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ŠTVRŤROČNÍK ZO ŽIVOTA OBČANOV RADOŠINY A BZINIEC

Vianočný čas
Pomaly, potichúčky nastáva čas najkrajších
sviatkov v roku Vianoce. Každoročne sa opakuje ich svieža, neunavujúca prítomnosť
a čaro. Snáď je v nich skryté najznámejšie
posolstvo, ktoré nás sprevádza po celý život. Posolstvo lásky a porozumenia. Posolstvo základného zmyslu života. Želanie ľuďom dobrej vôle na tejto zemi
je vari najsilnejším oslovením nášho
osudu v ľudskej histórii po tieto dni.
Akoby sa v každom z nás na chvíľu
rozsvietil zelený stromček života, radosti a očakávania. Opäť
sú tu Vianoce a človek nedokáže neprecítiť ich tajomné kúzlo.
Rozpomíname dozadu, bežíme do
detstva, za rodnou krajinou, za domovom, za rodinou. Pospájame viac
to dobré čo možno ani nebolo tak a odložíme
všetko neradostné do nepamäti. Všetci podvedome pod-

liehame tejto atmosfére. Jeden odborník na
medziľudské vzťahy atmosféru Vianoc vyjadril snáď najvýstižnejšie, keď povedal.
„Nemyslím si, že by Vianoce za každú
cenu mali byť bohaté a štedré. Aby sme
si zachovali duševné zdravie, mali by to
byť predovšetkým sviatky veselé.“ Zachovajme si teda čo najväčšiu dávku
„duševného zdravia“ na časy, ktoré
máme pred sebou a upevňujme
pohodu v našich rodinách, na pracoviskách, v našom okolí. Človek
potrebuje vo svojom živote najviac pokoj, zdravie, spokojnosť
a trochu ľudského šťastia.
Prajem Vám neopakovateľné kúzlo
vianočnej noci, nech Vám prinesie do
srdca pokoj a radosť a táto radosť nech Vás
sprevádza po celý nastávajúci rok 2022.
G. Bahelková

Mikuláš
Mikuláš zavítal do školy a škôlky aj
tento rok. Podaroval deťom, sladkosti, prihovoril sa k nim milým a pekným slovom. Biely anjelik pomáhal
rozdávať balíčky a čert s veľkou dlhou reťazou a chvostom pohrozil
tým, ktorí si to zaslúžia. Deti a žiaci
spievali, recitovali, vinšovali. Mikuláš navštívil aj našu obec na vysvietenom aute a všetkých, ktorí ho počkali obdaril sladkosťou.
Mikuláš v škole
foto P. Kučerová

Až vianočné zvony zazvonia, ihličie Vám doma
zavonia, zahoďte všetky trápenia
a starosti, užite si sviatky v šťastí a radosti.
Krásne Vianoce a šťastný ale hlavne zdravý rok 2022
Vám praje starostka obce, poslanci Obecného zastupiteľstva
a zamestnanci Obecného úradu

GB
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Uznesenie č. 22 z Obecného zastupiteľstva v Radošine, konaného dňa 8. 12. 2021
A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Program Obecného zastupiteľstva doplnený o žiadosť p. Márie
Kusej o vysporiadanie parc.č. 24/1 v Bzinciach
2. Overovateľov zápisnice: Mgr. Andrej Siget, Mgr. Andrej Naňo
Návrhovú komisiu: Ing. Peter Lukačovič, Mgr. Gabriela Bahelková, Róbert Štepka
Zapisovateľ: Eva Chromá
3. VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia
4. Úprava rozpočtu na rok 2021
5. Čerpanie rezervného fondu vo výške 47.709,91€
6. Rozpočet na rok 2022
7. Rozpočet na roky 2023 a 2024
8. Podľa § 11 ods. 4 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného
programu na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych
inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 na základe výzvy
IROP-P07-SC77-2021-75- Podpora udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcií a zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu Modernizácia kultúrnej inštitúcie v obci Radošina, vo výške 6 294,31 €, čo činí 5%
rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného
NFP.
9. Kúpnu zmluvu – odpredaj majetku obce v kat. úz. Radošina
parc.č. 239/16 o výmere 68 m2 A. a M. Valachovičovým za cenu
13,50€/m2 podľa § 9 ods.8 písm. b) z.č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí
10. Finančnú podporu k Vianociam – pre obyvateľov KKP
11. Úpravu nájomnej zmluvy Roman Kršák – nájomné za mesiac
október v sume 400,– €, ostatné mesiace zostávajú podľa platného uznesenia č. 21 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa
27. 9. 2021 bod A/9

12. Podanie projektu s názvom „Triedený zber komunálnych
odpadov v obci Radošina“ na základe výzvy OPKZP-PO15c111-2021-72 vo výške spoluúčasti 5%
B) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Radošina na rok 2022 a k viacročnému rozpočtu na roky 2023 a 2024
2. Správa z auditu individuálnej účtovnej závierky.
3. Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky.
4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou v Radošine za školský
rok 2020/2021
5. Informácie o projektoch
C) Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Zasielať poslancom dokumenty na Obecné zastupiteľstvo vo
formáte Excel a pdf.
2. Zaslať na Nitriansky samosprávny kraj písomnú žiadosť o opravu
cesty Radošina - Bzince
3. Zverejniť územný plán – zmeny na úradnej tabuli obce
D) Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
1. Žiadosť Romana Kršáka o ďalšie odpustenie nájmu za mesiace
máj a jún 2021
E) Obecné zastupiteľstvo ruší
1. Uznesenie č. 21 C) bod 1 – OZ ukladá zverejniť zámer odpredať
68 m2 manželom Valachovičovým, z dôvodu, že predaj podľa
§ 9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí nie
je potrebné zverejňovať.
JUDr. Marta Kolková
Starostka obce

Radošinská sýpka
Po výstave sôch akademického sochára Ľudovíta Mončeka v letných
mesiacoch, autorskom čítaní mladej slovenskej poetky Lucie Huňady
a následne remeselných kumštovačkách, na ktorých si prišli na svoje
najmä deti, sa v októbri konali v Radošinkej sýpke ešte dve pekné podujatia.
2. októbra to bola „čajová prednáška“. Na pozvanie majiteľov zavítala
do Radošinskej sýpky Ing. Katarína
Kaffková, PhD, aby záujemcom pohovorila o pestovaní, zbere, spracovaní, využití a výrobe čajových zmesí. Prednáška a následná diskusia
bola spojená s ochutnávkou rôznych
druhov čajov. Pani lektorka odpovedala na otázky zúčastnených radošinských bylinkárok nielen čo sa týka
zberu a správneho varenia bylinkových čajov, ale aj na mnoho praktic-

kých otázok súvisiacich s uskladnením, správnym sušením, vhodnou
kombináciou bylinných zmesí a podobne. Účastníci ohodnotili akciu
ako výbornú.
Na konci októbra to bola ďalšia akcia pre deti. Do Radošinskej sýpky
prijala pozvanie bábkoherečka, pe-

dagogička a prodekanka pre štúdium
Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave doc. Mgr. art Barbora Krajč Zamišková, ArtD. 24. októbra sa tak
deti mohli zúčastniť na interaktívnom čítaní známej rozprávky
slovenskej detskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej O Guľkovi

Neopakovateľná atmosféra Radošinskej sýpky
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Bombuľkovi. Vyše hodiny dokázala táto umelkyňa udržať v pozornosti a aktívne zapojiť do deja malé
deti v predškolskom a mladšom
školskom veku. O kvalite vystúpenia umelkyne svedčilo ich nadšenie
a ochotná spolupráca.
Umelecké podujatia v Radošinskej
sýpke podporuje Fond na podporu
umenia. Osobitá, pôsobivá atmosféra starých priestorov sýpky robí z nej
lákavý priestor pre viacerých slovenských umelcov.
O Guľkovi Bombuľkovi

Antónia Sigetová

Miesto na zastavenie
Opravená, upravená, posvätená,
oslávená – naša kaplnka, zasvätená
Sedembolestnej Panne Márii na Malom táborisku v Radošine.
Kaplnka Sedembolestnej Panny
Márie bola zrekonštruovaná s podporou Rímskokatolíckeho Farského Úradu Radošina, Obce Radošina, spoločnosti Alcor a pričinením
obetavých občanov Obce Radošina
Magdalény Bušíkovej, Denisy Krajčíkovej, Roberta Vlasáka, Stanislava
Jandáka, Miloša Sigeta, Milana Tomana a ďalších.
Nech nám je teda symbolom vzájomnosti, úcty k tradíciám našich
predkov, poznania našej histórie
a miestom, kde sa môžeme zastaviť
na našich cestách.
Vyznačená je už na mapách z roku
1840. Jej údajná pôvodná poloha
bola nižšie pri pôvodnej ceste.
Obnovenou kaplnkou si tiež pripomíname tragické historické udalosti
ktoré sa v našej obci odohrali pred
490-timi rokmi.
Písal sa rok 1530. Do oblasti Hornej
Nitry už niekoľko mesiacov prenikali lúpeživé nájazdy trucekých vojsk
pod vedením bega Mehmeda. V posledný septembrový týždeň tiahli
turecké vojská aj údolím potoka Radošinka, kde plienili, rabovali, vypaľovali ale najmä unášali mladých
chlapcov a deti na prevýchovu za
tureckých vojakov - Janičiarov. Daňový súpis nitrianskej stolice z roku

1531 hodnoverne ilustruje priebeh
týchto udalostí: Malé aj Veľké Ripňany – spálené, Horné, Stredné aj
Dolné Behynce - spálené, Bzince –
spálené, Radošina – 5 gazdovstiev
spálených, 12 gazdovstiev opustených - obyvatelia zrejme odvlečení,
15 gazdovstiev zostalo na zdanenie.
V osudný septembrový týždeň sa
vracala skupina unavených Turkov
z prepadu na Hornej Nitre. Medzi
korisťou z rabovania bolo približne
päťsto detí a niekoľko dospelých
zajatcov. Na noc sa utáborili v biskupskom lese vo Fabiánovej doline
pri Nitre. Počas rannej modlitby,
prišli ich stráže so správou, že sa
blíži uhorské cisárske vojsko. Išlo
však len o cisárskych žoldnierov
Alexia Thurza – kráľovského pok-

ladníka a budúceho palatína, ktorý
mal hrad v Šintave a majetky v okolí
Váhu. Jeho žoldnieri zisťovali rozsah škôd po tureckom rabovaní na
jeho majetkoch. Monografia Nitrianskej župy, vydaná v roku 1896
uvádza, že sa Turci zľakli uhorských
vojakov na obchôdzke a považovali
ich za útočníkov. Ich veliteľ v panike
nariadil pozabíjať všetkých zajatcov. Začala strašná masakra. Menšie deti boli vo vreciach, väčšie zasa
priviazané k vozom. Dospelí zajatci
stihli ujsť, no deti zabíjali tak, že
im odtínali hlavy šabľami jatagánmi a budzogáňmi. Z historických
prameňov vieme, že Alexius Thurzo
našiel na mieste tragédie približne
päťdesiat preživších zranených detí,
ktoré dal odviesť na svoj hrad v Šin-
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tave. Farnostiam z okolitých dedín
dal pokyn, aby zavraždené deti pochovali kresťanským pohrebom.
Podrobnosti o tejto masakre píše
aj samotný sedmohradský vojvoda

Ján Zápoľský vo svojej sťažnosti
sultánovi Sülejmanovi I. Povraždenie viac ako štyristo detí Turkami
koncom septembra 1530 tiež opísal
ostrihomský arcibiskup a miestodr-

žiteľ Uhorska Mikuláš Oláh v liste
holandskému filozofovi Erazmovi
Rotterdamskému napísanom v roku
1531.

Ó, Mária bolestivá, naša ochrana, slovenský náš národ volá: Pros za nás Boha!
Ty si mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna!
Matka drahá, spomni na nás tu pod Tatrami, verní sme my svätej Cirkvi, prebývaj s nami.
Po horách i po dolinách venčíme tvoj chrám, pútne miesta volajú ti: Matka, národ chráň!
Hlad, mor, vojny odstráň od nás, vypros pokoja, slovenský ľud nech vždy stráži ochrana tvoja!
Tebe sa tu oddávame, Matka, pomôž nám, by sme i my i potomci vyhli vždy vojnám.
Vlasť našu stráž a obhajuj: vypros milosti, nech nás Syn tvoj posilňuje vo viere, čnosti!
Ty si mať dobrotivá, Patrónka ľútostivá, oroduj vždy za náš národ u svojho Syna!
/JKS 394/
Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal:
„On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,
- a tvoju vlastnú dušu prenikne meč-, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“
Lk 2, 34-35/

Pivnica Radošina
Obec Radošina má niekoľko miest,
ktorými sa môžeme pochváliť a sme
na ne hrdí. Jedným takýmto pekným
a známym miestom je Pivnica Radošina. V posledných rokoch je známa
usporiadaním niekoľkých pekných
a zaujímavých akcií, ktorých sa ľudia
zúčastňujú zo širokého okolia.
V tomto náročnom roku sa uskutočnili tri úspešné prezentačné akcie
nášho vinárstva.
Dni otvorených pivníc. Akcia sa konala 18.-19. júna 2021. Počas dní

otvorených dverí mali návštevníci
možnosť degustovať celý sortiment
našich vín. Ako po minulé roky,
aj tento rok sa tak dialo pri ľudovej hudbe a tradičných chutných
jedlách. Degustácia sa odohrávala aj
hore vo vinohrade, kde bolo možné
si vychutnať pohár vína pri západe
slnka. Veľkému úspechu sa tešilo
víno Radošinský Klevner, Frizzante
Sauvignon blanc a aj Tramín červený
polosladký.
Novinkou bola, v poradí druhá usporiadaná akcia, s názvom Pivnica Radošina pod hviezdami, konaná 13.
augusta 2021.
Počas augusta prechádza zemeguľa
rojom perzeíd, čo môžeme na oblohe
pozorovať ako padanie hviezd. Preto sme sa rozhodli spojiť tento úkaz
s dobrým pohárom radošinského
vína. Pozorovanie a degustovanie sa
konalo vo vinohrade za úplnej tmy
a príjemnej tichej hudbe.
Tretia a zároveň posledná akcia
bola Radošinský burčiak, konaná
4. septembra 2021. Zber hrozna je
vrcholom vinárskej sezóny a jej začiatok tradične oslavujeme degustáciou prvého radošinského burčiaku.
Okrem degustácie burčiaku a muštu bolo možné ochutnať aj vybrané

druhy vína. Tak ako to u nás vždy
býva, aj tu nechýbalo dobré jedlo,
živá hudba a hlavne výborná atmosféra.
Ďakujeme všetkým návštevníkom,
že nám pomohli opäť vytvoriť jedinečný zážitok a veríme, že si od nás
odniesli krásne spomienky. Tešíme
sa na všetkých priaznivcov dobrého
vína, príjemnej spoločnosti a zábavy.
Kolektív pracovníkov Pivnica Radošina
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Zo života našej školy
Vydržali sme. Posledný týždeň nám
vláda síce narušila zabehnutý systém
a žiaci druhého stupňa prešli na vyučovanie z domu, ale jeden týždeň sa
dá vydržať. Žiaci sa netešili, radšej
by chodili do školy. Vianočné prázdniny sa začali o tri dni skôr, také bolo
nariadenie ministerstva školstva
a potrvajú do 7. januára. Do školy
nastúpime 10. januára. Žiaci prvého
stupňa chodili do školy neprerušene,
bez karantény. Tri triedy druhého
stupňa boli doma po jednom týždni.

zmestí do krabice od topánok“. To
množstvo darčekov v podobe sladkostí, kávy, čajov, tajničiek, teplých
ponožiek, hygienických potrieb sa dá
slovami len ťažko opísať. Rodičia boli
veľmi štedrí. Deti priniesli plné tašky
a krabice. Darčeky sme odovzdali do
N. Blatnice, kde bolo odberné miesto
a poputujú do domovov opatrovateľských služieb. Niektorí priniesli
darčeky s oneskorením, tie sme
odovzdali do DOS v našej obci. Na
deti nezabudol ani Mikuláš. Spolu

jili sme sa do Všetkovedko pre prvý
stupeň, matematická pytagoriáda,
technická, biologická a geografická
olympiáda. Máme už prvých postupujúcich do okresného kola. Žiačka
E. Chochulová úspešne vypracovala
projekt venujúci sa životnému prostrediu. Týždenne dostávajú žiaci
ovocie a jablkovú šťavu s rôznou
príchuťou. Máme krásne vyzdobenú
školu, ráno v prítmí chodby svieti vianočný stromček a adventné
sviečky. Zaslali sme ručne zhotovené
vianočné pozdravy na Moravu a blízkym školám. Na otázku či by sa žiaci
radšej učili z domu, alebo v škole sme
dostali jednoznačnú odpoveď, škola.
To nás teší.
GB

Daruj a poteš
foto Luleiová

V škole je spustený program na vyučovanie cez kamery, kde žiaci, ktorí
sú doma môžu sledovať vyučovanie
ako keby sedeli v triede. Učitelia na
druhom stupni to už využili počas
karantény žiakov. Aj tento rok sme
sa zapojili do akcie „Koľko lásky sa

s anjelom a čertom navštívili triedy
a obdarovali žiakov sladkosťami. Aj
počas pandémie sa so žiakmi zapájame do súťaží. Všetko sa deje online,
ale aj to je dobre, že sa deje. O súťaže
je záujem, z triednych kôl postupujú najlepší do okresných kôl. Zapo-

Úspešná Emma

AMAVET: Festival vedy a techniky
Dňa 15. 10. 2021 sa v Nitre konalo
krajské kolo asociácie pre mládež
festivalu vedy a techniky AMAVET.
Ja Emma Chochulová som mala
možnosť zúčastniť sa na tohtoročnom FVAT, kde som reprezentovala
svoj projekt s názvom Problematika
triedenia odpadu v obci Radošina,
ktorý som vytvárala a venovala sa

mu už dlhší čas. Miesto konania
krajského kola bolo v Nitre v centre
voľného času, kde sa všetci súťažiaci
stretli v danú hodinu a začali lepiť
výsledky svojich prác na kartón,
z čoho onedlho vznikol vyhotovený
poster. Abstrakt si chodila komisia
prezerať a každý súťažiaci musel
porozprávať obhajobu, svoj názor

a myšlienky k téme svojho projektu.
Zo všetkých súťažiacich postúpili
traja do celoštátneho kola, ale ostatní dostali taktiež pohár ceny poroty
a certifikát za zúčastnenie. Vďaka
tomuto projektu som sa naučila
množstvo vecí a informácií, zažila
veľa zážitkov a stretla veľa inteligentných a šikovných ľudí.
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Vianočné vinše žiakov piateho ročníka
Vianoce sú krásny čas,
keď Ježiško príde medzi nás.
Kapor pláva vo vani,
medovníky na dlani.
Prskavky nám svietia
koláče sa rýchlo jedia.
Nech sa stromček ligoce,
prajem krásne Vianoce.

Stromček, domček, koláče,
radosť už k nám doskáče.
Mamka pečie koláče,
kapor si to odskáče.
Šťastie rýchlo letí,
stromček už nám svieti.
(M. Kupec)

(J. Hrkeľ)

Už odbil ten čas,
na Vianoce zas.
Napečieme koláče,
Ježiško sa ukáže.
Už rolničky štrngocú,
svetielka sa ligocú.
Zapáli sa štvrtá sviečka,
pri stole sa všetci tešia.
Hviezda sa trbliece
a ja prajem krásne Vianoce.
(S. Húsková)

V predvianočnej MŠ

Hoci je situácia v spojitosti pandémiou náročná a obmedzenia nám
nedovoľujú naplno prežiť s deťmi
vianočnú atmosféru, museli sme odvolať besiedky a všetky vystúpenia.
Deti skrátka neprídu. Pripravujeme

s nimi krátke pobavenie s Mikulášom, nacvičujeme nové básne, piesne, tančeky, a samozrejme dostanú
aj malé darčeky. Vianočným tajomstvom začínajú dýchať v MŠ triedy,
chodby. Len nám je smutno, že sa

nemôžeme so všetkými deťmi tešiť
a prežívať tento čas splnených prianí naplno, tak ako po iné roky. A aj
preto si poprajme zdravie a pokojné
vianočné sviatky…

Poďakovanie

Sme veľmi vďační všetkým, ktorí nás v priebehu roka podporili.
Či už finančne, alebo aj milým slovom. Pomáhajú nám vyrovnať
sa s ťažkou realitou. Ďakujeme OÚ Radošina, PD Radošinka,
rodičom všetkých detí za podporu a skvelú spoluprácu počas
celého roka 2021.

Poprajme si do Nového roku 2022 hlavne veľa zdravia a pokoja.
Kolektív MŠ
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Opustili nás

Poďakovanie
Ďakujem všetkým priateľom
a známym, ktorí prišli dňa 26.
októbra 2021, odprevadiť na
poslednej ceste

Beáta Geletová
vo veku 78 rokov

Helena Kršková
vo veku 75 rokov
Ing. Jozef Masrna
vo veku 66 rokov
V spoločenskej rubrike uvádzame len na základe písomného súhlasu
so zverejnením osobných údajov v periodikách.

Beátu Geletovú
Veľká vďaka Mons. M. Kupčíkovi
za dôstojnú rozlúčku, za množstvo
kvetinových darov, prejavov
sústrasti a všetky modlitby.
Smútiaca rodina

Nezabúdajme

11. 11. sme si položením venca a zapálením sviečok pri pamätníku pripomenuli Deň vlčích makov. Úctu
sme vzdali obetiam Prvej a druhej
svetovej vojny. Zvonením zvonov o
11 hodine a 11 minúte a pripnutím
vlčieho maku si ľudia uctievajú pamiatku padlým vo vojnách v mnohých krajinách sveta.
Gb

Z receptov našich čitateľov
Cookies z ovsených vločiek

1 šálka hladkej múky, ½ šálky nasekaných orechov (slnečnica, kokos…), 4 šálky jemných ovsených vločiek, ¾ šálky cukru, ½ ČL soli, 2 ČL sódy bicarbóny,
1 vanilka, 14 dkg zmäknutého masla, 2 vajcia, 2 PL medu, 2 pásiky čokolády.
Vajcia vyšľaháme s cukrom, maslom a medom. Pridáme suché ingredencie,
ktoré si vopred zmiešame v miske. Nasekáme čokoládu, pridáme do zmesi.
Všetko spolu zmiesime, urobíme guľky veľkosti orecha, dáme na plech s papierom a mierne pritlačíme. Pečieme na 170 stupňoch 15 minút. Upečené
odložíme do dózy a pojedáme. Sú trvanlivé, vydržia dlhšiu dobu. O recept sa
podelila Alenka Kolková.

Tiramisu

Prísady: 4 žĺtky, 120 g kryštálového cukru, 500 g mascarpone, dlhé piškóty,
káva espresso (silná), 50 ml mandľový likér (rum a mandľová aróma), kakao
na posypanie
Žĺtky vyšľaháme s cukrom na hustú penu, pomaly zapracujeme mascarpone
a všetko dôkladne premiešame. Na dno nádoby poukladáme piškóty namočené v káve. Natrieme vrstvou krému a postup zopakujeme. Vrch natrieme krémom a posypeme kakaom. Ako nádobka je vhodný keramický pekáčik alebo
tortová forma.
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Kam kráčaš vidiecky futbal?
Vážení čitatelia, nechcem Vám vnucovať vlastný názor na fenomén s názvom „futbal“. Na najvyššej úrovni
sa mu ako tak darí, veď v ňom vládnu
peniaze.
Dnes už slovo amatér prakticky neexistuje a pravdu povediac sa mladým
futbalistom hrať zadarmo ani nechce, až na výnimky. Radšej sa venujú
pohodlnejším aktivitám. Zabúdajú
na to najdôležitejšie a to je zdravie.
Z toho dôvodu šport nie je zaujímavý ani na dedinách. Viditeľné to je v
nižších súťažiach v okresoch, kde zanikajú kluby, klesá počet dorasteneckých i žiackych súťaží. Už neplatí, že
dedina má v súťažiach žiakov, dorast
a dospelých a tak nie je odkázaná
zháňať ich v širšom okolí.
Základom pre rozvoj futbalu je hlavne škola a čiastočne aj rodiny, kto-

rých členovia hrávali alebo ešte hrávajú futbal a chcú, aby niekto kráčal
v ich stopách. V časoch mojej učiteľsko-telocvikárskej praxe bolo priam
povinnosťou, aby učiteľ trénoval alebo aspoň pomáhal klubu vyhľadávať
mladých adeptov futbalu. Sobotňajšie a nedeľňajšie popoludnia patrili a patria futbalu. Je pohodlnejšie
sadnúť si k televízoru či internetu
a sledovať v pohodlí futbal na inej
úrovni. Tam je však futbalu toľko, že
prechádzka na ihrisko, stretnúť sa s
kamarátmi a pozrieť sa ako sa darí
futbalistom, ktorých poznáme – to
má inú šťavu. Rezervy vidím najmä
v škole, ale i v tom, že bývalí futbalisti pomáhajú futbalu málo a už nie je
prirodzený posun od prípravky až po
člena mužstva dospelých. Aj riadiace
orgány okresu majú rezervy ako uro-

biť futbal príťažlivým aby bol medzi
zaujímavými aktivitami opäť jednotkou.
Osobne chcem veriť, že ho aj u nás
nebudú zachraňovať starší hráči
a hlavne takí, ktorí sa mu chcú vo
svojom bydlisku venovať ako hráči,
tréneri, funkcionári. Veď máme v
okrese jeden z najkrajších štadiónov.
Potešilo by, keby sa na ňom na jar objavilo viac záujemcov o futbal.
Poďakovanie patrí tým, ktorí svojou
aktívnou účasťou pomáhajú, aby futbal v Radošine prosperoval. V súťaži, kde hrajú naši futbalisti sú súperi
blízko, zápasy sú zaujímavé a viaceré
sa hrajú ako derby zápasy. Čo na to
Vy, ktorí by ste mohli za svoju obec
hrať? Urobili by ste radosť svojim fanúšikom.
Dr. D. Kolník
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„A“ mužstvo TJ ŠK Radošina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Klub
OFK Ludanice
TJ Nemčice
OFK Krnča
TJ Slovan Bojná
OŠK Závada
TJ - ŠK Radošina
TJ Slovan Veľké Bedzany
OFK Veľké Ripňany
OFK obce Prašice
TJ Zlatý Klas Urmince
OFK Hrušovany
OFK Práznovce
OFK CHRABRANY

Z

V

13 10
13 9
13 8
13 7
13 6
13 6
13 6
13 5
13 5
13 3
13 4
13 4
13 2

R

3 0
3 1
2 3
3 3
5 2
2 5
1 6
3 5
1 7
4 6
1 8
0 9
0 11

P

42:19
26:12
22:20
32:15
25:18
36:20
29:30
38:26
25:28
23:30
24:40
23:34
11:36

Skóre

33
30
26
24
23
20
19
18
16
13
13
12
6

B

R

P

Skóre

B

„B“ mužstvo TJ ŠK Radošina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Klub
TJ Slovan Preseľany
OFK ČERMANY, o. z.
OFK Kuzmice
TJ Koniarovce
TJ - ŠK Radošina B
OFK Horné Štitáre
TJ Oponice
OFK Nitrianska Blatnica
OFK Solčany B
OFK Kovarce B
TJ Sokol Šalgovce

Z

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V

9
8
6
5
5
5
4
4
2
2
1

1
1
2
2
1
1
0
0
0
0
0

0
1
2
3
4
4
6
6
8
8
9

35:05
53:02
42:17
21:18
22:14
32:25
22:24
23:28
11:42
4:45
14:59

28
25
20
17
16
16
12
12
6
6
3

„U13“ žiaci mužstvo TJ ŠK Radošina
1
2
3
4
5
6

Klub
TJ Slovan Bojná
TJ - ŠK Radošina
TJ Nemčice
OFK obce Prašice
TJ Družstevník Jacovce
(odstúpené)
TJ Urmince (odstúpené)

Z

5
5
6
6

V

5
3
1
1

R

0
1
1
0

P

Skóre

0

B

0 44:03
1 27:15
4 5:22
5 7:43

0

0

0

0:00

0

0

0

0

0

0:00

0

Z

8
8

V

8
6

R

0
0

P

Skóre

0 70:05
2 37:15

B

24
18

8

5

1

2 22:17

16

6
8

3
3

0
0

3 19:08
5 25:31

9
9

8

2

1

5 10:33

7

7
7

1
0

2
0

4
7

5
0

15
10
4
3

„WU15“ I. liga ženy
1
2
3
4
5
6
7
8

Klub
MŠK Žilina
FC Baník Prievidza
GFC Topoľčany – TJ ŠK
Radošina
AS Trenčín
MŠK FOMAT Martin
JUPIE Fut.škola Mareka
Hamšíka
MŠK Považská Bystrica
MFK Dukla Banská Bystrica

9:19
0:0
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Mužstvo na turnaji vo V. Ripňanoch

Futbalisti Radošiny v jeseni striedavo
Asi tak možno hodnotiť účinkovanie mužstva dospelých v VI. Lige Ob
FZ opoľčany.
Vytvorením B mužstva bol síce dostatok hráčov, ale i tak boli výkony
kolísavé.
Boleli prehry v Nemčiciach, Závade i Krnči, kde sme napriek prehrám podali dobrý výkon a mali
sme z nich vyťažiť bodové zisky. Na
mužstvo najviac zapôsobila prehra
so slabými Hrušovanmi, kde sa dohrával opakovaný zápas a domáci
hrali aj s hráčmi, ktorí boli v treste
ale riadiace orgány rozhodli inak.
Momentálne je A mužstvo dospelých na 6. mieste priebežnej tabuľky
so ziskom 20 bodov a skóre 36:20.
Najľahšie získané body sme zaznamenali z majstrovského futbalového stretnutia, ktoré sa malo odohrať
v domácom prostredí, keď súper
OFK Prašice nepricestoval pre nízky
počet hráčov a vyhrali sme tak kontumačne 3:0. Treba však povedať, že
máme dlhodobo zranených (Turčan,
L. Bartošek, Bohuš, Jankovič, Košút) a ďalší sa zranili počas sezóny
(Benovič, Jonek, J. Bartošek). Dlhodobý problém je aj účasť na tréningoch, ale to sú väčšinou objektívne
príčiny (škola, zamestnanie, rodina). Mužstvu stále pomáhajú starší

hráči.
B mužstvo dospelých je v VII. lige
v priebežnej tabuľke na 5. mieste
so ziskom 16 bodov a skóre 22:14,
pričom 8 zo strelených gólov do
súperovej siete zaznamenali hráči
z A mužstva. Tieto zápasy sa hrajú
na ihrisku v Orešanoch.
Naše mládežnícke mužstvo U13 je
v tabuľke na 2. mieste so ziskom
1O bodov a skóre 28:24, za Bojnou,
v skupine, ktorá má po odstúpení
dvoch mužstiev iba 4 členov. Potvrdzuje to aj nezáujem žiakov o tento
šport. Tak je to aj u nás, ale zatiaľ sú
žiaci v súťaži. V jesennej časti ročníka 2021/2022 však odohrali menej
súťažných
zápasov, nakoľko celky TJ Jacovce
a TJ Urmince nakoniec svoje mužstvá odhlásili pre nízky počet detí.
Mužstvo sa dlhodobo borí s nízkym
počtom aktívnych hráčov. Napriek
výzvam aj prostredníctvom základných škôl, sa nám nedarí rozšíriť
základňu detí a docieliť tak rozvoj
mládežníckych kategórii.
Dovoľujem si tak v mene futbalového klubu TJ ŠK Radošina osloviť
všetkých rodičov a priaznivcov najpopulárnejšieho športu, aby sa porozprávali so svojimi deťmi, vnukmi,
vnučkami a oslovili ich s možnosťou

vyskúšať si zopár tréningov a pocítiť tak chuť futbalu. Pevne verím, že
aspoň niektoré deti by tento šport
oslovil a preto im tu príležitosť dajme.
Je paradox, že o futbal momentálne
v našej obci prejavuje záujem viac
dievčat ako chlapcov. Zapájajú sa do
tréningových procesov a postupne
aj súťažne v mužstve GFC Topoľčany, kde nás
viaceré úspešne reprezentujú. Dievčenský celok pôsobiaci v 1. ženskej
lige – WU15 obsadil po jeseni 3.
priečku v lige za Žilinou a Prievidzou, so ziskom 16 bodov a skóre
22:17.
Do jarnej časti ak to pandemická
súťaž dovolí je dosť času prilákať na
ihriská viac mladých športovcov. Vítaní sú aj dospelí, aby sa doplnil výbor, pribudli usporiadatelia a futbal
nestál na zopár jednotlivcoch.
Všetkým, ktorí sa podieľali na tom,
aby futbal v Radošine pokračoval
patrí veľká vďaka. Poďakovanie
patrí aj priaznivcom, ktorí navštívili zápasy našich mužstiev. Všetkým
prajeme hlavne zdravý, šťastný rok
2022. Za TJ ŠK Radošina Martin
Piršel a Dr. Dušan Kolník
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