEHLO
Áno, už sa to rozbehlo. Aj keď podľa kalendára jar nastúpila definitívne svoju
cestu deň po Jozefovi, naši futbalisti už
majú prvé dve jarné kolá súťažného ročníka 2011/2012 za sebou.
Po kvalitnej zimnej príprave v telocvični i okolitom radošinskom teréne sa
v oboch kolách potvrdili slová hrajúceho
trénera Maroša Rosívala, že chlapci budú
férovo bojovať a nevzdávať sa ani kvalitným mužstvám zo špice ligovej tabuľky.
Mimochodom, blahoželáme trénerovi
k úspešnému absolvovaniu trénerského
kurzu, ktorým si tiež zvýšil svoju odbornú
kvalifikáciu i týmto potrebným administratívnym dokladom.
V obidvoch domácich zápasoch –
s Moravským Svätým Jánom s krásnym
výsledkom 3:0 a s Modrankou s nešťastným výsledkom 0:1, bolo vidieť na ihrisku
obrovské športové nasadenie, bojovnosť
a chuť všetkých hráčov zvíťaziť a potešiť
tak oko náročného futbalového diváka.
Predvedená hra si zaslúži obdiv a uznanie
športovej verejnosti aj preto, že terénne
podmienky na našom rozbahnenom
ihrisku boli takmer neregulárne a bolo
ťažké sa po ňom čo i len pohybovať, nie
to ešte niečo futbalovému oku lahodiace
vytvoriť. Teší nás táto skutočnosť o to

viac, že takúto kvalitnú hru dokážeme
produkovať s hráčmi z čisto radošinského
prostredia.
Pred začiatkom tejto jarnej časti súťaže sa ma niektorí skalní radošinskí fanúšikovia pýtali, aké máme posily v Amužstve. Priznám sa, v prvom momente
som bol nešťastný, že ich nemôžem
ohromujúco informovať o tom, koho sa
nám podarilo zohnať (kúpiť!), ale vzápätí
som s hrdosťou dodal, že vychádzame
z vlastných zdrojov, teda z nášho kvalitného dorastu. Áno, sú to hráči dorastu,
ktorí permanentne dopĺňajú svojich starších a skúsenejších kolegov v Áčku. Nechceme a ani nemôžeme ísť cestou mužstiev, ktoré sa nachádzajú na špici ligovej
tabuľky (Krtovce, Križovany, Modranka)
len preto, že ich ročné rozpočty pre prvé
mužstvá sú vďaka bohatým sponzorom
neporovnateľne vyššie než náš. Nezávidíme, len konštatujeme a sme radi, že
máme širokú futbalovú základňu ukrytú
v štyroch zdravých súťažiacich mužstvách,
ktoré sú vďaka obrovskej podpore Obecného úradu Radošina konkurencieschopné vo všetkých prebiehajúcich súťažiach
v okrese Topoľčany i mimo neho.
Je potešujúci fakt, že práve žiacke
mužstvá finančne podporujú i niektorí

ZO
ŠP OR TU
spoluobčania, ku ktorým bezpochyby už
dlhší čas patrí pán Dušan Gál. Na začiatku
tejto sezóny sa pridal aj hráč A-mužstva
Tomáš Turčan, ktorý pre nich kúpil 10
prekrásnych futbalových „naykových“
lôpt, začo mu i touto cestou veľmi pekne
ďakujú nielen žiaci, ale i výbor TJ ŠK.
Prajeme pevné zdravie jemu i celej jeho
rodine.
Pre zatraktívnenie tohto krásneho
športu v Radošine zabezpečil výbor TJ ŠK
(okrem iného) i zlosovanie všetkých zakúpených vstupeniek platiacich divákov
s vyžrebovaním jedného na občerstvenie
v hodnote 10 eur v reštaurácii Klevner.
Všetci futbalisti TJ ŠK Radošina zasa svojou kvalitnou hrou založenou na cti reprezentovať svoju obec sa budú uchádzať
o priazeň svojich verných divákov a pozývajú vás prísť ich povzbudiť v čo najväčšom počte nielen na domáci štadión.
Ing. Milan Beňo
Foto: Pavol Škuta
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