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Výstava diel Ľudmily Cvengrošovej
Znovu prišiel čas vína, úrody, hodov, nového školského roka. Nie iba mne, nám
všetkým sa v živote opakujú tie isté udalosti tak, ako ich rok prináša. A predsa
zažívame vždy niečo nové. Ani raz nebolo také isté počasie, taká istá úroda, ani
raz to nebolo tak ako predtým, ani jeden
deň nebol presne taký ako predchádzajúce. To je to úžasné na živote, že je stále
nový. Niečo vynecháme, niečo pribudne.
Tento rok pribudlo napríklad premietanie filmov pod holým nebom. My starší
si síce dobre pamätáme na návštevu večerných filmových predstavení v kinách
aj vonku, ale po niekoľkoročnom útlme
nadšenia z pohybujúcich sa obrázkov je
to zase akési nové. Deti boli opäť v tábore a navštívili nové miesta. Poľovníci
každý rok zápasia s dažďom na hodovú
sobotu, ale zvládajú to z roka na rok lepšie. Výzdoba kostola v rámci poďakovania za úrodu je zložená tiež vždy z iných
plodín, ale každý rok sú sami tvorcovia
prekvapení, čo z toho vzniklo. Pri tejto
príležitosti sme objavili aj nový radošinský talent, aranžérku Nikolku Kupcovú. Vo výpočte prekvapení by sme mohli
pokračovať. To všetko je v novinách podrobne opísané. Rovnako zápisky z cesty
po Indii. Matku Terezu pozná celý svet,
a to nie iba veriaci. S úctou sa pred jej
dielom skláňajú mnohé významné osobnosti.
Úplnou novotou bola vernisáž výstavy
z tvorby našej slávnej rodáčky, ku ktorej
sa hrdo hlásime. Pani Cvengrošová, ktorú sme viac rokov pozorovali len z diaľky,
bola ochotná predstaviť svoju tvorbu
v rodisku. Nemenej nás potešil pán Štepka, lebo hoci vo svojej rodnej dedine
zvykne predviesť svoje jedinečné, na
Slovensku neopakovateľné divadelné hry
vo vianočnom čase, ešte nikdy sa nám
nepredstavil vonku. A hneď so SĽUKom
a s hrou, z ktorej mnohé repliky vieme
naspamäť. Jej novosť a veľmi zvláštna
hra počasia vytvorili neopakovateľný
zážitok. A ešte sa títo naši dvaja slávni
rodáci stretli práve vo svojom rodisku.
No nemáme byť na čo pyšní?
Ako vždy sa v septembri začal nový školský rok. Ale po novom. Víno z Radošiny
zaznamenáva úspechy nielen na súťažiach, ale aj v obľube u jeho konzumentov. Ako o tom píšeme, jeho dvaja výrobcovia neznamenajú rivalitu, ale dvojnásobné bohatstvo. Kiež je to tak na všetkých úrovniach života v našej, vraj najkrajšej obci.
A. Sigetová

V Komunitnom centre v Radošine sa 27.
augusta 2017 zišli pozvaní hostia, medzi
inými aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pán Milan Belica, aby
slávnostne otvorili výstavu diel pani Ľudmily Cvengrošovej. Radošinská rodáčka,
medailérka, sochárka slovenskej histórie,
dcéra radošinských učiteľov Cvengrošových, zapožičala niektoré svoje diela. Pracovníci Obecného úradu Radošina s veľkou radosťou pripravili výstavu, ktorú
otvorila samotná autorka.

korunovaní v Dóme sv. Martina v Bratislave. Pozoruhodný je aj rozsiahly súbor
kolorovaných keramických reliéfov s motívmi významných žien svetových dejín
pod názvom „City a vášne“. Pred očami
diváka tak defilujú postavy panovníčok,
slávnych mileniek, či svätíc. Po výtvarnej
stránke patrí medzi najvýznamnejšie autorkine diela projekt „Pápeži v dejinách“.
Na miniatúrnom, bravúrne výtvarne zvládnutom priestore zobrazila Ľudmila Cvengrošová portréty rímskych pontifikov počnúc Svätým Petrom a končiac súčasným
Ľudmila Cvengrošová – sochárka sloven- pápežom Františkom.
skej histórie, medailérka, radošinská ro- FOTO: Z. MUNDYOVÁ
dáčka, sa vo svojej
tvorbe ako jedna
z mála výtvarníkov
venuje stvárneniu
našej histórie. Dlhoročnú spoluprácu
s archeológmi pretavila do svojich diel
z najstaršej histórie
Slovenska.
Dôraz
kládla na nálezy,
významné postavy
a udalosti. Svoj výtvarný talent šťastne dopĺňa pracovitosťou a hlbokými
znalosťami historických reálií. Preto sa
jej diela, v ktorých
stvárnila tak dejiny
Slovenska od praveku cez prvých roľníkov, staršiu dobu
železnú,
Keltov,
Germánov, Rimanov, Slovanov, Avarov, až po slovenské kniežatá a obdobie Výstavu si pozrelo už veľmi veľa návštevníVeľkej Moravy, stávajú súčasťou pamäti kov, deti zo školy aj škôlky. Po dohode
národa. V tomto smere má dielo Ľudmily s pani Cvengrošovou, ktorá veľkoryso nieCvengrošovej na Slovensku unikátne po- ktoré svoje diela ponechá naďalej
stavenie. Svoj úžasný tvorivý potenciál v Radošine, bude z tejto výstavy vytvorená
však Ľudmila Cvengrošová smeruje aj na stála expozícia. A tak môžeme bez akéhopostavy a osobnosti európskych dejín, koľvek zveličenia hrdo povedať, že osobktoré spája do široko koncipovaných te- nosť a dielo pani Ľudmily Cvengrošovej
matických cyklov plastík či reliéfov. Nepre- tvorí zlatý fond nielen slovenskej, ale aj
hliadnuteľný je súbor devätnástich sôch našej radošinskej kultúry.
uhorských panovníkov a ich manželiek,
ktorí boli po dobu takmer troch storočí
JUDr. Marta Kolková, starostka obce

Obecný úrad Radošina – kontakty Úradné hodiny (OÚ a matrika):
Adresa: OÚ, Školská 416, 956 05 Radošina
Tel.: 038 5398184 (ústredňa)
E-mail: ou@radosina.sk
www.radosina.sk

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 12.00
7.30 – 13.00

12.30 – 15.30
12.30 - 15.30
12.30 - 17.00
12.30 – 15.30
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Rokovanie OcZ 11. septembra 2017 otvorila starostka obce a privítala prítomných.
Po schválení predloženého programu sa
ale rokovanie začalo vzhľadom k prítomným občanom prerokovávaním podnikateľského zámeru p. Róberta Vlasáka na
pozemku vedľa bytovky. Starostka obce
JUDr. Marta Kolková vyzvala p. Róberta
Vlasáka, aby oboznámil prítomných poslancov a občanov susediacich nehnuteľností o podnikateľskom zámere na svojom pozemku. Róbert Vlasák povedal, že
nebude zatiaľ nič robiť na pozemku, pripravuje si to na výstavbu haly, ktorá bude
slúžiť na garážovanie jeho vozidiel. Garáže
pre stroje bude stavať hneď, ako mu to
finančná situácia dovolí, nebude tam vyrábať zámkové dlažby. Irena Zúdorová sa
sťažovala, že má plný byt naftových výparov, p. Vlasák štartuje auto trištvrte hodiny a nakladá ďalším bagrom štrk. Štrky a
piesky nepatria do obytnej zóny. Dnes
kamióny doviezli ďalší štrk. Mgr. Andrej
Siget povedal, že keď si dával podpisovať
susedom výstavbu plota, nezmienil sa, že
tam bude predávať štrky. Dáme podnet na
zistenie skutočností – predaj štrkov. Anna
Sigetová povedala, že žiada predložiť projekt, čo tam mieni robiť a či je to v rámci
normy predaj štrkov. Zuzana Hauptvogel
Vicenová – neustály hluk z pozemku p.
Vlasáka jej budí dieťa, ktoré nemôže spať,
nemôže používať balkón a vetrať. Róbert
Vlasák – susedom vadí, keď opravuje stroje, im vadí všetko, čo robí. JUDr. Mária
Escherová citovala § 5 Občianskeho zákonníka: „Ak došlo k zrejmému zásahu do
pokojného stavu, možno sa domáhať
ochrany na obci. Obec môže predbežne
zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté
právo domáhať sa ochrany na súde,“ ďalej
v § 127 „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne
ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä
nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo
pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že
by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad
mieru primeranú pomerom obťažovať
susedov hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými
a tekutými odpadmi, svetlom, tienením
a vibráciami, ...“ To, či v tomto prípade ide
o obťažovanie nad mieru primeranú pomerom, však nemá kompetenciu skonštatovať obec, na to bude potrebný odborný
posudok Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. JUDr. Jana Jurčová – keď
nedôjde k dohode, treba, aby sťažovatelia
dali uvedenú vec na súd. Mgr. Peter Čierňava sa spýtal p. Vlasáka, čo navrhuje a či
informoval o svojom podnikateľskom zámere susedov. Pani Vlasáková povedala,
že podpisy žiadali len na výstavbu plota
a povedali, že v budúcnosti budú stavať

halu a parkovať autá. JUDr. Marta Kolková, starostka obce, osloví Regionálny úrad
verejného zdravotníctva a dá zmerať hluk
a prašnosť. K zisteniam budú prizvané
obidve strany. Róbert Štepka vyzval obidve strany, aby sa vzájomne dohodli. Ing.
Bohuš Bartošek vyzval, nech oznámia termín, dokedy tam budú mať štrky. Prevádzka na uvedenom pozemku nie je povolená
a treba to dať do súladu so zákonom
a zlegalizovať prevádzku a dovtedy nemôže dochádzať k manipulácii so štrkmi.
Kontrolu prevádzky ČOV Radošina vykonal
Mgr. Peter Čierňava formou prehliadky
ČOV, preskúmaním dokumentov a záznamov a rozhovorom s pracovníkmi OÚ. Výsledky kontroly slúžia na oboznámenie
poslancov so stavom prevádzky. Poslanci
boli oboznámení so zisteniami a podnetmi
na riešenie. Starostka poďakovala Mgr.
Čierňavovi za vykonanú kontrolu. Na základe kontrolných zistení starostka vzhľadom k ďalšej plánovanej výstavbe novej
ulice osloví prevádzkovateľa, firmu Pavos.
Za nového člena do rady školy bol schválený Mgr. Peter Čierňava.

Mgr. Peter Čierňava informoval poslancov
o situácii vo futbalovom klube.
Informácie starostky obce:
- Biskupský úrad dal spracovať geodetický
plán na vytýčenie novej ulice s tým, že tam
budú aj pozemky vlastníkov z Mierovej
ulice a budú trvať na tom, aby sa podieľali
v ¼ na vybudovaní inžinierskych sietí. Zároveň vytýčia pozemky aj na ulici pod ňou.
Pôjde o cca 70 pozemkov.
- Ponuka z PD Radošinka na prerobenie
budovy (bývalý Semikron) na bytovku, kde
by bolo 22 bytov, a to 4x 1-izbový, 14x 2izbový a 4x 3-izbový. Realizácia by bola
financovaná 40 % z dotácie a 60 % z úveru
zo ŠFRB. Cena za 1 m2 podlahovej plochy
940 €. Poslanci uvedenú informáciu vzali
na vedomie.
- JUDr. Jana Jurčová oznámila, že pri zdravotnom stredisku je pokrivená značka.
Navrhla premietanie letného kina skôr ako
o 21.15 hod.
- Poslanci navrhli osadiť 3 ks zrkadiel na
uliciach Nitrianska, Školská a Piešťanská.
- Ing. Zuzana Bednáriková – oznámila, že
poklop na ceste pri Domove dôchodcov je
prevalený.
- Mgr. Gabriela Bahelková upozornila, že
okolo kultúrneho domu nie je výsadba,
ktorú mal realizovať p. Kršák. Upozornila,
že doteraz nie je odstránené auto p.
Chvojku na Nádražnej ulici.
- Ing. Peter Lukačovič sa spýtal, kedy budú
v obci rozmiestnené kontajnery a kedy
bude očkovanie psov. Ing. Bohuš Bartošek
mu odpovedal, že najskôr bude v priebehu
mesiacov september-október zber elektroodpadu a potom budú rozmiestnené
kontajnery.
- JUDr. Mária Escherová sa spýtala, či nie
sú prekročené rozpočtové položky, nakoľko na schválenie neboli obecnému zastupiteľstvu vopred predložené nijaké rozpočtové opatrenia a či sa už dá vyčísliť
úspora na nákladoch prevádzky verejného
osvetlenia. Čerpanie rozpočtu je prekročené a úprava rozpočtu bude na najbližšom
OcZ. Tiež navrhla poďakovať p. Benedikovičovej verejne za darovanie premietacieho plátna.
- Správu o kontrole dodržiavania platného
rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Radošine predložila Ing. Zuzana
Bednáriková, hlavná kontrolórka, v zmysle
plánu kontrolnej činnosti na podnet poslankyne JUDr. M. Escherovej. Oboznámila
poslancov o kontrolných zisteniach. Poslanci správu vzali na vedomie.

Poslanci ďalej schválili Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2017 o vyhradení miest na
umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách v Radošine a v
Bzinciach počas volebnej kampane.
Starostka poďakovala poslancom za účasť
na vernisáži akademickej sochárky Ľudmily
Cvengrošovej. Informovala ich, že výstava
je otvorená aj počas hodového víkendu
v čase od 10.00 hod. do 17.00 hod.
a každú stredu v septembri v tom istom
čase. Mgr. Gabriela Bahelková dala návrh,
aby sa oznam vyhlásil aj v miestnom rozhlase.
K žiadosti Mariána Bolečeka, Bzince 106
o prenájom parcely v KÚ Bzince č. 62/5
o výmere 707 m2 na umiestnenie včelstiev
doložil žiadateľ aj súhlas majiteľov susedných nehnuteľností – Soňa Bistáková, Erika Práznovská.
JUDr. Mária Escherová upozornila, že treba postupovať podľa Zákona 138/1991
Zb. pri žiadostiach o odkúpenie pozemkov
Ing. Michala Matejoviča a Petra Slišku. Ing.
Michal Matejovič žiadal o odkúpenie pozemku parcela č. 9/1 o výmere cca 2,5 x 11
m na rozšírenie dvora rodinného domu
v susedstve s uvedenou parcelou a Peter
Sliško poslal žiadosť o odkúpenie p. č.
1024/3 o výmere 1500 m2.
OZ Hlavina – oznámenie o verejnom kultúrnom podujatí a žiadosť o oslobodenie
od poplatku za prenájom priestorov. Poslanci uvedenú žiadosť schválili.
Starostka ukončila rokovanie a poďakovala
Fest Dobre.sk – žiadosť o prenájom areálu poslancom za účasť.
amfiteátra a súčinnosť pri organizovaní
podujatia Fest Dobrá Radošina. Poslanci
žiadosť schválili s podmienkami v nájomnej zmluve, ako je zabezpečenie toaliet,
parkovanie, atď. Nájomná zmluva bude
predložená na schválenie OcZ.
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RND V AMFITEÁTRI

V

nedeľu 27.8.2017 žila naša dedina
naozaj kultúrou. Začalo sa to výstavou majsterky Cvengrošovej.
Tejto významnej rodáčke zaspievali pár
piesní členovia RND na čele s ich umeleckým šéfom pánom Stanislavom Štepkom.
Môžeme smelo povedať, že dvaja najvýznamnejší rodáci sa stretli v našej Radošine.
Predstavenie Jááánošíík po 300 rokoch
väčšina prítomných divákov už určite videla. Ale čaro prírody v amfiteátri, ozvena
zvučných speváckych výkonov a všetci
zúčastnení diváci tomu dodali neopakovateľnú atmosféru. Profesionálni tanečníci
zo SĽUKu dali hereckým výkonom členov
RND tanečný rámec na vysokej úrovni.
Mohli by sme povedať, že všetko bolo
dokonalé. Ale to počasie... Pršať prestalo
tesne pred začiatkom predstavenia a mňa
tešili vysmiate tváre divákov, ktorí pochopili, že predstavenie je v prírodnom amfiteátri, s úsmevom si držali deky a vetrovky
a na dážď sa nikto nesťažoval. Toľko pozitívnej nálady a smiechu na jednom mieste
už v Radošine dávno nebolo.
Za organizáciu tohto podujatia treba poďakovať pracovníkom Obecného úradu,
členom Poľovníckeho združenia Havran I.
Radošina a tiež členom Dobrovoľného
hasičského zboru Radošina.
JUDr. Marta Kolková, starostka obce
Foto: Z. Mundyová

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi, aby som aj touto formou verejne poďakovala našej občianke
Ing. Vierke Benedikovičovej (Bazalovej), ktorá darovala obci premietacie plátno na premietanie filmov. Týmto významnou mierou prispela k premietaniu v letnom kine v Radošine.
Ďakujeme.
starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva
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Z TVORBY ĽUDMILY CVENGROŠOVEJ
Pohľad na výstavu
Foto: Z. Mundyová
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POĽOVNÍCKE SLÁVNOSTI 2017
Na radošinské hody sa konal už 7. ročník
Poľovníckych slávností. Množstvo domácich aj cezpoľných návštevníkov sa schádzalo v amfiteátri v sobotu 16. septembra už pred 15. hodinou.
O 15. hodine začala svätohubertská svätá
omša. Slávnostný sprievod, poľovnícke
obetné dary, ale najmä krásna kázeň pána
dekana Havrana priblížila všetkým zúčastneným svätohubertskú tému, poľovníctvo a poľovníkov, ako aj prírodu, jej
ochranu a vzťah ľudí k prírode, ale aj medzi sebou navzájom. Sendreiovci svojou
hudbou a piesňami prispeli k ešte slávnostnejšiemu rázu omše. Už v závere svätej
omše boli na svoje vystúpenie pripravení
členovia hudobnej skupiny Kysucký prameň. A tak mali návštevníci aj naďalej
postarané o krásny zážitok. Ich piesne, ale
aj celé vystúpenie chytilo za srdce všetkých v hľadisku. A veru mnohí spievali
spolu s nimi. Potom sa návštevníkom
predstavila hudobná skupina Covarage
a Salco – Pavol Novotný.
Pre deti bol pripravený nafukovací hrad,
strelnica a detský kolotoč. Poľovníci tento
rok zabezpečili aj ďalšiu novinku – možnosť letu helikoptérou nad Radošinou. Po
počiatočných obavách sa našlo toľko odvážlivcov, že túto atrakciu ukončilo až
stmievanie. Veľkej obľube sa tešila tradičná súťaž v hode flintou.
Okrem toho mali návštevníci postarané
o chutné občerstvenie - poľovnícke špeciality a burčiak.
A keďže už tradične na poľovnícke slávnosti v Radošine prší, stan, ktorý prekryl
základný rad lavičiek, sa naozaj zišiel.
Foto: Z. Mundyová

JUDr. M. Kolková

HODY V BZINCIACH
Tak ako po iné roky, aj tento rok spríjemnili členovia Dobrovoľného hasičského
zboru v Bzinciach sobotný večer občanom, ale aj ostatným návštevníkom, hodovou zábavou s bohatou tombolou
a občerstvením. Do tanca hrala hudobná
skupina Prima.
V nedeľu sa konala slávnostná svätá omša
pri príležitosti 25. výročia vysvätenia nášho kostola Narodenia Panny Márie. Celebroval ju vdp. Miroslav Kováč, ktorý má
v Bzinciach korene, koncelebrovali vdp.
dekan Ľubomír Havran a vdp. Augustín
Minarovič, rodák z našej obce. Obetné
dary niesla krojovaná skupina veriacich.
Hudobná skupina Bojňanci (predtým
Bojňanské kvarteto) obohatila slávnostnú
svätú omšu hrou a piesňami a potešila
veriacich aj polhodinovým vystúpením po
jej skončení vonku pred kostolom. Na
záver predniesla poďakovanie v mene
všetkých farníkov pani Mária Šišková.
(Text poďakovania prinášame v osobitnom príspevku, fotografie zo svätej omše
si môžete pozrieť na facebookovej strán-

ke Farnosť Radošina.)
V popoludňajších hodinách sme sa opäť
stretli pri futbale, deti potešil nafukovací
hrad, maľovanie na tvár, cukrová vata
a zmrzlina.

Obecnému úradu ďakujem za finančnú
podporu a pánovi Vyhlídalovi st. za spoluprácu.
Text a foto: Jarmila Šišková
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY

Š

kolský rok 2017/2018 sa úspešne
začal. Na školskom dvore stálo 178
žiakov v očakávaní, čo nové prinesie
nasledujúcich desať mesiacov. V tomto
školskom roku sme privítali 17 nových
prváčikov, pre ktorých je prvý deň
v škole veľký a významný. Slávnostným
zložením sľubu sa z detí stali skutoční
prváci.

Naši prváčikovia

V radoch pedagógov došlo k niektorým
zmenám. Z materskej dovolenky sa vrátila
D. Šatkivská vyučujúca angličtinu, do dôchodku odišla zástupkyňa H. Hauptvogelová, novou zástupkyňou sa stala G.
Baheková, rady učiteľov rozšírila Z. Masrnová, učiteľka slovenčiny. Druhý deň prišli
žiaci s učebnicami a odvtedy nasávajú
nové vedomosti. Prvý školský mesiac,
september, bol plný rôznych aktivít. Spoločné stretnutie rodičov a školy, výstavka
ovocia a zeleniny, zbierka Biela pastelka,
ktorá má u nás dlhšiu tradíciu. Vyzbierali
sme 130 eur, ktorými pomôžeme slabozrakým a nevidiacim ľuďom. Na účelovom
cvičení si žiaci na deň oddýchli od učenia
a načerpali v prírode sily.
Ešte raz sa vrátim k úspechu našich deviatakov, ktorí už dnes navštevujú iné školy.
V monitore (testovanie z matematiky
a slovenského jazyka) sa naša škola
umiestnila na 2. mieste v okrese. Testovanie žiakov prebehlo čestne, bez nápovedí
a pomoci učiteľov a predbehli sme aj
mestské školy pre talentované deti. Tento
úspech svedčí o tom, že poctivá práca sa
vypláca. Sme presvedčení, že žiaci budú
úspešní aj v ďalšom štúdiu a budú robiť
dobré meno sebe aj škole. Na tento úspech nadviažem krátkou úvahou. Pred
časom mi búrka zapríčinila výpadok internetu. Na pomoc som si zavolala jedného
mladého muža z našej obce, ktorý sa tejto
činnosti venuje profesionálne. Počas
opravy mi rozprával, ako si váži všetko, čo
získal na našej škole, vzácne vedomosti,
prácu a prístup učiteľov. On aj jeho rodičia si vždy vypočuli pripomienky učiteľov
a riadili sa ich návrhmi. A oplatilo sa. Veľmi dobre sa to počúvalo a teší ma, že som
súčasťou našej školy. Každá naša pripomienka k práci detí má vždy jasný cieľ,
pomôcť žiakovi a rodičovi.
Začiatok školského roka je čas na zamyslenie sa pre žiakov aj rodičov, čo chcú
v živote dosiahnuť, akým smerom sa budú
uberať. My, učitelia, im budeme pri tom

pomáhať. Tešíme sa na žiakov, ktorí chcú,
ktorí nás zahŕňajú zvedavými otázkami, sú
ctižiadostiví. Je ich stále dosť. A to je dobre. Na ceste za poznaním želám každému silu a pekné výsledky.
G. Bahelková
Foto: archív školy

Vlasáková, Monika Lipárová, Kristína Jančovičová a zdravotníčka Janka Sigetová.
28. augusta 2017 sme sa poslednou
prázdninovou opekačkou rozlúčili s prázdninami. V areáli poľovníckeho domu sa
zišlo veľa detí. Skúsení animátori sa im
venovali celé popoludnie, a tak sa detský
smiech a spev rozliehal celým amfiteát-

Zážitok z prázdnin
V polovici júla sme vyrazili na cestu za
dobrodružstvom. Čakalo nás desať dní
v prírode bez televízora, mobilu, len my
a les. Prvé dni sme spoznávali nových kamarátov. Každý deň sme chodili na túry
a spoznala som miesto, ktoré sa volá
„koniec sveta“. Naučila som sa, čo je geokešing (pozn. red.—je to zábava, či určitý
druh športu, spočívajúca v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho
geografické súradnice). Hľadali sme kešky.
Mali sme rôzne súťaže, hry, preteky. Ráno
sa začínalo bodovaním izieb a tanečnou
rozcvičkou. Videli sme rôzne zvieratká:
užovky, žaby, salamandru škvrnitú...,
v noci sme hľadali poklad. Niektoré deti sa
báli, lebo les vyzeral strašidelne. Keď bolo
horúco, kúpali sme sa v bazéne. Večer nás
do postele ukladal Lachtan - maskot tábora. Desať dní ubehlo a ja so sestrou sme
sa vrátili domov. Na druhý deň sa stala
najkrajšia vec v našej rodine, narodil sa
Jurko, náš bratranček. Tieto prázdniny
boli s kočíkom.
Linda Mocháková, 2. roč.

Leto, prázdniny a deti
v Radošine
Aj tento rok zorganizoval Obecný úrad
v Radošine letný tábor pre deti. V krásnom prostredí Kostolian pod Tribčom,
v rekreačnom zariadení Jedliny, strávilo
80 detí vydarený týždeň. A program mali
naozaj bohatý. Návštevou Arboréta Tesárske Mlyňany, Národného žrebčína v Topoľčiankach, ako aj prehliadkou Topoľčianskeho zámku, niekdajšieho letného
sídla československých prezidentov, získali deti ďalšie vedomosti a zážitky. V areáli
zariadenia sme síce mali k dispozícii veľký
bazén, ale počasie to zariadilo tak, aby
deťom nebolo ľúto a po výletoch sme
chodili v tie dni, keď sa nedalo kúpať.
Myslím, že deti sa navzájom spoznali aj
z inej stránky ako zo školy. Okrem toho sa
deti učia samostatnosti a zodpovednosti,
navzájom si pomáhajú. Myslím, že aj pracujúci rodičia, ktorí musia hospodárne
nakladať s každým dňom dovolenky, túto
iniciatívu obce radi privítali. Vďaka patrí aj
tým, ktorí každoročne obetujú jeden voľný prázdninový týždeň a venujú sa deťom
– tento rok to boli Silvia Vražbová, Mária

rom. A keďže po takej fyzickej námahe
deti vyhladli, s radosťou si opekali, alebo
touto dôležitou prácou poverili rodičov.
O technické zabezpečenie sa postarali
pracovníci Obecného úradu. Vydarený
deň bol zakončený premietnutou rozprávkou.
JUDr. Marta Kolková, starostka obce
Foto: B. Bartošek

Septembrové aktivity
September je pre našu obec taký hodový,
upršaný. S deťmi našej Materskej školy
sme trávili pohodence na kolotoči, navštívili sme výstavu Poďakovanie za úrodu,
ktorú deti mohli vidieť vo farskom kostole. Boli tam ako zvyčajne nádherné výtvory, pre nás učiteľky motivujúce, pre našu
prácu. Zaujímavosťou bola výstava rodáčky akademickej sochárky p. Cvengrošovej,
ktorá je inštalovaná v Komunitnom centre
Radošina. Fyzickú kondíciu sme s deťmi
upevňovali formou turistickej vychádzky
do prírody. Začíname nový školský rok,
takže nás čakajú ďalšie „aktivitky“
a zaujímavosti. Tešíme sa.

Text a foto: G. Cviková
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aše radošinské víno so šesťstoročnou tradíciou naďalej chutí a zaznamenáva veľa úspechov v súťažiach. V Radošine máme hneď dvoch veľkých výrobcov vína.
V tomto roku víno z Pivnice Radošina zo
zberu v roku 2016 získalo zatiaľ štrnásť
ocenení - tri zlaté, desať strieborných
a jednu bronzovú medailu. (Údaj je prevzatý z webovej stránky.) 23. septembra
sa v priestoroch Pivnice uskutočnilo tradičné stretnutie pri burčiaku z tohtoročnej úrody. Úspechy nás napĺňajú hrdosťou. Darovať niekomu kazetu s radošinským vínom sa považuje za mimoriadnu
pozornosť voči obdarovanému a robí sa
tak pri návšteve významných osobností.

Podobne veľmi úspešné, aj keď zatiaľ menej známe, dokonca aj nám Radošinčanom, je i víno z Vinárstva Radošina, ktoré
patrí PD Radošinka a obhospodaruje necelých 14 ha viníc priamo pod lesom Považského Inovca. V kompletne zrekonštruovanom objekte, v ktorom sídlilo vedenie pôvodného poľnohospodárskeho
družstva a izby revolučných tradícií, sa
víno robí od základu až do finálnej podoby. Je tam všetko, čo si výroba vína vyžaduje, počnúc lisovňou a končiac skladom.

skej výroby v Radošine. S hrdosťou upozorňuje na pohľad z okna objektu na vinohrad pod horou. Naozaj ho celý vidno.
„Radošina je najkrajšia obec, akú som
videl a to som už niečo prešiel“, citujeme
jeho slová. Hlavný vinársky technológ Ing.
Ľubomír Rybárik s veľkou chuťou robiť
dobré víno, triezvo, ale nadšene hľadí do
budúcnosti firmy. Ako sa dozvedáme,
burčiak, ktorý sa zvykne ponúkať na každoročných Poľovníckych slávnostiach, je
tradične ich sponzorským darom.

Pohľad z okna budovy Vinárstva na vinohrady PD Radošinka

Ing. Peter Ondrášek, riaditeľ PD Radošinka

Ing. Ľubomír Rybárik, hlavný vinársky technológ

V budove je predajňa, kúpiť si možno víno
fľaškové i sudové. Víno sa úspešne zúčastňuje na rôznych súťažiach, aj keď, ako
vraví riaditeľ PD Radošinka Ing. Peter Ondrášek, ktorý je zároveň hlavným iniciátorom vybudovania objektu a zachovania
výroby, cieľom nie je získavať čo najviac
ocenení, ale zachovanie bohatstva vinár-

VÝZDOBA KOSTOLA
PLODMI ZEME
Pri príležitosti výročia posvätenia chrámu
bola v kostole po trinásty raz vyhotovená
výzdoba z plodov zeme ako poďakovanie
za úrodu. Výstava bola sprístupnená denne od 16. do 25. septembra a navštívil ju
veľký počet obdivovateľov. V pamätnej
knihe sa najčastejšie opakovali slová „je
to krásne ako každý rok“, čo zhotoviteľov
veľmi teší, lebo pracujú vždy s iným materiálom. Myšlienka ďakovať týmto spôsobom za úrodu sa šíri, viacerých sme podľa
vyjadrení v knihe inšpirovali. Vďaka tejto
výstave spoznávame talenty u našich spoluobčanov, o ktorých by sme to inak nevedeli. Prečítali sme si obdivné slová nielen
v slovenčine, ale aj vo flámčine, latinčine
a poľštine.
-stFoto: R. Erent

Hrdí na Radošinu a výrobcov známeho
a kvalitného vína im obom želáme veľa
úspechov.
Ďakujeme Ing. Ondrášekovi za ochotu
poskytnúť obhliadku priestorov a rozhovor.
Text a foto: Antónia Sigetová

8| S t r á n k a

ZAUJÍMAVOSTI
Letné kino
Veľmi živo mám v pamäti čas, keď som
ako dieťa navštevovala kino Pokrok, ktoré
stálo na mieste bytovky na Nitrianskej
ulici. Každú nedeľu premietali film pre
deti o 15. hodine. Neskôr ako dospelá
som chodila do kina v kinosále dnešného
Kultúrneho domu. Potom zrazu všetko
zaniklo. Zostala len televízia, kino bolo
najbližšie v Piešťanoch. S radosťou som
privítala, a nielen ja, letné kino v priestoroch amfiteátra. V piatok bolo premietanie
skôr pre deti, v sobotu pre dospelých. Nie
všetky filmy boli úžasné, ale tá atmosféra,
tá zastrela všetky nedostatky. Nechýbali
pukance, ktorých chrumkanie a mľaskanie
nikomu neprekážalo. Letné kino navštevovali aj ľudia z okolitých obcí. Takto sme sa
vrátili do mladších čias a tešíme sa na premietanie opäť o rok.

Úspechy našich spoluobčanov
Sucho a teplo vystriedali dažde, ktoré boli
potrebné, prišli však trochu neskôr a voda
padajúca z neba nás už netešila, pretože
jej bolo viac než dosť. Napriek výkyvom

Náš žiak – nadšený
a úspešný rybár

V ďalšom článku vám, milí čitatelia, predstavím žiaka našej školy Filipa Bartošeka
(15) a jeho veľkú záľubu, rybárčenie. RyFoto: rodinný archív

počasia sme sa mnohí tešili z dobrej úrody. Svedčí o tom aj dopestovaná rajčina
pani Evy Beňovičovej (Nitrianska ulica),
ktorú záhrada za jej usilovnú prácu odmenila bohatou úrodou rajčín. Na viacerých
rastlinách boli ukryté obrovské kusy rajčín, ktorých váha vyrazila dych. Na jednej
z nich s váhou 1,44 kg (na obrázku) si majiteľka pochutnávala viac dní.

nútou ticha si uctili pamiatku tých, ktorí
položili svoje životy za lepšiu budúcnosť.
Len ten si váži svoju prítomnosť, kto pozná minulosť. Spomienku na udalosti vojny a SNP by sme si mali trvalo uchovávať.

Hody - čas na zábavu

Pri príležitosti SNP zorganizovali členky
Únie žien našej obce brigádu pri pomníku
padlým hrdinom počas SNP. Vyčistili pomník od machu a nečistôt a natreli ho
ochranným krémom. Položili veniec a mi-

Hody sú časom na stretnutie rodiny
a priateľov, ale je to i čas na dobrú zábavu. A tá sa tento rok naozaj vydarila.
V hodovú sobotu usporiadali členky Únie
žien tradičnú hodovú zábavu. Do tanca
hrala skupina DISK. Sála ideálne zaplnená
sa otriasala v základoch od tanca. Muzikanti hrali obľúbené pesničky, nechýbalo
dobré občerstvenie a bohatá tombola.
V ranných hodinách sa priatelia a známi
lúčili a kolísavým krokom sa rozchádzali
domov.
Za bohatú tombolu ďakujeme vďačným
sponzorom, ktorí prispeli peknými cenami: L. Lisová Univerzál, Z. Cingelová, I.
Bartošeková Rozličný tovar, D. Gál KOVO,
V. Benedikovičová, F. Pupák, Drogéria
Teta, PD Radošinka, OÚ Radošina, N. Antalík, Slovglass, Pizzeria Fratelli, J. Kolník
Agrobon, B. Belková, Reštaurácia Klevner,
Firma Krošlák.
Príspevky pripravila Mgr. G. Bahelková

bárčeniu sa Filip začal venovať už vo svojich štyroch rokoch, keď začal chodiť na
ryby so svojím otcom a dedkom. Postupne sa mu to zapáčilo a venuje sa tomu
dodnes. Pred pár dňami sa vrátil z rybačky
v Kráľovej. Je tam vodná nádrž s rozlohou
1080 ha, kde žijú kapry a šťuky. Pre lepší
rybolov sa člnom plavili ďalej od brehu.
Prvý deň chytili pár drobných rýb, no druhý deň bol pre Filipa úspešný. Chytil tri
ryby, z toho jeden kapor bol zatiaľ rekordný, vážil 15 kg a bol 95 cm dlhý. Hneď som
si predstavila výbornú večeru pre celú rodinu, ale skutočnosť je iná. Rybu odfotil,
odvážil a šup s ňou do vody. Je vraj stará
a takéto ryby je správne pustiť späť do vody. Filip je vlastníkom rybárskeho preukazu miestneho aj celoslovenského. Na ryby

chodí od začiatku sezóny, čo je 15. mája,
až do konca sezóny v zime. Chytá vo zväzových vodách, t.j. ryby tam žijú voľne, len
začiatkom obdobia je do vody vypustených pár kusov. Zúčastňuje sa tiež súťaže
Katarínske preteky na Mŕtvom ramene
v Piešťanoch. Usporiadatelia pustia do
vody asi dvadsať kusov väčších rýb, rybári
majú na lov štyri hodiny. Potom sa vyhodnotí najväčšia ryba a rybár získa odmenu.
Filipov otec je porotcom tejto súťaže.
Okrem kaprov chytil Filip niekoľko šťúk,
jedna z nich bola na štedrovečernom stole, a jedného menšieho sumca. Rybárčenie Filipa veľmi baví, má trpezlivosť, aj
keď sa nedarí, a teší sa na ďalší veľký úlovok.
G. Bahelková

Pocta hrdinom

Hudba je liekom na všetko
trápenie
(Horácius)
Naša spevácka skupina Radošania sa zúčastnila prehliadky seniorských speváckych skupín na okresnej aj krajskej úrovni - HLASY DOMOVA. Okresná prehliadka sa uskutočnila v Topoľčanoch, zúčastnilo sa desať speváckych skupín. Krajská prehliadka
sa konala v Šali, kde bolo osem speváckych skupín. Na okresnej
prehliadke sme sa postretali so známymi tvárami, povzbudili sa
navzájom. Vypočuli sme si známe aj menej známe piesne, čo
znamená, že seniori tiež pracujú a hľadajú nové možnosti sebarealizácie. V Šali bola úžasná atmosféra, organizácia a nádych
inej kultúry. Vypočuli sme si aj maďarské piesne a krojovaní
speváci pôsobili veľmi dôstojne. Je fajn vymeniť si skúsenosti
a spoznávať ľudí okolo nás, ktorým je pieseň balzamom na dušu. Vystúpenie našej skupiny dôstojne reprezentovalo našu
obec Radošinu.
Text a foto: G. Cviková
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Ľudia majú rôzne záľuby a záujmy. Hoci
im zamestnanie zaberá veľa času, ale ak
je ich koníčkom, venujú sa mu aj doma.
V dnešnom rozhovore sa vám predstaví
Nikolka Kupcová, aranžérka.

ny som nemala od pätnástich rokov. Po
skončení školy som v spomínanom kvetinárstve pracovala ešte dva roky, potom
som odišla, pretože majiteľka sa vrátila
z materskej dovolenky a potrebovala len
brigádničku. Dva týždne som bola nezaČo si vyštudovala, ako to začalo a pokra- mestnaná, potom som nastúpila do kvetičuje?
nárstva v Tescu a tam som dodnes. Často
robíme výzdoby hotelov, sál. V hoteli MagPo ukončení ZŠ som študovala na SOŠ zá- nólia v kasíne sme robili výzdobu v antichradníckej v Piešťanoch, odbor aranžér – kom štýle Cézar. Bolo to nádherné.
záhradná architektúra. Už od detstva ma
bavilo robiť rôzne ručné práce. V 6. roční- Voľný čas, poznáš tento pojem?
ku som bola presvedčená, že práca s kvetmi je tá správna cesta, ktorou sa chcem Mám aj voľný čas, ale všetok venujem
uberať. Ako malá som vytvorila plagát TU práci s kvetmi, čo ma napĺňa. Vlastním
SA MAKÁ, ktorý máme doteraz v pivnič- motorku Kawasaki Z 300, rada sa na nej
ných priestoroch. Prvé diela som vytvorila preveziem a starám sa o jej údržbu. Vo
pred Vianocami, pretože Vianoce sú obdo- voľnom čase aranžujem do nádob najmä

la prvé miesto. Do súťaže sa prihlásili kvetinárstva z celého Slovenska. (Súťaž sa konala v Piešťanoch v kine Fontána.) Podmienkou bola krása ruží, všetko muselo
byť z ruží. Trojčlennú porotu tvorili porotcovia z Nemecka, Česka a Slovenska. Za
odmenu som dostala kôš plný materiálu
pre prácu. Víťazstvo ma povzbudilo do
ďalšej činnosti.

bím, keď je treba niečo robiť. Od mamy
som dostala 50 eur a za ne som nakúpila
všetko potrebné pre vytvorenie ozdôb.
Doma sa to páčilo a odvtedy máme vyzdobený dom, všetky miesta, kde sa dá niečo
položiť. Inšpiráciu som brala najmä z časopisov záhradkárskeho zamerania. Chytila
som niečo do rúk a išlo to. Talent som vraj
zdedila po mojej babke, ktorá čo chytila do
rúk to sa podarilo. Sadila, štepila, zdobila.
Počas štúdia na SOŠ po 1. ročníku som išla
na súťaž Victoria Regia. Z 38 účastníkov
som skončila na 11. mieste, s čím som nebola spokojná. Súťaže sa zúčastnili súťažiaci zo škôl z Česka a Maďarska. Pri výročí
Ľudovíta Wintera som súťažila v kategórii
obraz. Sama som si nazbierala drevo, hobľovala, pílila... Umiestnila som sa na 4.
mieste. Po skončení 1. ročníka som si našla prácu v jednom kvetinárstve v Piešťanoch. Pracovala som tam päť rokov a musím povedať, že to bola pre mňa najlepšia
škola. Naučila som sa základy floristiky,
veľa druhov aranžovania na všetky príležitosti. Do práce som chodila každý deň
v popoludňajších hodinách. Letné prázdni-

dobiehali pivonky. Muži sú štedrejší ako
ženy a kvety kupujú častejšie. Veľa práce
máme v období MDŽ, Valentína, dňa matiek, svadieb od mája do septembra. Svoje
fotky uverejňujem na internetovej stránke
instagram, kde posielajú svoje výtvory
ľudia z celého sveta. Aj tam sa inšpirujem,
ale najradšej si predstavu vytvorím sama.

z kvalitných umelých kvetov (nie čínskych).
Mám dosť objednávok na rôzne príležitosti. Som aj na webovej stránke Sashe pod
menom pivonkadekor. Najväčší záujem je
o čelenky do vlasov a náramky, všetko pre
nevesty. Moje výrobky putujú až na východné Slovensko. Zdobím aj autá pre
nevesty. Vo svojom voľnom čase navštevujem semináre, kde sa dozvedám nové
trendy v aranžovaní. Najbližšie bude vianočný seminár. Odborní poradcovia nám
ručne ukazujú zaujímavé práce. Aranžovanie Vianoc je pre mňa najobľúbenejšie.
Mám rada všetky kvety. Doma máme 48
orchideí, starám sa o ne. Sú stále zakvitnuté. Dozvedela som sa, že orchideu netreba
zaliať vodou raz za týždeň a po 12 hodinách ju zliať, ale stačí ju poliať asi na 2 cm
a ona si vytiahne, koľko potrebuje.
Nedávno si bola veľmi úspešná. Čo to
bolo?
V septembri som sa zúčastnila majstrovstiev Slovenska vo floristike. V poradí už
24. ročník v súťaži „kytica roka“ som získa-

A čo práca v kvetinárstve? Je o kvety záujem?
Každý deň sa teším do práce. Práce je naozaj dosť. Väčší záujem o kvety je zo strany
mužov. Kvety kupujú pre ženy najmä ako
ospravedlnenie. Niektorí majú jasnú predstavu, iní to nechajú na nás odborníkov.
Najväčší záujem je o ruže, ale tento rok ich

Za rozhovor ďakuje G. Bahelková
Foto: archív N. Kupcovej
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Spoločenská rubrika

Uvítanie detí

JÚL-AUGUST-SEPTEMBER

Narodili sa

Dňa 31. marca 2017 sa na
Obecnom úrade konalo uvítanie detí narodených v roku
2016. Po slávnostnom príhovore p. starostky nasledoval krátky program detí z MŠ
Radošina.
Sme veľmi radi, že rodičia
túto našu snahu o malú slávnosť poctili svojou účasťou.

Juraj Hadvab
Michaela Gajdošová
Eliana Kováčiková
Richard Vražba
Justin Collin Jantula
V máji sa narodila Michaela Petrušová

Manželstvo uzavreli
Patrícia Vičanová a Bohuš Varga
Monika Božiková a Jaroslav Krajčír
Ľudmila Kršková a Peter Kahoun
Zuzana Reichelová a Rastislav Ščevko
Petra Ščevková a Roman Hodul
Kristína Slamková a Branislav Šiška
Linda Šišková a Mário Stanko
Martina Žilinčíková a Norbert Antalík
Anna Madacká a Jozef Pavlovič
Katarína Brezulová a Marián Boleček
Monika Fulírová a Radovan Kováčik

Okrúhle životné jubileá
50
Emília Petríková
Norbert Antalík
Mária Antalíková
Vlasta Krajčírová
Ivan Krajčír
Eva Papšová
Miroslav Daniš
Juraj Bago
Ľuboš Bulík

60
Mária Brezinová
Stanislav Jurčo
Darina Kučerová
Soňa Hadvigová
Stanislav Ondrejka
Ing. František Šugra
Ing. Anton Belorit
Gabriela Kováčová
Eva Vargová
Gabriel Antalík
Alexander Fázik
Jaroslava Jurčová

70
Anna Pintérová
Helena Vražbová
Antónia Sigetová
Mária Králová

75
JUDr. Anna Močková
Marta Rybnikárová
Valéria Jančichová
Gabriela Burzalová

80
Poďakovanie
Ďakujeme rodine, blízkym a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste 7.
augusta našu zosnulú mamu a babku Pavlínu Vojtkovú, ktorá nás opustila vo
veku 84 rokov. Osobitne ďakujeme p. dekanovi za dôstojný pohrebný obrad,
OÚ za ústretovosť a všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Eva Vojtková s rodinou

 OPUSTILI NÁS
Božena Dúcka—82-ročná
Ján Jalšovský—64-ročný
Pavlína Vojtková—84-ročná
Mária Helbichová—92-ročná

Spomíname!

Margita Vičanová
Terézia Kučerová
Judita Ivičicová
Michal Božik

Pekného veku sa dožili
Anna Gábrišová —81 rokov
Anton Baňák—81 rokov
Pavlína Šugrová—81 rokov
Alojzia Titková—82 rokov
Anna Kaffková—82 rokov
Otília Jánošová—82 rokov
Anna Stredáková—85 rokov
Mária Grmanová—85 rokov
Cyril Klučka—86 rokov
Irena Bartovičová—86 rokov
Jozef Hraška—86 rokov

Všetkým želáme veľa zdravia do ďalších rokov!
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INDIA S CK AVERTRAVEL A TV LUX (2. ČASŤ)

našou spoluobčiankou putujeme
ďalej po exotickej Indii, od nás tak
odlišnej, že opisované zážitky nám
znejú priam rozprávkovo. Obrovská chudoba, vyháňajúca ľudí na ulicu, aby zostali vo svojej biede nepovšimnutí, bola
tým, čo sem prilákalo skromnú albánsku
rehoľnicu, celým svetom obdivovanú a
uznávanú Matku Terezu. Dnes navštívime
mesto, v ktorom bol jej takpovediac hlavný stan – Kalkatu.

jom živote a jej pravej ceste. Pri odchode
z Kalkaty na duchovné cvičenia do Dargeelingu sa ocitla medzi chudobnými a jeden
začal kričať, že je smädný a hladný. Tieto
slová jej rezonovali v ušiach počas celých
duchovných cvičení. Keď sa vrátila do Kalkaty, bola rozhodnutá zmeniť svoj život.
Jej zásluhou bola 7. októbra 1950 schválená nová Kongregácia misionárok lásky so
sídlom v Kalkate a sľubom poskytovať
dobrovoľnú službu tým najchudobnejším

predajcov. Sem musíte ísť so sprievodcom,
aby ste mali istotu, že sa nestratíte a ste
v bezpečí. V tomto chráme denne obetujú
živé zvieratá a mäso potom rozdajú chudobným. Vo večerných hodinách sme leteli do Bagdogry a odtiaľ nás čakala 90 km
dlhá cesta Dargeelingu – úzke, kľukaté
a strmé cesty. Zvládli sme to za tri hodiny.
Po nočnom daždi bolo ráno všetko zahalené do hmly. Boli sme sklamaní, že neuvidíme východ slnka nad Kangeenjungou

Vo večerných hodinách sme pristáli
v meste Kalkata, kde pôsobila najslávnejšia misionárka 20. stor. sv. Matka Tereza.
Kalkata je hlavné mesto Západného Bengálska - je to tretie najväčšie mesto Indie.
V minulosti bola Kalkata hlavným mestom
Indie. Po získaní nezávislosti Indie v r.
1947 sa hlavným mestom Indie stalo Dillí.
Po raňajkách sme smerovali k miestam,
kde sv. Matka Tereza pôsobila. Prechádzali sme aj bohatými štvrťami, ale dostali
sme sa na miesta biedy a chudoby, videli
sme žobrákov, ľudí, ktorých domovom je
ulica. Prvou zastávkou bol dom, kde Matka Tereza žila - Mather house, tu sa nachádza aj jej hrob. Dom je skromný, nachádza
sa v úzkej uličke, je taký, akou bola ona. V
miestnosti, kde sa denne stretala a modlila so svojimi sestrami, nám naši sprevádzajúci kňazi odslúžili sv. omšu. Je sprístupnená jej skromná izbička, ktorá jej poskytovala oddych po celodennej práci.
Bolo tu veľa pútnikov z celého sveta, videli
sme aj jej sestry pri denných činnostiach.
Sv. Matka Tereza sem prišla ako rádová
sestra. Vždy túžila po misiách a zo svojho
domova z Albánska odišla do Írska a odtiaľ
do Indie. Svoj noviciát začala v Dargeelingu (Dardželingu), tam dostala rehoľný habit a dala si meno Tereza z úcty ku sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša. Po zložení večných
sľubov, ktoré zložila v Dargeelingu, sa stala
učiteľkou v Kalkate. Po vzburách medzi
hinduistami a moslimami uvažovala o svo-

z chudobných. V Kalkate založila niekoľko
domov pre trpiacich a umierajúcich. Známy je Nirmal Hriday (dom umierajúcich) v
Kalighate, ktorý Matka Tereza dostala od
hinduistov a zriadila tu svoju prvú nemocnicu. Hinduisti, inšpirovaní príkladom Matky Terezy, hneď vedľa zriadili vlastnú nemocnicu pre chudobných. Jej láska k chudobným sa rozšírila do celého sveta, misionárky lásky slúžia biednym v mnohých
krajinách sveta. Jej práca bola ocenená
mnohými svetovými cenami, aj Nobelovou
cenou mieru. V roku 1997 sa zo zdravotných dôvodov vzdala misie a nahradila ju
Nirmala MC. 5. septembra 1997 zomrela.
Indická vláda Matku Terezu poctila štátnym pohrebom rovnako ako aj Mahatmu
Gándhího.
Čas, ktorý sme mali v Kalkate, sme využili
aj na poznávanie pamiatok, ktoré sa zachovali z čias britskej nadvlády. Mieša sa
tu mnohonárodná kultúra s veľkými rozdielmi a rozpormi. Symbolom britskej nadvlády je Pamätník kráľovnej Viktórie, kde
sa dnes nachádza múzeum. Obklopuje ho
nádherný udržiavaný park so sochou kráľovnej Viktórie sediacej na tróne. Zaujímavý je gotický Anglikánsky chrám sv. Pavla,
patrí medzi najstaršie v Kalkate. Katedrála
je pokojná a tichá. „Posaďte sa do katedrály a pocit pokoja duše Vás upúta.“
Medzi posvätné náboženské miesta patrí
Kalihát zasvätený bohyni Káli. Je to miesto, kde je veľa ľudí, žobrákov, pouličných

(Kančenčunga), treťou najvyššou horou
sveta (8598 m). Ale stal sa zázrak, okolo
poludnia sa mraky rozostúpili a asi na pätnásť minút sme horu uvideli. Dargeeling sa
nachádza v nadmorskej výške 2042 m
v Malých Himalájach. Je známy svojimi
čajovými plantážami a Dargeelingovou himalájskou železnicou. V Dergeelingu sa
nachádza Mierová Pagoda, ktorú postavila
budhistická japonská organizácia Nippozam Myohop. Mesto zaplavujú farebné
budhistické vlajky, typické pre oblasť Himalájí a Tibetu. Navštívili sme aj budhistickú školu, tibetský utečenecký tábor a odniesli sme si suveníry typické pre oblasť
Tibetu. Obyvatelia Dargeelingu sú Nepálci,
sú prevažne hinduisti, lebo Tibeťania sú
stúpencami budhizmu. Obyvatelia druhého najmenšieho štátu Sikkim sú považovaní za rebelov a majú vlastné náboženstvo.
Sú odlišní v podobe aj v kultúre. Vďaka
práci misionárov sa tu však nachádza kresťanská menšina. Aj tu vidieť tvrdý život
miestnych obyvateľov a dennodenný boj
o prežitie.
Na spiatočnej ceste na letisko sme videli
tie strmé kopce, priepasti, ktoré sme predtým absolvovali v noci. Strašný pocit!
Nasledujúci deň nás čakala cesta 1400 km
vlakom do Agry. O tom nabudúce.
Text a foto: M. Vlasáková
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ČO NOVÉ V ŠK RADOŠINA
Milí športoví fanúšikovia,
športovci, občania Radošiny.
Nie je zvykom, aby sa Vám zo stránky
určenej pre šport prihovárala starostka,
ale v tomto výnimočnom prípade považujem za potrebné tak urobiť.
Nie preto, že by som chcela hľadať vinníka za to, že futbal v Radošine dopadol tak,
ako dopadol. Ale preto, aby ste boli všetci, ktorí považujete za potrebné sa
k tejto veci nejakým spôsobom vyjadriť,
informovaní o celom pozadí tohto nešťastného problému.
Naši dorastenci boli riadne prihlásení do
súťaže U-19 ObFZ Topoľčany. Ale keďže
boli v okrese prihlásení jediní, nemali
s kým hrať.
A tak v Radošine pokračujú vo futbalových tradíciách naši žiaci. Trénerskej taktovky sa ujal p. Peter Bartošek. Taktiež
vďaka všetkým, ktorí to nevzdali a hrajú,
a vďaka aj rodičom, že malých futbalistov
podporujú.
V. ligu hralo naše „A“ mužstvo viac rokov
napriek tomu, že ani jeden z hráčov nebol

platený. Je možné, že sme boli v V. lige
jediný klub, kde za Radošinu hrali väčšinou domáci hráči. Všetci z hráčov boli
riadne zamestnaní, a tak na tréningy, ako
aj na zápasy, chodili vlastne bez nároku
na odmenu vo svojom voľnom čase. A za
to im nesporne patrí naša vďaka. To, že
niekedy sa na ich hlavy vzniesla nevhodná
a urážajúca kritika, som nie vždy chápala,
hlavne keď nevyberane nadávali domáci
fanúšikovia na domácich hráčov. Verím
tomu, že po zostavení vedenia klubu
ďalšiu futbalovú sezónu už hráči „A“ mužstva nevynechajú. Väčšina z nich návrat
do futbalovej Radošiny prisľúbila.
Ale futbal nie je len o hráčoch. Vo vedení
klubu nastalo v poslednom období toľko
zmien, že tých pár nadšencov (možno ich
porátať na prstoch jednej ruky) naozaj
nemohlo robiť zázraky. Ozvali sa anonymné slová, prečo klub nepovedal, že potrebuje pomoc. Ale o pomoc klub prosil aj
v novinách, aj ja osobne som hľadala ľudí,
ktorí by boli ochotní obetovať svoj voľný
čas a svoje znalosti pre futbal, ale márne.
Obecný úrad ako aj obecné zastupiteľstvo
spravilo všetko pre to, aby sa futbal

v Radošine hral. Ale bez záujmu futbalových znalcov o spoluprácu vo vedení klubu sa jednoducho hrať nedá. Vytvoriť
hráčom zázemie, rozhodovať o odborných futbalových problémoch, musí len
vedenie klubu.
A ja teda prosím občanov Radošiny, ktorí
majú potrebné skúsenosti, čas, a najmä
ochotu, pridajte sa k tým futbalovým nadšencom, ktorí opäť vzkriesia futbalovú
slávu Radošiny. Môžem všetkých ubezpečiť, že zo strany Obecného úradu ako aj
obecného zastupiteľstva budú vytvorené
všetky podmienky pre úspešný reštart.
Starostka obce JUDr. Marta Kolková
Foto: Tomáš Kozák

Tréningové nasadenie

Radošinské noviny – štvrťročník zo života občanov Radošiny a Bziniec. Redakčná rada: Mgr. Gabriela Bahelková, Antónia Sigetová. Zodpovedná
redaktorka: Antónia Sigetová. Príspevky posielajte na: sigetova.t@gmail.com. Vydavateľ: Obecný úrad, 956 05 Radošina, telefón 038/5398144,
fax 038/5398105, e-mail: ou@radosina.sk. Uzávierka: 14 dní pred vydaním čísla. Rozširuje Obecný úrad v Radošine. Noviny sú registrované pod
číslom: OÚ 1/97.
Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie príspevkov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie sa nevracajú. Nepodpísané príspevky sa neuverejňujú. Sadzba a tlač: Prima-print, s.r.o., Odbojárov 294/10, 955 08 Tovarníky, telefón 038/5320897.

