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Otvorenie Komunitného centra

Nezištnosť
Posledné dni ma priviedli k úvahe o nezištnosti. S potešením konštatujem, že nevymizla. Za pravdu mi dávajú udalosti posledných dní. Okrem podelenia sa s bohatou
úrodou svojej záhrady ju obyvatelia našej
obce preukázali aj pri mnohých ďalších
príležitostiach. Výhodná poloha umožňujúca ľahkú dostupnosť našej obce a krásne
zákutia pod kameňolomom, vo vinici, na
železnici, v divadielku, na ihrisku, v kostole... je ako stvorená na to, aby usporadúvala rôzne podujatia. V našich novinách
sme opísali mnohé z nich a pochváliť sa
takýmito podujatiami naozaj nemôže každá obec. Je pekné, že si svoje poklady nenecháva naša obec len pre seba, ale stále
viac otvára svoje dvere, aby sa s nami potešili aj iní. Iba za posledné krátke obdobie
otvorili dvakrát svoje dvere v Pivnici so
známym radošinským vínom. Neviem, či
ste vedeli (ja nie), že toto víno si možno
dať napríklad aj v Auparku v Piešťanoch.
Divadlo Hlavina otvorilo svoje dvere spolu
so železničnou stanicou, keď do nej zavítal
parný vlak, a ihriskom, ktoré hostilo historické vozidlá. Prírodný amfiteáter toho
pamätá azda najviac. Nádherná prírodná
scenéria s pozadím, o akom možno len
snívať, privítala spevákov, tanečníkov, milovníkov piva a v predposlednú – hodovú
sobotu – poľovníkov a ich obdivovateľov.
A to všetko v Božej prírode, ako to pripomenula svätohubertská svätá omša, ktorou
poľovníci túto akciu na počesť svojho patróna začínajú. Práve príroda poskytla tiež
materiál na zhotovenie naozajstných umeleckých diel, ktorými sa vzdáva vďaka za
úrodu. Výstava vytvorená z darov prírody
prilákala do nášho krásneho starého chrámu stovky nadšených obdivovateľov. Za
týmto všetkým je kus nezištnosti. Chce to
človeka celého - takého, ktorý nehľadí ani
na čas, ani na peniaze - nezištného. Našťastie je u nás mnoho takých a vďaka nim
môžeme zažívať to, o čom sa vnútri novín
dočítate.

12. augusta 2015 bolo slávnostne
otvorené Komunitné centrum v Radošine. Vzniklo rekonštrukciou budovy tzv. zeleného domu, slúžiaceho
pôvodne ako byt lekára a ambulancia, ostatných desať rokov ako klub
dôchodcov a Centrum sv. Pavla. Na
otvorení sa zúčastnila Ing. Ľubica
Požgajová ako zástupkyňa splnomocnenca vlády pre rómske komunity,
pracovníčka regionálneho oddelenia
v Nitre, poslanec NR SR Dr. Pavol
Goga, riaditeľ odboru sociálnych vecí
ÚPSVaR v Topoľčanoch Mgr. Andrej
Siget, zhotoviteľ rekonštrukčných
prác Ing. Peter Lesay, starostovia

susedných obcí, pracovníci Obecného úradu v Radošine na čele so starostkou JUDr. Kolkovou, vdp. Havran, zástupcovia klubu dôchodcov,
zástupcovia Komunity Kráľovnej pokoja, pani Marta Cviková, poverená
spravovaním budovy a spevácka skupina Radošania. Pásku slávnostne
prestrihol Dr. Pavol Goga.
V prízemnej časti budovy je veľká
spoločenská miestnosť s počítačovým oddelením, kuchyňa, kancelária
a toaleta pre vozíčkarov. V podkroví
je v pôvodnej manzardke miestnosť
so šijacími strojmi, v jednej polovici
dovtedy nevyužitých podkrovných
priestorov materské centrum
a v druhej umyvárne pre mužov
a ženy, toalety a práčovňa. Budova
bola odizolovaná proti vlhkosti
a upravené jej okolie. Na financovaní
sa podieľala 80 percentami Európska
únia, 15 percentami štát a 5 percentami obec.
Text a foto: Antónia Sigetová

Antónia Sigetová

Ing. Peter Lesay s Ing. Ľubicou Požgajovou v rozhovore po otvorení KC
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
21. septembra 2015 sa uskutočnilo zasadnutie
obecného zastupiteľstva - výnimočne v priestoroch Komunitného centra. Zasadanie otvorila starostka obce JUDr. Marta Kolková, privítala prítomných a oboznámila ich s programom
rokovania.
Prvým bodom rokovania bola prehliadka Komunitného centra Radošina, starostka obce
JUDr. Marta Kolková previedla poslancov po
vynovenej budove a oboznámila ich s činnosťou Komunitného centra.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Zuzana Bednáriková oboznámila poslancov so správou o kontrolnej činnosti k 31.7.2015. Poslanci správu
vzali na vedomie.
Starostka obce JUDr. Marta Kolková informovala poslancov o projektoch:
— Rekonštrukcia a modernizácia verejného
osvetlenia v obci Radošina – projekt je ukončený a bol doteraz financovaný zo zdrojov EÚ
a ŠR vo výške 174574,24 €, vlastné zdroje
obce vo výške 37285,69 €.
— Komunitné centrum Radošina – projekt je
ukončený a bol doteraz financovaný zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 126151,57 € a z vlastných
zdrojov obce 12519,18 €.
— Rozšírenie materskej školy – vo výške príspevku 90 000 €, spolufinancovanie obce,
vypracovanie projektu a vybudovanie základov. Projekt bol podaný v tomto roku, do konca roka sa vybavia všetky potrebné doklady
vrátane stavebného povolenia a verejného
obstarávania. S prístavbou by sa začalo na jar
roku 2016 a od septembra 2016 bude naša
škôlka rozšírená o dve miestnosti, takže všetky
tri triedy budú s celodennou prevádzkou.
— Pracuje sa na projekte rekonštrukcie kultúrneho domu. V súčasnosti sa vybavuje stavebné povolenie a rekonštrukcia vzhľadom na finančnú náročnosť bude musieť prebiehať vo
viacerých etapách. Projektant s projektovým
manažérom rozvrhli rekonštrukciu (v rámci
ktorej pribudne aj nový výťah) na jednotlivé
etapy. Postupne po etapách sa budeme uchádzať o fondy.

Zo starého nové
Starostka našej obce veľmi pozorne sleduje všetky výzvy, ktoré ponúka štát
s cieľom zlepšenia života v obci. Nasleduje dôkladné vypracovanie podkladov,
podanie a čakanie, ako to dopadne.
V roku 2013 podala projekt na obnovu
dnes už bývalého Zeleného domu, ako
sme ho všetci nazývali. Po čakaní takmer
jedného roka sme v roku 2014 dostali
kladné vyjadrenie na začatie prác. Schválená suma bola 145 304,40 €. Obec sa
podieľala 5 % sumou 7 647,60 €. Rekonštrukčné práce vykonávala firma Ing. P.
Lesaya.
Je to paráda. Nové, čisté, krásne, moderné a ešte veľa ďalších prívlastkov.
V Komunitnom centre Radošina sa zatiaľ
stretávajú naši seniori - členovia klubu
dôchodcov a spevokol Radošania. Ale
priestory čakajú na ďalších. Na stretnutia

V rámci bodu došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne sa riešili problémy:
— Ing. Milan Beňo – zviditeľnenie jaskyne
Čertova pec – vypílenie stromov, ktoré zakrývajú výhľad od hlavnej cesty.
Keďže nejde o obecné pozemky, poslanci uložili vyvolať stretnutie s p. Ábelom na vypílenie
stromov.
— OZ Hlavina – oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí – Radošinské Vianoce - a žiadosť
o oslobodenie od poplatku za prenájom priestorov v KD s programom:
11. a 12.12.2015 Radošinské naivné divadlo –
Zmiešaná štvorhra
13. a 19.12.2015 Divadlo Hlavina – Súpis dravcov
20.12.2015 Divadlo Hlavina junior – Snehová
kráľovná
Poslanci žiadosť schválili.
— Wineglass, Bratislava – žiadosť o prenájom
priestorov na Piešťanskej ulici.
Poslanci uložili pripraviť podklady k prenájmu
nebytových priestorov v budove bývalej Charity.
— Žiadosť o vybudovanie prístupovej cesty
k nehnuteľnostiam na Nitrianskej ulici od autobusovej zastávky smerom na Bzince.
Poslanci žiadosť vzali na vedomie.
— Žiadosť Mandúch, Šiška – o odkúpenie parcely v Bzinciach.
Poslanci uložili ponúknuť pozemok na odpredaj za sumu 7 €/m2 a zhotovenie geometrického plánu.
Ďalej starostka informovala:
— Inventarizácia majetku, pohľadávok
a záväzkov od 1.11.2015 do 31.12.2015.
— Vyjadrenie hygieny k vybudovaniu muštárne, zriaďovacie náklady by boli cca 40000 €.
— Žiadosť obce o prenájom oceľovej kôlne ponuka p. Norberta Antalíka vo výške 500 €
mesačne.
Poslanci uložili pripraviť žiadosť na prenájom
uvedených priestorov spolu s podkladmi.
— Dopravné značenie v obci spracováva Ing.
Streďanský, pripravuje pasportizáciu ciest. Na
základe tejto pasportizácie bude osadzované

aj nové dopravné značenie, ktoré najprv odsúhlasí Okresný dopravný inšpektorát.
— Doplnenie p. Stanislava Antalíka do komisie
životného prostredia.
Ing. Bohuš Bartošek informoval o:
— ponuke na orezávanie stromov na cintoríne, ponuka v prvej etape vo výške 5000 €,
v ponuke je odborné ošetrenie 9 ks stromov.
Poslanci cenovú ponuku schválili.
JUDr. Mária Escherová – doplnenie osvetlenia
na zastávku na Nitrianskej ulici.
Poslanci uložili zabezpečiť osadenie osvetlenia
1 ks lampy pri autobusovej zastávke.
Mgr. Peter Čierňava – navrhol opíliť vŕbu pri
ihrisku. Navrhol tiež spracovať štatistiku spotreby elektrickej energie na verejnom osvetlení
podľa jednotlivých mesiacov.
Róbert Štepka – navrhol umiestniť zrkadlo pri
výjazde z Nádražnej ulice na Družstevnú, vyzvať občanov, aby si ostrihali dreviny, ktoré
zasahujú do miestnych komunikácií. Poslanci
uvedenú žiadosť schválili.
Ing. Peter Lukačovič – vybudovanie chodníka
na Ulici kpt. Nálepku.
Jarmila Šišková – predniesla sťažnosť p. Pitákovej zo Bziniec o rušení nočného pokoja prenajímateľom krčmy v Bzinciach. Žiadala odstrániť skládku konárov v Bzinciach. Spýtala sa
tiež, kedy budú sfunkčnené hydranty v Bzinciach. Starostka jej odpovedala, že prebieha
rokovanie s firmou ZsVAK Topoľčany a v priebehu októbra by mali byť hydranty sfunkčnené.
Poslanci uložili zverejniť zoznam neplatičov
a vymáhanie pohľadávok formou exekúcie.
Starostka poďakovala poslancom za účasť
a rokovanie zastupiteľstva ukončila.

slúži veľká spoločenská miestnosť, krásne
zariadená a vybavená kuchynka
s chladničkou a sporákom, práčka, dve
WC a dva sprchové kúty. V nich majú občania, ktorí nemajú podmienky, možnosť
sa okúpať. Na prízemí je bezbariérová
kúpeľňa. V jednej miestnosti sa nachádzajú tri šijacie stroje značky Singer
a jeden šijací stroj na šitie pevných
a hrubých látok či vrecoviny. Stroje sú
k dispozícii tým, ktorí šiť vedia, a doma
stroj nemajú, ale aj tým, ktorí by sa šiť
chceli naučiť. Do budúcnosti sa uvažuje
nad rôznymi kurzami a jedným z nich by
bol aj kurz šitia. V ďalšej miestnosti sa
nachádza päť počítačov. Tie budú slúžiť
tým, ktorí ho doma nemajú a majú záujem hľadať si prácu. V dome je internet.
Postupne sa bude Komunitné centrum
zariaďovať ďalším nábytkom, sedačkami.
Priestory budú môcť využívať rôzne organizácie na schôdze či stretnutia, pripravu-

jú sa priestory pre aktivity matiek s deťmi.
Spoločenská miestnosť môže slúžiť na
posedenia jubilantom po omši.
O priestory sa stará správkyňa Marta Cviková, na ktorú sa môžu všetci záujemcovia o priestory obrátiť a dohodnúť si podmienky.

Na záver vyzývame mamičky na materskej
dovolenke, aby si v prípade záujmu o spoločné
stretávanie sa vo vynovenom materskom centre v Komunitnom centre dohodli deň a čas,
kedy sa chcú stretávať. Tieto údaje treba oznámiť na Obecnom úrade, prípadne priamo pracovníčke Komunitného centra p. Marte Cvikovej.

gb
Foto: M. Bušíková

Stretnutie dôchodcov v Komunitnom centre
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Poľovnícke slávnosti—5. ročník
V sobotu 19. septembra sa po piaty raz konali
poľovnícke slávnosti, ktoré organizoval PZ
Havran I. Radošina a Obecný úrad Radošina
v spolupráci s PD Radošinka Veľké Ripňany,
Ematech Radošina, s.r.o., Farský úrad Radošina, Slovforest – A.J., s.r.o.
Slávnosti otvoril a prítomných hostí privítal za
poľovníkov Mgr. Andrej Siget a za obec starostka obce JUDr. Marta Kolková. Boli nimi predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc.
Ing. Milan Belica, predseda PD Radošinka Ing.
Peter Ondrášik, predseda predstavenstva PD
Ing. Štefan Korec a starostovia susedných
obcí.
Slávnosti sa konali v krásnom prírodnom prostredí za poľovníckym domom pod miestnym
kameňolomom. Začali sa svätohubertskou
svätou omšou, ktorú sprevádzal mužský spe-

vácky zbor Lidovec a celebroval hosť z Trenčína vdp. Juraj Sitaš.
Po svätej omši vystúpila spevácka skupina
Radošania a v popoludňajších hodinách sa
konali mnohé obľúbené súťaže. Deti si zasúťažili v streľbe zo vzduchovky a kreslení na chodník, dospelí hádzali flintou na diaľku. Veľa záujemcov prilákala ukážka lukostreľby a možnosť
vyskúšať si ju. Okrem súťaží bolo v programe
veľa poučného z poľovníckej oblasti, s čím sa
bežne inak nestretneme. Prizvaní sokoliari
urobili ukážku sokoliarskej práce, miestni poľovníci s hosťami, odborníkmi v práci
s poľovnými psami, predviedli ukážky poľovníckej kynológie. S mimoriadnym záujmom sa
stretla prednáška známeho pracovníka televízie z relácie Halali Alojza Kaššáka o tom, čo
všetko treba urobiť po ulovení jeleňa, ako

prebieha pasovanie za lovca jelenej zveri a tiež
ukážky vábenia pernatej a srstnatej zveri.
Program bol doplnený o vystúpenie speváka
Jožka Černého s cimbalovkou z Moravy a hudobnej skupiny Žochári. Počas celého programu sa o náladu staral DJ Kluka a Szendreiovci.
Prítomní sa mohli pohostiť na poľovníckych
špecialitách ako guláš a živánka a okrem neodmysliteľného piva ochutnať čerstvý burčiak.
Na záver už tradične bolo žrebovanie bohatej
tomboly, ktoré vtipne sprevádzal Bohuš Močko. Keďže boli hody a v obci boli kolotoče, poľovníci zabezpečili ako vždy jeden kolotoč
a nafukovací hrad pre deti. Počasie tento rok
vyšlo, počet návštevníkov svedčil o tom, že
chýr o tejto vydarenej akcii sa rozniesol do
blízkeho i vzdialeného okolia.
Antónia Sigetová

Bohatá úroda

jednej rastline narástlo 8 až 10 kusov. V rodine
pestovateľa spracovali rajčiny na pretlak, pikant, kečup, ale tiež potešili tých, u ktorých sa
rajčinám nedarilo.
Na druhej fotke vidíte krásny muškát, ktorý
dopestovala naša čitateľka Ivetka Balážiková
z Hečkovej ulice. Kvety má veľmi rada a odmenou za jej starostlivosť boli takéto krásne biele
muškáty. Na fotke má väčší muškát výšku cca
1 m a obvod asi 3 m. V čase kvitnutia mal okolo 80 kvetov. Menší muškát, tiež obdivuhodný,

má rozmery len o málo menšie. Ivetka pestuje
muškáty asi 12 rokov a venuje im bežnú starostlivosť. Polieva podľa potreby, prihnojí
každých 10-12 dní bežným hnojivom na muškáty. Pred zazimovaním v tmavej a chladnej
miestnosti ich zostrihá o polovicu pre lepšiu
manipuláciu i získanie miesta pre zimovanie
iných kvetov. Na jar v prípade potreby prihnojí, dosype zeminu.

Hoci do konca roka ešte nejaký mesiac chýba,
už teraz vieme povedať, že bol extrémny. Pamätáte si na mimoriadne daždivú prvú polovicu mája a potom neskutočne sucho, horúco?
Napriek výkyvom počasia konštatujeme, že
úroda v našich záhradách bola dobrá. Na fotke
vidíte rajčinu, ktorá mala neuveriteľných 600
gramov. Takéto rajčiny (celkom asi 30 ks) dopestoval Viliam Krajčír vo svojej záhrade. Na

Text a foto: Gb

Hodová zábava
Aj tento rok bol počas hodov bohatý na kultúrne
a spoločenské podujatia. Zábava začala už v piatok hodovou zábavou, ktorú usporiadala Únia žien. Do tanca
hrala skupina DISK, ktorej tóny a spev roztancovali všetkých prítomných. Nálada bola vynikajúca. Mnohí návštevníci si odniesli aj pekné ceny z bohatej tomboly, na
ktorú nám prispeli naši stáli sponzori. Ďakujeme Obecnému úradu Radošina, PD V. Ripňany, Univerzál, Rozličný tovar, Pizzeria Fratelli, Drogéria Teta, Ladislav Bílik,
Agrobon.
Za Úniu žien gb

Z vystúpenia RND v Bratislave na Devíne pri príležitosti koncertu k 20. výročiu
pádu Železnej opony s názvom Pocta slobode.
Foto: R. Erent
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
2. september otvoril všetkým školákom ďalšiu
cestu za novými dobrodružstvami. Vyvolalo to
úsmev na vašej tvári? Ale v škole sa dá toho
zažiť naozaj veľa. Všetko záleží na žiakoch, či
budú mať záujem tieto dobrodružstvá objavovať.

a piateho ročníka. Postupne v ďalších rokoch
sa zmeny dotknú ostatných ročníkov. V tomto
školskom roku navštevuje našu školu 176 žiakov. V predchádzajúcich rokoch prešla úpravami škola, fasáda, vnútorné vynovenie
a vybavenie. Počas prázdnin prišla na rad aj

a úlohy vyplývajúce z projektu. V minulom
roku podala starostka obce ďalší projekt
a opäť úspešne. Zakrátko sa začne
s prístavbou materskej školy, čím sa rozšíria
priestory, ktoré sú veľmi potrebné. Prístavba
sa pripojí k súčasnej budove. Hneď v prvých
týždňoch školského roka sme usporiadali spoločné stretnutie rodičov a triedne schôdzky.
Rodičom sme povedali o našich požiadavkách
na žiakov, o práci, o očakávaní od žiakov, školskom poriadku a ďalších školských veciach.
Veríme v dobrú spoluprácu, ktorá prinesie
ovocie všetkým trom stranám.
V minulom čísle našich novín sa stala tlačová
chyba a jej nedopatrením nebola medzi sponzormi 50. výročia školy uvedená Pivnica Radošina, ktorá nám prispela výročnými fľaškami vína. Ďakujeme Pivnici Radošina za sponzorský príspevok.
gb
Foto: archív ZŠ

Z tvorby našich žiakov
Na prázdniny som sa veľmi tešila. Hneď po
vysvedčení som si nalakovala nechty. Od školy
som si chcela oddýchnuť, ale od kamarátov
nie. Preto som sa so spolužiačkami často stretávala. Chodili sme na zmrzlinu, bicyklovali sa
a korčuľovali. S mojimi piatimi bratrancami
sme chodili na kúpalisko, hrali futbal, zobrali
ma aj do bunkra. Skoro sa zo mňa stal chlapec.
Ešteže som mala nalakované nechty. S rodičmi
som bola na Orave, pretože máme radi hory.
Celodenné túry boli náročné, ale krásne. Jeden
deň sme boli v Poľsku. Prezreli sme si Tatry
z druhej strany a mestečko Zakopané. Ešte
sme boli v Štúrove, kde sa radi vraciame, lebo
je tam dobré kúpalisko. Prázdniny sú super,
teším sa na ďalšie.

Počas slávnostného nastúpenia na školskom
dvore sme privítali dvadsať nových prváčikov
dychtiacich po nových veciach. Vieme, že všetko nepôjde ľahko, že nie raz zacítia, ako chutí
sklamanie a neúspech. Na konci roka im bude
odmenou prečítaná kniha, vypočítaný menší
nákup a iné pre nás drobnosti, pre nich veľké
veci. Našim deviatakom sme zaželali veľa úspechov na ich poslednom putovaní v základnej
škole a nasávaní nových vedomostí. Po ôsmich
rokoch dochádza k inovácii školského vzdelávacieho programu. Zmeny sa týkajú prvého

telocvičňa. Po výmene okien v minulom roku
bola opravená strecha, zateplené dve steny
a urobená bola nová farebná fasáda.
V minulom školskom roku sme sa zapojili do
ďalšieho medzinárodného projektu Erazmus.
Spolu s ostatnými školami z Česka, Nemecka,
Talianska a Švédska sa budeme počas troch
rokov stretávať a spoznávať kultúru, krajinu,
tradície a zvyky týchto krajín. Témou projektu
je doprava. V septembri sa zúčastníme pracovnej návštevy v Taliansku, kde rozvrhneme plán
práce na jeden rok, rozdelíme si povinnosti

Spevavé hrdielka

deti už krojovaným oblečením zvýraznili
prejav slovenských piesní, sprevádzal ich
akordeón. Prežili sme príjemné popoludnie,
deti sa navzájom spoznávali a vymenili sme
si poznatky s kolegyňami z iných MŠ. Myšlienka sa ujala, takže o rok si vypočujeme
znova krásne slovenské ľudové piesne. Prehliadka sa uskutočnila koncom školského
roka – v júni.

z Vás môže podporiť tento projekt, čím sa
zväčší možnosť výhry. Osobný podpis je
podmienka banky Reiffeisen. Svoju podporu
môžete prejaviť v termíne od 14.9.2015 do
30.9.2015. Pobočka banky Reiffeisen sídli
v Topoľčanoch na Ulici sv. Cyrila Metoda
(v blízkosti je predajňa Elektro Krajčík).
Ďakujeme Vám, ak sa rozhodnete podporiť
projekt Radošinské zdatné deti.

Text a foto: G.Cviková

G. Cviková

Jednou z úloh našej MŠ je rozvíjať u detí
slovenské povedomie, oboznamovať a aktívne udržiavať ľudové tradície. Prvotinou
bola uskutočnená prehliadka v speve ľudových piesní „SPEVAVÉ HRDIELKA“. Okrem
našich detí pozvanie prijali tri MŠ
z okolitých dedín. Prevahu mali dievčatá,
ale bolo aj chlapčenské zastúpenie. Všetky

PODPORTE PROJEKT PRE MŠ
Kolektív MŠ prosí občanov o podporu projektu Radošinské zdatné deti.
V spracovanom projekte môžeme pre deti
získať finančné prostriedky pre nové, modernejšie telovýchovné zariadenie do areálu
MŠ – preliezačky, hojdačky, lezecké steny...
Projekt bol podaný v banke Reiffeisen, pobočka Topoľčany. Svojím podpisom každý

Rebeka Vatrsková
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ČAS NA ZÁBAVU
Letný tábor
Už druhýkrát mali deti našej obce možnosť
zúčastniť sa detského letného tábora organizovaného starostkou obce. Destináciou sa stalo hlavné mesto Bratislava. O letný tábor
v dňoch 10.-14. augusta prejavilo záujem 30
detí. V pondelok deti radostne zakývali rodičom a vydali sa za dobrodružstvom. Prvou zastávkou bola televízia Markíza, kde sme videli
tri štúdiá a dozvedeli sa veľa z tajov tejto obľúbenej televíznej stanice. Ubytovaní sme boli
v Inštitúte pre verejnú správu v mestskej časti
Dúbravka. Ubytovanie bolo nad naše očakávanie a strava tiež. Raňajky formou bufetového
stola, výber z veľa druhov jedla, výborné polievky, mäsá, prílohy, k tomu sladkosti, ovocie
a pitný režim. Okrem čaju mali deti možnosť
do vôle si čapovať z piatich druhov nápojov.
Najväčší záujem bol o colu alebo mix všetkých
nápojov. Počas týždňa sme pripravili pre deti
bohatý program. Využívali sme blízke kúpalisko Rosnička, v krásnom zelenom prostredí,
kde dva veľké bazény a dlhý trojprúdový tobogan bolo vynikajúce osvieženie v 36-stupňových horúčavách. Zoznámili sme sa so starým
mestom, prezreli si veľa historických pamiatok. Pekný zážitok mali deti z hodinovej plavby
po Dunaji, návštevy Bibiany, kde bola interaktívna výstava zameraná na autá, deti sa pohrali a dozvedeli sa veľa nového zo sveta áut.
V Cinema city Eurovea sme si pozreli film.
Zmrzlina, nákupy pre rodičov a blízkych, aj to
všetko patrí k táboru. K jednému z najväčších
zážitkov patrila jazda električkou. Z domovskej
stanice do cieľa v meste trvala jazda tridsať
minút, trinásť zastávok. Prvý raz sa deti viezli
možno trochu s obavami, ale na druhý, tretí

Rozlúčka s letom pre deti
Tieto letné prázdniny to v Bzinciach konečne
žilo. Mohli by sme ich nazvať aj „kultúrnym
letom“. Postaral sa nám o to Juraj Dlabik, ktorý má v prenájme pohostinstvo Tullś Tavern.
Letnú sezónu otvoril country kapelou, nechýbali ani rockové hity, zaspievali sme si aj na
ľudovú nôtu a skúsili karaoke. Výborná kuchárka pani Olinka pripravila na každú akciu
chutné občerstvenie (guláš, cigánsku, pečené
rebierka, držkovú, kapustnicu), ale každý mi
dá asi za pravdu, že najväčší úspech zožalo
pečené prasiatko!
A keďže letné prázdniny sú hlavne pre deti,

deň to bol zážitok. Suverénne uvoľnili miesto
starším, vedeli názov stanice, vedeli počet
zastávok do cieľa... Počas nášho pobytu v ubytovni boli ubytované aj Divé maky. Občianske
združenie Divé maky slávi tento rok desiate
výročie od svojho vzniku. Toto občianske združenie sa venuje podpore nadaných rómskych
detí zo sociálne slabých rodín vo vzdelávaní.
Podporili už viac ako 440 talentovaných rómskych detí, pomohli im študovať na stredných
i vysokých školách. Počas týždňa sa pripravovali na Cigánsky bašavel, na ktorom prezentujú svoju kultúru a umenie. V čase nášho pobytu v ubytovni sme počuli z rôznych kútov hudbu, spev, a preto sme oslovili vedúcich, či by
sme sa nemohli zúčastniť ich skúšky. Nášmu
želaniu bolo vyhovené a stálo to za to. Krásne
skladby hrané na rôznych hudobných nástrojoch, sólo i spoločné spevy. Deti sa kultúrne
vyžili a aspoň trochu spoznali i túto kultúru. Po
večeroch sme hrávali hru meno, mesto, zviera,
vec a na posledný večer sme pripravili pre deti
malý test, v ktorom sme chceli zistiť, čo si pamätajú z navštívených miest. Takmer všetky
odpovede boli správne, teda pamätali si všetko. Na otázku čo sa ti najviac páčilo v tábore,
bolo najviac odpovedí: všetko. A to je pre nás
to najlepšie hodnotenie. Milo nás prekvapili aj
rodičia, ktorí nám pri príchode domov ďakovali, že sme ich deťom spríjemnili jeden horúci
prázdninový týždeň a boli by radi, keby takéto
tábory pokračovali, pretože okrem spoznania
nového, získania nových kamarátov, sú ich
deti v rukách tých, ktorých dobre poznajú
a plne im dôverujú.
G.b.

o deťoch a s deťmi, rozhodla som sa usporiadať akciu pre všetky deti zo Bziniec a okolia
pod názvom „rozlúčka s letom“, ktorá bola
takou bodkou za všetkým, čo sme počas celého leta prežili. Pripravený bol bohatý program:
opekačka, skákací hrad, čokoládové muffiny,
cukrová vata a rôzne súťaže. V skákaní vo vreci
a v behu bol najlepší Tomáš Vyhlídal a v preťahovaní lanom boli
zdatnejšie dievčatá.
Akčný deň plný zábavy ukončila diskotéka, na ktorú sa tešili
najmä tí starší.
Chcem sa poďakovať
hlavne všetkým deťom, ktoré sa akcie
zúčastnili. Pani starostke za špekačky,
pani Pospíšekovej za
výborné muffiny a Jurajovi za super diskotéku a pozornosť pre
deti – kofolu a sladkosti. Dúfam, že všetci budeme na tieto
letné prázdniny ešte
dlho spomínať. Želám

vám veľa elánu do učenia a o rok sa stretneme
znova.
Všetky fotografie nájdete na stránke
www.radosina.sk (časť Bzince), fotogaléria.
Text a foto: Jarmila Šišková
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Problém našej obce
Myslím, že každý občan sa stretol s obrovským problémom – kam s odpadom.
O ochrane životného prostredia a divokých
skládkach sa v obci pohovorilo a popísalo
na stránkach Radošinských novín už veľmi
veľa, žiaľ, monitorovanie divokých skládok
tento problém určite nevyrieši. V obci bol
pri svätostánku umiestnený jeden kontajner, ktorý bol prakticky využívaný celou
obcou. Bol priamo pred našimi oknami, čo
nebol skutočne pekný pohľad. Ale slúžil
celej obci. Niektorí doviezli odpad cez deň,
ale veľakrát sa stalo, že tento bol dovezený a vykladaný z auta či prívesu v noci.
A otázka znie: mali sme v tom období také
divoké skládky ako v súčasnosti? Asi nie.
Ja som sa teraz stretol s problémom, kam
so stavebným odpadom (niekoľko vedier
omietky). Pokúšali sme sa to odstrániť pri
pravidelných utorkových odvozoch komunálneho odpadu. Požiadali sme pracovníkov a začali tento odpad postupne vysýpať
do smetných nádob a tieto nám pracovníci
zberných služieb vyprázdňovali. Za každú
nádobu sme dali jeden lístok. Žiaľ, skončilo
to tak, že vodič auta zasiahol nevyberaným
spôsobom, odišiel aj s nádobou preč
s poznámkami, že takýto odpad sa takýmto autom neodváža. Pre také malé množstvo odpadu nemá zmysel, aby sme platili
za veľkokapacitný kontajner. Nakoniec
problém vyriešil syn tak, že odpad premiestnil do igelitových vriec a odviezol do
Piešťan, kde ho umiestnil do zberného
dvora. Tam sa ale tiež stretol s odporom,
lebo nie je občanom Piešťan, ale podarilo
sa mu presvedčiť pracovníka zberného
dvora.
.

Očista obce

Viacerých našich občanov potešil pohľad
na úpravu svahu pred Drogériou Teta.
Miesto sa nachádza v centre obce a úprava
sa veľmi žiadala. Potešilo, ale aj vyvolalo
kritické pripomienky spoluobčanov, čo
všetko by sa malo ešte urobiť, aby to bolo
ešte krajšie. Áno, nedostatkov je stále
dosť, ale nejde to tak rýchlo, ako by sme si
želali. Najdôležitejšie sú financie, ktoré sú
stále krátené a obec ich nedostáva toľko,
koľko by potrebovala, ale tiež iné dôležité
práce na rôznych miestach či nepriazeň počasia. Za povšimnutie a pochvalu isto stojí
práca našich nezamestnaných, ktorí aj
počas horúcich letných dní čistili obec.
Postrehli ste, vážení občania, vyčistený
jarok pozdĺž celej Nitrianskej ulice? Bez

Z receptov našich čitateľov
Myslím, že takmer v každej komore je veľa
rôznych zaváranín, sladkých či kyslých,
džemov, sirupov a iných pochúťok, ktoré
nám spestria jedálniček v zimných mesiacoch. Jeseň je čas, kedy spracúvame posledné plody zo záhrady. Ponúkame vám
výbornú čalamádu, na ktorú nájdeme suroviny v každej záhrade.
7 kg kapusty, 1 kg mrkvy, 1 kg kápie, 1 kg
uhoriek, 1 kg cibule, ½ l vody, ½ kg cukru,

Do Radošiny sme sa prisťahovali pred
osemnástimi rokmi z obce, ktorá má 280
obyvateľov, je to obec v rekreačnej oblasti
Nízkych Tatier. Odvoz odpadu tam bol tiež
a aj je každé dva týždne. Ale v obci boli na
dvoch miestach umiestnené kontajnery (a
stále sú), obec nemá divoké skládky, občania vedia, kam patrí odpad. Aj keď kontajnery sčasti zapĺňajú chatári a chalupári,
obec je spokojná s tým, že odpad nekončí
na divokých skládkach.
O zbernom dvore sa tiež už popísalo
v našich novinách veľa, ale písanie tento
problém nevyrieši. Nie každý je ochotný
odvážať odpad do Piešťan ako náš syn,
zvolí jednoduchší spôsob šup na divokú
skládku. Potom vzniknú pre obec dva
problémy: znečistenie obce a jej likvidácia.
A tieto stále vznikajú.
Čo tak pouvažovať o tom, kým sa zriadi
zberný dvor, umiestniť na vhodnom mieste aspoň jeden kontajner, ktorý by občania
pri takýchto problémoch využívali? Môže
to byť v uzavretom dvore, oznámiť občanom termíny, kedy tam môžu svoj odpad
vyviezť a vyberať za jeho umiestnenie
alikvotný poplatok, nie poplatok za celý
kontajner. Nebolo by to rozumnejšie
a lacnejšie, ako monitorovať a odstraňovať
tie divoké kopy? Človek je tvor vynaliezavý, ak nemôže dať odpad na jedno miesto,
dá ho inde a problém zostáva nevyriešený.
Chráňme si našu krásnu obec, je naša,
robme všetko pre to, aby sme sa pred
cudzími návštevníkmi nemuseli červenať
za to, že si ju nedokážeme udržať čistú.
Malo by to byť v záujme nás všetkých.
Ing. Igor Bubeník
buriny, nánosov, odpadkov. Ale to, čo platilo pred mesiacom, dnes už nie je celkom
pravda. Dlhodobo odstavené autá popri
jarkoch a navezený stavebný materiál čiastočne zničili prácu týchto občanov. Vyčistený bol chodník od autobusovej zastávky po
uličku popri ihrisku. Radosť po ňom chodiť.
O takúto očistu obce sa zaslúžili tri pracovité žienky H. Vojtková, D. Jesenská a A.
Bílenná. Počas horúcich dní usilovne pracovali a výsledok je chvályhodný. Boli milo
prekvapené ochotou občanov podať im
pohár studenej vody, ušla sa im aj zmrzlina, niektorí ľudia im nabrúsili motyky, ktoré sa pri takejto práci rýchlo zatupia.
V týchto dňoch pracujú v iných častiach
obce a tešia sa spolu so všímavými občanmi, ako obec krásnie.
GB
deko bez guľôčok, rasca, 1 KL pyrosiričitanu, 2 PL soli, ½ l octu, podľa chuti môžeme
pridať feferónky. Všetky suroviny nakrájame na krájači ľubovoľnej veľkosti, pridáme
zvyšné pochutiny, rukou zamiešame a necháme stáť do druhého dňa. Čalamádu
natlačíme do pohárov, nalejeme nálev
a uzavrieme. Pridaný pyrosiričitan nielenže
zanechá čalamádu bielu, ale má tiež konzervačné účinky a čalamádu nemusíme
sterilizovať.
Mária Antalíková

Spoločenská rubrika
JÚL-AUGUST

Narodili sa
Dávid Pacalaj
Adela Balážiková

Manželstvo uzavreli
Ing. Michaela Naňová a Marek Krajčír

Okrúhle životné jubileá
50
Julian Gerula
Ladislav Moravčík
Pavol Krajčír
Jozef Vlasák
Zuzana Pavlovičová
Jarmila Vlasáková

60
Mgr. Helena Hauptvogelová
Helena Mičková
Jozef Varga
Viera Mahajová
Ing. Štefan Rolinec

70
Igor Jesenský
Jolana Krajčírová
Margita Mináriková
Jozefína Hauptvogelová

Pekného veku sa dožili
Alojzia Titková—80 rokov
Anna Stredáková—83rokov
Mária Grmanová—83 rokov
Cyril Klučka—84 rokov
Anna Kudrecová—85 rokov
Vlasta Kolková—89 rokov
Všetkým Vám prajeme veľa zdravia do ďalších
rokov!

 OPUSTILI NÁS
Marta Naňová—90-ročná
Pavol Michler—56-ročný
Gabriel Baňák—71-ročný

Spomíname!
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E R ASM U S
Pýtate sa, čo je to? Je to názov nového medzinárodného projektu, do ktorého sa zapojila
naša škola. Ako sa to začalo. V minulosti mala
naša škola družbu so školou z Velkého Ořechova. Pri príležitosti výročia školy sme ich znovu
kontaktovali a počas rozprávania, čo sa za roky
udialo, spomenuli prípravu na projekt. Riaditeľ
našej školy je človek, ktorý rád prijíma nové
výzvy a s medzinárodným projektom sme mali
skúsenosť v rokoch 2008-2010, tak sa zrodila
myšlienka zapojiť sa i do tohto projektu.
Prvé stretnutie za účelom vypracovania prihlášky, 36 strán v anglickom jazyku a dohodnutia priebehu projektu, sme mali vo februári
v Uherskom Brode za prítomnosti Česka, Švédska, Nemecka, Talianska a Slovenska. Z našej
školy sa zúčastnili riaditeľ školy a Gabriela
a Silvia Bahelkové, pretože všetko sa robí v anglickom jazyku (Silvia – jazyková a administratívna stránka projektu). Trojdňová práca od
rána do večera priniesla v júni dobré výsledky.
Náš projekt bol schválený. Bude prebiehať
počas troch rokov 2015-2018. Koordinátorom
sa stalo Nemecko, nakoľko majú s prácou
v projektoch bohaté skúsenosti a spomedzi
300 škôl v Nemecku, ktoré podali projekt, bolo
v Bruseli vybraných necelých 150 a my medzi
nimi.
Prvé pracovné stretnutie sa konalo 20.- 25.
septembra v talianskom Assisi. Tu sa stretlo 10
členov zo škôl pracujúcich na projekte: Základná škola Velký Ořechov, Europaschule Marlishausen z Nemecka, Ronneshytta preschol and
school zo Švédska, ZŠ s MŠ Radošina a domáca
hosťovská škola Scuolaspeciale z Talianska.
Témou projektu je doprava a projekt je rozdelený do troch rokov. Zhodli sme sa na prezentácii minulosti, prítomnosti a budúcnosti dopravy. Zadelili sme si prácu, je jej naozaj dosť
a je náročná, naplánovali stretnutia, ktoré sa
odvíjajú od peňazí, ktoré dostala každá škola.
Balík peňazí nie je rovnaký pre každého. My
sme priniesli skomponovanú pieseň, mala
úspech, páčila sa a všetci sa ju naučia. Máme
zadelené úlohy na každý mesiac, ktorých výsledky budú viditeľné pre každého, nielen
žiakov v škole, ale i rodičov, verejnosť. Každá
škola sa prezentovala krátkou prezentáciou.
Školy sú v zaujímavom a peknom prostredí
s rôznou a bohatou činnosťou. Dohodli sme sa
na stretnutiach, ktorých sa zúčastnia i vybraní
žiaci z každej školy. Veľkou udalosťou budú tri
tábory, v Česku, Slovensku a Nemecku, na
ktorých sa zúčastní viac detí. Prvý bude v budúcom roku v Čechách, v krásnom prostredí,
jeho témou bude minulosť dopravy. V ďalšom
roku pripravíme tábor my, témou bude prítomnosť a v treťom roku Nemecko, téma budúcnosť dopravy. Veríme, že sa prejaví kreativita a nápaditosť detí s pomocou učiteľov
a budeme sa môcť pochváliť výbornými výsledkami. Do projektu bude zapojená aj MŠ,
pretože vo Švédsku je škola spojená s MŠ.

a čakali v škole. Inštitút, ktorý je spojený so
školou, splynul s mestom. Budova, prostredie,
história, všetko. Príchod do inštitútu a zoznámenie sa s jeho obyvateľmi nám vyrazil dych.
Vedeli sme, že v inštitúte sú postihnuté deti,
ale to, čo sme videli, sme naozaj nečakali. Deti
niekoľkonásobne telesne i duševne postihnuté. V jedno dopoludnie sme každý zo zúčastnených dostali jedno dieťa, samozrejme, s odborným pracovníkom a ukázali nám, ako sa učia.
Bola som v triede s chlapcom, ktorý mal hodinu hudobnej výchovy. Za jeho výkon mu stačilo zatlieskať, pobozkať, držať za ruku. Nie že by
nemali dosť lásky od opatrovateľov, ale od
neznámych im to bolo vzácne. Snáď najťažšie
pre nás všetkých bol obed, ktorého sme sa
Inštitút pre postihnuté deti

zúčastnili a obedovali to isté spolu s deťmi.
Opäť každý bol v jednej miestnosti s jedným či
dvomi deťmi. Špeciálne prispôsobené lyžice
niektorí vedeli držať a tí, čo nie, tam sme pomáhali. Pozbierali sme jedlo zo zeme, z tričiek
či nohavíc. K niektorým deťom sme sa nedostali, pre ich veľmi veľký postih, ktorý by sme
nezvládli. Takáto pomoc pri jedení trvala všet-

ky tri dni. V inštitúte majú úžasné vybavenie
pre deti. Prístroje na posilnenie svalov, cvičenie, bazén, relaxačnú miestnosť, dobre vybavené triedy, krásny dvor s ihriskom
a dostatkom zelene. Zanechalo to v nás hlboké
dojmy.
Keby mali možnosť toto vidieť viacerí, zistili by,
že často riešime banality, hľadáme nedostatky
u druhých, sme nespokojní s tým, čo máme,
sťažujeme sa na veľa práce... Ak spoznáme
problémy iných, zistíme, že naše nie sú najväčšie. V stredu sme boli pozvaní k primátorovi
mesta. Pevnejší chlapík s milým úsmevom,
v krásnej historickej budove nám porozprával
o svojej práci, ktorú si zodpovedne vykonáva
dvadsať rokov a za tie roky vybudoval Assisi na
mesto priateľov,
zelene, čistoty,
turistických možností. Jeden večer, ako to v Taliansku býva zvykom, neskoro večer nás pozval na
večeru zástupca
riaditeľa inštitútu
do svojho rodinného domu na
okraji mesta.
Jeho manželka
nám pripravila
špeciality talianskej kuchyne. Sedenie na terase,
rozhovory každý
s každým, takto
sme sa zblížili a vieme, že počas troch rokov
trvania projektu budeme jedna veľká rodina
a prostredníctvom úloh a ciest zistia aj naši
žiaci, aké je dôležité ovládať cudzí jazyk.
gb
Foto: S. Bahelková

Moje postrehy z Assisi
Na to, že nás očarí mesto, nás upozornil pán
dekan a mal pravdu. Nádhera, krása, jedinečnosť... Po 14-hodinovej ceste autom, tak sa
rozhodol cestovať riaditeľ, nás ostatní už vítali

Jedna z mnohých krásnych uličiek v Assisi
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ČO NOVÉ V ŠK RADOŠINA
Nový ročník v plnom prúde
Milí futbaloví priatelia!
Letná prestávka sa už skončila, opäť sa začalo obdobie futbalových víkendov. Od nového súťažného ročníka sme prihlásili ďalšie mládežnícke
mužstvo, a to prípravku (U-13). Boli sme zvyknutí na 3 mužstvá (dospelí,
dorast, žiaci), čo dávalo dosť práce, ale bol záujem u detí, tak prečo nie?

Prípravka
Trénerskej taktovky sa ujal Daniel Vlasák, za čo mu patrí vďaka a uznanie, keďže musí/chce našich najmenších učiť všetko od základov. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí navštevujú zápasy pravidelne či už doma
alebo vonku. Úvodný zápas sezóny sa vydaril. V ďalších dvoch kolách
síce naše nádeje prehrali, ale musíme si priznať, že s kvalitnejšími súpermi. Po 3. kole nám zatiaľ patrí 5. miesto.

Žiaci
V žiackom družstve nenastala žiadna zmena na poste trénera, kde aj
naďalej ostal Milan Pindjak. Horšie to je v obmene hráčskeho kádra,
keďže gro základnej zostavy z minulej sezóny už musí hrávať za vyššiu
vekovú kategóriu, čo sa zatiaľ odzrkadľuje aj na výsledkoch. Káder pravidelne dopĺňajú aj hráči z prípravky. Nič sa nedeje, chlapci sa ešte len
spoznávajú, víťazstvá určite prídu. Po odohratých troch kolách a vloženej predohrávke 9. kola nám zatiaľ patrí solídne 6. miesto.

Dorast
Od novej sezóny si zobral na starosť družstvo dorastu Jozef Jankovič,
ktorý vystriedal na poste trénera Miroslava Horvátha ml., ktorému sa
chceme aj touto cestou poďakovať za jeho minulosezónnu prácu. Dorastenci podávajú doposiaľ solídne výkony. Káder sa, samozrejme, tiež

ZO
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obmenil. Odišli hráči, ktorí už
museli putovať o kategóriu
vyššie.
Prišli hráči zo žiackej kategórie a káder sme doplnili tiež
o ďalšieho „legionára“. Späť
do klubu by sa mali vrátiť
ďalší 2 hráči, ktorí hosťovali
v inom tíme. Priebežne po
odohratí 4 kôl im zatiaľ patrí 6. miesto. Najviac ich mrzí, že si nemohli
schuti zahrať futbal na hody doma, keďže súper nepricestoval (5. kolo).

A-mužstvo
Ako prvé by sme chceli poďakovať za minuloročnú sezónu trénerovi
Jozefovi Piršelovi ml. za jeho výborne odvedenú prácu, dosiahnuté výsledky.
Od novej sezóny nastal pohyb na poste trénera, kde sme si zabezpečili
služby staronového trénera Norberta Kusého.
Samozrejme, nastali aj zmeny v kádri. Odišlo trio hráčov, ktorých sme
nahradili jednou posilou z iného mužstva a vlastnými odchovancami.
Ako už býva zvykom, štart sezóny nebol úplne najlepší, ale postupne
prichádzajú víťazstvá, stúpame vyššie a vyššie v tabuľke.
Ďalšia motivácia pre našich áčkarov prišla, keď sme zvíťazili (podľa kuloárnych informácii) po siedmich rokoch na hody doma.
Ďakujeme za doterajšiu návštevnosť všetkým divákom a dúfame, že aj
naďalej budete chodiť podporovať naše družstvá či už doma alebo vonku.
Za ŠK Martin Kolka

Na obrázku hore: Ukážkový priamy kop, úvodný gól hodového zápasu (Juraj Piršel) - Vľavo: Vyrovnanie na 2:2 (Tomáš Vičan) - Vpravo: Radosť
z víťazného hodového gólu (Juraj Piršel) - Foto: M. Kolka
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