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ŠTVRŤROČNÍK ZO ŽIVOTA OBČANOV RADOŠINY A BZINIEC

Slovo na úvod
Drahí občania. Ako sa Vám vodí? Dúfam, že ste zdraví, spokojní a usmiati. Áno, trvá to dlhšie, ako sme
predpokladali, mnohí sú unavení, nešťastní, apatickí.
Počiatočné nadšenie pominulo, kvásky uschli, podložky na jogu zapadali prachom, prechádzky zostali
v rovine plánovania, zleniveli sme, pribrali, oženili sme
sa s televízorom. Neklesajme na duchu! Berme dnešok
ako predĺženú šancu na zmenu. V širšom meradle sa
už všeličo mení. Prístup ﬁriem ku svojim zamestnancom, bánk a obchodov ku svojim klientom, učiteľov
k žiakom, rodičov k vyučovaniu, ľudí voči sebe.
Máme za sebou rok pod rúškom – čo sme sa naučili?
Obmedzenie stretávania sa nám malo pripomenúť, že
sme tvory spoločenské a oveľa radšej ako pozerať do mobilu sa chceme stretnúť na káve, či pri pive a porozprávať
sa osobne. Že nám nestačí pozerať futbal v televízii, ale
chceme si na tribúne s kamarátmi zanadávať na rozhodcu. Že deťom nestačí niečo si prečítať na internete, ale
potrebujú živého učiteľa, ktorý im učivo vysvetlí. Že zavretý obchod nás nemá nahnevať, ale donútiť plánovať.
Tak veľmi si prajeme, aby sa „toto“ už skončilo, ale aký
bude život „po“? Mnohí prežívajú v ulite čakaním, že
najhoršie prehrmí a veci sa vrátia do pôvodného stavu.
Verím, že väčšina už pochopila, že žiadny „pôvodný
stav“ sa nekonať nebude a z korony nebude len nepríjemná spomienka.

Testovanie
Pravidelné testovanie v piatok a sobotu nám umožnilo
vyjsť si von na čerstvý vzduch. (To myslím na odľahčenie
celej situácie). Aby sme mohli ísť do práce, deti do školy,
do obchodu, atď… potrebujeme potvrdenie o negatívnom
teste. V októbri a neskôr o dva týždne v novembri sme to
celé brali ako mimoriadnu situáciu. Nikomu nezišlo na
rozum, že v novom roku sa tento rituál stane týždennou
záležitosťou. Ako členka testovacej skupiny sa môžem
vyjadriť, že občania pristupovali k testovaniu disciplinovane a zodpovedne. Je pravda, že nám nič iné nezostáva
ako podriadiť sa situácii, ale aj to sa dá uľahčiť. V ruke
pripravený občiansky preukaz, kartička poistenca, občas
i kreditná karta podaná omylom, ovládanie rodného čísla spamäti to všetko uľahčilo rýchle zapísanie a odchod
do ďalšieho okna na odber. Testy dodané v jarných mesiacoch boli trochu chybnejšie, občas museli zdravotné
sestry vykonať opakovaný odber. Čakanie na výsledok
a odchod domov s výsledkom testu. Odberové tímy sa

Čo by sme robili, keby sa to skončilo dnes? Keby od zajtra
bol svet zase „normálny“? Prehodnotili sme svoje priority? Porozmýšľali sme nad hriechmi minulosti, poučili
sa zo svojich chýb? Naučili sme sa pokore a skromnosti? Vieme selektovať informácie, urobiť si vlastný názor? Odhalili sme, kto to s nami myslí dobre a kto nami
manipuluje? Vážime si sami seba a ľudí, ktorým na nás
záleží? Vieme sa ešte na niečo/z niečoho tešiť?
Máme za sebou rok pod rúškom. Nesnažme sa iba zabudnúť a ísť ďalej, berme to ako výzvu na transformáciu,
na zmenu myslenia, životného štýlu, hodnotového rebríčka. Usmejte sa na seba, na svet, pripomeňte si, že
všetko sa deje kvôli niečomu a aj toto raz pominie. Povedzte blízkym, že ich máte radi, povedzte sebe, že sa
máte radi. Aby sme potom, keď nastane lepšie obdobie,
mohli vykročiť s úsmevom a vedeli, kam ideme.
S. Bahelková

Zakvitnutá mirabelka s kaštieľom v pozadí
foto P. Čierňava

striedali väčšinou každý druhý týždeň. Pohoda na testovaní počas dvoch prestávok bola veľmi milá, chutné
občerstvenie, niečo sladké od členov testovacej skupiny
aj to spríjemnilo chvíle strávené v odberovom mieste.
K najčastejším dodávateľom sladkého maškrtenia bola
Lenka Vlasáková a B. Bartošek st., ktorý sa už nejaký čas
venuje kváskovaniu a ide mu to na výbornú. Veľká vďaka patrí starostke obce a prednostovi, ktorí každý týždeň
zabezpečili všetko potrebné pre občanov. Povďační sú
aj občania, ktorí oceňujú možnosť testovať sa v obci
a rýchly a plynulý priebeh. Vo viacerých obciach sa už
netestuje, možno pre nedostatok zdravotného personálu, možno pre náročnosť celého priebehu, únavu z celej
situácie. V našej obci sa testovať bude podľa potreby, to
je vyjadrenie starostky obce. Testovať sa bude, aby sa
občanom uľahčila aj tak už náročná situácia.
gb
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Čo nové v obci
1. Testovanie
To, že sa pravidelne každý víkend stretávame pri testovaní, to už nie je nové. Smutné je, že sme si už museli
zvyknúť. Aj tak mi nedá, aby som sa nepoďakovala zdravotníckym pracovníčkam – Mgr. M.Valovičovej, Mgr.
J. Sigetovej, P. Gálikovej, L. Vankovej, M. Kováčovej,
L. Kováčovej, E. Hozovej, S. Macháčovej, M. Vlasákovej,
K. Nemcovej, ako aj administratívnym pracovníčkam
Mgr. G.Bahelkovej, K.Smatanovej, J. Lukačovičovej,
A.Lukačovičovi,
S.Valovičovej,
M.Andrisovej,
Z. Slámovej a T.Slámovej. A bez šikovných mužov,
zamestnancov Obecného úradu by to tiež nebolo možné.
Trpezlivo trávia piatky a soboty v kultúrnom dome pri
testovaní. Rozšírili sa aj rady šikovných cukrárok o pani
H.Matejovičovú, ktorá napečenými zákuskami spríjemnila testovacie popoludnie. V neposlednom rade ďakujem všetkým občanom, ktorí - väčšinou v dobrej nálade
- pochopili túto nutnosť a správajú sa ozaj zodpovedne.

2. Vodozádržné opatrenie
Určite ste si všimli zvýšený pracovný ruch v okolí Obecného úradu. Začíname s prácami na vodozádržných
opatreniach. Okolie Obecného úradu a hlavne múr
smerom k uličke bude krásne a osožne upravený. Bude
potrebné na určitý čas tento chodník aj uzatvoriť,
ale prostredníctvom obecnej stránky a vyhlásením
v miestnom rozhlase budete všetci včas informovaní.
3.Oprava Mierovej ulice
Koncom apríla sa začne aj s opravou Mierovej ulice.
Tieto práce by mali trvať do začiatku júla 2021. Taktiež
bude potrebná pri určitých fázach opravy uzávera, ale
hlavne občania bývajúci na tejto ulici budú o tom dostatočne dopredu informovaní.
4.Chodník v Bzinciach
V najbližších týždňoch sa tiež bude pokračovať v oprave a výstavbe chodníka v Bzinciach. Malo by ísť
o dve etapy - od kostola až po kríž, vrátane zastávky.
JUDr. Marta Kolková
Starostka obce

Uznesenie č. 17 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 12. 2020
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. VZN č.7/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi podľa zák.č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. VZN č.8/2020 o určení výšky ﬁnančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského
zriadenia
3. VZN č. 9/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
4. VZN č. 10/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ
a školských zariadeniach so sídlom na území obce Radošina
v znení neskorších zmien a doplnkov
5. Úprava rozpočtu na rok 2020
2020
Bežné príjmy

1608551,00

Kapitálové príjmy

43193,00

Finančné operácie

88176,00

Spolu príjmy

1739920,00

Bežné výdavky

1509226,04

Kapitálové výdavky

63078,63

Finančné operácie

16014,00

Spolu výdavky

1588318,67

6. Rozpočet na roky 2021 – 2023
2021

2022

2023

1498722,00

1587273,00

1641445,00

Kapitálové príjmy

1593,00

1593,00

1593,00

Finančné operácie

281000,00

0,00

0,00

Spolu príjmy

1781315,00

1588866,00

1643038,00

Bežné výdavky

1442612,20

1470974,00

1517840,00

Bežné príjmy

Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu výdavky

287950,00

0,00

0,00

49883,00

47674,00

47674,00

1780445,20

1518648,00

1565514,00

7. Odpredaj parc. č. 28/5 o výmere 22 m2 a parc.č. 28/6 o výmere
80 m2 v katastrálnom území Bzince za cenu 13,50€/m2 v súlade
s § 9a, ods. 8 písmeno b) Zákona č. 138/1991 Z. z., Ing.
Mariánovi Beňovi.
8. Finančnú podporu k Vianociam pre 8 klientov, ktorí žijú v KKP
v zariadení Domova sociálnych služieb Radošina a sú aj občania
Radošiny vo výške 10 € - poukážka.
9. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže – pozemky Radošina,
Kamenná ul.
10.Podmienky Obchodnej verejnej súťaže – pozemky Bzince (pri
otoči)
B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu na rok 2021
a k viacročnému rozpočtu na roky 2022 a 2023 (odporučila
OZ Radošina predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť
a viacročný rozpočet na roky 2022 a 2023 zobrať na vedomie)
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
3. Správu z auditu individuálnej účtovnej závierky.
4. Správu z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky
5. Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti ZŠ s MŠ Radošina za školský rok 2019/2020
6. Informáciu starostky obce o víťazovi evoAukcie na výstavbu
bytovky v Radošine – ﬁrma REWKONDÍCIA SK, s.r.o.
7. Žiadosť Jozefíny Bolečkovej o osadenie dopravného zrkadla
oproti jej domu č. 106
8. Žiadosť občanov Radošiny bývajúcich na spodnej Školskej
ulici o umiestnenie zrkadla – výjazd áut na Mierovú ulicu,
vybudovanie pouličného osvetlenia, umiestnenie dopravnej
značky na zamedzenie vjazd veľkým poľnohospodárskym
strojom, vybudovanie protipovodňovej zábrany
9. Predbežné dátumy zasadania OCZ, ktoré sa budú konať vždy
o 17.00 hod.: 3. 2. 2021,24. 3. 2021,23. 6. 2021,29. 9. 2021
a 8. 12. 2021.
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C) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Jednať s ﬁrmou REKONDÍCIA SK, s.r.o. o zámere vybudovať
nájomnú bytovku v Bzinciach z budovy bývalej školy
2. Preveriť posunutie tabule s označením obce Radošina medzi
Radošinou a Behyncami
3. Prejednať znečistenie a poškodenie Školskej ulice s p.
Štefankom
4. Uskutočniť so začiatkom v januári 2021 obchodnú verejnú

súťaž na pozemky v Radošine, Kamenná ul. a Bzince
D) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. Žiadosť Obce Veľké Ripňany o zámenu katastrálneho územia
z dôvodu existujúcej zástavby č. žiadosti 1075/2020.
Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení: Mgr. Andrej
Naňo, Ing. František Šugra
Pavol Matejovič

Uznesenie č. 18 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. 2. 2021
1. Kúpnu zmluvu a dohodu o zriadení vecného bremena, ktorou
Obec Radošina odkúpi od PD Radošinka Veľké Ripňany
parcely registra „C“ v kat. území Radošina parc.č. 1195/189
a 1195/105, ako aj sušičku bez súpisného čísla na parc.č.
1195/105 a 1195/18 za dohodnutú kúpnu cenu pozemkov
56.964,– € a sušičky podľa znaleckého posudku č. 196/2020
Ing. Šinského za 58.800,– €.
Zároveň sa zriaďuje vecné bremeno právo prechodu po jestvujúcej
komunikácii.
2. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi budúcim predávajúcim
ﬁrmou REKONDÍCIA SK, s.r.o. Bošany, IČO: 50538705
a budúcim kupujúcim Obec Radošina o odkúpení bytového
domu – objekt B na Školskej ulici v Radošine prostredníctvom
ŠFRB za cenu 697.777,77€.
3. Kúpnu zmluvu, ktorou Obec Radošina odpredáva na základe
schválených výsledkov obchodnej verejnej súťaže parcelu
registra „C“ č. 62/1 ostatná plocha o výmere 1084 m2 v kat.
území Bzince za sumu 14.688,20€ p. Jozefovi Ondríkovi.
4. Kúpnu zmluvu, ktorou Obec Radošina odpredáva na základe
schválených výsledkov obchodnej verejnej súťaže parcelu
registra „C“ č. 62/9 ostatná plocha o výmere 1086 m2 v kat.
území Bzince za sumu 14.661,– € p. Stanislavovi Turoňovi.
5. Kúpnu zmluvu, ktorou Obec Radošina odpredáva na základe
schválených výsledkov obchodnej verejnej súťaže parcelu
registra „C“ č. 62/10 ostatná plocha o výmere 841 m2 v kat.
území Bzince za sumu 11.353,50€ p. Júlii Ondríkovej.
6. Kúpnu zmluvu, ktorou Obec Radošina odpredáva na základe
schválených výsledkov obchodnej verejnej súťaže parcelu

registra „C“ č. 2066/6 zast.plochy a nádvoria o výmere 418
m2 v kat. území Radošina za sumu 15.466,– € p. Andrejovi
Valovičovi.
7. Kúpnu zmluvu, ktorou Obec Radošina odpredáva na základe
schválených výsledkov obchodnej verejnej súťaže parcelu
registra „C“ č. 2066/9 zast.plochy a nádvoria o výmere 418
m2 v kat. území Radošina za sumu 21.318,– € p. Veronike
Bazalovej.
8. Kúpnu zmluvu, ktorou Obec Radošina odpredáva na základe
schválených výsledkov obchodnej verejnej súťaže parcelu
registra „C“ č. 2066/11 zast.plochy a nádvoria o výmere 419
m2 v kat. území Radošina za sumu 17.388,50€ p. Andrejovi
Kováčovi.
9. Zverejnenie zámeru – schválenie zámeru na odpredaj 46
m2 - parc.č. 98/5 v kat. území Radošina z dôvodu hodného
osobitného zreteľa za cenu 13,50 €/ m2 Bc. Kataríne Nemcovej
A) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Pozvať na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva
zástupcov ﬁrmy REKONDÍCIA SK Bošany, spolu so záujemcami
o nájomné byty ako aj o byty priamo na odpredaj v Radošine.
Zároveň pozvať tiež záujemcov o bytovku v Bzinciach.
2. Pozvať na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva
predstaviteľov ﬁrmy, ktorá bude realizovať prekládku
elektrického vedenia pri bytovke na Školskej ulici.
3. Osobne navštíviť ekonóma Biskupského úradu Nitra ohľadom
pokračovania v prácach na vytvorení novej ulice.
Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení: Mgr. Andrej
Siget, Róbert Štepka, Mgr. Gabriela Bahelková

Uznesenie č. 19 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 4. 2021
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2020 s výrokom „Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“
2. Tvorbu rezervného fondu vo výške 20.250,73€
3. Rokovací poriadok
4. Kúpnu zmluvu - odpredaj 46 m2 – novovytvorenej parc.č. 98/5
v kat. území Radošina z dôvodu hodného osobitného zreteľa za
cenu 13,50 €/ m2 Bc. Kataríne Nemcovej
5. Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov p. Božene
Antalíkovej – ocelokôlňa kat.územie Radošina, nachádzajúca sa
na LV 557. Výpoveď dať 1. mája 2021.
6. Začatie konania o Návrhu zmien a doplnkov č. 1 Územného
plánu obce Radošina
7. Voľbu hlavnej kontrolórky obce Radošina - Ing. Zuzana
Bednáriková. V zmysle § 18c ods. 5 zákona o obecnom zriadení
schvaľuje mesačnú odmenu vo výške 20% z mesačného platu
hlavného kontrolóra podľa ods.1.
B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce
za rok 2020
2. Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok
2020
3. Informácie o nových projektoch a začínajúcich prácach

C) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Pozvať na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva
zástupcov ﬁrmy REKONDÍCIA SK Bošany, spolu so záujemcami
o nájomné byty ako aj o byty priamo na odpredaj v Radošine.
Zároveň pozvať tiež záujemcov o bytovku v Bzinciach, pri
dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení.
2. Pozvať na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva
predstaviteľov ﬁrmy, ktorá bude realizovať prekládku
elektrického vedenia pri bytovke na Školskej ulici, pri dodržaní
všetkých protiepidemiologických opatrení.
3. Zverejniť zámer – zámenná zmluva -parc.č. 98/9 o výmere 22
m2 v kat.území Radošina vo vlastníctve Obce a parc.č. 44/4
o výmere 36 m2 vo vlastníctve p.Vladimíra Vlasáka.
Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení: Mgr. Gabriela
Bahelková, Róbert Štepka
Ing. Peter Lukačovič
JUDr. Marta Kolková
Starostka obce
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Zo života našej školy
Úvod do života našej školy začnem zhrnutím toho čo
sa udialo. Od polovice októbra zostali na dištančnom
vzdelávaní žiaci druhého stupňa. Obdobie dištančného
vzdelávania je náročné pre všetkých zúčastnených, žiakov, učiteľov ale i rodičov. A hoci sa všetky strany snažia
výsledok je o niečo nižší ako pri prezenčnom vzdelávaní.
Žiaci prvého stupňa mali tento školský rok viac šťastia.
Do školy chodili nepretržite s výnimkou od 11. 1. do 8. 2.
Doba, kedy žiaci prvého stupňa pracovali z domu nebola taká dlhá, aby zanechala nežiadúce stopy v ich vzdelaní. Počas tohto obdobia dostali viackrát všetci nádej
o otvorení škôl, žiaľ bol to iba planý poplach. Konečne sme
sa dočkali a do školy nastúpia všetci žiaci, bude to 26. 4.
Na neustále meniace sa podmienky chodenia do školy,
nosenie rúšok, deti stačí plátenné, dospelí respirátor, dezinfekcia na každom kroku, sme reagovali rýchle aj s pomocou našich sponzorov. Poďakovanie patrí Z. Štreicherovej a B. Belkovej (Klevner), ktoré podarovali množstvo
rúšok deťom i dospelým. Deti dostali farebne rozlíšené
rúška pre chlapcov a dievčatá, dostatočné množstvo
hygienických potrieb v podobe servítkov, toaletného

Práce detí 1. stupňa
foto Z. Masrnová

papiera a dezinfekcie. Aj počas týchto náročných dní sa
zapájame so žiakmi do rôznych súťaží podľa možností. E. Chochulová 8. roč. získala 4. m. v okresnom kole
v biologickej olympiáde, v štádiu prípravy sú ďalší žiaci,
v technickej olympiáde po úspechu v okresnom kole sa
O. Krška 9. r. a P. Goryl 8. r umiestnili v krajskom kole
na 4 mieste. Geograﬁcká olympiáda bola úspešná pre
N. Mičkovú 5. r.a P. Goryla 8. r., ktorí sa umiestnili na
5 mieste. Naša škola bola organizátorom okresného aj
krajského kola fyzikálnej olympiády. Aj tu úspešne bodoval P. Goryl, získal 3. miesto. Občas počujeme kritické
slová od niektorých rodičov, prečo naša škola nepracuje
tak ale onak, prečo nepracujeme cez Edupage. Na túto
tému sme sa v škole viackrát rozprávali a prišli sme
k záveru, že tak ako učíme je naozaj pre žiakov vyhovujúce a dostačujúce. P. uč. M. Gábriš, odborník na techniku, správca internetovej stránky školy, vysvetľuje v článku dôvody nášho rozhodnutia. Držme si palce, aby sme
školský rok ukončili bez prestávky v učení až posledného
júna.
GB
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Dištančné vzdelávanie
Využívanie softvérových nástrojov
v dištančnom vzdelávaní na II. stupni ZŠ sme starostlivo zvažovali a napokon sme ho zjednotili formou,
ktorá spĺňa požiadavky jednoduchosti, prehľadnosti, nenáročnosti
a je najmenej stresujúca aj pre menej technicky zameraných žiakov.
Zároveň sme vybrali celosvetovo
používané prostriedky, ktoré každodenne využívajú milióny ľudí po
celom svete (e-mail, messenger,
jednoduchá internetová stránka,
Google Disk…).
Edupage aSc je rozsiahle prostredie,
ktoré umožňuje žiakom a učiteľom
posielanie správ a oznamov, zasielanie dokumentov, pracovných listov,
prezentácií a iných súborov, vytváranie online testov. Z tohto softvérového balíka využívame najmä
internetovú žiacku knižku, ktorá
po prihlásení žiaka svojím menom a heslom zobrazuje známky,
poznámky a iné oznamy, ktoré zadáva učiteľ. Bohužiaľ, po pokusoch
využiť ďalšie funkcie aSc Edupage
(napríklad online testy v reálnom
čase, riešenie pracovných listov)
sme zistili, že tento softvér je pre

viacerých žiakov príliš komplikovaný a robustný, takže najmä menej počítačovo zdatné deti sa v ňom
veľmi ťažko orientujú a stretávajú
sa s problémami.
Preto sme sa v škole na druhom
stupni rozhodli pre maximálne
jednoduché riešenia, ktoré nevyžadujú až taký vysoký stupeň
počítačovej gramotnosti žiakov a je
menej náročný na kvalitu pripojenia a výkon zariadení. Založili sme
stránku www.radosinka.info, na
ktorej v týždenných intervaloch
postupne a v predstihu uverejňujeme úlohy a zdieľame materiály
pre žiakov, vrátane prezentácií,
pracovných listov a podobne. Tieto oznamy sú prehľadne rozdelené
do týždňov a zároveň podľa tried.
Nič zo stránky nikdy nezmažeme,
takže aj spätne si ktorýkoľvek žiak
nájde svoju triedu a konkrétny
týždeň, kedy bola úloha zadaná. Na
zobrazenie nepotrebuje žiak žiadne
náročné zariadenie a prístupná je
na obyčajných prehliadačoch v PC
alebo aj v jednoduchších smartfónoch. Na zobrazenie úloh stačí „vedieť kliknúť“ na svoju triedu a zo-

braziť si príslušný týždeň ako na
dlani. Všetky materiály si ktokoľvek
a kedykoľvek môže siahnuť a uložiť
vo svojom PC. Garantom funkčnosti a dostupnosti je poskytovateľ
softvéru nadnárodná ﬁrma Google,
ktorá je prevádzkovateľom stránky
a aj internetového úložiska Google
Disk, kde zdieľame všetky potrebné
materiály.
Každý z vyučujúcich má na stránke
www.radosinka.info zverejnený svoj
e-mailový kontakt a na prípadné
otázky, problémy a žiadosti o vysvetlenie žiakov čakáme aj na svojich
messengerových kontách.
V záujme žiakov s nimi komunikujeme bežnými e-mailami a prílohami
(bežne Google Mail), ktoré ovládajú
z hodín informatiky. Zároveň využívame program Messenger, ktorý dobre poznajú a bežne používajú. Ide
teda o nástroje, ktoré sú štandardne
používané aj v budúcom živote žiakov. Sme radi, že žiaci si na uvedené
spôsoby nástroje rýchlo zvykli a bez
problémov ich využívajú. Veríme, že
takto nadobudnuté komunikačné
zručnosti určite využijú aj v mimoškolskej praxi.

Ako v MŠ?
V
Veselo.
Hoci všetky verejné podujatia
sa rušia, presúvajú sa termíny, džavot v MŠ neutícha. Práve naopak.
Plnia sa všetky výchovno – vzdelávacie
úlohy zo ŠkVP. Od Vianoc a Nového
roka sa prešlo k Fašiangom a karnevalu. Do MŠ sa nastúpilo za prísnych
hygienických opatrení, s potrebnými
potvrdeniami a vyhláseniami. Karneval sme pre deti pripravili po triedach – teda, každá trieda sa zabávala spolu, deti sa nepremiestňovali.
A
Aj masky boli jednoduchšie, také, aké
si deti pripravili svojou šikovnosťou,
fantáziou a tvorivosťou. Karnevalová odmena bola pre
všetkých rovnaká. Počas zimy, v jednom týždni sme
s deťmi využili sneh. Po ďalšom uvoľnení opatrní sa
brány MŠ otvorili pre všetky deti, čo nás potešilo. Zase
sa mohol realizovať normálny denný režim detí so všetkým, čo k tomu patrí. Na deťoch, ich prejavoch bolo hneď
vidieť, že doma mali „voľnejší režim“ – jemná motorika,
výslovnosť. Budúci prváci – deti z triedy Včielok, svoje

schopnosti ukážu a predvedú pri testoch školskej zrelosti, ktorú realizuje CPPP Topoľčany. Počas jarných prázdnin prevádzka MŠ bola zabezpečená pre deti rodičov,
ktorí mali pracovné povinnosti. Aj keď všetko akoby stálo, zapájame sa s deťmi do ponúknutých aktivít a pozvánok. Pripravujeme výtvarné práce do súťaže „Jarný vánok“. Taktiež by sme chceli spríjemniť pobyt deťom na
školskom dvore novým kolotočom, prípadne hojdačkami.
Naša MŠ bola vybraná v projekte „Múdre hranie“, ktorý
vyhlásilo MŠ SR a odmenilo nás ﬁnančnou podporou na
obnovenie digitálnej techniky a knižnice v MŠ. V projekte, ktorý vyhlasuje Reifaissen banka „Gesto pre mesto“, sme sa tiež prihlásili. Veríme, že budeme úspešní.
Do tohto projektu je zapojených viac škôl, vyhrá tá, ktorá
bude mať najvyšší počet hlasov.
Chceme sa poďakovať rodičom za ich podporu, spoluprácu a pochopenie počas týchto pandemických mesiacoch, za ﬁnančné sponzorstvo PD Radošinka, rodičom
Nelky Balážikovej a A. Vargovej
G. Cviková

Poprajme si navzájom zdravie
a radosť z našich detí.
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Žena za pultom, posledná časť
V dnešnom čísle našich novín som
sa porozprávala s Eliškou Gamanovou. V čase čítania novín je pani
Eliška na zaslúženom dôchodku.
Čo tomu predchádzalo? Nech sa
páči, prečítajte si.
Kedy a kde sa začala Vaša kariéra?
V roku 1972 som nastúpila na trojročnú školu v Topoľčanoch, kde som
sa vyučila za predavačku. Vo Veľkých
Ripňanoch sme mali učňovské stredisko, tam som vykonávala prax.
Po ukončení školy som sa stala
zamestnankyňou Jednota Topoľčany a u toho istého zamestnávateľa
som zotrvala po celý môj pracovný život. Pracovala som v Malých
Dvoranoch, Biskupovej, Ardanovciach a Radošine. V Radošine
bola kedysi drogéria s vedúcou
G. Rybanskou, kde sme predávali
nábytok, prevažne válendy. Starší si
určite pamätajú mliekareň (dnešný
Univerzál), kde som robila s pani
Markovou a B. Šmahajovou. Keď
obe odišli do dôchodku, prebrala som všetky povinnosti po nich,
nakoľko som sa roky pri nich všetkému priučila. Časom sa mliekareň
zrušila a ja som mohla ísť pracovať
do Jednoty, kde bol vedúci J. Grežo
a neskôr H. Grznárová. No ja som si
vybrala tzv. hornú Jednotu na Školskej ulici a robila som tam celý čas
až dodnes. V obchode sa vystriedalo viac predavačiek. Od roku 2011
som pracovala so sestrou Zuzanou.
Celkom som pracovala v Jednote 49
rokov.
Každý deň ten istý stereotyp, skoré vstávanie 6 krát do
týždňa, nemali ste chuť ísť pracovať do veľkého supermarketu?
Nie. Ráno som vstávala o piatej
hodine. Prebrať pečivo a iný tovar
a o šiestej otvoriť zákazníkom. Za tie
roky som si zvykla, ranné vstávanie
mi neprekážalo. Pondelky a soboty sú trošku kratšie, to mi možno
vynahradilo zvyšné štyri dni. Je to
zvyk a mala som ho rada.

Eliška za pultom

Čo ste robili vo voľnom čase,
keď ste neboli v obchode?
Pokým mi oči lepšie slúžili, veľa som
vyšívala a čítala. Čítanie mi zostalo dodnes. Mám rada romantické
knihy. Pokiaľ som bývala v rodinnom dome, rada som pracovala
v záhrade, s kvetmi i zeleninou.
Aké sú Vaše pocity, nostalgia,
smútok, radosť…?
Pocity? Teším sa na veľa vecí. Každý
deň si ráno dlhšie pospím, budem
veľa čítať. Budem mať viac času
na stretnutia so sestrou, krstnými
deťmi, priateľmi, rodinou. Verím, že
sa nudiť nebudem.
Vydržali ste na jednom mieste
celý život. Čo Vás na práci bavilo?
Vždy ma bavila práca s ľuďmi.

Do obchodu chodilo veľa ľudí, rada
som sa s nimi rozprávala, vždy bolo
o čom. Každé ráno prišlo do obchodu veľa žiakov. Kupovali si desiatu
ale aj chipsy, maškrty, nápoje. Aj po
skončení vyučovania si prišli niečo
kúpiť, možno sa chceli odmeniť za
dobrú prácu, možno načerpať energiu. Mali peniaze od rodičov, kúpili
si niečo podľa svojej chuti.
Kde budete nakupovať?
Na nákup pôjdem vždy len do mojej
Jednoty. Je tam všetko potrebné.
A prajem si, aby táto menšia Jednota vydržala čo najdlhšie, aby si ľudia
mohli dobre nakúpiť, vybrať si z bohatej ponuky tovaru.
My prajeme pani Eliške veľa
zdravia a spokojnosti.
Za rozhovor ďakuje GB
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Zo života obce
Alex

oslavoval

Zimná úroda
foto S. Bahelková

Ako v rozprávke. „Choď Maruška do lesa a prines mi
jablká.“ Tieto slová si mnohí pamätáte z rozprávky
O 12 mesiačikoch. V Radošine by Maruška uspela aj
v januári. Plný strom jabĺk, ktoré neopadli ani po silnejšom mraze sme mohli vidieť na Nitrianskej ulici.

K dobrej oslave
patrí kus chutnej
torty a zákusok.
Niekto dáva pred
sladkým
prednosť
slanému.
Alex dostal k narodeninám takýto
veľký hamburger.
Podelil sa s ním
aj s hosťami,
ktorí mu prišli
zablahoželať
a ušlo sa všetkým.
Alex s hamburgerom
Chutný
darček
mu
pripravila mama, šikovná kuchárka P. Kučerová.
Pridala aj recept, ak by niekto dostal chuť upiecť si
domáci hamburger.
680 g hladkej múky, 200 ml vlažnej vody, 200 ml
vlažného mlieka, 2 ČL soli, 1 ČL cukru od kvásku,
1 vajce, 21 g čerstvého droždia. Postup je ako pri
kysnutom ceste. Na potretie 1 žĺtok a 2 PL mlieka, posypať sezamom. Na náplň použila mäso, ktoré si urobí
každý podľa svojej chuti, bravčové, hovädzie… Oblohe
sa medze nekladú, to čo má každý rád.

Voňavá záhradka
foto S. Bahelková

Takúto krásnu, zakvitnutú a voňavú predzáhradku majú každý rok sestry G. a K. Krajčírové na Mierovej ulici.
Každému okoloidúcemu krása jarných kvetov udrie do očí a omamná vôňa zasa do nosa.
Stranu spracovala GB
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Radošina
v obrazoch

V tomto roku by sme Vás radi zoznámili s ľuďmi, ktorí nie sú rodáci z našej
obce, ale významným dielom prispeli
k zviditeľneniu Radošiny. Radošina
v obrazoch je názov príbehu o Jozefovi
Ostrovskom, akademickom sochárovi a rezbárovi.
Jozef Ostrovský sa narodil 1. 7. 1905 v Chtelnici a zomrel 7. 7. 1991 v Štúrove. V roku 2021 si pripomíname
30. výročie jeho úmrtia.
Jozef Ostrovský už od detstva stružlikal postavičky
z dreva a zostal tomu verný po celý život. Gymnázium
ukončil v Leviciach, umelecké štúdium začal v Poľsku
a po získaní štipendií pokračoval v štúdiu na Výtvarnej akadémii v Paríži. Po ukončení akadémie odišiel
s priateľmi do Španielska študovať novodobé umenie
Katalánska, Baskitska, a Galície. Krátky čas pôsobil
aj v Barcelone. Odtiaľ sa bez prostriedkov ako kurič
na nákladnej lodi vrátil cez alžírsky prístav Oran späť do
Paríža. O jeho tvorbe a pôsobení v Barcelone a Paríži písali aj vo francúzskej dobovej tlači. Počas výstav s modernistami v Paríži si ho všimol budúci cisár Haile Selassie.
Cisár ho oslovil, aby prijal ponuku dvorného sochára na
cisárskom dvore v Etiópii.

pôvodná defustačná miestnosť Radošina

pôvodná defustačná miestnosť Radošina
Jozef Ostrovský pri práci
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práce vo vinici

12 zbojníkov

Stvárňoval tam, ako sám hovoril,
najmä cisárove manželky (mal ich
160) zo všetkých dostupných materiálov - slonovina, alabaster, eben,
čierna žula a červený mramor. Tam
si jeho prácu počas návštevy všimol
aj Bulharský cisár Boris III., ktorý
pochádzal z dynastie Coburgovcov zo Svätého Antona na Slovensku. Počas krátkej prestávky v Nitre
u rodičov, prijal Jozef Ostrovský jeho
pozvanie aj na bulharský cisársky
dvor kde pôsobil 2 roky.
Po vypuknutí 2. svetovej vojny sa
Jozef Ostrovský vrátil späť na Slovensko. Pracoval v Nitre v Bártfayovom ateliéri a spolupracoval tam
so sochárom Vojtechom Matušincom. V 50-tich rokov bol štátnou
políciou označený za francúzskeho špióna so všetkými dôsledkami.
Doma veľmi túžil tvoriť najmä
sakrálne diela, ktoré by boli dostupné širokému okruhu záujemcov, čo mu však nebolo umožnené.

Napokon úplne rezignoval a začal
tvoriť vinárske motívy. Prešiel
vinárskymi závodmi Štúrovo, Nitra,
Topoľčianky ale aj Radošina. K nám
prišiel z Topoľčianok v roku 1965
a pobudol tu 4 roky. Býval v novšej
zástavbe Radošinského majera
v susedstve Šelestákových a Helbichových. Stal sa členom komunity a zapájal sa do spoločenského
a kultúrneho života obce. Väčšinu
svojho času trávil vo vinici a hajlochu
kde tvoril.
Jeho nádherné reliéfy Radošiny zo
60-tich rokov minulého storočia
nám poskytli priatelia zo súkromných zbierok, aby sme sa nimi mohli
spoločne potešiť.
Na autentických vinohradníckych
reliéfoch sa nachádzajú pracovníci vinice Radošina a zobrazujú celý
proces výroby vína. Diela sa nachádzajú v pôvodných priestoroch
dnešnej Pivnice Radošina. Jozef
Ostrovský zanechal v Radošine veľa

práce vo vinici

práce vo vinici

pôsobivých diel z dubového dreva
a pieskovca. Nanešťastie kamenné
diela sa dodnes nezachovali. Bola
nám ale sprístupnená rozsiahla kolekcia reliéfov z dreva s vinárskymi,
kresťanskými, ľudovými a národnými motívmi.
Peter Lukačovič, Norbert Antalík
Keď sa situácia zlepší a umožní nám
stretávať sa, v priestoroch radošinskej
pivnice budete mať možnosť pozrieť
si výstavu diel z rúk J. Ostrovského.

Apotéza vzniku SR - 1967

10 | Radošinské noviny

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
16. decembra 2020 - 19. apríla 2021

Poďakovanie
Opustili nás
Ladislav Petreje 79r.
Ladislav Helbich 66r.
Helena Krajčírová 71r.
Marta Kršková 76r
Pavel Bartošek 72r.
Tibor Domin 89r.
Jozef Šiška 70r.
JUDr. Jana Jurčová 49r.
Marta Pátrovičová 81r.

Irma Šimovičová 87r.
Gabriela Kováčiková 90r.
Peter Škoda 87r.
Etela Gálová 76r.
Vladimír Štepka 77r.
Vavro Štefan 63r.
Emília Rajtárová 88r.
Drahomír Kalina 65r.
Janka Kováčová 77r.

V spoločenskej rubrike uvádzame len na základe písomného súhlasu so zverejnením osobných údajov
v periodikách.

Poďakovanie

Poďakovanie

„Budem dávať na
vás odtiaľ pozor.
Budem sa tešiť
z vašich radostí
a poplačem
si, keď prídu
trápenia.
Opatrujte sa a…. neponocujte“
Odišla nám náhle, bez rozlúčky.
Ďakujeme všetkým, ktorí
našu mamičku, babku, sestru
a priateľku

Ďakujeme všetkým
príbuzným,
priateľom,
susedom,
spolupracovníkom
a známym
za účasť na poslednej rozlúčke s našou
milovanou dcérou, sestrou, krstnou
mamou, švagrinou

Helenku Krajčírovú,
s nami odprevadili na poslednej
ceste.
V našich srdciach zostane navždy.

Janou Jurčovou.
Veľká vďaka patrí vdp. M. Kupčíkovi za
dôstojnú rozlúčku a ženám, speváčkam
za spev. Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktoré v tejto ťažkej
chvíli zmiernia náš veľký žiaľ.
Matka a sestra

Človek dokáže vzdorovať búrkam,
byť pripravený na ťažké rany,
očakávať i chvíle, keď je nutné
uzavrieť dielo života. Človek je však
bezradný a zmätený, keď nešťastie
príde skoro a nečakane a predčasne
ukončí dráhu života.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa
prišli rozlúčiť s mojim manželom

Paľkom Bartošekom
na jeho poslednej ceste.
Poďakovanie patrí vdp. Kupčíkovi
a ženám za spev počas obradu.
Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú modlitbu
a spomienku.
Manželka a synovia

Blahoželanie
Dňa 9.apríla 2021 sa významného
životného jubilea – 60. rokov dožil

vdp. dekan PaedDr. Ľubomír Havran.
Dlhoročnému „radošinskému“ pánovi dekanovi a čestnému
Radošinskému občanovi prajeme veľa zdravia, úspechov v jeho
pastoračnej činnosti, trpezlivosti s farníkmi a hojné božie
požehnanie.
S vďakou občania
Radošiny a Bziniec
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Komunita Kráľovnej pokoja
– miesto, kde sa
rozmnožuje láska
Radošina má nový
Detský domov
Keď sme v roku 1993 založili Komunitu Kráľovnej pokoja, netušili sme,
kam nás v našej službe Božia Prozreteľnosť povedie. Vytvorili sme
domov pre mladých mužov, ktorí
ukončili ústavnú starostlivosť, vyšli z detských domov a ocitali sa vo
svete bez zázemia. Na našu službu
sme dostali od otca kardinála Korca k dispozícii Biskupský kaštieľ
v Radošine, o niekoľko rokov
Biskupský kaštieľ v Močenku. Postupne sme rozlíšili potrebu venovať sa aj mladšej generácii a v roku
2003 sme založili Detský domov,
dnes – Centrum pre deti a rodiny.
Už osemnásť rokov sa usilujeme
prikladať ruku a srdce k dielu výchovy budúcich generácií, viesť ich
k hlbšej ľudskej zrelosti, sebaprijatiu, odpusteniu, k pozitívnemu
vzťahu k okoliu, k zodpovednosti
a k poctivej práci. Tak, ako chlapcom, aj deťom chceme ohlasovať
milosrdného a láskavého Boha Otca
a radostnú zvesť Vykupiteľa, azda
v tejto dobe ešte naliehavejšie, ako
kedykoľvek predtým. Ide o deti,
ktoré zväčša nie sú osirelé, ale skôr
zanedbávané, sociálne a často aj
mentálne a emocionálne znevýhodnené, zranené.
Dnes majú obyvatelia Radošiny
možnosť spoznať tieto naše deti
a prijať ich za svojich susedov,
spoluobčanov. Jednu zo skupín
detí nášho Centra pre deti a rodiny
sme v marci tohto roka otvorili aj
v Radošine. Priamo oproti kostolu.
Centrá pre deti a rodiny za posledné obdobie prešli transformáciou,
čo sa týka počtu spolu žijúcich detí.
Momentálne už veľkokapacitné
domovy nenájdete. Sú to skupinky
v rodinných domoch s približne
desiatimi deťmi. Vďaka projektu nášmu projektu Transformácia DeD Močenok, podporenému

z Integrovaného regionálneho operačného programu, sa nám podarilo okrem iného postaviť dvojdom,
ktorý momentálne slúži ôsmym
deťom.
Boli by sme radi, keby sa obyvatelia Radošiny a okolia cítili účastní
na pomoci týmto deťom. Vôbec tu
ale nemáme na mysli materiálnu
či ﬁnančnú pomoc. Najväčšou, najhodnotnejšou pomocou je prijatie,
povzbudenie, dobrý príklad, modlitba. Keď stretnete jedno z detí
na ulici, na zastávke, či v obchode,
vedzte, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o niekoho, kto sa narodil s úplne inou štartovacou čiarou
ako vy, alebo vaše deti a to, že tento mladý človek vás slušne pozdraví, je primerane oblečený a nerobí
výtržnosti, je výsledkom každodennej, dlhoročnej práce Komunity
a mnohých obetavých civilných zamestnancov.
V súčasnosti máme v starostlivosti
50 detí a mladých dospelých v Centre pre deti a rodiny, 48 mladých
mužov v Domove sociálnych služieb
v Radošine a v Močenku, pričom
niektorí z nich už prešli na týždennú formu pobytu. V Močenku máme
zriadené aj Zariadenie pre seniorov
a Zariadenie opatrovateľskej služby,
kde máme v súčasnosti 7 klientov.
Tento rok Komunita Kráľovnej
pokoja oslávi svoje 28. narodeniny.
Počas tohto obdobia našou Komunitou prešlo mnoho mladých mužov,
niektorí si tu našli svoj trvalý
pozemský domov. Štyrom chlap-

com, ktorých roky zamestnávame
v rámci chránenej dielne sa podarilo nasporiť ﬁnančné prostriedky
na kúpu ich vlastných skromných
nehnuteľností, čím sa nám darí
i keď pomaly, ale predsa napĺňať náš
cieľ o postupnom osamostatňovaní
tých, ktorí sú schopní samostatne
bývať.
Sme Pánu Bohu a Panne Márii
vďační za dlhoročné dobrodenia
a citeľnú ochranu našej Komunity.
Najväčším Zdrojom nášho života je stále viac Eucharistia a Panna
Mária. Matke Božej podriaďujeme
a zasväcujeme každý náš deň.
V tomto roku by sme sa jej radi odvďačili aj zreštaurovaním kamennej sochy pod bývalou Gaštanicou
(teraz orechovým sadom).
Na záver chceme obzvlášť poďakovať pani Márii Vlasákovej, ktorá celé
roky ochotne, materinsky a s ohromným nasadením vedie život v Radošinskom kaštieli. Vďaka patrí aj
naším zamestnancov, či už v kaštieli,
alebo v domčeku pre deti, pani starostke, pánovi dekanovi a všetkým
ochotným obyvateľom Radošiny
a okolia za podporu a spoluúčasť
na našom živote. Vďaka Vám všetkým sa Radošina stáva útočiskom
pre slabých a ohrozených, miestom,
kde sa rozmnožuje láska a posilňuje
nádej v dobro.
,,Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.“ (Mt 25,45)
páter Branko Jozef Tupý
sr. Ivana Urbanová
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Ako ďalej
so športom?

Skrytý talent
Ak tipujete, že sa pozeráte na fotku, tak sa mýlite.
Tento dych vyrážajúci portrét nakreslil Peter Pánsky
Hečkova ulica. Rozhovor s ním o jeho koníčku kreslení
si prečítate v nasledujúcom čísle novín.

Aktívnym i pasívnym športovcom šport veľmi chýba.
V televízii športových zápasov, súťaží pribudlo, ale štadióny, športové haly bez fanúšikov, to nie je ono. Chýba nám futbal v Radošine, možnosť vyjsť si na turistiku
do okolia a nesledovať prekročenie hraníc okresu, voľné
prechádzky po obci i mimo nej. Jediná organizovaná
skupina športovcov v obci, futbalisti, stále nedobrovoľne
oddychujú. Hoci túžia vybehnúť na ihrisko a aspoň
si zakopať len tak pre radosť, nie je povolené. Výbor
TJ ŠK stále sleduje situáciu okolo futbalu a na akékoľvek
uvoľnenie budú okamžite reagovať. Verme, že ešte tento
rok sa zaplní tribúna a lavičky na ihrisku a my, fanúšikovia, si prídeme na svoje. A verme, že aj deti nezanevreli
na šport, ale o to viac im bude vzácnejší a čas strávený
na ihriskách bude ich každodennou súčasťou.
GB

Z receptov našich gazdiniek
Možno sme po Veľkej noci prejedení sladkých zákuskov
a žiada sa nám niečo klasické, kysnuté či slané. Recept
na osie hniezda je od Evky Vojtkovej, ktorá ho pečie už
dve desiatky rokov a stále všetkým chutí. Chutil aj mne
a tak som sa rozhodla podeliť sa o recept s Vami, milé
gazdinky.

Osie hniezda
60 dkg polohrubej múky, 40 dkg masla alebo Hery,
štipka soli, 1 dcl mlieka, 2 PL cukru. 3 dkg droždia,
6 žĺtkov. Z prísad vymiesime klasické cesto, (kvások…)
ktoré necháme vykysnúť. Rozdelíme na dva diely a každý
diel rozvaľkáme na 1 cm hrúbku. Potrieme snehom,
posypeme škoricou, orechmi a zvinieme. Zvinutú roládu
nakrájame na kolieska široké 1 cm a ukladáme rezom
na plech. Sneh si pripravíme zo 6 bielkov, 45 dkg
práškového alebo kryštálového cukru. Šľaháme nad

parou, nemusí byť vyšľahaný celkom do tuha.
Po sladkom máme chuť na niečo slané a tak stále dokola,
veď to poznáme. Ďalšou pochúťkou boli výborné slané
tyčinky od Lenky Vlasákovej. Paličkami sa zavďačíte
aj veľkým maškrtníkom.

Slané tyčinky
60 dkg hladkej múky, 1 kocka kvasníc, 0,5 l mlieka,
10 dkg nastrúhaný tvrdý syr, 2 ks Hera, 2 KL soli, 3 žĺtky.
Z kvasníc, mlieka, cukru si urobíme kvások a zmiesime
so všetkými prísadami. Hneď po zmiesení cesto
vyvaľkáme na plát hrubý 0,80 cm a radielkom
narežeme paličky. Cesto necháme v tejto podobe kysnúť
40 – 30 minút. Z 2 – 1 bielkov vyšľaháme vidličkou sneh,
potrieme narezané cesto, posypeme sezamom či inými
zrnkami a poukladáme na plech. Pečieme do ružova.
GB
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