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Keď som začiatkom leta upozorňoval 
na sucho, vtedy som určite netušil, 
ako veľmi sa mýlim. Celé leto, až 
do dnešných jesenných dní nielenže 
sucho nebolo, ale práve naopak 
zastihlo nás počasie, ktoré sme už 

dávno nezažili. Mokré leto a dažde vyvrcholili 27. júla povodňou, 
ktorú si nepamätajú ani tí najstarší občania. Búrka, ktorá nás 
v tú nedeľu podvečer zasiahla nám narobila škody na obecnej 
kanalizácii, ale aj na rodinných domoch, plotoch, či pozemkoch, 
ktoré odstraňujeme ešte aj teraz. Chvalabohu, ako rýchlo prišla tak 
aj odišla a behom hodiny nám už zostali iba jej následky. Vďaka 
usilovnosti a obetavosti niektorých občanov, ale hlavne členov DHZ 
sme v pomerne krátkej dobe zabezpečili normálny život v obci a 
maximálne sa snažili pomôcť hlavne občanom, ktorí mali najväčšie 
škody. V takejto situácii sa prejaví charakter človeka a je potešujúce, 
že v našej obci je takýchto charakterov dosť a ochota pomôcť tu 
určite nechýba. Všetkým, ktorí v tom období v ťažkých podmienkach 
dlho do noci pomáhali patrí veľká vďaka.
Keďže intenzita búrky bola vysoká, bol vyhlásený III. stupeň 
povodňovej aktivity a tým si môžeme z dôvodu záchranných prác 
nárokovať časť  spôsobenej škody z ministerstva ŽP.
Bohužiaľ mnoho občanov si myslelo, že opravujeme obecnú 
kanalizáciu a každý chcel riešiť svoje problémy aj tam, kde je 
síce kanalizácia zlá, ale nebola poškodená povodňou. My si však 
prostriedky  môžeme nárokovať iba na poškodenú kanalizáciu 
povodňou a jej opravu do pôvodného stavu, nič viac. Chcem sa týmto 
poďakovať aj Michalovi Kravcovi za za ústretovú pomoc a prácu pri 
týchto opravách.
Aby toho nebolo dosť, zastihla nás začiatkom augusta po ukončení 
kontroly správa o pozastavení vyplácania prostriedkov z európskych 
fondov z dôvodu kontroly od EU, čo sa malo týkať aj prefinancovania 
nášho verejného osvetlenia. Potešenie však prišlo asi týždeň po tejto 
správe formou oznamu, že nám budú poukázané finančné prostriedky 
za verejné osvetlenie na účet, to znamenalo, že sa odzrkadlila naša 
snaha o čo najrýchlejšie ukončenie tejto akcie a jej prefinancovanie. 
Doslova povedané ušli sme im z lopaty. 
 Koncom augusta tak ako už býva tradíciou sa konali oslavy 70. 
výročia SNP a pálenie vatry na ihrisku. Tento rok bol výnimočný, lebo 
k tejto akcii pribudlo aj 720. výročie prvej písomnej zmienky o obci. 
Na toto sa pripravili aj tí, ktorí každoročne vatru stavajú a postavili 
takú, že by mohla ísť aj do knihy rekordov. Krásnu vatru chodia 
obdivovať aj ľudia zo širokého 
okolia a táto nám robí veľkú 
reklamu. 720. výročie obce 
bolo spestrené  sprievodom, 
ktorý bol zložený prevažne z 
účinkujúcich a členov DHZ a 
tento odzrkadloval kultúrny a 
spoločenský život našej obce.  
Som veľmi rád, že sme si 
urobili akciu vo vlastnej réžii, 
spojenú s bohatým kultúrnym 
programom, do ktorej sa 
zapojili všetci, od najmenších 
až po tých starších. Po úvodnej 
časti, v ktorej sme si priblížili 

históriu obce, potom prítomných svojim 
predstavením zaujala ženská spevácka 
skupina, veľkým spestrením  s výborným 
ohlasom u divákov bolo vystúpenie malých 
tanečníkov našich detičiek,  zaujala aj krása 

2

Denník starostu
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a tanec žien – tanečníčok a vyvrcholením bolo vystúpenie folklórnej 
skupiny na čele s Ing. Jankom Hrebíčkom. Už tradične dobrý guláš od 
našich kuchárov a kuchárok, dobré občerstvenie, výborná atmosféra 
podporená aj skupinami Seniorband a Heligonkári z Bánoviec nad 
Bebravou umocnili celkový dobrý dojem z akcie. Chcem sa všetkým 

úprimne za túto akciu poďakovať a verím, že sa takto budeme stretať 
častejšie aj pri iných príležitostiach.
Od 2. septembra začala svoju činnosť aj MŠ pod vedením zastupujúcej 
riaditeľky Zuzany Drábikovej. Aj po odchode bývalej riaditeľky D. 
Flórovej  má škôlka 17 detí, čo je na našu obec stále veľmi dobré, 
prijala sa na dobu určitú aj nová učiteľka a tak verím, že škôlka bude 
aj naďalej pokračovať vo veľmi dobrom trende. 
Je potrebné do zimy zabezpečiť nové akumulačné vykurovanie a 
podľa možností výmenu starých poškodených okien.
Po mnohých urgenciách a sťažnostiach sa v obci pohol aj projekt 
vodovodu. Samozrejme je to neskoro, až po ukončení rekonštrukcie 
cesty, ale som rád, že sa vôbec ide robiť. Napokon rozkopala by sa 
aj stará cesta, takto to však bohužiaľ boli na opravovanom úseku 
vyhodené peniaze, aj keď nie obecné. Prebehli už jednania aj so 
správou ciest TSK, ktorá sa bráni rozkopaniu cesty, ale dúfam, že 
spoločne nájdu spôsob ako túto akciu uskutočniť. V prípade poškodenia 
cesty bude musieť vodárenská spoločnosť upraviť celú jej polovicu a 
urobiť nový asfaltový povrch.
Blížia sa aj nové komunálne 
voľby, kde si znovu budeme 
voliť predstaviteľov našej 
obce. Verím, že si vyberieme 
tých najlepších ,  ktorí aj 
do budúcnosti zabezpečia 
jej rozvoj, pokoj, pohodu a 
podmienky pre čo najlepší 
život v nej.

Knižné novinky:
A. Coddington  -  Jozef Bednárik   -  

začítajte sa do životnej cesty vynikajúceho 
slovenského herca a  režiséra Jozefa 
Bednárika, ktorú si zrežíroval sám, pretože 
hry osudu odmietal.  V knihe nájdete dôležité 
momenty jeho života od narodenia až po 
nečakanú smrť, fragmenty z javiska, jeho 
gurmánske a cestovateľské zážitky, stráženú 
trinástu komnatu, lásku k mame, či jeho vzťah 
k ženám. Je plná autentických výpovedí a 
zážitkov, ale aj  úprimných vyjadrení 
rodiny, kamarátov a hereckých hviezd 

slovenského a českého divadla. Táto kniha 
vám dáva možnosť nahliadnuť do súkromia 
i profesionálnej kariéry dedinského chlapca 
z ktorého sa stal bohémsky mešťan a za 65 
rokov svojho života stihol, videl a urobil viac, 
ako si vôbec dokážeme predstaviť. 

Vážení rodičia! 
Učí sa vaše dieťa anglický jazyk?  Do 

knižnice sme dostali krásne obrázkové knižky 
a pexesá v angličtine. Určené sú síce pre 
najmenšie deti, ale na osvojenie si základných 
slovíčok poslúžia každému začiatočníkovi. 

Pani Janke Kvasničákovej, ktorá knihy 

darovala v mene všetkých čitateľov ďakujem.
Zároveň ďakujem všetkým, ktorí mi 

pomáhali pri maľovaní  a upratovaní knižnice, 
predovšetkým Michalovi Hankovi, ale aj 
ostatným, ktorí sťahovali regále.

Taktiež ďakujem všetkým darcom kníh.

Na záver by som chcela osloviť všetkých 
čitateľov. Kto môže darovať do knižnice 
knihu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka 
Švejka?

Alena Kušnierová, 
knihovníčka Obecnej knižnice

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 
Anna Kušnierová 
rod. Hanková

nar. 24. 10. 1927
zom. 8. 10. 2014

Česť jej pamiatke!
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V rámci osláv 720. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci a 
70. výročia Slovenského národného povstania sme si v tomto roku 
pripomenuli aj 100 rokov od vzniku 1. svetovej vojny. V zasadačke 
kultúrneho domu sme si mali možnosť pozrieť výstavu foto dokumentov  
k tomuto výročiu: A milióny sa nevrátili. Jej iniciátorom a autorom bol 
Ing. Rudolf Gerbel a mohli si ju pozrieť aj obyvatelia viacerých obcí 
bánovského okresu.
Aj napriek tomu, že 1. svetová vojna sa nedotkla celého územia 
Slovenska, hlboko zasiahla do života  každej rodiny.  Boje, ktoré vypukli 
v lete roku 1914 majú na svedomí milióny ľudských životov. Fakty o 1. 
svetovej vojne sú desivé: 
- počet zmobilizovaných  65 miliónov

A MILIÓNY SA NEVRÁTILI...

Obecná knižnica informuje
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Dňa 27.7.2014 v čase 
17:06 hod. vyhlásil starosta 
obce Ing. Rudolf Botka 
výjazd DHZ z dôvodu 
vyliatia sa vodných tokov v 
obci v dôsledku prívalového 
dažďa. Na udalosť bola 
vyslaná technika DA AVIA 
A-31 v počte osôb 1+5. 

Po príjazde na miesta 
udalost i  bol  vykonaný 
p r i e s k u m  a  p o m o c o u 
t r h a c í c h  h á k o v  b o l i 
odstraňované  naplavené 
k o n á r e ,  h a l u z i n a  a 
naplavený odpad spod priepustov pod cestou, priekop a odtokov kanálov.  
Zároveň bol telefonicky požiadaný o pomoc DHZ Kšinná s technikou 
PPS -12 a bol im pridelený zásahový úsek časti obce Radiša.

Po opadnutí vody sme začali s odčerpávaním vody z troch pivníc 
rodinných domov a pivnice miestneho pohostinstva pomocou PPS-12.  
Neskôr kvôli poruche bol náš stroj nahradený tým kšinskym.  Benzínové 
kalové čerpadlo HERON bolo nasadené na čerpanie pivnice kultúrneho 
domu. Odčerpávaná voda bola zároveň použitá na očistenie miestnych 
komunikácií od nánosov blata. Počas zásahu bola odstránená porucha na 
čerpadle PPS -12 a bolo opäť nasadené na čerpanie záplavovej vody a 
čistenie hlavnej cesty. 

O 21:00 hod. nám bola ponúknutá technologická pomoc z OR HaZZ 
z Bánoviec nad Bebravou, kde sme požiadali o plávajúce čerpadlo, ktoré 
bolo použité na dočerpanie vody z pivnice kultúrneho domu nakoľko naša 
technika si s takou malou výškou hladiny nevedela poradiť. 

Ďalej sme očistili príjazdovú cestu vedúcu v časti obce Kanada, kde 
bolo použité čerpadlo Heron a lopaty. Zásah sme ukončili v čase 23:00 po 
kontrole výšky hladiny vodných tokov nachádzajúcich sa v obci. 

Nasledujúci deň ráno sme boli vyslaní starostom obce do časti Radiša 

pri dom p. Michale. Tu 
sme mali očistiť príjazdovú 
cestu vedúcu k rodinným 
domom. Na mieste po 
pr ieskume a  porade  s 
miestnymi obyvateľmi sme 
zhodnotili, že tu bude treba 
nasadiť ťažkú techniku z 
dôvodu veľkého množstva 
naplavenej  haluziny a 
konárov z časti Dolinky. 
O tomto bol telefonicky 
informovaný p. starosta. 

Po príchode na rázcestie 
obce sme odčerpávali jednu 

pivnicu rod. domu a vodu zo studne a trativodu v areáli MŠ. Ďalej sme 
v spolupráci s aktivačnými pracovníkmi odstraňovali polámané stromy 
z vodných tokov a odstraňovali ďalšie naplaveniny ktoré by mohli v 
prípade ďalšieho zvýšenia vodnej hladiny zabraňovať odtoku v koryte a 
hrozilo by opätovné vyliatie. 

Po porade s p. Rudolfom Botkom sme sa zhodli na to, že je potrebné, 
aby sme pred jedným rodinným domom  rozkopali časť chodníka. Bolo 
to z dôvodu, že v odtoku bola spriečená odplavená betónová kocka a táto 
bránila odtoku vody a podmývala už aj časť cesty a okolie chodníka.

Toto bola zruba zmapovaná činnosť počas zásahov ,ktoré trvali každý 
deň počas celého týždňa. Týmto sa chcem veľmi pekne POĎAKOVAŤ 
všetkým členom nášho DHZ, občanom obce a členom DHZ Kšinná za 
ochotu pomôcť ostatným spoluobčanom. 

A ešte mi dovoľte informovať Vás o tom, že sa nemusíte hanbiť alebo 
báť požiadať o pomoc náš zbor. My sme povinní  a ochotní poskytnúť 
pomoc všetkým občanom bez rozdielu či je náš člen alebo nie.

Autor: Michal Hanko, foto: Ivan Kušnier

Uniká tna ,  t akmer  sedem 
metrov vysoká vatra na miestnom 
š p o r t o v o m  i h r i s k u  p ú t a l a 
pozornosť nielen našich občanov, 
ale aj okoloidúcich cyklistov či 
vodičov. Spomaľovali, zastavovali 
a uznanlivo, priam neveriacky 
krútili hlavami.

Keď jej plamene vyšľahli do 
hustnúcej  tmy augustového 

večera, bol to fascinujúci pohľad 
na hru plamenných jazykov a 
žiariacich iskier na čiernej oblohe. 
Takto sme si pripomenuli 70 – te 
výročie Slovenského národného 
povstania.

Už  j e  i ba  pá r  p r i amych 
účastníkov SNP  a ubúda aj tých, 
ktorí si spomenú a zamyslia sa nad 
tým, čo sa v týchto obciach pred 

sedemdesiatimi rokmi dialo. 
Dnešnej  mládeži  to  bude 

asi pripomínať akčný film, keď 
im budete rozprávať, že 21. 
novembra 1944 vtrhli do našich 
obcí fašistické oddiely a brali so 
sebou mužov ako ochranný štít 
pred partizánmi. Sústredili sa na 
hornom konci Žitnej – na Širokej, 
kde ich vypočúvali, zastrašovali 

Povodeň v obci

Odkaz SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA

- počet zmobilizovaných z územia Slovenska 
400 000 
- počet padlých 8,5 milióna
- celkový počet obetí vrátane civilistov 37 
miliónov
A práve tých, ktorí s chudobným bojovým 
vybavením zúfalo bojovali na fronte nám 
pripomenula táto výstava
Dalo by sa očakávať, že po takejto hroznej 
vojne nebude už mať nikto chuť na ďalšie boje. 

Toto však platilo iba pre víťazov.  V porazených 
krajinách už krátko po jej skončení začali 
vznikať plány na odplatu. Nacionalizmus v 
hlavách bol týmto plánom naklonený. 
A tak zakrátko už nemecký nacionalista – 
slobodník z 1. svetovej vojny Adolf Hitler 
zmanipuloval celú nemeckú spoločnosť 
a z nacionálnych vášní sa zrodila ďalšia 
– 2. svetová vojna s dôsledkami o mnoho 
katastrofálnejšími ako jej predchodkyňa. 

A hoci od jej skončenia uplynulo už takmer 
70 rokov, nacionalizmus je stále živý, čoho 
výsledkom sú stále nové a nové vojnové 
konflikty.
A práve preto si treba takéto výročia 
pripomínať a opakovať nezvratné fakty o nich, 
aby nastupujúce generácie si vytvorili trvalý 
názor, aby sa nedali ovplyvniť fanatikmi a aby 
pochopili aký je mier krehký.

Autor: Alena Kušnierová

Obce Žitná i Radiša,
to rodná kolíska naša.
Obtočené vencom hôr
zblízka, zdiaľky, navôkol.

Cez Povstanie tieto hory 
partizánov pritúlili,
ktorí nenávidených fašistov
z našej vlasti vyháňali.
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Je tu jeseň, október, mesiac 
úcty k starším, tým skôr 
narodeným. Každoročne sa 
stretávajú občania z našej 
obce ktorí sa dožili svojich 
jubileí na milej slávnosti, 
organizovanou obecným 
ú r a d o m .  S p o l o č e n s k é 
stretnutie je príležitosťou 
z a ď a k o v a ť  s t a r š í m 
spoluobčanom za vykonanú 
prácu v prospech obce a 
spoločnosti. Moderná doba po 
zamatovej zmenila politické 
a ekonomické prostredie a 
odsunula generáciu dôchodcov 
n a  o k r a j  s p o l o č n o s t i . 
Pritom celý život pracovala, 
vychovávala svoje deti so 
svojimi starými rodičmi, ktorí 
mali dôslednú starobu. Zato 
globálny systém kapitalizmu 
dnešných dôchodcov odsunul 
do nespravodlivého systému. 
Zďaleka nedosahujú životnú 

úroveň ako rakúski a nemeckí  
dôchodcovia. Ubúdajú im 
sily, prichádzajú im zdravotné 
ťažkosti.  Pritom si cenia 
každý prežitý deň s deťmi, 
vnúčatami, v kruhu rodiny 
v teple domova. V dnešnej 
technickej uponáhľanej dobe 
mládež vidí svet svojimi 
očami, nedoceňujú hodnoty. 
Takže nezabúdajte mladí, 
že aj vy budete starí, keď 
príde jeseň života. Kde a ako 
prežijete dôstojnú starobu, 
odpoveď nepoznám. Staroba je 
posledným obdobím človeka a 
osamelosť je  krutá tragédia. 
Zdôraznil to aj Ľudovít Štúr 
slovami:  „ Kto sa sám opúšťa, 
býva opustený.“  Nasledujúci 
príspevok k tejto téme napísala 
všestranná uznávaná osobnosť 
z obce Bystrička pri Martine.

Zostavil Jaroslav Kohút st.

a bili. Potom ich odvliekli do budovy novej školy, 24. novembra z nich 
odviezli 40 mužov do Bánoviec nad Bebravou, kde ich 2 týždne väznili a 
vypočúvali v kinosále katolíckeho domu. Štyroch z nich – Jána Hrebíčka, 
Michala Hrebíčka, Pavla Hanku a Ondreja Michale  zastrelili v lese 
Cibislavka. Ostatní sa vrátili domov.

23. novembra ráno fašisti na výstrahu zapálili dom tunajšieho kováča 
Jána Škorca ( dnes dom č. 87 ) za údajnú pomoc partizánom. Spolu s 
jeho domom zhorel aj s ním spojený dom Jána Tomašku a pristavené 
komory patriace rodinám Dubajovej a Mikušovej. V tento deň nemecká 
hliadka chytila za Uhrovským Podhradím partizánskeho hospodára 
Štefana Kušniera a po mučení ho na druhý deň zastrelili pri kameňolome 
za dedinou. Pochovaný je na cintoríne v Žitnej. 18 mužov zo Žitnej a 
3 z Radiše bolo odvlečených do koncentračných táborov v Rakúsku. S 
podlomeným zdravím sa domov vrátili po oslobodení koncentračných 
táborov okrem Michala Hanku, Jána Dubaja, Pavla Tomašku a Michala 
Bežu, ktorí počas pochodu smrti pri hľadaní potravy boli zastrelení pri 

niektorej dedine neďaleko Salzburgu.
Toto všetko, ale i ďalšie ukrutnosti sú fakty. Nemenné a 

nespochybniteľné. Spomínať na SNP znamená spomínať nielen na mužov 
so zbraňami, ale aj na prirodzený strach ľudí o svoje životy a o životy 
svojich blízkych uprostred tohto vojnového šialenstva. Spomínať na to, 
že aj napriek tomuto strachu pomáhali materiálne i morálne. Aj za cenu 
obetí. Pretože koho Nemci prichytili, pre toho mali iba jeden druh trestu. 
Smrť. Obyčajne aj s mučením.

Hovorí sa, že ak nevieš kam kráčaš, obzri sa odkiaľ prichádzaš. A naši 
občania sa majú kam obzrieť. Toto obzretie by malo slúžiť k tomu, aby  
Slovenské národné povstanie nikdy nebolo zabudnuté a jeho odkaz – 
chrániť mier bol pre nás obrovským záväzkom.

Autor: Alena Kušnierová, foto: Ema Kušnierová

Pred šedinami povstaň, ucti 
si osobu starca (3M 19,32)

Prestanem ja pálenočku píjať 
a nebudem v starom dome bývať 
postavím si nový poschodový 
polovičku dám môjmu synovi 
ako si ja budem šťastne len  nažívať 
keď budem so synom v jednom dome bývať

Raz prišlo na rozum môjmu synovi
ku novému domu patrí autiak nový 
ale čo sa stalo raz pred Veľkou nocou
odviezol ma na ňom do domovu dôchodcov  

V dome dôchodcov je veľmi dobre bývať 
neorú, nesejú, nekosia, len sa chodia dívať 
nebojte sa tatko môj, na Vás nezabudneme 
však Vás sem-tam aj navštíviť prídeme 
prešlo leto a odkvitli kvietky
a ja čakám, čakám moje drahé dietky 
a čo sa len stalo a čo je len s nimi 
veď azda len prídu ešte tejto zimy 
aj zima už prešla, aj Vianočné sviatky 
a ja čakám, čakám moje drahé dietky

Ďakujme pekne našej spoločnosti
Že si tu žijeme celkom bez starosti
Keď aj naše deti na nás zabúdajú
V domove dôchodcov sa o nás postarajú.

Autorka Mária Baričiaková

Vypálený dom Jána Škorca v časti obce Žitná, neskôr opravený, 
za ním miesto, kde stál dom Jána Tomašku

Dom, do ktorého sa počas SNP presťahoval z Bánoviec nad 
Bebravou Revolučný okresný národný výbor. 

Dnes dom č. 99 v časti obce Žitná.



3. ročník        3. číslo        rok 2014 6

Septembrom začína nový školský rok. A tak tomu bolo aj tento rok, kedy 
sa 2.septembra otvorili po dvojmesačnej prestávke brány materských, 
základných a stredných škôl. Pre tých najmenších nastupujúcich do 
materských škôl sa začiatkom nového školského roka začína čas nových 
kamarátstiev a hier. Pre prváčikov je to vzrušenie z nového prostredia 
a z novej pani učiteľky. Ale menšie zmeny čakajú aj našich starších 
škôlkarov, keďže do našej materskej školy prišla nová pani učiteľka 
Elenka Ďuračková a novou pani riaditeľkou je Zuzka Drábiková. Tieto 
zmeny nastali potom, čo odišla dlhoročná učiteľka a riaditeľka Dušanka 
Flórová. Aj touto cestou by sme sa jej chceli poďakovať za dlhoročnú 
obetavú prácu s deťmi.

Medzi prváčikov sa tento rok zaradilo sedem detí z našej MŠ. Sú 
to: Matúško Horňák, Dominik Slovák, Samko Adame, Natálka 
Lašáková, Vikinka Kližanová, Mikuláško Habala, Tomáško Melas. 

A medzi veľkých škôlkarov prišli títo malí drobci: Riško Filo, Janko 
Pružinec, Lukáško Hanko a Lenka Bartáková.

Týmto by sme chceli popriať novým škôlkarom, prváčikom a aj novej 
pani riaditeľke a pani učiteľke veľa trpezlivosti, množstvo motivácií a čo 

najmenej uplakaných dní.:-D
A tu sú naši malý prváčikovia.

Autor: Zuzana Hanková, foto:  Jana Kvasničáková

Vážení občania, iste viete, že v sobotu 15. novembra sa opäť v každom meste a obci na Slovensku otvoria volebné miestnosti, kde prebehnú voľby do 
orgánov samosprávy miest a obcí.  Budeme si voliť primátorov, starostov a poslancov, ktorí budú ďalšie štvorročné volebné obdobie riadiť a snažiť sa 
zveľaďovať svoje mestá či obce. My vám teraz predstavíme kandidátov na post starostu a posty poslancov, pričom sme každému kandidátovi zároveň položili 
aj súbor jednoduchých otázok. Mysleli sme, že vám to pomôže pri výbere jednotlivých poslancov ( z desiatich kandidátov na poslancov volíme piatich ). Na 
zodpovedanie mali dostatočne dlhú lehotu 14 dní. Hoci anketa nebola povinná, mysleli sme si, že kandidáti s radosťou využijú túto bezplatnú kampaň a v plnej 
šírke občanom  objasnia, prečo vlastne chcú kandidovať. Boli sme však nemilo prekvapení, keď až štyria z desiatich kandidátov si nedali tú námahu a nedodali 
nám odpovede na otázky. Nuž, čo myslíte, aj nijaká odpoveď je odpoveď. S akými ambíciami vstupujete do kandidatúry na starostu / poslanca / Obecného 
zastupiteľstva v Žitnej-Radiši? Aké budú vaše plány a iniciatívy v prípade zvolenia? Čo si myslíte, že v našej obci treba zlepšiť alebo zmeniť a ako k tomu 
chcete konkrétne pomôcť? Autor, foto: Ivan Kušnier 

S akými ambíciami vstupujete 
do kandidatúry na starostu obce 
v Žitnej-Radiši?

Moje ambície  na  s taros tu 
sú v prvom rade vo vytvorení 
podmienok na čo najlepší život 
občanov v našej obci. V týchto 
podmienkach sú veľmi dôležité 
predpoklady pre plnohodnotný 

život v dnešnej dobe hlavne pre 
mladých ľudí, mladé rodiny, aby tu 
mali všetko alebo aspoň čo najviac 
pre život tak ako v mestách, aby 
obec mala stále viac obyvateľov a 
tým aj viac financií na jej rozvoj. 
Aj uplynulé volebné obdobia sme 
spolu s poslancami OcZ tomuto 
venovali  najväčšiu vážnosť. 
Samozrejme podmienky pre život 
chcem zlepšovať aj starším a 
starým občanom. Mojou osobnou 
ambíciou je prispieť čo najväčšou 
mierou k zlepšeniu medziľudských 
v z ť a h o v  v ý k o n o m  s v o j e j 
funkcie tak ,aby som sa snažil aj 
rozhádaných ľudí zbližovať a nie 
vyhrocovať ich spory. Každému 
môjmu rozhodnutiu pri spore musí 
predchádzať snaha o dohodu až 
potom nastupujú iné opatrenia. 
Samozrejme sa budem aj naďalej 
usilovať o získavanie  čo najviac 
finančných prostriedkov pre obec.

Aké budú Vaše  p lány  a 
iniciatívy v prípade zvolenia?

Tak ako som už spomínal starosta 
obce je tu na to , aby sa staral o 
rozvoj obce. Bez podpory a ochoty 
občanov však žiadny starosta nič 
neurobí. Preto aj moje plány a 
iniciatíva budú úzko spojené so 
spoluprácou občanov a organizácií, 
ich pomoci vo všetkých oblastiach 
života a v hľadaní financií na rozvoj 
obce. Chcem naďalej rozvíjať 
vynikajúcu spoluprácu s DHZ, 
ktorý obci pomáha všade kde treba, 
ale samozrejme aj s ostatnými 
organizáciami. V investičnej oblasti 
je potrebné zabezpečiť kúrenie 
a výmenu okien v MŠ, opravu 
strechy hasičskej zbrojnice a šport. 
kabín, výmenu stolov a stoličiek v 
KD, opravu poškodenej kanalizácie 
a v prípade možností získanie 
financií na kanalizáciu alebo ČOV 
v obci. Chcem pozitívne pre obec 

ovplyvňovať aj rekonštrukciu 
vodovodu v obci. 

V športovej oblasti zachovať 
podľa možností futbal a stolný 
tenis, rozšíriť činnosti o turistiku, 
či iný šport.

V kultúrnej oblasti zachovať 
všetky doterajšie kultúrne aktivity 
a podporiť ich realizátorov a 
samozrejme aj vydávanie obecných 
novín.

Chcem byť s taros tom pre 
všetkých, ale taký, aby tí zlí mali 
predo mnou rešpekt a dobrí cítili 
moju pomoc a podporu.

Čo si myslíte, že v našej obci 
treba zlepšiť a zmeniť a ako 
tomu chcete konkrétne pomôcť?

V prvom rade je potrebné zmeniť 
myslenie niektorých občanov, tých 
ktorí cítia, že tu nie je dostatok 
demokracie na vlastný názor. Je 
potrebné aby si uvedomili rozdiel 
medzi kritikou a ohováraním . 

Nový školský rok

PRED KOMUNÁLNYMI VOĽBAMI...

Kandidát na starostu
Ing Rudolf Botka, 51 rokov, bytom Žitná-radiša č. 198, starosta obce, kandiduje za SMER - Sociálna demokracia
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Mojím cieľom je byť nápomocný občanom 
našej obce a taktiež starostovi pri plnení 
úloh tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom 
volebnom období. A tiež plniť úlohy  
Dobrovoľného hasičského zboru, ktoré mi 
vyplývajú zo zákona.Tiež držať na vysokej 
úrovni tak pripravenosť hasičských družstiev, 
ako i kultúrnu a spoločenskú činnosť. Pokúsiť 
sa o získanie ďalších dotácii z min. vnútra na 
zlepšenie materiálno technického vybavenia 
nášho zboru.

Vážení spoluobčania!
Verím,že ma všetci poznáte ešte z môjho 

pôsobenia vo funkcii starostu.
Nakolko žijem v tejto obci,nie je mi 

celkom jedno ako sa tu žije,preto som sa 
rozhodol kandidovat  za poslanca obecneho 
zastupitelstva.

V prvom rade by som chcel pomôct 
starostovi v jeho každodennej práci pri 
zabezpečovaní financii v rámci projektov pre 
obec a ich realizáciu z eurofondov.

Nadalej by som sa chcel venovat hlavne športovej oblasti a pomôct 
rozvoju športu v našej obci,hlavne futbalu a stolnemu tenisu.

Ďalej si myslím,že obec potrebuje zlepšit činnost pri udržiavaní a 
skrášlovaní nášho verejného priestranstva,pričom mám na mysli aj 
efektívnejšie využitie verejno prospešných prác pre nezamestnaných.

Aktívne sa zúčastnovat na všetkých spoločensko kulturných 
podujatiach  organizovaných OU.

V dlhšom časovom horizonte pomôct pri celkovej kanalizácii pre obec.

Zastávanie postu poslanca Obecného 
z a s t u p i t e ľ s t v a  j e  v  p r v o m  r a d e  o 
zodpovednosti a službe. O zodpovednosti za 
správu obecného majetku a službe v prospech 
občanov obce. Preto mojou ambíciou je v 
prvom rade byť platným členom Obecného 
zastupiteľstva a podporovať všetky snahy 
a projekty, ktorých cieľom je zlepšenie 
podmienok našich spoluobčanov.

Plány a iniciatívy poslanca by mali byť v 

V prípade môjho zvolenia za poslanca 
Obecného zastupiteľstva by som chcel 
prispieť novými nápadmi, dať pomocnú ruku 
tam, kde je to potrebné. V našej obci je toho 
ešte dosť, čo by bolo treba spraviť, zveľadiť, 
skultúrniť. Chcel by som byť nápomocný pri 
rôznych akciách kultúrnych, či spoločenských 
a myslím si, že v našej obci ich máme dosť, 
o čom svedčia aj fakty.  Veľa ľudí nám aj 
závidí, keď vidia ako to u nás funguje, od tých 
najmladších až po staršie generácie. Veľa vecí 

sa tu spravilo aj vďaka nášmu súčasnému starostovi a myslím si, že sme 
tu aj dobrá partia ľudí, ktorí majú záujem pre našu obec niečo spraviť, 
alebo ju zveľadiť. 

V prvom rade by som chcel ovplyvniť 
dianie v obci podľa možností, ktoré budem 
mať v prípade zvolenia do funkcie poslanca. 
Svojou prácou a aktivitou chcem byť 
nápomocný občanom a snažiť sa riešiť ich 
problémy a požiadavky, ktoré budú mať.  

Čo zlepšiť v obci:
- prácu ľudí pri rozvoji (zapojiť viac ľudí 

pri prezentovaní obce )
- bol by som rád, keby sa podarilo prekryť 

budovu hasičskej zbrojnice
- dokončiť kanalizáciu obce
- upraviť vodný tok Žitná – Bodošín
- doriešiť priestory pre psíčkárov
- doriešiť údržbu káblovej televízie

súlade s plánom Obecného zastupiteľstva. Mojou iniciatívou by som rád 
prispel k riešeniu problému celkového vzhľadu našej obce, samozrejme 
že treba mať pri tom na zreteli finančné možnosti rozpočtu obce a zákony 
a legislatívne podmienky, ktoré je nutné dodržiavať.

Myslím si, že vedenie našej obce  v posledných obdobiach ide správnym 
smerom. Zlepšiť alebo zmeniť by bolo treba myslenie niektorých ľudí, čo 
nie je problémom len našej obce a nie je to otázka jedného volebného 
obdobia. Všetci si musíme uvedomiť, že prostredie, v ktorom žijeme 
si vytvárame a ovplyvňujeme svojou činnosťou sami. Preto by sme sa 
mali začať správať zodpovedne nielen voči vlastnému majetku, ale aj 
voči spoločnému, voči svojmu okoliu, prírode a všetkému čo vytvára 
spoločný priestor pre náš život. To sa dá dosiahnuť len trpezlivou a 
príkladnou prácou nás všetkých a aktivitami, ktoré budú ľudí spájať a nie 
rozdeľovať.

Vyjadrujú sa anonymne, či poza 
chrbát o veciach ktoré nepoznajú,  
na ulici, v krčme a mnohokrát sa 
stačí opýtať mňa alebo poslancov 
OcZ aby boli v obraze. Kto robí, 
robí aj chyby a to určite platí aj o 
mne, ale ešte som nikomu nedal 
najavo svoje nepriateľstvo keď 
mňa, alebo obecné zastupiteľstvo 

kritizoval. Keď niekto poukáže na 
chyby, robí nám všetkým službu, 
aby sme sa ich vyvarovali. Ale 
keď niekto rozpráva za chrbtom 
hlúposti, tak, aby dotknutý na ne 
nemohol reagovať, to nie je kritika 
to je zloba a hlúposť človeka a s 
tým sa treba vysporiadať, keď treba 
aj tvrdo zákonom. Môžem všetkým 

kritikom potvrdiť, že za dobrú a 
objektívnu kritiku sa nebudem na 
nikoho hnevať, ba práve naopak 
takýchto ľudí si je treba vážiť.

Vecí na vylepšenie je veľa, ale 
jedna je taká špecifická a týka 
sa občanov ktorí vlastnia staré a 
nevyužívané nehnuteľnosti. Stále 
sa na úrade hlásia záujemcovia o 

kúpu nehnuteľností v obci, ktorí by 
zabezpečovali jej rast, ale nakoľko 
je u nás veľa starých schátralých 
budov, ktoré nie sú vysporiadané na 
predaj, tak  sklamaní odchádzajú do 
iných obcí. Ich využitie súčasnými 
vlastníkmi, alebo predaj by prospel 
nielen ku skrášleniu obce , ale aj k 
nárastu jej obyvateľov.

Kandidáti na poslancov
Michal Hanko, 31 rokov, bytom Žitná-Radiša č. 20, 

robotník, kandiduje za Komunistickú stranu Slovenska

Paed.Dr. Miroslav Horník , 51 rokov, bytom 
Žitná-Radiša č. 230, SZČO, kandiduje za SMER - Sociálna Demokracia

Ing Dalibor Kušnier, 51 rokov, bytom Žitná-
Radiša č. 224, THP pracovník, 

kandiduje za Národ a spravodlivosť - Naša strana

Marián Kušnier, 43 rokov, bytom Žitná-Radiša č. 
194, SZČO, kandiduje za Národ a spravodlivosť - Naša strana

Roman Trebichavský, 49 rokov, bytom Žitná-
Radiša č. 182, THZ, kandiduje za Národ a spravodlivosť - Naša strana
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Nápadov je mnoho, hlavne však ma budú zaujímať ohlasy občanov.
No a problém s veľkým „P“ je futbal. Pretože to, čo sa deje v tejto dobe 

je katastrofa. Dúfam, že sa to podarí zastaviť. 
Vážení občania!  Budem sa snažiť byť tu pre vás. Ak ma zvolíte, 

budem sa snažiť vás nesklamať. 

Hoci nie som rodáčkou zo Žitnej-Radiše, za desať rokov čo tu žijem 
vidím problémy a nedostatky ktoré sa v obci vyskytujú a rada by som 
svojimi skúsenosťami pomohla riešiť krajšie a lepšie okolie.

Je to predovšetkým úprava kanálov v celej obci, nie iba v určitých 
úsekoch. Hoci kanalizácia by bola najlepšie riešenie, je to velikánsky 
problém. Vo mne však drieme iskierka nádeje, že v našich kopcoch sú 
zdroje pitnej vody, čo by sme mohli využiť. Voda má teraz cenu zlata.

Ďalej vybudovanie zberného dvora na separovanie odpadov, resp. 

odvoz plastov spred domov a viac informácií 
o triedení, ako je dôležité pre naše okolie 
cestou obecného rozhlasu a obecných novín. 

V oblasti  kultúry viac divadelných 
predstavení pre deti a dospelých, akcie pre 
dôchodcov. Organizovanie brigád. Využiť 
krásne prostredie pri protipovodňovej nádrži, 
upraviť terén v zime na sánkovačku pre 
deti aj dospelých,  osadiť lavičku, ohnisko, 
prístrešok a oddychová zóna hotová.

Práce v dedine je dosť, verím, že v prípade 
môjho zvolenia spolu s ostatnými poslancami vytvoríme tím, za ktorým 
budú po štyroch rokoch badateľné výsledky k spokojnosti občanov. Post 
poslanca nie je iba zúčastňovať sa zasadnutí Obecného úradu, ale byť aj 
aktívny.

Mária Šebeňová, 60 rokov, dôchodkyňa, bytom 
Žitná-Radiša č. 56, kandiduje za Národ a spravodlivosť - Naša strana

Odpovede na otázky nedodali
Elena Bežová, 57 rokov, 
bytom Žitná-Radiša č.225, robotníčka, 

kandiduje za SMER - Sociálna demokracia

Jozef Botka 52 rokov, bytom 

Žitná-Radiša 220, elektromontér, kandiduje 

za SMER - Sociálna demokracia

Ing. Ľubomír Martiš, 50 
rokov, bytom Žitná-Radiša č. 42, 

obchodný zástupca, kandiduje za SMER - 

Sociálna demokracia

Ľubomír Šišmiš ,42 rokov, 
bytom Žitná-Radiša č. 205, pracovník SBS, 

kandiduje za SMER - Sociálna demokracia

Historická mapa areálu pamätníka 
SNP na Jankovom Vŕšku
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Vážení čitatelia,
Dostala sa nám do rúk zaujímavá mapa. Ako vidíte, je to mapa areálu 

pamätníka SNP na blízkom Jankovom Vŕšku. Ako sme sa dozvedeli 
z historických materiálov, výstavba pamätníka sa začala pripravovať 
krátko po oslobodení (1945). Autormi návrhu pamätníka boli akademický 
sochár Jozef Pospíšil a Ing. arch. Artúr Szalatnai-Slatinský. Na jeho 
stavbe pracovali občania z okolitých obcí, priami účastníci SNP a 
dokonca aj brigádnici z Moravy a Čiech. Práce sa vykonávali  bez 
akýchkoľvek mechanizmov, okrem nákladných áut, nakoľko v tom 
čase nebol na Jankovom Vŕšku elektrický prúd ani voda. Práce sa robili 
ručne a voda sa privážala. Vybudovaný bol v rokoch 1948 – 1951, 

odhalený 28. augusta 1951 pri príležitosti osláv SNP. V ďalších rokoch sa 
postupne pokračovalo v dobudovávaní celého areálu, dobudovaná bola aj 
elektrická sieť a vodovod.

Ako ste si iste všimli na mape sú zakreslené aj také veci, ktoré nikdy 
neboli vybudované (lanovka). Nevieme ani, z ktorého roku mapa 
pochádza. Možno sa medzi vami nájde niekto, kto by mohol o výstavbe 
pamätníka vedieť viac, ba možno tam aj osobne pracoval. Ak je niekto 
taký, nech sa ozve p. Jaroslavovi Kohútovi, ktorý o pamätníku SNP na 
Jankovom Vŕšku zbiera informácie.

Autor: Ivan Kušnier

V januári 1978 bol v našej obci 
v rámci Telovýchovnej jednoty 
Družstevník popri futbalovom 
a stolnotenisovom založený 
aj turistický oddiel. Ihneď po 
založení sa do neho prihlásilo 28 
členov. Výbor tvorili: predseda 
Milan Hanko ( Šišmiš), pokladník 
Ondrej Kušnier  hospodár Rudolf  
Hanko.

V tých časoch sa presadzoval 
taký spôsob života: cez týždeň vo 
fabrikách, na víkend na čerstvom 
vzduchu v prírode.

V našom okolí takmer na 
dosah ruky, v Strážovských 
vrchoch sa nachádzajú prekrásne 
zákutia do ktorých možno človek 
sám nemal odvahu ísť, ale s 
organizovanou skupinou to už 
bolo niečo iné, obyčajne sa zišla 
dobrá partia, nechýbala veselosť 
a dobrá nálada. A bolo celkom 
prirodzené, že nenáročných 
túr, napr. na Uhrovský hrad, 
Kňažinove lúky, Rokoš či Čierny 
Vrch sa zúčastňovali celé rodiny, 
nezriedka i s malými deťmi. 
Takýmto výletom sa hovorilo 
rodinná turistika, varieval sa guláš, pripravené boli rôzne hry pre deti 
či dospelých. Miestni turisti boli zároveň aj ochrancovia prírody, čistili 
turistické chodníky, čistili studničky, opravovali turistické značky. 
Telovýchovná jednota mala svoj autobus, čo turisti využívali  na 
vzdialenejšie turistické výlety.

Úplnou náhodou sme natrafili na zachovalé zápisky o činnosti 
turistického oddielu v roku 1981 z ktorých vyberáme:

január  -  individuálne vychádzky do okolitej prírody, lyžovanie 
v Závade pod Čiernym Vrchom. V dňoch 10. a 11. januára sa Hanko 
Milan a Čukan Ľubomír zúčastnili v Striebornici zimného turistického 
zrazu. 

február  -  krátke túry na Čierny vrch cez Jedlicu a Homolu a naspäť  
cez Stavanie do Kšinnej, výlet cez Horné a dolné sedlo na Melkovú 
skalu, na Uhrovský hrad a naspäť cez Čerešňovú

ďalšia túra bola: Dobranská, Melková cez Chrochoť na Kňažinove 
lúky a naspäť cez Studničnú

marec – apríl  -  organizovaná turistika sa nekonala z dôvodu že 

všetky víkendy sa konali brigády 
na dokončovaní kultúrneho domu ( 
slávnostne odovzdaný 23. 5. 1981 ). 

máj  -  9. mája na počesť 36. 
výročia oslobodenia sa 18 členov 
zúčastnilo hrebeňového pochodu z 
Omastinej cez Dúbravy na Rokoš, 
cez Rázdelie na Čierny vrch a cez 
Okrúhly vrch do Závady pod Č. v. 

30. mája sa členovia Slavomír 
Turek a Ľubomír Mišák zúčastnili 
turistického pochodu Trenčianska 
päťdesiatka.

jún – výstup na Strážov (1216 
m) zo Zliechova do Čičmian, 
zúčastnilo sa ho 14 členov

Slavomír Turek a Ľubomír Mišák 
sa zúčastnili turistického pochodu 
Neporadzská päťdesiatka

-júl   -   15 členná skupina 
absolvovala trasu z Omastinnej cez 
Rázdelie do Nitrianskeho Rudna 
a späť

- august  -  na počesť 37. výročia 
SNP sa dňa 21. 8. zúčastnilo 11 
členov nočného pochodu cez 
Melkovú skalu, Rapavú skalu, 
Srnčie lúčky na Jankov Vŕšok, kde 
položili na hroby partizánov kyticu 

a späť cez Striebornicu a Marušinú
- september  -  27. 9. absolvovalo 7 členov túru Uhrovské Podhradie, 

Dúbravy, Rokoš, Rázdelie, Nitrianske Rudno, Valaská Belá a naspäť cez 
Dlhé do Závady. 

- október  -  13. 10. za krásneho počasia spoločný výlet s rodinnými 
príslušníkmi na Uhrovský hrad, guláš v Čerešňovej

- december  -  silvestrovský výstup na Rokoš
Materiálové vybavenie turistickému oddielu poskytol Okresný 

národný výbor: 
4 ks ruksak veľký   2 ks kotlík 5 l
1 ks buzola    4 ks spacáky
2 ks stan pre 2 osoby   1 ks stan pre 4 osoby
Turistický oddiel ukončil svoju činnosť po 13 rokoch v roku 1991.

Z archívu Ondreja Kušniera.
Čo myslíte, vážení čitatelia, vrátia sa ešte niekedy takéto časy 

bezstarostnej turistiky?

SPOMÍNATE SI EŠTE NA TURISTICKÝ ODDIEL?
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Po dvoch mesiacoch ničnerobenia sme sa vrátili do školských lavíc. 
Ako dobre! Razím teóriu, že každý jeden študent sa do školy teší, ale 
málokto si takú hanebnú vec prizná. Ja sa dobrovoľne teda priznávam, 
patrím k tým, ktorí sa tešili. Ja viem, môžem sa hanbiť. Ale posledné 
augustové týždne som na nič iné, ako na školu nemyslela. Tešila som sa 
na spolužiakov, lebo je celkom umenie nájsť ľudí s rovnakou mentálnou 
poruchou a my sme sa teda našli. Súťaž o najlenivejšiu triedu by sme 
vyhrali celkovo dvakrát a tento rok to tiež vyzerá nádejne. Naša 3.A 
trieda sa riadi mottom: „Robili sme, čo sme mohli. Menej sa už nedalo.“

Naša najvyššia (predsedkyňa triedy) povedala: „Sme síce dobrý 
kolektív, ale múdrosťou nikoho neohúrime.“ Kolektív sa najlepšie 
vytvára pri písomkách, keď musia všetci spolupracovať. Skrátka, 
keď sa niečí ťahák čo i len trošku pohne a vytŕča, ostatní predstierajú 
astmatický záchvat alebo náhlu nevoľnosť. Tým sa precvičujú aj 
herecké schopnosti, čo sa nám môže zísť aj do ďalšieho života. 

Každý dospelý vraví o „zlatých študentských časoch“ a s radosťou 
na ne spomína. A presne toto je to. Aj ja chcem v dospelosti na niečo 
spomínať, preto sa snažím využiť každú príležitosť. Darí sa mi to a 
mám peknú zbierku zážitkov. Napríklad ako sme na školskom výlete v 
Taliansku v metre spievali Slovesné mamičky alebo ako sme sa oblečení 
kúpali v mori. Najviac ma ale udivuje, čoho všetkého sme schopní, ak 
ide o dobrú známku. Raz sme napríklad schovali lavice a stoličky ( na 
záchody alebo do skrine), aby nás učiteľka nemala šancu presadiť počas 
písomky. Takéto veci si ešte môžeme dovoliť, veď sme študenti.

Ale aby som neopisovala školu tak ružovo, sú predmety, na ktorých 

asi nemám čo robiť. Fyzika je asi najväčší problém, ale vzhľadom na 
to, že som na gymnáziu, nemôže ma baviť všetko. Ja som žena, a tak 
obchádzam aj fyzikálne zákony. Napríklad pokiaľ by ostatní v triede 
riešili aby sa okno stále nezatváralo nejakým fyzikálnym spôsobom, so 
spolužiačkou sme  ho prilepili lepiacou páskou ku stene. To je ten lepší 
prípad, horšie už je, keď nám učitelia dajú nečakanú písomku. To, že 
sme ju fakt nečakali sa väčšinou prejaví na známkach. Čo už, stane sa. 

Osobitnou kategóriou v školskom svete sú výroky a zádery. My 
ich teda máme požehnane a také, že ma ešte dva dni bolelo brucho od 
smiechu. Zopár z nich vám ukážem. 

 Učiteľka: „Prečo nemáš domácu úlohu?“
Študent: „No, ja som chýbal.“
Učiteľka: „A poobede si bol kde? Na Marse?“
Učiteľka:  „Si tu? Mysľou prítomná?“
Študentka: „Hmmm? Ešte raz?“
 Učiteľka: „No veď čítaj tú prezentáciu!“
Študent: „Ale ja sa spotím.“
Učiteľka: „Publicistický štýl, viete mi niekto povedať čo tam patrí?“
Študent: „No napríklad Puškárová čo má tú reláciu Telo na telo.“
Učiteľka: „Ako prebieha mimotelové trávenie?“ 
Študent: „No najskôr si to požuje, a potom si to odloží.“
Študent: „Ja woll...“
Učiteľka: „No ty si woll!“

Autor: Ema Kušnierová

Človek vekom nadobúda skúsenosti, zručnosť, toto 
mi dnes napadlo pri zaváraní uhoriek. U mňa to, zdá sa, 
neplatí. Spomenula som si na niektorých podnikateľov, 
ktorí drú dvadsaťštyri hodín denne a stíhajú popri tom aj 
iné aktivity. Neviem, či medzi ne patrí zaváranie zeleniny. 
Určite však majú v lete letné pneumatiky, lebo ja mám ešte 
zimné...no a čo, veď o chvíľu tu máme zasa zimu.

Vstávaj skôr a všetko budeš stíhať, toto celý život 
hovorím synovi. Ja aj vstanem, aj tak som nemožná. Aspoň 
dnes sa mi to tak javí...mám zavariť trošku uhoriek a stále 
to odkladám, uhorky, už umyté, čakajú na moje pracovité 
ruky, no ja stále nič. Idem ešte pozrieť do záhrady, či 
nejaké nedorástli, a veru som ešte za košík obrala. A zasa 
nastáva rituál umývania. Nastal čas na kávu. Aspoň pre 
mňa. Namiesto obeda. Obed treba ponúknuť mojej mame, 
ktorú mám v opatere. Nastal menší problém, mama chce 
namiesto kaše cestoviny, namiesto prírodnej šťavy si 
žiada k mäsu omáčku....rýchlo pripravujem bešamelovú 
omáčku, ktorú zmiešam s prírodnou šťavou a mama je 
spokojná. Na cestoviny zabudla, aj tak žiadne nemám v 
zásobe. Tak, a môžem pokračovať v zaváraní. Mama sa 
dožaduje prechádzky, ktorú inokedy vytrvalo odmieta a ja 
ju musím presviedčať, ako je to potrebné kvôli pružným 
cievam. Fajn, ide sa teda na prechádzku. Prechádzku 
využívam na vykopanie chrenu do uhoriek. Pri kopaní 
chrenu náš starý rýľ poddal a ja sa musím uspokojiť s tou 
troškou, ktorú vytrhnem rukami. Mama sa už pohodlne 
usadila k jej  obľúbenej televíznej relácii a občas na 

O zlatých študentských časoch
Aj keď sa neustále sťažujeme, vieme, že nám je dobre.

Timemanažment alebo moja uhorková sezóna
Óda na kopanie zemiakov.

Ďakujem ti, otec, matka,
ďakujem ti, dedko, babka,
dedičstvo sa neodmieta, radosťou sa telo zmieta.
Obec si hneď daň svoju pýta, pôda preto musí byť správne využitá.
Dobrý hospodár obrobí si každý ár a na jeseň čaká na svoje dietky,
aby spravodlivo rozdelil prácu medzi všetky.
„Čo ste rozum potratili, keď ste toľko nasadili? Vykopať ich je nad 
naše sily.
My sme sa už zásobili, v marketoch sme nakúpili.“
Úrody mi je ľúto, že by v zemi vydržala zimu túto?
Aj keď mi už v kĺboch praská, prevažuje k zemi láska.
Aj keď dolu nosom padám, v hrude hliny zemiak hľadám.
Nevadí, že je občas hnilý, príroda má svoje vplyvy.
Zem je mokrá, zem je ťažká, úroda mi pod ňou praská.
Tento rok nám počasie spôsobilo pleseň, neberiem to tragicky,
aj taká býva jeseň.
Zaborím sa medzi riadky, bahno ako v Piešťanoch,
keď vyzúvam večer čižmy, už som zase v Smrdákoch.
Pozerám na susedné roličky, vidím pružné sedemdesiatničky,
telá pevné, ostrý zrak. Moji milí, je to tak.
Žiadne wellness neponúka, to, čo moja záhrada.
Krvný obeh ti to istí, cievy pružné, buď si istý.
Keď kopáš ako bez duše, zmiznú ti všetky tukové vankúše.
Výhody ponúkam, na brigádu však nikoho nezískam.
Ani Janko, pred tescom čo zopár centov na polievku pýta,
nemá záujem.
Láska k hrude nepopustí, to si môžete byť istí.
A tak o rok v jarnom čase, budem sadiť krumple zase..

Autor: Erika Škultétyová



rok 2014        3. číslo        3. ročník11

LIGA MLADÝCH HASIČOV 4. KOLO
V sobotu 20.9.2014 sme sa zúčastnili 4 kola Ligy mladých hasičov v Lehote pod Vtáčnikom. 

Tabuľka 4. kola - dievčatá

DHZ 
Štafeta 400m Požiarný útok  s  vodou   Výhod.

body 
Čas

celkom Poradie Body 
čas tr.body čas spolu čas tr.body čas spolu

Bystričany 91,78 0 90,65 22,87 0 22,87 -4 110,65 1 12

Horná Ves 104,31 0 104,31 34,18 0 34,18 -8 130,49 3 8

Žitná - Radiša 96,41 0 96,41 24,35 0 24,35 -8 117,76 2 10

LIGA MLADÝCH HASIČOV 5. ZÁVEREČNÉ KOLO
V sobotu 27.9.2014 sme sa s nekompletným družstvom dievčat zúčastnili 5 záverečného kola LMH Hornej Nitry, konanom v obci Koš. Pre 

neúčasť 3 dievčat sme boli nútený povolať náhradníčku a pozičiať si súťažiace z Bystričian a Lehoty pod Vt.. Aj touto cestou sa chcem týmto 
dievčatám ešte raz poďakovať, za ich účasť v našom tíme.

Tabuľka 4. kola - dievčatá

DHZ 
Štafeta 400m Požiarný útok  s  vodou   Výhod.

body 
Čas

celkom Poradie Body 
čas tr.body čas spolu čas tr.body čas spolu

Bystričany 91,66 0 91,66 22,60 0 22,60 -4 110,26 2 10

Horná Ves 103,78 0 103,78 34,83 0 34,83 -16 122,61 3 8

Žitná - Radiša 92,97 0 92,97 20,18 0 20,18 -8 105,15 1 12

Vpreteku jednotlivca v kategórii dievčat do 11 rokov vyhrala Dorota Jankeje z nášho DHZ.

DHZ V NAŠEJ OBCI INFORMUJE

Vážení čitatelia,
nasledujúce slová sa mi nepísali ľahko a 

najradšej by som ich ani neuverejnila.  Je 
tomu presne 5 rokov, keď sme vydali prvé 
číslo našich  novín. Žiaľ, po piatich rokoch 
držíte v ruke posledné číslo, ktoré vydáva 
súčasná redakčná rada – ktorá už vlastne 
ani neexistuje. Zostalo z nej iba torzo, pár 
jednotlivcov. Dievčatá, ktoré boli iniciátorky 
vzniku novín za tie roky dospeli, majú iné 
záujmy a povinnosti a na písanie nemajú čas 
ani chuť. Napriek tomu im treba poďakovať 
za všetko, čo pre tieto noviny urobili, za 
množstvo hodín strávených v knižnici pri 
zostavovaní jednotlivých čísel, za napísané 
príspevky, ale aj za pomoc pri distribúcii. 

Nuž a náhradu za ne sme nenašli. Ani z 
radov detí, ani z radov dospelých, hoci 
sme viackrát tento problém avizovali či už 

v novinách , alebo na obecnej internetovej 
stránke. Neprišiel nikto. Neprišiel nikto s tým, 
že by nám chcel tak, či onak pomôcť. napriek 
tomu, že v našej obci máme veľa vzdelaných a 
šikovných ľudí, tejto činnosti akosi neholdujú, 
ani k nej nevedú deti. Je pohodlnejšie sadnúť 
si k televízoru a nechať sa „ zabávať „ alebo 
k internetu a písať svoje názory a postrehy 
zväčša bez podpisu a pobavene sledovať, 
komu to pohne žlčou. 

Ostatných dopisovateľov ja zúfalo málo. 
Problém našich novín nie je v tom, že by 
nebolo o čom písať, to vôbec nie.  Problém 
je v tom, že nemá kto.  Dvaja – traja ľudia 
vždy tí istí nemôžu udržať rovnako dobrú 
úroveň novín po dlhší čas. A to je náš problém. 
Vzniká jednostranný pohľad na problematiku, 
používa sa rovnaká štylistika, čím sa znižuje 
atraktivita a pestrosť novín.

Netvrdíme že noviny končia. Končí iba 
táto redakčná rada, čím sa dáva šanca novým 
dobrovoľníkom, aby pokračovali a vydávali 
noviny aj ďalej. Naša hoci okýptená ruka je 
stále tu a stále pripravená pomôcť. Veríme, 
že staronový starosta obce  a nové obecné 
zastupiteľstvo urobia všetko pre to, aby vaše 
noviny nezanikli, aby nabrali nový dych a 
naďalej prinášali aspoň kúsok dobrej pohody 
do vašich rodín ako doteraz. 

Na záver chceme poďakovať Obecnému 
úradu za podporu pri vydávaní našich novín, 
Ing. Vladimírovi Dúbravkovi za grafickú 
stránku , všetkým prispievateľom a všetkým, 
ktorí akoukoľvek formou týmto novinám za 
tých päť rokov pomohli

Za zostatok  redakčnej rady Alena 
Kušnierová

mňa zakričí: “Koľko si ich už 
naložila?” Hanbím sa priznať, že 
ešte nemám ani poháre umyté. 

Čas beží a ja strácam ďalšiu 
hodinku hľadaním dobrého 
receptu na zaváranie uhoriek 
na nete. Vyhovuje mi recept od 

podobného nemehla ako som ja 
- tentoraz je to recept od muža. 
Veľmi sa mi páči (ten recept): 
Uhorky,  kôpor,  c ibuľa  na 
kolieska, mrkva, chren.

Na každý pohár 2 PL cukru, 1 
dl octu, 1 KL nakladač, dolejeme 

vodou. Od bodu varu 8 minút. 
Vyskúšam...

Uhorky praskajú pod silou 
mojich rúk, treba ich riadne 
natlačiť, aby sa ich čo najviac 
vošlo.  Uff, hotovo...spratúvam 
bordel. Ako slniečka sa na mňa 

usmievajú žlté malé patizóny, 
ktorými som mienila ozvláštniť 
zelenú farbu zaváranín. 

Z v o n í  m i  m o b i l ,  v o l á 
sesternica:”nesiem ti za tašku 
uhoriek.......”. Nieeee!!!

Autor: Erika Škultétyová

SKONČIA OZVENY SPOD ROKOŠA?
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Ceľkové poradie LMH 2014 - dievčatá:
 1. Bystričany 56
 2. Žitná - Radiša 52
 3. Horná Ves 42
Najlepšie výkony VIII.ročníka LMH - 2014:
Štafeta CTIF dievčatá - DHZ Bystričany - 50,93
Štafeta CTIF chlapci - DHZ Bystričany - 63,34
Štafeta 400m dievčatá - DHZ Bystričany - 90,65
Štafeta 400m chlapci - DHZ Šišov - 86,04
Požiarny útok dievčatá - DHZ Žitná - Radiša - 18,00
Požiarny útok chlapci - DHZ Šišov - 15,21
Pretek jednotlivca, kategória dievčatá 6 - 11 rokov: Magdaléna 

Béžová (DHZ Žitná - Radiša) - 15,90s
Výbor DHZ sa týmto chce poďakovať dievčatám za vzornú 

reprezentáciu nášho DHZ. Autor: Ing. Vladimír Dúbravka

Poďakovanie DHZ - zber železa
Dobrovoľný hasičský zbor v Žitnej-Radiši chce v nemalej miere 

poďakovať všetkým občanom, ktorí poskytli nepotrebný železný odpad, 
pri zbere konanom v piatok 17.10.2014.

Prispeli v nemalej miere k činnosti nášho DHZ. Finančné prostriedky, 
získané z tohto zberu, budú použité na zabezpečenie praktického a 
teoretického výcviku, štartovnom na súťažiach, kde náš DHZ dosahuje 
vynikajúce výsledky. Taktiež budú použité na opravu a nákup materiálno 
technického zabezpečenia.

Touto činnosťou, aj vy pomáhate udržať náš DHZ zásahu schopný, 
aj po ďalšie generácie.

Ďakujeme.
Výbor DHZ v Žitnej-Radiši

POZVÁNKA
Klub slovenských turistov, turisti obce Horné Naštice a 
Simona Chabadová  osobne vás srdečne pozývajú na 19. 

ročník tradičného hviezdicového výstupu na 

SUCHÝ  VRCH
dňa 2. novembra 2014. O občerstvenie je postarané, stačí 

si doniesť dobrú náladu!

V piatok 31. októbra 2014 sa so začiatkom o 16.30 
hodine bude konať v našej obci v kultúrnom dome 

ozajstná, pravá, nefalšovaná

HALLOWENSKÁ  
PÁRTY

Príďte medzi nás všetky deti, malí i veľkí, ale i rodičia 
a starí rodičia, môžete prísť v karnevalovej 
maske, ale i bez nej, ale hlavne 
si doma nezabudnite dobrú 
náladu, aby sme sa spoločne 
príjemne zabavili a strávili 
zaujímavé popoludnie. 
Pripravené budú rôzne 
s ú ť a ž e ,  d i s k o t é k a , 
občerstvenie ( guláš 
a koláčiky ), ale ešte 
m n o h o  ď a l š í c h 
atrakcií. Všetci ste 
srdečne vítaní.

Inzerát:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Veronika	  Botková	  

Kto	  ušije	  mojej	  neveste	  
svadobné	  šaty?	  Ja	  už	  
oblek	  mám.	  Na	  cene	  
nezáleží	  granulí	  mám	  

dosť.	  


