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ČAS BEŽÍ

č

as beží a beží, každý vraví, že čím
ďalej, tým rýchlejšie. Áno, a nikdy
sa už nevráti. Je spravodlivý, nevráti sa nikomu. Je nepodplatiteľný,
peniaze preň nič neznamenajú.
Všetci to konštatujeme, ale nevieme,
či nás napadne nad ním trochu porozmýšľať. My dôchodcovia vieme, že
sme pomalší, všetko nám dlhšie trvá,
preto hoci sme narobení, deň ušiel
a my sme toho veľa neurobili. Ale čo tí
ostatní? Tam zbadáme vo výklade peknú blúzku, vojdeme a dnu je toľko vecí! Hodina je preč. Hneď vedľa je tržnica. Výber je taký bohatý, že kým kúpime lacné ponožky alebo kilo mrkvy,
ujde ďalšia najmenej polhodina. Veľkoobchody sú také výhodné! Všetko
pod jednou strechou! Ale kde to pod
tou obrovskou strechou je? A ďalšia
hodina je fuč. Bez internetu to nejde.
Počítač sa otvára, hneď prvá strana

„nenápadne“ ponúkne niečo, čo sme
vôbec neplánovali a už nás čas zase
má vo svojej hrsti. Mobily vyzváňajú
hocikedy, a nevieme si vynachváliť,
ako môžeme byť stále v kontakte.
A tak namiesto občasného telefonovania „prehovoríme“ – často zbytočne –
ďalšie minúty, možno dokonca
i hodiny.
Poznám však umelca, a to veľmi známeho, ktorý nemá mobil. Aj takých,
ktorí sa namiesto internetu pozerajú
na čerstvo vyliahnuté kuriatka a z duše
im závidím. Dokonca poznám veľmi
úspešnú rodinu bez televízora s deťmi
veľmi dobrými, pokojnými a nadpriemerne múdrymi. Takmer sa človek
nečuduje bezdomovcom, ktorí za nič
na svete nevymenia svoju slobodu.
Nemajú nič, ale majú čas. Aj keď možno aj vy ste zažili pocit bezdomovca –
ja len chvíľu, keď som sa nemohla do-

stať domov, a mne to nebolo príjemné.
Nakoniec si však musíme uvedomiť, že
kto nám kradne čas, ten nám kradne
aj slobodu. A čím skôr na to prídeme,
tým skôr sa nedáme zotročovať pre
oči či uši vábivými ponukami
a začneme mať čas. Asi pred rokom
ma zaujal výrok: Nechcem, aby to bolo
rýchlo, chcem, aby to bolo dobre.
A pred dvoma týždňami ďalší: Deväťdesiat percent vecí a deväťdesiat percent informácií je pre nás zbytočných.
Tento druhý výrok povedal človek,
ktorý precestoval obrazne povedané
polovicu sveta a spoznal rôzne spôsoby života. Zistil, že pre život toho potrebujeme málo. „Mnoho“ – to je rafinovaná technika zlodejov.

A. Sigetová

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

D

ňa 20.4.2012 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.
Z dôvodu účasti na rokovaní žiadateľov o prenájom kultúrneho domu
bola do rokovania zaradená ich žiadosť. Starostka obce navrhla, aby každý z prítomných predniesol svoj podnikateľský zámer - Ivan Herda, Tovarníky, firma Group 54, Žilina v zastúpení
Roman Kršák, firma Euroinvest EU,
Lúka. Ing. Rolinec navrhol, že najskôr
treba určiť podmienky na prenájom
kultúrneho domu a potom rozhodnúť
o jeho prenájme. Starostka JUDr. Kolková navrhla dlhodobý prenájom
z dôvodu, aby nájomca investoval aj
do opráv, a zároveň navrhla pracovnú
skupinu v zložení: Róbert Štepka, Ing.

Bohuš Bartošek, Ing. Blažej Rolinec,
Jozef Kučera, Mgr. Gabriela Bahelková. Poslanci súhlasili. Pracovná skupina sa stretla v KD a žiadatelia boli
oboznámení s podmienkami, za ktorých bude možný prenájom KD.
Starostka informovala poslancov
o usporiadaní tanečnej zábavy v spolupráci s Poľovníckym združením Havran. Vstupné na akciu – 20 €, v tom 2
večere. Tanečná zábava bude na pozvánky. Zisk z tanečnej zábavy pôjde
poľovníckemu združeniu na vybudovanie amfiteátra za domom poľovníkov,
ktorý chcú poľovníci vybudovať
v spolupráci s obcou na obecnom pozemku.
Ďalej sa prerokovávalo:
• Žiadosť Juraja Močku, Nitrianska
ulica, na zabezpečenie a osadenie
merača rýchlostí na Nitrianskej ulici
pri domoch s popisnými číslami
654,655,675,696,304, ktorú zároveň

podporili aj občania, ktorí bývajú
v uvedených domoch. Poslanci navrhli
osloviť poisťovne Allianz, prípadne
Generali, či by finančne prispeli na
merač rýchlosti.
• Žiadosť manželov Chlepkových
o odkúpenie parcely č. 399/12
a zároveň ústna sťažnosť prítomných
manželov na čierne stavby na parcele
č. 399/12, ktoré tam budujú p. Natšin
a p. Vadrna. Obecné zastupiteľstvo
neschválilo žiadosť o odkúpenie časti
parcely manželom Chlepkovým.
• Žiadosť obyvateľov 4-bytovky na
Piešťanskej ulici 413/111 o prenájom
zatrávnenej plochy pred bytovkou za
účelom vybudovania oddychového
miesta. Poslanci súhlasia s úpravou
uvedeného pozemku, ale pôjdu na
jeho obhliadku v zložení: Ing. Hauptvogel, PhD., Ing. Rolinec, Kučera.
• Žiadosť Únie žien o prenájom tanečnej sály na hodovú zábavu, ktorá
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bola schválená.
• Oznámenie Ing. Gogu, Ludanice,
o zriadení prevádzky – Kaviareň
s predajom zmrzliny na ul. Nitrianskej
č. 239.
• Žiadosť o užívanie verejného priestranstva – Zmrzlina Alena Bečková,
Vozokany – povolenie na umiestnenie
terasy, detských hojdačiek, šmykľavky
a reklamného pútača. Poslanci súhlasili s užívaním v súlade s VZN obce, boli
však proti zriadenému reklamnému
pútaču.
• Žiadosť TJ ŠK Radošina o demontáž
časti oplotenia na štadióne TJ nachádzajúce sa v priestore betónovej plochy. Poslanci rozhodnú po obhliadke
oplotenia.
• Správu o hospodárení obce
k 31.3.2012 podala ekonómka Eva
Chromá
• Starostka obce informovala poslancov o ROEPe .
• Tiež informovala o pokute, ktorú
obec dostane preto, že nevytvorila 5
pracovných miest na zamestnávanie
Rómov, ktoré sa zaviazal vytvoriť predchádzajúci starosta pri podpise zmluvy
o finančnom príspevku na revitalizáciu
centra obce. Ing. Matejovič sa zúčastnil spolu so starostkou rokovania na
SORO v Nitre a potvrdil uloženie pokuty.
• Poslanec Štepka upozornil na čiernu

Noví občania
Rodičia so svojimi ratolesťami
narodenými v minulom roku sa
stretli na Obecnom úrade na
slávnosti uvítanie detí do života.
Po kultúrnom programe sa všetkým prihovorila starostka obce
a hoci detí bolo len desať, to je
počet narodených v minulom
roku, štebotu a džavotu bolo aj
za dvadsiatich. Všetci prítomní
obdržali praktický darček
a zapísali sa do pamätnej knihy.
Text a foto: OÚ Radošina

skládku na Kamennej ulici pri kameňolome.
• Návrh na zakúpenie 4 ks fotopascí
a ich umiestnenie na miesta, kde občania vyvážajú odpad, bol schválený.
• Mgr. Bahelková sa pýtala na zakúpenie 9-miestneho vozidla. Poslanci navrhli nechať kúpu auta na jeseň podľa
finančnej situácie obce.
• Poslanec Kučera sa spýtal na miesta
určené na vyvesovanie plagátov. Miesta určuje VZN obce. Tiež upozornil, že
pri 4-bytovke na Piešťanskej ulici je
zvesená brána a navrhol jej umiestnenie na ihrisku.
• Starostka informovala poslancov
o pripravenej zmluve o dielo s firmou
Stavoprac, ktorej obec prenajme pozemok na vybudovanie bytoviek. Ing.
Rolinec navrhol dať do zmluvy podmienku, dokedy musí firma začať stavať – do 31.12.2012, a keď sa výstavba
do uvedeného termínu neuskutoční,
zmluva uvedeným dátumom stráca
platnosť. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili a nájomné za pozemok
podľa VZN obce schvaľujú.
• Informáciu o výbere firmy pre uskutočnenie stavebných prác na miestnych komunikáciách predniesol poslanec Štepka. Cenové ponuky predložili
Cesty a stavby, s.r.o., Nitra, Strabag,
s.r.o. Prievidza a Vincent Krško, Dubnica nad Váhom. Komisia navrhla dať

vybudovať ulicu Školskú a 100 m ulice
Nádražnej. Poslanci navrhli rokovať
s firmami Cesty a stavby, s.r.o., Nitra
a Strabag, s.r.o., Prievidza o predložení
cenových ponúk na uvedené cesty.
Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 22.6.2012.
Vzhľadom k množiacim sa otázkam na
tému zamedzeného stánkového predaja pred budovou Obecného úradu
podávame občanom vyjadrenie OZ:
Pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia obce Radošina na
rok 2012 bola poslancami obecného
zastupiteľstva schválená v decembri
2011 suma 2€ na deň a 1m2 na umiestnenie predajného zariadenia a zariadenia poskytujúceho služby. Viacerí
poslanci namietali, že predávaný tovar
nie je kvalitný a že takto sprostredkúvame občanom nekvalitné služby. Pracovníčky Obecného úradu sú povinné
so schváleným VZN oboznámiť každého predajcu, ktorý chce niečo v obci
predávať. Predajca sa na základe poskytnutých údajov mohol rozhodnúť
sám, či v obci zostane alebo nezostane
predávať. Ani starostka ani pracovníčky Obecného úradu nemajú kompetencie predaj v obci obmedziť alebo
zakázať, sú povinné pri predaji sa riadiť všeobecne záväznými nariadeniami
obce.
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NA SCÉNE (I MIMO NEJ)

P

o štyroch domácich úspešných
reprízach hry Celebrity sa súbor
Hlavina vybral šíriť dobré meno
radošinského ochotníckeho divadla za hranice rodnej obce. Môžeme
s radosťou konštatovať, že opäť úspešne.
Plná sála kultúrneho domu nás už tradične
čakala na Bojnej, ale aj v Bošanoch, kde
Hlavina zavítala prvýkrát. Našli sme tam
veľmi pekný kultúrny dom, milých organizátorov, sálu do posledného miesta naplnenú nadšenými divákmi. Čo viac si priať?
Radi prídeme opäť. Jedným z vrcholov
našej sezóny býva vystúpenie v piešťanskom Dome umenia. Dobrú správu, že
bude vypredané (viac ako 620 miest), sme
vedeli už vopred, a tak nás 24. februára
neprekvapil počet divákov, ale niečo príjemné predsa – a to nečakaná prítomnosť nášho režiséra S. Štepku. Hralo sa
nám výborne, záverečný mohutný potlesk
postojačky bol tou najkrajšou odmenou a
nádherným dôvodom na spokojnosť. Potešil nás aj záujem miestnych médií, pozitívne reportáže sa objavili v televízii, novinách i internetovom denníku. 9. marca večer pred parlamentnými voľbami
sme Celebrity, kde sa téma volieb objavuje naozaj výrazne, zahrali v Bratislave. Aktuálnosť témy spolu s faktom, že sa kolektívu darilo aj herecky, mala na atmosféru
predstavenia úžasný efekt. Síce už po voľbách, ale rovnako dobre sme v polovici
apríla v Bratislave zahrali aj druhýkrát.
Medzi bratislavskými vystúpeniami sme
stihli reprízu v Nitrianskej Blatnici, v dedine, kde diváci mali možnosť uvidieť všetky
doteraz uvedené hry Hlaviny. Posledný
aprílový víkend sa Hlavina ako jediný súbor z topoľčianskeho regiónu zúčastnila
Krajskej prehliadky ochotníckeho divadla
organizovanej Levickým osvetovým strediskom v Kozárovciach s pekným názvom :
„Na scénu!“ Počas dvoch dní sme videli
predstavenia menej i viac vydarené, čo je
smutné väčšinou s ťaživými a depresívnymi témami a s množstvom vulgarizmov,
ktoré sa v mnohých prípadoch stali najčastejšie používanými výrazovými prostriedkami. Hlavina ako jediný súbor v rámci
prehliadky zaznamenala prítomnosť divákov „z ulice“, čo nás teší minimálne rovnako ako Cena za kolektívny herecký výkon,
ktorú odborná porota udelila práve divadlu z Radošiny. Žiaľ, z dôvodov rodinných,
študijných i pracovných musel súbor odmietnuť viaceré ponuky na vystúpenia
(napr. prehliadku v Senici, či pozvanie na
európsky festival humoru a satiry Krem-

nické gagy), to však v ochotníckom divadle
inak nejde. Napriek zaneprázdnenosti sme
toho stihli dosť aj mimo javiska – hneď v
januári zablahoželať k peknému životnému jubileu našej dlhoročnej členke Terézii
Bartošekovej, na jar sa zúčastniť dvoch
vydarených speváckych koncertov našich
mladých herečiek, celú aprílovú sobotu brigádovať v Klube Hlavina, z projektu
na UNSK a 2 % daní z príjmu zháňať finančné prostriedky na ďalšiu činnosť, vďaka RND a J. Kučerovi nainštalovať
v centre obce muchotrávku – budúce predajné miesto vstupeniek a tiež prvýkrát
spoločne prečítať text pripravovanej
hry. Hlavinu čaká činorodé leto - okrem
skúšania novej hry aj júlové vystúpenie v

Kremnici, benefičné predstavenie pre zariadenie Drahuškovo v Krajnom a augustové reprízy v Kunerade i Rajci, na jeseň by
nás diváci mali uvidieť opäť v Piešťanoch a
Partizánskom. Jediné, čo nás roky mrzí, je
stav nášho kultúrneho domu. Práve Radošina, ktorá by mohla a mala byť centrom
divadelníctva a vôbec kultúry v regióne, čo
by pomohlo rozvoju aj v iných oblastiach
fungovania obce, má kultúrny stánok v
havarijnom stave, kde sa kultúrne podujatia väčšieho rozsahu usporiadať nedajú.
Blíži sa päťdesiate výročie vzniku Radošinského naivného divadla. Možnosť na úrovni sa pochváliť niečím takýmto mimoriadnym by sme zahodiť určite nemali.
Text a foto: Mária Escherová
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Noc s Andersenom

Koncert

Hoci marec je dávno za nami a my vieme, že patrí knihám, veríme, že po knihe ľudia siahajú po celý rok. Naša škola sa po tretíkrát zapojila do akcie Noc s Andersenom, ktorá na Slovensku nadobúda obrovské rozmery. Tento rok sa do nej zapojilo 44 067
detí a spali na 1 180 miestach. O svojich zážitkoch napísala M.
Andrisová a Ch. Močková.

Žiaci sa zúčastnili výchovného koncertu na tému
tolerancia, ohľaduplnosť so známym spevákom zo
súťaže Slovensko hľadá Superstar II. Petrom Bažíkom. Žiakom sa koncert páčil, do programu sa zapájali spevom i pohybom.

Z piatka 30. 3. na sobotu 31. 3. sme mali Noc s Andersenom, na
ktorej bolo až 60 detí. Všetko sa začalo o 18:00 hodine v školskej
družine. Po obdržaní pokynov sme sa vybrali na školský dvor zasadiť stromček želaní. Besedu o knihách a čítaní sme mali
s pánom dekanom. Bola zaujímavá, dozvedeli sme sa veľa užitočných vecí a vieme aj to, koľko kníh má vo svojej knižnici. Po chutnej večeri - rožok so salámou, výborný čaj, kde sme si mohli vybrať z troch druhov, sme sa vybrali na strašidelnú vychádzku okolo kostola, kde skákali tri žaby a celou cestou nás sprevádzali tri
strašidlá. Neviem, či sme sa báli my ich, alebo oni nás. Určite sme
niektorí mali taký malý strach, ale nedali sme to na sebe vidieť.
Po príchode nás čakalo veľa aktivít, pri ktorých sme sa nasmiali,
ale i poučili. Všetky sa týkali kníh a čítania. Súťažili sme
v skupinách a všetci sme sa zapájali. Bolo to zábavné. Po celý čas
nám čítali a rozprávali rozprávky, veď o tom to bolo. Po vtipnom
hádaní nasledovala diskotéka. Okrem tancovania sme si pochutnávali na dobrotách, čo nám pribalili naši rodičia. Sladkostí

To, čo neradi spomíname
Okrem príjemných vecí sa čoraz častejšie stretávame aj s nepríjemnými, ktoré robia učiteľom
i dotknutým rodičom vrásky na čele. Upravili sme
vnútorný poriadok školy o bod zákaz používania
mobilov. Každý rodič má telefónne číslo školy
i triedneho učiteľa a v prípade vážnej udalosti sa
môže obrátiť na učiteľa. Deti mobilné telefóny zneužívajú, počas vyučovania si prezváňajú a stretávajú
sa na chodbách, čím narušujú vyučovanie.

Plavecký výcvik
Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili týždňového plaveckého výcviku v Topoľčanoch. Všetky školopovinné deti zvládli základy plávania a tí zdatnejší, ktorí
plavecký kurz absolvovali v predchádzajúcich rokoch, dokázali zaplávať aj niekoľko stoviek metrov.
Žiaci v týchto dňoch absolvujú výlety po Slovensku
ako odmenu za celoročnú prácu.

Monitor
Niektorí žiaci už odpočítavajú dni do konca školského roka, iní na to nemyslia a naplno sa venujú školským povinnostiam. Po dlhšom čakaní nám doručili
výsledky monitoru žiakov deviateho ročníka. Na
Slovensku bola priemerná úspešnosť v matematike
nad 58 %, naši žiaci: Praženková dosiahla 95 %, Horačiková a Šiška 90 %. V slovenskom jazyku bola
rovnaká úspešnosť ako v matematike a naši žiaci
opäť bodovali: Praženková 92 %, Valovičová 88 %.
Výborné výsledky dosiahlo ešte viac žiakov. Testovaní boli aj štvrtáci zo slovenského jazyka
a chipsov bolo toľko, že nám pani učiteľka ešte tri dni po akcii
a matematiky. Týmto testovaním sa zisťuje vedopočas prestávky robila hostinu a my sme jedli do prasknutia. Po
mostná úroveň desaťročných detí viacerých krajín
diskotéke sme si pripravili svoje nočné brlohy. Nechýbala ani
Európy. Do testovania vyberajú školy náhodne.
strašidelná rozprávka na dobrú noc. Alebo na ráno? Veď niektorí,
Teší nás, že tento rok mali možnosť preskúšať si
najmä my štvrtáci, sme zaspali až nad ránom.
svoje vedomosti aj naši žiaci.
Foto G. Bahelková

G. Bahelková
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V základnej škole sa
bude učiť novými
metódami
Nové metódy vyučovania v ZŠsMŠ
v Radošine je názov projektu,
s ktorým bola škola úspešná v rámci
OP Vzdelávanie. Medzi Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a základnou školou
bola 16. apríla 2012 podpísaná zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít predstavujú
sumu 259 494,10 €. Z uvedenej sumy
základná škola zabezpečí z vlastných
zdrojov 12 974,70 €, t.j. 5 %
z celkových oprávnených nákladov.
Použitie uvedených financií je účelovo
viazané podľa vypracovaného projektu.
Do projektu je zapojených 12 pedagogických zamestnancov a všetci žiaci
školy a potrvá do 30.4.2014.
Špecifickými cieľmi projektu sú:

Nesúťažná aktivita
žiakov druhého
ročníka
Žiaci druhého ročníka si nacvičili krátke divadielko - rozprávku o Medovníkovej chalúpke.
Vystúpili s ňou v MŠ, u prvákov,
na triednej schôdzke i v programe pre matky.
Text a foto Ivana Slišková

Vyškoliť pedagogických zamestnancov:
— na prácu s najmodernejšou didaktickou technikou, za čo získajú kredity, a tým aj nárok na zvýšenie osobného príplatku
— na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov
— na získanie základných poznatkov v komunikácií v anglickom
jazyku
Inovovať didaktické prostriedky
a vytvoriť vlastné učebné pomôcky
Škola získa:
— interaktívne tabule do tried,
notebooky pre žiakov a učiteľov,
zmodernizuje sa jazyková učebňa aj pre písomnú komunikáciu
medzi žiakmi, pre chémiu digitálne mikroskopy, pre fyziku
prírodovedné laboratórium, vizualizéry, digitálne fotoaparáty,
výukové softvéry pre jednotlivé
predmety a pod.
Vytvoriť a implementovať do vyučovacieho procesu pedagogicko–
didaktické materiály.

Vytvorené materiály sa budú používať
aj po skončení projektu, pretože pomôžu zvýšeniu úrovne vzdelávania na
škole a výsledkov žiakov.
Do konca júna 2012 sa uskutoční analýza potrieb školy, aby sa mohol stanoviť podrobnejší obsah vzdelávacích
kurzov pre pedagógov. Pôjde predovšetkým o zistenie úrovne ovládania
modernej techniky vo vyučovacom
procese, digitálnej zručnosti
a čitateľskej gramotnosti žiakov. Vzdelávanie učiteľov bude prebiehať najmä
v čase mimo vyučovania.
Pedagogickí zamestnanci majú možnosť za svoju činnosť v rámci tohto
projektu získať aj finančné ohodnotenie. Jeho výška je závislá od množstva
vykonanej práce a vytvorených pedagogicko – metodických materiálov.
O podrobnostiach a ďalšej činnosti
budeme verejnosť informovať.
Mgr. Anton Fekula,
riaditeľ ZŠ s MŠ Radošina
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Mama je len jedna...

Spoločenská rubrika

... s týmto faktom žijeme celý svoj život. Oslavy Dňa matiek sa konajú
po celom svete v rôznom čase. Ľudia svoje matky obdarúvajú rôznymi
pozornosťami a venujú im viac času ako inokedy. V našej obci sa každoročne organizuje oslava v kultúrnom dome, kde vystupujú naše
deti z materskej a základnej školy. V programe sa striedajú tance,
spevy, básne, scénky venované matkám. Tento rok vystúpenie spestril aj spevácky zbor Radošania. Tradičným poďakovaním pre matky je
kvet. Krásnym kvetom boli obdarované i naše matky. S poľutovaním
sa pozastavujeme nad správaním niektorých občanov, a to nielen
z našej obce, ktorí si vzali kvet bez vyzvania a vedomia organizátorov,
prípadne si vzali kvety dva, a preto niektoré trpezlivé matky, ktoré
vydržali sledovať program do konca, odchádzali s prázdnymi rukami.
G.b.

MAREC – APRÍL 2012
Narodili sa
* Nina Chramazdová
* Maximilian Michalak
* Mia Hertelová

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

Okrúhle životné jubileá

50
Mária Jankovičová
Miloš Močko
Ján Martiš
Jozef Hrašna
Terézia Peťovská

60
Vojtech Langer
Milan Vyhlídal
Daniela Krajčíková

70
Helena Laučíková
Irena Šugrová

75
Anna Krajčírová
Vincent Kovalíček

80
Emília Špániková
Emília Kršková
Lýdia Vičanová
Anna Nemčeková
Emília Rajtárová
Foto: R. Erent

Pekného veku sa dožili
Alžbeta Ivičicová – 81 rokov
Mária Antalíková – 81 rokov
Alexej Kováčik – 82 rokov
Rudolf Ondrejka – 82 rokov
Veronika Bartošeková – 85 rokov
Mária Bíliková – 88 rokov
Jozef Lomov – 88 rokov
Helena Bubeníková – 91 rokov
Všetkým Vám prajeme veľa zdravia do ďalších
rokov!

 OPUSTILI NÁS
Jozef Uhlík – 88-ročný
Pavla Dežerická—91-ročná
Alojz Vičan—73-ročný
Jozef Kolárik—88-ročný
Katarína Lomová—83-ročná
Jozefína Kováčiková—92-ročná
Ľudovít Rojko—67-ročný

Foto: Z. Segešová

Spomíname!
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Oslava EMATECHu – 20 rokov

H

v Ematechu pracujú viac ako 10 rokov. Majitelia Ematechu
nezabudli ani na obec Radošina a krásny spomienkový dar
k oslave výročia a na dobrú spoluprácu občania nájdu vystavený vo vitríne Obecného úradu. Vrcholom osláv Ematechu Radošina bolo, ako inak, divadelné predstavenie
Radošinského naivného divadla - výber najlepších scénok
z najobľúbenejšieho repertoáru za celú históriu.
Aj touto cestou chceme popriať EMATECHu veľa úspechov,
stabilných dodávateľov a odberateľov, kvalifikovaných
a lojálnych zamestnancov, aby vo svojom podnikaní úspešne pokračovali aj v budúcnosti, a tak ďalej šírili nielen svoje dobré meno, ale do povedomia dostávali aj meno obce
Radošina.
JUDr. Marta Kolková
Foto: Ematech

Medové rezy s hnedým očkom

pečieme svetlé cestá. Pečieme pri teplote 200° C asi á 10 minút.
800 ml mlieka, cukor a vanilku privedieme do varu. V 200 ml
mlieka rozmiešame zlaté klasy, vlejeme do mlieka a za stáleho
miešania uvaríme kašu, ktorú za občasného miešania necháme
vychladnúť. Maslo vyšľaháme do penista a po častiach zašľaháme do hmoty na kašu.
Svetlý plát natrieme marhuľovým džemom a polovicou krému.
Na krém naukladáme po šírke kakaové valčeky, na ne navrstvíme krém. Trošku krému si odložíme na potretie vrchného plátu.
Druhý plát potrieme marhuľovým džemom a natretou časťou ho
priložíme na krém. Zákusok na hodinu zaťažíme. Vrch potrieme
zvyšným krémom, polejeme čokoládovou polevou. Krájame tak,
aby v každom reze bolo v strede kakaové očko.
A. Vícenová

ľadisko kultúrneho domu v Radošine najviac zapĺňajú
diváci Radošinského naivného divadla. Dňa 3. mája
2012 ho zaplnili zákazníci, obchodní partneri
a zamestnanci spoločnosti Ematech, ktorá bola ústrednou
témou večera. Krásne, ľudsky – ematechovsky pripravený
program hostí previedol celou históriou spoločnosti prostredníctvom fotiek a krátkych komentárov k nim, na ktorých sa črtali zmeny ľudí a vývoj techniky. Zakladatelia spoločnosti – naši občania Ing. Peter Matejovič a Ing. Eva Matejovičová začínali s predajom drobnej mechanizácie. Neskôr sa vyprofilovali na predajcu veľkovýrobných strojov.
Česť ich práci dodáva fakt, že žiadny výrobca techniky
s nimi neukončil spoluprácu a majú stabilné a dlhodobo
totožné portfólium značiek. O dobrých vzťahoch vo vnútri
firmy napovedá aj 10 ocenených zamestnancov, ktorí

Cesto: 250 g práškového cukru, 1 PL bravčovej masti, 3 PL medu,
4 PL mlieka, 2 vajcia, 1 KL sódy bikarbóny, 600 g hladkej múky, 2
PL kakaa
Krém: 1 l mlieka, 3 zlaté klasy, 1 vanilka, 200 g kryštálového cukru, 300 g masla
Postup: V mise šľaháme nad parou do rozpustenia med, bravčovú masť, mlieko, cukor, vajcia a sódu bikarbónu. Do rozpustenej
hmoty pridáme múku a vymiešame hladké cesto, ktoré rozdelíme na 3 časti. Do jednej pridáme kakao. Dve biele časti vyvaľkáme na tenko a každú zvlášť pečieme na obrátenom plechu vyloženom papierom na pečenie. Kakaové cesto rozdelíme na 8 častí. Z každej ušúľame valček dlhý ako je šírka plechu, na ktorom
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Výbor TJ proti klubu TJ = 2:4
Aj keď mnohým futbalovým fanúšikom
je takýto nepriaznivý stav skóre známy
tak, že domáci prehrali so súperom
v pomere 2:4, dovoľte mi trochu viac
objasniť, čo tento pomer znamená
v súčasnosti v radošinskom futbale.
TJ ŠK dnes reprezentujú 4 (slovom štyri) mužstvá počnúc prípravkou žiakov
cez starších žiakov, dorast a nakoniec
A-mužstvo dospelých, čo predstavuje
kolektívy s celkovým počtom okolo
šesťdesiat ľudí – futbalistov. Tieto kolektívy musia na našom ihrisku odtrénovať určitý počet tréningových hodín
pod nejakým odborným vedením. Všetci musia byť primerane športovo oblečení či na tréningoch, či na zápasoch.
Všetci musia dostať primerané občerstvenie, najmä po zápasoch. Ale –
všetkých treba tiež rozvoziť na súťažné
zápasy k súperom na ich ihriská. Zhruba toto všetko, ale ešte oveľa viac nie
priamo futbalových činností (kosenie
a polievanie ihriska, vyznačovanie
ihriska, odvoz smetí a ďalšie), musí
zabezpečiť výbor TJ, ktorý pozostáva,
či si to niektorí chcú priznať alebo nie,
z dvoch členov – predsedu a vedúceho
A-mužstva, ktorí vykonávajú viaceré
kumulované funkcie v klube: predsedu, tajomníka, pokladníka, vodiča, zásobovača, nástenkára, novinára...
Samozrejme, nemôžem a ani nechcem
ukrivdiť tým poctivcom, ktorí sa starajú o tréningy najmä mládežníckych
družstiev, a to R. Minárik, Z. Kratochvíl, T. Kováčik, L. Krajčír, M. Rosíval,
a tiež tých, ktorí pomáhajú pri rozvoze
opäť mládežníckych hráčov, znova je
to R. Minárik, Z. Kratochvíl, T. Kováčik.
Bohužiaľ, s rozvozom Áčka máme veľké problémy. Mnohí potencionálni
vodiči, ktorí by prichádzali do úvahy,
sa vyhovárajú (podotýkam, že celkom
oprávnene) na to, že si nekupovali
svoje súkromné vozidlá pre potreby
radošinského futbalu.
Čiže ten nepriaznivý pomer dvoch členov výboru TJ pre potreby štyroch

mužstiev klubu TJ je skutočný
a pravdivý, nehovoriac o tom, že pre
dvoch je to enormne veľa práce.
Ale čo s tým? Blíži sa koniec sezóny
(ešte záverečné tri kolá A-mužstva
a baráž dorastu o celkového víťaza
okresu Topoľčany)
a hrozí, že
sa v radošinskom
futbale
v budúcej
súťažnej
sezóne
2012/2013
skóre
v pomere
2:4 ešte
zhorší. Preto apelujeme na
kompeZápas s Petrovou Vsou
tentných,
ale najmä na tých, ktorým radošinský
futbal leží na srdci (rodičov žiakov,
dorastu a tiež mnohých dospelých),
aby prišli na štadión a do klubovne TJ
ŠK a rozšírili rady pracovníkov, členov
výboru, zásobovačov, vodičov a pod.
Veď na budúci rok sa blíži krásne jubi-

ZO
ŠPORTU

leum radošinského futbalu. Aby sme
sa nemuseli potom všetci červenať,
ale naopak jasať v žlto-zelených farbách klubu TJ ŠK Radošina.
Ing. M. Beňo za výbor TJ ŠK Radošina
Foto: Pavol Škuta
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