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R o k  2 0 1 2 
začal tak ako 
každý iný 1. 
j a n u á r o m . 
Keď dovtedy 
nebol žiadny 
sneh a ľudia sa 

tešili, koľko dreva a uhlia ušetria, mesiac 
január im to začal rátať a nastúpila zima, 
ako už dávno nebola. Obecná radlica a 
traktor Joža Bežu fungovali takmer stále 
a tuhé mrazy výrazne pohli palivom. Aj 
obecný úrad musel doplniť uhlie, pretože 
začiatok roka sa ako vždy niesol v konaní 
výročných schôdzí , hral sa stolný tenis 
a KD sa musel vykurovať. Teraz bolo 
citeľne poznať účinok zateplenia KD a 
jeho plusy.
Zima však mala aj pozitívny vplyv, 
hlavne pre deti, kde sa prvýkrát využila 
protipovodňová nádrž na bezpečné 
korčuľovanie a hranie hokeja.
V mesiaci február už bolo cítiť, že sa 
blížia predčasné voľby do NR SR, ale 
aj atmosféru fašiangov. Obecný úrad sa 
podieľal na fašiangovej akcii a spolu s 
DHZ pripravili veselý zážitok pre všetkých 
účastníkov. Aj keď bolo menej ľudí ako 
v minulom roku, zábava a občerstvenie 
boli výborné. OU ďakuje všetkým, ktorí 
pomáhali a zúčastnili sa tejto akcie.
4. februára sa konal 5. ročník pochodu 
memoriálu  Jána Kušniera ,  k torý 
organizujú turisti z Bánoviec nad 
Bebravou. Ukončenie bolo v Uhrovskom 
Podhradí za účasti manželky J. Kušniera, 
primátora Bánoviec nad Bebravou a 
starostov okolitých obcí. V krátkom 
príhovore som pozdravil účastníkov a 
podotkol, že Ján Kušnier je rodákom z 

obce Žitná-Radiša a preto by následné 
ročníky mohli symbolicky končiť práve 
v našej obci.
Koncom februára navštívil obec v 
predvolebnej kampani Smeru-SD spevák 
Robo Kazík a hlavne starší ľudia sa prišli 
aspoň na chvíľu pobaviť. 
2. marca sa pekná akcia konala v Uhrovci, 
kde minister vnútra Daniel Lipšic odovzdal 
nové hasičské auto DHZ Uhrovec, ktoré 
však bude v prípade potreby slúžiť 
celému mikroregiónu- dúfame, že 
potreba nebude. Tejto akcie sa zúčastnili 
starostovia a najvyšší predstavitelia DHZ 
obcí mikroregiónu.
10. marca sa v obci konali voľby do 
NRSR, ktoré prebehli bez problémov, 
výsledku sú publikované na inom mieste.
12.marca som sa zúčastnil stretnutia na 
odovzdanie staveniska pre rekonštrukciu 
ciest od Uhrovca do Závady a Omastinej, 
ktoré financuje TSK z eurofondov. 
Začiatok realizácie sa predpokladá do 
dvoch týždňov a ukončenie akcie do 6 
mesiacov.
Z tohto dôvodu chcem upozorniť občanov, 
ktorí si chcú dať robiť vodovodné 
prípojky, resp. budú inak potrebovať 
zásahy do cesty, aby tak urobili ešte pred 
touto rekonštrukciou, pretože potom budú 
problematické povolenia na rozkopávku 
cesty.
Samozrejme s opravou cesty úzko súvisí 
aj oprava vodovodu v obci.- nevedia to len 
občania (ktorí sa čudujú, prečo sa ide robiť 
cesta bez vodovodu), ale aj ja ako starosta. 
Napísal som list na Zsl. vodárenskú 
spoločnosť, kde som poukázal na značné 
poškodenie vodovodu, výstavbu ciest 
a urýchlené riešenie tohto problému. 

Bohužiaľ 
j e  t o 
s a m o s -
t a t n á 
o rgan i zá -
cia,  ktorú 
obec nevie 
ovplyvniť a zaradila nás do plánu opráv, 
ktorý sa bude po častiach realizovať, 
odkedy zatiaľ nie je určené. Možnosť 
by bola, že nový vodovod by sa riešil 
krajnicou ciest, nie asfaltovanou plochou.
Blíži sa jar a s ňou aj radosti a iné starosti. 
Namiesto snehu sa bude upratovať v 
záhradách, na dvoroch a preto prosím 
všetkých občanov, aby si dávali pozor na 
pálenie a vypaľovanie trávy a predchádzali 
tak vzniku požiarov, ale aby si v rámci 
svojich možností aj poupratovali v okolí 
domov, nakoľko zatiaľ nie je známe, 
koľko aktivačných pracovníkov obec 
bude mať.
Verím, že Veľkú noc privíta už jarné 
počasie a pekná vyupratovaná obec.
Všetkým želám krásne veľkonočné 
sviatky. 

Autor: Ing. Rudolf Botka, starosta obce

OBECNÁ KNIŽNICA 
INFORMUJE

Jozef Banáš: Zóna nadšenia - dramatický príbeh priateľstva 
a lásky. Cez osobné príbehy mapuje pozoruhodnú časť našich 
dejín / 1968 - 2008 /. Hlavný hrdina 20 - ročný študent Jozef sa 
v júni 1968 zaľúbi v Kyjeve do Ukrajinky Alexandry, v auguste 
1968 sa vo Vysokých Tatrách zoznámi s nemeckým študentom 
Thomasom, ktorý sa vracia v noci z 20. na 21. augusta do Nemecka. 
Tej istej noci prichádza do Československa cez východnú hranicu 
Alexandra ako príslušníčka sovietskej okupačnej armády. Z lásky 
k Jozefovi ide dobrovoľne pomáhať Čechom a Slovákom v boji 
s údajnou kontrarevolúciou. Okupácia ich priateľstvo a lásku 

preruší, no spôsob ako život nasledujúcich 37 rokov prepletal ich 
osudy vyráža dych. Je to román, ktorý mnohých postavil na nohy, 
ale nie všetci po jeho prečítaní autorovi tlieskali...

Eva Urbaníková: Stalo sa mi všetko - o čom sa hovorí, ale 
nikto sa to neodváži napísať. Je to príbeh o moderných ženách, 
ich vzostupoch ale i pádoch, o schopnostiach ktoré potrebuje 
každá z nich na prežitie každodenného života v ľudskej džungli. 
Urbaníková dokáže čitateľov osloviť uveriteľným príbehom, 
zrozumiteľným jazykom a skutočnými emóciami. 

Pre najmenších: Lekárka - leporelo, ktoré môže malým 
deťom pomôcť prekonať strach z lekára. Obrázkami a 
jednoduchým textom vysvetľuje ako je lekárka oblečená, ktoré 
pomôcky potrebuje k svojej práci, načo je sanitka, nemocnica, čo 
je operácia a mnohé iné veci

Autor: Alena Kušnierová, knihovníčka obce

Obec Žitná-Radiša: Obecný úrad v Žitnej-Radiši č. 105, 956 41 Uhrovec, tel., fax : 038/7694421, e-mail: info@zitna-radisa.sk, úradné hodiny: Po-Pia: 7:00-15:30

Opustili nás 
Becková Miloslava 

nar.  25. 7. 1929
zom.  27. 12. 2011

Jozef Čukan 
nar.   8. 6. 1943
zom.  27. 1. 2012

 Česť ich pamiatke!
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S príchodom jarných dní sa 
každoročne v prírode vytvárajú 
podmienky pre  zvýšené 
nebezpečie vzniku požiarov. Z 
týchto dôvodov sa vám touto 
formou prihovára Dobrovoľný 
hasičský zbor v našej obci s 
cieľom upozorniť vás na riziká 
vzniku požiarov a poskytnúť 
vám rady ako tieto riziká 
podstatne obmedziť.
Štatistika nás každoročne 
presviedča že požiarovosť 
v jarnom období v lesnom 
hospodárstve je stále veľmi 
vysoká, na čom má veľký 
podiel  č lovek so svojou 
neopatrnosťou a nedbalosťou. 
Jarné mesiace predstavujú 

obdobie kedy zostatky 
minuloročnej suchej trávy, 
lístia a ihličia predstavujú 
veľké nebezpečenstvo 
vzniku a najmä rozšírenia 
p o ž i a r o v.  Ve ľ a  š k ô d 
spôsobia fajčiari, hry detí v 
blízkosti lesov so zápalkami, 
v y p a ľ o v a n i e  s u c h ý c h 
po ra s tov  a  zak l adan ie 
ohníkov na nepovolených 
miestach. Určite si pamätáte 
ako si dňa 10. marca tohto 
roku dvaja maloletí chlapci 
chceli zapáliť cigaretu a 
zapálili suchú trávu. Vietor 
oheň preniesol až na blízky 
hrad Krásna Hôrka ktorý 
patrí medzi najkrajšie a 

najzachovalejšie na Slovensku 
kde vznikol obrovský požiar 

ktorý napáchal škody 
nevyčísliteľnej hodnoty.
P r e t o  u p o z o rňu j e m e 
rodičov, aby venovali 
zvýšenú pozornosť pobytu 

detí v prírode, pamätajte na 
to že odhodená neuhasená 
cigareta i zápalka sú častou 
príčinou požiarov.
Dôrazne vás upozorňujeme 
na nebezpečenstvo spojené 
s vypaľovaním suchých 
trávnatých porastov. Zákon 
314/2001 Zb. z. o požiarnej 
ochrane hovorí jasnou rečou. 
Vypaľovanie trávy je pod 
hrozbou vysokých sankcií 
prísne zakázané. Právnickým 
osobám zaň hrozí pokuta až 

do výšky16 596 €, fyzickým 
osobám do výšky 331 €. 
Napriek tomu sa každý rok 
nájdu snaživci, ktorí zákon 
vedome či nevedome porušujú. 
T í  n á s l e d n e  s p ô s o b u j ú 
požiare trávnatých a lesných 
porastov, stohov slamy ale i 
hospodárskych budov a taktiež 
často spôsobujú smrteľné 
zranenia občanov hlavne z 
radov dôchodcov. Je na mieste 
spomenúť že v roku 2011 
vzniklo na území Slovenskej 
republiky 13 675 požiarov čo v 
porovnaní s predchádzajúcim 
rokom predstavuje nárast o 
3 824 prípadov. V dôsledku 
týchto požiarov zomrelo 56 
osôb z toho 5 detí.
Pri tejto príležitosti vám 

To že v našej obci je stále čo robiť, vieme všetci. Každý deň 
vidíme veci, ktoré by sa patrilo minimálne opraviť, prípadne 
aspoň natrieť, keď už nie postaviť alebo vybudovať nové. Žiaľ, 
nie vždy má Obecný úrad možnosti všetky tieto veci naprávať. 
A o to viac si cení aktivitu samotných občanov. Tak to bolo aj v 
prípade lavičky pre peších, ktorá vedie cez potok do časti obce 
Kanada. Chodníky vedúce na ňu z oboch strán boli už dlhšie v 
zlom stave, vyšliapané, vymleté, v čase mokra blatisté. A tak sa 
už na to nemohli dívať Marián Kušnier, Dušan Adame a Ondrej 
Šimo, požiadali Obecný úrad o povolenie a o materiál a pustili 
sa do práce. Ruku k dielu priložil aj Dušan Pavuda a za pár dní 
boli vybetónované chodníky k lavičke z oboch strán, čo výrazne 
zľahčí prechod hlavne starším ľuďom. Táto aktivita sa cení o 
to viac, že spomenutí občania túto prácu vykonali z vlastnej 
iniciatívy, vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu, 
za čo si zaslúžia veľkú vďaku aspoň tých ľudí, ktorí tú lavičku 
využívajú. Napodobní ich v podobnej aktivite aj niekto ďalší?

Autor: Ivan Kušnier, foto:  Ing. Rudolf Botka

Dňa 10. marca 2012 prebehli v našej republike voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky. Prinášame vám výsledky 
volieb v našej obci:

Počet voličov   386
Počet zúčastnených voličov 255 t.j. 66,06 %
Počet platných hlasov  250

Počty hlasov jednotlivým politickým stranám:  

SMER - Sociálna demokracia 169
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 12
SNS 9
Národ a spravodlivosť - naša strana 8
SAS 7
ĽS - HZDS 7
KDH 6
99% - občiansky hlas 6
SDĽ 5
KSS 5
MOST - HÍD 4
Zmena zdola - DÚS 3
SDKÚ - DS 3
Právo a spravodlivosť 2
ĽS Naše Slovensko 1
Robíme to pre deti - SF 1
SSS - Nory Mojsejovej 1
Strana živnostníkov Slovenska 1

Ostatné politické strany nezískali ani jeden hlas.. 
Zdroj: Okrsková volebná komisia
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pripomíname že vznik požiaru 
je potrebné hlásiť ihneď po 
spozorovaní na telefónne číslo 
150 - hasiči, alebo 112 - linka 
tiesňového volania. Taktiež 
treba akoukoľvek formou 

informovať Obecný úrad v 
našej obci.
Na záver  nám dovoľ te 
vyjadriť presvedčenie že naše 
rady prenesiete do svojich 
rodín, školských a pracovných 

kolektívov. Len spoločné 
úsilie, opatrnosť a ostražitosť 
nám pomôžu preklenúť 
toto obdobie zvýšeného 
nebezpečia vzniku požiarov 
bez veľkých morálnych a 

fi nančných strát. 
DHZ v našej obci vám želá 
pokojné prežitie jarného 
obdobia.

Autor: Michal Hanko, predseda 
DHZ v Žitnej-Radiši

V československých légiách vo Francúzsku 
i Taliansku pôsobili najmä bývalí vojaci 
rakúsko-uhorskej armády, ktorí padli 
do zajatia v bojoch na francúzskom a 
talianskom fronte. Okrem nich sa do légií 
hlásili aj slovenskí emigranti z USA a 
niektorých európskych štátov. Z archívov 
boli zistení nasledovní československí 
legionári v Taliansku a Francúzsku:

• Gabriška Michal, nar. 19.10.1898 
v Kšinnej, 13.6.1919 zaradený do 24. 
pešieho pluku vo Francúzsku ako vojak, 
službu ukončil 19.7.1919, 

• Filo Ján, nar. 20.1.1889 v Kšinnej, 
bojoval v c. k. 71. a 112. pešom pluku ako 
šikovateľ, 8.10.1918 zajatý pri Verdune, 
do légií sa prihlásil 25.10.1918 v Mimizan 
Bourg, 23.11.1918 zaradený do 24. 
pešieho pluku vo Francúzsku ako čatár, 
demobilizovaný 30.10.1919,

• Hajšo Ján, nar. 20.1.1889 v Kšinnej, 
10.10.1918 zajatý pri Verdune, do légií sa 
prihlásil v de La Pallice, 9.7.1919 zaradený 
do 24. pešieho pluku vo Francúzsku ako 
vojak, službu ukončil 13.8.1919, prevelený 
do Paríža,

• Hudec Ondrej, nar. 30.11.1898 v 
Kšinnej, 8.10.1918 zajatý pri Verdune, do 
légií sa prihlásil 25.10.1918 v Mimizan 
Bourg, 17.11.1918 zaradený do 24. pešieho 
pluku vo Francúzsku ako vojak, službu 
ukončil 20.1.1919, prepustený z vojska v 
Bratislave v novembri 1920,

• Hrubý Adam, nar. 24.5.1894 v Kšinnej, 
bojoval v c. k. 72. pešom pluku a 5. prápore 
horských strelcov, 2.8.1918 zajatý pri 
Jagodine, do légií sa prihlásil v Avezzane, 
25.10.1918 zaradený do 33. pešieho pluku 
v Taliansku ako vojak, službu ukončil 
28.7.1920, 

• Mikuš Adam ,  nar. 10.10.1897 v 
Kšinnej, bojoval ako desiatnik v c. k. 7. 
a 103. pešom pluku, 8.10.1918 zajatý pri 

Verdune, 23.10.1918 sa prihlásil do légií, 
29.10.1918 zaradený do 23. pešieho pluku 
vo Francúzsku ako vojak, službu ukončil 
5.3.1921, 

• Ondruška Michal, nar. 9.3.1889 v 
Uhrovci, bytom Racine, Wisconsin USA, 
10.10.1918 sa v USA prihlásil do légií, 
18.11.1918 zaradený do 23. pešieho pluku 
vo Francúzsku ako vojak, službu ukončil a 
vrátil sa domov do Miezgoviec,

• Globan Michal, nar. 26.11.1897 v 
Uhrovci, 5.2.1919 zaradený do 33. pešieho 
pluku v Taliansku ako vojak, službu 
ukončil 9.10.1919, bol prijatý do vojenskej 
nemocnice v Terezíne,

• Holička Štefan ,  nar. 3.1.1894 v 
Miezgovciach, bytom Montana, Saint 
Louis USA, 7.10.1918 sa v Saint Louis 
prihlásil do légií, 19.11.1918 zaradený 
do 23. pešieho pluku vo Francúzsku ako 
vojak, službu ukončil 1.8.1919,

• Šagát Antonín, nar. 20.10.1897 v 
Miezgovciach, 18.8.1919 zaradený do 
24. pešieho pluku vo 
Francúzsku ako vojak, 

•  Zajac Michal ,  nar. 
3 .1 .1894  v  Horných 
Naš t ic iach ,  by tom v 
USA, 10.10.1918 sa v 
USA prihlásil do légií, 
10 .10 .1918  za radený 
do 23. pešieho pluku vo 
Francúzsku ako vojak, 
službu ukončil 2.9.1919, 
vrátil sa do USA

•  Škuta  Jozef ,  na r. 
14.11.1882 v Omastinej, 
18.8.1919 zaradený do 
24. pešieho pluku vo 
Francúzsku ako vojak, 
službu ukončil 25.9.1919,

• Botka Ján, nar. 1894 

v Závade, 13.6.1919 sa v de La Pallice 
prihlásil do légií, 14.6.1919 zaradený 
do 24. pešieho pluku vo Francúzsku ako 
vojak, službu ukončil 19.7.1919, 

• Kopčan Tomáš, nar. 25.12.1882 v 
Závade, 8.10.1918 zajatý pri Verdune, 
v de La Pallice sa prihlásil do légií, 
9.7.1919 zaradený do 24. pešieho pluku 
vo Francúzsku ako vojak, službu ukončil 
14.8.1919, odoslaný do Koblenz,

• Škorec Pavol, nar. 25.2.1879 v Závade, 
4.11.1918 zajatý pri Bozen, 20.3.1919 
zaradený do 48.domobraneckého pešieho 
práporu v Taliansku ako vojak, 

Osudy týchto ľudí boli rôzne, niektorí sa 
vrátili po demobilizácii domov, niektorí sa z 
emigrácie vrátili do novej Československej 
republiky, iní ostali v zahraničí. Napriek 
tomu, že sa nejedná o občanov Žitnej- 
Radiše je dobré si pripomenúť ich mená, 
pretože bojovali za vytvorenie prvej 
Československej republiky a mnohí určite 
spoznajú medzi nimi aj svojich príbuzných.

Autor: prof. Ing. Ľubomír Belan, CSc.

LEGIONÁRI Z DOLINY RADIŠE A OKOLIA 
VO FRANCÚZSKU A TALIANSKA

CHÝBAŠ MI
Nikdy ma nenapadlo, že keď plačem, budem ťa potrebovať.
Nikdy ma nenapadlo, že ťa raz budem tak milovať.
No už je neskoro na to, aby som vrátila čas.
Ale tá láska je ešte v nás
a dni sú ako roky bez teba.
Vždy keď sa pozriem do neba
dúfam, že sa naň dívaš tiež,
že ma stále miluješ. 
Keď kráčaš preč kúsky môjho srdca ťa hľadajú,
keď kráčaš preč hlasy v mojej hlave ťa volajú.
Chýba mi tvoj smiech, radosť, šťastie, 
tvoj žiaľ, smútok, proste chýbaš mi ty.
Chcem, aby si vedel že ťa milujem,
myslela som si že ti srdce darujem,
no ty si ho vzal a odišiel.
Chcem aby si prišiel a zostal.
Chcem aby sme to boli opäť my.

Autor: Ivana Mederová
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V sobotu 4. februára 2012 
sa uskutočnil už 5. ročník 
bežkársko - turistického 
podujatia pre milovníkov 
bežeckého lyžovania pod 
názvom Memoriá l  Jána 
Kušniera. O tomto memoriáli, 
ktorý si z roka na rok získava 
čoraz väčšiu obľubu sme 
krátko písali už v jednom z 
minulých čísel. Prišiel však 
čas, aby sme toto podujatie 
predstavili našim čitateľom 
z bližšej perspektívy, nielen 
pre to že Ján Kušnier bol 
rodák z našej obce, ale hlavne 
pre to aby sme vám priblížili 
podrobnejšie celú túto akciu, 
jej históriu, jej podmienky a atmosféru.
Memoriál organizuje od jeho vzniku 
Klub slovenských turistov v Bánovciach 
n.Bebr. A tak naše otázky smerovali na 
toho najpovolanejšieho: na predsedu 
klubu, nadšeného turistu a veľkého 
milovníka prírody, zároveň aj primátora 
mesta Bánovce nad Bebravou Mariána 
Chovanca ktorý nám na ne ochotne 
odpovedal:

Pán predseda, skúsme si najprv 
pripomenúť históriu a vznik Memoriálu 
Jána Kušniera.
To musíme začať v dávnejších dobách, 
keď existoval vtedy populárny a známy 
bežkársky prechod Homôlka - Čierny 
vrch. Toto vtedy organizovali zamestnanci 
závodu Tatra a členovia Klubu turistov 
Spartak začali robiť tieto bežkárske 

prechody. A zúčastňoval sa ich aj Janko 
Kušnier. To bolo v osemdesiatych rokoch. 
Potom na niekoľko rokov táto tradícia 
zanikla, ale asi 12 - 14 rokov dozadu tí 
účastníci, ktorí predtým na tieto prechody 
chodili oprášili starú myšlienku a mali 
záujem túto tradíciu obnoviť. Ja sám som 
túto iniciatívu uvítal, bola nás vlastne iba 
hŕstka nadšencov a pustili sme sa do toho. 
Veľmi nám vtedy pomohol dnešný poslanec 
VÚC a aj mestského zastupiteľstva Ing. 
Richard Makýš, ktorý nám poskytoval 
skriňovú Aviu hádzanárskeho klubu, ktorá 
odviezla účastníkov na Homôlku a oni 
si to odbežkovali. V sedle pod Čiernym 
vrchom majú uhrovskí turisti malú 
chatku, kde sa podával čaj a kde bol cieľ. 
Neskôr nakoľko hrebeň bol zarastený, 
nečistený či po zimných kalamitách 
ťažko prejazdný, skrsla v nás myšlienka 

presunúť trasu na lesné zvažnice, 
ktoré sú čistejšie a prejazdnejšia 
a odvtedy sme používali trasu 
Závada pod Čiernym vrchom - 
Omastiná. Potom zasa vznikli 
problémy v Omastinej kde majiteľ 
zatvoril pohostinstvo a tak sme 
koniec bežkárskej trasy presunuli 
do Uhrovského Podhradia kde je 
dodnes. 

Ako dostalo toto podujatie názov 
Memoriál Jána Kušniera?
Po Jankovej náhlej a nečakanej smrti 
na zasadnutí výboru KST prišla tá 
myšlienka nazvať toto podujatie 
práve jeho menom, pretože Janko 
bol človek aktívny, pracoval pre 

mesto, pre mládež. A tak sme samozrejme 
so súhlasom rodiny uskutočnili v roku 2008 
prvý ročník Memoriálu Jána Kušniera a v 
tomto roku prebehol už 5. ročník. Termín 
máme stanovený pevný, býva to vždy 
prvá februárová sobota. A každý rok v 
deň pred samotným memoriálom, v piatok 
poobede chodíme spoločne aj s členmi 
rodiny na hrob Janka Kušniera kde býva 
spomienkový pietny akt.
Dnes po piat ich rokoch môžeme 
konštatovať že meno Janka Kušniera je 
dôstojne reprezentované a myšlienka 
celého tohto podujatia je smerovaná k 
tomu aby sa nezabúdalo na ľudí ktorí robili 
niečo v prospech mesta a celého okresu.

Aké sú podmienky účasti? 
Zúčastniť tohto podujatia sa môže 
prakticky každý, dospelí i deti. 

MEMORIÁL JÁNA KUŠNIERA

Tentokrát však nie v radoch 
malých škôlkárov, ale v radoch 
ich učiteliek sa objavila nová tvár. 
Mladá a sympatická nová pani 
učiteľka pochádza zo Kšinnej, 
volá sa Zuzana Drábiková a 
naše redaktorky ju hneď trošku 
vyspovedali:
Prečo si sa rozhodla študovať 
práve na pedagogickej strednej 
škole?
Pretože práca s deťmi ma vždy 
bavila., doslova ma fascinovala. 
Práci s deťmi sa venujem už od 
dvanástich rokov.
Uvažovala si aj nad iným 
vzdelaním?

Áno, chvíľku som uvažovala 
nad povolaním kaderníčky, no 
nakoniec som sa rozhodla pre 
túto prácu.
Ako sa ti páči u nás v škôlke?
Úžasne, je tu super kolektív. 
Deti sú milé, veľmi sa snaží pani 
riaditeľka aj pani kuchárka.
Sú deti niekedy aj neposlušné?
Samozrejme každé dieťa je občas 
neposlušné, ale učiteľka je tam 
práve na to aby dieťa upokojila, 
prípadne utrela slzičky, proste 
nahradila mamu. 
Takže obľúbila si  si  toto 
prostredie?
Určite áno. Na sto percent.

NOVÁ TVÁR V MATERSKEJ ŠKOLE

Autori:Terézia Botková a Ivana Mederová, foto: Mgr. Dušana Flórová

Nová pani učiteľka Zuzana Drábiková s deťmi na karnevale 
v materskej škole.

Predseda Klubu slovenských turistov v Bánovciach nad Bebravou 
a primátor mesta Marián Chovanec (tretí zľava) v spoločnosti 

členov klubu a predstaviteľov zainteresovaných obcí na 5. ročníku 
Memoriálu Jána Kušniera. Druhá zprava manželka Jána Kušniera 

Oľga Kušnierová.
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Je trasa iba pre bežkárov, alebo sú i 
turistické trasy?
Táto akcia bude vždy v prvom rade pre 
bežkárov. Ale vzhľadom na to že zimné 
počasie býva v posledných rokoch vrtkavé 
a my máme na túto akciu stanovený 
pevný termín - prvý februárový víkend, 
niekoľkokrát sa stalo že január bol teplý a 
sneh nebol ani na hrebeňoch. a tak sa tento 
bežkársky prechod stal iba symbolický 
a bežkári si niesli väčšinu trasy lyže na 
chrbte. No a keďže veľa ľudí si ide do 
prírody oddýchnuť, a na tomto našom 
podujatí každým rokom rastie účasť, 
už sme to spojili aj s pešou turistikou, 
napríklad na Uhrovský hrad. 

Aká býva účasť?
Začínali sme iba s hŕstkou ľudí, ktorí 

chceli udržať túto tradíciu dnes už to 
ide nad sto účastníkov a má to stúpajúcu 
tendenciu. Nie všetci sú bežkári, niektorí 
prídu iba pre to aby sa stretli s priateľmi a 
známymi , čiže toto podujatie plní nielen 
športovú ale i spoločenskú funkciu.

Ján Kušnier bol rodákom zo Žitnej-
Radiše, dokonca i jeho manželka 
pochádza odtiaľto. V prípade že by 
naša obec prisľúbila podieľať sa na 
organizácii bolo by možné dotiahnuť 
koniec trasy až k nám? Bolo by to určite 
symbolickejšie.
Už boli ročníky keď v Omastinej bolo 
zatvorené pohostinstvo a schádzali 
sme až do Žitnej. V každom prípade je 
to zaujímavá myšlienka a určite sa ňou 
budeme zaoberať. Už na tento posledný 

ročník boli prizvaní aj starostovia 
okolitých obcí a tam som deklaroval 
že je možnosť predĺžiť túto trasu až do 
Žitnej-Radiše, je to iba vec komunikácie 
a dohody. Táto akcia totiž nie je náročná 
finančne ale organizačne. Aj okolie 
vašej obce je bežkársky zaujímavé veľa 
bežkárov z Bánoviec chodí až k vám a cez 
Ďuráč dokonca až do Kšinnej, takže viem 
si aj predstaviť že v Uhrovskom Podhradí 
bude kontrolný bod, u vás koniec ale 
tí najvytrvalejší môžu pokračovať až 
do Bánoviec. Takže na jeseň môžeme 
spolu zasadnúť a nájsť spoločnú reč pre 
zorganizovanie 6. ročníka memoriálu Jána 
Kušniera.

Za rozhovor poďakovali 
Ing. Rudolf Botka a Ivan Kušnier

PRE MAMINU
V bielom šate v mladej tráve,
vyrástlo tam nežné kvieťa práve,
keď si tráva zhodí bielu perinu,
tá kvetina poteší aj moju maminu.

Prídem do záhradky, opatrne odtrhnem ju,
potichučky prídem za maminou dnu,
a z lásky kvietok nežný malý do rúčky jej dám,
poviem, to len preto lebo ťa rada mám.

Poteší ma mamkin úsmev na tvári, 
keď jej s niečím pomôžem, tak ma pochváli,
ľúbi ma aj keď zle jej občas spravím,
za všetko v živote jej vrúcne vďačím.

Na znak mojej vďaky poviem nežné slová
Ďakujem ti za všetko, mama moja.

Autor: Denisa Ďurčová

V sobotu 3. marca sme privítali v našej obci tak predsedníctvo 
ako i zástupcov jednotlivých DHZ - tiek prihlásených do Ligy 
mladých hasičov 2012. Stretnutie bolo zvolané za účelom 
dohodnutia jednotlivých súťažných kôl a upresnenia pravidiel 
jednotlivých disciplín.
Stretnutie otvoril Ivan Kušnier ktorý privítal tak v mene Obecného 
úradu ako i v mene Dobrovoľného hasičského zboru všetkých 
prítomných v našej obci. V ďalšom priebehu sa ujala slova 
tajomníčka ligy pani Jana Švecová, ktorá zhodnotila uplynulý 
ročník, po nej predniesol pokladník ligy pán Marián Bohuš správu 
o hospodárení s fi nančnými prostriedkami za rok 2012. Nato sa 
dohodlo upresnenie dátumov jednotlivých kôl:

1. kolo 21. 4. 2012 Bystričany vodný útok + 
CTIF

2. kolo 12. 5. 2012 Šišov vodný útok + 
štafeta 400 m

3. kolo 26. 5. 2012 Horná Ves vodný útok + 
CTIF

4. kolo 8. al.15. 9. 
2012

Lehota p. 
Vtáč.

vodný útok + 
štafeta 400 m

5. kolo 29. 9. 2012 Žitná-Radiša vodný útok + 
štafeta 400 m

Presný dátum 4. kola bude upresnený dodatočne. V každom kole 
prebieha i pretek jednotlivca v kategóriách 8 - 11 rokov a 11 - 15 
rokov v počte dvaja členovia z družstva. Súčasťou posledného 
5. kola bude i vyhodnotenie, odovzdanie víťazných trofejí a 
slávnostné posedenie.
Stretnutie bolo ukončené neformálnou družnou debatou.
DHZ Žitná-Radiša prihlásila do Ligy mladých hasičov 2012 
jedno družstvo v kategórii dievčatá.

Autor: Ivan Kušnier

LIGA MLADÝCH HASIČOV 2012

Tohoročná zima bohatá na sneh s dlhotrvajúcimi silnými mrazmi vytvorila ideálne 
podmienky na vytvorenie prírodných klzísk. Zamrznutá protipovodňová nádrž 
dokončená v jeseni minulého roku priťahovala mladých korčuliarov z celej obce. 
Stretali sme ich ako sa vracali domov s korčuľami na pleciach už za súmraku 
červených, vyštípaných mrazom a nadmieru spokojných. 
Je dobré, že protipovodňová nádrž slúži aj k takémuto účelu. 

Autor: Alena Kušnierová, foto: Ema Kušnierová

KLZISKO BODOŠÍN
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Vážení čitatelia,
v minulom čísle sme uverejnili dva autentické príbehy v 

ktorých sme si spomenuli na žiaľ už nežijúcu ale predsa ešte 
známu osobnosť z časti obce Bodošín - Ivana Turka ktorého 
nik inak nevolal než Hamačka. No a keďže niektorí z vás 
ste nám dali najavo že vás tieto príbehy zaujali a pobavili, v 
tomto čísle pokračujeme s ďalšími dvoma. Svoj kamienok do 
mozaiky priložila i Erika Škultétyová:

Hubárska sezóna bola v plnom prúde, hubári chodili okolo 
nášho domu s košíkmi krásnych dubákov. Nuž vybrala som 
sa i ja. Žiaľ nejako sa mi nedarilo a po niekoľkých hodinách 
tmolenia sa lesom som sa vracala domov bez jediného dubáka. 
Cestou som stretla Hamačku o ktorom bolo známe že nájde 
dubák aj v januári naprostred asfaltky. Vraj ide na dubáky 
do Omastinej aj s Jožkom Šebeňom a ak chcem, môžem ísť 
s nimi. Jasné že idem, zaradovala som sa. V duchu som si 
už predstavovala plný kôš dubákov, ako ich čistím, krájam, 
suším... No nádhera! Utekala som domov vymeniť si košík za 
väčší, veď idem s Hamačkom, ten môj malý mi isto nebude 
stačiť! Prišla som k Jožkovi kde ma už čakal Hamačka ktorý 
už stihol medzitým zneužiť svoju pozíciu šéfa výpravy a dal si 
Majke Šebeňovej spraviť mastný chleba a tým sa napchával.

V Omastinej sme prišli pri les, Hamačka nás poslal do hory 
a .....hľadajte! Túlali sme sa nádhernou horou no okrem troch 
dubáčikov nie väčších ako palec sme nič nenašli. 

Sklamaní sme sa vrátili k autu, vykrikujeme na Hamačku, 
no jeho nebolo. Po nejakej chvíli sme sa vybrali domov 
bez Hamačku, ale aj bez veľkého úlovku. Hamačka prišiel 
domov asi o hodinu a ako ináč? Vyškerený a s plným košom 
nádherných dubákov!

Aj ja mám na neho spomienku, pridáva sa Vlado Jarolín - 
Bumbuš z bytovky v časti Kanada. Hamačka mal okrem iných 
vlastností aj tú, že občas niečo potiahol a predal inému aby si 
prilepšil k životu. Spomínam si ako raz prišiel k nám bolo to 

v piatok, myslím že mame doniesol nejaké huby. Mama išla 
pre fľašu aby mu naliala a Hamačka medzitým využil situáciu 
a potiahol zo stola budík. Obyčajný malý pípací budík na 
baterku. Ja som si stratu všimol až v nedeľu večer - budíka 
nikde! Pýtam sa mamy či ho niekam nedala, tvrdila že nie, 
ale že tu bol Hamačka, či ho ten neukradol. Ále, nevymýšľaj, 
hovorím mame, tebe furt len ktosi čosi kradne, Hamačka by to 
určite nespravil. Lenže budík sa nenašiel.

O pár týždňov neskôr sme spolu s Hamačkom sedeli 
v krčme. Debatovali sme o všeličom a medzi rečou som 
spomenul že sa mi niekam zapatrošil budík a nemôžem ho 
nájsť. A že si budem musieť asi kúpiť druhý. Hamačka, ktorý 
už mal strelené a ktorý si už zrejme nepamätal kde a komu ten 
budík šlohol hovorí: - Vieš čo, ja mám jeden taký budík doma, 
ja ho nepotrebujem, ak chceš tak ti ho predám! Ale ja som mal 
taký pípací, už som bol naň zvyknutý, hovorím.

No veď, na to Hamačka, akurát taký mám. Idem ho zobrať! 
A skutočne po nejakej chvíli prišiel aj s budíkom. Pozerám 
naň, aj sa mi zdalo že by to mohol byť ten môj, ale viete ako 
je to v krčme. Rád že sa nemusím učiť nastavovať nový som 
vyplatil zaň Hamačkovi myslím že asi 50 korún a ešte aj malý 
oldomáš. Prišiel som domov, položil budík na staré miesto a 
išiel som spať. Ráno ma mama budí s radostným výkrikom! 
Vlado, konečne som našla ten stratený budík!!!

Tak to je príbeh o tom, ako mi Hamačka predal môj vlastný 
budík

Máte aj vy, vážení čitatelia nejaké zážitky s Hamačkom? Tak 
neváhajte a podeľte sa o ne aj s ostatnými. Stačí keď oslovíte 
nejakého nášho redaktora alebo redaktorku a vyrozprávate ho. 
Všetko ostatné už urobíme za vás. Tak neváhajte

Redakcia ďakuje Erike Škultétyovej a Vladovi 
Jarolínovi za poskytnuté príspevky.   
  

Podľa autentických výpovedí spracoval Ivan Kušnier

Všetko sa to začalo vlastne 
v minulom roku keď sme 
sa zúčastnili besedy o knihe 
„ Zastavte Dubčeka! „ s jej 
autorom Jozefom Banášom. 
Vtedy nás napadlo využiť 
túto príležitosť, napísali sme 
list Adele Banášovej v ktorom 
sme ju požiadali o stretnutie 
a poprosili sme pána Banáša 
aby jej ho odovzdal. Ten nám 
to sľúbil a my sme začínali 
živiť veľké nádeje že si list 
určite prečíta, keďže jej ho 
odovzdá vlastný otec.

Lenže čas plynul a my sme 
na odpoveď čakali márne. 
S ubiehajúcimi týždňami 
a mesiacmi chladla aj naša 
nádej stretnúť sa s touto 

obľúbenou moderátorkou. 
Často sme preberali túto 

tému, spomínali sme možné 
aj nemožné príčiny prečo 

aspoň neodpíše, nakoniec 
sme sa zjednotili že asi je 
natoľko vyťažená že na 
nejakých žiakov v Uhrovci 
zvysoka kašle. Lenže Adele 
sme krivdili. V čase keď sme 
už nečakali, prišla odpoveď. 
Spomínam si že keď nám 
pán školník priniesol list 
podpísaný Adelou Banášovou 
ihneď  sme sa naň  vrhli. 
Vznikla z toho riadna mela, 
na modriny sa nehľadelo 
ani na nejaký ten odtrhnutý 
rukáv, proste každý si ten list 
chcel prečítať ako prvý. List 
bol písaný vlastnou rukou, 
čo sme si nesmierne vážili 
/v hlave sa nám premietali 
tipy že koľko tričiek pri tom 
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SPOMIENKY NA HAMAČKU 
/ pokračovanie /

STRETLI SME SA S ADELOU A SAJFOM

Adela a Sajfa sa s nami ochotne odfotili.
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prepotila!/ a v liste - skoro sme 
popadali na zadok - prísľub 
že príde! No a neskôr sme 
sa ešte dozvedeli že príde aj 
so svojim kolegom, nemenej 
obľúbeným moderátorom 
Matejom Cifrom zvaným 
Sajfa. Tak to bola bomba! 
Hneď  zavládol  patr ičný 
chaos. Začali sme dávať 
dokopy aký - taký program a 
vymýšľať všeličo možné aby 
sa u nás cítili čo najlepšie. 

Prišiel 27. január - deň 
D a my sme už od rána boli 
veľmi nedočkaví. Presúvali 
sme stoličky a dolaďovali 
detaily aby všetko bolo tip-
top. Keď odbila 13 - ta hodina 
všetci sme už boli nalepení 
na oknách a vystrkovali sme 
v nedočkavosti hlavy von. 
Konečne sme ich zbadali ako 
smerujú ku škole a my sme 
si išli nohy zodrať aby sme 
prišli na svoje miesta včas. 

V našom programe sme 
im zaspievali, zahrali paródiu 

na Popolušku a zatancovali 
v štýle disco. Tvárili sa, 
že sa im to páčilo. Potom 
nastala družná debata. Obaja 
mediálne známi a obľúbení 
moderátori boli k nám veľmi 
milí, prirodzení a spontánni. 
Sršal z nich optimizmus a 
dobrá nálada. Ochotne sa s 
nami bavili na rôzne témy, 
odpovedali na otázky, fotili 
sa s nami a my všetci sme z 
nich boli tak trošku unesení. 
No a pár ich odpovedí na naše 
otázky prinášame aj vám, 
milí čitatelia.

Aké je to byť celebritou?
Určite je to dosť zvláštne 

keď  ma ľudia  na  u l ic i 
spoznávajú, fotia sa so mnou 
alebo si pýtajú podpisy. Ale 
to že som trošku viacej známa 
ešte zo mňa nerobí celebritu. 
Necítim sa tak. Nie každý, kto 
sa párkrát objaví na televíznej 
obrazovke je celebrita!

Ako ste sa vlastne dostali 
k moderovaniu? 

Ja som začala ešte počas 
strednej školy keď  som 
pracovala v Teleráne ako 
anketárka. Skúšala som aj 
modeling, ale pochopila 
som že tadiaľ cesta nevedie. 
Potom som sa dostala do 
Fun Rádia, kde som spoznala 
Sajfu a ďalších super ľudí.No 
a neskôr prišlo moderovanie 
Supers tar,  Bumerang č i 
Let´s Dance vďaka čomu 
som prerazila a dostala sa do 
podvedomia divákov.

Aké je vaše vzdelanie?
Ja  som študovala  na 

bilingválnom gymnáziu a 
pokračovala som štúdiom 
kultúrológie na vysokej škole.

Sajfa: Ja som vyštudoval 
pedagogiku, raz som skúsil aj 
učiť, ale stačilo mi.

Čo robievate vo voľnom 
čase?

Voľného času máme obaja 
veľmi málo, ale keď sa predsa 
len nájde, radi chodíme po 
takých akciách ako je táto.

Sajfa: Okrem toho ja 
ešte veľmi rád premýšľam, 
chodím na prechádzky a 
čítam, hoci prečítanie jednej 
knihy mi trvá aj dva roky.

Ako je to s ranným 
vstávaním? Chce sa vám 
každé ráno vstávať  na 
Rannú show?

Vstávať sa mi síce nechce, 
ale baví ma robiť tú reláciu, 
baví ma pozorovať ľudí s 
ktorými robíme rozhovory.

Vieme že ste napísali 
knihu: „Veci o ktorých viete 
pomerne málo“. Čo vás k 
tomu viedlo?

Celý nápad vznikol keď 
sme vo vysielaní Fun Rádia 
mali taký malý receptárik. 
Všetky rady a nápady sme si 
ukladali do počítača. Jedného 
dňa sme to pretriedili, všetky 
nepodstatné rady vyhodili a 
zo zbytku vznikla táto kniha. 

Autor: Ema Kušnierová, 
foto: Roman Ládi 

Stolnotenisový oddiel pri Obecnom úrade v Žitnej-Radiši 
mal v ročníku 2011-2012 zapojené do majstrovských súťaží 
celkom dve stolnotenisové družstvá mužov, ktoré obe hrali v 
1. lige Majstrovstiev okresu Bánovce n.B. čo je zároveň 6. liga 
na Slovensku. O zhodnotenie sezóny sme požiadali vedúcich 
oboch družstiev:

Ivan Horník - vedúci družstva Žitná-Radiša A: 
Najskôr by som chcel poďakovať hráčom A mužstva za 

to, že aj napriek vyťaženosti v zamestnaní si nachádzali čas 
na reprezentáciu našej dediny v okresnej lige. Oproti minulej 
sezóne sme skončili o jednu priečku vyššie, na 6. mieste. 
Mohlo to byť aj trochu lepšie, no v niektorých zápasoch nám 
chýbalo aj trochu šťastia. Uhrali sme sedem remíz, kde chýbalo 
málo aby sme ich dotiahli do víťazstva, napr. s Uhrovcom, 
Prusmi alebo Malými Chlievanmi. Tak isto sme utrpeli aj 
sedem prehier, po dve s Otrhánkami a Malými Chlievanmi B 
na ktoré zatiaľ výkonom nemáme, ale čo ma mrzí najviac je 
prehra na jeseň v Miezgovciach. Tento zápas sme mali vyhrať, 
ale jednoznačne sme ho podcenili. V jarnej odvete sme sa však 
za prehru revanšovali. V hodnotení jednotlivcov si najlepšie 
počínal Ján Horník, ktorý skončil v celkovom hodnotení na 
peknom 11. mieste, Ivan Horník na 19. mieste, z na B mužstva 
ešte Erik Čečka na 12 a Jakub Šišmiš na 18. mieste. Čiže v 
prvej dvadsiatke máme štyroch hráčov, čo sa v hodnotení 
jednotlivcov podarilo okrem nás už iba postupujúcemu 
mužstvu Malým Chlievanom B.

Ľubomír Šišmiš - vedúci družstva Žitná-Radiša B:
Za B mužstvo nastupovali Jakub Šišmiš, Tomáš Medera, 

Erik Čečka, Ľubomír Šišmiš a Adam Šišmiš a tiež im patrí 
vďaka za reprezentáciu našej obce. V uplynulej sezóne sme 
opäť skončili predposlední s čím nemôžeme byť spokojní. 
Našim cieľom bolo skončiť v tabuľke pred naším áčkom čo 
sa nám nepodarilo. Vôbec sa nám nevydarila jarná časť. Naši 
mladí hráči hoci hernú úroveň majú dobrú a patria k najlepším 
v celej súťaži, stále zápasy nezvládajú psychicky. Určite sme 
mali na viac, preto celkovo musím túto sezónu hodnotiť ako 
veľké sklamanie. 

Za zhodnotenie poďakoval Ivan Kušnier

STOLNÝ TENIS ZHODNOTENIE ROČNÍKA 
2011-2012

Tabuľka súťaže po 18. kole 
Základná časť

1.  STK M. Chlievany B  18  17  1  0  0  227:97  53
2.  STK Otrhánky B  18  13  2  3  0  211:113  46
3.  STO Prusy A  18  10  1  7  0  178:146  39
4.  STO Uhrovec A  18  8  3  7  0  157:167  37
5.  OcU Dežerice A  18  6  5  7  0  152:172  35
6.  OcU Žitná A  18  4  7  7  0  137:187  33
7.  STK M. Chlievany C  18  5  3  10  0  150:174  31
8.  SO Miezgovce A  18  5  2  11  0  141:183  30
9.  OcU Žitná B  18  4  3  11  0  140:184  29
10. OcU Krásna Ves A  18  4  1  13  0  127:197  27
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Dňa 4. marca sa konala hodnotiaca členská schôdza Základnej 
organizácie Slovenského zväzu žien za účasti 35 z celkového 
počtu 40 členiek. Je potešiteľné, že v uplynulom roku sa 
organizácia rozrástla o päť nových mladých členiek. V správe o 
činnosti za uplynulý rok predsedníčka Eva Jamrichová zmapovala 
činnosť organizácie: V mesiaci apríli sa uskutočnil zájazd na 
výstavu Záhradkár v Trenčíne o ktorú je tradične veľký záujem. 
V auguste to bola návšteva muzikálu Adam Šangala v divadle 
A. Bagara v Nitre a autobusový zájazd do známeho letoviska 
Crikvenica v Chorvátsku. Všetky tieto zájazdy sa pre značný 
záujem budú konať aj v tomto roku. Okrem toho sa členky 
podieľali na organizovaní Medzinárodného dňa detí a vypomáhali 
na upratovaní kultúrneho domu po maľovaní. V týchto činnostiach 
bude organizácia pokračovať podľa konkrétnych požiadaviek 
členiek a Obecného úradu.

Členská schôdza sa niesla v duchu blížiacich sa osláv 
Medzinárodného dňa žien K tomuto sviatku zablahoželal 
prítomným členkám aj starosta obce Ing. Rudolf Botka. Poprial 
im veľa zdravia, úspechov a spokojnosti a poďakoval im za všetku 
vykonanú prácu. Skonštatoval, že prácu žien vidieť pri všetkých 
podujatiach konaných v obci. 
V kultúrnom programe z príležitosti MDŽ vystúpili aj žiačky 
Základnej školy Lucia Rejková, Terézia Golejová, Aneta 
Kušnierová, Ema Kušnierová a Romana Hanková. 
Po ukončení schôdze sa členky zúčastnili prezentácie výrobkov 
fi rmy TUPPERWARE. Mohli sledovať prípravu a ochutnať jedlá 
pripravené v nádobách vyrobených touto fi rmou.
Bolo to príjemné posedenie s možnosťou dozvedieť sa niečo nové 
a zároveň sa podeliť so svojimi skúsenosťami.

Autor: Alena Kušnierová

ŽENY BILANCOVALI

Hoja hoja hoja - dedinôčka moja , hoja hoja hojaja – od zimy až do jara
Čítajte tie riekanky , pre Jožkov a pre Anky.
V Bodošíne veľká mláka, zamrznutá, deti láka, je tam pekné klzisko, 
konečne má aj horný koniec niečo blízko!
 Axel a či pirueta, každý hore dole lieta!
Zima je a metelica, červenajú sa nám líca...
zima sa až za necht vkradne, veď dedo Mráz všade vládne,
sniežik sa nám chumelí, až ma nervy žerú, 
zoberiem ja lopatu, narobím sa veru!
Anča kráča, Janyk fi čí, zastav Jano! Veď mám snehu za bránou, až hen 
v kríčí!
Ťapi, ťapi, ťapušky, vytiahli sme kožúšky, ba aj čiapky-baranice, 
nebojme sa chumelice!
Zasmiala sa mladá chasa, to je ale veru krása, 
máme veľa snehu zasa, no fasa, no fasa!
Zapadli nám polia, stráne, ba aj les, nevyjde už ani pes.
Jedna vločka, druhá vločka, nevyjde už ani kočka.
A tam hore pri bytovke tam je dáky čudák, je to vodník, snehuliak, a či 
dáky beťár?
Ani jedno ani druhé, veď je to len ujo smeťár.
Jupí, jupí, niekto kričí, vietor fúka, víchor kričí, robia sa tu záveje,
zas pár chlapov i pár dievok do krčmy zaveje. Prežijú tam pekné chvíľky,
keď im dá krčmár borovice, rumu, slivky na prehriatie žilky.
Fijú, fi jú, fi jú, pri krbe všetci pijú.
Kvíli v diaľke meluzína, nezamrzne Svákovi limuzína? 
Do zbrojnice ju dal zohriať asi, vyčká tam na jarné časy.
Ika tika gymnastika, po zadku sa dobre šmýka! 
Mišo tlačí dole – hore, Sváko za ním na traktore. 
Robia oni jak sa patrí, zdá sa že aj v Žitnej budú zo snehu Tatry.
Fašiang sa už blíži a takto nám sneh plány skríži.
V piatok má starosta ešte hlavu v smútku, čo s tým snehom spraviť 
vskutku?
Niečo dáme na smetisko, niečo za dedinu za klzisko, 
Niečo doprostred dediny, aby sme mali aj na prázdniny.
A v sobotu ráno otvoril starosta svoje ústa, hľadí na to, ktože to je?
Fico, Lenin, Stalin? A či moja busta?
Ale nie! Je to maskot asi, veď dnes predsa je pochovávanie basy!
Je to fešák zo snehu, vyrástol do krásy, má síce pár zubov ale nemá 

vlasy. 
Má klobúk a usmieva sa. Že by na tie lepšie časy?
A ktože ho vytvoril? Bol to dáky kúzelník? A či Pepek námorník?
Ale kdeže, bol to Mišo, iný nik a jeho veľký žltý pomocník.
A ešte pár architektov čo upravilo fasádu,
zrejme všetci mali pri tom dobrú náladu. 
Dínom – dánom, nepomôže vám dámy už ani AVON.
Z mrazu sa nám robia vrásky, nič iné nám nezostáva, len ísť za maškary 
a skryť tváre za masky. Budeme určite veľké krásky.
A už dole dedinou kráča veselá cháska, detiskám sa z nej robí okolo úst 
vráska.
Na čele sprievodu kráča známa tvár, strýco Pirát – náš farár.
Vedľa neho že vraj morská panna, na konci zas vojenská garda.
Je tu veľa masiek: Smrtka s kosou, striga s veľkým nosom,
bábätko nadmernej veľkosti, aj chlap čo nám zláme kosti.
Cigánka s kurou, kuričkou hľadajú Kohúta, čo zrejme občas obom do 
uška hrkúta,
cigáň čo predáva hodiny, aby uživil dve veľké rodiny,
tri maličké cigánčatá, čo robia ako ich tata,
malý kocúr, ten má pero, čižmy ba aj šabľu čo mu ide zozadu dopredu, 
- Adam Martiš má takú susedu. Spolu idú:
Kučeravý šaško so zúrivou levicou a malý trpaslík s bradou a peknou 
čapicou. 
Hopsa, hopsa, hopsasa, každý sa tam natriasa.
A tak trošku nálady má aj usporiadateľ Jano Škorec z Kanady.
Batman, vodník, čertica a aj pekná tanečnica.
Aj ružové prasiatko tuná trošku kvičí, veď okolo všetkých sú hasiči.
Vyberačka daní tá zasa autám v úniku bráni.
Muzikanti z Boboťanky peknú oni režú a koníky vzadu basu vezú.
Na konci sprievodu dáva pozor Kaťo z bytovky,
aby prišli na križovatku všetky príšery a bosorky.
Ľudia obdarovali sprievod šiškami, točňou, chlebíčkami a slivovicou,
a tak možno niekto prišiel domov aj s malou opicou.
Fašiangy sa končia, už sa nenavrátia.
Smutné časy nastali, bez basy sme zostali.
Tak to na svete chodí, že niečo začína a niečo končí.
Tak aj tieto riekanky od Aleny Čukanky.   

Autor: Alena Kušnierová

ČÍTAJTE TO MUŽI, ŽENY,
TÚTO BÁSEŇ OD ALENY...
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Slovensko:
1.1.2022 - Prezident Slovenskej republiky 
Alexander Patkoló zaželal občanom veľa 
úspechov v osobnom a bielej menšine aj v 
pracovnom živote.

22.2.2022 - Vláda SR dôrazne protestuje 
proti prílivu ekonomických utečencov z 
Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie

1.3.2022 - USA prostredníctvom svojho 
veľvyslanca požiadali slovenskú vládu o 
odpustenie dlhu vo výške 74 miliárd € . O 
žiadosti začal rokovať parlament.

11.3.2012 - Predsedkyňa Matice slovenskej 
Ildikó Hegedys-Kertészová slávnostne 
odhalila pomník Lajosza Sztúra na Námestí 
Európy v Komárne.

14.4.2022 - Dostavba štadióna Juraja 
Jánošíka v Očovej uzatvorila poslednú etapu 
príprav na Letné olympijské hry. Slovensko 
môže smelo očakávať športovcov z celého 
sveta.

29.5.2022 - Zástupca Strany zelených Jozef 
Bobor slávnostne otvoril spracovateľský 
závod na úpravu ortuti v areáli Tatranského 
národného parku.

4.7.2022 - II. bardejovská motorizovaná 
divízia úspešne potlačila nepokoje v 
Moskve. Rusko zostáva naďalej pod 
koloniálnou správou Slovenska. 

18.7.2022 - Argentínska telenovela 
Žiarivý anjel kráľom dobytka ktorej prvú 
časť odvysielala televízia v roku 2012 sa 
skončila. Dav rozvášnených dôchodkýň sa 
vydal na protestný pochod po Bratislave 
a rezolútne sa dožadoval ďalších dielov. 
Demonštráciu ukončil až zásah jednotiek 
rýchleho nasadenia.

20.7.2022 - Sokol Kežmarok - Manchester 
United 3:0 vo fi nále Ligy majstrov.

Naša obec:
Titul majstra Slovenska v kulturistike získal 
na pretekoch v Bratislave náš občan Viliam 
V. 
Ako povedal pre náš časopis svaly mu 
narástli od manuálnej práce, ktorú od 
malička vykonáva a má ju neskonale rád. 
Dobrému zdraviu vďačí za to že od roku 
2011 spáva v každom ročnom období pri 
otvorenom strešnom okne.

Rapídny pokles ceny alkoholu na svetových 
trhoch sa odrazil aj u nás na maloobchodných 
cenách. V krčme Flek zlacnelo poldeci 
alkoholu v priemere o 2 centy.

Strašný rachot prebudil obyvateľov bytovky 
na hornom konci Žitnej v noci na 11.apríla.
To sa občan Matúš B. snažil dostať do 
svojho bytu na 1. poschodí traktorom. Svoj 
čin neskôr zdôvodnil svojou nezmieriteľnou 
až chorobnou láskou k poľnohospodárskym 

strojom. Vraj si chcel traktor dať pod 
vankúš.

Do užívania bol odovzdaný nový kostol 
v strede obce. Slávnostnú prvú omšu 
celebroval monsiňor súdruh Rudolf Hanko. 

V Omastinej časť Žernová sa konali 
majstrovstvá sveta v hode 30 kg bukovou 
šajtou. Víťazom sa stal náš občan Dušan A. 
z časti Kanada ktorý po súťaži povedal že 
by hodil ešte aj ďalej, len si zabudol popľuť 
pred hodom do dlaní.

Vyliečený zo závislosti na alkohole Peter 
Š. z bytovky v časti Kanada si otvoril v 
obci mliečny bar. Za mesiac prevádzky mal 
spolu štyroch zákazníkov, z toho traja boli 
kojenci.

Futbalisti Dynama Žitná-Radiša sa po 
11 rokoch odlepili z posledného miesta 
v tabuľke a poskočili na predposledné 
miesto. Ďakujú tomu za vyhratý zápas proti 
Marušinej, keď hosťom sa už v 2. minúte 
zranil ich najlepší hráč Štefan Marušinský.

N a  O b e c n o m  ú r a d e  p r o t e s t o v a l i 
nezamestnaní z našej obce ktorí pracujú na 
verejno-prospešných prácach. Chcú zmeniť 
systém odmeňovania, namiesto hodinovej 
mzdy požadujú mzdu podľa vykonanej 
práce. Vraj si tak prídu na pekné peniaze. 

Vláda USA ponúkla miesto ministra fi nancií 
Vladimírovi J. zvanému Bumbuš. Nikto totiž 
nechápe ako po každom futbalovom zápase 
odovzdá do pokladne vždy viac peňazí ako 
podľa predaných lístkov vychádza. Vláda 
USA dúfa že Vladimír J. vyvedie ich krajinu 
z dlhoročnej ekonomickej krízy. 

GRADAC / Makarska riviera /
OBČIANSKE ZDRUŽENIE „TURISTI OBCE HORNÉ NAŠTICE“ 

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ 
V DŇOCH 25. JÚLA AŽ 4. AUGUSTA 2012 

NA DOVOLENKU DO CHORVÁTSKA

 CENA ZÁJAZDU JE 260 € NA OSOBU.

 V cene je zahrnutá doprava autobusom, ubytovanie v penziónoch 
a pobytová taxa. Cena neobsahuje poistenie a stravu.

Informácie a prihlášky: Kšiňan Ivan tel: 0918 435 317.

PRIHLÁSIŤ SA TREBA ČO NAJSKÔR. 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.
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Správy z roku 2022 

MAMA
Pamätáš, keď som bola malá?
A na prvú bábiku, ktorú si mi dala?
Vždy som sa s ňou rada hrala.
Ale čas beží...
Ani sa nenazdáš a už som veľká.
Najprv vidím ako sneží,
neskôr mi je malá aj postieľka.
Rada spomínam na tie chvíle,
verím že nie som sama.
Už som prešla dlhé míle,
no najkrajšie je s tebou mama!

Autor: Ivana Mederová
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Občianske združenie
„Turisti obce Horné Naštice“

Vás srdečne pozývajú dňa 12. mája 2012 na

TURISTICKÝ MAJÁLES
V sobotu 12. mája 2012 v kultúrnom dome v Žitnej – Radiši

Začiatok o 20,00 hod. 
Kto nás bude baviť? 

Hudobná skupina K T M a hostia večera bratia Zamiškovci zo Ždiaru
Cena: 15€ / osoba
Čo za to? 2 x večera, ½ litra vína, káva a čaj neobmedzene a dobrá nálada
Predpredaj vstupeniek a rezervácia stolov 

Kšiňan Ivan tel. 0918 435 317, príp. Kušnier Ivan tel. 0907 697 963 
Dôležité upozornenie: 

Cena vstupenky nezahŕňa liečebné náklady v prípadoch pozábavových komplikácií 
A ešte niečo!! 

Drahé róby, a šaty prípadne smokingy nechajte doma! Oblečte sa tak nejako 
normálne!
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Fašiangy 2012

Večernú fašiangovú rozlúčku so zosnulou 
basou otvorila známa tanečná skupina DANCE 
MOL, ktorá svojimi ladnými pohybmi rozvlnila 
celú sálu. Pripravili si choreografi u, ktorá sa 
skladala z rôznych tanečných štýlov. Členky 
skupiny sa stretávajú aj na hodinách airobiku, 
kde rady privítajú nové tváre. Za ich kultúrne 
číslo boli odmenené veľkým potleskom a už 
teraz sa tešia na ďalšie vystúpenie.  

Autor: Aneta Kušnierová 
Dobrovoľný hasičský zbor v Žitnej-Radiši 
ďakuje touto cestou všetkým občanom, 
ktorí svojimi či už tekutými, tuhými alebo 
fi nančnými darmi podporili dňa 18. februára 
2012 akciu fašiangy - pochovávanie basy. 
Taktiež ďakuje všetkým maskám, ohavám 
a príšerám, ktoré sa zúčastnili smútočného 
maškarného sprievodu. A nakoniec ďakuje 
všetkým, ktorí akoukoľvek formou priložili 
ruku k dielu a pomohli túto akciu zorganizovať.

Výbor DHZ v Žitnej-Radiši

DANCE MOLDANCE MOL Foto: Ing. Jaroslav SedláčikFoto: Ing. Jaroslav Sedláčik

Foto: Lucia ŠkorcováFoto: Lucia Škorcová

Foto: Ing. Jaroslav SedláčikFoto: Ing. Jaroslav Sedláčik

Foto: Lucia ŠkorcováFoto: Lucia Škorcová

Foto: Lucia KušnierováFoto: Lucia Kušnierová
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Vo Vysokých Tatrách je na jednom hrobe 
napísané: Tu je pochovaná Anička Trtuliaková 
zo Spolku pre ochranu zvierat ktorá sa pokúsila 
ošetriť raneného medveďa.

Do kravína vstupuje partia chlapov. Krava 
Rysuľa sa od strachu celá rozklepe. Všetky 
kravy naokolo sa jej nechápavo pýtajú: 
-Rysuľa, čo je ti?

Kočky, rýchlo preč! Ten chlap 
v dlhom bielom plášti je inseminátor Brblavý. 
Minulý rok sa s predsedom ožrali a ja som 
potom porodila 15 králikov...

Príde podnapitý chlapík k novinovému 
stánku a hovorí: -Bože slečna, vy ste 
prekrásna, ja vás chcem, buďte mojou! No 
dovoľte, hovorí slečna,  veď ste ožratý!!!  

Hm... keď nie tak nie...tak mi dajte jedny 
marsky!

Lekár napomína pacienta, ktorému sa 
zázračne polepšilo. – Tak toto nám už viac 
nerobte pán Káčer, na pitve sa na vás už tak 
tešili...

12

Ozveny spod Rokoša - Spravodaj obce Žitná-Radiša. Vydáva Obecný úrad Žitná-Radiša. Adresa: Obecný úrad č. 105, 956 41 Uhrovec, Tel/
Fax: 038/7694421. Redakčná rada: Ing. Rudolf Botka, Mgr. Janka Adameová, Alena Kušnierová, Ivan Kušnier, Michaela Bašková, Veronika 
Botková, Denisa Ďurčová, Anetka Kušnierová, Ema Kušnierová, Daniela Trebichavská, Terézia Botková. Grafi cké spracovanie a technická 
podpora: Ing. Vladimír Dúbravka. Tlač: M.I.R.A. FOTO & DESIGN, Bánovce nad Bebravou. Evidenčné číslo MK SR: EV 4510/12.

PRIBUDLI DO NÁŠHO KOŠÍKAPRIBUDLI DO NÁŠHO KOŠÍKA

Tieto nádherné prírastky sa narodili na hospodárstve Tieto nádherné prírastky sa narodili na hospodárstve 
rodiny Kohútovejrodiny Kohútovej

JAR
Mrazivá zima sa pominula,
teplá jar nás ovinula.
V marci sa slnko pekne usmieva,
teplý vietor nás krásne ovieva.
Z hôr už posledný sneh zmizol,
v kríčku sa malý zajko mihol.
Príroda krásne ožila,čaká na nás jar milá.
Začnú kvitnúť kvietky farebné,
oči máme celé rozjarené.
Vtáčiky k nám zďaleka priletia,lietajú a čo to uchytia.
Srny sa pasú na lúke,čakajú kedy tá lúka zakvitne.
Zo dverí kričí dedko:,,veverička,zajko,ježko
už ich vidím,už sú tu,
prespali tú zimu dlhú.
A tak sa tešia všetci vôkol,ale aj my malí,
na krásne obdobie jari.

Autor: Terézia Botková

Začiatok minulého storočia, Rusko, Peterburg. Robotník Sidorov sa po ťažkej 
smene v závode vracia domov. Rozhodne sa však že urobí radosť svojim deťom a 
kúpi melón. Kráča si s ním pod pazuchou , keď tu zrazu spoza rohu vyskočí malý 
chlapík, taký holohlavý s briadkou a sekerou v ruke. Skríkne! –Nó baťko polož pekne 
ten melón na zem! 

Sidorov spoznal v tom malom chlapíkovi vodcu svetového proletariátu súdruha 
Lenina. Poslúchol ho teda a položil melón na zem. Chlapík priskočil k melónu a prásk 
ho sekerou – rovno na dve polovice. Potom jednu schmatol a zmizol aj s ňou za rohom.

...a to je celá história o tom, ako sa veľký Vladimír Iľjič Lenin podelil o melón s 
jednoduchým robotníkom...

Zasmejme sa


