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Radošinskí poľovníci
Skončil sa polrok a s ním aj všetky veľké akcie, ktoré sa každoročne v tomto čase konajú
v našej obci. Aj tento rok priniesli veľa radosti. Okrem zvyčajných bola aj jedna mimoriadna. Sedemdesiat rokov nejakej organizácie,
to sa naozaj nestáva každý rok. Poľovníci sú
len jednou malou skupinou, ale keďže sa
v posledných rokoch dostali vďaka svojim
vydareným akciám do povedomia nielen našich obyvateľov, ale aj širokého okolia, vnímali sme toto ich výročie akosi viac.
V publikácii, ktorú pri tejto príležitosti vydali,
je veľa údajov svedčiacich o bohatej histórii
našej obce, ale aj množstvo fotografií, na
ktoré sa iste radi pozrú aj nepoľovníci. Odporúčame ju do pozornosti. Zaujímavé je aj to,
na čo vlastne poľujú. Neviem, koľkí z nás vedeli, že sa v našich lesoch poľuje už aj na
muflóny a žijú tu daniele. Tie tu predtým neboli. O rysoch či medveďovi nehovoriac... Už
tradične k poľovníkom patrí guláš a súťaž
v jeho varení. Nápad urobiť pod „baňou“ amfiteáter vyšiel tiež od nich. Miesto si postupne našlo aj mnohé ďalšie aktivity. Píšeme
o nich v našich novinách.
O odpadoch sme písali už veľakrát. Zdá sa, že
sa konečne aj v tomto pohli ľady. Aj keď za
vyspelými „čistými“ krajinami dosť zaostávame. Vnútri sa znova stretneme s problematikou odpadov, dnes konkrétne ich triedením. Aby sme aj my mali tak čisto, ale najmä
aby sme si nepílili konár, na ktorom sedíme,
pomôcť by nám mohlo poznanie symbolov
pre triedenie odpadu. Možno vás podobne
ako mňa bude šokovať číselne vyjadrené
množstvo odpadu vyprodukovaného ročne
každým z nás – vyše 300 kg! a bude vás motivovať k jeho triedeniu.
Školáci skončili, oddychujú, je zaujímavé sledovať, ako sa im darilo, veď vždy končia noví
a noví. Krátko pred koncom roka boli v zaujímavom tábore na Morave, kde majú družobnú školu. Za týždeň toho toľko zažili, že sa to
niekedy nepodarí ani za rok, odporúčame si
prečítať.
Je čas zavárania, ani to neobchádzame a prinášame jeden „chlapský“ recept. Vyskúšajte.
Pekné leto, dovolenku bez úrazu, príjemné
stretnutia so známymi i neznámymi ľuďmi
a veľa šťastia Vám praje redakcia.

A. Sigetová

oslávili tento rok sedemdesiate výročie od založenie poľovníckeho združenia.
Pri tejto príležitosti zachytili jeho históriu v publikácii Poľovníctvo v Radošine.
Jej autor Ing. Juraj Antalík v nej spomína tiež veľmi vzdialené obdobie, ako
ho zaznamenávajú dobové listiny z 12.
storočia a ktoré svedčia o tom, že poľovníctvo už vtedy na tomto území
bolo organizované, aj keď podľa dobových zvyklostí. História, ako ju berú do
úvahy dnešní poľovníci, sa začala písať
v roku 1946. V tomto roku vznikla prvá
poľovnícka spoločnosť v Radošine postavená na neformálnych, priateľských
vzťahoch a tvorilo ju šestnásť členov.
Ako poľovná zver sa spomína jarabica
a zajac na poli, vysoká, srnčia a diviačia
zver v lese. Meno Havran nesie poľovnícke združenie od roku 1956. Od tohto obdobia prešlo združenie viacerými
zmenami. Bolo rozdelené na viac častí,
potom znova zjednotené, dianie bolo
niekedy dosť dramatické...
V súčasnosti má PZ 33 členov, vybudované viaceré zariadenia ako krmelce,
posedy, chaty, ale najmä reprezentatívny poľovnícky dom s amfiteátrom
v pozadí. Poľovnou zverou okrem tradičnej vysokej, srnčej a diviačej sú aj
muflóny, z poľných druhov zajace
a bažanty. Nepoľovnou (teda poľovnou, ale v revíri PZ sa zatiaľ neloví), ale
vyskytujúcou sa zverou, sú daniele,
občas rys, divá mačka, z vtákov sluka
v čase ťahu, orol kráľovský, ktorý má
v revíri hniezdisko, malý počet jarabíc,
holub hrivnák... Z ostatných sa loví
líška a jazvec, sporadicky sa vyskytne
psík medvedíkovitý, dokonca bol videný aj medveď hnedý. Pri poľovačkách
používajú poľovníci poľovné psy, cho-

vajú napríklad jazvečíky, farbiare, viaceré druhy stavačov, ale aj jagdteriéra,
basseta, zlatého retrívera, zo slovenských plemien slovenského kopova
a slovenského hrubosrstého stavača.
Poľovníci v Radošine sa v posledných
rokoch zviditeľnili viacerými akciami.
Úspešne organizovali viacero skúšok
poľovných psov, od roku 2010 organizujú vždy v hodovú sobotu Poľovnícke
slávnosti, ktoré majú veľmi bohatý
program a tiež súťaž vo varení guláša.
Najmä posledné dve podujatia navštevujú hostia zo širokého okolia, takže
obohacujú celkový život v obci, čím sa
iné poľovnícke združenia nemôžu pochváliť.
Pri príležitosti sedemdesiat rokov existencie organizovaného poľovníckeho
združenia na dobrovoľnej báze vybudovali v blízkom lese s povolením Biskupského úradu v Nitre pamätník, je
v ňom umiestnená tabuľa s menami
zomrelých členov PZ, ktorí počas tohto
obdobia v Radošine pôsobili. V mesiaci
poľovníctva 11. júna si toto výročie
slávnostne pripomenuli. Oslava sa začala svätou omšou vo farskom kostole
a bola obetovaná za zosnulých členov
PZ pôsobiacich v Radošine. Poľovníci
v nej tiež ďakovali za prijaté dobrodenia a prosili o požehnanie do ďalšieho
obdobia. K slávnostnému rázu obety
prispela účasť poľovníkov vo sviatočnom poľovníckom oblečení. Po svätej
omši požehnal p. dekan Havran spomínaný pamätník na kraji lesa. Po ňom
sa poľovníci a prizvaní hostia stretli na
slávnostnom pohostení v poľovníckom
dome, v rámci ktorého bola uvedená
publikácia Poľovníctvo v Radošine.
A. Sigetová
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
21. apríla 2016 sa uskutočnilo zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré otvorila
starostka obce JUDr. Marta Kolková, privítala prítomných a oboznámila ich s programom rokovania.
Starostka obce informovala poslancov
o Zmluve o službách s firmou e-dotácie,
s.r.o., Nitra, ktorej predmetom je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, externý manažment, verejné
obstarávanie a ďalšie služby ohľadom
projektu triedeného zberu komunálnych
odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.
Poslanci navrhli požiadať Okresný súd
v Topoľčanoch o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k mimosúdnemu riešeniu sporu s firmou Develop group Bratislava týkajúceho sa výstavby ďalších bytoviek. Poslanci žiadali o nahliadnutie do projektovej
dokumentácie a následne aj o osobné
stretnutie so zástupcami firmy, ktoré sa
uskutočnilo na Obecnom úrade v Radošine 8.6.2016. Na základe tohto stretnutia
bol firme zaslaný návrh na mimosúdne
riešenie.
Hlavná kontrolórka obce Ing. Bednáriková
napriek dlhodobej práceneschopnosti doručila poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 a odporučila poslancom
v zmysle platnej legislatívy uzatvoriť prerokovanie hospodárenia za rok 2015 s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Ekonómka p. Chromá informovala poslancov o hospodárení obce. Prebytok rozpočtu v sume 202 078,26 € bol upravený
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume
90 000 €, nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume
3 170 € a vysporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 19 536,32 €. Poslanci schválili upravené hospodárenie
obce vo výške prebytku 89 371,84 € použiť na tvorbu rezervného fondu, a to 10 %
- teda 8 937,18 €.
Starostka obce informovala o prebiehajúcej prístavbe a rekonštrukcii budovy

materskej školy. Po ukončení tejto rekonštrukcie, ktorá bude mať dve etapy – I.
etapa prístavba (júl, august 2016), II. etapa rekonštrukcia strechy, zateplenie a nová fasáda (september, október 2016),
bude okrem budovy kuchyne a jedálne už
zrekonštruovaný celý komplex budov základnej a materskej školy.
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo 8.6.2016.
Osobne bola prednesená sťažnosť p. Ondrejkovej na p. Medeka. Róbert Medek
má postavenú šopu pri bytovke a bráni
prístupu ku garáži Anne Ondrejkovej parkovaním auta a umývaním. P. Ondrejková
sa sťažovala už minulý rok a doteraz nedostala odpoveď. Starostka jej odpovedala, že obec nemá v kompetencii riešenie
sťažnosti, bola postúpená na políciu
a z toho dôvodu komisia danú vec viac
neriešila. Poriadková komisia urobila obhliadku na mieste 16.6.2016.
Osobne bola prednesená sťažnosť p. Maroša Bíleného na poškodenie cyklotrasy
cez les. Podľa vyjadrenia poslanca Róberta Štepku, keď ide niekto vyznačovať cyklotrasu, treba žiadať o súhlas vlastníkov
pozemkov. Vyjadrenie poslanca Mgr. Andreja Sigeta, stotožňuje sa, že vlastníci
neboli upovedomení, nevyhovie sa, kto
bude upratovať po cyklistoch? Vyjadrenie
Maroša Bíleného – čierne skládky boli aj
po obci a upratovali ich zamestnanci obce. Vyjadrenie Mgr. Andreja Sigeta – poľovníci tiež každý rok upratujú čierne
skládky. Vyjadrenie JUDr. Márie Escherovej – v záujme obce má byť rozvoj turistiky, propagácia obce, na čo sú cyklotrasy
vynikajúcou príležitosťou, a preto by obec
mala byť nápomocná a iniciatívna v riešení problematiky značenia cyklotrás.
Osobne prednesené vyjadrenie Ing. Stanislava Antalíka a Ing. Juraja Antalíka
k oploteniu na Hôrke. Oplotenie bolo postavené na základe stavebného povolenia
z roku 2014 dohodou so starostkou na
zatraktívnenie obce. Verejne sa zaväzujú,
že v spodnej časti oplotenia je bránka na

Zaspomínajme si

kľúč, ktorý bude k dispozícii na Obecnom
úrade a nevesty, ktoré sa tam budú chcieť
fotografovať, osobne vezmú na fotenie.
Pri poľovníckych slávnostiach deti behali
po skalách, na základe toho sa pristúpilo
k dohode a pozemok bol oplotený. Čierna
skládka, ktorá sa tam nachádzala, bola
uprataná na ich náklady.
JUDr. Mária Escherová oponovala, že postup obce a p. Antalíka nebol správny,
nakoľko bol oplotený aj obecný pozemok
bez toho, aby o právnom vzťahu k pozemku rozhodol kompetentný orgán, ktorým je iba obecné zastupiteľstvo. Podľa
jej názoru je bralo Hôrky jedinečným vyhliadkovým miestom takmer v centre
a chodili naň Radošinčania, odkedy územie obce obývajú, a úrazy zaznamenané
neboli. Osobne Ing. Antalíka v roku 2015
upozornila, že ak užíva pozemok vo vlastníctve obce a zároveň jeho pozemok zasahuje do areálu amfiteátra, má požiadať
o zámenu a že jediným orgánom, ktorý
o tom má rozhodnúť, je obecné zastupiteľstvo. O tom, že Ing. Antalík má v pláne
oplotiť celý areál Hôrky neboli informovaní poslanci ani občania. Starostka obce jej
následne odovzdala fotokópiu súhlasu
s výstavbou oplotenia. Ing. Peter Matejovič povedal, že problém je v tom, že nikto
o žiadosti nevedel. Poslanci uložili vypracovať zmluvu o nájme pozemku za symbolické 1 € k dátumu 8.6.2016.
Žiadosť Petra Jánoša o odkúpenie pozemku parc. č. 239/9 o výmere 104 m2. Žiadosť bude zverejnená a OZ ju prerokuje
na najbližšom zasadnutí.
Žiadosť Romana Kršáka o zníženie nájmu
v letných mesiacoch poslanci neschválili.
Starostka informovala o vyhotovenej pasportizácie ciest, ktorú pripravil Ing. Stredanský. Uvedená pasportizácia sa po pripomienkach poslancov dala na odborné
posúdenie na Okresný dopravný inšpektorát v Topoľčanoch.
Záverom starostka obce poďakovala poslancom za účasť a rokovanie obecného
zastupiteľstva ukončila.
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Zaujalo nás...
Znečisťovaniu životného prostredia sme
sa v našich novinách venovali viackrát.
Túto horúcu tému, ktorá sa stáva pre
človeka otázkou prežitia, si všimla aj KBS
na Slovensku a vydala k tejto téme vyhlásenie, ktoré oslovuje každého z nás.

Dosť bolo kultúry vyhadzovania
Kedy ste naposledy držali v ruke nejaký
odpad? Pred hodinou, dvoma, určite nie
viac ako pred pár hodinami. Odpady sú
naším každodenným spoločníkom, väčšinou ich neriešime, končia v koši. Cirkev si
naliehavosť témy životného prostredia a
odpadov uvedomuje stále viac. Vo svojej,
dnes už i medzi neveriacimi slávnej encyklike o ochrane spoločného domova
Laudato si´ (Buď pochválený), pápež František hovorí: „Zdá sa, že zem, náš domov,
sa čoraz viac premieňa na obrovskú skládku smetí. Na mnohých miestach planéty
starší ľudia s nostalgiou spomínajú na
krajinu minulých čias... Okrem toho vieme, že sa vyplytvá približne jedna tretina
vyprodukovaných potravín, a potraviny,
ktoré vyhadzujeme, ako by sme brali zo
stola chudobným.“ Tento neutešený stav
stále viac pociťujeme aj u nás na Slovensku. Podstata kultúry vyhadzovania neexistuje mimo nás, začína v našich rozhodnutiach, a každý z nás pritom môže s úsmevom kráčať cestou radostnej skromnosti. Ako? Je potrebné začať tu a teraz
postojom, že aj ja osobne sa chcem čo
najviac priblížiť k dokonalému ekosystému stvorenstva so stopercentnou recykláciou, teda bez odpadov. Stačí sa držať
niekoľkých zásad zodpovedného naklada-

nia s odpadmi u nás doma, v škole, v práci
či vo farnosti:
1. Predchádzam vzniku odpadov – konám tak, aby odpad podľa možnosti ani
nevznikol, napr.: kompostujem bioodpad,
pijem vodu z vodovodu, či z prameňa;
kupujem len to, čo skutočne potrebujem,
pri nákupoch používam vlastné vrecká a
tašky; kde to je možné, využívam vratné
obaly, vyhýbam sa jednorazovým nádobám; uprednostňujem darčeky, ktoré sa
časom nevyhodia – výlet, koncert, športové podujatie, divadlo, jazda na koni, dobrý domáci koláč a pod.
2. Opätovne využívam to, čo sa využiť
dá, cez blízkych, darovaním alebo požičaním, cez bazáre, second-handy, centrá
opätovného použitia, opravné servisy,
uprednostňujem trvanlivé a opraviteľné
veci pred jednorazovými, medzi priateľmi
alebo v komunite zdieľam knihy, CD/DVD,
hračky, športové či domáce náradie a
pod.
3. Všetok vzniknutý odpad triedim, bežne sa v obciach zbierajú cez triedený zber
plasty, papier, sklo, kovy, prípadne VKM
(viacvrstvové kombinované materiály „tetrapaky“) a bioodpad. Batérie, žiarovky a žiarivky sa spätne zbierajú v predajniach, pneumatiky v pneuservisoch, staré
lieky v lekárňach, elektronika v elektropredajniach... Každá obec má mať podľa
platného zákona o odpadoch zavedený
triedený zber odpadov vrátane vlastného
zberného dvora. Triedený zber väčšiny
materiálov (papier, plasty, sklo ...) by mal
byť od 1.7.2016 pre obec bezplatný, náklady budú hradiť organizácie zodpovednosti výrobcov.

4. S potravinami zaobchádzam tak, aby
som ich nemusel vyhadzovať – uvážený
výber pri nákupe, spracovanie, primeraná
porcia, vhodné uskladnenie, prípadné
rozdelenie.
5. Odpady v žiadnom prípade nespaľujem ani nevyhadzujem do prírody.
Tieto zásady by nám mali pomôcť znížiť
produkciu zvyškového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach Slovenska
z dnešných priemerných 330 kg (!) na
obyvateľa a rok na menej ako 50 kg. Dobrým triedením podporíme recyklačný
priemysel, pomôžeme tak vytvoriť dlhodobé pracovné miesta, zvýšime materiálovú sebestačnosť Slovenska, ktoré je
dnes závislé na dovoze materiálov a energií. V súčasnosti na Slovensku skládkujeme až 80 % komunálnych odpadov, pritom recyklovať, resp. inak zhodnotiť, by
sa dalo viac ako 85% z nich.
Začnime dnes - doma, v práci, v škole, vo
farnosti či rehoľnom spoločenstve a nebojme sa ísť príkladom sami sebe, ostatným našim blízkym, kolegom a pod. Boh
Stvoriteľ sa nám za to odmení materiálnym i duchovným úžitkom.
Zdroj: Internet, webová stránka KBS
Pripravila: st
Pri triedení nám môžu významne pomôcť
recyklačné symboly, ktoré sú dnes na
každom výrobku. Ich poznanie je už úplnou samozrejmosťou v každej vyspelej
krajine a takou chceme byť aj my. Nestačí
vzdychať, že je okolo nás veľa neporiadku
a obdivovať tie „čisté“...

Recyklačné symboly sa nachádzajú na
obaloch výrobkov, poprípade priamo na
výrobkoch a slúžia na ich materiálovú
identifikáciu. Sledovaním týchto značiek
si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej
nádoby na separovaný zber máte výrobok
vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu.
Odporúčame urobiť si jednoduchý náčrt
týchto značiek a ten mať vždy poruke, aby
sme doňho mohli kedykoľvek nahliadnuť.
Značka znamená, že obal po
použití máte vhodiť do zbernej nádoby. V prípade recyklovateľného materiálu do
príslušnej nádoby na separovaný odpad.
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
30. júna sa zatvorila školská brána. Začali
letné prázdniny, na ktoré sa každý tešil.
Na slávnostnom nastúpení pred školou
boli vyhodnotení najusilovnejší žiaci, tí,
ktorí robia dobré meno škole. Veľa
žiakov sa zúčastnilo olympiád, súťaží v okresnom kole. K najúspešnejším patria A. Lukačovič, T.
Pospíšek, Ch. Močková, S. Vražbová, J. Goryl, S. Obertová a ďalší.
Odmenení boli vecnými cenami,
knihou, sladkosťami. Rozlúčili sa aj
naši deviataci, ktorí posledný raz
prekročili prah školy ako jej žiaci.
Vysvedčenia priniesli radosť i vrásky na čele každému podľa celoročnej práce. Jeden žiak bude opakovať ročník, mnohým žiakom bolo
udelené pokarhanie riaditeľom
školy za porušovanie školského poriadku, ktoré boli zaslané písomne.
Prázdniny sú čas aj na zamyslenie
sa nad sebou a snahy o nápravu.
Dnes si každý užíva chvíle oddychu, kúpania, turistiky, spoznávania krás.
Koncom roka sa pravidelne koná zber papiera. Aj v tomto roku boli deti usilovné
a priniesli veľa starého papiera. Najusilovnejší boli D. Mináriková - 2 096 kg, P. Kolárik - 1 766 kg, A. Chudá - 617 kg, J. Goryl
- 500 kg, tiež B. Močko - 500 kg. Ocenení
boli všetci žiaci, ktorí priniesli nad 100 kg.
Po rokoch sme sa rozhodli zorganizovať
rodičovskú zábavu. Hoci sa konala v máji,
nenazvali sme to majáles ani ples, usporiadali sme zábavu pre všetkých, ktorí majú radi dobrú zábavu, stretnutie s priateľmi, rozhovory, spoznanie sa jeden druhého bližšie. Ľudové vstupné, bohatá
tombola, chutný guláš, dobrá hudba, to
boli hlavné ciele usporiadateľov. Do tanca
hrala skupina Amadeus. Tí, čo boli, sa dobre zabavili, zatancovali a odnášali si hodnotné ceny z tomboly. Ďakujem našim
vďačným sponzorom: OÚ Radošina, Rada
školy pri ZŠ s MŠ Radošina, A. Fekula, N.
Antalík, Ematech, Slovglas, Reštaurácia
Klevner, PD Radošinka, J. Šíro, B. Bartošek, Rozličný tovar, L. Bílik, J. Chochulová,
Agrobon J. Kolník, Univerzál, Drogéria
Teta, J. Madarász, JUDr. Ábel, Mäsiarstvo
Božik, KOVO.
V júni absolvovali žiaci športový deň v Cíferi. Súťažili v mnohých disciplínach - futbal, vybíjaná, beh na 50 a 350 m, skok do
diaľky, v peknom športovom areáli. Víťazmi boli všetci. Žiaci sa dobre zabavili
a presvedčili sa, že nie je dôležité zvíťaziť,
ale zúčastniť sa a to sa podarilo. Tretiaci
a štvrtáci boli na dopravnom ihrisku vo
Vrbovom, kde si preverili teoretické
a praktické zručnosti na cestách. Do školy
prišli
majitelia
exotických
plazov
a predviedli žiakom zaujímavý výklad
a ukážky týchto živočíchov. Odvážlivci sa
dotkli zvierat a odfotili sa s nimi. Bola to
pekná ukážka prírody. Koncom roka sa
konali triedne výlety. Prostredníctvom
nich spoznali žiaci miesta nepoznané, zaujímavé a zažili pekné chvíle so svojimi spo-

lužiakmi. Tento rok navštívili Vysoké Tatry, Bratislavu, Piešťany, Jánošíkové diery,
baňu Cígeľ.
GB

Posedenie pri torte a rozlúčka s prvým
stupňom. Torty pre deti upiekli K. Mocháková a Z. Balážiková

Výlet na Jánošíkove diery
Ráno po nastúpení do autobusu počasie
vyzeralo sľubne a tak to bolo po celý deň.
Cesta ubehla rýchlo, sledovali sme okolie
a rozprávali sa. Vystúpili sme v časti Terchovej – Biely Poto, kde bol začiatok túry
na Jánošíkove diery. Boli sme upozornení,
aby sme si dávali pozor a navzájom si pomáhali. Obdivovali sme krásnu prírodu.
Časť chodníkov bola po rebríkoch, to bolo
viac náročné. Najkrajšie boli vodopády.
Túra trvala štyri hodiny, ale stála za to.
Počas túry sa nikomu nič vážnejšie nestalo. Turistická výstroj sa každému vyplatila.
Po ukončení túry nás čakal autobus v Štefanovej, kde sme unavení, ale v dobrej
nálade nastúpili a tešili sa domov. Mali
sme krásny zážitok.
L. Mocháková

Projekt Erasmus+
V dňoch 29. mája až 4. júna sa desať našich žiakov štvrtákov zúčastnilo medzinárodného tábora v Ostrožskej Novej Vsi na
Morave. Nie je to ďaleko za hranicami,
a ak chcete zažiť parádu v úžasnom prostredí plnom hier, oddychu, kúpania, dobrého jedla, výletov, tak toto miesto odporúčam. Česká škola, ktoré hostila deti
z krajín projektu Slovenska, Nemecka,
Talianska a Švédska pripravila taký bohatý
program, že po vymenovaní všetkých
navštívených miest nebudete veriť, či sa
to dá za týždeň stihnúť. Navštívili sme
Ratíškovce, kde vo vlaku bolo múzeum
a všetci sa povozili na drezinách. Fascinoval nás Buchlovský hrad, na ktorý sme išli
asi päť kilometrov v dobovom oblečení a
cestou sme zažili nevšedné dobrodružstvá. V Zlíne sme boli v múzeu historických áut, ktorých majiteľ vlastní okolo

tristopäťdesiat kusov a okrem toho stoosemdesiat motocyklov; niektoré sú raritné
a nemajú vo svete páru, vyšli sme na najvyššiu budovu v meste na dvadsiate druhé poschodie, odkiaľ bol nádherný výhľad a v letnej páľave nás
osviežili chutné nápoje na terase.
V Brne nás uchvátilo technické
múzeum, plné historických vynálezov. Každý sme si vlastnoručne
zhotovili dvojplošník a dozvedeli
sme sa veľa zaujímavých informácií. V Kunoviciach sme si prezreli
múzeum lietadiel vo voľnej prírode a niektorí odvážni sa zúčastnili
pätnásťminútového vyhliadkového letu. Keďže v tom týždni bol
MDD, naša družobná škola vo
Velkom Ořechove pripravila pre
nás jedinečný program plný zábavy. V neďalekom jazere pri našom
tábore sme si púšťali vlastnoručne
zhotovené loďky a skúsili sme
veslovanie dvadsaťmiestneho člnu. Nie je
to také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá,
dosť nás od toho boleli ramená. Každé
ráno rozcvička v podaní jednej zo škôl,
opekačka, oslava narodenín detí, ktoré
v tom týždni mali narodeniny, veľká torta
aj pre našu Sárku (bola chutná), kúpanie
sa v prírodnom jazere v areáli tábora, využívanie rôznych športových ihrísk, záverečný slávnostný ceremoniál spojený
s oslavou okrúhlych narodenín riaditeľky
školy vo Velkom Ořechove, šampanské samozrejme detské, sa neustále dolievalo,
zákusky, jedlo... Tu deti dostali veľa darčekov z českej partnerskej školy, organizátora tábora. Okrem spomínaných zážitkov,
myslím, že k najväčším patrí prekonanie
jazykovej bariéry. Naše deti ma milo prekvapili, keď som vstúpila hneď na druhý
deň do ich izby a oni sedeli a debatovali
s nemeckými deťmi. Neviem presne
o čom, lebo rozhovor po mojom príchode
zmenil tému, osvojené frázy zo školy, ale
deti sa nebáli, že sa nedohovoria. Pomohli
aj ruky, mimika, reč tela, ale rozumeli si.
V tábore boli aj deti z Talianska, ktoré sú
telesne aj duševne postihnuté. Po vyplnení dotazníka po skončení tábora som sa
dozvedela zaujímavé informácie o tom, čo
sa naučili od postihnutých detí: že majú
byť za vďačné, že zdravie je naozaj najdôležitejšie, že aj keď sú trochu odlišní, dá sa
s nimi kamarátiť. To, že sú postihnuté,
neznamená, že by mali mať horší život, že
by sme sa mohli od nich veľa naučiť, pretože pozerajú na veci inak ako my. Aj oni
môžu mať život ako zdraví ľudia, len ich
nesmie nikto odsudzovať. Svojimi odpoveďami ma deti príjemne prekvapili. Veľa
drobných aktivít som nespomenula: hry,
nácvik country tanca, tanec so stuhou,
piesne, vinše vo všetkých jazykoch, vypúšťanie balónikov... Na záver vyberám postreh žiačky, ktorým opísala nezabudnuteľný výlet.
G. Bahelková
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY A INÉ...
Výlet na hrad Buchlov
Jedným z mojich najkrajších zážitkov
z Čiech bol výlet na hrad Buchlov. Po raňajkách sme išli na vlakovú stanicu. Z vlaku sme prestúpili do autobusu, ktorý nás
doviezol na začiatok túry. Cesta k hradu
bola dlhá asi päť kilometrov. Počas výstupu k hradu sme boli dobovo oblečení
ako poddaní v šatách z vreca. Prepadli nás
zbojníci a ukradli nám jedno vrece slamy.
Vykúpili sme sa truhlicou plnou šperkov.
Kúsok cesty nás sprevádzali aj kone. Pred
hradom strážili stráže, ktoré nás pustili
cez veľkú bránu. Pán hradu nás pekne privítal. Na nádvorí nás čakali rôzne stredoveké súťaže. Strieľali sme z luku, triafali
do terča, skladali sme zo skla obrázky,

stínali drakom hlavy a iné. Ako praví
poddaní sme ochutnali ovsenú kašu
s rôznymi príchuťami, opekanú slaninu, ovsené placky. Po občerstvení
sme absolvovali prehliadku hradu,
bol prekrásny. Výlet pokračoval na
ranči Nevada. Všetci sme sa povozili
na koňoch, mali sme šťastie, videli
sme dojenie kravičky. Koč s konským
záprahom nás previezol krásnou prírodou v okolí ranča. Unavení a plní
zážitkov sme sa vrátili z celodenného
výletu do chatiek, kde nás čakal ďalší
program.
L. Mocháková

Naši veselí a šikovní predškoláci

Poďakovanie

Prajeme našim budúcim prvákom veľa jednotiek, pani učiteľkám a rodičom ešte viac
trpezlivosti.
Text, foto G. Cviková

Radi by sme sa
poďakovali tým
rodičom našich
detí a tým Radošinčanom,
ktorí podporili
projekt pre MŠ
pod názvom:
KVALITNEJŠIE
A MODERNEJŠIE PROSTREDIE PRE NAŠE
DETI. Je príjemné a potešila aj taká skutočnosť, že projekt podporili Radošinčania aj dôchodkového veku, ale aj rodičia, ktorí ešte len budú mať deti v MŠ
a rozširovali podporu projektu medzi
svojimi známymi. Takže sa podarila dobrá vec a do tretice sme získali pre MŠ
finančnú pomoc na podporu vzdelávania
z Raiffeisen banky. Aj keď sme ľudia rôznych názorov, je pekné zomknúť sa pre
správnu vec.
Ďakujeme za naše deti, kolektív MŠ.

Medzinárodný deň detí
v Bzinciach
V piatok 3.6.2016 sme v Bzinciach oslávili
Medzinárodný deň detí. Pozvanie prijali
hasiči z DHZ Radošina, ktorí si pre deti
pripravili zaujímavý program. Keďže vo
februári dostali plne vybavené hasičské
auto, začali ukážkou hasenia požiaru. Držať prúdnicu si skúsili tí odvážnejší. Keďže
nám počasie prialo, bolo veľmi teplo, deti
si to užili behaním pod prúdom vody.
Potom prišlo sľúbené prekvapenie - pena,
ktorá potešila najmä tých najmenších.
Podporiť dobrú vec prišli aj členovia DHZ
Nitrianska Blatnica.
Oslavu MDD sme ukončili opekačkou, pri
ktorej nám hral na gitare Ivan Cali Podolský, za čo mu v mene všetkých ďakujem.
Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu
v Radošine za občerstvenie, Ing. Rastislavovi Varačkovi za pomoc pri príprave akcie a, samozrejme. i hasičom DHZ Radoši-

na za pekný program.
A na záver citujem slová Miška Beňoviča,
ktoré hovoria za všetko: "Toto bola najkrajšia oslava MDD!"

Text a foto: Jarmila Šišková
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Arborétum Mlyňany
Skupina osemnástich členiek Klubu
dôchodcov v Radošine sa 31. mája
zúčastnila poznávacieho zájazdu do
Arboréta Mlyňany. Niektoré členky
klubu tu boli po prvýkrát, iné sa vrátili
po niekoľkých desaťročiach, keď tu
boli ako žiačky zo základnej školy.
S poznámkou, „ale vtedy to tu bolo
iné“, úplne súhlasím, veď odvtedy
prešlo viac ako štyridsaťpäť až päťdesiat rokov. Roky nie je vidieť iba na
nás, ale i príroda sa tu zmenila. Hoci
vďaka Slovenskej akadémii vied sa
arborétum udržiava nielen v pôvodnom stave, ale sa dopĺňajú i nové dreviny. Arborétum Mlyňany patrí medzi
najoriginálnejšie
zbierky
drevín

Heslo ,,Semper vireo“- vždy zelený,
večne zelený - bolo mottom zakladateľa arboréta Dr. Štefana AmbrózyMigazziho. Prvé pokusy s výsadbou
vždy zelených cudzokrajných drevín
začal na 40 ha lesného porastu. Táto
časť sa nazýva „Semper vireo park“.
Postupným dopĺňaním vzácnych drevín, ktoré získali na zahraničných cestách, vznikali časti, tzv. „plochy“ jednotlivých expozícií, ktoré sa t. č. nachádzajú na 67 ha. Je to časť východoázijská, kórejská, severoamerická
a slovenská, kde sa nachádzajú ohrozené dreviny našich veľhôr. Určite za
povšimnutie a návštevu stojí rozárium
na ploche 1 ha, ktoré sa nachádza pod

Spoločenská rubrika
MÁJ-JÚN

Narodili sa
Alexandra Turčanová

Manželstvo uzavreli
—

Okrúhle životné jubileá
50
Dana Brezovanová
Ľuboš Šiška
Milan Krajčík
Juraj Vražba
Ľudovít Nyilfa
Dagmar Krajčírová
Jaroslav Habiňák
Slavomír Klimo
Milada Horváthová

60
Milan Toman
Dušan Ondrejka
Marta Bollová
Ján Klučka
Jozef Herák

70
Antónia Büngerová
Helena Kršková
Jarmila Vičanová
Margita Andrisová
Pavol Brigan

75
Jozef Pikna

80
Peter Škoda

Pekného veku sa dožili
v Strednej Európe. V priebehu jeho
trvania sa tu uskutočnil originálny
pokus s aklimatizáciou cudzokrajných
drevín v podmienkach Slovenska. Zažilo obdobie veľkého rozmachu i pomalého úpadku. Po katastrofálnej zime
v roku 1928/29 sa hovorilo úplnom
zničení zbierky vždy zelených drevín
a teda o zániku arboréta. Ale vďaka
odborným vedeckým pracovníkom,
nadšeným záhradníkom a finančnej
podpore sympatizantov sa podarilo
arborétum obnoviť.

terasami kaštieľa. Veď ruža bola, je
a bude fenoménom, ktorému bude
v každom arboréte venovaná patričná
pozornosť. Ruža je kráľovnou kvetov,
je oslavou záhradníckeho umenia.
A čo na záver? Iba konštatovanie: Keby sme arborétum navštívili aj desaťkrát a mali dve hodiny na prehliadku
parku s odborným výkladom sprievodcu, neprešli by sme všetky ,,cestičky“
a zákutia, a tak plánujeme objavovať
krásu arboréta v jeho jesennom šate.
Text a foto: M. Bušíková

Alžbeta Grežová—81 rokov
Marta Kršková—82 rokov
Johana Ondrejková—85 rokov
Melánia Ondrejková—87 rokov

Všetkým Vám prajeme veľa zdravia do ďalších
rokov!

 OPUSTILI NÁS
Jozef Chromý—76-ročný

Spomíname!

Z receptov našich čitateľov
Nebíčko v papuľke
Cesto: 500 g hladkej múky, 200 g práškového cukru, 2 vajcia, 200 g Palmarínu, 2 PL tekutého medu, 2 KL sódy bicarbóny zmiešané
s 2 KL mlieka.
Orechová poleva: 300 g nasekaných orechov, 100 g kryštálového cukru, 130 g masla, 5 PL rumu.
Krém: 300 ml mlieka, 1,5 PL hladkej múky, 1,5 PL solamylu, 100 kryštálového cukru, 1 vanilka, 250 g masla. Na poliatie cesta 100-150
ml rumu.
Všetky suroviny na krém okrem masla dáme do hrnca a uvaríme kašu. Necháme vychladnúť a potom vymiešame spolu s maslom.
Odložíme. Rúru predhrejeme na 180 °C. Všetky suroviny na cesto zmiesime na table a vypracujeme cesto. Rozdelíme na dva bochníky, jeden menší a druhý väčší. Väčší vyvaľkáme na papieri a dáme na plech piecť asi 10 minút. Druhý menší bochník vyvaľkáme na
papieri tiež a pripravíme si ho na plech, ale nepečieme. Najskôr si pripravíme orechovú náplň. Všetky suroviny zmiešame v miske
a dáme na rozpálenú panvicu opražiť do zlatista. Hneď horúce rozotierame na pripravené cesto a dáme piecť, pozor - rýchlo tuhne.
Z prvého plátu stiahneme papier, pokropíme rumom, natrieme krémom a položíme druhý plát orechmi nahor. Necháme odstáť do
druhého dňa. Pokrájame na úhľadné obdĺžniky. Martina Šišková
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osledná júnová sobota priniesla veľa zábavy. Už v dopoludňajších hodinách si merali silu kuchári. Kotlíky i kotliny,
z ktorých sa šírila príjemná vôňa a ktorá sa niesla okolím
poľovníckeho domu. Dvadsať družstiev, mnohí z minulých rokov,
ale i niekoľko nových, sa zvŕtalo okolo kotlíkov. Miešali, dochucovali, pridávali rôzne ingredencie v snahe získať víťazný pohár.
Slnko neúprosne pripekalo, kuchárom tiekol pot po tvári... Aj
napriek tomuto každé družstvo navarilo podľa seba najlepší guláš. Víťaz však môže byť len jeden a ním sa stalo družstvo Bílí
Andelé. Po vyhodnotení opadol stres a každý si pochutnával na
svojom guláši. Pri každom stanovišti boli lavičky, ľudia sedeli, jedli, smiali sa, rozprávali sa. Aj o tomto sú takéto akcie - odreagovanie sa od každodenných povinností.
Po ukončení jednej akcie hneď začala druhá - Folklórny festival
pod Marhátom. Predstavilo sa šesť skupín. Vystúpenie otvorila
domáca spevácka skupina Radošania, nasledovali DFS
Žochárik Topoľčany, DFS Svetlovánek Bojkovice, DFS
Klnka Bratislava, FS Štvrtčan Plavecký Štvrtok a FS Trenčan Trenčín. Jedno vystúpenie lepšie ako druhé, radosť
počúvať. Je pekné, že sa zachovávajú tradície, ktoré
pripomínajú, ako sa ľudia kedysi zabávali, čo robili a aj
napriek všetkým starostiam bol život pekný.
G. Bahelková
Foto: R. Erent

Stretnutie veteránov

V druhý júlový deň slnko pieklo, ako sa
na júl patrí, ale ani táto skutočnosť neodradila priaznivcov starých áut a motocyklov na spoločné stretnutie, ktoré sa už
viac rokov koná začiatkom júla a každý
rok pritiahne viac ľudí. Je pekné, že nezatracujeme to, čo je staré, ale naopak udržujeme, opravujeme, oprašujeme, hoci často nás to stojí nemálo peňazí. Taká
je láska majiteľov k starým autám. Na
ihrisku stálo veľa áut a motocyklov, ktorých roky by sme mohli počítať na desiatky a niektoré aj viac. Občas ich vidíme
jazdiť po cestách, nie sú hrdzavé a idú

Pivný festival v amfiteátri 17.-19. júna
Foto: R. Erent

dobrou rýchlosťou, sú z kvalitného materiálu. Po absolvovaní prezentačnej, alebo
spanilej jazdy boli vyhodnotené autá
v piatich kategóriách. Majitelia si odniesli
spomienkový darček, ktorý podarovala
firma Ematech. Nechýbal guláš, cigánska,
chladené nápoje a dobrá hudba, o ktorú
sa postarali Duo Kent a skupina Shakers
z Topoľčian. Akciu podporili OÚ Radošina, TJ ŠK Radošina, Ematech, Pizzeria
Fratelli a PD Radošinka, ktorým patrí poďakovanie.
G. Bahelková

Krása dvora
Kedysi patrili oleandre k stredomorským rastlinám a obdivovali sme ich v Taliansku, na
Jadrane, Španielsku. Postupne
sa udomácnili aj u nás a darí
sa im naozaj dobre. Treba
slnečné stanovište a dostatok
vody a odvďačia sa vám krásnym a bohatým zakvitnutím
ako vidíte na fotke. Nádherný
ružový oleander tróni na dvore rodiny Kupcových na Nitrianskej ulici.
Gb

Z receptov našich čitateľov
Leto je nielen čas oddychu, ale i zavárania a spracovania plodov z našich záhrad. Dnes vám ponúkam vynikajúci pikant, ktorý vymyslel a nakombinoval sám autor. Na hody môžete upiecť výborný zákusok, ktorým sa zavďačíte každému hosťovi (str. 6).
Pikant
Navážime si 3 kg kápie, 1 ks kečupových rajčín a 20 ks feferónov. Všetko na jemno zomelieme a varíme 1,5 hodiny. Potom pridáme 3
hlavičky prelisovaného cesnaku, 100 ml oleja, 50 ml octu, 1 nakladač, 25 g soli a 120 g cukru. Dokonale premiešame, pridáme asi ½
hodiny pred dovarením. Potom stačí nalievať do pohárikov a uzavrieť.
Norbert Antalík

8|Stránka

ČO NOVÉ V ŠK RADOŠINA

Koniec sezóny
Milí futbaloví priatelia!
Prišlo leto a s ním aj koniec dlhej futbalovej sezóny. Je čas na bilanciu celej sezóny
u našich mužstiev.
Dospelí
Počas celej sezóny sme striedali dobré
a zlé výkony. Bodovo nám lepšie vyšla jesenná časť iba o 1 bod oproti jarnej časti.
Za celú sezónu sme nazbierali doma 26
bodov a vonku iba 7 bodov, čo nás zaradilo na konečnú 12. priečku tabuľky. Ďakujeme za dobre odvedenú prácu odchádzajúcemu trénerovi Norovi Kusému a zároveň prajeme veľa úspechov novému trénerovi Petrovi Bartoškovi.
Najlepším strelcom sa stal Juraj Piršel so 7
gólmi.
Dorast
Počas celej sezóny sme predvádzali kvalitné výkony, za čo vďačíme dobrej partii
chlapcov a tiež ich trénerom, ktorí ich veľa naučili. Boli nimi Jozef Jankovič a Tomáš Vičan ml.

Dorastenci nazbierali spolu 29 bodov,
z toho 19 bodov v jesennej časti a 10 bodov v jarnej časti a skončili na 4. priečke
tabuľky.
Najlepším strelcom tímu aj okresu bol
Kamil Minárik s 24 gólmi.
Žiaci
Naši žiaci podávali taktiež kolísavé výkony, aj keď majú dobrú účasť na tréningoch. Väčšinu tímu tvorili prípravkári, ktorí niekedy nestíhali rýchlosťou a technikou súperom. Ďakujeme za dobrú prácu
pri žiakoch trénerovi Milanovi Pindjakovi
a prajeme mu trpezlivosť a silu do ďalšieho súťažného ročníka. Počas sezóny nazbierali žiaci 18 bodov (po 9 v každej časti) a takisto nazbierali 9 bodov doma a 9
vonku, za čo im patrí konečné 6. miesto
v tabuľke.
Najlepším strelcom bol Martin Košút s 23
gólmi.
Prípravka
Naši najmenší nám robili radosť počas celej sezóny, aj keď nie vždy vyhrávali. Ale
na prvý ročník prípravky v Radošine našu
obec dobre reprezentovali. Poďakovanie

patrí trénerovi Petrovi Čierňavovi, ako aj
rodičom, ktorí pravidelne chodievali na
tréningy i na zápasy, a to nielen doma, ale
aj vonku. Trénerskej taktovky sa ujme
v novej sezóne dvojica Peter Čierňava
a Zdenko Kratochvíl. Držíme palce.
Počas sezóny nazbierali 13 bodov, z toho
9 bodov doma a 4 vonku (6 bodov v jesennej časti a 7 bodov v jarnej časti)
a skončili na 5. priečke tabuľky.
Najlepším strelcom s 10 gólmi bol Tomáš
Vyhlídal.
Martin Kolka
Poradie tabuliek: vľavo A-mužstvo a prípravka, vpravo dorast a žiaci.
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