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ŠTVRĬROĕNÍK ZO ŽIVOTA OBĕANOV RADOŠINY A BZINIEC

Slovo na úvod

Roky pridávajú
na hodnote i kráse
Stretnutie veteránov patrí každým rokom k viac obľúbeným a navštevovaným podujatiam. Ráno to nevyzeralo sľubne a hlavu v smútku mali
samotní aktéri. Toľko príprav, starostí a dážď to všetko zničí. To boli
slová organizátorov stretnutia ráno. V priebehu dopoludnia sa obloha
vyjasnila a popoludní svietilo slnko a príjemne hrialo. Na ploche ihriska
sa zhromaždilo veľa, prevažne, áut, niekoľko motocyklov, vystavený bol
tiež motor. Tradičný program, spanilá jazda po okolitých dedinách, vyhodnotenie a odmeny, posedenie pri hudbe. Tradičné ale vždy iné. Na
občerstvenie výborný guláš, pečené klobásy, chladené nápoje, všetko
z dielne členov klubu veteránov. Posedenie pri speve a hudbe skupiny
Ontario, humor, zábava do neskorých nočných hodín. Novinkou bol aj
predaj tričiek s motívom akcie, o ktoré bol záujem. Poďakovanie patrí
obecnému úradu, za sponzorské dary veľká vďaka Pivnici Radošina
i PD Radošinka.
GB

Super motocykel
foto M. Escherová

Staré ale pekné
foto M. Danišová

Vedeli ste, že aj úsmev má svoj deň?
1. október je svetový deň úsmevu. Deň
je venovaný dobrým skutkom i dobrej
nálade. Čo nám dokáže pokaziť náladu?
Počasie, pondelky, pripálený obed, zlá
známka detí, hrozný program v televízii
a pritom máme toľko kanálov, neúspech
športovcov…? To sú situácie, ktoré sa
dajú zniesť, pretože vieme, že po daždi
vyjde slnko, po pondelku príde utorok,
zajtra vyhrá môj tím…. Všetko sa dá
lepšie a ľahšie zvládnuť s úsmevom na
tvári. Stačí tak málo. Roztiahnuť kútiky
úst a je to. Že máme na tvári rúško? Aj
pod ním vidíme, alebo skôr cítime, že
sa človek usmieva a má dobrú náladu.
Príležitostí na dobrú náladu a úsmev
je stále dosť. Veď každému z nás sa žije
ľahšie a slobodnejšie s úsmevom na
tvári, s pokojom v mysli a srdci. Často
si však vytvárame v sebe bariéry, ktoré
nám bránia prežívať vzácne okamihy
nášho života. Dnes sa nosí vážnosť. Nie
je pre nás dôležité, aký mám pocit, po
čom túžim, ale čo na to povedia druhí,
bude sa im to páčiť? Smiech v akejkoľvek
životnej situácii nám pomôže zvládať
riešiť problémy, mať radosť zo života.
Smiech nám prináša silu, je to jeden
z najúčinnejších liekov. Ak sme chorí a aj
napriek tomu sa dokážeme smiať, uzdravíme sa oveľa skôr. A opačne. Zdravý
človek, ktorý sa nevie smiať, často zdravie stráca. Pozrime sa na deti, smejú sa
skutočne. Vedia sa smiať, nič neočakávajú, žijú tu a teraz. Ak je im do smiech,
tak sa smejú, keď sa im chce plakať,
pretože majú pocit smútku, plačú.
Nájdime si každý deň príležitosť schuti
sa zasmiať, rozosmiať aj druhých. Všetky
názory ostatných, upadnú do zabudnutia, ale naše pocity nás budú sprevádzať
životom ďalej. Jednou z príležitostí na
dobrú náladu bude možno aj prečítanie
našich novín. Tak Vám prajem príjemné
čítanie, milý úsmev na tvári a krásnu
farebnú jeseň plnú veselých dní.
GB
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Uznesenie Č. 20 z Obecného zastupiteŖstva v Radošine, konaného dŢa 21. 6. 2021
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Zámer – zámennou zmluvou zameniť v kat. úz. Radošina parc.
č. 98/9 o výmere 22 m2 vo vlastníctve obce za parc. č. 44/4
o výmere 36 m2 vo vlastníctve p. Vladimíra Vlasáka spôsobom
podľa § 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí, prevod
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
2. Zámer odpredať časť parc.č. 1410/3 k.ú. Radošina o výmere
110 m2 Viktorovi a Helene Strausovým, spôsobom podľa § 9a
ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí z dôvodu osobitného
zreteľa, ktorým je, že žiadatelia majú znemožnený vstup na
parcelu za domom, ktorá je v ich vlastníctve od roku 1983,
bez tohto pozemku nie je možné bezproblémové užívanie ich
nehnuteľnosti a pre obec je nevyužiteľný.
3. Zámer odpredať parc.č. 239/9 k.ú. Radošina, LV č. 820
o výmere 104 m2 Róbertovi a Renáte Vlasákovým spôsobom
podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí z dôvodu
osobitného zreteľa, ktorým je, že sa jedná o prevod nízkej
výmery, kedy by bolo neprimerane tvrdé postupovať podľa § 9a
ods. 1 až 7 zákona o majetku obcí, pozemok by tvoril priľahlú
plochu k zastavanej časti stavbou žiadateľa.
4. Nákup cvičiacich prvkov – štvorec hrázd a vysoké bradlá
v hodnote do 3.000,– € na ihrisko za KD Radošina.
5. Zvýšenie platu starostky o 30% na sumu 3.241,– €.
B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Radošina na II. polrok 2021.
2. Informácie o prebiehajúcich projektoch a začínajúcich prácach.
3. Informácie o plánovaných akciách.
C) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Zverejniť zámer – zámennou zmluvou zameniť v kat. úz.

Radošina parc.č. 98/9 o výmere 22 m2 vo vlastníctve obce
Radošina za parc.č. 44/4 o výmere 36 m2 vo vlastníctve p.
Vladimíra Vlasáka spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona
o majetku obcí z dôvodu osobitného zreteľa.
2. Zverejniť zámer odpredať časť parc.č. 1410/3 k.ú. Radošina
o výmere 110 m2 Viktorovi a Helene Strausovým spôsobom
podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí
3. Zverejniť zámer odpredať parc.č. 239/9 k.ú. Radošina o výmere
104 m2 Róbertovi a Renáte Vlasákovým spôsobom podľa § 9a
ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí z dôvodu osobitného
zreteľa.
4. Zaradiť na najbližšie rokovanie Obecného zastupiteľstva
prerokovanie zámeru odpredať parc.č. 239/16 k.ú. Radošina
o výmere 68 m2 Miroslavovi a Adriane Valachovičovým.
5. Zaradiť do passportu miestnych komunikácií parc.č. 62/7 v kat.
území Bzince.
6. Zistiť informácie na Západoslovenskej distribučnej, a.s.
ohľadom napojenia obecného zariadenia na parc.č. 62/5 v kat.
území Bzince.
7. Vyzvať vlastníka parc.č. 62/4 v kat. území Bzince o vypratanie
pozemku parc.č. 62/1 v kat. území Bzince.
8. Odstrániť poruchu spôsobujúcu problém na drenážnom
zariadení na parc.č. 4/1 v kat. území Radošina.
9. Vyvolať stretnutie s vlastníkom parc.č. 3/35 v kat. území
Radošina p. M. Sigetom ohľadom odpredaja časti parcely, na
ktorom sa nachádza odvodňujúci kanál, do vlastníctva obce.
10.Zistiť cenové ponuky na športové prvky (štvorec hrázd a vysoké
bradlá), ktoré sa budú dopĺňať na ihrisko za KD Radošina
11.Komunikovať so ŽSR ohľadom úpravy okolia železničnej
trate v Radošine k akcii Radošinkou ako za starých čias a Zraz
veteránov, ktorá sa bude konať dňa 31. 7. 2021.
12.Zistiť informácie ohľadom prác na „Online vyučovanie žiakov“.
13.Informovať občanov – opakovane, formou relácie o problémoch
s parkovaním, ako aj reláciu pre problémy s venčením psov.

Uznesenie Č. 21 z Obecného zastupiteŖstva v Radošine, konaného dŢa 27. 9. 2021
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Zámennú zmluvu - zameniť v kat. úz. Radošina parc. č. 98/9
o výmere 22 m2 vo vlastníctve obce za parc. č. 44/4 o výmere
36 m2 vo vlastníctve p. Vladimíra Vlasáka spôsobom podľa
§ 9a ods. 8 písm. b zákona o majetku obcí, prevod pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou.
2. Kúpnu zmluvu - odpredaj časť parc.č. 1410/3 k.ú. Radošina
o výmere 110 m2 Viktorovi a Helene Strausovým, spôsobom
podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí z dôvodu
osobitného zreteľa, ktorým je, že žiadatelia majú znemožnený
vstup na parcelu za domom, ktorá je v ich vlastníctve od
roku 1983, bez tohto pozemku nie je možné bezproblémové
užívanie ich nehnuteľnosti a pre obec je nevyužiteľný, za cenu 1
m2/13,50€, po predložení overeného geometrického plánu.
3. Kúpnu zmluvu odpredaj parc.č. 239/9 k.ú. Radošina, LV
č. 820 o výmere 104 m2 Róbertovi a Renáte Vlasákovým
spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona o majetku obcí
z dôvodu osobitného zreteľa. Jedná sa o prevod nízkej výmery
a pozemok tvorí priľahlú plochu k zastavanej časti stavbou
žiadateľa.
4. Zverejniť zámer - odpredať parc.č. 239/16 k.ú. Radošina
o výmere 68 m2 Miroslavovi a Adriane Valachovičovým
spôsobom, prevod majetku obce podľa § 9a ods.8, písm. e
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, o ktorom OZ rozhodlo 3/5 väčšinou. Jedná sa
o predzáhradku s umiestnenou prípojkou, ako aj o menšiu
výmeru.

5. Romanovi Kršákovi zľavu za prenájom priestorov v KD
Radošina vo výške 50% na mesiace apríl – september 2021.
6. Vypracovanie projektovej dokumentácie (budova bývalého
MNV) na ZSS – denný stacionár za predloženú cenovú ponuku
7.450,– €.
B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky obce Radošina č. 2021/1
C) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Zverejniť zámer odpredať parc.č. 239/16 k.ú. Radošina
o výmere 68 m2 Miroslavovi a Adriane Valachovičovým
spôsobom, prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a ods.8, písm. b zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom OZ
rozhodlo 3/5 väčšinou. Jedná sa o predzáhradku s umiestnenou
prípojkou, ako aj o menšiu výmeru.
2. Osadiť zrkadlo v Bzinciach oproti uličke pri kostole na miesto
odsúhlasené dopravným inžinierom ODI OR PZ v Topoľčanoch.
3. Predložiť štúdiu na bytovku v Bzinciach zo starej školy
4. Zvolať zasadnutie komisie rozvoja v KD Bzince (vybudovanie
toalety). Následne sa komisia dohodla na stretnutí v Bzinciach
dňa 4. 10. 2021 o 17.00 hod.
5. Vyzvať všetkých občanov, formou listu do schránky každého
domu, na parkovanie motorových vozidiel vo vlastných dvoroch
a nie na miestnych komunikáciách a chodníkoch.
JUDr. Marta Kolková
Starostka obce
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Zo života našej školy
Školský rok 2021/2022 sa začal 2. septembra slávnostným nástupom na školskom dvore. Tešili sme sa všetci,
veď po dlhom čase sme boli opäť spolu. Prvácka pani
učiteľka privítala nových 23 prváčikov. Každý dostal šerpu a drobný darček. Druhý deň už kráčali žiaci s taškami
a učebnicami, začalo sa riadne vyučovanie. Začiatkom
roka sme zorganizovali spoločné stretnutie rodičov.
Riaditeľ odpovedal na mnohé otázky zo strany rodičov.
Využili sme pekné jesenné počasie na účelové cvičenie,
usporiadali sme zbierku pre slabozrakých a nevidiacich
Biela pastelka. Žiaci boli štedrí, vyzbierali sme 219 eur.
V posledných dňoch letných prázdnin si rodičia vyzdvihli testy na samotestovanie svojich detí v počte 25 kusov. Dvakrát do týždňa pred odchodom do školy, alebo
v prípade podozrenia môžu rodičia otestovať deti a zistiť
či je všetko v poriadku. Zatiaľ je a to je dobre.
Ani počas letných prázdnin sa v škole nezaháľalo. Nepriaznivá situácia pre Covid 19 donútila školy zamyslieť
sa nad tým, čo v prípade, že sa situácia bude opakovať.
Ministerstvo školy podniklo nejaké kroky, žiaľ veľmi
nedostačujúce. Preto veľká ťarcha ostala na pleciach
riaditeľov, zamyslieť sa nad tým, ako pomôcť žiakom
v prípade dištančného vyučovania. Náš návrh realizá-

cie projektu je pred dokončením. Ide o spôsob vyučovania v triede podľa rozvrhu pred kamerami s tým, že
vyučovanie bude prepojené online so žiakmi, ktorí sa
ho nemôžu zúčastniť. Škola zabezpečila vysoko kvalitný internet na škole. Dodávateľ bol O. Kučera, Wircom,
ktorý ho celý poskytol škole sponzorsky. Firma M. Lesay
zhotovila rozvody do všetkých tried. V jednej triede je
namontovaná kamera. V najbližších dňoch budú kamery
vo všetkých triedach a v prípade zatvorenia škôl poskytneme všetkým žiakom kvalitné vyučovanie. Sumou
2 eurá sa žiaci zapojili do programu ovocie pre školy. Jedno i viac ovocia týždenne a jablková šťava. Prebiehajú
prvé súťaže, školské kolá s postupom do okresných kôl.
Dúfame, že všetko dobre dopadne a ja vás budem priebežne informovať o úspechoch našich žiakov, ktoré budú
svojou usilovnou prácou dosahovať. K prvému septembru odišli z našej školy do starobného dôchodku, dvaja
naši zamestnanci, M. Vojtko, školník, ktorý pracoval
v škole 34 rokov a D. Močková, pracovala 23 rokov v školskej jedálni. Za ich dlhoročnú prácu im patrí veľké poďakovanie. Novým školníkom sa stal R. Štepka a v jedálne
pracuje L. Mičková.
GB

Letné príspevky
od žiakov 4. roČníka
Miništranský výlet
V nedeľu sme odišli na miništranský výlet. Po príchode do Rajeckých Teplíc sme išli na kúpalisko. Večer sme
v campe Slnečné skaly opekali. V noci bola veľká búrka
a niektorých vytopilo. Medzi nimi aj moju maminu.
Malá riečka Rajčianka, ktorá tam tiekla bola po búrke
veľmi veľká a špinavá. Ráno po omši nás čakala túra na
Lietavský hrad. Výlet sa mi páčil.

Prváci v očakávaní
foto P. Kučerová

Začiatkom prázdnin sme začali s oberačkou ríbezlí.
Oberali sme celá naša rodina, ja, môj brat, mamina,
ocino, moja teta za našim dvorom a s ňou aj dve moje
sesternice. Doma, ale aj u tety máme veľa kríkov ríbezlí. Potom sme začali mlieť ríbezle na víno. Tohtoročnú
oberačku som si veľmi užil a verím, že dobrá úroda
bude aj na budúci rok.
F. Krška

Jeseň v škole
foto V. Luleiová

Bol som v letnom tábore, v Trenčianskych Tepliciach,
ktorý organizoval obecný úrad. Boli sme na Trenčianskom hrade. Často sme sa kúpali vo vnútorných bazénoch. Na hrad a po meste sme sa viezli vláčikom.
Z hradu bol pekný výhľad na Trenčín a jeho okolie. Kúpali sme sa aj na verejnom kúpalisku. S chlapcami sme
šantili, bola tam veľká zábava. Počasie sa vydarilo a ja
som si to veľmi užil.
D. Krajčír
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Leto v obci
Guláš chutí každému
Myslím, že dobrým gulášom nepohrdne nikto. Mierne pikantný, horúci, dostatočne hustý, z diviny, to sú jedny zo
základných požiadaviek na dobrý guláš. Súťaž vo varení
gulášu sa teší veľkej obľube u širokej verejnosti. Aj tento
rok akcia prilákala veľa priaznivcov. Z kotlíkov sa niesla
lahodná vôňa, v stánkoch panovala dobrá nálada, stretli
sa kamaráti, gulášoví kuchári, takmer všetci muži. Partie
súťažiacich sa súťaže nezúčastňujú kvôli výhre ale práve
pre tie druhé dôvody. Možno mne by chutil iný guláš,
ten čo nevyhral a dostal by odo mňa plný počet bodov.
Ale ako sa hovorí „sto ľudí, sto chutí“. A tak je to dobre.
Zvíťazili všetky guláše a najmä pohoda, nálada, radosť
a plné brucho.
Najlepší boli odmenení vecnými cenami a tí čo nevyhrali tento rok sa v budúcom roku opäť zúčastnia. Viackrát
sa do radu postavili deti, aby sa povozili v sajdke. Postaral sa o to člen klubu veteránov J. Helbich. Povozil všetkých, čím urobil deťom veľkú radosť. Posedenie pri guláši
sprevádzalo vystúpenie folklórnych súborov FS Karpaty

Bratislava, Ľudová hudby Slák z Topoľčian a Igor Gogola
z Prázdnoviec, ktorý hral na panovej ﬂaute. Poďakovanie
patrí najmä Poľovníckemu združeniu Havran I., ktorý zabezpečí pre súťažné družstvá mäso, občerstvenie, organizáciu podujatia a príjemný priebeh akcie a OÚ Radošina za podporu a pomoc.

Hodnotenie

Radošinský pivný festival

Šajn 2021 – III. roČník
Pred dvomi rokmi sme pod záštitou
Pivovaru Radošina spoločne začali
tradíciu Radošinského pivného festivalu Šajn v priestoroch amﬁteátru.
V tomto ročníku sme rozšírili
ukážky varenia viacerých druhov
piva, kde prítomní mali možnosť
aktívne vstupovať do varného procesu a tým sa spolupodieľať na kvalitatívnych parametroch testovanej
várky.
Veľký úspech mala aj riadená degustácia, pri ktorej boli prezentované
najnovšie druhy pív zúčastnených
pivovarov. Najväčší záujem bol
o Ceylon / Session IPA, 11° z produkcie Pivovar Radošina. Každý
mal možnosť si nájsť pivo svojej
chuti a stupňovitosti. Na výber boli
variácie farieb, vôní a intenzity z 10
druhov vybraných pív. Účastníci sa
oboznámili so širokým sortimentom nových značiek pív a samozrejme sme nezabudli ani na našich
najmenších – mali možnosť „degustovať“ širokú paletu čapovaných bio
limonád.

Festival sa niesol v duchu priateľskej atmosféry, spoznávania
nových pivných štýlov, a samozrejme aj kultúrneho zážitku. Podujatie sa nám podarilo ako každý rok
niečím zatraktívniť a priniesť tým
niečo nové. Tento rok to boli dve
neznáme kapely Cup of Tea a Random Choices.
Dbali sme aby sme vyhoveli všetkým vekovým kategóriám. Pre najmladších sme pripravili skákací
hrad a opekanie, pre dospelých
ukážka varenia piva, riadená degustácia piva, ochutnávka lokálneho
Radošinského vína. Dôraz sme kládli na dodržiavanie Covid opatrení.
Šajn tu bol pre Vás, počasie bolo
ideálne a dobrá nálada zvíťazila. Stretli sa na ňom Radošinci,
ktorí sa po mesiacoch strávených
v zahraničných karanténach zvítali s príbuznými a priateľmi, ale
aj susedia, ktorí v zhone všedných dní nemajú čas na kus reči.
Atmosféra vzájomnosti bola umocnená nadšením usporiadateľov

Pivo sa točí
foto T. Antalík

a spokojnosťou účastníkov. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k usporiadaniu
tohto skvelého podujatia a samozrejme ďakujeme Vám všetkým bez
ktorých by toto podujatie nemalo
obsah. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník a Vašu priazeň
Tomáš Antalík
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Koniec prázdnin

Deň sa kráti, večery a rána sú chladnejšie,
kúpaliská osireli. Aj to sú znaky, že prázdniny sú na konci a zakrátko začnú deťom
povinnosti. Pekným zvykom je ukončenie
letných prázdnin opekačkou spojená s hrami pre deti. Tak tomu bolo aj tento rok
v priestoroch poľovníckeho domu. Sponzorskými darmi na opekačku prispeli Anna
Bečková a Tomáš Turčan, zakúpili deťom
sladkosti, ktoré po mäsovej špekačke všetkým dobre padli.

PoŖovnícke
slávnosti
Možno si už ani nevieme predstaviť
hody bez poľovníckych slávností.
Tento rok sa konali už po jedenásty
krát. Hlavným organizátorom je
Poľovnícke združenie Havran I. Radošina v spolupráci s obecným úradom a farským úradom. Slávnosť
začína slávnostnou svätou omšou za
doprovodu mužského speváckeho
súboru Lidovec. Ďalšie aktivity
boli poľovníckeho rázu, ukážky
práce sokoliarov, či poľovníckej
kynológie. Myslím, že vrcholom
programu bolo vystúpenie skupiny
Kollárovci, ktoré prilákalo množstvo domácich i cezpoľných hostí.
Rezkými, tanečnými, zábavnými
pesničkami sa predstavila skupi-

na Žochári. Program trval celé
popoludnie do večerných hodín.
A aby neboli ľudia hladní, mali
možnosť zakúpiť si výborný guláš
z diviny, pečené klobásky, pivo,

burčiak a osviežujúce nápoje. Podujatie sa vydarilo, vytiahlo množstvo
ľudí zo svojich domov a poslúchalo
aj počasie.
Dvojstranu pripravila GB
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Vynovená
farebná škôlka
Na nový školský rok čakalo pre deti aj personál MŠ príjemné prekvapenie. Z vlastných prostriedkov sme vymenili a obnovili šatne, podlahy a na novo sme vymaľovali.
Priestory sú jasné, svetlé, svieže. S výmenou skriniek
nám pomohol OÚ.

Ten nám pripravil aj prekvapenie. Na našej budove pribudol nový nápis MATERSKÁ ŠKOLA. Pekný, farebný
nápad, znázorňuje aj pomenovanie jednotlivých tried –
motýľ, lienka a včielka. Budova, priestory aj areál MŠ sú
pre deti motivujúce a bezpečné.
Prajeme deťom, aby sa v MŠ cítili príjemne, radostne, aby
rozvíjali svoje schopnosti.
Rodičom prajeme zdravie v rodinách a radosť zo svojich –
našich detí.
G.Cviková

Veselo

v Bzinciach
Ako každý rok, tak aj tento sa
12.septembra v našej malej obci
konala hodová slávnosť. V tento
deň bolo počasie ako vystrihnuté
z obrázka, teplo a krásne slnečno.
Slávnostný deň začal svätou omšou,
po ktorej bolo malé pohostenie
(agapé). Ľudia v dedine sa tu stretli ako jedna veľká rodina. Každý sa
mohol porozprávať, ochutnať rôzne
domáce zákusky z rúk šikovných
gazdiniek. Pochutnať si mohli aj
na burčiaku z radošinskych pivníc.

Futbalisti

Radosť detí

Popoludní sa na miestom ihrisku
konal futbalový zápas. Futbalisti zo
Bziniec si zahrali so susednou obcou
Ardanovce priateľský zápas.

Na svoje si prišli aj deti. Radosť im
spravil veľký skákací hrad.
P. Matejovič
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SPOLO"ENSKÁ RUBRIKA
1. 7. 2021–30. 9. 2021

Opustili nás
Ivan Andris 79 r.
Ida Bačkádyová 63 r.
Daria Vlasáková 82 r.

Jozef Vičan 79 r.
Anna Stredáková 89 r.

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

Poēakovanie

Poēakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť s mojim manželom

Ďakujeme všetkým priateľom a známym,
ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky
s manželom, otcom, starým otcom
a prastarým otcom

Ivanom Andrisom

na jeho poslednej ceste. Vďaka patrí
vdp. Kupčíkovi za dôstojnú rozlúčku,
speváčkam za spev, za kvetinové
dary a prejavy sústrasti.
Manželka a synovia

Jozefom Vičanom,

ktorý nás opustil dňa 2021 .9 .9.
Veľké poďakovanie patrí pánovi dekanovi
za dôstojný pohrebný obrad.
Smútiaca rodina

Z receptov
našich ČitateŖov
Dnes uverejním recept od dobrej gazdinky. Je to recept na medovníčky. Že ich máte už niekoľko? Aj ja mám viac receptov a pečiem stále tie isté. Tento rok recept zmením, pretože tieto sú fakt
chutné a je ich dosť. Milé gazdinky, ak máte niečo zaujímavé a zatiaľ v našich novinách nezverejnené, podeľte sa s nami o váš recept.

Medovníčky:
4 vajcia, 300 g práškového cukru, 200 g medu, 150 g rastlinného tuku, 2 ČL zarovnané sódy bicarbóny, 4 ČL korenia
do medovníkov, 600-700 g hladkej múky T – 650, papier na
pečenie, vajce na potretie.
Celé vajcia vyšľaháme s cukrom a medom do peny a postupne
vmiešame rozpustený studený tuk. Potom pridáme 600 g múky
zmiešanej so sódou, korením a vypracujem cesto. Ak je cesto
riedke, pridávame postupne múku (cesto nesmie byť husté).
Cesto zabalíme do mikroténovej fólie a dáme najlepšie na noc
do chladničky. Kým začneme piecť, necháme cesto 2-3 hodiny
pri izbovej teplote. Rozvaľkáme na hrúbku 4-5 mm, alebo na
2 mm, ak ich budeme plniť. Na vrch položíme orech, mandľu.
Medovníky uložíme na plech pokrytý papierom a pečieme asi
5 minút pri teplote 200 C. Ešte za horúca medovníky potrieme
celým rozšľahaným vajcom.
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Zo života našej obce
Každý rok sa v záhradách
darí niečomu inému. Tento
rok bol úrodný pre rajčiny,
papriky, cibuľu… Menej
úrody je na jabloniach, aj
tekvíc bolo pomenej.

Rodina Lipárová, Nitrianska ulica, sa môže pochváliť
peknou úrodou okrasných
tekvíc. Tekvice na obrázku
narástli do veľkých rozmerov
a sú zaujímavé aj svojim sfarbením.
Okrasné tekvice
foto M. Lipár

Cesnak
foto S. Bahelková

O cesnaku vieme, že je veľmi zdravý, má priam liečivé
účinky. Jarný býva drobnejší, ale viac aromatický. Jesenný narastie do veľkých rozmerov, s menej výraznou
chuťou. Takýto nádherný cesnak sa urodil v záhrade Ing.
J. Gallovej, Mierová ulica. Šesť rokov dozadu odstala
Ing. J. Gallová pár hlavičiek cesnaku od A. Helbichovej.
Odvtedy sadí len tento druh jesenného cesnaku, ktorý
každý rok prináša nádhernú úrodu. Na obrázku zľava tri
vence jesenného a jeden jarného cesnaku.

Kápia
foto S. Bahelková

Paprika patrí k obľúbenej zelenine v kuchyni. Druhov je
neúrekom, len si vybrať ten najchutnejší. V. Krajčírovi,
Nitrianska ulica, sa v záhrade urodila nádherná hrubostenná, mäsitá kápia. Paprika vonku dorástla do väčších
rozmerov ako v skleníku. Najväčšie dorástli až do váhy
do 350 g. Množstvo tejto papriky spracovali ako papriku
v oleji a v sladko kyslom náleve.
Stranu spracovala GB
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75 rokov organizovaného poľovníctva v Radošine - fotogaléria
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V dnešnom čísle našich novín Vám predstavíme ďalšieho zaujímavého
človeka, ktorý zviditeľnil našu obec prostredníctvom krásnych malieb.

RADOŠINA V OBRAZOCH
oČami profesionálneho vojaka
a Radošinského maliara

JOZEFA ALBRECHTA
Jozef Albrecht sa narodil 2. mája
1899 v Brne, zomrel 13. júla. 1982
v Piešťanoch.
Jeho nádherné akvarely Radošiny
z 50-tich rokov minulého storočia
nám poskytli priatelia zo súkromných zbierok.
Po absolvovaní reálneho gymnázia s vyučovacou rečou nemeckou
v Brne nastúpil v roku 1917 na
prezenčnú vojenskú službu. Po jej
skončení odišiel v novembri 1917
na taliansky front, kde pôsobil ako
veliteľ družstva a čaty. V novembri
1918 bol zajatý. Začiatkom apríla
1919 sa prihlásil do československej
domobrany v Taliansku. Po návrate
do vlasti sa zúčastnil bojov proti
maďarským jednotkám na Slovensku. V roku 1920 absolvoval kurz
dôstojníka pechoty v Komárne, bol
povýšený na poručíka a preložený
k pechotnému pluku Mukačeve. Na
začiatku r. 1932 absolvoval Školu
pre veliteľov rôt pešieho vojska v Miloviciach a bolo mu priznané vojenské vzdelanie na úrovni absolventa
vojenskej akadémie. V januári 1938
bol premiestnený k hraničnému
pluku v Opave a v marci 1938
k poľnému pluku do Kremnice. Od
júna 1938 bol uvoľnený z činnej
služby a odoslaný na dovolenku
s čakaním. V marci 1939 ho opäť povolali do činnej služby a ustanovili za
veliteľa práporu v Kremnici. Od 1. 5.
toho roku pôsobil vo funkcii posádkového dôstojníka v Prešove. Dňom
28. 5. 1939 prevzal funkciu veliteľa
práporu v posádkach Podolínec
a Vondrišel (dnes Nálepkovo) a v novembri 1939 sa stal veliteľom práporu v Levoči. K 1. 6. 1939 bol v slovenskej armáde reaktivovaný pričom
mu MNO schválilo zmenu národnosti z českej na nemeckú. Na jeseň
1939 sa zúčastnil ťaženia proti Poľ-

sku. Dňom 1. 1. 1940 ho povýšili na
majora a na konci septembra 1940
premiestnili na obranné oddelenie
MNO v Bratislave. Od 1. 1. 1941
pôsobil na obrannom oddelení
veliteľstva v Prešove. K 1. 1. 1942
bol povýšený na podplukovníka a v júli 1942 sa stal zástupcom
veliteľa pluku v Liptovskom Sv. Mikuláši. Od 12. 4. 1943 vykonával
funkciu veliteľa poľného práporu
vo výcvikom tábore Lešť a v Trnave,
s ktorým 27. 6. 1943 odišiel na
východný front. Po návrate z fronty
v januári 1944 pôsobil ako veliteľ
výcvikovej skupiny v Liptovskom
Sv. Mikuláši. K 29. 4. 1944 bol
ustanovený za posádkového veliteľa
v Dolnom Kubíne. V tejto funkcii na
konci augusta 1944 vydal proti partizánske opatrenia, ktoré však sám
nerealizoval a dokonca spolupracoval s partizánskymi skupinami.
29. augusta 1944 ho veliteľstvo SNP
odvelilo z Dolného Kubína do Liptovského Sv. Mikuláša. Odtiaľ ho
odoslali do Banskej Bystrice, kde bol
do októbra 1944 internovaný. Po
skončení vojny mu prijímacie komisie MNO z dôvodu nemeckej národnosti zamietli žiadosť o prevzatie do
československej armády. Dňom 1. 8.
1948 ho odoslali na dovolenku
s čakaním. Súčasne mu boli, na
základe ustanovení dekrétu prezidenta
republiky
z 20. 8. 1945,
zrušené hodnosti major a podplukovník. Ako štábny kapitán bol
následne, k 1. 6. 1949, preložený do
zálohy.
Po turbulentnej profesionálnej vojenskej službe začal štábny kapitán
Jozef Albrecht v zálohe pracovať
v Radošinskej šľachtiteľskej stanici a mal na starosti rôzne administratívne a evidenčné činnosti. Býval
vo dvore dnes už tiež nejestvujúcej
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starej školy na Piešťanskej ulici.
Pokojné pôsobenie ale najmä atmosféru spriaznenosti mu poskytovala
uzatvorená zasvätená komunita s pochopením pre jeho komplikovanú
životnú dráhu. Spoločenské pomery
50-tich rokov minulého storočia neboli naklonené vyšším dôstojníkom
tzv. slovenského štátu vo výslužbe.
Tvorivú činnosť Jozefa Albrechta
výrazne obohatila úzka spolupráca s Karolom Antalíkom a Ivanom
Novákom, ktorí boli v Radošine

šľachtiteľmi a zároveň režisérmi Radošinského ochotníckeho divadla.
Jozef Albrecht navrhoval a vytváral
scény pre množstvo úspešných divadelných predstavení. Jeho kresby
boli tiež prevzaté na motívy prvých
etikiet Radošinských vín.
Priložené kresby boli vytvorené pred
70-timi rokmi pozorným a citlivým
okom zainteresovaného člena komunity, pričom niektoré objekty na nich
zobrazených už nejestvujú.
Norbert Antalík

"o nové vo futbale
S veľkým očakávaním sme
sa počas leta konečne mohli vrátiť na zelený trávnik
ihriska, aby sme tak v malých
dávkach postupne naberali stratenú kondíciu a futbalovú
prax, ktorú sme naposledy okúsili 10. 10. 2020 v 10. kole
jesennej časti ročníka 2020/2021. Vtedy sme vyhrali na
pôde OFK Chrabrany v pomere 6:1. Následne z dôvodu
pandemickej situácie boli celoštátne všetky športové
zápolenia ukončené až do odvolania, vrátane tréningových procesov.
OBFZ TO požiadalo v máji 2021 všetky futbalové kluby
vyjadriť sa k možnosti dohrať posledných 5 kôl jesennej
časti, aby sa tak uzavrela sezóna 2020/2021. Nakoľko
všetkým klubom chýbala potrebná herná prax, kondícia
a majstrovské futbalové zápasy boli podmienené dodržiavaním prísnych pandemických opatrení, sa väčšia časť
futbalových klubov vyjadrila negatívnym stanoviskom.
Z dôvodu, že nás počas nevyžiadanej dlhej prestávky
opustilo niekoľko hráčov a taktiež nás sprevádzali dlhodobé zranenia, sme počas leta uzavreli spoluprácu s FK
Orešany, ktorých taktiež sužoval obdobný problém a stali sa tak našim B tímom pod oﬁciálnym názvom TJ ŠK

Radošina B. Tým sme získali možnosť doplniť oba kádre
o potrebný počet hráčov v prípade potreby a navzájom si
tak pomôcť nastúpiť na majstrovské futbalové stretnutia
v čo najsilnejšom zložení.
Po krátkej letnej príprave sme úspešne vstúpili do nového
ročníka 2021/2022, kde sme v 1. kole na domácom trávniku zdolali TJ Zlatý klas Urmince výsledkom 3:2, keď za
náš celok skórovali A. Jonek, J. Jankovič a K. Minárik.
Momentálne sme v priebežnom hodnotení po odohraní
ôsmich kôl na 11. priečke so ziskom 11 bodov a aktuálnym skóre 18:10.
Postupne sa rozbehla sezóna aj našim ďalším celkom,
B mužstvo je po odohraní šiestich kôl na 4. priečke
so ziskom 10 bodov a skóre 16:7, U13 je po odohraní štyroch zápasov v tabuľke na 2. mieste so ziskom 9 bodov
a skóre 24:12 a nakoniec aj mužstvo dievčat WU15, ktoré
je momentálne po šiestich odohraných kolách v tabuľke
na 3. priečke so ziskom 10 bodov a skóre 18:15.
Veríme, že doterajší herný prejav všetkých celkov potešil
oko našich fanúšikov a naďalej nás prídu podporiť aj
počas nasledujúcich majstrovských zápasov.
M. Piršel
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Srdce mu bilo
pre radošinský futbal!
Vo štvrtok 9. septembra 2021 vo veku 79 rokov, zomrel
Jozef Vičan, významný občan Radošiny, v oblasti športu
a kultúry. Hoci bol odo mňa starší, od detstva sme boli
kamaráti. Bolo to nielen pre futbal ale aj divadlo. Obaja
sme bývali pri ihrisku i keď každý z inej strany. Na ihrisku sme okrem futbalu často hrávali sedmu, žolíka, učil
ma hrať mariáš. V starom kultúrnom dome sme hrávali
stolný tenis. Jozef bol aj hercom v radošinskom ochotníckom divadle aj vo vznikajúcom Radošinskom naivnom
divadle. Tí starší si pamätajú, že bol členom známej kapely Lux, kde hral na gitare. Dodnes je známa pieseň „štyrá
hráči hrajú oko a trom nejde karta…“, ktorou sa stal
známy po celom Slovensku. O jeho divadelných aktivitách svedčia aj obrázky v aktuálnej novej knihy S. Štepku
a M. Escherovej „100 rokov divadla v Radošine“.
Jozef bol aktívnym hráčom aj brankárom a futbal mu
prirástol k srdcu na celý život. Na ihrisko priviedol aj
svojich dvoch synov Ľuboša a Tomáša i vnuka Tomáša,
ktorý je aktuálne kapitánom mužstva dospelých, ktoré
hrá v VI. lige okresu Topoľčany. Jožko, ako sme ho familiárne volali, pomáhal radošinskému futbalu ako predseda, moderátor, hlásateľ, dopisovateľ do Radošinských
i regionálnych novín. O futbale si viedol pedantné štatistiky, ktoré používal pri vydávaní bulletinov pri výročiach
futbalu v Radošine. Jeho články o bývalých, starších radošinských futbalistoch boli veľmi obľúbené a populárne
medzi mladšími i staršími čitateľmi.

Aj keď jeho osobný život poznamenala smrť staršieho syna
Ľuboša, ktorému srdce zlyhalo počas futbalového zápasu,
dianiu okolo futbalu zostal verný až do smrti. Dovoľujem
si povedať, že do futbalu zapojil celú svoju rodinu. Jeho
hlas z reproduktorov štadióna bude ešte dlho rezonovať
v ušiach fanúšikov a kamarátov, ktorí naňho nezabudnú.
K nim možno pripočítať aj priaznivcov divadla. Keď sa
v roku 2019 lúčil so svojim obľúbeným mikrofónom, vyslúžil si veľký potlesk a poďakovanie obce. Bolo cítiť, že
s aktívnou činnosťou sa lúčil ťažko.
V rozhovore mi jeho syn Tomáš povedal, že otcovi vďačí
za veľa. Synov učil byť dôslednými vo všetkom čo robia a vážiť si ľudí, ktorí za to stoja. Teší ho, že umelecké
sklony sa prejavujú u vnučky Nikolky a pravnučky Lilien
(spev, herectvo, pohybové nadanie). Súčasťou otcovho
života bolo riešenie priestupkov oboch synov. Žiadne fyzické tresty. Otec pri týchto situáciách zvážnel a zostal
ticho. To ticho bolo väčší trest ako palica. Trest tichom
trval dovtedy, pokým otec nevidel, že synovia svoje
priestupky ľutujú.
S veľkým smútkom sa s Jožkom Vičanom, v nedeľu
12. septembra, lúčila jeho rodina, kamaráti, futbalisti, občania Radošiny. Od jubilejnej 80-ky ho delilo iba
5 dní. Smrť ale i život prichádzajú často neočakávane.
Nehľadia na dátumy či výročia. Zostáva iba spomienka.
Jozef Vičan venoval rozvoju športu v našej obci veľa času
a úsilia a tak spomienka naňho pre generáciu, ktorá ho
poznala bude živá veľmi dlho…

„Jožko, česť tvojej pamiatke!“
Spomínal Dr. D. Kolník
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