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ŠTVRŤROČNÍK ZO ŽIVOTA OBČANOV RADOŠINY A BZINIEC

Letné zamyslenie
Konečne leto. Dlhé dni, letné páľavy, letné búrky, teplo až horúco, opekačky, grilovanie, zmrzlina, posedenia
s priateľmi v altánku, rozhovory so susedom, dobrá
kniha i film, voľnosť, oddych… Ale aj zaváranie, zber
úrody, úpravy okolo domu, prerábanie, maľovanie…
Spoznávanie krajiny, výlety, hory, jaskyne, kúpaliská,
hrady, mestá, očarujúce zákutia… Toľko by som mohla
vymenovať a každý by si určite našiel to, čomu dáva
prednosť. Na Slovensku je veľa krásnych miest, ktoré
sme ešte nenavštívili, ale sme o nich počuli a stojí za to
vidieť ich. Veľa pekných miest je aj v našom okolí. Túra
na Marhát, na Visiacu skalu, výlet na Čertovu pec, film
v letnom kine v prírodnom amfiteátri, prechádzky le-

som spojené so zberom húb a liečivých rastlín… Leto je
obdobie stvorené na aktivity, na ktoré nemáme počas
roka dosť času. Leto je čas uvoľnenia, oddychu, relaxácie. Uvoľnenie je pre nás prirodzené rovnako ako dýchanie. Relaxácia je účinný spôsob oddychu od nárokov,
záťaží a stresu nášho každodenného života. Majme radosť z každého okamžiku života, či sme niekde na dovolenke, alebo doma. Pokúsme sa uvedomiť si, aké je zbytočné „robiť si z niečoho ťažkú hlavu“, vytvárať si stav
napätia zo situácií, ktoré nemôžeme zmeniť. Staňme
sa optimistami. Aspoň počas leta. Milí čitatelia, prajem
Vám krásne leto a možno aj pri čítaní našich novín.
GB

Každý rok…
Možno široká verejnosť nevie, že jún je mesiacom
poľovníctva a ochrany prírody. Tak k nemu pristupujeme
aj v Poľovníckom združení Havran I. Radošina. Našou
hlavnou aktivitou v tomto mesiaci je aj spomienka na
všetkých našich zosnulých priateľov poľovníkov, lesníkov a milovníkov prírody, ktorí odišli na večnosť. Mnohí
z nich, nás súčasných členov, učili láske a pochopeniu
prírody, poznávať rastliny a stromy, zver a jej spôsob
života, učili nás ako sa o lesných obyvateľov starať ako
si vážiť ostatných ľudí čo pracovali a pracujú pre prírodu
a poľovníctvo. Boli to naši otcovia, dedovia, kamaráti…
Na ich pamiatku sme my, členovia poľovníckeho združenia, vybudovali pamätník, ktorý je umiestnený na začiatku lesa, ktorý voláme Petrovič a je v našej starostlivosti.
Okrem pietnej spomienky pri spomínanom pamätníku, každý rok v spolupráci s p. dekanom, ktorému aj
touto cestou ďakujeme za spoluprácu a pomoc, sa slúži
svätá omša za všetkých zosnulých ale aj žijúcich členov
Poľovníckeho združenia Havran I. Radošina. Akcia je
podporovaná aj našimi spoluobčanmi z obce, ktorí sa
bohoslužby zúčastňujú. Po bohoslužbe nasledovalo, ako
býva pekným zvykom, spoločné pohostenie pre všetkých zúčastnených na svätej omši ale aj pre verejnosť.
A to je dôvod, aby sa stretli priatelia, porozprávali sa, pospomínali…
Nás poľovníkov veľmi teší, že široká verejnosť navštevuje naše spoločenské podujatia ako súťaž vo varení
poľovníckeho gulášu, Radošinské poľovnícke slávnosti,
ktoré máme záujem zorganizovať po 11-ty krát v septembri, pomáhame pri folklórnych slávnostiach, spolupracujem so školou…
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Poľovníctvo je v poslednom roku vnímané dosť negatívne.
Rozprávajú a snažia sa ho riadiť ľudia z panelákov miest,
ktorí prírode nerozumejú, nežijú v jej kolorite, ktorí sa
v lete nepotia, keď sa pripravuje seno pre zver na zimu,
ktorí v čase núdze zveri neprinesú krmivo do lesa, poľa,
nepoložia soľ, nevychovávajú mládež k pokore a úcte ako
sa k prírode správať, neorganizujú krásne a hojne navštevované spoločenské poľovnícke podujatia, nechodia
zbierať odpad do prírody, akceptujú zabitie matky medvedice a jeho potomka/ pracovníkmi MŽP SR/ a jej tri ostatné medvieďatá sú odsúdené na smrť a pod…
Mnohí z tých, ktorý nás už opustili, ich mená svietia na
tabuli cti, by z tejto situácie boli smutní a sklamaní. My
však ich odkaz budeme šíriť ďalej dobrou prácou a viditeľnými výsledkami a najmä láskou k prírode.
A. Siget

12.7.2021 10:43:34
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Uznesenie č. 20 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 6. 2021
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Program Obecného zastupiteľstva, doplnený o:
(a) Návrhy predsedu komisie ŽP vo veci odvádzania vody
z lokality Piešťanskej ulice pri sýpke
(b) Žiadosť Miroslava a Adriany Valachovičových o odkúpenie
parc.č. 239/68 o výmere 68 m2 – zámer
(c) Realizáciu nákupu športovej sústavy za KD v Radošine
poslanca Mgr. Močku
(d) Návrh poslanca Mgr. Andreja Sigeta na zvýšenie platu
starostky obce.
2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Andrej Siget, Ing. Peter Lukačovič
3. Návrhovú komisiu: Ing. Peter Matejovič, Pavol Matejovič,
Mgr. Matej Močko
4. Zapisovateľ: Eva Chromá
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Nákup cvičiacich prvkov – štvorec hrázd a vysoké bradlá
v hodnote do 3.000,– € na ihrisko za KD Radošina.
9. 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.

Psíčkari

Milí spoluobčania,
V príspevku sa Vám ešte raz prihováram kvôli zlepšeniu prostredia
v Radošine. Článok píšem na podnet mnohých písomných i ústnych
pripomienok našich občanov.
Mnohí už asi tušíte, čomu sa bude
príspevok venovať. Je to príhovor
k psíčkarom. Podľa starého príslovia
je pes najlepší priateľ človeka. S týmto asi súhlasí každý. Ale chov psa si
vyžaduje aj zodpovedného „pána“.
Ak by všetko bolo v poriadku, nemali by sme problémy so psom voľne
a bez náhubku behajúcim po dedine
a tiež by sme sa nemuseli báť nechať
deti behať voľne po trávniku. Viac-
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2.
3.
C)
1.

Informácie o prebiehajúcich projektoch a začínajúcich prácach.
Informácie o plánovaných akciách.
Obecné zastupiteľstvo ukladá
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 z dôvodu
osobitného zreteľa.
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.
JUDr. Marta Kolková
Starostka obce

erí sa ohradia, že práve ich pes nič
neurobí a treba len bez povšimnutia
prejsť. Ale psovi sa veriť nedá. Pes
patrí do dvora a nie na ulicu, či iné
priestranstvo.
Opakovane sa hlavne občania
Piešťanskej ulice sťažujú na to,
že psíčkari venčia svojich psov
pred ich domami, na trávnikoch
a plochách, ktoré sa oni snažia udržiavať. Pravdou asi bude, že väčšinu
psíčkarov nevidíme ako s rukavicou
a pripraveným sáčkom po svojom
domácom miláčikovi aj upracú. A to
je chyba. Keď chceme mať peknú
dedinu, dobré medziľudské vzťahy
a svojich domácich miláčikov spoko-

jných, snažme sa všetci plniť si svoje
povinnosti.
Psíčkari, ktorí tak dodnes nerobia,
vezmite si prosím na venčenie svojho
psíka aj rukavicu a sáčok, aby ostatní občania nemuseli svoje trávniky
a predzáhradky i za zákradou upratovať miesto Vás.

JUDr. Marta Kolková, starostka

12.7.2021 10:43:34
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Autá na verejných priestranstvách
Milí spoluobčania,
Prečítajte si prosím pozorne nasledujúce riadky:
Mestá a obce môžu od 1. mája 2021 sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú
môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne
s vodičom. Túto možnosť mal doteraz len Policajný zbor. Príjem z pokuty bude patriť obci.
Aktuálna novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke rozširuje právomoc obcí kontrolovať porušenie týchto deliktov prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.
Výška sankcie v tomto režime je pevne daná zákonom sumou 78 eur.

Čo môže robiť obec?

• zadokumentovať porušenia povinnosti držiteľa
vozidla technickými prostriedkami
• vydať rozkaz o pokute,
• prijať a vybaviť prípadné podanie odporu,
• rozhodovať v konaní o správnom delikte po podaní odporu.
Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce vydanom po
podaní odporu proti rozkazu bude viesť príslušný orgán
Policajného zboru.
V žiadnom prípade to neznamená, že chceme chodiť
po kontrolách a vyberať pokuty. Chceme len dosiahnuť takú realitu, aby sa po našich chodníkoch dalo prejsť aj s kočíkom, aby chodci nemuseli vyjsť na cestu,
aby sa vyhli autu stojacemu na chodníku.
Preto Vás opakovane vyzývam, parkujte svoje motorové vozidlá na svojich pozemkoch, vo svojich dvoroch.
Využite státie na kraji komunikácie alebo na chodníku ozaj len výnimočne a na pár minút. Nejde tu o nič viac
a o nič menej ako o bezpečnosť chodcov.
JUDr. Marta Kolková, starostka

Obecný úrad Radošina, Tribečské osvetové stredisko
a Poľovnícke združenie Havran I. Radošina
Vás pozývajú na

Pozvanie na leto
Počas leta sa v našej obci uskutočnia podujatia, na ktoré netrpezlivo čakáme, pretože nám prinášajú radosť a zábavu.

Súťaž vo varení poľovníckeho gulášu

Podujatie sa uskutoční 17. 7. 2021 od 14. 00 hod. Akcia
prebehne v prírodnom amfiteátri. O zábavu sa postará
FS Karpaty z Bratislavy, Ľudová hudba Slák z Topoľčian
a Igor Gogola z Prázdnoviec, ktorý bude hrať na panovej
flaute. Nezabudlo sa ani na deti, pre ktoré je pripravené
prekvapenie. Súťažné družstvá sú prihlásené, už
premýšľajú nad receptami na víťazný guláš. Srdečne Vás
pozývame.

Stretnutie veteránov

Ďalšia letná akcia, ktorá má veľa svojich prívržencov
a každým rokom ich počet stúpa. Posledný júlový deň,
31. 7. sa stretnú na ihrisku TJ ŠK všetci tí, ktorí majú
záľubu v starých autách, ale i tí, ktorí si radi vypočujú
dobrú hudbu, zajedia chutný guláš a obľubujú posedenia s priateľmi. K tejto akcii patrí aj príchod historického
vláčika, na ktorom sa záujemcovia budú môcť previezť.
Tešíme sa na Vašu účasť. GB
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Účinkujúci:

Tento projekt
je podporený
z rozpočtu
Nitrianskeho
samosprávneho
kraja

ť
ľ

Súčasťou Ku

ltúrneho let

a Radošina

FS KARPATY Bratislava
Ľudová hudba SLÁK Topoľčany
Igor Gogola z Práznoviec
2021 bude aj

(hra na panovej flaute)

podmienky pre súťažné družstvá
vo varení poľovníckeho gulášu

• Cena štartovného 25 EUR • 3 až 5 členné družstvá
• Varí sa najviac súťažných 5 litrov gulášu • Ingrediencie do guláša si družstvá zabezpečia
samostatne • Kuchynské náradie tiež samostatne
PZ Havran I. Radošina dodá: mäso na 5 litrov varenia súťažného gulášu
• Drevo na kúrenie/plyn si zabezpečia družstvá vo vlastnej réžii • Cibuľu • Zemiaky
• ½ krájaného chleba • Plastové misky a príbor 10 ks • 1,5l minerálky

Zraz účastníkov a prezentácia je od 12.30 h. v Poľovníckom dome v Radošine.
Začiatok súťaže je stanovený na 13.00 h.
Vyhlásenie výsledkov súťaže je stanovené na 16.30 h. až 17.00 h.

Sú zabezpečené pekné ceny a veríme, že aj príjemná atmosféra.
Štartovné je nutné uhradiť do 13.7.2021 !!!
p . A. Sigetovi – tel: 0907 982 952 alebo p. F. Šugrovi – 0948 799 843

A2 radosina.indd 1
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Zo života našej školy

30. júna sa nám po mnohých prekážkach podarilo šťastne
docestovať do cieľa. Cieľ našej cesty sú prázdniny. Tie si
už žiaci naplno užívajú. Cesta bola náročná, plná zákrut
ostrých i pozvoľnejších. Nebolo to ľahké. Nechcem sa
vracať ku korone, na to chceme všetci rýchlo zabudnúť.
Po dlhých šiestich mesiacoch sa do školy vrátili aj žiaci
druhého stupňa. Spolu s učiteľmi sa snažili dobehnúť
zameškané učivo. To, čo sa ťažšie vysvetľovalo dištančne,
tomu sa venovali viac prezenčne. Všetko sa podarilo,
drobné nedostatky odstránia učitelia v nasledujúcom
ročníku, aby žiakom odovzdali všetky potrebné vedomosti. Napriek ťažkej situácii sme sa ako jedna z mála
škôl v okolí zapájali do všetkých súťaží, olympiád a to
úspešne. V prednese poézie a prózy získala E. Pavlovičová
3. ročník 3. miesto v obvodnom kole, žiaci nás úspešne
reprezentovali o okresnom kole matematickej pytagoriády, mená P. Goryl, O. Krška, B. Fediushin, E. Chochulová, A.Gálik sa často opakovali, veď priniesli viac diplomov z viacerých súťaží. Uskutočnil sa aj zber papiera.
Počas jedného týždňa sme zaplnili jeden veľký a jeden

malý kontajner papierom bez kartónov. Najúspešnejšou
zberateľkou bola K. Belková s 1 400 kg, A. Chudá 995 kg,
súrodenc, M. a M. Hertelovi priniesli každý po 630 kg,
S. Madarász 606 kg. Všetci spomenutí získali pekné ceny,
ale aj tí, ktorí priniesli nad 100 kg boli odmenení drobnou cenou. Aj tento rok sme pomohli našej obci s úpravou verejných priestorov. Žiaci jednotlivých tried vyzbierali verejné priestory obce od odpadkov. Najčastejšie sa
ohýbali pre ohorky od cigariet, ktorých je po obci neúrekom. Posledný školský deň sa usmievali naši najmladší
prváci. Sú rovnocenní s ostatnými žiakmi, veď zvládli
základy čítania, písania a počítania. So zmiešanými pocitmi stáli v posledný deň naši deviataci. Určite sa tešili
na nové a neznáme, čo ich čaká, ale v kútiku duše smútili
za školou, ktorej prach prekračovali deväť rokov. Veľa žiakov deviateho ročníka bolo úspešných počas celej školskej dochádzky. Prajem, aby dni prázdnin a dovoleniek
všetci naplno využili, nabrali nových síl, objavili krásne
a neznáme a v zdraví sa všetci 2. 9. stretli.
GB

Polrok v Materskej škole

Naši šikovní predškoláci.

Aký bol? Taký zvláštny, samé nariadenia, prehlásenia, podpisovanie
prehlásení, meranie teploty…Prevádzka MŠ nebola zastavená, ani
obmedzovaná, triedy boli naplnené,
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deti vytešené, pracovalo sa podľa
školského plánu. Hoci sa nerealizovali spoločné podujatia, verejné
vystúpenia ani oslavy, predsa život
v MŠ sa nezastavil. Jarné oslavy Dňa

matiek, každá trieda pripravila pre
mamičky krátke vystúpenie, ktoré
videom sprostredkovala mamičkám
a rodinám vo vytvorených súkromných fb skupinách. Bolo to také iné,
bez atmosféry…Snáď o rok to bude
už v normálnom režime. Týždeň
detskej radosti, teda Deň detí, bol
naozaj veselý – športový deň, špekačkový deň, divadelný deň, zmrzlinový deň, tanečný deň. Deťúrence
sa vyjašili, slniečko nám prialo.
Záver školského roka je významný
hlavne pre predškolákov – tiež bol
iný. Rozlúčkový program deti s pani
učiteľkami nacvičili, ale rodičia mali
možnosť vidieť len ako video v fb
skupine. Predškoláci si užili s pani
učiteľkami Andersenovu noc, pri
rozprávkach zaspávali v MŠ. Aspoň
jedna zážitková akcia bola len pre
ne. Bolo fajn. Rozlúčka pokračovala aj s kamarátmi z ostatných tried
v nasledujúce dni, vyhodnotil sa
zber papiera, ocenila sa šikovnosť
detí. Prajeme deťom, budúcim
prvákov veľa šikovnosti, múdrosti, milých, láskavých a trpezlivých
učiteľov
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Prváci sú úspešne na konci

Niečo sa
podarilo…

Naši deviataci

Tretiaci v zápale práce
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Hoci akoby život zastal, v MŠ počas
neskoršej jari bolo živo, taká trma-vrma. Demontovalo sa detské ihrisko
z dôvodu nevyhovujúceho stavu
dreveného materiálu a železného
kolotoča. V spolupráci s OÚ a rodičmi
majú naše deti novú šmýkalu, hojdačky a aj kolotoč. Z rozvojového
projektu „Múdre hranie“, boli
zakúpené detské knihy a didaktické
pomôcky na rozvoj kognitívnych
gramotností.
Radi by sme poďakovali rodičom, že
počas týždňa detskej radosti, zaobstarali pre deti nafukovací hrad, krásne
vykosili areál MŠ a PD Radošinka za
finančnú podporu ku Dňu detí.
Po desiatich mesiacoch vzdelávania
tešíme sa všetci na leto. Deti na letné
radosti, rodičia na letné starosti. Prajeme deťom krásne a bezpečné leto,
rodičom kopec energie a trpezlivosti,
aby sme sa všetci v septembri stretli
v zdraví.
Stranu pripravila G.Cviková
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Zo života našej obce
Ruža, ozdoba záhrady

Každý máme obľúbený iný kvet. O ruži
sa hovorí, že je kráľovná kvetov. Ruže
zdobia naše záhrady, parky. Tešia nás
farbou aj vôňou. Záplava žltých kvetov
ťahavej ruže potešila oči všetkých
okoloidúcich. Táto ruža sa nachádza
v predzáhradke E. Kadlicovej, Nádražná
ulica.

Ruža, kráľovná kvetov
foto E. Kadlicová

Jahody, ovocie lahodnej
chute

Pred sezónou jahôd počasie príliš neprialo. Najskôr dennodenný výdatný
dážď a chladno, po nich horúce a suché
teplo. V jahodovej záhrade G. Bahelkovej bol tento rok výnimočný, urodilo sa
obrovské množstvo jahôd. Tri týždne
po sebe nazbierali po 10-12 kg jahôd na
jedno obratie. Najväčšiu úrodu poskytla neprekonateľná Senga Sengana, po
nej odroda Korona, ktorá má jedinečnú
chuť. Komora praská vo švíkoch od jahodového džemu, mraznička plná mrazených jahôd a drene. A najmä všetci sa
najedli do sýta a jahodami potešili mnohých v rodine.

Chutné a zdravé jahody
foto S. Bahelková

Prírodná kosačka

Aj vy sa s nevôľou pozeráte na trávnik,
ktorý si opäť žiada kosenie? Rodina A.
Špankovej, Hečkova ulica, to vyriešila
svojsky. Zakúpili si tri ovečky, ktoré sa
o starajú o veľkú trávnatú plochu. Už
po druhý rok im trávu kosia ovce. Biely je baran alpský, ďalšie dve sú ovce
pôvodom zo Slovenska. V tomto období
sa im mení srsť. Pohľady okoloidúcich si
všimnú nielen pekne a rovnomerne vykosený trávnik, ale aj ovečky. Po jeseni
príde mäsiar a z ovečiek urobí chutné
výrobky. Veď na jar budú zasa nové.
Ovečky, kosačky
foto A. Španková

radosina Noviny.indd 6

Stranu spracovala GB
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Pamätná tabuľa K. Kolníkovej
Horúco a rušno bolo na poludnie 20. júna 2021 na Nitrianskej ulici v Radošine. Pri pôvodnej budove Radošinského naivného divadla, ktorú voláme aj divadielko
(malé rozmermi, obrovské významom pre celú slovenskú kultúru) sa opäť dialo čosi výnimočné - odhalenie
pamätnej tabule Kataríne Kolníkovej. Budovu má v nájme Divadlo Hlavina, ktoré sa opäť prejavilo ako dobrý
správca – vo svojom voľnom čase, na vlastné náklady,
jeho členovia dobrovoľnícky natreli a opravili fasádu
a upravili priľahlý areál. S ešte väčšou radosťou tak
v ňom privítame každého, kto je na tento radošinský
skvost zvedavý.

Káčer na bicykli
foto M. Escherová

Na svojom špeciálnom bicykli, v sprievode pelotónu,
v rámci podujatia Káčer na bicykli, k nám v tú tropickú nedeľu zavítal Peter Káčer z Nadácie TA3. Ako
sám prezradil, je veľký fanúšik Radošinského naivného
divadla a tak bolo pre neho cťou, spolu s Mgr. Stanislavom Štepkom, Dr. h.c a PaedDr. Dušanom Kolníkom
na vynovenej fasáde budovy odhaliť, alebo presnejšie
odštipcovať pamätnú tabuľu najznámejšej slovenskej
ochotníckej herečke a prvej dáme Radošinského naivného divadla. Katarína Kolníková sa narodila pred
sto rokmi v Radošine, neďaleko od divadielka a ako
päťdesiatročná doň vstúpila na konkurz do hry Človečina. Jej život sa tým zmenil výrazne k lepšiemu, ako
to s dojatím počas krátkeho príhovoru spomenul jej
syn Dušan. S láskou si na pani Kolníkovú – ako mamu
kamaráta, pestúnku v škôlke, ale najmä ako herečku Radošinského naivného divadla spomenul Stanislav Štepka. K jeho úprimným slovám členovia RND Maruška
Nedomová a Vladimír Svítek pridali piesne, ktoré kedysi
interpretovala Katarína Kolníková. Spomínanie na túto
inšpiratívnu osobnosť, na jej úprimné herectvo, interpretačné majstrovstvo, šibalské „frky“ aj „smatankové“
koláče pokračovalo v tieni čerešne a hasičského stanu,
v neoficiálnych rozhovoroch domácich divadelníkov
z Divadla Hlavina, cyklistov a ďalších hostí.
Pani Kolníková veľká cyklistka zrejme nebola, aspoň ja
si ju na tomto čarovnom dopravnom prostriedku na radošinských uliciach nepamätám. Nezlomnú vôľu v prekonávaní prekážok na neľahkej ceste a snahu prinášať
druhým radosť mala s Petrom Káčerom spoločnú. Aj
toto nám odteraz bude pamätná tabuľa pri vstupe do
divadielka pripomínať.
Mária Escherová

S. Štepka a D. Kolník
foto M. Escherová
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Veselo s pesničkami
foto M. Escherová

12.7.2021 10:43:44

8 | Radošinské noviny

75 rokov organizovaného poľovníctva
v Radošine
Geografická poloha Radošiny od nepamäti predurčovala bytostnú spätosť jej obyvateľov s okolitými horami
a prírodou. Po stáročia sa na okolitých poliach vykonávalo poľnohospodárstvo a lúky zasa slúžili ako výdatné
pasienky. Okolité lesné pozemky a polia počas generácií
prechádzali celou plejádou vlastníkov s rôznym stupňom
zainteresovanosti a záujmom rozvoja, pričom vlastníctvo pôdy bolo v minulosti spojené aj s právom poľovníctva. Radošinský lesníci, poľovníci ale aj poľnohospodári
boli od dávna prvými ochrancami lesa, zveri a životného prostredia. Lesy v minulosti neboli len priestorom
loveckej vášne ale aj obživy a to najmä v kritických vojnových a povojnových obdobiach.
Prvé organizované poľovné spoločenstvo v Radošine
vzniklo v roku 1946. Založili ho vlastníci vylicitovaných
poľovných revírov. Zakladajúcimi členmi poľovného
združenia boli: páni Pavol Andel, Teodor Ballay, Andrej
Balogh, Michal Blaho, Štefan Funta, Leonard Kozlovský,
Eugen Kučera, Ján Madarázs, Karol Miklovič, Mikuláš
Miklovič, Július Rybanský, Juraj Pánsky, Michal Kopec,
Imrich Matečka, Štefan Močko, Emil Papšo.
V roku 1947 vznikla Poľovná spoločnosti pre Radošinu
a okolie. Revír tejto spoločnosti siahal až do Krtoviec.
Táto poľovná spoločnosť tvorila základ Poľovného
združenia Havran, ktoré vzniklo v roku 1956. Meno
združenia si dali miestni poľovníci podľa horského sedla Havran. Do novo-vzniknutého Poľovného združenia
vstúpili páni Uhlík, Beňovič, Tomašovič a ďalší.
Poľovníci od začiatku svojej organizovanej činnosti
nepretržite budovali a budujú zariadenia na kŕmenie
a výživu zveri - senníky, krmelce, zásypy, soliská a napájadlá. Na Kohútovej bola v roku 1938 postavená drevená
pustovňa, ktorá bola počas vojny vypálená. Na jej mieste bola začiatkom 60-tich rokov vybudovaná nová
murovaná poľovnícka chata.
V 60-tich rokoch došlo tiež k ďalšiemu rozšíreniu členskej
základne. Do združenia vstúpili bratia Miroslav a František Sigetovci, Rudolf Ondrejka, bratia Kovačikovci, Ján
Roháč, Rudolf Sliško, Gábriš, Antalík a aj miestni horári
páni Mistrík, Gajdoš a Šiška. Bola to generácia, ktorá
vychovala veľkú časť členov dnešného poľovníckeho
združenia.
Príkladná starostlivosť o zver a prostredie odmenila
našich poľovníkov množstvom a širokou škálou druhov
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poľovnej zveri.
V roku 1974 žiaľ vyhorel Starý hostinec s knižnicou
a aj zasadacou miestnosťou poľovného združenia. Na
nešťastie zhorela veľká časť archívnych materiálov aj
celá výzdoba miestnosti. Od tohto obdobia sa členovia
poľovného združenia schádzali v iných obecných priestoroch.
Najvýznamnejšie osobnosti tohto obdobia boli páni Rudolf Ondrejka - dlhoročný hospodár, Ján Uhlík – podpredseda, Ľudovít Tomašovič – finančný hospodár, Ján
Roháč a Dominik Kovačik – hospodári, Miroslav Gábriš –
predseda a tajomník, Rudolf Sliško a Alojz Antalík – tajomníci.
Začiatkom 80-tich rokov malo poľovné združenie 38 členov.
Žiaľ v tomto období pod vplyvom intenzívneho poľnohospodárstva došlo k rapídnemu poklesu stavov hlavne
drobnej pernatej a srstnatej zveri. Z toho dôvodu bola
v r. 1987 pod vedením vtedajšieho hospodára Ivana Bušíka vybudovaná na sútoku potokov Rakovina a Malý jarok
bažantnica. Stúpali však stavy vysokej zveri s ročným odstrelom 15 – 20 kusov, z toho 5 – 7 jeleňov. Jozef Uhlík
30. 09. 1982 v Brodičných jarkoch ulovil jeleňa s bodovou
hodnotou 186 bodov čo v hodnotení trofejí jelenej zveri
predstavuje bronzovú medailu. Už od 60-tych rokov
sa PZ okrem starostlivosti o zver a lovu venovalo aj
spoločenskej a osvetovej činnosti. Združenie organizovalo výstavy poľovníckych trofejí a rozvíjalo aj prácu
s deťmi v podobe krúžku mladých poľovníkov a v neposlednom rade aj organizovaním poľovníckych zábav. Organizovali tiež skúšky poľovných psov a zúčastňovali sa
poľovníckych strelieb.
V roku 1986 dal predseda MNV pán Michal Božik do
užívania PZ schátralý dom v kameňolome. Na tomto
dnes už poľovníckom dome členovia PZ odpracovali
počas rokov tisícky brigádnických hodín aby ho dobudovali do dnešnej reprezentačnej podoby.
Koncom 80-tich rokov minulého storočia malo poľovné
združenie 48 členov a postupne došlo ku generačným
výmenám jeho vedenia, pričom 70-te a 80-te roky boli
hodnotené členmi poľovného združenia ako zlatý vek
Radošinského poľovníctva.
Po roku 1989 sa formoval nový spoločenský systém nielen v štáte, ale i v poľovníckych združeniach. Vznikali ten-

12.7.2021 10:43:44

Radošinské noviny | 9

dencie drobenia a vytvárania nových poľovných revírov
a žiaľ nevyhli sa ani nášmu poľovnému združeniu.
Od roku 1993 do roku 2010 prešlo Poľovné združenie
v Radošine veľmi ťažkým obdobím. Legislatívne vákuum
a odstredivé tendencie niektorých členov v rokoch
2008-2009 spôsobili veľmi komplikovanú situáciu čím
bola značne narušená a zbrzdená kontinuita rozvoja poľovného združenia Radošine. V plnom rozsahu sa
tieto tendencie prejavili vtedy, keď v roku 1993 došlo
k odčleneniu časti poľovného revíru a na prechodnú dobu
v Radošine vzniklo ďalšie poľovné združenie. V roku
2004 boli tiež odčlenené z poľovného revíru lesy Nitrianskeho biskupstva. Našťastie zmena legislatívy, podpora vedenia Poľnohospodárskeho družstva Radošinka
a úsilie väčšiny členov PZ prispeli k tomu, že združenie
bolo opäť spojené a do dnešných dní sa všetci tešíme
z jeho prosperovania.
V roku 2012 -16
prešla chata na
Kohútovej kompletnou rekonštrukciou a v roku
2014 bol revitalizovaný aj vodný
zdroj v Lavrovom jarku – ako
jediný
zdroj
vody v revíri. Poľovné združenie každoročne organizujeme čistenie revíru a oblastí okolo prístupových ciest.
Napriek dokonale zvládnutom odpadovom hospodárstve
obce každoročne vyzbierame niekoľko kontajnerov odpadu aj vďaka občanom, ktorí nie sú členom poľovného
združenia.

Nech po rokoch slúži ako pamätník na tých,
čo dávno stratili chuť na lov,
či tých, čo dávno zbavení sú cti a práva nosiť zbraň,
alebo tých, čo puška pre ich plecia značí ťažkú žrď,
čo majú nohy slabé pre diaľky a výšky zverou obývané,
čo už len pohybmi rúk vedia do povetria načrtnúť,
kde im a kedy Dianine prsia šťastie pririekli,
čo na poníkoch myšlienok sa nosia do poľovníckych končín,
čo dávno pamäti ich venovali kapitálne parohy a kly,
ktoré budú oprašovať vetchou srsťou dychu,
čo už len zo spomienok na nebohé lovy žijú,
nech aspoň histórie o nich šepcú vnukom,
posielajúc si na prechádzku vtip a fantáziu.
Nech spomienky na nich večne žijú!
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Poľovné združenie naďalej pravidelne poriada skúšky
poľovnej upotrebiteľnosti psov, ktoré sú pod gesciou pána
Andreja Sigeta organizované na veľmi vysokej úrovni.
V poslednom období sa v našom revíri značne rozšírila
muflonia a danielia zver. Sporadicky sa v našich lesoch
vyskytuje medveď a rys.
V roku 2016 sme našim zosnulým členom poľovného
združenia vybudovali pamätník, kde si každoročne
pripomíname ich pôsobenie v našej komunite poľovníkov.
Zvlášť dôležitá pre poľovnícke združenie je úzka spolupráca s PD Radošinka a jeho predsedom Ing. Štefanom
Korecom. Členovia PZ sa pravidelne zúčastňujú brigád
v PD za čo následne dostávajú jadrové krmivo a seno pre
zabezpečenie výživy poľovnej zveri.
V roku 2013 sa z iniciatívy predsedu PZ Ľubomíra Mihálika začal za poľovníckym domom budovať amfiteáter.
Pôvodné úložisko stavebného odpadu sa v spolupráci
s našim obecným úradom pod vedením JUDr. Marty
Kolkovej zmenilo na miesto kultúry a oddychu. Vybudovali sme pódium a lavičky. Úprava priestorov trvala 5
rokov a vyvrcholila zastrešením pódia amfiteátra. Vznikol
unikátny reprezentačný areál v majetku obce, ktorý je využívaný na množstvo spoločenských a kultúrnych podujatí.
Poľovné združenie sa naďalej okrem svojej hlavnej činnosti, ktorou je ochrana, kŕmenie a lov zveri, venuje
kultúre, propagácii poľovníctva a ochrane prírody. V roku
2011 výbor PZ na čele s predsedom Ľubomírom Mihálikom a podpredsedom Marošom Ondrejkom, v spolupráci s farským úradom Radošina zastúpeným mons.
Ľubomírom Havranom a Obecným úradom Radošina
pod vedením JUDr. Marty Kolkovej založili tradíciu „Radošinských poľovníckych slávností“. Ich súčasťou je prezentácia poľovníctva, sokoliarstva, prehliadka poľovných
psov a ďalšie spoločenské aktivity pre občanov. Neodmysliteľnou súčasťou týchto slávností je Svätohubertská
omša. V priestoroch amfiteátra boli založené aj ďalšie
tradície: divadelné predstavenia, folklórne slávnosti,
súťaž vo varení gulášu, pivný festival a samozrejme letné
kino.
Napriek tomu, že v súčasnosti doba kultúrnym podujatiam nepraje sme si aj v minulom roku Svätohubertskou
omšou pripomenuli tradíciu a uctili pamiatku zosnulých
členov poľovného združenia.
Tu sú ich mená:
Pavol Adamec, Oto Andel, Alojz Antalík, Anton Báleš,
Teodor Ballay, Andrej Balogh, Ján Beňovič, Michal Blaho, Jozef Dežerický, Štefan Funta, Miroslav Gábriš, Gejza Gajdoš, Dezider Chudý, Jozef Kollár, Michal Kopec,
Anton Košinár, Jozef Kováč, Dominik Kovačik, Ladislav
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Kovačik, Milan Kovačik, Leonard Kozlovský, Kurumpál,
Cyril Krajčír, Ján Krajčír, Eugen Kučera, Emil Kučera,
Bohuš Lovrant, Ján Madarász, Vilam Madarász, Viliam
Manas, Imrich Matečka, Emil Matejovič, Karol Miklovič,
Mikuláš Miklovič, Viliam Minarovič, Pavol Mistrík, Štefan Močko, Ladislav Ondrejka, Michal Ondrejka, Rudolf
Ondrejka, Andrej Opálený, Július Ozimák, Juraj Pánsky,
Emil Papšo, Ján Piršel, Ján Piták, Jozef Praženka, František Repaský, Július Rybanský, František Siget, Miroslav
Siget, Ľudovít Siget, Miroslav Siget, Bohuš Sliško, Rudolf Sliško, Šimovič, Anton Šiška, Michal Šugra, Ľudovít
Tomašovič, Jozef Uhlík, Anton Vatrska, Marian Vičan,
Jozef Vojtko, Ján Zlámal, Ján Žák, František Žurek, Ernest Kolka, Rudolf Mihálik, Ján Cvik, Jozef Bosý
Súčasným predsedom Poľovného
združenia Havran I. Radošina je
Marián Ondrejka, podpredseda Juraj Antalík, hospodár Juraj Petráš,
tajomník Andrej Siget, finančný
hospodár František Šugra, Členovia výboru: Miroslav Krajčík a Daniel Balážik.

Členovia: Ľubomír Mihálik, Juraj Močko, Juraj Močko
ml, Ján Šíro, Peter Naňo, Marian Kovačik, Miroslav Klučka, Pavol Ondrejka, Pavol Šugra, Peter Šugra, Peter Šugra ml., Ivan Gábriš, František Mička, František Mička
ml, Miroslav Mička, Daniel Antalík, Adam Naňo, Michal
Naňo, Michal Naňo ml, Ján Kulich, Juraj Petráš, Robert
Manas, Matej Močko, Vlastimil Šiška, Renata Krajčírová,
Denis Jančovič, Pavol Prachár a Gabriel Antalík
Členovia združenia, ktorí sa zvlášť významným spôsobom
pričinili o rozvoj poľovníctva v Radošine:
• Rudolf Ondrejka – dlhoročný poľovný hospodár
• Ľudovít Tomašovič - dlhoročný člen výboru
• Ján Roháč - dlhoročný člen výboru
• Dominik Kovačik – dlhoročný poľovný hospodár
• Jozef Uhlík – dlhoročný člen výboru
• Ivan Bušík – dlhoročný člen výboru a poľovný hospodár
• Ľubomír Mihálik - predseda
• Marián Ondrejka - predseda
• Bohuš Močko - predseda
Juraj Antalík

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Opustili nás
Alena Macová 57r.
Marta Močková 83r.
Milan Laurenčík 63r.
Ľudovít Frťala 60r.

Pavol Mráz 63r.
Anežka Pánska 84r.
Mária Bollová 88 r.

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

Uvítanie detí do života
Aj tento rok sme
na
Obecnom
úrade privítali do
života deti narodené v roku 2020.
Stretnutie sa konalo 11. 6. 2021.
Malé deti, ešte
bábätká, si tichučko podriemkávali, tie staršie,
ktoré mali už viac
ako jeden rok,
si slávnosť užili
viac. Každý si odniesol milý darček
na pamiatku.
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Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili na poslednej rozlúčke
s Martou Močkovou,
ktorá zomrela 2021 .05 .27.
Ďakujeme vdp. M. Kupčíkovi za
dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina
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Talent medzi nami
V predchádzajúcich novinách som
Vám sľúbila rozhovor s našim
občanom talentom na kreslenie Petrom Pánskym. O kreslení,
čo tomu predchádzalo a čo robí si
môžete v článku prečítať.

Ako ste sa dostali ku kresleniu?
Kedy ste začali rozvíjať Váš talent?
V 9. triede ZŠ sme si mali na výtvarnú výchovu priniesť obálku z nejakého časopisu. Mali sme kresliť
portrét. Myslím, že to bolo prvý raz,
čo som niečo také kreslil. Venovali sme sa tomu 2 týždne, čiže spolu
4 hodiny. Všetci v triede to stihli
dokončiť, ale ja som mal nakreslené
len oči a nos. Vtedy ma to ale tak
chytilo, že som si ten výkres zobral
a dokreslil som ho doma. Neviem, čo
na to druhí ale mne sa výsledok páčil.
To, že mi to tak dlho trvalo asi predurčovalo smer, ktorému sa budem
venovať. Veľakrát som počul od ľudí,
že krásne kreslím a že oni by toto
nedokázali. Tu sa mi ale potvrdilo,
že pokiaľ nevyskúšaš, nevieš. Nikdy
predtým by mi ani nenapadlo kresliť
portréty. Vždy ma zaujímala skôr ar-

Autor s dielom
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chitektúra a kreslenie domov. Keby
sme vtedy na výtvarnej nekreslili
portréty, asi by som sa k tomu už neskôr nedostal.
Bola na základnej škole výtvarná
výchova Váš obľúbený predmet,
Učili ste sa kresleniu v ZUŠ?
K výtvarnej som mal skôr neutrálny
vzťah. Keď sme aj robili práve niečo
nezáživné, hovoril som si, že lepšie
než písanie diktátu. Obľúbenú som
mal skôr telesnú výchovu.
Čo sa týka samotného kreslenia, som
samouk. Neabsolvoval som v tomto
smere, žiadne vzdelanie ani kurz.
V čom spočíva hyperrealistické
kreslenie a akým spôsobom ste sa
k nemu dopracovali?
Ide o umelecký smer, pri ktorom
zobrazujeme daný objekt do najmenších možných detailov. Umelec tvorí takýto obraz stovky hodín
a z toho dôvodu nie je možné kresliť
osobu naživo ale skôr z fotografie.
Po mojom prvom portréte nasledovalo niekoľko ďalších v podobnej
kvalite. Boli to obrázky známych
osobností z časopisov alebo inter-

netu. Všetko nakreslené obyčajnou
ceruzkou na klasickom výkrese. Vtedy mi jeden obrázok trval tak 6-7-8
hodín. Toto obdobie trvalo niekoľko
rokov. Postupne som začal kresliť na
väčšie formáty papiera a prirodzene
sa aj kvalita kresby posúvala ďalej.
Priamoúmerne tomu sa predlžoval aj
čas strávený nad jedným obrázkom.
Pamätám si jeden, na ktorom som
pracoval vtedy rekordných 64 hodín.
Toto obdobie trvalo asi 12 rokov,
kreslenie bolo pre mňa len jednou
z mnohých záľub. Jedného dňa mi
napadlo, že prečo ja vlastne kreslím
nejaké cudzie obrázky z časopisov
alebo stiahnuté z internetu. Ten
obraz by mal asi vyššiu hodnotu,
keby som bol sám autorom snímku a zároveň bude presne podľa
mojich predstáv. Rozhodol som sa
teda, že sa naučím fotiť a budem
kresliť len fotky ktoré sám odfotografujem. Nasledovalo dlhé obdobie
študovania fotografie s postupným
nákupom fototechniky a budovania
vlastného ateliéru. Sledoval som
mnoho známych fotografov a inšpiroval sa niektorými hyperrealistickými umelcami. Okrem toho som
sa začal venovať viac materiálom na
kreslenie. Nakúpil som si zo zahraničia ceruzky a papiere z rôznych
materiálov všetkých možných
značiek a následne som ich testoval.
Vypracoval som si určité svoje techniky a posunul som sa na úroveň,
ktorú si už dovolím nazývať hyperrealizmus.
Aké materiály teda používate
a v čom sú iné oproti bežným ceruzkám alebo papierom?
Kreslím na bavlnený papier s nulovým obsahom kyselín. Tie sa
v bežných papieroch používajú
na vybielenie papiera ale zároveň
spôsobujú po rokoch jeho degradáciu a žltnutie. Tento bavlnený
papier ma preto jemne krémovú
farbu, čo sa mne osobne aj viac páči
a navodzuje to príjemnú atmosféru
v obrazoch. Ceruzky sa vo všeobecnosti delia na grafitové a uhlíkové.
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Grafitové síce pevne držia v štruktúre papiera, sú ale lesklé a nie
je možné nimi vytvoriť dokonale
tmavé tóny. Uhlíkové sú zasa perfektne matné a čierne, môžete ich ale
takmer odfúknuť z papiera. Ceruzky
ktoré používam sú špeciálnou zmesou týchto materiálov.
Pre koho najčastejšie kreslíte?
Kreslíte aj na objednávku? Čo je
vaším cieľom?
Vždy som kreslil len pre radosť, niekoľko obrázkov som daroval. Dlho
som uvažoval, čo s týmto mojím
kreslením urobím. Či zostane len
koníčkom alebo to nejako ďalej rozviniem. Hovoril som si, že keď mi
Boh dal túto schopnosť, asi chcel,
aby som to nejako využil a nemal
by som to nechať zapadnúť prachom. Videl som v tom nejaké svoje poslanie. Prišlo to tak postupne
pred pár rokmi. Chcel som skúsiť
svoje maximum, obraz, na ktorom
ukážem to najlepšie čo dokážem,
pričom mi nezáležalo na tom koľko
to bude trvať. Vybral som si portrét
mladej dievčiny zahalenej v šatke.
Na obraze som pracoval 2 roky, spolu 675 hodín. Bolo to popri mojom
zamestnaní a narodil sa mi v tom
období môj prvý syn, takže bolo to aj
s prestávkami. Šatka ma veru potrápila, na obraze je vidno každé jedno
vlákno. Bola to nekonečná monotónna práca, asi dovtedy najväčšia skúška trpezlivosti. Obraz som nazval
„Cesta domov“ a v jeho pozadí je
skrytý príbeh dievčiny, ktorá putuje
domov. Otázka ale je, či je náš domov

tam kde máme svoj dom, zázemie či
prácu alebo skôr miesto kde sú naši
milovaní. Pohľad na obraz ale môže
samozrejme u každého evokovať iný
príbeh. Tento obraz aj bol mojím
maximom a rekordérom čo sa týka
hodín kreslenia. Ale len dočasne…
Tu som pochopil, že neexistuje
niečo najlepšie, vždy sa môžeme posunúť ďalej a nejaká „konečná stanica“ v rámci individuálneho alebo
spoločenského vývoja vlastne neexistuje.
Čo bolo teda Vaším ďalším krokom
a na čom pracujete v súčasnosti?
Po rokoch kreslenia, učenia, skúšania a fotografovania som nadobudol
pocit, že viem vytvoriť obraz, ktorý
je z technického a materiálového
hľadiska takmer dokonalý a zároveň
viem fotiť na takej úrovni, aby
som dokázal vyskladať a zobraziť
akúkoľvek svoju predstavu.
A od obrazu, ktorý je pekný a ľudia
na ňom obdivujú kvalitu kresby, som
chcel prejsť k obrazom, ktoré donútia človeka zamyslieť sa, donútia ho
vrátiť sa k obrazu a neustále v ňom
nachádzať nové detaily. K obrazom,
ktoré vykreslia skutočné príbehy tohto sveta a zanechajú niečo
v človeku. Niečo čo mu chcem povedať, odkázať.
Toto je podľa mňa vec, ktorá mení
človeka, ktorý niečo tvorí, na umelca.
Je to pridaná hodnota, najvyššia
a najdôležitejšia úroveň, ktorú ale
nemožno dosiahnuť bez zvládnutia
všetkých predchádzajúcich. Takýmto
umelcom by som sa chcel stať.
Momentálne pracujem na obraze,
ktorý dúfam aspoň čiastočne splní
tieto atribúty. Posúdiť už musia ostatní. Bude to skutočný príbeh človeka a prírody, ktorý postupne vykresľujem. To, či to bude happy end
alebo rozprávka so smutným koncom záleží od nás všetkých. Už teraz viem, že do počtu hodín to bude
nový rekord.

Prvotina zo školských lavíc

Je možnosť pozrieť si Vaše diela,
kde?
V súčasnosti sa skôr zameriavam
na samotnú tvorbu a priznám sa,
že prezentáciu trochu zanedbávam.
Svoju prácu ale postupne predstavujem na sociálnych sietiach (Fcb a Insta) a pracujem aj na webovej stránke,
nezostáva mi na ňu veľa času, ale
dúfam že čoskoro bude pripravená.
V pláne mám aj výstavu, ale z dôvodu
časovej náročnosti tohto druhu umenia je to hudba budúcnosti.
Čomu sa okrem kreslenia venujete?
Posledné roky som začal trochu
záhradničiť, asi to súvisí s prírodou
a ekológiou, ktoré ma zaujímajú,
alebo blížiacim sa dôchodkovým
vekom. Rád čítam a sledujem dokumenty o svete, prírode a ľuďoch. Po
dvoch narodených deťoch mi kvitnú
riasy v akváriu a RC model lietadla
odpočíva v garáži so zlomeným krídlom na dobu neurčitú. Rád by som si
ešte niekedy zatancoval ale s partnerkou si hovoríme, že naše dve
malé deti nás v tomto asi predbehnú
v 15-tich niekde na diskotéke.
Za zaujímavý rozhovor a pekné slová
ďakuje GB
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