Radzimovská ročenka
Obec Radimov

Vydanie č.2 | December 2020

‚‚Radzimovská ročenka“ je druhým vydaním občasníka, ktorým Vás informujeme o dianí v našej obci počas
pomaly sa končiaceho roka 2020
Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania,
rok 2019 sme v našej obci ukončili Vianočným
koncertom v podaní slováckej dychovej kapely Mistříňanky,
ktorý navštívilo 270 návštevníkov domácich aj cezpoľných.
Všetci sme prežili pokojné vianočné sviatky,
oslávili sme Silvestra a začal sa nový rok 2020. Všetko bolo
v poriadku, len tam kdesi v správach sme počuli, že ďaleko
za hranicami našej vlasti ľudí sužuje epidemiologické
ochorenie COVID-19. Užili sme si plesovú sezónu, maškarné
plesy, fašiangy. Razom prišli opatrenia o ktorých sa nám
ani len v tom najhoršom sne nesnilo. Zatvorili sa fabriky,
úrady, deti zostali doma zo škôl, zastavil sa život vo svete
i v našej malej obci. Veci čo sme robili automaticky neboli
už takou samozrejmosťou ako kedysi. Na vlastnej koži
zisťujeme akí sme zraniteľní. Prehodnocujeme svoje priority,
uvedomujeme si , že život je to najcennejšie čo máme. Byť v izolácii a stretávať sa len s tímy istými ľuďmi, žiť bez stretnutia sa
so známymi, nemožno ich navštíviť nie je ľahké. Obzvlášť, keď sa z tohto rýchlo idúceho vlaku nedá vyskočiť a cieľová stanica
je v nedohľadne. Prísne opatrenia opakujúce sa zažijeme znova počas najkrajšieho obdobia tohto roka obdobia „Vianoc“.
Nestrácajme optimizmus, venujme sa rodine a naším deťom sú najcennejším čo v živote človeka môžeme mať.
Všetkým Vám, prajem pokojné láskou naplnené vianočné sviatky. Do Nového roka 2021 prajem, aby bol lepší ako ten
odchádzajúci, aby sme sa mohli všetci vrátiť do našich zabehnutých koľají, aby nezostali len spomienkou.
Kristína Biskupičová, starostka obce
Rodný kraj, každý si pochvaľuje
na prežité, mladé chvíle, rád spomenie.
Radimovský chotár, zvláštny nie je
veľa krásnych zážitkov, však pripomenie.
„Cez Bariny“, poľná cesta vedie ,
„Za Prední“, „Prídanek“, „Rybničky“,
„Ježovce“, ju nasleduje .
„Nad Hliniky“,“ Záhumenicu“ do „Krúhú“
k“ Dubníku“, na križovatke „ u Kríža“, sa rozdeľujú .
Všetky, jedno spoločné zdieľajú
do Radimovského lesa, smerujú.
Po nich na drevo, huby a konvalinky, sa chodilo
celú východnú a juhovýchodnú časť, chotára spojilo.
Autor: Jozef Masaryk

Nech tichá hudba Vám počas Vianoc
znie, nech ten ďalší rok Vám zdravie,
šťastie a lásku prinesie.

Spoločenská kronika
VÍTAME MEDZI NAMI:

ROZLÚČILI SA S NAMI:

Kristína Knotková
Sebastián Krčka
Krištof Križánek
Emma Hacklová
Jozef Demeter 27.01.2020 vo veku 55 rokov
Školastika Vaňková 24.02.2020 vo veku 93 rokov
Cyprián Hubený 04.04.2020 vo veku 97 rokov

SĽÚBILI SI VERNOSŤ:
Miroslav Straka - MUDr.Zuzana Horváthová
25.07.2020

Ján Solárik 06.05.2020 vo veku 61 rokov
Anna Černeková 30.05.2020 vo veku 74 rokov
Milan Provazník 17.06.2020 vo veku 55 rokov
Ján Vymyslický 19.07.2020 vo veku 77 rokov

Gabriel Jančík - Stanislava Klenová
08.08.2020

Karolína Poláková 28.10.2020 vo veku 90 rokov
Tomáš Konečný 01.12.2020 vo veku 73 rokov

Srdečne blahoželáme

Kultúrno - spoločenské aktivity
ČO SME ZAŽILI...
05.01.2020 Pinpongový turnaj
18.01.2020 Poľovnícky ples
25.01.2020 Detský maškarný ples
31.01.2020 Koncert Fleret
21.02.2020 Fašang Hasiči u cimbálu
22.02.2020 Fašiangová krojová muzika
06.03.2020 Degustácia ovocných destilátov
30.04.2020 Stavanie mája

18.07.2020 Nočná hasičská súťaž
05.09.2020 Otevríté sklepy
30.09.2020 Futbalový zápas TJ Radimov – AS Trenčín
31.10.2020 - 01.11.2020 Testovanie COVID-19
07.11.2020 - 08.11.2020 Testovanie COVID-19
06.12.2020 Mikuláš v obci
ČO BUDE V ROKU 2021......
15.02.2021-31.03. 2021 Sčítanie obyvateľov
?????

Čo sa urobilo v našej obci
IBV II.ETAPA ZA OCÚ „PÁROVCE“:
Dňa 29.apríľa 2020 poslanci OZ uznesení č. 11/2020 poverili starostku obce so začatím budovanie inžinierskych
sietí na IBV II. etapa ako plyn , voda, cesta, elektrina. Preinvestovalo sa 394 000 € z toho 120 000 € prijatý úver zo
SlSP. K dispozícii je 19 stavebných pozemkov o priemernej rozlohe 700 m2 v cene 45 €/m2. Po predaji približne
polovice pozemkov, obec musí dokončiť cestu položením vrchnej asfaltovej vrstvy, chodníky a verejné osvetlenie vo
výške 280 000 €. Rozšírila sa cesta na IBV I. etapa vo výške 13 500 €.
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ:
Vymenila sa plachta na zastreší pergole pred DS. Odstránili sa tuje, ktoré sa nahradili novou výsadbou 5-tich katálp ,
okrasných tráv a úprave celého priestoru. Na miestnom cintoríne boli na neustále žiadosti občanov odstránené
tuje, ktoré rástli v tesnej blízkosti pomníkov poškodzovali ich základy. Po odstránení tují bola vykonaná náhradná
výsadba. Boli vysadené listnaté stromy, dve katalpy v hornej časti cintorína a dve lipy v dolnej časti u hlavného kríža.
V priestoroch cintorína bolo vybudované nové osvetlenie, upravené priestory pri malých vodojemoch vymenené za
nové. Upravil sa prak pred kostolom, kde bola vykonaná náhradná výsadba. Obec vymenila vianočné osvetlenie na
stĺpoch verejného osvetlenia. Nová vianočná výzdoba v parku pred kostolom. Zakúpilo sa osobné vozidlo škoda
Fabia pre pomocných pracovníkov obce. Zaasfaltovali sa najhoršie diery na miestnych komunikáciách.
OBECNÝ MAJETOK (BUDOVY):
Bol vybudovaný zavlažovací systém hracej plochy. Zrekonštruovaná strecha kabín TJ, ktorá bola v havarijnom stave.
Údržby jednotlivých budov sa budú postupne riešiť podľa nutnosti a potreby.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO:
Bolo upravené staré smetisko na ktoré je prísny zákaz voziť akýkoľvek druh odpadu. V súčasnej dobe je tam skládka haluzoviny. Nezabúdajte na dôslednú separáciu odpadov. Separovanie odpadu ako je sklo, papier, plechovky,
elektro-odpad, staré šatstvo, kuchynský olej, žiarovky, žiarivky, baterky je bezplatné, znižujeme tým množstvo komunálneho odpadu (TKO). Tak ako v minulom roku, v tomto roku bude aj v roku 2021 zvoz haluzoviny, starého
železa dvakrát ročne na jar (apríl/máj) a na jeseň (september/október), veľkoobjemový kontajner jeden krát do roka
a to začiatkom októbra. Od jari do jesene bude pristavený kontajner na trávu a drobný zelený odpad. Uvedomte si,
čo do tohto kontajnera dávate, vývoz kontajnera končí na hnojisku a je zapracovávaný do pôdy ako zelené hnojivo,
preto nevhadzujete doň orechové lístie, orechy, tie je potreba spáliť, nepatria sem ani veľké konáre napr. z ruží je ich
treba skrátiť na čo najmenšie kúsky. Odpad vhodený do tohto kontajnera musí byť v stave, aby čo najrýchlejšie sa
biologicky rozložil, teda väčší kus sa dlhšie rozkladá ako ten istý druh zeleného odpadu v kratšej veľkosti. Drobná stavebná suť nepatrí do remízkou a malých výmoľov, sú kontrolované. Stavebnú suť je potrebné odviesť na
skládku Bresty.
Na základe zmeny zákona o odpadoch obec od 1. januára 2021 zavádza čipový systém v zbere TKO. Každá
popolnica je očipovaná, teda registrovaná pre platný vývoz TKO na majiteľa popolnice. Platba bude prebiehať za vývoz
popolnice v sume 3,00 €. V roku 2021 bude 17 vývozov. Domácnosť s jedným občanom má povinnosť dať vyviezť
popolnicu minimálne 6x, domácnosť s viac ako jednou osobou je povinná vyviezť popolnicu minimálne 10x. Množstvo
popolníc na domácnosť je stanovené v prílohe č.1 VZN č.4/2020. Ak domácnosť bude potrebovať viac popolníc ako je
určené vo VZN, môže si zaregistrovať na obci ďalšiu popolnicu, ale ak správne triedite malo by vám postačovať predpísané množstvo popolníc. Popolnice na popol sa budú naďalej vyvážať v termíne od 15.10. do 15.5. čo predstavuje
9 vývozov v sume 3,00 €/popolnica.
Pristupujme zodpovedne k separácii odpadov, šetríme tak životné prostredie, ktoré zanecháme budúcej generácii.

Spoločenské podujatia
Nový rok 2020 sme privítali v stredu 1.1.2020

ONMA CUP – MEMORIÁL DEDU PIŠTU ONDRÁŠA
5. JANUÁR 2020
Nový rok sme už tradične zahájili 9-tym ročníkom
stolno-tenisového turnaja in memoriál Dedu Pištu
Ondráša, na ktorom sa 5.januára 2020 zúčastnilo 18
hráčov domácich, cezpoľných i cudzincov z neďalekej
Moravy. Turnaj bol veľmi napínavý, hráči v zápale hry
predvádzali neuveriteľné výkony. Výsledky turnaja:
1.miesto Kristián Biskupič
2.miesto Tomáš Hanzalík
3.miesto Ján Jánošík
4.miesto František Pavluš (Morava)
5.miesto Dávid Fruhauf

POĽOVNÍCKY PLES
18. JANUÁR 2020
VIII. Poľovnícky ples otvoril plesovú sezónu v našej obci. Navštívilo ho 140 hostí. O zábavu hostí sa počas
celého večera starali Záhorácki muzikanti. K plesu už tradične patrí aj dobrá kuchyňa pozostávajúca prevažne
z poľovníckych špecialít. O nezabudnuteľný gurmánsky zážitok sa tento rok postaral domáci kuchár p. Pavol Miča
so svojim tímom. V nadchádzajúcom roku (2021) nás plesová sezóna nečaká z dôvodu pandemickej situácie
v našej krajine, preto si pripomeňme chvíle zábavy a šantenia na tanečnom parkete aspoň takto.

DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES
25.JANUÁR 2020
Plesová sezóna nie je len pre dospelých, zabávať sa
na svoj tradičný ples chodia aj naši najmenší. Detský
maškarný ples už niekoľko rokov organizuje ZRPŠ
pri MŠ Radimov a je známy v široko-ďalekom okolí.
Teší sa veľkému záujmu návštevníkov. Lákadlom
je bohatá tombola a výborné občerstvenie. Priestory Kultúrneho domu v Radimove zaplnilo množstvo
detí nielen našich, ale aj z okolitých obcí v pekných
a zaujímavých maskách (princezné, šašovia, čarodejnice, lienky, anjeli, čerti, rôzne rozprávkové bytosti... ale aj postavičky z každodenného života hasiči, policajti). Prišli v sprievode svojich príbuzných, rodičov
a známych. O skvelú zábavu sa deťom postarala animátorka Dominika z Holíča. Deti šantili, súťažili, tancovali a pochutnávali si na pohostení, ktoré im pripravili rodičia. Samozrejme nechýbala bohatá tombola, kde
mali deti možnosť získať niektorú z krásnych cien. Ani jedna maska neodišla naprázdno. V sále bolo cítiť príjemnú atmosféru, radosť a dobrú náladu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na usporiadaní tejto peknej akcie podieľali a tiež sponzorom, ktorí prispeli vecnými alebo finančnými darmi. Rozžiarené detské očká boli tou
najkrajšou odmenou za všetko.
KONCERT
31. JANUÁR 2020
Koncom januára zorganizoval Country club Karas krásny nostalgický koncert pre všetkých milovníkov country
a folku. Predkapelou bola obľúbená kapela zo Skalice – Vinohrad. Po jej vystúpení pokračoval hlavný program –
koncert slávnej kapely Fleret z Vizovíc, ktorá v Radimove účinkovala takmer na všetkých „Radzimovských šopách“
a preto nie je žiadnym tajomstvom, že kapela má v obci a okolí množstvo svojich fanúšikov.

„Fašiagy turice veľká noc príde,
kto nemá kožuštek zima mu bude...“
RADZIMOVSKÝ FAŠANG
21.-23.FEBRUÁRA 2020
Fašiangové obdobie je obdobím, na ktoré sa všetci v „Radzimovje“ tešíme. Nenájdete tu človeka, ktorý by sa na
fašiangovú muziku nechystal. Starí či mladí, domáci aj cezpoľní, nájdete tu všetkých. Stretávajú sa tu „radzimovjané“ aj tí, ktorí v našej obci nebývajú. Na fašiang sa vždy do našej obce radi vracajú osláviť so svojimi blízkymi aj
kamarátmi tradície, ktoré sú u nás v Radzimovje zažité.
Tohtoročný fašiang bol pod patronátom miestnych hasičov (Red Wings a Žubrienky). Už zažitú piatkovú diskotéku
si hasiči upravili po svojom a piatkový večer sa mohol začínal pod názvom „Hasiči u cimbálu“. Bola to nečakaná,
ale veľmi príjemná zmena. Zabavili sa nielen mladí, ale aj tí skôr narodení. Celý piatkový večer až do skorého
sobotňajšieho rána sa spievalo tancovalo, vínečko a slivovička sa popíjali pri moravskej cimbalovej muzike
DUR z Hodonína.
Fašiangová muzika v sobotu? Všetky maminky a starenky celý týždeň škrobili a žehlili radzimovský kroj, aby jejich
devčica, alebo mládenec boli tí najkrajší, bez najmenší chybičky. Všetko sa začalo o ôsmej hodine večer, úvodným nástupom hasičov s veľkou parádou. Vlajkonosič, hasiči v rovnošate a zlatý klinec programu Red Wings
a Žubrienky v krásnych radzimovských krojoch. Úvodným slovom sprevádzali Kamil O. a Hanka P. Všetkým zaželali
príjemnú zábavu do rána bieleho. A že bolo veselo! K zábave nám vyhrávala slovácka dychová kapela Mistříňanka
z Mistřína.

Fašiangová nedeľa bola chmúrna, daždivá. No sprievod pod taktovkou hasičov to veru neodradilo a rozniesli
do dediny poslednú veselosť pred pôstnym obdobím. Navštívili každý dom, odovzdali sladký perník v podobe
hasičského autíčka a takto sa rozlúčili s veselím, ktoré bude „oddychovať“40 dní pod zámkom.

Od 13.marca 2020 začala na celom území Slovenskej republiky platiť karanténa
z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 bola zastavená organizácia všetkých spoločenských udalostí . To bohužiaľ
zasiahlo aj prípravu všetkých spoločenských podujatí v našej obci. V Radimove sa to týkalo hneď v prvom týždni najdôležitejšieho a najznámejšieho podujatia Ochutnávky ovocných destilátov, nasledovali aj ďalšie tradičné
podujatia ako Stavanie mája, Deň matiek a Deň detí.
OCHUTNÁVKA OVOCNÝCH DESTILÁTOV
21.MAREC 2020
Týmto dňom bol stanovený termín 24. ročníka Ochutnávky ovocných destilátov. Nakoniec aj toto podujatie bolo
zrušené na základe proti pandemických opatrení , ktoré prijala Vláda SR.
Pozitívne je, že sa nám podarilo zorganizovať degustáciu, ktorá sa uskutočnila 6. marca za účasti 120 degustátorov.

V tomto sa degustovaných 1916 vzoriek.
Víťazom a šampiónom sa stal Richard Ondrejkovič zo Smrdák.
• miesto odrody slivovice získal Pavol Kučera z Kopčian.
• miesto odrody hruškovice obsadil Petr Šlosav z Chrudimi.
Víťaz odrody marhuľovica je Milan Cupa zo Sučian.
V odrode višňa – čerešňa 1. miesto ostalo doma v Radimove, získal ho pán Ferdinand Hrušecký .
To sú víťazi len tých najlepších odrôd, ktoré sú najvyhľadávanejšie u návštevníkov každej ochutnávky.
Destiláty sú ohodnotené, len čakajú na svoju prezentáciu a ohodnotenie aj u návštevníkov ochutnávky. Keď to
pandemická situácia dovolí, tak 24. ročník ochutnávky by sa mal uskutočniť s ročným meškaním 20. marca 2021.
Prajme si všetci, aby sme mohli sami posúdiť kvalitu destilátov, obohatili svoje poznanie a strávili pekné chvíle
s priateľmi
(SZZ Radimov)

STAVANIE MÁJA
30. APRÍL 2020
Tiež tradícia, ktorá je zažitá v našej obci. Ten, kto organizuje „Radzimovský fašang“ má za povinnosť postaviť
aj májku. Bohužiaľ stavanie májky, ktorú zabezpečili miestni hasiči bolo v obci bez divákov a tradičnej
opekačky z dôvodov protiepidemiologických opatrení.

ROZLÚČKA S MATERSKOU ŠKOLOU
19.JÚN 2020
Materská škola každoročne usporadúva na konci
školského roka rozlúčku s predškolákmi, výlet a opekačku. Bohužiaľ, i toto všetko museli kvôli pandémii
zrušiť, respektíve obmedziť. Nesmieme zabudnúť na
našich malých (už teraz) prvákov, ktorí sa v júni lúčili
s MŠ v Radimove. Tento rok to boli: Sofia Kriváková,
Eva Jurkovičová a Nina Sajáková. Deti sa so spolužiakmi rozlúčili komorne v škôlke.

HASIČSKÁ SÚŤAŽ
18.JÚL 2020
Rok 2020 sme odštartovali jednou z najlepších akcii v našej obci a organizovali sme už tradičný Radzimovský
fašang . Do tanca a na počúvanie nás zabávala slovácka dychová kapela Mistříňanka a tešili sme sa obrovskému
záujmu návštevníkov. Následne všetky akcie či už kultúrne alebo športové prerušila prvá vlna pandémie koronavírusu. Tak ako v iných odvetviach, tak aj v hasičskom športe bol rok 2020 temným rokom. TAKMER všetky
hasičské ligy naprieč celému Slovensku sa nekonali, vrátane tej „našej“ ZHL – Záhoráckej hasičskej ligy, nakoľko to
pandemická situácia nedovoľovala. No my sme sa však nevzdali a našu tradičnú Nočnú pohárovú súťaž o pohár
starostky obce sa nám podarilo zorganizovať aj vďaka pomoci našich rodín a pani Starostky. Touto cestou sa
všetkým chceme ešte raz poďakovať. Pre zlé počasie sa z pôvodného termínu 11.7.2020 preložila na 18.7.2020.
Sklamal nás prístup okolitých DHZ –tiek z ktorých sa zúčastnili z nášho okresu len chalani z DHZ Letničie. Avšak
aj napriek tomuto bola štartová listina plná kvalitných družstiev. Na našej súťaži štartovalo 23 družstiev mužov
a žien, a bolo sa naozaj na čo pozerať. Zúčastnili sa aj víťazi súťaže Memoriálu V.I.Lenina v Širokom Dole ( jedna z najväčších súťaží v Česku a na Slovensku) chalani z Pavlíc. Taktiež popredné družstvá zo Západoslovenskej hasičskej ligy, Šenkvice, Sládkovičovo či už tradičný účastník DHZ Kúty. Naším mužom po dvoch víťazných
ročníkoch na domácej pôde šťastie v tak veľkej konkurencii neprialo a samotné útoky sa im nepodarili. Na prekvapenie naše ženy ktoré si veľmi neverili na systém užších hadíc, všetkým ukázali že aj tento systém majú v malíčku
a skončili v obrovskej konkurencii na vynikajúcom druhom mieste. Putovný mužský pohár nakoniec putoval do
už spomínaných Pavlíc. Ženský putovný pohár si odniesli ženy zo Sládkovičova. Muži Radimov (Red Wings) sa
zúčastnili na súťažiach i mimo okres Skalica v Pavliciach, v Hrnčiarovciach nad Parnou a v Križovanoch nad Dudváhom. Za náš najväčší úspech považujeme druhé miesto na vyhlásenej súťaži v Pavliciach, kde sme prekvapili
naozaj všetkých a s časom 14:07 sme o stotinu sekundy skončili druhý za Šenkvicami (14:06).
Počas roka 2020 sme boli starostke obce a občanom nápomocní pri niekoľkých udalostiach či už u kontrolovaného vypaľovania, oreze stromov, požiari komína a veľa ďalšieho. Azda najväčší zásah v roku sme mali 26.6.
2020. Keď do našej obce dorazila silná búrka, následná povodeň a vyliatie miestneho potoka. Bol vyhlásený
poplach starostkou obce a od 6:00 rána do 13:00 sme riešili rôzne udalosti, ktoré napáchala voda a pomáhali
poškodeným občanom našej obce.
Koncom roka 2020 sme zakúpili z vlastných finančných prostriedkov novú športovú striekačku PS 20 od vyhláseného konštruktéra hasičských mašín z ČR pána Válka z firmy Válek autosport. Túto sme darom previedli do
majetku obce Radimov. (hodnota striekačky 8000€)
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať starostke obce, Obecnému zastupiteľstvu a všetkým naším fanúšikom
za podporu v roku 2020.
(Red Wings a Žubrienky)

HODY
7. – 10. AUGUST 2020
Tohtoročné „Radzimovské hody“ boli tiež poznačené obmedzeniami na konanie spoločenských podujatí kvôli šíreniu
nového typu koronavírusu. Z tohto dôvodu sa organizátori rozhodli zrušiť tradičnú diskotéku i zábavu, ktorú malo
organizovať Poľovné združenie Radimov. Občania si hodové veselie organizovali súkromne v menších skupinkách
a na veselosti to určite nikomu neubralo.
V nedeľu po dedine vyhrávala hudba, ktorá obišla všetky domácnosti a potešila ich peknou ľudovou pesničkou.
Fanúšikovia futbalu si prišli tiež na svoje a v nedeľu sa odohral futbalový zápas medzi TJ Družstevník Radimov - TJ
Partizán Prečin s víťazstvom domácich 4:0. Nechýbali zábavné atrakcie na ktorých sa mohli vyšantiť hlavne deti
no i dospelí. Tých najviac trápili rýchlo sa vyprázdňované peňaženky.
Najveselším dňom bol tento rok hodový pondelok, kedy sa konal recesistický zápas tímu ŽENY V BEHU versus
MUŽI V OFSAJDE. Ženské mužstvo s trénerom Ľubomírov V. porazilo mužský tím 10:00. Ženský tím bol v zložení senioriek, starších žien, zrelých žien, slečien a tínedžeriek. Mužský tím v zložení zrelých mužov, mládencov
a tínedžerov. Ako v žiadnom futbalovom zápase ani v tomto nesmel chýbať rozhodca a rýchla lekárska pomoc.

DEŇ OTEVRÍTYCH SKLEPÚ
5.SEPTEMBER 2020
Jedným z nezrušených podujatí roka boli „Otevríté
sklepy“, ktoré sa tešili hojnej účasti. Tento rok bolo
otvorených 16 sklepov, novinkou bola zastávka v radimovských vinohradoch vo vinárstve Igora Chocholáčka,
kde náladu oživovala skalická kapela Prospektori. „Deň
otevrítych sklepú v Radzimovje“ je čoraz vyhľadávanejší.
V tomto roku ho navštívilo 350 návštevníkov, ktorí zavítali 5. septembra do našej obce na 7. ročník. V sklepoch návštevníci mohli ochutnať rôzne odrody bielych,
ružových a červených vín. Obľúbenosť tohto podujatia
dokazuje aj to, že každý rok pribúda viac milovníkov
vína, ktorým sa v našej obci veľmi páči. Priťahuje ich
sem nielen kvalita našich vín, ale aj prichystané občerstvenie, dobrá nálada a rodinná atmosféra. Toto podujatie si pomaly získava čoraz viac pevné miesto na
mape podobných akcií v rámci nášho regiónu.
(SZZ Radimov)

NEUSKUTOČNENÝ TRNKOVÝ DEŇ
Každý región na Slovensku má svoju kultúru, ľudové tradície, pestovanie plodín a vysádzanie ovocných stromov,
ktoré sú pre dané okolie špecifické.
Náš región sa už v minulosti vyznačoval pestovaním prevažne slivkových stromov, ktoré v dedine rastú dodnes.
Klasické slivky sen neodmysliteľne patria tak, ako produkty, ktoré sa z nich dajú vyrobiť. Chlapi sa zamerali na
výrobu destilátov, no ženy našli oveľa širšie využitie v kuchyni pri príprave každodennej stravy. A tak sa minulý rok
zásluhou šikovných žien z Jednoty dôchodcov a Únie žien z Radimova, zrodil nápad usporiadať „TRNKOVÝ DEŇ“,
na ktorom by reprezentovali nielen samotný produkt, ale aj vlastnoručne vyrobené pochutiny z tradičnej slivky –
TRNKY.
Táto pekná akcia, ktorá sa konala v KD Radimov, mala veľký ohlas a tak sa rozhodli v nej pokračovať. Druhý ročník
Trnkového dňa bol naplánovaný na sobotu 12.9.2020, no pre pandémiu COVID-19 sa nemohol uskutočniť, čo bolo
veľkým sklamaním, lebo úroda sliviek bola tohto roku bohatá.

A tak o rok : „ Až dozrejú trnečky modré,
uvaríme z nich jedlá dobré..:“
A potom Vás opäť pozveme na ochutnávanie slivkových gúľ, lekvárových piroh, koláčov, zákuskov a veľa ďalších
špecialít zo sliviek.
Práve takto by sme chceli udržať krásnu tradíciu a jedinečnú atmosféru „TRNKOVÉHO DŇA“ v našej dedine stále
živú aj do budúcnosti.
(Eva Fehérová)

TJ DRUŽSTEVNÍK RADIMOV

Futbalisti TJ Radimov začali tento rok tak ako zvyčajne, prípravnými zápasmi a sústredeniami. V prvých troch
prípravných zápasoch sme si zmerali sily
so 4 ligistami. Najprv sme zvíťazili v Hlohovci 3:2, nasledovalo víťazstvo v Jaslovských Bohuniciach 4:2 a na umelej
tráve v Senici sme zdolali Malacky 2:1. Po tvrdej príprave sme v rámci sústredenia podľahli českému Ráječku 5.:2.
V generálke na jarnú prípravu časť 5 ligy sme porazili ďalšie 4 ligové mužstvo Vrbové 4:3. Mužstvo tak bolo výborne
pripravené na odvetné zápasy lenže do súťaže vstúpil nečakaný nepríjemný súper koronavírus COVID-19. V rámci
protiepidemiologických opatrení bol celý ročník 2019-2020 zrušený. Nás to môže viac ako mrzieť, že sme mali po
jesennej časti na prvom mieste 10 bodový náskok a rázne sme smerovali za víťazstvom v 5 lige, ktoré nám vlani
ušlo o chlp.
Po uvoľnení opatrení sme sa v polovici júna začali pripravovať na nový ročník 5 ligy 2020 -2021.Nakoľko však
v 4 lige severozápad figurovalo 15 mužstiev ZsFZ ponúkol nášmu mužstvu ako suverénovi minulého ročníka
5 ligy možnosť doplnenia 4 ligy po baráži z Handlovou. Toto mužstvo však šancu odmietlo a tak 16 účastníkom
4 ligy sa stal TJ Radimov. Oproti 5 lige kde zostalo len 8 mužstiev to bol pre nás výkonnostný skok a veľká motivácia dokázať, že máme káder aj na 4 ligu. V príprave na súťaž sme porazili Jakubov 6:1, Popudinské Močidlany 6:0,
z Lábom sme sa rozišli nerozhodne 1:1, Malackám sme podľahli 1:0 a ligový dorast Senice sme zdolali 2:1. Ešte
v rámci prípravy sme v 1 kole SLOVNAFT CUP vyradili Mokrý Háj na jeho pôde po remíze 2:2 na pokutové kopy 4:2.

V 4 lige sme si vôbec nepočínali ako vystrašený nováčik a po 8 kolách sme na 1 mieste čo bolo pre nejedno mužstvo prekvapením a takéto postavenie očakával len málokto. Aj túto súťaž však zastavila druhá vlna koronavírus
COVID-19. Mužstvo sa naďalej pripravovalo na znovuotvorenie súťaže, ale v piatok 23.10 bol posledný tréning po
ktorom bola jesenná časť definitívne ukončená.
Posledným zápasom v roku 2020 tak bol súboj proti Fortuna ligovému AS Trenčín v 3 kole SLOVNAFT CUP na
našom štadióne . Do tohto kola sme sa prebojovali po víťazstve v 2 kole nad TJ Nafta Gbely 3:0. V rámci krízových
opatrení bol súboj s Trenčínom obmedzení návštevou – maximálne 500 fanúšikov. Záujem bol však omnoho
väčší a nebyť korony mohli sme zopakovať návštevu z minulej sezóny a zápasu s DAC Dunajská Streda na letňáku
v Skalici. Po polčasovej remíze 0:0 sa hostia ujali vedenia až v 65 min., ale naša odpoveď bola blesková keď už
o 1 min. vyrovnal Andrej Šebesta na 1:1. Druhý a víťazný gól strelili hostia až v 78 min. ale až do záverečného
hvizdu rozhodcu si neboli istý víťazstvom. Tento zápas bol nielen čerešničkou na torte celého roka 2020 ale aj
posledným zápasom pod vedením úspešného mladého trénera Tomáša Mišu. Ten prijal ponuku MFK Skalica
na pozíciu šeftrénera mládeže. Klub tak musel riešiť náhradu, ktorú vyriešil angažovaním 51 ročného Vladimíra
Včelku zo Senice. Odchádzajúcemu trénerovi želáme aby úspešne nadviazal na prácu svojho predchodcu a udržal
výkonnosť mužstva poprípade ju ešte pozdvihol.
V roku 2020 sme tak odohrali len 8 ligových zápasov v ktorých sme 6 x zvíťazili, 1 x remizovali a raz prehrali pri
skóre 24:12. Pridali sme ešte 3 vystúpenia v SLOVNAFT CUP s bilanciou 3-2-1 a skóre 6:4.
Dúfajme, že sa v jarnej časti sezóny všetci stretneme v zdraví na futbalovom štadióne.
Príp – 10, 7-1-1, skóre 30:17
Ligové 8 , 6-1-1, skóre 24:12
Pohár 3,
2-1, skóre 6:4
Celkom 21, 15 -2-4, skóre 60:33
Strelci gólov celkom1. P.Božek 15, M.Valsa 7, A,Šebesta 6, M.Rehák 5, R.Drápal 5, M.Černek 4, K.Ravas 4, T.Šfčovič
3, D.Frűhauf, J.Kuchta, P.Kessel po 2, M.Včelka, S.Vanek, R.Balážik po 1. /vlastný Gbely, Jakubov /
(Jozef Žilínek)

TESTOVANIE COVID-19
Od 1.októbra 2020 prišlo na Slovensku opäť k sprísneniu opatrení kvôli šíreniu koronavíru, a tým padli i plány
na organizovanie akýchkoľvek spoločenských podujatí,
či už úcty k starším, trnkový deň, novo pripravovanej
akcie katerínskej muziky, mikulášskej
nádielky
vianočnej besiedky v materskej škole, vianočného koncertu, ale aj súkromných osláv, jubileí a svadieb. Veríme,
že spoločným zodpovedným správaním (nosením rúška, umývaním si rúk, dodržovaním 2m odstupov) túto
nie ľahkú situáciu pomôžeme zlepšiť a v budúcom roku
sa opäť všetci stretneme na našich obľúbených „radzimovských“ podujatiach.
V
dňoch
31.októbra
a
1.novembra
2020
a 7.– 8.novembra 2020 sa v obci uskutočnilo
celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19.
V prvom kole sa pretestovalo 843 ľudí z toho
5 pozitívnych. V druhom kole sa pretestovalo 665
ľudí z toho bol 1 pozitívny. Touto cestou by som sa
chcela poďakovať zdravotnému a administratívnemu
personálu za profesionálny prístup.
ĎAKUJEM
(starostka obce)

MIKULÁŠ V OBCI
6.DECEMBER 2020
V nedeľu 6.decembra 2020 na sviatok sv. Mikuláša
zavítal Mikuláš aj do našej obce v sprievode anjela
a čertov. Viezol voz plný darčekov pre deti do 10 rokov
a seniorov od 62 rokov. Deti, ale aj starší Mikulášsky
sprievod zdravili z okien či chodníka. Ej to bolo radosti!
Atmosféru celého sviatočného popoludnia dotvorili
vianočné piesne, ktoré hrali prostredníctvom obecného
rozhlasu a pozývali všetkých vrátiť sa do detských čias.
Deti, ale aj dospelí po náročnom roku na chvíľu zabudli
na starosti a stretli sa s Mikulášom, ktorý mal pre
každého vľúdne slovo a malú sladkú nádielku, bol
poslom dobrej zvesti a dobrej nálady.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV

Čo nás čaká

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania obyvateľov
sa rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej
únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho
zákonný zástupca.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým
je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť
kalendárnych týždňov. Každý obyvateľ je dôležitý, spravme klik pre lepšiu budúcnosť. Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky –
rýchlo, jednoducho a bezpečne. Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Informatívne video,
ktoré vyzýva obyvateľov aby sa sčítali. Poskytuje základné informácie o sčítaní obyvateľov, ktoré sa uskutoční v roku 2021.
Občania, ktorí nemajú možnosť pripojenia na internet sa môžu prísť sčítať na kontaktné miesto – na Obecný úrad Radimov.
Kontaktné miesto bude otvorené pondelok – štvrtok od 9.00 -12.00 a 13.00 – 15.00 hod.

...... k vianočnému stolu
Urobte si koláč štedrák pečie sa vo väčšine
domácností deň pred štedrým dňom.
Cesto:
½ kg výberovej múky
2 žĺtka
½ kocky kvasníc
4 PL cukru
3 dl mlieka
trocha soli
neplný horčičák oleja
Postup:
Vymiesime cesto, necháme vykysnúť, znova premiesime a necháme vykysnúť.
Vykysnuté cesto rozdelíme na päť častí, každé
vyváľkame do kruhu. Koláče zdobíme tvarohovou, orechovou, lekvárovou, makovou plnkou 1 cm od okraja.

Po ozdobení necháme chvíľu podkysnúť, dáme do rúry
vyhriatej na 190 °C a upečieme.
Plnky:
Tvarohová: 500 g tvarohu vymiešame s 2 žĺtkami,
pridáme práškový cukor podľa chuti, pridáme 2PL
škrobovej múčky /aby sa tvaroh neroztekal/ a hrozienka
Orechová: 300 g mletých orechov sparíme horúcim
mliekom, pridáme práškový cukor podľa chuti
a 1 PL rumu
Maková: 300gr mletého maku sparíme horúcim mliekom, pridáme práškový cukor a strúhanú citrónovú kôru
Lekvárová: ak je lekvár hustý rozvaríme ho
s trochou vody
Plnky - ich množstvo zvolíme podľa chuti.
Zdobíme vrecúškom.
(recept Emília Hyžová)

...... viete prečo štedrák?

Poďakovanie
Všetkým organizačným zložkám a ich členom, ktorí pomáhali znížiť riziko nákazy ochorenia COVID – 19
v našej obci a v uvoľnených opatrenia pokračovali vo svojej práci a reprezentovali našu obec.
.
Poďakovanie členkám organizácie Únie žien, Jednoty dôchodcov a Červeného kríža v Radimove,
ktoré nezaskočila ani situácia s nedostatkom ochranných rúšok v prvej vlne. Vytiahli šijacie stroje
a s vervou sa pustili do práce. Zabezpečili rúška pre našich seniorov, ktoré im aj osobne odovzdali.
V práci pokračovali ďalej, posielali rúška na rôzne oddelenia skalickej nemocnice.
Poďakovanie vedeniu TJ Radimov, že využili každé uvoľnené opatrenia k tomu, aby na poli
kultúrno - športovom fanúšikovia a diváci nestrádali. Hráčom za plné tréningové nasadenie, ktoré
prinieslo svoje ovocie.
Poďakovanie záhradkárom, ktorí zvládli degustáciu ovocných destilátov, no k ochutnávke z dôvodu
sprísnenia opatrení neprišlo. Za to im bola odplata krásneho počasia a veľkej návštevnosti
na „Otevrítých sklepoch“, ktoré reprezentujú dobré meno našej obce.
Poďakovanie Poľovnému združeniu Radimov, za spríjemnenie hodovej nedele hudbou v dedine
a v kostole, čím pomohli zmierniť tieto ťažké chvíle.
V neposlednom rade poďakovanie patrí naším hasičom, ktorí ukázali, že heslo „Bohu na slávu a blížnemu
na pomoc“ zastávajú právom. Pri prívalovom daždi, kedy sa z nášho potôčika stal rozbúrený potok
a v priebehu pár sekúnd sa potokom valilo obrovské množstvo vody, ktoré bralo so sebou všetko, čo
mu v ceste stálo. Zaplavené záhrady, sklepy, odplavené lávky. Bolo toho veľa, ale za ich pomoci sa
to všetko zvládlo. Výrub tují na cintoríne sa tiež nezaobišiel bez ich pomoci. A že nám aj radosť robia,
je nočná hasičská súťaž, ktorá sa teší vysokej návštevnosti.
Obec môže byť známa aj neznáma, ale bez pomoci a podpory sa ťažko niečoho dosiahne. Tu je vidno
aká je dôležitá pomoc a podpora zložiek, ktoré pomáhajú, reprezentujú a zviditeľňujú našu obec.
Je to práca ľudí v nich pracujúcich.
ĎAKUJEM
Poďakovanie firme KOVAGAZ SK za plynofikáciu hasičskej zbrojnice, firme Tomáš Hanzalík
za vinylové podlahy v hasičskej zbrojnici, firme UNISTAV s.r.o. za terénne úpravy Za Predních
a použitie stavebných mechanizmov v našej obci, ktoré firmy urobili bez nároku na finančnú odmenu.
A všetkým, ktorí podali pomocnú ruku pri zveľaďovaní našej obce bez akejkoľvek odplaty.
ĎAKUJEM
Kristína Biskupičová, starostka obce

Radzimovskú ročenku výdava: Obec Radimov, 908 47 Radimov 44, IČO: 00 309 893, www.radimov.sk, obec@radimov.sk. Tlačiareň: ghstudio s.r.o., Senica

