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Nepredajné

NAŠA OBEC STREDISKOVÁ...
Naša obec mala vždy postavenie strediskovej obce, čo znamenalo, že v nej boli sústredené úrady, školy, zdravotnícke zariadenia
a iné, slúžiace aj pre ďalšie obce z okolia.
Svojou polohou bola na to už v minulosti
predurčená. To kladie na ňu väčšie nároky,
a to nielen na stav ciest, na parkovacie možnosti, na funkčnosť zariadení, na ich dostupnosť, ale aj na celkový vzhľad. Aby prísť do
nej bolo, keď už nie potešujúce, aspoň nerušiace.
Obyvatelia, najmä rodáci, volajú preto po
starostlivosti o svoje rodisko. Zvýšený pohyb
návštevníkov znamená totiž aj zvýšený počet dopravných prostriedkov, viac hluku
a viac potenciálnych znečisťovateľov. Niektorí domáci – domáci sú nielen rodáci, ale
všetci, ktorí sem prišli bývať – sa k obci nesnažia vytvoriť vzťah, aký by mali mať – ako
k vlastnému, môjmu. Pritom je to moja
obec, moja ulica, moje stromy, môj trávnik.
Ja tu žijem, či už od narodenia alebo od istého času, ja sa na to dívam, ja cez tie ulice
chodím, ja sa tam chodím prechádzať – ako
potom, že by to nebolo moje. Iba vtedy aj
návštevníci budú vnímať našu obec ako istým spôsobom svoju – veď ju musia (nie
vždy dobrovoľne) navštevovať. Všimli sme
si, že tí, ktorí ju chcú z nejakého dôvodu
navštíviť, prísť napr. na nejaké kultúrne
podujatie alebo ochutnať víno,..., sa k obci
správajú s úctou. Práve pre ten kultúrny zážitok, pre to dobré víno. A my tu bývame.
Teda práve preto, že tu máme domov, že tu
máme obchody, školu, všetko, čo potrebujeme, práve preto.
Noviny poskytujú pohľad na obec z rôznych
strán. Ako na obec, ktorá má veľa čo ponúknuť, ale aj ako na tú, ktorá má veľa slabín. Je
jar a tá odhaľuje práve tieto slabiny. Niekoľko (žiaľ niekoľko) nadšencov urobilo, čo
mohlo, aby skultúrnilo jej okolie. Kiežby také
už zostalo. A kiežby sa podarilo uskutočniť
návrh jednej z nás - zmeniť roky zanedbané
miesto, teraz smetisko, na niečo zmysluplné.
Dnes je možné debatovať na internete, na
stránke obce. Kto nosí nejakú myšlienku
v hlave, tam ju môže predostrieť a debatovať o nej s inými, je to jedna zo zatiaľ málo
využívaných nových možností. Fotografie
v tomto čísle, ktoré ukazujú našu obec nepekne znečistenú, uverejňujeme ako výkričník a nie radi.
Antónia Sigetová

Jarná prechádzka po obci
Každé ročné obdobie má svoje čaro, preto
má každý obľúbené to „svoje“ obdobie. Jar je
tu a my sa tešíme prvým lúčom, slnečným
dňom. Aj vy sa radi prechádzate po našej
obci? Vidíte tie zmeny? Postupne vznikajú
nové zákutia so záhonmi okrasných kríkov,
trávniky, vysadené plochy. Stred obce okolo
Jednoty, od križovatky smerom ku kostolu,
autobusové zastávky... tým sa už môžeme
popýšiť. Novovybudované chodníky, ku ktorým pribúdajú ďalšie, tiež nové cesty dotvárajú naše bydlisko. Pribúda občanov, ktorým
záleží nielen na tom, aby mali čistý a pekný
svoj dvor, ale i obecný priestor nech je upravený. Vyhrabú, pozbierajú odpadky, triedia
odpad, alebo aspoň nerobia neporiadok.
Smutný, ba priam na zaplakanie je pohľad
v Hliníku, Laurovom a Rakovinskom jarku, na
miesta popri cestách, atď. Už si nemáme kde
odrezať do vázy pár konárikov bahniatok,
ktorých bolo všade mnoho, prejsť sa v ľahkých topánkach nielen po ceste, lebo by sme
si ich od množstva skla rozrezali, sadnúť si do
trávy, lebo nablízku zapácha uhynutá
a vyhodená zver. Ťaží to mnohých našich
občanov a riešili sme to i na poslednom
obecnom zastupiteľstve. Hľadali sme výcho-
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diská, ako predísť tomu, aby z okolia našej
obce nebolo raz veľké smetisko. Dohodli sme
sa na postupnom upravovaní, či upratovaní
týchto miest. V obci je veľa organizácií, ktorým obecný úrad pomáha pri rôznych akciách. Brigádami by členovia týchto spolkov
mohlo pomôcť, zobrať si patronát nad určitými miestami a priebežne sa o ne starať. Keďže na jar sa všetko rýchlo zelená a rastie,
odpad zakrátko pokryje tráva, burina a tým
sa práce sťažia, odpad zarastie. Po jari a lete
príde jeseň a to nepekné začne vytŕčať.
V najbližších dňoch sa začne s úpravami
v Hliníku, postupne pribudnú ďalšie miesta.
Ak sa budú na zveľaďovaní podieľať naši občania, je veľká pravdepodobnosť, že znečistených miest bude čoraz menej. Ako si poradíme s tými, ktorí vyvážajú plné autá či prívesy
neporiadku do prírody, a nie sú našimi občanmi? Možno pomôžu fotopasce, ktoré sa
v týchto dňoch osádzajú na kritických miestach. Pomôcť môžu aj občania, ktorí upozornia alebo nahlásia neporiadnikov vyvážajúcich odpad. Buďme optimisti a verme, že
všetko sa na dobré obráti a človek si uvedomí, že príroda je silnejšia, treba ju chrániť,
a nie ničiť.
G.b.
Foto: M. Escherová
Laurov jarok

Hliník
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 10. apríla 2015 sa uskutočnilo zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Zasadnutie otvorila
starostka obce JUDr. Marta Kolková, privítala
prítomných a oboznámila ich s programom
rokovania.
Hlavným bodom rokovania bola voľba hlavného kontrolóra obce. Deň konania volieb bol
vyhlásený na 10. apríla 2015, do volieb sa
prihlásila jedna kandidátka, Ing. Zuzana Bednáriková, ktorá pozíciu hlavnej kontrolórky
zastávala aj doteraz. Ing. Zuzana Bednáriková
bola zvolená všetkými poslancami za hlavnú
kontrolórku obce.
26.3.2015 bol zverejnený Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Radošina na obdobie rokov 2014-2020, ku ktorému mali možnosť občania vyjadriť sa. JUDr. Escherová poukázala na chyby, ktoré obsahuje a navrhla
doplniť vízie pre obce Radošinu a Bzince. Matej Močko sa vyjadril tiež k nepresnostiam
geografického charakteru, ktoré opraví. Všetky doplnenia a opravy budú uskutočnené do
konca apríla 2015, aby mohol byť opravený
a doplnený program na najbližšom zasadaní
schválený.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková informovala poslancov o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2014, ktorá obsahovala
kontrolu záverečného účtu obce za rok 2014,
plnenia rozpočtu a výsledku hospodárenia,
majetku obce, účtovníctva, pokladničnej hotovosti, bankových účtov a cenín, záväzkov
a dlhov obce, finančného usporiadania vzťahov. Odporučila obecnému zastupiteľstvu
v Radošine uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2014 s výrokom – celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Poslanci vzali
správu o kontrolnej činnosti na vedomie.
Záverečný účet obce predložila na rokovanie
Eva Chromá, ekonómka. Poslanci schválili
celoročné hospodárenie bez výhrad.
Starostka informovala o návrhu zmluvy s firmou OPEN DOOR, s.r.o., Šaľa, ktorej predmetom je vypracovanie žiadosti a poskytovanie
súčinnosti pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou a zároveň je predmetom záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi odplatu za
vypracovanie žiadosti a odplatu za súčinnosť

pri úkonoch súvisiacich so žiadosťou. Ide
o žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kultúrneho domu z opatrenia – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov z operačného programu
Kvalita životného prostredia na obdobie 20142020.
JUDr. Escherová navrhla rokovať o zmluvných
podmienkach – spresniť predmet zmluvy, vypustiť body zmluvy 5.4 a 5.5 v článku z uvedenej zmluvy. Poslanci schválili uzatvorenie
zmluvy s uvedenými výhradami.
Starostka oznámila poslancom, že z dôvodu
realizácie viacerých projektov, na kontrolu
ktorých treba technické vzdelanie, prijme na
vedúcu pozíciu zamestnanca. JUDr. Mária
Escherová sa spýtala, či bude vyhlásené výberové konanie na obsadenie uvedeného miesta.
Nakoľko riadenie a organizačné zabezpečenie
obecného úradu je v kompetencii starostky,
poslanci vzali informáciu o organizačných zmenách na vedomie.
V bode programu došlá pošta prerokovávali
poslanci žiadosti:
1. ZO SZZ Radošina – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na prevádzku muštárne
v budove lekárne par. č. 13/1, súpisné číslo
667 – žiadosť prišli osobne prezentovať p.
Kollár, p. Michler a p. Sliško. Po obhliadke
uvedených priestorov žiadajú o rekonštrukciu časti objektu vo výške materiálových nákladov cca 400 €, opravy urobia svojpomocne. Vybavenie muštárne obstarajú formou
žiadosti o dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva SR. Poslanci navrhli uzatvoriť
zmluvu o budúcej zmluve, a keďže má
o uvedené priestory záujem aj firma Winegass, s.r.o., Bratislava, dohodnúť nájomné
jednotlivých miestností v objekte. Na obhliadku priestorov pôjdu poslanci 14.4.2015.
2. Ekorem, s.r.o., Lipany - oznámenie o výrube
pod elektrovodmi na parc. č. 2675/6,
2667/1, 2637/1, 2666 a 2628. Išlo o výrub
drevín: agát biely, baza čierna, hloh jednosemenný. Parc. č. 682, 689, 680 – dreviny –
vŕba lykovcová, vŕba biela, baza čierna (išlo
o výrub stromov pre potreby rozvodov elektrickej energie).

Upratovanie v Bzinciach

Kontajner umiestnený v obci Bzince, ktorý má
slúžiť na zber odpadu z cintorína, je preplnený
domovým odpadom, ktorý tam vyhadzujú nezodpovední občania žijúci v našej obci. Vývoz
týchto kontajnerov platíme my, občania,
v ročných poplatkoch za odvoz komunálneho
odpadu. Nie je problém separovať odpad,
pretože každá domácnosť má možnosť obstarať si zberné nádoby na separovanie odpadu
prostredníctvom Obecného úradu. Kedy si konečne občania uvedomia a naučia sa odpad,
ktorý produkujú, aj triediť?
Prílohou tohto príspevku sú fotografie nafotené týždeň po vývoze odpadu v Bzinciach.

Dookola omieľaná myšlienka v médiách, ale aj
v bežnom živote: Trieďte odpad! Neznečisťujte a chráňte životné prostredie! Máme niečo,
čoho by sme sa chceli zbaviť alebo je to už nepotrebné či pokazené. Vyhodíme to teda do
smetného koša.
Naša obec zabezpečuje odvoz odpadu každých
štrnásť dní. Takisto máme možnosť recyklovať
plasty, kovy, sklo či papier. Obnosené šatstvo
je možné dávať do zberných nádob rozmiestnených v obci. Prečo teda nachádzame odpadky na nezvyčajných miestach, ako sú potoky (Rakovina) či cintorínový kontajner, slúžiaci
výhradne na odpad z hrobov? Smeti mimo
kontajneru nepríjemne zapáchajú, ničia životné prostredie a ešte aj jeho krásu. To sme pre
ušetrenie pár drobných schopní zničiť vlastné
domovy a zamoriť si vzduch smradom?

Jarmila Šišková
poslankyňa obecného zastupiteľstva

Interpelácie poslancov, rôzne:
- Preveriť existenciu búracieho povolenia na
budovu bývalej váhy vo vlastníctve Železníc SR
do budúceho rokovania OcZ žiadala JUDr.
Escherová.
- Ing. Bednáriková navrhla vypracovať plán
verejného obstarávania na rok 2015.
- Poslanci Róbert Štepka a JUDr. Mária Escherová žiadali, aby k pozvánkam na rokovanie
OcZ boli prikladané návrhy zmlúv, prijaté žiadosti a poslanci boli upozorňovaní mailami na
zverejnené dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania.
- Róbert Štepka ohľadom prenájmu parcely pri
kultúrnom dome p. Bečkovou – treba vyzvať
na legalizáciu rekonštrukcie terasy
a odstránenie zabudovanej reklamnej tabule
do 30.4.2015 a ďalej upozorniť šoféra autobusu, ktorý parkuje na chodníku pred predajňou
p. Kolníka.
- JUDr. Escherová, Ing. Matejovič navrhli vytvoriť plán likvidácie tzv. čiernych skládok
a rekultivácie verejných priestranstiev, na
ktorých sa skládky nachádzajú. Vymeniť smetné koše na zastávkach autobusov alebo aspoň
dávať hrubšie vrecia, ktoré by sa nepotrhali.
- Ing. Bartošek – upozornil na prevalený asfalt
na Družstevnej ulici. Starostka už o tom informovala zhotoviteľa cesty, ktorý urobí opravu
v rámci záruky.
- Mgr. Bahelková upozornila na opätovnú
potrebu riešiť parkovanie áut na Nitrianskej
a Hečkovej ulici.
- Jarmila Šišková sa spýtala na budovanie
kanalizácie v obci Bzince. Kanalizácia sa bude
budovať podľa záujmu a s podmienkou 80 %
pripojiteľnosti domácností.
- Štepka, Ing. Matejovič sa spýtali, kedy bude
dokončená rekonštrukcia komunitného centra. Starostka informovala, že práce budú
dokončené o mesiac a bude prijatá pracovníčka na projekt z UPSVAR na prevádzkovanie
objektu.
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala
poslancom za účasť na rokovaní.

Asi len nedávno vysypané smeti.

Stránka |3

Objasnenie fungovania ambulancie všeobecného lekára
Vzhľadom na množiace sa pripomienky na
moju ambulanciu dovoľujem si vás touto formou informovať o určitých postupoch.
Ako ste už dávnejšie postrehli, v stredy vám
nebývam k dispozícii na ambulancii praktického lekára. V tento deň pracujem na onkologickej ambulancii v Nemocnici v Topoľčanoch.
Keď by si to niekto chcel vysvetliť tak, že ja
som sa iniciatívne pýtala na túto funkciu, je na
omyle. Situácia vznikla z toho dôvodu, že Nemocnica Levice a neskôr aj Nemocnica Topoľčany nemali kvalifikovaného onkológa, ktorý
by liečil takto ťažko chorých pacientov, a preto
ma oslovila riaditeľka levickej a topoľčianskej
nemocnice, či by som im nemohla pomôcť.
Rátala som s tým, že sa vyskytnú problémy,
keď budem jeden deň v týždni chýbať na obvode. Preto sa všetko zabezpečilo a schválilo
na VÚC Nitra, tým pádom v stredy ma zastupuje lekár v Nemocnici v Topoľčanoch, ktorý
má atestáciu zo všeobecného lekárstva, a nie
moja kolegyňa MUDr. Hertelová. Moja sestrička, ktorá je na ambulancii, v prípade potreby, ak je pacient ťažko mobilný, ohlási sanitku
z nemocnice a tá pacienta odvezie k zastupujúcemu lekárovi na ošetrenie. Onkologicky

chorých pacientov neustále pribúda a nikto
z vás nevie, kedy sa ocitnete vy alebo niekto
z vašich príbuzných práve v tieto stredy na
mojej druhej ambulancii.
Máte pocit, že nezdvíhame telefóny? Predstavte si nasledujúcu situáciu: sestra na ambulancii berie krv pacientovi alebo podáva injekciu alebo infúziu, za ňou na sedačke sedia 3
pacienti, ktorí jej neustále niečo hovoria, do
toho niekto búcha na dvere a do toho zvoníte
telefónom práve vy a to už nevravím, že sa
môže stať akútna situácia, že niekto odpadne... no tak sa nad tým zamyslite, či sa dá
v takejto situácii dvíhať telefón. Asi ťažko.
Preto, ak sa nedovoláte na prvýkrát, skúšajte
to znova, určite vám to sestrička skôr či neskôr
zdvihne. Ak budete volať ohľadom objednania
sanitiek, volajte aspoň jeden deň dopredu,
a to po 10. hodine, ohľadom výsledkov volajte
medzi 11. – 12. hodinou alebo po 13. hodine.
Rešpektujte našu obednú prestávku, ktorá je
od 12:00-12:30 hod.
Chceme vám vyjsť v ústrety, aby ste zbytočne
dlho nečakali na vyšetrenie, preto sa radšej
dopredu objednajte telefonicky u sestričky, to
sa týka hlavne pacientov, ktorí idú na preven-

tívne prehliadky, odbery na odporučenie iných
lekárov, lekársky posudok na výkon práce,
vyšetrenie vodičov motorového vozidla
a pod., sestrička vám povie orientačnú hodinu,
kedy máte prísť. Tí pacienti, ktorí sú nastavení
na lieky dlhodobo a potrebujú ich predpísať,
nech si tiež zavolajú deň dopredu, čo potrebujú, alebo si prinesú napísaný zoznam liekov
a dohodnú sa, kedy ich budú mať nachystané.
Návštevy lekára u imobilných pacientov vykonávame po 13. hodine, ak to stav vyžaduje, vo
výnimočných prípadoch aj v doobedňajších
hodinách. Ak je stav pacienta akútny, to znamená, že došlo k náhlemu zhoršeniu, poruche
dýchania, dusenie, bolesti na hrudníku, odpadnutie, ochrnutie končatín, pád s možnosťou zlomeniny, ..., v takýchto prípadoch treba
volať záchrannú službu.
Na zdravotnom stredisku sa plánuje pomôcť
ťažko mobilným pacientom, ktorí majú problém sa dostať na poschodie na vyšetrenie
k svojim lekárom. Pani starostka prisľúbila
zriadenie miestnosti na prízemí budovy, ktorá
by slúžila takto chorým pacientom na vyšetrenie, odbery krvi a podanie liečby.
MUDr. Lepeyová Katarína

Predstavenie nových vín a Sektu v Pivnici Radošina
V polovici apríla predstavila Pivnica Radošina
vo svojich priestoroch vína z vlaňajšej a niektoré aj z predvlaňajšej úrody hrozna. 16. apríla
ich mali možnosť ochutnať obchodní partneri
a v nasledujúci deň verejnosť. Ochutnávku
navštívili nielen záujemcovia z Radošiny, ale aj
z blízkeho okolia, a dokonca až od Trnavy.
Ako nás informoval vedúci vinárskej výroby
Ing. Peter Lukačovič, predstavovali dohromady sedemnásť druhov vín. Z roku 2014 biele,
ružové a červené. Z roku 2013 tie, ktoré šli do
predaja len teraz. Bolo to ľadové víno ALIBERNET, ktoré je červené a vyžaduje si dlhší čas na
spracovanie.
Osobitne po prvýkrát vôbec predstavila Pivnica šumivé víno domácej produkcie, ktoré dostalo meno SEKT RADOŠINA. Keďže toto víno
Prevzaté z webovej stránky Pivnice Radošina

je úplnou novinkou, zaujímalo nás niečo viac
o ňom.
Ako prezradil Ing. Lukačovič, pri jeho výrobe
spolupracujú s rakúskou firmou Szigeti. Doma
vyrobia základné víno zo zmesi Rulandského
šedého, Rulandského bieleho a Veltlínskeho
zeleného. Takto pripravené víno ide na ďalšie
spracovanie do Rakúska. Tam ho naplnia do
špeciálnych sektových fliaš, pridajú kvasinky
a hroznový sirup a víno znova kvasí vo fľašiach. Pritom vzniká kysličník uhličitý, vzniká
tlak, kysličník však z tesne uzatvorených fliaš
neuniká. Po dokvasení víno zostáva ďalších
deväť mesiacov vo fľašiach. Kal, ktorý pri kvasení vznikne, sa potom po špeciálnom zmrazení ručne (!) z každej fľaše odstraňuje. Tento
proces výroby je zdĺhavý, ale je to originálna
Champagne tradícia. Fľaše sa uzavrú košíč-

kom, nalepí sa etiketa a celá produkcia sa prevezie späť. Prvý radošinský Sekt z úrody roku
2013 sa takto ocitol na tohtoročnej ochutnávke.
Ochutnávka vín bola spojená s prehliadkou
pivníc a sprievodným odborným výkladom Ing.
Lukačoviča. Atmosféru pre asi stopäťdesiat
hostí dotvárala živá hudba skupiny Blaškovcov
z Bojnej a bohaté pohostenie.
Pivnica má od roku 2011 reprezentačne vybavené priestory. Možno nie všetci vedia, že v jej
priestoroch je možné sa ubytovať, prenajať si
ich na firemné semináre, rôzne oslavy, napríklad narodeniny, ale i svadby. Na podujatia zabezpečuje Pivnica stravovanie, podľa požiadaviek aj celodenné.
Antónia Sigetová

Otvorenie rozhľadne Radošinka v Čabe
(Foto: R. Erent)
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Je koniec apríla. Niektorí robia uzávierky za
prvý štvrťrok, iní sa stále rozbiehajú v novom
roku. My v škole máme za sebou tretí štvrťrok
a keď napíšem, že pomaly sa blížime do cieľa,
finišujeme, tak je to pravda. Okrem výchovnovzdelávacej činnosti, ktorá je pre nás vždy na
prvom mieste, venujeme jej všetko úsilie
a snahu, máme ešte jednu dôležitú úlohu.
Dôstojne pripraviť významné výročie - 50 rokov existencie našej školy. V popoludňajších
hodinách nacvičujeme program, dotvárame
interiér školy nástenkami, prácami žiakov, stálymi expozíciami. Všetko to vypukne 15 5.2015
oslavou 50. výročia našej školy. Po tomto dátume budú mať možnosť aj naši občania, ktorí
školu navštevovali, alebo ich deti či vnúčatá,
alebo len tak zo zvedavosti, prezrieť si priestory a zaspomínať si.
Ale vráťme sa k hlavnej úlohe školy. 15. 4.
písali deviataci monitor. Všetci žiaci sa zúčastnili a zobrali to dostatočne vážne. Očakávame,
že príprava žiakov pod vedením vyučujúcich
matematiky a slovenského jazyka bude mať
dobrú úrodu. O výsledkoch v porovnaní so slovenským priemerom vás poinformujeme. Zo
školského kola ZUČ v prednese poézie a prózy
postúpili najlepší recitátori do obvodného kola, kde nás úspešne reprezentovali E. Bartošeková 3. r., Ch. Močková 7. r. a M. Moravčík 9.
r. Držíme im palce v okresnom kole. Finišuje
príprava na olympiády z rôznych predmetov,
športové a spevácke súťaže. Podľa ponuky
a potrieb navštevujú žiaci so svojimi učiteľmi
rôzne výstavy, exkurzie v dopoludňajších
i popoludňajších hodinách. Prehliadky týchto
podujatí sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho
procesu a pomôžu žiakom získavať nové poznatky.
G. Bahelková

Rozprávková noc
s H. Ch. Andersenom
Už po piatykrát sme spolu s deťmi
našej Materskej školy trávili noc
s rozprávkami. Očakávanie, radosť, netrpezlivosť a trošku slzičiek – tak sa dá charakterizovať
noc strávená bez rodičov. Pripravený program plynulo prechádzal jednotlivými
fázami a bola potrebná dávka flexibility
a improvizácie pani učiteliek. Program začal
spoločným privítaním, hľadaním odkazu od p.
Andersena, následne nájsť kľúč a plán pre
získanie pokladu, ktorý bol ukrytý v areáli školy. Sadenie stromčeka či kríka sa tiež stalo
tradíciou. Veľmi motivujúce bolo naháňanie
strašidiel po večernej Radošine. Obľúbená je
vo všeobecnosti pizza – skonzumovali sme ich
osem rôzneho druhu – chutili perfektne. Pyžamová párty mala energiu, úžasné boli tanečné
kreácie spolu s mačičkou Klaudiou a zajačicou
Erikou. Očakávané bolo pozorovanie nočnej
oblohy ďalekohľadom, ale príroda, mocná
čarodejka zmarila naše plány. Pred spánkom si
deti vypočuli niekoľko rozprávok od rôznych
autorov, ale najmä od H. Ch. Andersena. Štvrť
hodiny pred polnocou všetky deti spokojne
spali. Niektoré sa prebudili alebo spadli
z lehátka.... V sobotu ráno sa deti zobúdzali,
balili svoje batohy, spoločne sa naraňajkovali
a postupne odchádzali vyrozprávať sa
s rodičmi.
Poďakovanie patrí OÚ Radošina pri zabezpečení raňajok, pizzerii Fratelli za vynikajúcu
večeru, mamičke Sárky K. a Alexeja G. za sladké pečivo a ocinovi Nelky G. za okrasné kríky.
Text a foto: G. Cviková

Ocenenie
riaditeľa školy
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa za
účasti predstaviteľov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Nitrianskeho samosprávneho
kraja konala 27. marca 2015
v Nitre na Párovskom Gymnáziu
slávnosť. Za dlhoročnú úspešnú
riadiacu činnosť v oblasti školstva
a športové úspechy bol ocenený
aj pán riaditeľ našej Základnej
školy Mgr. Anton Fekula. Aj touto
cestou mu srdečne blahoželáme.
Na fotografii Mgr. Fegula so starostkou
JUDr. Kolkovou pri príležitosti oceňovania.

POZVÁNKA
Pri príležitosti Dňa matiek vás ZŠ s MŠ
pozýva na kultúrny program, ktorý sa
uskutoční 17. mája v kinosále KD
v Radošine. Program bude venovaný
matkám i všetkým občanom našej obce, ktorí majú záujem vidieť program
z oslavy 50. výročia školy. Prevedieme
vás históriou školy od roku 1965 až po
súčasnosť formou hovoreného slova,
básní, piesní, tancov, premietaní prezentácií.
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PUTOVANIE PO MEXIKU—ACAPULCO
Záverečná časť

História tohto mesta siaha ďaleko do predkolumbovského obdobia. Vďaka teplému podnebiu a kopcami chránenej zátoke tu žili ľudia,
o čom svedčia zachované vykopávky. Meno
mesta je odvodené od starého názvu v jazyku
nahuati a znamená miesto, kde stavali rákosy.
Acapulskú zátoku objavili Španieli v roku 1512
a postavili tu prístav s lodenicami. Neskôr bola
postavená obchodná cesta medzi Acapulkom
a hlavným mestom Mexika, cesta pokračovala
až na pobrežie Atlantického oceánu. Táto
cesta sa nazývala ,,Camino de Europa“, doplňovala suchozemské spojenie Španielska
s Áziou.
Acapulko mohlo v tom čase prijímať obchodné
lode z Číny a Filipín. Mestu to prinášalo veľkú
prosperitu, avšak zároveň lákalo anglické
a holandské pirátske lode. K odrážaniu pirátskych útokov na mesto bola tu postavená
pevnosť Fuerte de San Diego, ktorá stojí do
dnešných čias a je navštevovaná turistami
z celého sveta. V 18. storočí španielska nadvláda zrušila Acapulku monopol na prijímanie
obchodných lodí. Mexiko po získaní nezávislosti prerušilo väčšinu obchodných spojení so
Španielskom. V blízkosti prístavu je námestie
nazvané Filipínske. Je centrom starého mesta.
Nachádza sa tu pekný kostol zasvätený Nane-

bovzatiu Panny Márie. Pôvodne bola táto
stavba postavená ako divadlo v dvadsiatych
rokoch 20. storočia, keď boli pri moci slobodomurári v Mexiku. Celé námestie je obklopené
poprepletanými veľkými fikusmi. Určite pamätajú na dávnu slávu tohto mesta.
Prehliadka Acapulka by nebola kompletná,
keby sme nenavštívili La Quebradu a nevideli
nebojácnych skokanov vrhajúcich sa zo skaly
do vôd Tichého oceánu. Boli to chlapci vo veku
14-15 rokov. Ich skoky riadil potápač, ktorý
starostlivo sledoval dostatok vody pre skok
z päťdesiatmetrového brala. Rituál sa začínal
modlitbou pri Svätyni La Virgen de Guadalupe,
vytesanej do skaly na hornej plošine. Predstavenie sa začalo za účasti prítomných divákov,
ktorí šou sledovali na terase útesu, kde sa to

všetko dialo. Po predstavení ich prítomní
návštevníci obdarovali peniazmi. Tento večer
bol pre nás posledný a ráno po svätej omši,
ktorú miestny kňaz obetoval za nás turistov zo
Slovenska, sme sa autom vracali do hlavného
mesta Mexika na letisko a vo večerných hodinách sme smerovali naspäť k svojim rodinám.
Po šestnásťhodinovom lete sme šťastne pristáli vo Viedni, kde sme sa zvítali s rodinami.
Odvtedy už prešlo dosť času, ale na nezabudnuteľné zážitky budem vždy spomínať. A keby
bola príležitosť, rada si takúto cestu zopakujem.
Text a foto: Mária Vlasáková

Hlavina junior v Nitre

Poznajme svoju históriu

Naši najmenší divadelní herci zo
súboru Hlavina junior sa zúčastnili na Krajskej prehliadke
a súťaži detskej dramatickej
tvorivosti a divadla dospelých
hrajúcich pre deti, ktorá sa konala v dňoch 14. a 15. apríla
v Nitre. Vystúpenie bolo prezentáciou súboru, ale konalo sa
v rámci súťaže pred mnohočlennou porotou. Za svoje vystúpenie dostal súbor diplom, vecnú
cenu a výborné slovné hodnotenie. Porota vyzdvihla kulisy
a kostýmy, ocenila náročnosť
predstavenia a nadšenie malých
hercov. Účasť na podujatí umožnila detským hercom vystupovať v divadle Karola Spišáka v Nitre, čo sa hocikomu
nepodarí. Zažili vystupovanie v ozajstnom divadle a prezentovanie sa pred porotou spolu s deviatimi ďalšími súbormi. To je pre herca malého či veľkého vždy
nezabudnuteľný zážitok.
Antónia Sigetová

Raz som počúvala rozhlasovú reláciu, kde redaktor pristavoval
ľudí na ulici a pýtal sa ich, či vedia prečo sú v ten deň doma.
V ten deň bol štátny sviatok SNP. Spomedzi desiatich opýtaných len jeden vedel, o aký sviatok ide. Je to smutné, je deň
voľna, nie sme v práci, deti nie sú v škole a niektorí nielenže
nevedia prečo, ale ich to vôbec nezaujíma. 8. mája si pripomenieme 70-te výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Bol to
najkrvavejší vojnový konflikt v histórii, ktorý rozpútalo nacistické Nemecko. Nepochybujeme o tom, kto bol víťaz a kto porazený, kto niesol hlavnú ťarchu tohto zápasu. Vďaka Povstaniu
a zásluhou aj našich vojakov na frontoch sa medzi víťazov zaradilo a k skončeniu vojny prispelo i niekdajšie Československo.
Ukončenie druhej svetovej vojny je naozaj dobrý dôvod na to,
aby sme si zaspomínali a oslavovali. V našej obci máme pomník padlým hrdinom, našim bývalým občanom, ktorí sa podieľali na bojoch o oslobodenie. Pri tejto príležitosti položíme
k pomníku našim osloboditeľom kvety. Všetci záujemcovia
zúčastniť sa na tomto podujatí sú vítaní. Spomeňme si
a uctime si pamiatku padlých hrdinov svojou prítomnosťou.
Bližšie informácie o dátume a čase budú sprostredkované
miestnym rozhlasom.
G.b.
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Nový život

Spoločenská rubrika
FEBRUÁR—MAREC

Keď má prísť do rodiny nový prírastok,
otec v duchu myslí na syna a predstavuje
si, ako budú spolu hrávať futbal, chodiť
na ryby, robiť rôzne domáce práce. Matka
si predstavuje dcéru, ktorá jej bude pomáhať , budú si vychádzať ako priateľky
a v starobe sa postará o rodičov. Keď sa
dieťatko narodí, obom rodičom je jedno,
či je to dievčatko alebo chlapec, len nech
je zdravé.
V marci sa na Obecnom úrade stretli rodičia so svojimi deťmi narodenými v roku

Narodili sa
Nina Horváthová
Oliver Hauptvogel

Manželstvo uzavreli
Mário Gálik a Miroslava Brezovanová
2014. Hoci nových občanov Radošiny bolo za
predchádzajúci rok len
deväť, džavotu bolo dosť.
Príhovor starostky obce
upútal rodičov, spev
a melódia harmoniky
zasa malé deti. Na slávnosti sa stretli a spoznali
mamičky, ktoré o sebe
možno nevedeli a dnes
už kočíkujú svoje ratolesti
spolu a vymieňajú si skúsenosti.
g.b.

Okrúhle životné jubileá
50
Daniela Plaštiaková
Michal Bílený

60
Božena Bartošeková
Anna Ondrejková
Marián Jánoš
Peter Kupec

70
Anna Erentová Ing.
Anna Krajčírová
Jolana Praženková

75
Jedno veľké ďakujem!
V živote človeka sú rôzne emočne vypäté
situácie. Jednou z nich je smrť blízkeho
a s ňou spojené vybavovanie. Kto má také
vybavovanie za sebou, vie o čom hovorím
a kto nie, v Radošine mi ho je úprimne
ľúto. Ja mám túto skúsenosť čerstvo
v pamäti a hoci v mojom prípade nebolo
prvé, isto do smrti naň nezabudnem. Podľa tunajšieho zastúpenia Pohrebníctva
Molnár totiž človek nemá právo na celkom
slobodný výber, musí brať len služby komplet. Ráno sme sa po neochotnom prístupe viac-menej dohodli na výkope hrobu
a obrade pochovania, poobede, pred obhliadkou miesta to už paradoxne nebola
pravda, napriek tomu, že sme kvôli ich
harmonogramu presúvali zádušnú sv.
omšu o celý deň!!! Aj takto môže vyzerať
podnikanie v oblasti, kde sa skôr očakáva
taktné a príjemné vystupovanie!

Vďaka Bohu, že v iných pohrebných službách je to samozrejmosťou. Smutné je, že
nie sme jediní, kto má v našej obci podobnú skúsenosť. Rozhodujúce pre mnohých
však je, že je to „doma“. Smutné je spoliehať sa na to v tej najťažšej chvíli pre pozostalých! Výkop a obrad pochovania nie
je, zdá sa, tak ekonomicky lukratívny ako
obchod.
Veľké ďakujem teda patrí z mojej strany
pánovi dekanovi, ktorý nestratil duchaprítomnosť a trpezlivosť a bol ochotný aj po
druhýkrát zmeniť termín sv. omše i pohrebu. Ďakujem aj speváčkam a všetkým,
ktorí napriek chaosu okolo termínu predsa
prišli na poslednú rozlúčku s mojím svokrom. Vďaka za modlitby, účasť i kvetinové
dary.
A. Kršková

Jozef Kučera
Ladislav Minárik
Margita Pavlisová
Pavel Kováč

Pekného veku sa dožili
Mária Krajčíková—80 rokov
Božena Heráková—80 rokov
Anastázia Bartošeková—80 rokov
Jozefína Gábrišová—81 rokov
Filomena Detková—81rokov
Pavlína Vojtková—82 rokov
Emília Bollová—82 rokov
Milan Kafka—82 rokov
Emília Špániková—83 rokov
Antónia Vadrnová—84 rokov
Alexej Kováčik—85 rokov
Anna Krošláková—86 rokov
Veronika Ondrejková—87 rokov
Mária Bartošeková—88 rokov
Mária Helbichová—90 rokov
Jozef Lomov—91 rokov

Poďakovanie

Všetkým Vám prajeme veľa zdravia do ďalších
rokov!

Ďakujem touto cestou občanom a rodine za prejavy úcty a kvetinové dary pri rozlúčke s
mojím manželom Bohumilom Lovrantom a pánovi dekanovi za odslúženie svätej omše
a dôstojný pohrebný obrad na cintoríne.

 OPUSTILI NÁS

Elena Lovrantová

Bohumil Lovrant—70-ročný
Miroslav Vičan—73-ročný
Božena Cviková—81-ročná
Ladislav Baňák—81-ročný
Rudolf Krška—91-ročný
Spomíname!
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Z D R AV IE A K R Á SA
Ponúkame Vám rozhovor s dvomi masérkami v našej obci - Nikolou Horváthovou a Mgr. Janou Sigetovou.
Nikola Horváthová býva na Nitrianskej ul.
a študuje na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave rádiologickú techniku, CT, mamografiu
a röntgen. Masérske vzdelanie získala na SZŠ
v Trnave. Poskytuje masérske služby, klasickú
masáž, masáž celého tela a čiastkovú masáž.
Mgr. Jana Sigetová býva tiež na Nitrianskej ul.
a učí na SZŠ sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch odborné predmety zaoberajúce sa masážou. Poskytuje rôzne druhy masáží.

veľký športový výkon.
JS: Záujem je o viac druhov masáží. Masáž má
miestny, lokálny účinok, napr. tvár. Keď sa
odstránia zrohovatené vrstvy na koži, koža je
jemnejšia, hebkejšia. Sú aj rôzne prístroje,
prístrojová masáž, ale ruka maséra je viac ako
prístroj, ruka vždy lieči. Masáž tváre by mala
žena absolvovať aspoň raz za dva týždne. Celkový účinok vplýva na psychický stav, celkové
uvoľnenie tela. Vzdialený účinok je, že masáž
pôsobí na centrálny nervový systém.
Služby poskytujem zatiaľ len príbuzným – pre
nedostatok miesta. Mojím tajným želaním je
mať niekedy salón krásy, kde by som okrem
masáže ponúkala aj liečebnú telesnú výchovu.
Na priestoroch pracujem so svojím manželom.

bát, aj na ruky. Nevešiam však na klinec možnosť, že by som sa tým v budúcnosti mohla
živiť.
Pri práci používam masážne oleje, stôl, ale
ruky sú najdôležitejšie.

Kto má väčší záujem o služby? Muži, alebo
ženy?
NH: Tak na polovicu. Muži majú väčšie problémy s krížami, chrbtom a nohami. Ženy s krčnou
chrbticou, chrbtom a rukami.
JS: Možno ženy. Poskytujem klasickú masáž,
ktorú využívajú zdraví ľudia, ktorí sú unavení,
ale aj chorí, s ochoreniami najmä pohybového
systému – ochorenie svalov, šliach, kĺbov, kostí.
Športovú masáž využívajú najmä športovci.
Pred športovým výkonom i po ňom.
Poskytujem aj manuálnu lymfodrenáž, kedy sa
odstránia a zredukujú opuchy danej časti tela.
Túto využívajú najmä onkologické pacientky
s ochorením prsníka. Po odobratí lymfatických
uzlín dochádza k opuchu hornej končatiny
a treba, aby sa opuch (lymfedém) zredukoval.
Táto masáž sa robí len v rukavičkách.
Reflexná masáž, ktorú tiež robím, pôsobí hĺbkovo na centrálny nervový systém. Vykonáva
sa nasucho, bez rukavíc a masážneho oleja.
Hlavný cieľ masáže je prekrvenie a odstránenie
bolesti. Žiaľ, doba je taká, že pacient príde až
vtedy, keď ho niečo bolí, keď má problém.

Existuje nejaký prototyp maséra?
JS: Nezáleží na fyzickej konštrukcii. Treba ovládať techniku, poznať miesta, kde zatlačiť. Masáž nemá bolieť. Bolesť má byť príjemná, pacient nesmie odchádzať unavený. Treba odhadnúť techniku, zatláčanie, pôsobenie na
kožu, podkožie, väzivo, svaly, až do kosti. Je
potrebné poznať techniku hmatu, čím to vykonávame – palcom, dlaňou, prstami...
Masér musí byť aj dobrý psychológ. Pacient
musí byť uvoľnený, dané miesto nesmie byť
napäté, aby zmäklo pod prstami. Niekedy to
ide veľmi ťažko, pacienti sa hanbia. Nesmie
chýbať vzájomná dôvera. Po skončení dobrej
masáže sa človek môže cítiť aj o desať kíl ľahší.

Vy tento predmet na škole vyučujete. Stretávate sa v tejto oblasti s niečím novým?
JS: Základná je klasická masáž, od nej sa odvíjajú všetky ostatné. Neustále sa učím, vzdelávam, pretože vznikajú nové druhy masáží.
Populárne sú lávové kamene a medová masáž,
počas ktorej sa detoxikuje telo, med vytiahne
všetky škodlivé látky. Zistíme to zmenou farby
medu na bielu s konzistenciou podobnou žuvačke.

Mgr. Janka Sigetová

Je masáž pre ľudí dôležitá a potrebná?
NH: Človek sa bez toho zaobíde, ale sedavá
práca má za následok bolesť najmä krčnej
chrbtice a to nie je dobré zanedbať.
JS: Áno, je potrebná. V obci by mal byť salón
krásy, aby boli ženy pekné, aby si našli na seba
čas - hurá, konečne sa o mňa niekto postará.
Masáž si nemáme dať robiť iba vtedy, keď nás
niečo bolí, ale má slúžiť na zrelaxovanie, uvoľnenie. Žena sa chce vždy páčiť, či má osemnásť
alebo sedemdesiat rokov.
O aké objednávky je najväčší záujem?
NH: Hoci mám pred záverečnými skúškami,
mám veľa učenia, vždy sa so záujemcom dohodneme, nájdeme riešenie. Najčastejšie si
klienti dávajú masírovať chrbát a nohy. Často
sa dávajú masírovať futbalisti, ktorí podali

Budeš sa masáži venovať aj po ukončení štúdia?
NH: Zatiaľ o práci masérky na plný úväzok
neuvažujem. Chcem pokračovať v rádiológii.
O moje služby majú záujem stáli klienti. Ak
však príde niekto nový, dohodneme sa, nikoho
neodmietnem. Masérstvo ma baví, pretože
mám rada prácu s ľuďmi, zatiaľ však neuvažujem nad prácou masérky na plný úväzok. Masírovanie je náročná práca, na pacientov treba
mať čas. Nesnažím sa za každú cenu rozširovať
svoju klientelu, pretože je to náročné na chr-

Máte nejakú kuriozitu?
NH: Pacient by nemal aspoň jednu hodinu
pred masážou jesť, aby mu nebolo zle...
JS: Masér by nemal urobiť modriny, zlomeniny,
ale tiež to nemá byť len hladkanie. Keď masér
masíruje a pacient zjojkne, dobrý masér vie
určiť, aký problém klient má. Často ide
o poruchu vnútorných orgánov.
Čo odporúčate našim čitateľom?
NH: Dôležité je správne držanie tela, cvičenie
primerané veku, plávanie, bicyklovanie.
JS: Jednoznačne pohyb v každom veku. Ženy
s väčším poprsím by mali plávať a bicyklovať.
Vynikajúca je joga a pilates. K tomu všetkému
vhodná strava.
NH+JS: Odborná masáž nikomu neuškodí. Doprajme svojmu telu uvoľnenie, radosť a nové
sily. Zaslúži si to.
Za rozhovor ďakuje GB.
Foto: A. Sigetová

Z receptov našich čitateľov

Kardinálov rez
Žlté cesto: 2 vajcia a 4 žĺtky, 100 g kryštálového cukru vyšľaháme elektrickým šľahačom, vareškou zapracujeme 90 g hladkej múky.
Biele cesto: 4 bielky a 150 g kryštálového cukru vyšľaháme dohusta.
Na plech si dáme papier na pečenie, pomastíme olejom a v strede urobíme výbežok (rozdelíme plech na dva pásy zdvihnutím stredu). Na každú
polovicu nastriekame 3 pásy bieleho cesta asi 3 cm od seba, medzi ne nastriekame 2 pásy žltého cesta. Pečieme v rúre 30 minút pri teplote 170
stupňov pri pootvorených dverách. Po upečení necháme cesto mierne vychladnúť a preložíme na pocukrovaný papier. Po vychladnutí natrieme
spodný plát ríbezľovým džemom, na džem natrieme šľahačku a prikryjeme druhým plátom. Boky mierne pritlačíme. Vrch pocukrujeme.
Plnka: ½ l šľahačky, 2 stužovače, 2 vanilky, alebo ½ l šľahačky, 1 želatínový stužovač (podľa návodu), 2 vanilky.
Alenka Kolková
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ČO NOVÉ V ŠK RADOŠINA
Jarná časť súťažného ročníka 2014-2015 je už v plnom prúde. Zápas
strieda zápas, doma, vonku ...
Skalní sa tešia na každý domáci a tiež v okrese hraný zápas a našich náležite podporujú. Príkladom je návštevnosť na zápase s TJ Jacovce (do
kariet nám hralo odloženie okresných súťaží ), keď fanúšikovia oboch
klubov a okolitých dedín zaplnili ihrisko, že by sa nemuseli hanbiť ani II.
ligové kluby. A hráči sa za podporu zatiaľ odmieňajú solídnou hrou,
končiacou väčšinou víťazne.
Prehľad doteraz hraných zápasov:
16. kolo ŠK – Alekšince 2 : 0
17. kolo V. Zálužie – ŠK 2 : 0
18. kolo ŠK – Zbehy
0:0
19. kolo Beladice – ŠK
2:3
20. kolo ŠK – Jacovce
6:3
21. kolo Solčany – ŠK
2:1
22. kolo ŠK – Tešedíkovo 1 : 0
23. kolo Preseľany – ŠK 0 : 2
Aktuálne postavenie v tabuľke V. ligy stred:
4. miesto 23 12 2 9 41:37 38 b

Chlapcom z dorastu a žiakom
už tak „osud“ nepraje a dosiahnuté výsledky nie sú
práve lichotivé...?

ZO
ŠPORTU

Výsledky dorastu:
14. kolo Krušovce – ŠK 5 : 0
15. kolo V. Dvorany – ŠK 6 : 2
16. kolo ŠK – Krnča (nehralo sa )
17. kolo Urmince – ŠK
8:0
18. kolo V. Ripňany – ŠK 0 : 4
19. kolo N. Blatnica – ŠK 3 : 2
Výsledky žiakov:
V. Ripňany – ŠK 6 : 1
Jacovce – ŠK
9:2
Za ŠK L. Krajčír

Zo zápasu ŠK s Preseľanmi

Zo zápasu ŠK s Alekšincami 22.4.2015

Foto: S. Bahelková

Naši dorastenci v zápase s Nitrianskou Blatnicou
Foto: Kozák
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