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Dvadsať rokov...

ieme si ešte predstaviť, ako to bolo
pred dvadsiatimi rokmi? Ako vyzerala
naša obec, kto bol medzi nami, akí
sme boli? Zmenil sa život za dobu slovenskej samostatnosti?
Jedno je isté. Žijeme úplne inak, než by sme sa
pred pár rokmi nazdávali. Každým rokom sa zoznamujeme s neuveriteľným tempom sa rozvíjajúcou technikou a vymoženosťami, ktoré nám
uľahčujú život. Kiná bojujú o prežitie, ľudia si
radšej pozrú film v pohodlí domova, ktorý si vypožičali v požičovni. Predavačky nahadzujú do
pokladnice, ktorá im presne ukáže, koľko má
zákazník zaplatiť, koľko mu treba vydať. Ľudia sa
síce dožívajú vyššieho veku, ale s chatrnejším
zdravím. Rozkvitá farmaceutický priemysel na
úkor dobrej rady od lekára pacientovi. Stavby,
ktoré sa kedysi stavali niekoľko rokov, sa dnes
postavia za pár mesiacov, preto ľudia nemajú
prácu, chýbajú peniaze. Z ľudí sa stávajú bezdomovci. Tento pojem sme pred pár rokmi nepoznali. Cesty sú beznádejne preplnené autami,
chýbajú miesta na parkovanie. Parkuje sa na
chodníkoch, trávnatých plochách, všade, kde je
kúsok prírody. Hromadia sa kopy odpadu,
s ktorými si príroda neporadí. V obci pribudli
nové ulice, máme plyn, kanalizáciu, vodovod.
V škole bolo pred dvadsiatimi rokmi 350 žiakov,
dnes je ich 185. Regály v obchodoch sa prehýbajú pod množstvom rôznorodého tovaru, deťom
nechutia slovenské sladkosti, pričom kedysi bol
veľký problém kúpiť horalku. Na mäso (najmä
karé) sme čakali niekoľko hodín. Ale ľudia boli
k sebe bližšie, sedeli pred domami na lavičkách,
zdravili sa. Nie, nezabúdam na nič, ale na vymenovanie všetkých zmien by bolo treba veľa papiera. Bolo to iné ako dnes. Ale chceli by sme to
vrátiť späť? Možno len blízkosť ľudí jeden
k druhému, úctu, rešpektovanie sa navzájom
a rešpektovanie iných. Opäť začínajú pracovať
niektoré organizácie, ktoré chcú priblížiť aj
mladším zvyky, obyčaje, tradície. Všetci máme
možnosť zapojiť sa a rozbehnúť život v obci k
ešte lepšiemu. A trúfame si predstaviť, ako to
bude o ďalších dvadsať rokov? Snáď uvidíme
a porovnáme.
Gabriela Bahelková

Február 2013

Hlbočinka
najmladší herecký súbor na Radošinských Vianociach

V

rámci Radošinských Vianoc sa po štvrtý raz predstavil detský divadelný súbor Hlbočinka, ktorý pôsobí pri
Základnej škole v Radošine.

Nácvik sme začali v septembri. V čase, kým iné deti trávili voľný
čas hraním sa, moji malí herci sa učili scenár. Nezaskočilo ich
množstvo textu, vžitie sa do viacerých úloh, rýchle prezliekanie sa,
len aby boli na scéne včas. Práca s deťmi bola aj tentoraz veľmi
dobrá. Svedomitá dochádzka, naučené texty, dopĺňanie textu podľa detskej fantázie, to svedčí o ich profesionalite, veď mnohí hrali
už viackrát. Na nácvikoch bolo vždy veselo a nikomu neprekážal
nácvik aj v čase voľna, počas prázdnin. Deti sa predstavili hrou na
motívy ľudovej rozprávky O princeznej, ktorá hádala, až sa prehádala. Po prvý raz sa nám podarilo zaplniť sálu KD do polovice
a prítomní neľutovali. Výkony detí si zaslúžili obdiv a potlesk. Hra
divákov nielen zabavila, ale aj poučila. Diváci mali možnosť zapojiť
sa do hádania hádaniek. Po predstavení boli deti odmenené veľkým darčekovým košom plným sladkostí od Ochotníckeho súboru
Hlavina s heslom „nech je pre vás divadlo sladké“, ale aj sladkosťami od obecného úradu. Obecný úrad spolu s ochotnými rodičmi
zabezpečili odvoz na všetky ďalšie predstavenia. Divadelnou hrou
sa deti predstavili aj v Bzinciach ešte počas vianočných prázdnin,
svojim spolužiakom spríjemnili chvíle po rozdaní vysvedčenia, zabavili aj žiakov zo Základnej školy v Šalgovciach a v Detskom domove v Piešťanoch.
G.B.

Foto: Silvia Bahelková
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
7. decembra 2012 sa v zasadačke Obecného úradu Radošina konalo zasadanie
obecného zastupiteľstva. Zasadanie otvorila starostka obce JUDr. Marta Kolková, privítala prítomných a oboznámila
ich s programom rokovania. Program
záverečného zasadnutia obecného zastupiteľstva v roku 2012 bol bohatý najmä z toho dôvodu, že sa schvaľovali Všeobecne záväzné nariadenia obce Radošina týkajúce sa všetkých oblastí života
obce.
Čo sa týka sadzieb dane za pozemky,
stavby a byty, výrazne sa nemenili. Sadzba dane určená za jedného psa je 1 € na
kalendárny rok. Taktiež poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neboli oproti roku 2012 zmenené.
Bolo vypustené odpustenie poplatku 50
% pre študentov z dôvodu nedostatočného predkladania hodnoverných dokladov, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo našej
obce a úhrade uvedeného poplatku v
inej obci. Informácie o čerpaní a úprave
rozpočtu na rok 2012, ako aj návrh rozpočtu na roky 2013-2015 podala ekonómka p. Chromá. Všetky návrhy všeobecne záväzných nariadení obce Radošina boli riadne vyvesené na vývesnej
tabuli a zverejnené na internetovej
stránke obce.
O územnoplánovacej dokumentácii
Územného plánu obce informovala poslancov starostka JUDr. Marta Kolková.

Čo nové v obci
V prvom čísle RN tento rok otvárame
novú rubriku: Čo nové v obci. Občania sa
na nás často obracajú s otázkami, čo sa
robí v obci. Tí z horného konca nevedia,
čo nové na dolnom konci a opačne. Prostredníctvom novín vám priblížime pripravované aktivity, ale aj tie, na ktorých
sa pracuje.
Jesenné mesiace
- Bol podaný projekt na kanalizáciu Bziniec.
- Do kultúrneho domu v Bzinciach boli
zakúpené nové stoličky.
- Podal sa projekt na kompletnú rekonštrukciu tzv. „zeleného domu“, v prípade
úspechu bude úplná premena domu
zvnútra i zvonka vrátane novej strechy.
V zelenom dome prebiehajú stále rôzne
stretnutia organizácií a spolkov za nie
vždy vhodných podmienok.

Vzhľadom k tomu, že sa blížia záverečné
práce na tejto dokumentácii, v priebehu
najbližších týždňov bude zvolaná verejná
schôdza, kde budú predložené všetky
podklady k územnému plánu obce, občania budú môcť do tejto dokumentácie
nahliadnuť, prípadne ju aj pripomienkovať.
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ v
Radošine za školský rok 2011/2012 vypracoval riaditeľ ZŠsMŠ Mgr. Fekula
a poslancov s ňou oboznámila starostka
obce.
Starostka obce informovala poslancov,
že predmetom žiadosti o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality bude 5 kamier, ktoré budú umiestnené na budovách obecného úradu,
zdravotného strediska, kultúrneho domu, ZŠsMŠ.
V rámci došlej pošty a rôzneho sa prerokovávala žiadosť p. Krškovej o kúpu pozemku na Nitrianskej ulici. Poslanci
schválili predaj p. Krškovej za cenu podľa
VZN obce.
Poslanci schválili tiež žiadosť p. Kršáka a
p. Bečkovej o usporiadanie verejnej akcie - zabíjačky 22.12.2012 s podmienkou,
že budú uhradené energie v prenajatej
kuchyni KD.
Schválené boli:
1. Žiadosť o finančnú podporu vo výške
500 € DHZ Bzince.

2. Žiadosť o finančnú podporu DHZ Radošina podľa schváleného rozpočtu
800 €.
3. Žiadosť o bezplatné poskytnutie priestorov na vianočné posedenie dôchodcov – ZO JDS v Radošine.
4. Žiadosť o príspevok na energie – Centrum sv. Pavla, Radošina.
5. Žiadosť o poskytnutie miestnosti v KD
Bzince na výkon pobožnosti – Kresťania Evanjelickej cirkvi A.v. Bzince – za
úhradu energií a plynu.
6. Žiadosť KKP Radošina o finančnú podporu k Vianociam pre piatich našich
občanov - schválených spolu 50 €.
7. Sťažnosť obyvateľov bytoviek č. 412 a
413 na p. Chlepka. Zároveň sa diskutovalo o neoprávnene postavených
garážach obyvateľov bytoviek a elektrickej prípojke p. Chlepka, ktorá je
vybudovaná na obecnom pozemku.
Poslanci schválili postavenie garáží a
odstránenie elektrickej prípojky p.
Chlepka.
8. Žiadosť OZ Hlavina na zabezpečenie
prevádzkových nákladov v KD počas
skúšok a divadelných predstavení v
roku 2013.
Za členov rady školy za Radošinu boli
zvolení poslanci Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka a Jozef Kučera.
Na záver bola prediskutovaná otázka
zverejnenia neplatičov daní a ostatných
poplatkov na obecnej webovej stránke
a vývesnej tabuli.

- Aktualizoval sa projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia a bol úspešný.
V budúcom roku sa tieto práce vykonajú
a obci to prinesie 30 % úspory elektriny.
- Začalo sa s výstavbou parkoviska pred
miestnym cintorínom, parkovacie miesta
využívali vodiči už pred sviatkami.
- V budove školského klubu detí, t.j. na
celom prvom poschodí, boli vymenené
staré okná za plastové. Okná boli
v nevyhovujúcom stave už niekoľko rokov. Výmena priniesla nielen úsporu
tepla, ale aj príjemné a bezpečné prostredie pre deti.
- Zveľadilo sa prvé poschodie kultúrneho
domu nielen novým nájomníkom R. Kršákom, ale aj za pomoci obecného úradu: výmena okien, dverí, rekonštrukcia
WC.
- Bol zakúpený stroj na odhŕňanie snehu
na chodníkoch. Dokúpením ďalších radlíc
bude stroj slúžiť aj na iné práce.

NOVÉ BIELE KONTAJNERY
Ako ste si už určite všimli, pri Obecnom
úrade a pri Supermarkete Jednota sú
umiestnené veľké biele kontajnery. Kontajnery sú skúšobne umiestnené na
týchto dvoch miestach a slúžia na zber
šatstva, textílii, obuvi a pod. Prosíme
preto občanov, aby do kontajnerov vkladali len také zložky komunálneho odpadu, na ktoré sú kontajnery určené
a ktoré sú tam zrozumiteľne vypísané.
Určite to pomôže najmä gazdinkám pri
upratovaní a zbavovaní sa starého oblečenia, obuvi, hračiek. Všetok takto získaný odpad je ďalej firmou odvážaný
a spracovávaný pre potreby automobilového priemyslu. Dodržiavaním pokynov
a zberom a následnou recykláciou prispejeme aj my k ochrane životného prostredia.
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ROZHOVOR S MATÚŠOM GRZNÁROM

Možno ani netušíte, koľko šikovných a
snaživých mladých ľudí žije v našom
okolí. S jedným z nich Vám dnes prinášam rozhovor.
Matúš Grznár má 19 rokov, býva na
Mierovej ulici 441, úspešne sa zúčastnil
na majstrovstvách sveta v kulturistike,
v kategórii junior do 21 rokov.
Kedy si začal so športom a kedy práve
s kulturistikou?
Ako malý chlapec, tak ako väčšina
chlapcov, som hrával futbal. Hral som
celú prípravku. S bratrancom sme sa
často rozprávali, že začneme aktívne
cvičiť. Najprv sme začali všetci štyria,
moji dvaja bratranci, môj brat a ja. Kondične sme trénovali. Postupne oni traja
sa venovali a dodnes sa venujú futbalu
a ja som stále cvičil, študoval materiály
týkajúce sa kulturistiky a začalo ma to
baviť čoraz viac a viac, až som zostal pri
tom dodnes. Na strednej škole som mal
výborného kamaráta Erika, s ktorým
sme mali spoločné záujmy a začali sme
sa kulturistike venovať na profesionálnej úrovni. Plánovali sme čo ďalej, tvrdo sme na tom pracovali, motivovali
sme jeden druhého.
Čo sa Ti podarilo doteraz dosiahnuť?
Zatiaľ som sa zúčastnil troch medzinárodných súťaží. V Maďarsku to bola
medzinárodná pohárová súťaž, kde
som získal tretie miesto. V Rakúsku

som sa nominoval na Majstrovstvá sveta 2011 a na tých som získal tiež tretie
miesto. Potom som na rok prerušil aktívne cvičenie, pretože to bol môj maturitný ročník a chcel som úspešne
zmaturovať, tak dostala prednosť škola.
Cvičeniu som sa neprestal venovať
a v tomto roku chcem pokračovať ďalej.
Som registrovaný v Slovenskom zväze
kulturistiky fitness a bodyfitness. V lete
sa začne hlavná príprava.
Aký je tvoj denný režim, strava?
Režim je dosť prísny. Ráno vstávam
dosť skoro. Jedávam asi 10-krát za deň,
strava je prepočítaná podľa hmotnosti
športovca. Sladkosti a mastné jedlá
obmedzujem, uprednostňujem nízkotučné a zdravé jedlá. O 17:30 cvičím.
Tento čas mi vyhovuje najlepšie. Cvičenie trvá dve hodiny. Cvičím s činkami,
uprednostňujem voľné váhy pred strojmi. Pri cvičení s činkami dvíham až do
váhy 165 kg na drep a 145 kg na hrudník.
Sú športy, pri ktorých zohráva vek úlohu. Ako je to v kulturistike?
Kulturista sa vekom zlepšuje. Kulturista
v kategórii mužov dosiahne vrchol vo
veku okolo 35 rokov. Čím je sval starší,
tým je hutnejší a lepšie vyzerá.
Ako prebieha súťaž?
Týždeň pred samotnou súťažou je náročný. Prvý až tretí deň jem len bielkoviny. Štvrtý a piaty deň je sacharidový,
tzv. cukrovačka. Deň pred súťažou musí
kulturista obmedziť tekutiny na minimum. Bez vody dostávame až kŕče, ale
musíme vydržať. Ak sa kulturista napije,
pod kožu sa mu dostane viac vody, detaily svalov sa zalejú vodou a výsledok
je slabý.
Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvá časť je
pozorovanie. Všetci súťažiaci sme nastúpení na pódiu a pózujeme povinné
pózy, je ich asi sedem. Hlavný rozhodca
je na pódiu a vyzýva športovcov, čo
majú urobiť. V druhej časti sú voľné
pózy. Tie si športovec pripraví sám podľa hudby a predvedie ich. Tretia časť je
opäť porovnávanie. Rozhodca vyzve len
tých, ktorí budú umiestnení a chce sa
presvedčiť, ktorý je najlepší. Potom sa
vyhlásia výsledky. Pred súťažou sa musíme natrieť špeciálnou farbou, je to
potrebné pre zvýraznenie svalov, inak
by osvetlenie presvietilo športovca. Po
súťaži máme hody, doprajeme si dosta-

tok až prebytok jedla a najmä tekutín.
A čo ženská kulturistika, páči sa ti?
Niektoré ženy (záleží to od kategórie)
majú väčšie svaly ako muži. Tieto ženy
majú hrubšie hlasy a niektoré sa podobajú na mužov. To sa mi nepáči. Iné
ženy sa venujú fitnessu. Tie majú ladnejšie tvary tela, nie sú také svalnaté,
sú ženskejšie a jemnejšie. Pri súťaži sa
dbá o ladnosť a nie svaly.
Dnes je mládež športovo málo zdatná,
čo by si im poradil?
Mne cvičenie dalo veľa, dodalo mi sebavedomie, som zdravý. I športom sa
dajú formovať mnohé vlastnosti. Voľný
čas trávim aktívne.
Kto sa o teba ako športovca stará?
Keďže na Slovensku sa kulturistike
v tejto kategórii venujeme len dvaja, ja
a spomínaný kamarát Erik, pomáhame
si navzájom. O registráciu na súťaž a
dopravu sa stará manažér. To, ako vyzerám, čo predvediem na pódiu, to je
moja práca. Doma mám posilňovňu,
dostatok literatúry, rodičov a starých
rodičov, ktorí ma podporujú. V čase
prípravy na súťaž si často pripravujem
jedlo sám, viem, čo je pre mňa vhodné,
časovo je to nenáročné a príprava je
jednoduchá. Kulturistike sa chcem venovať aj naďalej, dúfam, že budem mať
dostatok financií a najmä zdravie.
Po ukončení rozhovoru som si pozrela
dva poháre a medailu za získané 3.
miesta a niekoľko fotiek, na ktorých
bolo čo obdivovať.
Za rozhovor ďakuje G.B.
Foto: archív M. Grznára
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA

Naši žiaci v týchto dňoch už odkrajujú z druhého polroka.
Pri hodnotiacej polročnej pedagogickej porade sme skonštatovali, že prospech žiakov sa mierne zlepšil oproti prvému štvrťroku. K prvému polroku evidujeme štyroch
žiakov, ktorí neprospievajú z niektorých vyučovacích
predmetov a šesť žiakov, ktorí budú mať v prílohe
s vysvedčením upomienku od riaditeľa školy alebo triedneho učiteľa za porušovanie školského poriadku. Vysvedčenia za prvý polrok dostali žiaci 31. januára a tento deň
bol trochu netradičný ako po minulé roky. Po rozdaní vysvedčenia sa presunuli všetci žiaci so svojimi vyučujúcimi
do kultúrneho domu, kde im detský divadelný súbor Hlbočinka zahral svoju hru O princeznej, ktorá hádala až
prehádala. Jednodňové polročné prázdniny mnohí využili na lyžovačku, výlet s rodičmi, alebo leňošenie.
Isto ste v správach sledovali zatváranie škôl pre chrípku.
My sa môžeme zatiaľ , a dúfame, že aj naďalej, pochváliť
zdravými žiakmi. Počet neprítomných detí pre chorobu je
veľmi nízky, a tak chrípkové prázdniny nás našťastie obišli.
V týchto dňoch vrcholia prípravy na karneval, na lyžiarsky
výcvikový kurz, na zápis budúcich prvákov, príprava deviatakov na monitor, o ktorý javí záujem zatiaľ len hŕstka
žiakov, hoci podmienky prijatia na stredné školy už sprísneli. V škole všetko beží, ako má...
G.B.

V nedeľu 9. decembra sa pred kultúrnym domom stretlo
veľa detí. Dôvodom stretnutia bolo privítanie Mikuláša.
Ten najskôr slávnostne rozsvietil stromček a potom sa
venoval len deťom. Vypočul si množstvo básničiek, riekaniek, piesní a modlitbičiek. Deti mu prisľúbili poslušnosť
a konanie dobra. Každé si odnieslo za odmenu sladkosť
a písacie potreby. Za zorganizovanie peknej akcie patrí
vďaka Únii žien, ktorá sa o toto podujatie stará viac rokov
a obecnému úradu za finančný príspevok na darčeky.
G.B.

Foto: R. Erent

Foto: Silvia Bahelková
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RADOSTNÉ RADOŠINSKÉ VIANOCE 2012
Približne 1600 divákov počas štyroch
dní, v obci s menej
ako 1800 obyvateľmi, je určite zaujímavé číslo. Práve
toľko ľudí prišlo na
divadelné predstavenia počas 16teho ročníka tradičného decembrového kultúrneho podujatia Radošinské
Vianoce organizovaného
Občianskym
združením
Hlavina. S radosťou,
vďakou i hrdosťou
Foto: R. Erent
môžeme povedať či
napísať, že tento ročník sa mimoriadne vydaril. A nie iba
kvôli zaujímavým číslam.
V piatok 14. decembra patrilo javisko malým hercom zo
súboru Hlbočinka a ich rozprávke O princeznej, ktorá hádala, až sa prehádala. Talentov je medzi
nimi nemálo, a tak by sme sa
o budúcnosť radošinského ochotníctva
možno nemuseli báť.
V sobotu sme privítali hostí pre nás najvzácnejších a najmilších – Radošinské naivné divadlo, tentokrát s hrou Šťastné
konce. Vynikajúce výkony Stanislava
Štepku, Martina Škodu, Zuzany Krónerovej, Anikó Vargovej, Marušky Nedomovej,
Svätopluka Malachovského, Mojmíra Cabana a Ladislava Hubáčka v tejto nostalgickej komédií, kde sa hľadajú staré lásky,
a nielen tie, si po obidvoch predstaveniach ten úprimný záverečný potlesk postojačky naozaj zaslúžili.
Nedeľa 17. decembra už patrila divadlu
Hlavina a jeho premiére Hry o láske.
Úspešné predpremiéry v Dolnej Krupej
a Veľkých Ripňanoch napovedali, že by
najnovšia inscenácia autora a režiséra
Stanislava Štepku, s hudbou Ľubice Malachovskej Čekovskej a choreografiami Kristínky Jančovičovej, mohla divákov zaujať.
A stalo sa. Prvýkrát v histórii Hlavina zahrala dve premiérové vystúpenia v jeden
deň po sebe, bolo to namáhavé a zároveň
krásne. A tak si aj Hlavina vychutnala dva
mohutné „standingy“, a aj nemálo, zdá
sa, úprimných slov chvály.
Keďže už niekoľko rokov dopyt po vstu-

penkách na vystúpenie RND každoročne prevyšuje ponuku, v snahe, aby sa všetkým Radošinčanom, čo majú záujem, vstupenka ušla, sa vďaka ústretovosti RND podarilo
ešte pridať pondelkové vystúpenie s hrou Šťastné konce.
Vynikajúca srdečná atmosféra bola tou najlepšou bodkou
za tohtoročnými Radošinskými Vianocami.
Mimoriadne nás v Hlavine teší, že sa v Radošine a jej okolí
našlo okolo 40 ľudí ochotných pomôcť pri organizácií
podujatia s upratovaním, vynášaním rekvizít, aranžovaním, v šatniach, či pri obsluhe. Bez nich by Radošinské
Vianoce nemali tú výnimočnú atmosféru, o ktorej sa hovorí široko ďaleko, za čo im zo srdca ďakujeme. A možno
sa nám niektorí z nich objavia už čoskoro aj na javisku
alebo pri divadelnej technike.
Radošinské Vianoce 2012 – to bolo veľa spokojných divákov, výborné herecké i spevácke výkony, krásne ľudské
stretnutia. O láske to bolo nielen na javisku, ale aj mimo
neho. Nemohlo byť lepšie… Už teraz sa tešíme na Radošinské Vianoce 2013, ktoré sa budú niesť v znamení osláv
50-teho výročia vzniku Radošinského naivného divadla.
Mária Escherová
Foto: Michal Masaryk
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Čo ste hasiči, čo ste robili?
Často sa stretávam s otázkou od občanov, ale aj od poslancov Obecného zastupiteľstva: „Čo asi tak robia hasiči?“, veď v našej obci sa požiare
často nevyskytujú, a preto nemajú čo robiť a asi ani nič nerobia. A preto
chcem ozrejmiť prácu nášho Dobrovoľného hasičského zboru Bzince.
Začnem asi tým, že sme najstaršia fungujúca organizácia v obci a my
sme na to hrdí a chceme, aby aj fungovala ďalej. Chceme pomáhať občanom nielen po stránke hasičstva, ale svojimi aktivitami zveľadiť
a skrášliť našu obec a prispievať aj kultúrnymi aktivitami.
Ako prvou začnem akciou pre naše deti, a to je detský karneval, ktorý je
už tradičný a každá maska je bohato odmenená.
Ako druhá akcia pod záštitou DHZ je stavanie mája, ktoré nám obec už
uľahčila, ale posedenie pri táboráku a malé občerstvenie pre deti
i dospelých je zabezpečené a o zábavu postarané.
Ďalšou akciou, ktorá je už desaťročia u nás zaužívaná, je vatra na Petra a
Pavla, kde sa podáva kvalitný guláš a čapované pivko a - ako inak, hudba
nesmie chýbať. Všetky tieto akcie sú zadarmo a sú dotované z hasičskej
kasy, sponzormi a obcou.
Najväčšou akciou nepochybne v našej obci je isto hodová zábava, ktorá
je určite najlepšia na okolí a chodia sa na ňu zabaviť i občania z iných
obcí. A ako inak, zastrešenie tejto akcie po technickej i materiálnej
stránke zabezpečuje hasičský zbor.
Každý, kto niekedy usporiadal nejakú akciu, vie, koľko námahy a času
treba vynaložiť. Ak sa vám to zdá málo, tak minulý rok sme vymaľovali aj
malú zasadačku a chodbu v kultúrnom dome a na úseku prevencie sme
sa zúčastnili na previerke pripravenosti hasičských zborov a chceme obnoviť aj preventívne prehliadky našich domácností. Lebo, ako vidíme
v masmédiách, požiare rodinných domov sú na dennom poriadku. Myslím si, že toľko akcií na jednu organizáciu, a v takej malej obci ako naša,
je pomerne dosť. Je na každom z vás, aby ste sa zamysleli, či je to málo
alebo dosť a dali nám vedieť váš názor na našu prácu.
S hasičským heslom „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“ sa s vami
lúčim.
Preventinár DHZ Bzince
Jozef Macháč

POZVÁNKA
Miestni podnikatelia p. Roman Kršák a p. Anna Bečková vás pozývajú na
fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční v sobotu 9. februára 2013 od 8.
hod. Pre veľký úspech vianočnej zabíjačky vás pozývame opäť na kvalitné
domáce výrobky, ktoré môžete ochutnať aj si kúpiť.

Spoločenská rubrika
NOVEMBER – DECEMBER 2012
Narodili sa
* Natália Vlasáková
* Simon Valovič

Manželstvo uzavreli
Neuzavrel nikto

Okrúhle životné jubileá

50
Daniela Šugrová
Gabriela Ďaďanová
Eva Adamčíková
Ing. Juraj Machovič

60
Anton Košinár
František Pupák
Marta Gabrhelová
Erika Bartíková
Viera Bartová
Jozef Bednárik

70
Alžbeta Baňáková

75
Marta Močková
Michal Minárik
Emília Sláviková
František Krška

Pekného veku sa dožili
Gabriela Kováčiková—82 rokov
Jozef Krajčír—82 rokov
Veronika Madová—84 rokov
Štefánia Gáliková—86 rokov
Jozef Kováčik—88 rokov
Martin Kovačovič—90 rokov
Všetkým Vám prajeme veľa zdravia do ďalších
rokov!

 OPUSTILI NÁS
Emília Šišková—85-ročná
Helena Blahušová—86-ročná
Verona Kováčová—62-ročná
Jozef Javorka—69-ročný
Spomíname!

Ďakujeme
všetkým priateľom a známym za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa nám snažili zmierniť náš žiaľ zo smrti našej drahej mamičky, babičky
a prababičky pani Márie Bílikovej, ktorá zomrela 11.
januára 2013 vo veku 88 rokov. Ďakujeme pánovi
dekanovi Ľ. Havranovi za všetko, čo pre našu mamu
urobil, ako aj OÚ Radošina za pomoc a kvetinové
dary. Za celú smútiacu rodinu syn Peter a dcéry Lýdia,
Eva a Zlatica s rodinami.
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Národný týždeň manželstva 11. až 17.2.2013
Cieľom Národného týždňa manželstva (NTM) je vytvoriť priestor na vyzdvihnutie hodnoty manželstva
ako jedinečného vzťahu muža a ženy, založeného na
vzájomnej úcte a láske a vyjadreného obojstranným
verejným záväzkom. Základným cieľom je motivovať
laickú a odbornú verejnosť, médiá či verejne známe
osobnosti, aby podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň.

čas „valentínskeho týždňa“, a to rôznymi podujatiami,
zľavami či výhodami, sa stane v našej krajine dobrým zvykom.

Ide však hlavne o to, aby si manželia počas tohto týždňa
uvedomili vzácnosť a hodnotu svojho vzťahu a obojstranného záväzku, vyjadrili si navzájom svoje ocenenie a lásku
a oslávili tento týždeň ako sviatok a oživenie svojej lásky.
Môžu tak urobiť najmä tým, že si vyčlenia čas jeden pre
druhého, investujú do svojho vzťahu, nájdu si spoločné
záujmy, urobia pre manžela/manželku niečo milé, pekné,
čo ich ako dvojicu posilní, čím potešia, prekvapia a podporia jeden druhého.
Z histórie NTM
Iniciatíva sa zrodila v roku 1997 v Anglicku. Jej zakladateľ
Richard Kane sa vtedy rozhodol poukázať na dôležitosť a
prínosy manželstva pre spoločnosť i jednotlivca. Podujatie
Marriage Week (týždeň manželstva) si rýchlo získalo podporu osobností politického a spoločenského života. Týždeň manželstva prebieha v súčasnosti aj v Nemecku, Holandsku, Česku, Maďarsku, USA, Austrálii a ďalších krajinách.
NTM na Slovensku
Na Slovensku sa kampaň prvý raz rozbehla v roku 2011 a
vo februári 2013 sa tak uskutoční už po tretí raz.
Témou 3. ročníka je „Vernosť nie je slabosť“, a teda oslava trvácnosti a prínosov manželského celoživotného záväzku. Chceme priniesť príklad ľudí, ktorí napriek okolnostiam, okoliu a ťažkostiam pri sebe stoja ako manželia a
podporujú sa po celý život.
Od začiatku prevzala nad NTM záštitu prvá dáma Slovenska – pani Silvia Gašparovičová. Myšlienka NTM si získava
priaznivcov najmä zdôrazňovaním tradičných rodinných
hodnôt, ktoré sa v modernej spoločnosti dostávajú často
na okraj záujmu, hoci sú kľúčové pre jej zdravý vývoj a
budúcnosť. Postupne sa do kampane zapojilo viacero organizácií z takmer všetkých prorodinných štruktúr. Veľa
priaznivcov si logicky získava najmä v kresťanských kruhoch, medzi podporovateľmi sú však aj mnohí nekresťania.
NTM je preto zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie
miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva,
ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa
tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých
cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele.
Veríme, že sa NTM postupne dostane do povedomia verejnosti (ako napríklad Deň detí) a oslava manželstva po-

Ako ste si udržali manželstvo? Mali ste aj krízy? Ako ste
ich riešili?
Čo by ste po toľkých spoločne prežitých rokoch povedali
o trvalom manželstve?

Zdroj: internet

V súvislosti s Národným týždňom manželstva sme sa spýtali na manželské spolužitie tých, čo spolu vydržali niekoľko desiatok rokov. Všetko sú to občania Radošiny.

42 rokov: Udržala nás spolu najmä tolerancia a vzájomné
odpúšťanie. Ja som sa vždy snažila udobriť čo najskôr, lebo - čo keď zomriem? Potom by som zomrela v hriechu.
O problémoch sme hovorili vždy spolu a spolu sa nám ich
aj podarilo vyriešiť. Hovoriť spolu považujem za veľmi dôležité. Babička mi poradila, aby som sa modlievala k sv.
Jozefovi, patrónovi rodín. A môžem povedať, že to aj pomáhalo. Niekedy som čakala dlhšie, ale pomoc prišla vždy.
45 rokov: Za najdôležitejšie považujem trpezlivosť
a toleranciu. Neverím na krízové roky v manželstve. Krízy
prídu hocikedy. Treba sa k nim postaviť ako ku krízam –
riešiť ich na vzájomný prospech, nie z nich urobiť nevyriešiteľný problém. Často bolo treba aj zohľadňovať silné
a časovo i finančne náročné záujmy partnera. Keď človek
vycíti, že sa ich v žiadnom prípade nevzdá, treba sa nastaviť tak, že sú súčasťou manželského spolužitia, a nie z nich
urobiť dôvod na rozvod.
50 rokov: Najdôležitejšia bola Božia pomoc, pokoj vyprosený od Pána Boha, denná modlitba. Prežili sme aj krízy, aj
osobné krížiky, ale vždy sme ich dostali len toľko, koľko
sme vládali uniesť. Aj tie sme prekonávali a ďalej prekonávame len s Božou pomocou. Inak si to neviem predstaviť.
56 rokov: Už je to toľko rokov, čo sme v kostole
v Radošine uzavreli manželstvo?! Keď sme boli mladí, mali
sme starosti s deťmi. Vychovať štyri deti, pritom pracovať,
starať sa o domácnosť, to nebolo vždy ľahké. Pri dobrej
vôli a s Božou pomocou sa nám to podarilo. Roky ušli
a s vekom prišli aj choroby, ale vďaka deťom vieme všetko
vydržať, lebo nám veľmi pomáhajú. Teší nás, že držia spolu, chodia spolu na dovolenky, lyžovať sa... Často sa stretávame celá rodina práve u nás. To nás naozaj teší. Máme
pre čo žiť. Utiekame sa k Bohu a to on nám dal prežiť spoločne toľko rokov.
Zo všetkých odpovedí sa dá poznať, že manželstvo opýtaní
považujú za pevný zväzok, ktorý treba udržať. Takýto uhol
pohľadu dáva manželom silu a rozchod partnerov sa jednoducho nepripúšťa. To ich motivuje k hľadaniu východiska pre, nie proti trvalosti manželstva.
Zapísala A. Sigetová
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Z KUCHYNE ŠK RADOŠINA

Z

ačnem
najmladším
tímom
v klube. Starší žiaci sa zúčastnili
Turnaja o pohár predsedu ObFZ Topoľčany, ktorý sa konal v športovej
hale v Topoľčanoch za účasti 16 mužstiev. Výsledkom ich hry bolo získanie 2. miesta a bližšie sa o ňom môžete dočítať a zostavu vidieť
v samostatnom príspevku.
Ako bolo avizované v poslednom čísle novín, 22.12.2012 sa uskutočnil
Vianočný turnaj v minifutbale. Napriek neistote počasia všetko dobre
dopadlo. Turnaj sa hral podľa pravidiel SFZ pre minifutbal a zúčastnilo
sa na ňom osem mužstiev: ŠK Radošina I, II a III, Sokol Šalgovce, KOVO
Gál, PD Moravany nad Váhom, FK
Veľké Ripňany a FK Orešany. Rozdelené boli do dvoch skupín. Regulárnosť zápasov a dodržiavanie pravidiel
mali v rukách rozhodcovia R. Močko,
F. Močko a L. Krajčír. Po štrnástich
s nasadením, rivalitou, ale férovo
hraných zápasoch vzišlo takéto
umiestnenie:

1. ŠK Radošina II.
2. ŠK Radošina I.
3. Sokol Šalgovce
4. FK V. Ripňany
Za predvedené výkony boli prvé tri
mužstvá a najlepší strelec turnaja M.
Horváth odmenení víťaznými trofejami z rúk starostky obce.
Dúfam a verím, že podujatie, na ktorom sa stretne 70–80 mladých súťažiacich a asi 30–40 fanúšikov a dokážu sa baviť celý deň, by malo zapustiť
korene a stať sa tradíciou. Ešte raz
vďaka súťažiacim a fanúšikom, ktorí
aj napriek chladnému počasiu podporili svojou účasťou túto športovú
akciu.
Po necelých dvoch mesiacoch prestávky v súťažnom období sa začala
5.1.2013 zimná príprava. Trénuje sa
3-krát týždenne a zabezpečené sú
štyri prípravné zápasy. No napriek
osobnému alebo telefonickému kontaktu s hráčmi A-mužstva a starších
z dorastu chodí na tréning 5 až 8 hrá-

ZO
ŠPORTU
čov...! Jeden je chorý, druhý chce
skončiť, tretí prestúpiť, štvrtý je
v robote, ďalší by aj mohol, ale sa mu
nechce... atď. Takže z reálneho počtu
14-15 činných hráčov je tých poctivých 5–8 hráčov „až-až“! Nie dobrá
vizitka v čase 80. výročia futbalu
v Radošine a nášho postavenia
v tabuľke. A čo na to výbor...?

Ja len dúfam, že sa prístup hráčov
zlepší a že si pred súťažou budeme
môcť povedať: Urobili sme všetko, čo
sa dalo, a nebudeme sa musieť pred
fanúšikmi hanbiť za predvedené výkony.
Za ŠK L. Krajčír

Turnaj žiakov v halovom futbale
2. decembra sme sa zúčastnili na halovom turnaji žiakov vo
futbale. Ešte ráno pred odchodom do Topoľčian sme ani netušili, koľko budeme mať hráčov, pretože účasť detí na tréningoch v posledných dvoch mesiacoch bola veľmi slabá (4-7
detí). Nakoniec sme odcestovali ôsmi (Kamil Minárik, Marko
Siget, Bianka Kratochvílová, Tomáš Žurek, Lukáš Manas, Patrik Manas, Martin Hlavenka a Matúš Pejko). Naše ambície
neboli veľké. Zo základnej štvorčlennej skupiny sa nám podarilo postúpiť z druhého miesta, keď sme na úvod porazili Krušovce 3:1 gólmi Kamila, Bianky a Marka. Druhý zápas sme
prehrali s Ludanicami 1:3, jediný gól dal Marko. V treťom zápase sme zdolali Veľké Ripňany 4:0, góly dali Marko, Tomáš
a Kamil dva. Dostali sme sa do vyraďovacích súbojov, kde
sme vo veľmi dramatickom zápase zdolali Nitriansku Blatnicu
2:1 gólmi Marka a Kamila. Po tomto zápase sme vedeli, že
budeme hrať o medailu. V zápase o postup do finále sme narazili na Preseľany. Zápas skončil remízou 1:1 (gól dal Kamil)
a nasledovali pokutové kopy, po ktorých sme gólmi Marka,
Kamila, Bianky a Martina zvíťazili 4:3. Naše úsilie bolo podporené vynikajúcim výkonom nášho brankára Lukáša. Vo finále
na nás doľahla únava, lebo sme odohrali turnaj s najmenším
počtom hráčov zo všetkých mužstiev. S Ludanicami sme viedli

Horný rad zľava: Tréner Jozef Jankovič, Matúš Pejko, Patrik Manas, Martin Hlavenka,
Tomáš Žurek, vedúci mužstva Zdenko Kratochvíl
Dolný rad zľava: Kamil Minárik, Bianka Kratochvílová, Lukáš Manas, Marko Siget
Foto: archív TJ

1:0, no ku koncu zápasu nám došli sily a prehrali sme 1:4. Po
úvodnom sklamaní sme sa tešili z druhého miesta zo 16 mužstiev. Navyše, Marko Siget získal cenu za najlepšieho hráča
turnaja a Bianka Kratochvílová získala špeciálne ocenenie pre
najlepšiu hráčku.
Bianka Kratochvílová
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